ÇEVİRİLER/Translations

Küreselleşmenin Motoru Olarak Meta Estetiği*
W. F. Haug

Çeviri: Emir H. Ülger**

1. Eleştirinin Modasının Geçmesi Hakkında
Brecht’in suç hakkında söylediği şey -saf alanları ile görünmez olurlar- ifadesi meta estetiğinin etkilerini gösterdiği yöntemlere de uygun gibi görünmektedir. Eğer meta estetiği bugün bir şekilde geçerliliğini yitirmiş gibi görünüyorsa,
Wolfgang Welsh bunu şöyle gözlemlemiştir; “Bu onun geçersiz olacağından dolayı
değil, gerçek yoğunlaşmasını (şiddetini) aştığı içindir”. (Welsch:1990:19) Ancak
meta estetiğindeki bu artış analiz edilmediği ve kuramsallaştırılmadığı sürece ve
bunun eleştirisi gözden geçirilmedikçe “kültürel eleştiri”, eleştirilen kültür olarak
nükseder. Bu geriye düşme ne Welsch’in yaptığı gibi yanlışın ajanları olma duyularını suçlayarak ne de “bizi memnun eden bizi mahvedecektir” ünlü deyişinde
ifade edildiği üzere duyulara dayanmayı inkar ederek engellenebilir. Bu durum
“medya dünyasının ilk ilkesinin gerçeğin yerine kendi değiştirilmiş abartısını koymayı” iddia etme eleştirisini güçlendirmez. Böyle bir eleştiri genelleme yapma ve
kendi isteklerine düşkün olma tuzağına düşmektedir. Buradaki mesaj kullanılan
vasıta değildir. Daha ziyade, mesaj bir yöntemin alıcıları ve onların özel şartlarını
*

Bu makale, W.F.Haug’un, New Elements of a Theory of Commodity Aesthetıcs adlı eserinin içerisinde yer almaktadır. “This essay is based on a paper given in December 1997
at Duke University, Literature Program; a German version was published under the title
“Warenästhetik als Globalisierungsmotor” as a chapter of my book Politisch richtig oder
Richtig politisch. Linke Politik im transnationalen High-Tech-Kapitalismus (Hamburg:
Argument 1999) and subsequently translated into Japanese and Greek. The present English
version with its ‘German English’ has been established by the author, who is greatly indebted
to Martin Potschka and E. San Juan Jr. for their original translation, and to Karen Kramer,
director of the Berlin dépendance of Stanford University, for revising the final text.
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dağıtımla küreselleştikten sonra televizyon hoş görüntüyü tüm sınırların ötesine
iletmiştir. Televizyon aynı zamanda sivil toplum hakkındaki bilgiyi nakletmiş ve
sosyal ve demokratik olarak düzenlenmiş olan bir kapitalizmin kuvveti sadece bu
sahteliği desteklemiş ve hep birlikte daha iyi bir hayat izlenimine neden olmuştur.
Berlin duvarının çökmesini takiben ve sol görüşten gelen siyasi müdahalelerin
zorlukları da dikkate alınırsa, siyasi doğruluk üzerine yapılan sembolik kavgalar bu
sahneye baskın hale gelmiştir. Solda, “total piyasanın” yükselen aşırılığı, muhalefetin
karşı bir saf kullanım değeri ütopyasına sürüklenmesine yol açmıştır.
Oldukça farklılık gösteren modern endüstriyel toplumdan küçük tarımsal
toplumların sözde ideal dünyasına tüm toplumun geri çekilmesi perspektifi şiddet ve yıkım için bir potansiyel olmakla suçlanmıştır. Bu bağnaz, dar ideolojiler
ve tarihi gelişmeye yönelik onların diyalektik olmayan muhalefetleri ilerlemede diyalektik olmayan bir yaklaşımın hayal kırıklığından beslenmektedir. Onlar
şu gerçeği saklamaktadırlar: “eğer onların gerçekleşen doğrusu insanların büyük
bir çoğunluğunu faydasız tüketicilere dönüştürebilirse yok olmaya mahkumdur.”
Bununla birlikte, neoliberal piyasa ütopyasının yönetici aşırılığı, dolaylı yıkıcı etkilerini konuşmak bir yana direk şiddet potansiyeline de yataklık yapmaktadır.
Onun özgürlüğü, hayatta kalma mücadelesi içindir ve hem insanları hem de tüm
kültürleri buna maruz bırakmaktadır. Onun paradigmatik ideali Brecht’in Mack
the Knife: ile duyurulmaktadır. “Güçlü adam savaşır, zayıf adam ölür”. Sistem rekabetinin yok olması bu olasılığı azalttığı halde, bu sosyal Darwinci ideoloji için
savaş daha az kabul edilebilir değildir. Serbest piyasanın eşitlik sonrası dönemi
aslında bir dizi savaş başlatmıştır. Kuzeyin ittifak güçlerinin güneydeki günah keçilerine karşı bir savaşı olan ve diğer kapitalist büyükler tarafından desteklenen
Saddam’a karşı Amerika’nın giriştiği yüksek teknolojili haçlı seferine etnik bir sivil
savaş dalgası eşlik etmiş ve bu savaşlarda mazlumlar birbirlerine pusu kurarak cesur
yeni dünya düzeni tarafından büyülenmişlerdir. Bu zincirlerinden kurtulmuş olan
kanlı güçlerin görüşüne göre, Onları serbest bırakan kansız güçleri yok saymak
kolaydır. Bu paradigma çöküşten hemen sonra Avrupa’da çalışılabilir: Zengin piyasa Avrupa’sının emici gücü, şüphesiz Sırp liderliğinin demagojik körlüğünden de
yardım alarak Yugoslavya’nın bölünmesini başarmıştı.

2. Kapitalizm Öncesi ya da Yarı Kapitalist Toplumlara Doğru
Benzerlik Olmanın Önüne Geçiyor
Piyasalardaki dünya düzeni ticaret eşyalarının güzel görünüşünü mesajı olarak ileri sürmektedir. Onların imajı gerçekliklerini çok daha uzaklara götürmekte, tv
antenlerinin gölgesinde kalmıştır. Televizyon, suyun tedarik edilmesinden çok önce
olmuştur. Uluslararası ileri teknoloji kapitalizmin kapitalist öncesi ya da yarı kapitalist toplumlara genişlemesi en güçlü motorunu burada bulmaktadır. Benjamin R.
Barber, Ticarette bulunandan daha fazla küreselleşmeye yol açan bir faktör var mıdır?
Dört Öge-Yıl 4-Sayı 9-Nisan 2016
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da üretkenlik açısından çok daha üstün olan para birimine geçince nükleer darbe
yemiş gibi birden çöktü. Batı Almanya’nın metaları ülkeye akın edince, imajları
ve isimleri uzun süredir insanların aklına yerleşmiş olan yerli ürünler satmayan
ürünlere dönüştü. Onların üstün kullanım değeri ve düşük fiyatları bile yardım
edemedi. Mükemmeli ararken lezzetten yoksun olduğunu anlatmak için kullanılan “Hollanda domatesi” terimi bile bir insanın tadını kolayca anlayabileceği yerel
ürünün yerini aldı. Belki de bu Zapatista Subcumandante Marcos “kapital bombasının” nükleer bombadan daha az tehlikeli olmadığını ifade ettiğinde Zapatista’nın
kafasında olan düşünceydi. (cf: Marcos: 1997)

3. Farklılık ve Baskın Olma: Yoksulluk Turizmi ve
Küresel Toplu Turizm
Göçmen işçilerin rotasını tersine çeviren seyahatin ne kadar farklı olduğunu,
örneğin zenginlerin yoksulluk turizmi ne kadar farklıdır. Kapitalist zengin kürenin merkezindeki tüketicilere güneye olan toplu turizm yoluyla kolayca tüketilebilen parçalar sunulur. Bu uzak mesafe kişiye özel yapılan uçuşla ulaşılabilmektedir.
Video ekranları tamamıyla turizmi artırmaya yönelik filmler ile eğlendirdiğinde
havada bu süreç ikiye katlanır. Onların operasyonları sürrealizmi turist eşyasının
estetik uyarıcıları ile birleştirir. Turist bu deneyimi ortak (patchwork) olarak deneyimler. Video klibi tarzında ise, her saniyede birçok görüntü birbirini takip eder ve
dünya boyunca ufak parçalar uyarıcı değerine göre sıralanır. Bunlar sıklıkla fakirlerin dünyasından alınır ve tam olarak yoksulluk görüntüsü bunların temsilinden
çıkarılır. Ancak muazzam güzel ve fotojenik görseller şeklinde yerli ülke ile ilgili
unsurlar bu imaja dahil olurlar.
Nietzche’nin “diğer ırklar için aşırı şehveti” cezbedici görüntülerle burada soluksuz şekilde sunulur. Bu seçici sıralama yoluyla, dünya tanıtıcı broşür karakterini
kazanır ve fotoğraf karelerinin bir bütün içinde verilmesi ile kendisini tüketiciye
bir teşvik olarak sunmaktadır. Bir yeri görme tüketiciliğinin masraflı duygusallığı
açılır. Sergilenen vücut ve yabancı bakış, doymak bilmez bir boşluğa sunulan görüntü bolluğu olup fantastik şekilde arzulanan istekler fenemonolijisine dönüşür.
(Kojeve: 1947)
Klasik Avrupa sömürge gücünün insanlara bakışını temsil eden “ingiliz gözünü’’ Stuart Hall’un analiz etmesi, “zengin-yoksulluk” turistinin bakışına da uygulanabilir: O her şeyi, kendisi bakışını direk olarak dünyaya yönelttiğini fark etmeksizin
algılar. Bu bizzat kendisini algılama ile eş anlamlı hale gelir. Şüphesizi yine de ikili
olarak güçlü şekilde merkezlenmiş yapılanmış ve kültürel bir temsildir. Nerede ve
nasıl olduğunu bilerek, o her şeyin yerini belirler. Mutluluk için arzu perspektifi altında, zengin çevrelerden ortaya çıkan yoksulluk turizmi olarak kendini ortaya koyar.
Ve bu durum estetik tüketicilik kriterine uygun şekilde kendini göstermektedir. Aşırı
arzusunda (lasciovousness), yoksul bölgelere giden turist kendinden kaçmaktadır.
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tın alma kararını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Eşya estetiği sunulan arzuyu yerine getirme yoluyla yönetmekte olup, insanları arzularla doldurmaktadır. Kapitalist
tüketiciliğin yaşam kalıplarına zaten baskın hale geldiği zengin toplumlarda onun
büyüsü, hayal gücü sürekli olarak bu arzuların yerine getirilmesi ile uyanık tutulan
yorgun ve duygusuz insanlar ile karşılaşmaktadır ki bu durum da bize arzulanacak
çok şey bırakmaktadır. Kapitalist merkezlerde, sürekli uzaktan kumanda ile oynayan canı sıkılmış bir televizyon izleyicisi gibi sergilenen eşyalar arasında gezinmektedir. (Nientiedt:1990) Diğer taraftan meta estetiği dört gözle beklenen kapitalizm
öncesi ya da kapitalist dünyanın fakir bölgelerine girdiği zaman kuzey, güneydeki
yoksulluk içinde yaşayan kitlelere “desirrealisables a realiser’’ dağıtarak bu insanları
arzularla doldurmuştur. (1943: 612)Bu şartlar altında yoksulluğun manası değişir:
Yokluğun varlığı haline dönüşür. Uluslararası ileri teknoloji sermayenin tipik eşyalarının tüketiminden uzak kalarak, fakirler bunu kayıp bir şey olarak korurlar.
Marx’ın Grundisse’de sermayenin “medenileştirici etkisi” hakkında söylediği şey,
kuzey-güney ekseninde hırçın bir cazibe olarak haklılık kazanır.

4. Görünüşün Yüksek Teknoloji Üretimi
Tek yanlı olması sebebiyle “Irradiation= aydınlatma’’ olarak adlandırılan
uydu temelli iletişim ile üretimin ileri teknoloji ile yapılması eşya estetiği düzenini küreselleştirmiştir. Aynı zamanda, teknik olarak yeniden üretilebilir olmasında
devrim yapmıştır. Artık kopya halinde olmayan ancak kopyalardan elde edeceği
ürün tasarımını mükemmel şekilde alan görüntüler dijital olarak yaratılması ya da
dijitalleşme üzerine kuruludur. Estetik özgüllüğü anlamak için “imaj’’ teriminden
daha doğru olan hareket eden imaj ya da “film’’ görüşü gibi görünmektedir. Ancak
görsel-işitsel sıralamalar kayıt edilen bir şeyin yeniden üretilmesi ya da sahnelense ya da oyalansa bile bir bakıma orijinal kabul edilebilecek olan bir şey değildir.
Mekanik olarak açığa çıkarılan photochemistry açısından algılanan eski ‘filmler’,
şu anda dijitalleşmeden sonra elektronik sayma teknolojisinin konusu olan materyali sağlamaktadır. Hareket eden ya da ses veren görüntüler eskiden karmaşık
makinelerin iyi hesaplanmış ürünleri iken, artık makineler tarafından dijital olarak
yapılmaktadır.
Video klipler toplu kültürel küresel metanın modeli olarak işlev görmektedir. Müziğin her bir milisaniyesinin belli bir çevreye senkronize edilmesine
olanak sağlayan bilgisayar destekli kesme hayati şekilde önemli hale gelmiştir.
(sözde Mickey mousing). Bu tüm program parçalarına baskın olan tek tip klip
estetiğinin ortaya çıktığı anlamına gelmektedir. (Holzer: 1997: 168) Bu durum
sadece sürrealistlerin bir nesnenin tamamıyla farklı bir nesneye dönüşebileceğini
hayal etmekle kalmaz (örneğin bir kibrit kutusunun yarasa olarak ya da bir zürafanın çekmece olması gibi) aynı zamanda sihirli fantezi tarafından bugüne kadar
icat edilen her şeyin betimlemenin yeni üretim yönteminin etkisinde kalmıştır.
Bir araba sorunsuz şekilde bir kaplana dönüşür ve kaplanda eğer istenirse bir
Dört Öge-Yıl 4-Sayı 9-Nisan 2016
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5. Estetik Kosmopolitiklik
Meta estetiği bu yüzden piyasaların olmadığı ya da hala marjinal ve gelişme
aşamasında olduğu bir ortamda piyasaya kabul için harika bir mucizevi ilaç olarak
görevini yapmaktadır. Arzu görüntüleri insanları piyasalara ve böylece de kapitalist endüstriyel toplumlara çeker. Bu durum olayın dışında tutulsa, daha fazla
imtiyazlı olan insanların panikleyen ırkçılığı ile karşılaşsa ya da yeni bir emekçi
durum ile karşılaşsa da değişmez. Uluslararası ileri teknoloji kapitalizminin meta
estetiği ile tetiklenen küreselleşmenin bu ikinci derece öneme sahip olan itici güçlerinin sonuçlarına kurbanların toplu katliamları eşlik etmektedir ve tüketimim
bu “Mcdonaldlaşması’’ bu süreçle küresel hale gelen insanoğlu için kültürel bir
mahrumiyet olarak hizmet etmektedir. Ve yine de yabancılaşma ve maddeleşme
olmasına rağmen, Gramsci’nin öngördüğü gibi insanoğlunun “kültürel bütünleşme’’ anları da bulunmaktadır. Toplu tüketimin fordist eşyalarının başarı hikayeleri
(kot pantolonlar, hamburgerler ve kola) ileri teknoloji kapitalizmin şartları altında
nihayet küreselleşmiştir. Şüphesiz tüm dünya nüfusunun kapitalist eşya estetiğinin küreselleşen eşya dünyasına dahil edilmesi aslında kullanım değeri vaatlerinin
tüketici açısından gerçekleştirilmesi ile birlikte çoğunluğun bu durumun dışarıda kalması ile paralel şekilde olmaktadır. Sonucunda ortaya çıkan mondocane’nin
sarsılan evrenselliği ki bu dünyada insanlık fakir ve zengin olarak bölünmüştür,
kendisi için bir görüntüye dönüşmektedir ve meta büyüsünün sahte aynalarında
yansıtılmaktadır ancak yine de insan türünün zayıf, mesih potansiyeli ile suçlanmakta ve ilk defa bu dışlanmada kendisini insanlık olarak oluşturmaktadır. En
çok inkar edilen alanlarda, yaşam tarzındaki patlamaların düzmece anonslarında
ortaya çıkar. Özel polisler tarafından korunan dolar sahiplerinin klimalı ticari veya
ikamet ettikleri mekanlarında, alışveriş merkezlerinin artan galeri merkezlerinde
ve özel-kamuya açık alanlarda ya da “civilization merchandise’’ eşya kültürünün yeni
topluluklarında kendini göstermektedir. Standart toplu ürünler için satış oranları
dünya piyasasına uyan tarzları tercih eder. Bu durum kapitalist merkezlere geri
bildirim yapar ve bu dünyada satış stratejilerinin küreselleşmesi bu zaman içerisinde moda tasarımcılarına yoksulluğun çölleri içerisinde zenginliğin vadilerine
de hizmet etmesi gerektiğini dikte etmektedir ve yeni kıyafetler için tasarımını
minimalize etmesini söyler, örneğin bu amaç için linguafranco olan yeni bir tasarım geliştirmek. Lüks endüstrisi uzak doğudaki piyasalara, Amerika’ya, Rusya’ya ve
merkezi Avrupa’ya girdikçe (ve bunların hepsine birden girmeye çalışmıştır) zarar
verici takdirin herhangi bir riskinden kaçınmak için tasarım dilini takip edecektir
ve bu yüzden seçme Fransız, ifade edici İtalyan ya da sokak İngilizi değil Amerikan
sportivitesinin evrensel olarak anlaşılan ifadesi olacaktır. Bu, satış stratejilerinden
önceden belirlenmiş olan estetik hesaplardan ve küreselleşme adına ortaya çıkan
farklılıklardan ortaya çıkmaktadır. Basit kalıplara sahip olan bu yeni moda, tüm
farkı bu demokratik eşitliğe indirgemektedir: etik olarak uyumlu, ekolojik olarak
doğru olan, sosyal olarak kabul edilen ve cinsiyet açısından tarafsız.’’(Kaiser:1998)
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