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GİRİŞ 

19. yüzyıldan itibaren aydınlanma ve kapitalizmin gelişmesi ile birlikte ortaya çıkan 

modernlik kavramları günümüze kadar çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. 

Modernleşmenin ortaya çıkardığı kültür, ideoloji, kültür endüstrisi gibi kavramlara 

çeşitli düşünürler tarafından farklı farklı tanımlamalar yapılmıştır. Kültür endüstrisi 

kavramı ise Frankfurt Okulu içinde ayrıntılı olarak ele alınmış, kültür modernlik ve 

ideolojiyle olan ilişkileri incelenmiştir. Frankfurt Okulu içinde Adorno ve Horkheimer 

teknoloji, kültür, müzik gibi faktörlerin toplumların yönlendirilmesinde ne denli etkili 

olduğunu ve bu faktörlerin bu denli etkinlik kazanmasının temelinde ekonomide 

egemen olanların etkisini vurgulamışlardır. Bu tezin amacı ise teze başlığını veren 

Theodor W. Adorno’nun toplumun gelişmesinde ve yönlendirilmesinde kültür 

endüstrisi, kültür, ideoloji, teknoloji gibi etmenlerin etkisinin incelemesidir. Özellikle 

müziğin toplumları coşturmada ve yönlendirmede ne denli etkili olduğu, iktidarların 

toplumları harekete geçirmede müziği ne kadar etkili kullanabildikleri Nazi dönemi 

Almanya’sının Mozart’ı bir kültür ikonu gibi kullanması örneğiyle geniş çaplı 

incelenecektir. 

ÖZET 

Sosyolog, bestekâr ve müzikbilimci olan Theodor W. Adorno (11 Eylül 1903 – 6 

Ağustos 1963), Frankfurt Okulu olarak adlandırılan bilimsel topluluğun önde gelen dört 

üyesinden biridir ve yaşadığı dönem itibariyle iki büyük dünya savaşına tanıklık 

etmiştir. Annesi Korsikalı bir İtalyan ailesinin soyundan gelmekteydi ve Viyana Krallığı 

çatısı altında müzik uğraşısı vermiş bir şarkıcıydı. Babası daha sonra Protestan olan bir 

Yahudi şarap tüccarıydı ve nihayetinde de Katolik olan Maria Barbara ile evlenmişti. 

Adorno ise Katolik olarak vaftiz edilmesine karşılık din dersi eğitiminin entelektüel 

etkileşimiyle Protestan olmuştu. Adorno’nun gerçek ismi Theodor Ludwig 

Wiesengrund’dur ancak 1930’ların Almanya’sında tahmin edilebilir durumlardan 

annesinin soyadını kullanmıştır. İlk müzik eğitimini annesinden piyano eğitimini ise 

aynı evde yaşadığı piyanist, şarkıcı teyzesi Agathe Calvelli-Adorno'dan almıştır ve bu 
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durum Adorno’nun sanatsal ilgilerinde daima güçlendirici bir etki yaratmıştır. 

Müzikteki ve entelektüel alandaki ilk eğitimi ve yetkinliği de bu sayede genç yaşlarda 

başlamış oldu. 

Frankfurt Okulu’nun başlıca temsilcilerinden olan Adorno’nun düşünceleri, 

herkesten çok daha fazla, Frankfurt ve Freiburg arasındaki can alıcı bağlantıları sağlar. 

Görüngübilim hareketinin liderleri ve Frankfurt kuramcıları çok erimli bir dikkatle 

karşıt kamptaki gelişmeleri izlemişken Adorno’nun yaşam boyu süren çalışması büyük 

ölçüde görüngübilimsel ve yorumsamacı yazının araştırılması ve eleştirel olarak 

incelenmesi çevresinde dönmüştür.
1
 Adorno’nun görüngübilimle meşgul olması 

kendisinin Weimar Cumhuriyeti’nin ilk yılları sırasında Frankfurt Üniversitesi’ndeki 

öğrencilik günlerine dek uzanır. Hans Cornelius’un rehberliği altında Adorno, 1924’te 

aynı üniversiteye “Husserl’in Görüngübiliminde Varlığın ve Neoma’nın Aşkın Statüsü” 

başlıklı doktora tezini sundu. 
2  İçeriğinde eğitmeni Hans Cornelius'un eğitmenlik 

ruhunu da işleyen bu tez, aynı zamanda öğrenim kurumlarının felsefesini de kapsıyordu 

Weimar Cumhuriyeti’nde Nazilerin iktidarı ele geçirmesi Adorno’yu göç etmeye 

ve uzun süreli bir sürgüne zorladı. Bu yolculuk onu önce Oxford’a daha sonra da 

Amerika’ya sürükledi. 1938’de Amerika’ya taşınması Adorno’nun, kısa bir süre 

Cenevre’den kaldıktan sonra o zamanlarda Columbia Üniversitesi’ne yerleşmiş olan 

Toplumsal Araştırma Enstitüsü’ne katılmasının resmen habercisi oldu ve Enstitü’ye 

katılma davetini bizzat Enstitü müdürü olan Max Horkheimer tarafından aldı. 

Yakınlaşma birçoğu sosyolojik ve sosyo-psikolojik konularla örülmüş bir dizi ortak 

girişime ve takım çalışmasına olanak sağladı. Bunu birlikte yazdıkları ilk eser izledi; 

“Adorno ve Horkheimer tarafından savaş yıllarında yazılan ve ilk kez 1947’de 

yayımlanan Aydınlanmanın Diyalektiği.”
3
 

Adorno ve Horkheimer “Kültür Endüstrisi” ifadesini ilk kez Aydınlanmanın 

Diyalektiği kitabında kullanmıştır. Frankfurt Okulu’nun önemle üzerinde durduğu 

kültür endüstrisi kavramı Horkheimer ve Adorno çerçevesinde bakıldığında kültür, 

kendiliğinden değildir, yönlendirilir ve şeyleşmiştir, gerçek değildir.  Kültür endüstrisi 

bildik şeyleri yeni bir nitelikte birleştirir. Tüm dallarda, kitleler tarafından tüketilmeye 

uygun olan ve bu tüketimi büyük ölçüde belirleyen ürünler, az çok planlı bir şekilde 

                                                           
1
 Bağçe, H. Emre. (2015), Frankfurt Okulu, Doğu Batı Yayınları, Ankara. ss 224 

2
 Bağçe, (a.g.e.). ss 225 

3
 Bağçe, (a.g.e.). ss 237 

https://tr.wikipedia.org/wiki/1924
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üretilir. Tek tek dallar, yapıları açısından birbirlerine benzer ya da en azından iç içe 

geçer. Adeta boşluk bırakmayacak bir sistem oluştururlar. Kültür endüstrisi müşterilerin 

kasten ve tepeden bütünleştirilmesidir.
4
 

Adorno, kültür endüstrisi kavramının modern döneme has bir olgu olduğunu ve 

Aydınlanmanın oluşturduğu toplumsal ve ekonomik yapılanmanın bir ürünü olduğunu 

düşünmektedir. Kültür endüstrisi, yöneldiği milyonların bilinç ya da bilinçsizlik düzeyi 

üzerinde yadsınamaz bir biçimde spekülasyon yapar. Ve bunu yaparken öncelik olarak 

kitleler birincil değil ikincildirler. Bir mekanizmanın etkenleri gibi hesaplanmışlardır. 

Kültür endüstrisi müşterisini kral olduğuna inandırsa da durum öyle değildir. Müşteri 

kültür endüstrisinin öznesi değil nesnesi konumundadır. Kültür endüstrisi kitleleri 

dikkate almayı, onların verili ve değiştirilemez varsayılan zihniyetini ikiye katlamak, 

pekiştirmek ve güçlendirmek için kötüye kullanır. Kitleler kültür endüstrisinin ölçütü 

değil ideolojisidir, kültür endüstrisi de kitleleri kendine uyarlamadıkça var olamazdı. 

Kültür endüstrisi eskisi gibi üçüncü kişilerin hizmetindedir ve ortaya çıkışını borçlu 

olduğu sermaye ve ticaretle ilintisini daima korur. İdeolojisi, her şeyden önce bireysel 

sanattan ve bu sanatın ticari olarak sömürülmesinden ödünç alınmış star sisteminden 

yararlanır. Adorno’ya göre günümüzdeki durum, kültürel bir kaos ya da anarşiden çok 

sıkı bir yönetim ve denetim altına alma durumudur. 

Frankfurt Okulu teorisyenlerinden Adorno’nun kültür endüstrisine yönelik 

eleştirileri Okul’un diğer üyelerinden daha serttir. Adorno özellikle popüler müzik 

üzerinde durmuş ve popüler müziğin standartlaştırıldığını vurgulamıştır. Bu 

standartlaşmayla da amaç aslında dinleyicilerin de aynılaştırılmasıdır. Çünkü popüler 

müzik, müziğin sistemli yapısının tersine mekanik bir yapıya sahiptir. Popüler müzik 

bunun yanında pasif dinlemeyi ortaya çıkarır; kapitalizmin yarattığı yorgunlukta 

dinleyicinin sarılacağı pasif bir kültür aracıdır. Pop müzik tüketicinin günlük hayatıyla 

uyumlu olduğu için davranışları üzerinde etkisini daha kolay gösterebilmektedir. Bu da 

kitlelerin üzerinde pop müziğin daha kolay etki kurabilmesini sağlamaktadır. 

Müzik Almanca konuşulan ülkelerde, Alman yaşamında her zaman daha baskın 

bir rol oynamıştır.
5
 Sosyoloji uygulaması ise Avrupa ve Amerika arasında ciddi 

farklılıklar içerir. Sosyolojik araştırmalarda büyük ölçekli spekülasyona Kuzey 

                                                           
4 

Theodor W. Adorno, (2014), Kültür Endüstrisi; Kültür Yönetimi, (Çev: Nihat Ülner, Mustafa Tüzel, Elçin 
Gen), İletişim Yayınları, İstanbul. ss 110 
5
 Bağçe, (a.g.e.). ss 488 
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Amerikan sosyolojisinde, Avrupalı geleneklerden daha az bir vurgu vardır ve müzik 

sosyolojisindeki çalışmalar da bu şekildedir. Bu nedenlerle en basit formülasyonla 

müzikle toplumun karşılıklı incelenmesi olan müzik sosyolojisi bugüne kadar bir Alman 

bilimi olarak kalmıştır. Ancak Adorno’nun Amerika’da geçirdiği yıllar ve yazdığı ironik 

yazılarla birlikte Amerikan müzik sosyolojisi hareketlenmeye başlamıştır.  

Adorno’nun ilk önemli çalışmalarından biri, 1932’de “Müziğin Toplumsal 

Konumu” başlıklı makalesidir.
6
 1958’de ilk baskısı yapılan “Müzik Sosyolojisi Üstüne 

Düşünceler”inde ise; içerik sorunlarından ayırmaksızın müzik sosyolojisinin ilkelerini 

geliştirdiğini, esas olarak bunun kendi yöntemine özgü kaldığını ve hala kendisinin 

müzik sosyolojisi yaklaşımını bağladığını söyler. Adorno’nun kendisi felsefeyi anlamlı 

bir müzik sosyolojisinin zorunlu bir bileşeni olarak görme konusunda çok serttir.
7
 

Adorno’ya göre müziğin yeniden anlamlı olabilmesi için zihnin bir aracı olması 

gerekir. Oysa müzik paranoya, zulüm ve yabancılaşmaya karşı negatif bir savunma 

mekanizması olarak kullanılmaktadır. Müzik sıklıkla, bir yönlendirme aracı olarak 

kötüye kullanılır. Özellikle Adorno’nun Doğu bloğunda varlığından şikâyet ettiği bir 

eylem olarak; Nazi Almanya’sında müzik kitleler arasında direnişi güçlendirmek yerine 

onları etkisiz hale getirmek için kullanılmaktadır. Çünkü müzik toplumun bilincine etki 

edecek şekilde tasarlanır ve onları iktidar lehine coşkulu bir havaya sokarak 

eleştirmelerini ve direnme faaliyetlerini zayıflatır. 

Almanya’da operalara duyulan ilgi Naziler Mozart’ı bir kültür ikonu olarak 

kullanmadan önce de oldukça fazlaydı. 1929 krizinin etkilerinin artarak devam 

etmesiyle birlikte 1931 yılı Almanya için çok tatsız geçmekteydi. Weimar Cumhuriyeti 

tüm bu kriz ortamında tükenmiş olmakla birlikte tüm bu felaketlere karşı çözüm de 

üretemiyordu. Tüm bu süreç 1923-29 yılları arasında yoğun devlet desteğini de alarak 

nispeten bolluk içinde çalışan tiyatrolar, operalar ve orkestralar için korkunç bir düşüş 

yarattı.
8
 

Tüm bu sahne sanatları içinde en çok sıkıntı çeken ise müzik oldu. Özellikle 

operanın masrafları dikkate değer miktarlarda olduğundan bütçe kesintileri için bariz 

                                                           
6
 Bağçe (a.g.e). ss 492 

7
 Bağçe, (a.g.e). ss 494 

8 
Levi, Eric. (2011). Mozart ve Naziler. (Çev: Dilek Belirgen Cenkciler). İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınları. ss 

13 
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hedef haline geldiler. Böylesine çözümlenememiş bir sefalet geçmişine sahip olan 

müzik dünyasının kutlama yapacak durumu yoktu. Tüm bu belirsizlik ve olumsuz 

koşullar 1931 yılına denk gelen Mozart’ın 175. doğum yıldönümünün kutlamalarının 

kapsamını kısıtlamıştır. Etkinlik 1927’de Beethoven’ın 100. Yıldönümü etkinliklerinin 

yanında gösterişsiz olsa da, 1931’de bilim, gösteri ve yayım alanında yapılan Mozart’a 

dair çeşitli girişimler, bestecinin 1930’ların sonunda, hem Nazi Almanyası içinde hem 

de dışında, nasıl değerlendireceği konusunda gündemi belirlemiştir. 

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra uzun zamandır unutulmuş olan 18. yüzyıl opera 

eserleri yeniden canlandırma fikri ön plana çıktı. Bu doğrultuda birçok opera evi 

Mozart’ın ilk eserlerini programlarına eklediler. Mozart’ın ilk büyük operası olan 

Idomeneo’nun sahnelenişinin 150.yılı olması nedeniyle 1931 yılında sahne ışıkları bu 

oyuna odaklandı. Mozart’ın olgun sahne eserlerinden en problemli olanı Idomeneo, ne 

zaman sahneye konsa, önemli değişikliklere ve düzenlemelere tabi tutuluyordu. Eserin 

bu durumu, yıldönümünde sahnelenecek dört farklı uyarlamasının oluşmasına yol 

açmıştır.
9
 Bu uyarlamalardan ikisi Arthur Rother ve Wilhelm Meckbach tarafından 

yapılmıştır ve taşradaki operalarda sergilendiği için hemen hiç etkili olmamıştır. 

Richard Strauss ve Lothar Wallerstein ile Wolf-Ferrari ve Ernst Leopold Stahl 

tarafından yapılan diğer iki uyarlama ise daha fazla ses getirdi. Bu uyarlamalara 

bakıldığında her ikisi de Mozart’a hizmet ettiklerini iddia etseler de orijinal eserde 

büyük çaplı değişiklikler yapmayı tercih etmişlerdir.  

Operanın içeriğinde yapılan bu değişikliklerin temelinde ise Nazilere cazip 

gelecek ideolojik bir sistem yaratma çabası yatmaktadır. Nitekim Naziler iktidara 

geldikten sonra rakip uyarlamaların saygınlığında dalgalanmalar yaşandı ve Idomeneo 

1935 yılına kadar Alman operasının repertuvarlarında yer almadı. 1933 yılında, Nazi 

iktidarının ilk üç ayında Alman müzik hayatında fırtınalı değişiklikler oldu. Birkaç hafta 

içinde yeni iktidar tarafından politik ve ırksal olarak uygun görülmeyen birçok 

müzisyen işten çıkarıldı ve ülkeden ayrılmak zorunda bırakıldı. Nazi Propaganda 

Bakanı tarafından tiyatro sansür görevlisi olarak Reichsdramaturg Rainer Schlösser 

atandıktan sonra talimatıyla Strauss’un Idomeneo uyarlaması özel teşvik gördü.
10

 Ancak 

bu talimatın yayınlanmasından üç gün sonra Strauss, Avusturalyalı-Yahudi librettocu 

Stefan Zweig’la çalıştığı operasının dünya prömiyerinde yayınlanması Nazilerin 

                                                           
9 

Levi, (a.g.e.), ss 19 
10

 Levi, (a.g.e.) ss 21 
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gözünde bardağı taşıran bir hataydı ve bu olayın ardında Idomeneo’nun Wolf-Ferrari 

düzenlemesi yeniden dirilmiş oldu.  

Naziler iktidara geldikten sonra birçok operaya bu şekilde müdahalede 

bulundular. Uyarlamalara artık Nazilerin ideolojileri ve politikaları yön vermeye 

başlamıştı. Bu dönemde Nazilerin müdahalelerini Mozart’ın birçok eserinde görüyoruz. 

Hatta Mozart’ın kendisi bile olduğundan farklı betimleyerek ideolojilerine alet 

ettiklerini gözlemliyoruz. Sadece Idomeneo ile kalınmadığını Mozart’ın birçok eserinin 

daha bu şekilde uyarlandığını görüyoruz. Özellikle Figaro’nun Düğünü isimli eserinde 

Mozart’ın Yahudi bir librettoyla çalışmış olması Nazileri rahatsız ediyor ve oyunda 

Mozart yüceltiliyor hatta Yahudi bir librettoyla çalışmasa daha başarılı olacağı vurguları 

yapılıyordu. 

1 Frankfurt Okulu ve Kültür Endüstrisi 

1.1 Frankfurt Okulu ve Eleştirel Kuram 

Frankfurt Okulu 3 Şubat 1923’te, sosyal bilimlerin içerisinde bulunduğu ‘kriz’e 

çözüm bulmak amacıyla kurulmuş olan ve Frankfurt Üniversitesi’ne bağlanan 

Toplumsal Araştırma Enstitüsü’ydü. Eleştiri kavramına diyalektik bir çerçeveden bakan 

Frankfurt Okulu, eleştiriyi içinde yaşadıkları toplumsal yapı, siyasal sistem, 

modernleşme, pozitivizm, Marksizm gibi teorileri değerlendirirken temel bir araç olarak 

kullanmıştır.
11

  

Grünberg Enstitü’nün yöneticisi olduğu dönemde Enstitü’nün program, içerik ve 

temelinin Marksizm olduğunu dile getirmiştir. Grünberg’e göre, “Marksizm, felsefi bir 

sistem ve bilimsel araştırma yöntemi olarak toplumun yapısını analiz etmede 

kullanılmak zorundadır.” Böylece Enstitünün toplumsal sorunları belirlemede ve 

çözmede takip edeceği yöntem de Marksist yöntem olacaktır.
12

  

Grünberg’in enstitü yöneticiliğinden ayrılmasına karar vermesiyle yerine gelen 

isim Horkheimer oldu ve böylece Frankfurt Okulu’nda yeni bir dönem başladı. 

Enstitünün sınırlı ilgi alanları da bu değişiklikle birlikte genişledi. Horkheimer’ın 

                                                           
11

 Durdu Zafer. (Haziran 2002). Frankfurt Okulu ve Türk Sosyolojisinde Eleştiri, Yüksek Lisans Tezi, Muğla 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. ss 9 
12

 Kızılçelik, Sezgin. (2000), Frankfurt Okulu, Anı Yayıncılık, Ankara. ss 17 



9 
 

dönemi enstitünün en başarılı ve yaratıcı dönemi olmuştur.
13

 Horkheimer’a göre 

Eleştirel Kuram, mevcut toplumun kendi içinde eleştirisidir. Çünkü o kendisini, kendini 

yeniden üreten mekanizmaların ve mevcut iş bölümünün sınırlarının dışına yerleştirerek 

kapitalist toplumun temel çelişkilerini bilinç düzeyine çıkarmak için kurguladı.
14

 

Almanya’da kurulmuş olan Okul, Almanya’nın 1930’lu yıllardaki toplumsal-

siyasal yapısından etkilenmiştir. Enstitü Marksist eğilimleri ve üyelerinin Yahudi 

olmaları nedeniyle Almanya’da sorun yaşamışlardır. Nazilerin iktidara gelişiyle de 

Enstitü “devlete karşı eğilimler taşıdığı” gerekçesiyle kapatılmıştır. Enstitü kesin 

yerleşim yeri olarak Avrupa’dan destek bulamayınca ellerinde tek ciddi seçenek olarak 

Amerika kalmıştır. J. Gumperz’in ve daha sonra da Horkheimer’ın başarılı temasları 

sonucunda Enstitü 1934 yılında kapitalist dünyanın merkezi New York’a taşınıp 

yerleşmiştir.
15

 Amerika deneyimi enstitü üyelerinin birey ve topluma karşı olan bakış 

açılarının değişmesi ve şekillenmesi noktasında oldukça önemli bir role sahiptir. 

Bununla birlikte enstitü için Amerika yılları yaşanan sorunlara rağmen oldukça verimli 

geçmiştir. . Horkheimer Akıl Tutulması’nı ve Adorno ile birlikte Aydınlanmanın 

Diyalektiği’ni bu dönemde yazmıştır. Enstitü’nün Frankfurt’ta tekrar kurulması ise 1953 

yılını bulmuştur. 

1.2 Adorno ve Kültür Endüstrisi 

Frankfurt Okul’u üyelerine göre kültür; halk tarafından üretilen, halka ait, doğal 

bir kültür üretimidir. Çalışan, üreten, geniş kitlelerin arasından doğup yukarıya, 

ekonomik gücü elinde bulunduran sınıflara doğru bir yayılma şekli izlemektedir. Buna 

karşın, Okul üyelerinin ‘kültür endüstrisi’ tanımlamasıyla eleştirdikleri kültür; yukarıda 

tekellerce üretilen ve aşağıda bulunan kitlelere/halka doğru yayılan, yayılmacı ve yapay 

bir kültür şeklidir. Kitleler, normal şartlarda kültürün üreticisi konumunda iken, kültür 

endüstrisinde tüketici konumundadırlar.
16

  

Kültür endüstrisi özünde Okul’un birey ve topluma bakış açısını, değişen siyasi, 

ekonomik, teknolojik ve kültürel paradigmaların birey ve toplum üzerindeki 

                                                           
13 

M. Jay, (1989), Diyalektik İmgelem, (Çev: Ü. Oskay), Ara Yayınları, İstanbul. ss 47-48 
14

 Bağçe, (a.g.e). ss 20 
15

 M. Jay, (a.g.e.). ss 66 
16

 Yurdigül, A. (2010). Kültür Endüstrisi Bağlamında Yemek Kültürü Eleştirisi, Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. ss 49 
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yansımalarını ele aldığı; birey, toplum ve kültür kavramlarının özünden uzaklaşarak 

özünün birer taklidi haline dönüştüğünün eleştirisine dayanmaktadır. Okul’un eleştirel 

teori anlayışıyla ele aldıkları bu konular modern toplumun eleştirisine zemin 

oluşturmuştur. 

Adorno’ya göre, kültür endüstrisi kavramında yer alan ‘endüstri’ terimiyle de 

üretilen kültürel ürünlerin sadece üretim süreci değil aynı zamanda ürünlerin 

standardizasyonu ve dağıtım tekniklerinin de rasyonelleşmesine işaret edilmektedir. Bu 

rasyonellik kendine yabancılaşmış toplumun cebri niteliğidir.
17

 Kültür endüstrisinin 

temel iddiası; “teknoloji ve teknolojik bilincin kendisi eleştiriyi dilsizleştiren ve 

başarısız kılan, birbiçimli ve köksüzleştirilmiş ‘kitle kültürü’ şeklinde yeni bir görüngü 

üretmek”tir.
18

 Bu nedenle de ekonomi mekanizmasının bir ürünü olarak liberal sanayi 

ülkelerinde doğmuş olması bir tesadüf değildir.
19

 Kapitalizmin egemen olduğu bu 

ülkelerde kültür, her ne kadar üst yapıyı oluşturan unsurlardan biri olsa da, temel 

dayanağını ekonomide, üretimde ve kâr oranlarında bulmaktadır. Kültürün meta mallar 

kategorisine girmesiyle de tüm doğallığı, otantikliği, aşağıdan yukarıya üretim, 

kullanım ve dağıtımla bir hayat tarzı olarak yaşanma şansı da tükenmiştir. 

Kültür endüstrisi kuramı, basının, radyonun ve sinemanın baskın kültürel biçimler 

olarak en fazla göze battığı dönemde gelişmiştir. Çünkü günümüzde kültür her şeye 

benzerlik bulaştırır; filmler, radyo ve dergiler bir sistem meydana getirir. Bu alanların 

her biri kendi içinde ve hep birlikte söz birliği içindedir. Kültürel üretim bir bütün 

olarak kapitalist ekonominin ayrılmaz bir parçasıdır.
20

 

 Adorno kültür endüstrisini tüketiciye sunduğu hazzın yapay niteliğini de 

vurgular. Gerçek haz sunulmaz bile; fiyakalı olay örgüleri ve görüntüler, vadesi sürekli 

uzatılan birer senet gibidir. Bu nedenle başlangıçtaki vaat de yanıltıcıdır: “bu gösteri 

hiçbir zaman yerine getirilemeyecek bir vaatten ibarettir, tıpkı yemek yemeye gelen 

müşterinin menüyü okumakla yetinmesi gibi.”
21

 

                                                           
17

 Tunçel, Ahu., Gülenç, Kurtul. (2014), Doğu Batı Yayınları, Ankara. ss 595 
18

 Bottomore, T. (1997), Frankfurt Okulu ve Eleştirisi, (Çev. A. Çiğdem), Vadi Yayınları, İstanbul. ss 19 
19

 Horkheimer, M., Adorno, T. (2010), Aydınlanmanın Diyalektiği, (Çev: E. Öztarhan), Kabalcı Yayınevi, 
İstanbul. ss 21 
20

 Adorno, (2014), (a.g.e.), ss 47 
21

 Adorno, (2014), (a.g.e.), ss 20 
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Sinema ve radyo günümüzde kendini sanatmış gibi göstermek zorunda değildir. 

Herhangi bir işten farklı olmadıkları hakikatini, bilerek ürettikleri zırvaları meşrulaştıran 

bir ideoloji olarak kullanırlar. Onlar kendilerini endüstri olarak adlandırırlar ve görevin 

başındaki genel müdürlerin gelirine ilişkin rakamlar kamuya ilan edildiğinde, tüketime 

hazır ürünlerin toplumsal gerekliliği konusundaki kuşkular dağılır. Radyo herkesi, 

demokratik yoldan aynı ölçüde dinleyiciye dönüştürerek, otoriter bir biçimde, farklı 

kanallarda yayınlanan aynı programların dinleyicileri haline gelirler. Resmi radyonun 

dinleyicisinde belirebilecek kendilindenliğin en küçük izi bile, yetenek avcıları, 

mikrofon önünde düzenlenen yarışmalar ve sponsorlar tarafından uzmanların 

süzgecinden geçirilerek denetlenir ve yutulur. Yetenekler, dinleyiciye sunulmadan çok 

önce dinleyiciye ait olur; başka türlü bu kadar hevesle ait olmaları mümkün değildir.
22

 

Sinema, radyo ve basın, aydınlanma düşüncesini yaymak yerine egemen 

ideolojinin izleyicilere aktarılmasına hizmet etmektedir.
23

 Dolayısıyla kültür endüstrisi, 

kapitalist sistemin kendini devam ettirebilmesi için vazgeçilmez bir unsur haline 

gelmiştir. Adorno’ya göre kültürden bahsetmek her zaman için kültürle ters düşmek 

anlamına gelir ve kültür için ne kadar çok şey yapılırsa onun için o kadar kötüdür. 

Kültür endüstrisi aynı zamanda zihinsel bir üretimi hedefler. Bu zihinsel üretim 

tüm dallarda tek bir amaca hizmet eder; insan duyularının, akşam fabrikadan ayrıldığı 

andan ertesi sabah tekrar kart bastığı ana kadar, gün boyu yürütmek zorunda olduğu 

emek sürecinin damgasıyla meşgul tutulması.
 24

 Çünkü eğlenmek de artık üretimin bir 

uzantısı haline gelmiştir. Adorno, kültür endüstrisinin hayatın her alanına empoze 

etmeye çalıştığı eğlence‖ ve hazzın dışında düşünme ve bütün olana bitene dışarıdan 

eleştirel bir gözle bakamamayı düşünüm yenilgisi olarak vurgular. Eğlenmek artık bir 

şey düşünmemek, o an yaşadığın acıyı bile unutmak demektir. Eğlence geç kapitalizm 

koşullarında çalışmanın uzantısıdır.
25

 Artık güldürmek insanları mutlu olduğuna 

inandıran bir aldatma aracından ibarettir. 

                                                           
22

 Adorno, (2014), (a.g.e.), ss 48-50 
23

 Yaylagül, L. (2008), Kitle İletişim Kuramları, Dipnot Yayınları, Ankara. ss 101 
24

 Adorno, (2014), (a.g.e.), ss 61 
25

 Adorno, (2014), (a.g.e.), ss 68 
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Kültür endüstrisi kitleleri sadece uyutmakla kalmaz aynı zamanda onları 

kategorize eder. Adorno’ya göre kültür endüstrisi, müşterilerin kasten ve tepeden 

bütünleştirilmesidir.
26

 

Horkheimer ve Adorno’ya göre; kültürel ürünlerin bir endüstri haline gelmesi 

benzeşmeye ve standartlaşmaya yol açmış, aynı ihtiyaçların standart ürünlerce 

karşılanması biçiminde sunulan endüstriyel üretim, hiçbir dirençle karşılaşmadan kabul 

görmeyi başarmıştır. Endüstri, insanla yalnızca müşterisi olarak ilgilenir ve gerçekten de 

insanlığı bir bütün olarak, her şeyi kapsayan bir formüle indirgemiştir; tıpkı her öğesine 

yaptığı gibi.
27

 Sistem, ekonomik egemenliği elinde bulunduranlar yararına işlediğini 

gizleyerek devamlılığını sürdürmeyi başarmaktadır.
28

  

Adorno’ya göre yönetilen dünyada yöneticiler de bürokratlar kadar günah 

keçisidirler; nesnel görev ve suç bağlamlarının kişilerin üzerine yıkılması da egemen 

ideolojinin bir parçasıdır. Sisteme bulaşmamışlıklarıyla övünenler, kırsal alandaki 

sessizler, taşralı, küçük burjuva gericiler olma kuşkusunu uyandırırlar.
 29

 Artık sığınacak 

bir köşe kalmamıştır; hatta Avrupa’da bile; onurlu yoksulluk kalmamış, yönetilen 

dünyanın dışında kalanların, kışı mütevazı bir şekilde geçirme olanakları bile yok 

olmuştur.
30

 

Radyo, kitle kültürünün bu geç gelen ilerici çocuğu, filmin sözde pazarının film 

endüstrisini şimdilik ulaşmaktan alıkoyduğu sonuçlara ulaşmaktadır. Kültürel ürünlerin 

tamamen meta alanına çekilmesiyle, radyo kendi kültür ürünlerini tüketiciye meta 

olarak satmaktan olduğu gibi vazgeçer. Amerika’da radyo dinleyicileri herhangi bir 

ücret ödemez. Bu sayede çıkarsızlık ve tarafsızlık gibi aldatıcı bir görünüm kazanır; bu 

da faşizm için tam bir nimettir. Faşizmde radyo Führer’in evrensel çenesine dönüşür; 

sokak hoparlörlerinden duyulan sesi, modern propagandadan ayırt edilmesi zaten güç 

olan ve panik yaratan siren sesleriyle birleşir. Nasyonal Sosyalistler radyo yayınını 

kendi davalarına biçim kazandırdığını biliyorlardı; tıpkı matbaanın reform 

hareketlerindeki işlevi gibi. Görüldü ki Führer’in, din sosyolojisi tarafından icat edilen o 

                                                           
26

 Adorno, (2014), (a.g.e.), ss 33 
27

 Adorno, (2014), (a.g.e.), ss 81 
28

 Kejanlıoğlu, D. B. (2011), Zamanın Tozu Frankfurt Okulu’nun Türkiye’deki Ayak İzleri, Deki Yayınevi, 
Ankara. ss 398 
29 

Tunçel, Ahu., Gülenç, Kurtul. (a.g.e.), ss 597 
30

 Theodor W. Adorno, (2007), Rüya Kayıtları, (Çev: Şeyda Öztürk), Yapı Kredi Yayınlar, İstanbul. ss 134-
135 
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metafizik karizması, yalnızca radyo konuşmalarının her yerden duyulabilir oluşundan 

kaynaklanıyordu, bu da kutsal ruhun her yerde var olmasının şeytanca bir parodisini 

gerçekleştirir.
31

 

Theodor Adorno, sanatta, özellikle de müzikte, reklamın ve bunun sonucu olarak 

dayatmanın önemini vurgulamaktadır. Reklamın kültür endüstrisindeki zaferi budur 

işte: tüketicinin, sahte olduklarını gördüğü halde, bastırılması zor bir istekle kültür 

metalarını almaya ve kullanmaya devam etmesi.
32

 

2 Müzik Sosyolojisi: Popüler Kültür ve Popüler Müziğin İnşası 

2.1 Adorno ve Müzik Sosyolojisi Düşüncesinin Kökenleri 

Mümkün olan en basit formülasyona indirgendiğinde müzik sosyolojisi, müzik ve 

toplumun karşılıklı incelenmesidir.
33

 Müzik sosyolojisi, müzik ve toplum arasındaki 

karşılıklı, çok boyutlu ve çok anlamlı ilişkiyi inceleyen sosyolojinin alt dallarından 

biridir. Bir sanat dalı olarak müziğin toplumsal bileşenlerini; siyaset, din, ekonomi, 

kimlik, cinsiyet ve gündelik hayat pratikleri gibi alanları içerecek şekilde, parçalı ve 

dinamik kültürel örüntülerini incelemeyi hedeflemektedir.  Vurgulanması gereken ilk 

etken, sosyolojinin bu dalının esas olarak yeni ve bağımsız bir disiplin olarak 

görülmediğidir. Nitekim müzik sosyolojisine katılım, öncelikle diğer rakip disiplinlerin, 

müziğin, kendi tarihsel, psikolojik veya estetik özüne nüfuz etme iddialarını reddederek 

onların bir eleştirisini yapmak olarak görüldü. 

Müzik sosyolojisinin gerçek sorunsalı aracılıkla ilgili olandır çünkü müzik bir 

yönlendirme aracı olarak kötüye kullanılır. Adorno bu durumun Doğu blokunda var 

olduğundan şikâyet eder; orada, müzik direniş ve eleştiriyi güçlendirmek yerine etkisiz 

hale getirmede kullanılır. Adorno’ya göre müzik sosyolojisi tek bir bestecinin 

çalışmasıyla ilgilenmez, bütün toplumda müziğin yarattığı etkiyle ilgilenir. Çünkü esas 

olan müziğin tek bir kişinin bilincinde değil tüm toplumun üzerinde yarattığı işlevidir. 

Adorno’ya göre müzik sosyolojisi her zaman sanatsal alandan çok toplumsal eleştiridir. 

                                                           
31

 Adorno, (2014), (a.g.e.), ss 97-98 
32

 Adorno, (2014), (a.g.e.), ss 107 
33

 Bağçe, (a.g.e.), ss 490 
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Adorno’nun bu alanda yaptığı ilk çalışmalardan biri 1932’de Toplumsal 

Araştırmalar Dergisi’nin ilk cildinde yayımlanan “Müziğin Toplumsal Konumu” 

başlıklı makaledir. Bu makale Modern Müzik Felsefesi’nin üzerine inşa edildiği 

Schoenberg ve Stavinski’nin diyalektik olarak yan yana konulması dâhil birçok açıdan 

daha sonraki Modern Müzik Felsefesi’nin habercisidir ve Adorno’nun daha sonra 

reddedeceği daha ileri yaklaşımları içerir.
34

 Adorno Müzik Sosyolojisi Üstüne 

Düşünceler’inde içerik sorunlarından ayırmaksızın müzik sosyolojisinin ilkelerini 

geliştirdiğini; esas olarak bunun kendi yöntemine özgü kaldığını ve hala kendisinin 

müzik sosyolojisi yaklaşımını bağladığını söyler. 

Müzik sosyolojisinde Adorno’nun çalışması bakımından temel olan, birbiriyle 

ilişkili üç müzik alanının; üretim, yeniden üretim ve kavranma alanlarının 

betimlenmesidir. Her ne kadar her birinde müzik ve toplum karşı karşıya gelse de, 

çatışmanın en iyi görüldüğü yer, yeniden üretim yani müziğin icrası ve yorumlanması 

alanıdır.
35

 

Adorno’nun kültürel eleştirisi boyunca karşılaşılan negatif diyalektik, müzikle 

ilgili çalışmasının da temelidir. Ona göre müzik, kendi toplumsal gerçeklik içeriğini, 

muhalefet yoluyla ve kendisinin toplumsal sözleşmesini ilga etmesiyle kazanır.
36

 

Adorno klasik müzik dışındaki bütün müzikleri hafif müzik olarak nitelendirir ve onları 

eleştirel küçümsemenin nesnesi olarak alır. 

Focht yakın zamanda Adorno’nun müzik kavramının ana hatlarıyla ilgili bir özet 

sundu ve tam bir daire ortaya çıktı. İlk çalışmalarında Adorno, müziği toplumsal 

zıtlıkların yansıması olarak anladı; bunu zihinsel bir faaliyet olarak gördüğü ve 

arkasında “ifade” veya hatta “dil” olarak adlandırdığı bir dönem izledi. Üçüncü bir 

aşamada, müzik “kendine özgü ruhsal bir varlık” oldu; son yıllarında ona yönelik ilk 

tutumuna geri döndü.
37

 

 

 

                                                           
34

 Bağçe, (a.g.e.), ss 493 
35

 Bağçe, (a.g.e.), ss 507 
36

 Bağçe, (a.g.e.) ss 507 adorno, einleitung ss 258 
37

 Bağçe, (a.g.e.) ss 495 
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2.2 Popüler Kültür ve Popüler Müziğin Eleştirisi 

Popüler müzik en kısa tanımıyla, “geniş kitlelerce dinlenilmesi/beğenilmesi 

amaçlanan, bu doğrultuda kitlesel üretim teknikleriyle üretilen ve pazar koşullarında 

toplumsal dolaşımda sokulan” bir müzik türüdür. Popüler müzik 19. yüzyıl sonlarında 

doğmuş, 20. yüzyıl başlarında Avrupa ve Kuzey Amerika’da endüstrileşmeyle birlikte 

küçük ve büyük kentlerde yayılmıştır. Önceleri her türlü tuşlu şarkıda çalınması satışını 

etkilemiş, sevilen opera, operet parçalarının yeniden üretimi üreticilerine büyük cirolar 

getirmiştir.  

Gündelik hayattaki kullanımına karşılık popüler müzik ile pop müzik arasında 

büyük farklar bulunmaktadır. Pop müzik popüler müziğin en yaygın olarak 

kullanılanıdır ancak popüler müzik pop müzikten ibaret değildir. Pop müzik ezgi, 

armoni ve sözden oluşan, algılanması kolay, bellekte kalıcı, çok sesli ve kısa süreli 

tüketim müziğidir; bu özellikleriyle pop müzik modern toplumlara özgü en yaygın 

müzik türüdür ve çoğu zaman popüler müziği tamamen kapsadığı yanılgısını yaratır. 

Oysaki popüler müzik kavramı “bir müzik formu olmanın ötesine geçerek, örgütlü 

toplumlarda en yaygın biçimde üretilen, kullanılan, tüketilen müzik yapış biçimlerinin 

bütünleşik bir ifadesidir”.
38

 Adorno popüler müzik tartışmasını caz müzik üzerinden 

yapmaktadır ve popüler müziği tanımlarken pop müzikten değil cazdan bahsetmektedir. 

Günümüz kapitalist pazar koşullarında sadece pop müzik değil, caz, rock, new age 

hatta zaman zaman klasik müzik bile popüler müzik olarak kabul edilmektedir; doğrusu 

popülerleşme sürecinde adı geçen müzik türlerinin “poplaşması” günümüz müzikal 

ortamının başka bir yansıması olarak dikkat çekmektedir. Bugün popüler müziğinin en 

önemli varoluş nedeni; kitleler tarafından beğenilme ve pazar koşullarında tüketilme 

arzusudur. Çünkü müziğe biçilen rol, bir “değer” olmasıdır ve “değer”in en önemli 

belirleyicisi “pazar” olmaktadır. 

Pop müzik İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika ve Avrupa’da “caz’dan 

swing’e” geçişle birlikte ortaya çıkmış ve dinleyicinin/tüketicinin rahatlaması, 

dinlemesi, eğlenmesi, sosyal yaşamındaki sorunları unutabilmesi gibi unsurlara 

dayanarak gelişim göstermiştir. Bu nedenle popüler müziği tartışmak, popüler kültürü 

                                                           
38

 Öcal D., Telan T. (2000),  Popüler Müzik Endüstrisinin İlettikleri, Medya ve Kültür, 1. Ulusal İletişim 
Sempozyumu Bildirileri, 3-5 Mayıs, Gazi Üniversitesi İletişim Dergisi. ss 292 
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tartışmak anlamına gelmektedir; çünkü müzik, popüler kültürün, farklı üretim teknikleri 

ve içerdiği farklı değer yargılarıyla göz önüne serildiği önemli bir göstergedir. Müzik 

daima, popüler kültürün en belirgin görünümlerinden birini oluşturmaktadır. 

Popüler kültürle, kitle kültürünü aynılaştıran ve karşısına gerçek sanatı koyan 

Frankfurt Okulu’na göre, popüler müzik, modern toplumlarda, hegemonik söylemin 

yörüngesinde bireyleri sömürmek ve edilgenleştirmek amacıyla “şeyleştirilmiş” bir boş 

zaman eğlencesi olarak işlev görmekte ve kitlelere verdiği kaçış duygusuyla onların 

toplumsal dizgedeki konumlarını unutturmaya çalışmaktadır. 

Bir meta formuna dönüşen müzik eseri ile üretici arasında kitleselleşme sürecinde 

bir yabancılaşmanın olmaması kaçınılmazdır. Kapitalist sistem, pazara uymayan sanata, 

sanatçıya, fazla çıkış yolu bırakmamıştır; kitle iletişim araçlarının devreye girmesi ise 

müziğin ve sanatın özünü yitirmesine yol açmıştır. Popüler müziğin ideolojisini 

tartışmak bir bakıma popüler kültürün ideolojisini tartışmak anlamına gelmektedir. 

Popüler müzik, popüler kültürün somutlaşmış biçimlerinden biridir ve tam da bu 

noktada bu tartışmaların göbeğinde yer alması kaçınılmazdır. Popüler müziği popüler 

kültür üretmiştir ve zamanla en güçlü silahlarından biri haline gelmiştir. 

Artık kültür bir meta olmuştur. Çünkü kültür planlanıp yönetildiğinde zarar görür. 

Kültür endüstrisinde iktidarın silahları artık kılıç, bomba ve silah değil; kültür, moda, 

reklam, sinema, televizyon ve radyo olmuştur. Kültür endüstrisi, temelde bireye belli bir 

özgürlük tanıyor gibi görünse de aslında onların bireyselliklerine temelden karşı 

çıkmaktadır.
39

 

Popüler kültür kitleler üzerinde bir nevi hipnoz etkisi yaparak onları oyalamayı 

üretim sürecinin bir parçası haline getirmeyi hedeflemektedir. Günümüzde popüler 

kültür geniş ölçüde, kitle kültürü tarafından kuşatılmakta ve kitleleri eğlendirirken 

onların toplumsal dizgedeki konumlarını unutmalarını ve sistemin olumsuzluklarını fark 

etmeden oyalanmaları sağlamak amaçlanmaktadır. Popüler kültür, egemen sınıfların 

ideolojisince güdümlenir ve alt grupların kültüründeki muhalif yanı içselleştirip, 

edilgenleştirir. 
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İktidar hegemonya yolu ile rızayı/ortak duyuyu üretir ama bu durum devamlı 

olarak yeniden müzakere edilmekte, pazarlık konusu olmakta ve yeniden kurulmak 

zorundadır. Kültürel Çalışmalar, tahakküm güçleri üzerindeki bu odaklanmayı genişletir 

ve bizi metinlerin ideolojik tutarlılıklarındaki çelişkilere bakmaya teşvik eder. Bu 

bağlamda müziğin de popüler olabilmesi için sahte ihtiyaçlar yaratmak yerine halkın var 

olan ihtiyaçlarını karşılayıp onu tatmin etmesi gerekmektedir; dolayısıyla bu iletişim 

sürecinde halk da en azından kültür endüstrisi kadar belirleyici bir konumda 

bulunmaktadır. Müzik endüstrisi, belki müziğin üretim koşullarını belirleyip kontrol 

edebilir; fakat asla müziğin nasıl kullanılacağını ve kullanacak olanların ona 

yükleyeceği anlamları belirleyip kontrol edemez. 

2.3 Adorno’nun Popüler Müzik Eleştirisi 

Popüler müziği tartışmak, popüler kültürü tartışmak anlamına gelmektedir; çünkü 

müzik, popüler kültürün, farklı üretim teknikleri ve içerdiği farklı değer yargılarıyla göz 

önüne serildiği önemli bir göstergedir. Müzik daima, popüler kültürün en belirgin 

görünümlerinden birini oluşturmaktadır. 

Frankfurt Okulu’nun en önemli temsilcilerinden Adorno ve Horkheimer’a göre, 

sanat, kültür endüstrisi aracılığıyla metalaştırılarak, çoğunlukla da eğlence içeriğine 

büründürülerek, kitleleri yanlış bilinçlendirmenin aracı olmaktadır. “Dolayısıyla artık 

kültüre damgasını vuran temel güdünün en geniş satışı yakalamak, en çabuk ve çok kara 

ulaşmak haline geldiğini; bu durumda verili değerlerin, genel geçer anlayışın suyuna 

gitmenin dışına çıkılmadığını, çıkılamayacağını; böylece gerçek sanatın var olandan 

başkayı görme, gördürebilme yetisinden oluşan olmazsa olmaz yönünün kültür 

eserinden giderek silindiğini” ileri sürmektedirler.
40

 

Popüler kültür ürünlerine ve dolayısıyla popüler müziğe olumsuz yaklaşan 

teorisyenler bu noktadan hareketle kitleselleşmenin ve metalaşmanın bir sanat formu 

olan müzik eserleri üzerindeki etkisi ve “araçsallaşan” müziğin toplumdaki güç 

ilişkilerini nasıl belirlediği sorunsalı üzerine yoğunlaşmışlardır. 

Pop müzik doğrudan pazar için üretilen bir metadır. Yüceltilen müzik, 

burjuvazinin kendi kültürünün bir ürünüdür; dolayısıyla yüceltilen, saygın hale getirilen, 
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din gibi kutsanan burjuva değerleridir. Başlangıçta bilinçsizce yapılan bu iş daha sonra 

bilinçli bir şekilde yapılmaya başlanmış ve müzik bu süreçte sadece burjuva değerlerini 

yücelten bir işlev görmemiş; hem ticari bir meta haline gelmiş, hem de alt sınıfların 

kendileri için bir şey buldukları bir ütopya görünümüne dönüşmüştür. Ve daha önemlisi 

egemen ideolojinin kendisini sakladığı, düzenin sürmesini sağlayan bir araç 

olmuştur”.
41

  

Sanatın her dalı bir endüstri haline dönüştürülmüştür. Meta haline gelen müziğin 

artık tek önemi burjuvazinin isteklerine hizmet etmesidir. Endüstri, insanla yalnızca 

müşterisi olarak ilgilenir ve gerçekten de insanlığı bir bütün olarak, her şeyi kapsayan 

bir formüle indirgemiştir; tıpkı her öğesine yaptığı gibi.
42

 

Adorno’ya göre bir ticari biçim olarak müziğin üretimi artık sadece tüketim 

içindir. Bu onun kültürel değerini belirler. Müzik artık popüler olabilmek için 

tüketilebilir bir şey olmalıdır, bu nedenle kültür endüstrisi artık müziğin sanat olmasıyla 

değil tüketim için bir araç olmasıyla ilgilenir. Adorno müzik üzerine yaptığı 

incelemelerde kapitalist üretim biçiminin siyasal ve estetiksel bakımlardan popüler 

müziği etkilemesi ve popüler müziğin ideolojisi o üzerinde durmuştur. Adorno’nun 

modern toplumlarda popüler müziğin ideolojik işlevi konusunda birbiriyle son derce 

bağlantılı ve hatta iç içe geçmiş 3 temel öngörüsü vardır: Standartlaşma, pasif dinleme 

ve toplumsal uyum. 

Adorno’ya göre, popüler müzikte müziksel iskelet/öz ya aynıdır, ya da parça 

değişilebilirliğine bağlıdır. Popüler müzikte görülen bir diğer özellik ise, 

mekanizasyonun bir parçası olarak tekrarlamadır. Aynı parçanın, aynı müziğin tekrar 

tekrar çalınması yanında, tekrarlama o denli ileri gitmiştir ki, sadece birkaç cümleyi 

baştan sona kadar tekrarlayan ürünlere rastlanabilmektedir. Hatta popüler müziğin bütün 

ürünleri neredeyse aynıdır. Sürekli tekrar eden sözlerden ve benzer müzik kalıplarından 

oluşurlar. Tıpkı endüstriyel üretim gibi pop müzikte artık standart üretimin bir parçası 

haline dönüşmüştür. Adorno’ya göre “kültür endüstrisi müzikte sahte bireyselleştirilmiş 

“oltalar” ve sürekli “yenilik” hayalleri yaratır. İşçiler bu uyuşmuş durumlarıyla, 

tükettikleri kültürel ürünle mücadeleciliği gösterecek ne eğilime, ne de kapasiteye 

sahiptirler. Dolayısıyla, ürün onlara tamamıyla önceden hazmedilmiş olarak gelir.  
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En iyi, en başarılı müzik sürekli tekrar edene uyumlu olandır. Müzik toplumsal 

bilinç üzerinde uyutucu bir etki bırakır. Günlük yaşamda sürekliliği güçlendirir ve 

şeyleşmiş yapısı unutkanlığı teşvik eder.
43

  

Standartlaşan ürünler kitlelere üretimin bir uzantısı olarak sunulur. Popüler müzik 

hem bireyin yaşadığı acıları ve zorlukları düşünmesini istemez hem de popüler müziği 

dinlerken üretimin bir parçası olarak eğlenmesini sağlar. Artık kitlelerin üretim süreci 

dışında boş zamanını değerlendirirken, eğlenirken kullandığı araçlar da kültür endüstrisi 

tarafından onlara sunulmaktadır. Burada standartlaşma sadece katılığın ifadesi değil, 

aynı zamanda zevk kaynağıdır. Aranan çoğunlukla yerleşmiş olandır, sunulan yerleşmiş 

olanın istismarıdır.”
44

  

Burada popüler müzik kitlelerde pasif dinleme yaratır. Önemli olan ne dinlediği 

değil, dinlediği şeyin kitleleri uyuşturması ve üretim sürecinden çıkmamasıdır. Burada 

popüler müzik kitlelerin günlük hayatın monotonluğundan kurtulmak istediğinde 

başvurduğu bir araç haline gelmiştir. Kitleler günün stresinden ve monotonluğundan 

kurtulmak için popüler müziği seçmesinin en önemli nedeni ise hem kolay ulaşılabilir 

hem de ucuz olması vardır. Popüler müzik her yerde dinlenebilir; fabrikada, okulda, 

yolda, işte, tüketimi kişiyi yormaz, algılaması kolaydır ve sistem altında çalışan 

bireylerin  kaçış  ihtiyacını giderir. Popüler müziğin tüketimi daima pasif ve sonsuz 

tekrara dayalıdır ve sistemi ve bireyi zorlamadığı için, tam da Marksist teorisyenlerin 

belirttiği gibi, “uyuşturucudur” . 

Adorno’nun üçüncü iddiası ise popüler müziğin sosyal bir çimento (güçlendirici) 

olduğudur. Popüler müziğin sosyo-psikolojik işlevi müziğin tüketicilerin günlük 

hayatının düzenine fiziksel olarak uyumunu gerçekleştirmektir. Belirli bir formül bir 

kez tuttu mu, kültür endüstrisi bunu tekrar tekrar kullanmakta ve “tüketinceye” dek 

piyasaya bu aynı ürünün benzerlerini sürmektedir. Bu tarzda “güçlendirilmiş ve 

mayalanmış” toplum “atomize” bir yapıya sahip olmakta ve iktidar tarafından rahatlıkla 

yönlendirilmektedir. 

Adorno’ya göre mekanizasyon sanatın kökenini gözden saklamakta, insanları 

kabalığa, saldırganlığa, şiddete ve egemen kurallara uymaya yönlendirmektedir. Adorno 
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endüstrileşmeyle gelen standartlaşmadaki parçaların birbirinin yerini alabilmelerini ve 

sahte bireyselleşmeyi bir sorunsal olarak ele alır. Popüler müzikteki “parça 

değiştirilebilirliği” üretimin maliyetini düşürür; sahte bireycilik ise satışı çoğaltma 

gereğinden doğar.  

Konumu sağlamlaştıkça, kültür endüstrisi tüketici gereksinimleriyle istediğini 

yapar hale gelebilir; bu gereksinimleri üretebilir, denetim altına alabilir, hatta eğlenceye 

son verebilir: burada kültürel ilerlemeye sınır koyulmamıştır.
45

 Burada popüler müziğin 

üretimi, denetimi, çizeceği yol tamamen kültür endüstrisinin kontrolü altındadır. Karar 

mekanizması olan endüstri burada mevcut ideolojiye hizmet ederken kimseye hesap 

vermez aynı zamanda endüstrinin üretmiş olduğu bu metalar da kitleler tarafından 

sorgulanmaz. Hangi şarkının hit olacağına, hangi figüranın kadın kahraman olarak işe 

yarayacağına ilişkin rutinleşmiş karar verme süreçlerindeki körlük unsuru, ideoloji 

tarafından göklere çıkarılır.
46

 

Halk şarkıları başta üst sınıfların gözden düşmüş öğeleri olarak tanımlanıyorken 

zamanla onlarda bu sürece ayak uydurdular. Hatta onlarda zamanla bu sürece ayak 

uydurularak poplaştırıldılar. Kültür endüstrisiyle birlikte pop şarkıları birdenbire 

yaygınlık kazanır. Salgın gibi yayılan, yani son derece yoğun ekonomik güçler 

tarafından alevlendirilen bir moda için Amerikalıların kullandığı “fad” deyimi, totaliter 

reklam patronlarının kültürün ana çizgilerinin dayatılmasından çok önce bu fenomene 

işaret ediyordu.
47

 

3 Nazilerin Elinde Bir Kültür İkonu Olarak Mozart 

3.1 Nazilerin İktidara Gelişi ve Mozart’ın Arileştirilmesi 

1933 yılında Nazilerin iktidarının ilk üç ayında, Alman müzik hayatı en fırtınalı 

değişikliklerini yaşadı. Yeni iktidar, politik ve ırksal olarak uygun görmediği birçok 

ünlü müzisyeni işten çıkardı ve ülkeden ayrılmak zorunda bıraktı. Bu uzaklaştırmaları 

daha kapsamlı bir hale getirmek için 7 Nisan 1933 tarihinde Geset zur 

Wiederherstellung des Berufsbeamtentums (Kamu Meslek Hizmetinin Yeniden 
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Düzenlenmesi Yasası) yayımlanarak, orkestralarda, opera binalarında ve müzik 

konservatuarında çalışan birçok insanın iş sözleşmesi fiilen feshedildi.
48

 Bu hamlelerin 

Alman ulusuna gurur duygusunu yeniden kazandırmak için gerekli adımlardan biri 

olduğunu savunuyorlardı. Bu doğrultuda iktidara bağlılık güvencesi veren, Nazi 

ideolojisinin önemli öncüleri olarak sunabilecekleri bir grup elit besteci olan Alman 

ustalar ortaya çıktı. 19. yüzyılda Wagner’in dünya görüşü Nazilerin bakış açısını en 

yakından yansıtan besteci olarak ilan edildi. Bakış açısı demokratik ilkelerle dolu, örnek 

devrimci olarak betimlense de, Naziler Beethoven’i iradesinin gücü ve kararlılığı, 

müziğinin cesur ve mutluluk veren yapısı ile müzik dünyasını fetheden Führer tarzı bir 

kişilik olarak yorumluyorlardı. Johan Sebastian Bach’la ilgili olarak eserlerinin dinsel 

bağlamının öneminin hafifletilmesi ve “Kuzey çoksesliliğinin ustasının hayat hakkında 

halkçı duygular taşıyan örnek bir Alman olarak takdim edilmesi gerekli görüldü.
49

  

Mozart’ı ise benzer Nazi deli gömleğinin içine sokmak düşünülenden çok daha 

zordu. Mozart’ın masonlukla ilişkisi ve Yahudilerle bağlantısı gibi belalı sorunların 

geçiştirilmesi gerekiyordu. Ancak Naziler iktidara geldikten sonra bestecinin güvenilir 

bir Alman milliyetçisi olduğunu doğrulanması sorununu halletmişlerdi bile.  

Almanca, İtalyanca ve Fransızcayı çok iyi konuşan ve değişik müzik 

geleneklerine karşı duyarlı olan Mozart, ulusal sınırların kısıtlamalarını aşmış 

görünüyordu. Bu durum Mozart’ın müziğinin popülerliğinin Almanya ve Avusturya 

sınırlarını aşmasını sağlamış, neredeyse belli başlı bütün Avrupa dillerinde yazılan 

biyografilerini ortaya çıkarmıştır. Yirminci yüzyılın başlarında Münih’te başlayan 

Mozart Rönesansı ülkeler arasında birleşik bir uluslararası çabanın önemli bir 

göstergesini oluşturan “ortak bir bağ” teşkil ediyordu.
50

 Bu dönemde Mozart bir 

kozmopolit olarak gösteriliyordu. Bu duruma karşı en fazla ses çıkaranlar ise Houston 

Stewart Chamberlain başta olmak üzere Wagner’in öğrencileriydi. Çünkü onlara göre 

Mozart tepeden tırnağa Alman bir besteciydi ve kahramanlarının manevi atasıydı. 

Wagner’le kurulan bu bağlantının temelinde Mozart’ın eserlerinin sadece üst sınıflarının 

ilgi alanı olmasının önüne geçmek, eserlerini geniş halk kitlelerine ulaştırma çabası da 

yatmaktadır. Nitekim Mozart’a dair geliştirilen bu milliyetçi durum, Birinci Dünya 

Savaşı öncesi dönemin kışkırtıcı politik ortamında fazlaca rağbet gördü. Bu tutuma Nazi 
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iktidarını ulusal yenilenme atmosferinde sıkça başvuruldu. Kültürel ve tarihsel önem 

taşıyan herkesin Alman vatanseverliğini ön plana çıkarmak genel eylem oldu. Bu 

nedenle Mozart hakkında yazılan hemen hemen tüm yazılarda bestecinin anavatanına 

duyduğu sevgi ön plana çıkartıldı. Daha da ileri gidilerek Mozart’ın Alman ulusal 

kahramanı rolünü pekiştirmek amacıyla, Mozart’la Wagner arasında ortak müzikal ve 

estetik bağlantılar bulma konusunda düzenli şekilde çaba gösterildi. 

Mozart’ın adıyla eski Alman mitolojisi arasında filolojik bir bağlantı vardır.
51

 Bu 

bağlantı Nazilerin özel ilgi alanı olan ırk konusuyla bağlantılıdır ve bu bağlantı 

bestecinin su götürmez Ari geçmişi, derin Almancı görüşünü destekleyen kavramlar 

olarak Nazilerin amacına hizmet etmeliydi. Mozart’ın sadece adı değil aile geçmişi de 

ırk konusuyla bağlantılı olarak irdeleniyordu. Rauschenberger temel önerme olarak, 

bestecinin İskandinav babasıyla Adriyatik kökenli annesi arasındaki birleşmenin, bu 

kadar olağanüstü bir yeteneğin gelişmesi açısından ideal konuş olduğunu ileri sürüyor; 

Leonardo Goethe, Beethoven, Schopenhauer ve Wagner gibi kişilikleri örnek 

göstererek, farklı ırkların bereketli bir şekilde birleşmesine ilişkin benzer örnekleri 

aktarıyordu.
52

 

3.2 Bir Nazi Sorunu: Mozart ve Masonlar 

Adolf Hitler iktidarı boyunca masonluğa, Yahudilerin gizli ittifakı olduğu 

gerekçesiyle saldırıyordu. Ona göre masonluk, Yahudilerin kontrolü altındaki basınla 

güç birliği yapmıştı. Bu nedenle Naziler iktidara geldikten sonra, Yahudilere yaptıkları 

işkenceye eşdeğer bir acımasızlıkla masonları sindirmeye çalıştılar. 1935 Ağustos’una 

gelindiğinde, Nazi Almanyası’ndaki bütün mason kuruluşları ya yasaklanmış ya da 

dağıtılmak zorunda bırakılmıştı. Mozart’ın, Goethe’nin ve Schiller’in sadık masonlar 

olduğu herkes tarafında bilinse de bu durum Nazi ideolojisinin arka planında rahatsızlık 

yaratıyordu. Bu durumda en uygun hareket tarzı, Alman kültürünün bu değerlerinin 

aslında masonluğun etkisiyle kirlenmediğini ve bu konudaki heveslerinin sadece yanılgı 

olduğunu söylemek olacaktı. Ancak Mozart’ta bu tür iddialarda bulunmak, masonlukla 

ilişkisini görmezden gelmek çok da kolay olmayacak. 
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Mozart’ın Yahudi kökenli arkadaşlarıyla temasa geçmesi 1781’de Viyana’ya 

yerleştiği döneme dayanır. Mozart bu dönemde arkadaşlarının yoğun destekleri ile 

karşılaşır. Tüm bu destek ve himayeleri nedeniyle de Yahudi arkadaşlarına karşı minnet 

duymaktadır. Bu desteklerin en önemlisi Mozart’ın, kendisine en büyük operalardan 

üçünün Figaro’nun Düğünü, Don Giovanni ve Bütün Kadınlar Böyle Yapar operalarının 

metnini sağlayan saray şairi ve vaftiz edilmiş Yahudi Lorenzo Da Ponte ile yaptığı 

işbirliğiydi.
53

 Naziler, Yahudi karşıtı yasaları doğrultusunda bu eserleri sansürlemeleri 

ve repertuardan çıkarmaları beklenirdi. Ancak iktidar Mozart’ı Da Ponte ile çalışması 

ile verdiği yanlış karar doğrultusunda sansürlemek yerine, libretto yazarını karalama ve 

başarısını küçümseme yoluna gidildi. Da Ponte’nin değişken ve basit karakterinin 

Mozart’ın başarısı üzerinde son derece olumsuz etkiler yaptığı ve bestecinin Alman bir 

şairle çalışsaydı daha kazançlı çıkacağını kanıtlama yoluna gitmişlerdir. Da Ponte’yi 

karalamak konusundaki kararlı çaba, Nazilerin ırk ideolojisine sürekli bir saygınlık 

kazandırma çabasının belirtisiydi. Tüm bu libretto yazarını basitleştirme ve Mozart’ı Da 

Ponte’den uzaklaştırma efsanesi Üçüncü Reich dönemine egemen olmaya devam etti. 

Mozart’ın Sihirli Flüt operasının masonluk boyutuyla ilgili spekülasyonlar bu 

dönemde canlılık kazandı. Bu spekülasyonların ardından Georg Friedrich Daumer 

Mozart’ı masonluktan uzaklaştırmaya çalışan karşı görüş geliştirdi. Hatta daha da ileri 

gidilerek bestecinin ölümüne, mason arkadaşları tarafından zehirlenmesinin ve uğradığı 

ihanetin neden olduğu öne sürüldü. Daumer, Sihirli Flüt operasındaki masonluk 

simgelerinin varlığını kabul etmekle birlikte, operanın aslında, Mozart’ın masonluğa 

bağlılığı ile derinden gelen Katolik geçmişi arasındaki mücadeleyi yansıttığını 

savunuyor; ikinci perdenin sonuna doğru yer alan Silahlı Adamlar Düeti’nde kullanılan 

ilahi bestenin, bunun müzikal kanıtı olduğunu belirtiyordu.
54

  Daumer’in Mozart’ın 

ölümü hakkındaki teorisi ise, masonluğa karşı belirli bir nefreti olan başka insanlar için 

katalizör görevi gördü ve efsane hakkında daha detaylı yorumlar yapmalarına neden 

oldu. 

Bu nedenlerle Naziler, Mozart’ın eserlerini Alman halkına ideolojik olarak en 

uygun şekilde sunma sorunuyla karşı karşıyaydılar. Propaganda Bakanlığı, tiyatro 

yapımcıları, Mozart uzmanları arasında bu konuda bir uzlaşma sağlanması da çok zor 

olacaktır. 
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 Mozart’ın eserlerini ideolojileri doğrultusunda kolayca değiştiren rejimin Sihirli 

Flüt konusunda böyle bir yol izlemediği görülecektir. Hatta Hitler parti mitinginde 

Alman ulusunun Sihirli Flüt gibi eserlere saygı duymaya devam etmesini söylemiştir. 

Eser kutsallığını devam ettirse de opera yapımcıları eserin masonluk boyutundan 

rahatsızlık duymaktaydılar ve eseri sahnede ne şekilde temsil edeceklerini 

bilemiyorlardı. Böyle olunca Hitler Sihirli Flüt ile ilgili olarak ne metnin ne senaryonun 

arındırılmasına gerek olmadığı şeklindeki eski görüşünde ısrar etmiş ama sonra bir 

mason oyunu olarak değil, daha çok bir peri masalı veya sahne gösterisi gibi 

sahnelenmesi gerektiği ifadesini eklemiştir.
55

  

Bu ifadeler doğrultusunda ortaya çıkan eserde yüksek opera kültürü ile popüler 

tiyatro arasında bilinçli olarak doğal bir köprü varmış gibi gösterilmiştir. Bu nedenle 

ortaya çıkan yapım eserin peri masalı masumiyetini yeniden keşfetmeye çalışırken çok 

belirgin politik gönderme potansiyeli olan Mısın ve masonluk gibi bütün unsurları bir 

kenara atıyordu. Bununla birlikte özellikle Sihirli Flüt operasında da Mozart’ın 

eserlerinin milliyetçi yanları vurgulanmaktadır. Bu dönemde yazarlar ve yapımcılar 

operayı masonlukla kurdukları tüm somut bağlardan koparma; sihirli ve fantastik bir 

gösteri gibi takdim etme çabası içine girmişlerdir. 

3.3 Salzburg Festivali ve Mozart Yılı 

1938 yılına gelindiğinde Mozart Nazi iktidarında daha yoğun bir şekilde 

kullanılmaya başlandı. Kuşkusuz, dönüm noktası Mart 1938’de Avusturya’nın Alman 

Reich’ına dâhil edilmesi ve Mozart’ın Büyük Almanya kavramını desteklemek 

amacıyla güçlü bir silah olarak kullanılabileceğinin anlaşılmasıydı.
56

 Bu sürecin en 

önemli noktası, Mozart’ın doğduğu yer olan Salzburg’un Nazileştirilmesi ve Salzburg 

Festivali’nin siyasallaştırılmasıydı. Festival’de Mozart’ın Alman ulusunu birleştiren, 

barıştıran ve yenileyen bir rol üstlenmesi de kaçınılmazdı. 

Festival programında Mozart’ın dört operasının olması vaat ediliyordu. Ancak 

sonrada bu sayı ikiye düştü. Programda sadece Don Giovanni ve Figaro’nun düğününün 

yer almasının yanı sıra eserlerin ikisi de Festival’in açılışı için seçilmedi. 1938 

Festivali’nin reklamını yapan poster de ise eserlerin yarı yarıya azaltılması dikkate 
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alınmayıp, Mozart’ı merkeze alarak onu Salzburg kentine tepeden bakan tanrı Apollo 

olarak tasvir ediyordu. Apollo geleneksel olarak uyumu, düzeni ve mantığı 

simgelediğinden, Mozart’ın bir Yunan tanrısı olarak betimlenmesi Nazilere çok uygun 

görünüyordu.  

1938 Salzburg Festivali için hazırlanan kitapçık son derece savurgan bir şekilde 

hazırlanmıştı ve politik himayenin somut bir göstergesiydi. Kitapçıkta Salzburg’un 

kültürel misyonunu açıklayan bir makale de yabancı konuklara yönelik olarak 

hazırlanmıştı. “Tarihteki en büyük gününü Reich’a dönüşüyle yaşayan Alman kökenli 

Salzburg kentinin yeniden canlandığı bir kez daha vurgulanarak, Almanya’dan ve 

dünyanın her yerinden gelen ziyaretçileri, sanatın kutsal koridorlarında geçirmeyi, 

günlük yaşamdan uzaklaştırmayı, ruhlarını sadece gerçek sanatın sağlayabileceği 

şekilde, bu saf, görkemli zevkle doldurmayı vaat ediyordu.”
57

 

Ancak tüm bu hazırlıklara rağmen festivalin gelirinde büyük düşüş yaşandı. 

Bunun en belirgin nedeni olarak Festival’de gözle görülür bir şekilde yabancı ziyaretçi 

olamaması söylenebilirdi. Ancak New York Times’ta yayınlanan bir görgü tanığının 

ifadesine göre: Yaşlı Reich tabakasının çoğu, Anschluss’tan önce uzun süre 

gelmelerinin engellendiği şahane kırsal bölgeler ve Avusturya dağlarından o kadar 

büyülenmişlerdi ki, birçoğu Festival’den içeri adım atmayıp, göller ülkesini gezmeyi 

veya Viyana’ya gitmeyi tercih etmişti. Tüm etkenler göz önüne alındığında bundan 

sonra Festival’in odak noktasının Mozart ve Richard Strauss olmasına karar verildi.
58

 

1939 Salzburg Festivali ise Polonya’nın işgalinden önce Alman Reich’ında 

gerçekleşen son müzik etkinliklerinden biriydi ve iki propaganda amacına hizmet etti. 

Öncelikle, dış dünyaya karşı Almanlarla İtalyanlar arasındaki ittifakın giderek 

güçlendiğini gösterdi. İkinci amacı da dikkatleri Avrupa’da giderek endişe verici hale 

gelen politik durumdan uzaklaştırarak, sınırsız bir neşe ortamı yaratmaktı.(182) 

Mozart’ın 150. yıldönümü 1941 yılına denk geliyordu. Naziler Avrupa tarihinde 

önde gelen kültür ikonlarının yıldönümlerini propaganda amacıyla kullanan ilk parti 

değildi ama bu tür olayları kendi politik çıkarlarına alet etmekte çok ustaydılar. Ama 

Mozart’ın 150. Yıldönümü daha önce görülmemiş bir yoğunlukla kullanılmıştı. Bunun 

nedenlerinden birincisi; Mozart’ın dinç dehası, Alman büyüklüğünün önemli bir işareti 
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ve ülkenin genç askerlerine moral aşılayan bir simge olarak değerlendiriliyordu. İkinci 

etken; Mozart’ın müziğinin evrensel olarak erişilebilir olması ve Nazilerin bu müziğin 

halkçı özelliklerine verdiği önemdi. Üçüncüsü; Mozart’ın, ülke ile cephe arasında ideal 

bir duygusal bağlantı olarak değerlendiriliyor olmasıydı.
59

 Aynı zamanda, Mozart 

askerlere güçlü bir birliktelik çağrısı sunuyor, müziği Doğu’nun barbarlığına ve 

Bolşevik eğilimlerine tamamen zıt bir konuma yerleştiriyordu. Bu nedenle, aslında 

Mozart, Almanların Batı uygarlığının özünü kullandığı önemli bir simge olarak 

sunuluyordu. 

Yayıncılığın güçlü bir propaganda aracı olduğunu savunan Joseph Goebbels, 

Mozart’ın eserlerinin ülkenin opera binalarında ve konser salonlarında olduğu kadar 

radyoda da yoğun bir şekilde kabul görmesini sağladı. Büyük Almanya Radyosu 

(Grossdeutscher Rundfunk) 1941 yılı boyunca bestecinin en ünlü eserlerini düzenli 

olarak yayınlanmasını sağlamıştır. Ayrıca savaş dönemindeki Almanya’nın farklı 

kültürel atmosferini yakalamaya yönelik iki Mozart dizisi yayınladı. Birinci dizi 

“Eğlence müziğinin yaratıcısı Mozart” adıyla on bölümden oluşan bir programdı.
60

 

Savaşın başından itibaren Propaganda Bakanı’nın ön ayak olmasıyla müzik politikası bu 

yönde değişmişti. Çünkü halka savaşın stresinden ve gerginliğinden daha fazla 

uzaklaşma olanağı sağladığından, eğlence müziği artık ciddi müzikten daha olumlu 

karşılanıyordu. 

Yapılan Mozart dizilerine verilen değerler Mozart’ın her daim genç müzik 

bestelerini milyonlarca dinleyiciye ileten ve Alman halkına gelecekteki savaşlarında güç 

ve enerji vermeyi hedefleyen bu programlarla ısrarlı bir şekilde destekleniyordu. 

3.4 Mozart Alman Emperyalizmine Hizmet Ediyor 

Mozart, sadece anavatan cephesinde moralleri düzeltmek amacıyla kullanılmakla 

kalmamış, eserleri de Almanların, işgal altındaki topraklarda sürdürdüğü kültürel 

yayılmacılık emellerine alet edilmişti.
61
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Savaşın yarattığı yıkımın hem halkın ve cephede savaşan askerler üzerindeki 

etkisini azaltmak için hem de cephedeki askerlerin coşkusunu diri tutmak için müzik ve 

doğal olarak Mozart tam ihtiyacı olunan bir araçtı. Mozart cephede hem yaraları sarmak 

için kullanılıyordu hem de mevcut iktidarın ideolojisini pekiştirme ve güçlendirme aracı 

olarak hizmet ediyordu. 

Aynı zamanda evrensel olması Mozart’ı Almanya’nın müttefiki olan ülkelerle 

diplomatik temaslarında bir simge haline getiriyordu. Mozart’ı anma da ortak festivaller 

yapılıyor, savaşın yıkımı ortak coşkularla geri plana itilmeye çalışılıyordu. Bu 

müttefiklik dışında Çekler ve Almanların Mozart’ı sahiplenmede yarıştıklarını 

görüyoruz. Çekler ve Almanlar amansız düşman olmalarına rağmen Mozart’a saygı 

göstermede birbirleriyle yarıştıklarını görüyoruz. Bu kargaşa döneminde, Mozart’ın 

Prag’la ilişkisi, Alman emperyalizminin etkili bir silahı olmaya devam etti.
62

  

Prag’daki Mozart Derneği emperyalizmin en güçlü ayaklarından biri olmuştur. 

Dernek, 1939 yılı boyunca dışarıdan baskı olmadan görevlerini yerine getirebilmişti; 

ancak 9 Ocak 1940 tarihinde, Reich valisi, dernek başkanı Jaroslav Patera’ya, 

güvenilmez oldukları gerekçesiyle Çek komite üyelerini istifaya zorlamayı ve yerlerine 

Almanların getirilmesini emredince koşullar değişti.
63

 Derneğe yeni bir başkan atandı 

ve derneğin ve bütün bileşenlerinin Salzburg’taki merkeze aktarılmasına karar verildi. 

Bu durum bütün Mozart derneklerinin nerede olduğuna bakılmaksızın Salzburg’taki 

Mozarteum Vakfı’yla birleşmesi demekti. Bu karar bütün dünyadaki hatta İngiltere’deki 

Mozart dernekleri için de geçerliydi. Mozart Derneği böylece zorla Almanlaştırılmış 

oldu. 

Bu süreçten sonra Mozart savaş döneminde tüm ülkelerde Almanlığı 

simgelemiştir. Naziler Mozart’ı sonuna kadar kullanmaktan hiç çekinmemiş, 

yıldönümünde yaptıkları çeşitli kutlamaları işgal ettikleri ülkelere bile taşımışlardır. 

Böylece hem ordunun coşkusunu diri tutmuş hem de Mozart’ın Nazileştirilmesi 

sağlanmıştır. 
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SONUÇ 

Aydınlanmanın ortaya çıkardığı akılcı ve eleştirel anlayış beraberinde 

modernleşmeyi getirmiştir. Modernleşme ve aydınlanma devamında yeni bir yaşam 

biçimi olan kapitalizmi ortaya çıkarmıştır. Kapitalizm ise bu süreçte kültürel yıkımı 

beraberinde getirmiştir. 

Adorno ve Horkheimer’ın da kültür endüstrisi kavramıyla; kültürün bir meta aracı 

haline dönüştüğünü vurgulamışlardır. Kültür sermayedar sınıfın elinde kültürleri 

yönlendirmek ve onları bir nevi uyutmak için araç olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Sanatın yerini kar elde etmek amacıyla üretilen ve pazara yönelik olarak ortaya 

çıkartılan bir üretim çıktısı haline dönüştürülüştür. 

Kültür endüstrisinin bir uzantısı olan popüler kültür ise en güçlü aracı olarak 

popüler müziği kullanmaktadır. Adorno popüler müzik eleştirisi yaparken merkezine 

caz müziği almıştır ve artık müziğin mevcut ideolojiye hizmet ettiğini vurgulamıştır. 

Standartlaşmış müzik eserleriyle tek tip sanat eserleri üretilmeye başlanmış, bu süreç de 

artık müziğin sanatsal yönü olması umursanmamaya başlanmıştır. Çünkü önemli olan 

artık pazar için üretim yapılmasıdır. Standartlaşan sürekli tekrar eden eserler üretilmeye 

başlanmıştır; bu süreç dinleyicileri uyuşturur ve bir şeyleri düşünmesinden onu alıkoyar. 

Artık kitleler sermayeye sadece mesai saatlerinde hizmet etmemektedir, kültür 

endüstrisi sayesinde mesai bittikten sonra da kültür endüstrisine hizmet etmektedir. 

Ancak popüler kültür bireyleri adeta uyuşturduğu için bu durumdan şikâyet etmezler 

hatta popüler müzik hayatlarının bir parçası haline gelir. 

Popüler kültür mevcut ideolojinin elindeki en büyük silahtır. Ve en önemli gayesi 

toplumda bir uyum yakalayıp kitlelerin ideoloji çerçevesinde hareket etmesinin 

sağlamaktır. Bu sayede bireyleri kitlesel olarak harekete geçirebilir ve popüler kültürün 

uyuşturmasıyla istediği gibi hareket ettirebilir. 

Bu süreçte mevcut ideoloji popüler kültürü ve popüler müziği yüceltir. Bu 

doğrultuda sanat eserlerini, eski halk müziklerini popüler müziğe dönüştürmekten 

çekinmez. En evrensel isimleri bile ideolojisine alet ederek onları kendine mal eder. Bu 

doğrultuda kitleleri de peşinden sürükler. Bunun en bariz örneklerinden birini Nazi 

Almayasındır. Mozart’ın nasıl Nazi ideolojisine alet edildiğini, evrensel bir isim olan 

Mozart’ın nasıl Almanlaştırıldığını ve kitleler üzerinde bu şekilde etki yaratıldığını 
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gördük. Nazilerin Yahudi düşmanlığı ve masonlarla olan savaşları ideolojilerinin en 

temel konusudur. Ama Nazilerin bir mason olan Mozart’ın nasıl masonluktan 

arındırıldığını ve Almanlaştırıldığını hatta ve hatta Mozart’ın ölümüne Yahudi 

arkadaşlarının zehirlemesinin neden olduğunu iddia edecek kadar ileri gittiklerini 

görüyoruz.  

Sadece iddia edilmekle kalmamış Mozart’ın eserleri operalara uyarlanırken ciddi 

dönüşümlere uğramıştır. Nazi ideolojisine uymayan söylemler gerektiğinde 

değiştirilmiştir. Bu süreçte birçok operacı ve çevirmen iktidara yaranmak için korkunç 

çevirilerde bulunmuş eserler Mozart’ın eserleri olmaktan ciddi boyutlarda uzaklaşmıştır. 

Daha da ileri gidilerek Yahudi operacılar ve sanatçılar ülkeden sürülmüş, zaman zaman 

Yahudilere Mozart’ın eserlerini canlandırmaları yasaklanmıştır. 

Bu kadar Almanlaştırılan bir Mozart Nazi ideolojisine tabi savaş sırasında da 

hizmet etmeliydi. Hem ordunun savaşma hırsını arttırmada hem de işgal edilen yerlerde 

coşkuyu sağlamada sonuna kadar kullanılmıştır. Hatta Mozart yayılmada en güçlü 

araçlardan biri olmuştur. Faşist yönetimlerin en çok kullandığı propaganda amaçları 

olan mitinglere de Mozart hizmet etmiş ölüm yıldönümlerinde tüm ülkeyi saran 

mitingler yapılmıştır. Bu mitinglerde gösteriş en ön planda olmuş büyük paralar 

harcanmıştır. Bu mitinglerde Alman Marşı okunarak kitleler heyecanlandırılmıştır. 

Kültür endüstrisi iktidarın elindeki en büyük araçlardan biridir ve bu yolla 

toplumu sınıflandırarak yönetir. Üstten dayatılan bu toplumsal roller bireyler tarafında 

uyularak bir makinenin parçaları gibi işler. Adorno’ya göre batı rasyonalizminin 

gerçekleşmesi liberal demokratik bir sistemi değil faşizmi temsil eder. Çünkü aklın 

birleştirme ve bütünleştirme yoluyla tahakküm kurmasını devam ettirir. 

Adorno’nun kültür endüstrisinin güçlü araçlarından biri olarak nitelendirdiği 

radyo da Nazilerin sık kullandığı araçlardan biri olmuştur. Radyoda Mozart yayınları 

yapılmıştır. Bu yayınlarla hem Mozart’ın eserlerini milyonlara ulaştırmak hem de 

gelecekteki savaşlar için Alman halkına güç ve enerji vermesi hedeflenmiştir. Artık 

Mozart her yerdeydi, insanların evlerinde yankılanıyordu. Ve bu süreçte verilen mesaj 

çok açıktı erkeklerimiz kalıcı barışı sağlamak için orduda görev alıyordu ve dünyada 

başarılı olabilecek tek bir şey için savaşıyorlardı; Alman kültürü. 
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