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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Medya Ekolojisi adlı çalışmamızda, kapitalist sistemin üretim teknolojisini geliştiren ve
dolayısıyla üretim araçlarının sahibi olan küresel sermayenin gelişmemiş olarak adlandırılan
ülkelerin doğal kaynaklarını ve emek gücünü sömürürken kullandığı farkındalığı ortadan
kaldırma tekniklerini ortaya koymayı ve medyanın buradaki rolünü irdelemeyi amaçladık.
Özellikle 1990 sonrası küreselleşme adı altında gelişmemiş ülkelere dayatılan tüketim
köleliğine

ulusal

medyanın

katkılarını

ve

buna

bağlı

olarak

günümüz

medya

organizasyonlarının ekonomik, ideolojik ve kültürel yapılarının bozulma nedenlerini tarihsel
kökenleriyle vermeyi amaçladık. Çalışmamızda medyanın ekolojik bozulmasının sebeplerini,
kimler tarafından hangi amaçla bozulduğunu ve bu bozulmanın toplumda yarattığı etkileri
ortaya koyarak, “bu konuda nasıl bir çözüm üretebiliriz?” sorusunun cevabını bulmaya
çabaladık.

Anahtar Kavramlar: Medya Ekolojisi, Medya Okuryazarlığı, İletişim Okulları, Toplumsal
Denetim, Gözetim Toplumu, Biyo-Haber
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1. BÖLÜM: TOPLUMSAL DENETİMİN DÜŞÜNSEL TEMELLERİ
1.1. Giriş
İnsanlar için hiç de adaletli olmayan “Yeni Dünya Düzeni”nde Medya Ekolojistlerinin temel
amacı, insanlara, sömürü sistemini empoze etme aracı haline gelen medyayı anlayabilme yetisi
kazandırmak, medya okuryazarlığını arttırmak ve dünyayı ve olayları tüm yönleriyle bir bütün
olarak göstermektir. Bu çaba, “yaşadığımız dünyanın ve toplumun, nasıl bu hale geldiği”,
“düzenin hangi düşünsel temellerin üzerine inşa edildiği”, “medyanın, bu düzenin kesintisiz
devamını sağlamak için geliştirilen bir araç olup olmadığı” konularını ele almayı gerektirir. Bu
nedenle öncelikle Arnold Toynbee’nin “Batı Ruhu” olarak açımladığı “Uygarlık”ı irdelememiz
gerekiyor.
J.J. Rousseau’nun “Doğa Durumu” diye tanımladığı uygarlık öncesi durum Fredy Perlman’a
göre (2006: 16) insanın tek özgür olduğu dönemdir. Üretim araçlarının teknolojsi geliştikçe
ilerlediği iddia edilen uygarlık, insanın özgürlüğünü giderek yitirdiği dönemlerden oluşur.
Toplumsal denetimin tarihsel gelişimine baktığımızda, iki şekilde sağlandığını görürüz: Devlet
eliyle ve din’le.
Avrupa’da İlkçağın bir bölümü ve Ortaçağ devlet ve kilisenin baskısıyla geçti. Devlet,
ekonomik ve politik gücü elinde bulunduran taraftı. Kilise ise devlet yapısının kültür koluydu.
Din toplumları kontrol altına almanın en kolay yoluydu. Dinin vaatlerine kanmamak, ona karşı
çıkmak, dayatmalarını reddetmek kolay kolay mümkün değildi. Kilise de bu gücüne dayanarak
toplum üzerinde baskı kurmuştu. Toprak beylerinin zulmü, devletin yetersizliği veya güçlünün
tarafında yer alması, ekonomik yoksunluk, savaşlar gibi zorluklar altında ezilen toplumu tatlı
vaatlerle kandıran, korkutarak başkaldırmalarını önleyen kilisenin politikasını 1848’de İngiliz
Protestan rahip Charles Kingsley şöyle özetliyor:
“Sırtlarına ağır yük sararken yük hayvanları rahat dursunlar diye İncil’i afyon olarak
kullandık.” (Akt. Struik, 2002: 28)
1.2. Uygarlığın Gelişimi ve Toplumsal Denetim
İnsanlık tarihi savaşlarla eşdeğerdir. Savaşın tek nedeni ise paylaşımdan en büyük payı kapma
gayretidir. Avcılıkla karnını doyuran ilk insandan bu yana ortaya çıkan anlaşmalar, paylaşmayı
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düzenleyen anlaşmalardır. Ancak tüm düzenlemelere karşın, üretimde en büyük paya sahip olan
kitleler, sıra üretilen malın paylaşımına geldiğinde hakettikleri payı alamamışlardır. İlk insanın
avladığı hayvanı paylaşırken ki kavgası, bugün son teknolojilerle üretilen malın -veya insanın
yapay bir şekilde yarattığı ve sonradan kölesi haline geldiği paranın- paylaşımı sırasında
yaşanan kavgayla aynıdır. O gün grubun en güçlüsü en büyük payı kaparken, bugün en zengini
kapmaktadır. O günün avcı lideri bugünün fabrika sahibidir.
Önceleri aile büyüğünün; sonraları birkaç ailenin bir arada yaşadığı toplumlarda aile
büyüklerinden oluşan konseyin gözetiminde yürütülen düzen, şehir devletlerinin oraya çıktığı
ilk çağlarda özgür, yetişkin erkeklerden oluşan şehir halkının agoralarda aldığı kararlarla
sağlanır olmuştur. Platon’un da övdüğü devlet tipini oluşturan bu site devletler, hep birlikte
alınan kararlarla yönetilmektedir. Ancak karar alanlar sadece özgür erkeklerdir. Kadınlar,
köleler, yabancılar ve çocukların söz hakkı yoktur.
Siteler şeklinde ortaya çıkan ilk devletler, öncelikle köylerle kentler arasında bir bölünme;
ardından kentlerde iş bölümüne dayalı bir bölünmeyi beraberinde getirmiştir. Bireyin gens1inin
içindeki gücü yok olmuş, emeğinin sömürülmesinin karşısında duracak gücü ortadan
kalkmıştır. Gensini arkasına alamayan ve tek başına kalan birey, doğmakta olan devlete sığınır,
ancak burjuvayı himaye etmek için ortaya çıkan modern devlet de yeni siyasi yapılanması ve
silahlı güçleriyle, bireyleri denetim altına alma yoluna gitmiştir.
Roma Devletinin yapısı da farklı sebeplerden dolayı Yunan şehir devletlerine benzemektedir.
Roma Devleti güçlenip, genişledikçe, İtalya’daki bütün Yunan kolonilerini ele geçirmiştir. Bu
kolonileri kolayca yönetebilmek için de ele geçirdiği kolonilere ayrı statüler vermiş, koloni
halkını ve yöneticilerini Romalı kabul ederek onlarla manevi bir bağ kurmuştur. Bu yönetim
şekli askeri güç kullanmaya gerek kalmadan kolonileri himayesi altında tutmayı
kolaylaştırmıştır.
Uygarlık, özellikle kent ve köy arasındaki karışıklığı daha da belirgin bir duruma getirerek daha
önce var olan bütün iş bölümlerini güçlendirip geliştirir ve onlara, kendine özgü ve çok önemli
bir üçüncü iş bölümünü ekler: artık üretimle değil, yalnızca ürünlerin değişimiyle uğraşan bir
sınıf doğurur; tüccarlar. Tüccarlar sınıfıyla birlikte madeni para ortaya çıkar ve bu para, üretici
1

Gens: ilkel toplumlarda ‘büyük aile’
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olmayanın, üretici ve onun üretimi üzerinde yeni bir egemenlik aracı olur (Engels, 2002: 194).
Yunan ve Roma şehir devletleri, bir süre sonra üyelerinin doğuştan asil olarak kabul edildiği
aristokrat kesim tarafından yönetilmeye başlanır. Askeri donanıma sahip olma ve savaşçı hayatı
sürdürme ayrıcalığına sahip aristokratların yönetimde söz hakkı daha fazladır. Ancak ticaretle
zenginleşen tüccarlar da söz hakkı istemektedir. Sonunda paralarının gücüyle orduya girme ve
yönetimde söz sahibi olma hakkını elde etmişlerdir.
Tüccarların da yönetime katılmasıyla demokrasinin uygulanmasında değişiklik oldu. Özgür
olan tüm yurttaşlar, ekklesia2’nın oturumlarına katılabilir, yasamayla ilgili ve siyasal nitelikli
kararlar alabilirdi. Bu doğrudan demokrasiydi. Ama sadece zengin veya en azından hali vakti
yerinde yurttaşlar, sayısı kırkı bulan yıllık oturumlara katılabiliyordu (Thema Larousse, 1994:
51). Halk zamanla yönetimdeki söz hakkını kaybetti. Oligarşik bir yapılanma ortaya çıktı.
Giderek toplum katmanlara ayrılmıştı; üretime katkısı olmayan, bitmeksizin süren yönetim
kavgaları ve savaşlar dışında uğraşı edinememiş aristokratlar ve üreticinin sırtından
zenginleşmiş tüccarlardan oluşan yönetici sınıf; her geçen gün artan vergilerini ödeyebilmek
için çalışmak zorunda olan özgür insanlar; siyasi yaşamda hiçbir söz hakkı olmayan kadınlar,
çocuklar ve yabancılar; siyasi yaşam bir yana sosyal yaşamda bile yok farzedilen ama toplumun
büyük bir kesimini oluşturan köleler.
Feodal yönetimlerin egemen olduğu Ortaçağ, Avrupa için tam anlamıyla bir kaos çağıdır. Kral,
senyör ve derebeyinden oluşan üçlü bir siyasal yapılanma ve kilisenin giderek artan gücü
altında ezilen halk tam bir umutsuzluk içindedir. Halk, derebeyinin şatosu etrafındaki arazileri
ekip, biçen, ürününün büyük bir kısmını derebeyine veren, geri kalanından da krala vergi
ödemek zorunda olan bir zavallıdır.
1500 yılı Avrupa için olduğu kadar dünya için de önemli bir tarihtir. Yeni bir çağın başladığı
bu tarih büyük değişimlerin habercisidir. Keşiflerin, reform hareketlerinin, ard arda gelen
buluşların yaşandığı, Ortaçağ karanlığının sona erdiği, bir buçuk yüzyıl sürecek zorlu bir
dönemin başıdır.
Avrupa yüzyıllar süren kargaşa, din kavgalarından yeni bir şeyler öğrenmişti. İnsanlar bu
çabaları sonunda, genellikle uğrunda savaştıkları amaçlarına ulaşamadılarsa da bu yoldaki
2

Ekklesia: Halk meclisi
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savaşımları, Avrupa’nın siyasal ve ekonomik amaçlar yolunda zenginliklerini, insan gücünü ve
yaratıcılığını seferber edebilme yeteneğini büyük çapta arttırdı. Devletin egemenliğinin yerleşip
güçlenmesi ve hükümetin etkinlik alanlarının genişlemesi, bu yöndeki evrimin en önemli
boyutlarından birini oluşturdu. (McNeill, 2001: 489)
1.3. Rönesans ve Reform’un Batı Düşüncesini Biçimlendirmesi
Rönesans dönemi Yeniçağı başlatan bir değişim ve dönüşüm dönemidir. Ancak Avrupa birçok
kez Rönesans’ı yaşamıştır. Düşünsel, sanatsal anlamda defalarca değişim geçiren Avrupa, son
olarak Aydınlanma Öncesi Rönesansı’yla bugünkü çehresini biçimlendirmiştir.
Birinci Rönesans 8-9. yüzyıllar arası yaşanan Karolenjler dönemi Rönesansıdır. İkinci
Rönesans ise 12. ve 13. yüzyıllar arası yaşanan, ahlak kurallarını önemsemeyen yapıtların
yaygınlaşmasıyla, bilim alanında Yunan ve Arap yapıtlarına yönelinmesi sonucu bilimde
görülen gelişmelerle belirginleşen Ortaçağ Rönesansıdır. Üçüncü Rönesans, 15. ve 16.
yüzyıllar arası kendini hissettirir. Bu son Rönesans, siyaset alanında milliyetçiliğin doğuşuyla,
felsefe alanında Platon ve Aristoteles yandaşlarının çekişmesiyle, sanat alanında eşsiz yapıtların
yaratılmasıyla belirgindir. (Timuçin, 1976: 6)
Son iki Rönesans’ın ortak özelliği her ikisinin de eski Yunan ve Arap düşünürlerinin bıraktığı
eserlere yönelinmesi ve bu eserlerin ışığında, özgün eserler ortaya koyulmasıdır. Dolayısıyla
birbirinin devamı olarak kabul edilen bu iki dönem, Avrupa’nın aydınlanması yolunda iki
yüzyıl arayla atılan önemli iki adımdır. Eski düşünürlerin eserlerinin sadece inceleme konusu
yapıldığı bir dönem özelliği gösteren birinci Rönesans ise aydınlanmayı tetikleyen bir hareket
olarak görülebilir. Ancak bu dönemde eserlerin incelenmesiyle yetinilmiş, üzerlerine herhangi
bir şey konmamıştır, bu nedenle etkisi yok denecek kadar azdır.
12. Yüzyıl Rönesansı döneminde; değerli, özenle korunan ve çoğaltılan kitabın ve sözün
egemen olduğu bir kültüre paralel olarak Ortaçağ felsefesi, önce “manastır”, daha sonraları
“Katedral Okulları”nda gelişti. Bu okullarda tanrıbilim, dilbilgisi ve diyalektik(mantık)
öğretimi, okuma, yorumlama ve tartışma yoluyla gerçekleşiyordu. El altında bulunan ve böylesi
bir bağlamın belirleyicileri olan eski metinler, 12. Yüzyıl sonlarına kadar oldukça az sayıdaydı.
Bu ilk dönemde, Ortaçağ düşüncesi kendi özgüllüğünü oluşturdu: kesin, belirgin bir tanrıbilim
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oluşturması ve bu nedenle de aklın rölünü yeniden tanımlaması gereken bir Hıristiyan felsefesi
düşüncesiydi bu (Thema Larousse, 1994: 392).
12. Yüzyıl Rönesansıyla başlayan düşün alanındaki gelişmeler asıl meyvelerini 15. Yüzyıl
Rönesansında vermeye başlamıştır. Karanlıklar çağını sona erdiren ve Yeniçağın başlamasına
yol açan bu son Rönesans, bağnaz düşünceleri artık geri gelmemek üzere tarihin tozlu sayfaları
arasına göndermiştir. Bu nedenle Rönesans denince akla 15. Yüzyıl Rönesans’ı gelmektedir.
Bizim de çalışmamızda Rönesans olarak adlandırdığımız dönem 15.Yüzyıl Rönesansıdır.
Aydınlanmadan yaklaşık yüzelli yıl önce başlayan ve birbirlerine rakip olan Rönesans ve
Reform, Avrupa’nın kültür yaşamında, düşünce dünyasında ve din anlayışında köklü
değişmeler yapmışlardır. Reformun dini anlayışa getirdiği çağdaş form, reform yanlısı
rahiplerin ileri fikirli kişiler olmasından kaynaklanmamaktadır. Aksine bu rahipler Vatikan
Papalığındaki rahipler kadar yobazdır ve Reform, Rönesans İtalya’sının zihinsel ve ahlaksal
özgürlüğüne bir tepki niteliğindedir. Ancak bulundukları devlet yapısı içinde kiliselerin gücü
zayıftır. Bu nedenle Reform’la Papa’nın gücünü reddeden topluluklar aynı zamanda kilisenin
baskısından da kurtulmuştur. Dini ve sosyal yaşam birbirinden uzaklaşmış ve bilimsel
ilerlemenin yolu açılmıştır. Reformun üç önemli ismi Martin Luther, Calvin ve Loyola ortaçağ
zihniyetinde olan kişilerdir.
Martin Luther’in Kutsal Kitaba ve Augustinus’a dayanan tanrıbilim öğretisi ile Hıristiyanlık
üzerine görüşleri Protestanlığın en temel kaynakları arasında sayılmaktadır. Luther,
Hıristiyanlığın önerdiği toplum biçiminin Hz. İsa’nın önderliğindeki bir sevgi toplumu
olduğunu, zor içermediğini ve toplumun üzerindeki tek gücün, kelâmın (Tanrı’nın sözü) ve
iknanın gücü olduğunu savunmuştur. (Ulaş, 2002: 903)
İnançlı bir insanın kötü şeyler yapamayacağına söyleyen Luther, dünyada az sayıda inançlı
insan olduğunu öne sürerek, insanları iyi ve doğruyu yapmaları için zorlayan bir gücün yani
devletin varlığını olurlamıştır. Hıristiyanlıktaki ruhban sınıfının inananların vicdanı üzerinde
söz ve hak sahibi olamayacağı fikrinin savunan Luther, kilisenin toplumları yönetme görevi
olmadığını, din görevlilerinin yalnızca ayin düzenleme, öğüt verme ve afaroz etme gibi işlerle
uğraşmaları gerektiğini ileri sürmüştür. Reformcular, Papa’nın gücüne karşı çıksalar da
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Vatikan’ı “tüm Hıristiyanları kapsayan tek bir Katolik kilisesi” fikrinin somut merkezi olarak
gördüler.
Bir Alman olan Martin Luther’in fikirleri Fransız Jean Calvin’in Cenevre’de kurduğu
merkezden tüm Avrupa’ya yayılmış ve benimsenmiştir. Tanrıbilim çerçevesinde çeşitli
toplumsal sorunlarla ilgilenen Calvin, Luther’in fikirlerini kendi görüşleri çerçevesinde tekrar
ele almış ve Protestanlığı, Lutherciliğin benimsenmediği Polonya, Macaristan, Hollanda ve
İskoçya gibi ülkelerde de benimsetmiştir.
Calvin’in fikirleri bir mezhep olarak ortaya çıkmış ve Kalvenizm adını almıştır. Kalvenizm
Tanrı’nın tam ve kesin egemenliğine inanır. İnsan kendini ancak Tanrı’da, Tanrı’yı da ancak
Tanrı’nın Sözü’yle tanıyabilir. Çünkü insan bir gühahkardır. İnsanın kurtuluşu ancak Tanrı’nın
bağışlarıyla gerçekleşebilir. (Gelişim Hachette, 1983: 675-676)
Reform döneminin üçüncü önemli ismi Aziz Ignatius Loyola’dır. Bir Karşı Reformcu ve asker
olan Loyola, hızla güçlenen Protestanlığı durdurmak ve Katolikliği güçlendirmek için Papa’nın
hizmetine girmiş ve askeri disipline sahip Cizvit Tarikatını kurmuştur.
Agustinus öğretilerini reddeden Cizvitler’e göre, kurtuluş sadece imanla değil hem imanla hem
de çalışmakla olurdu. Cizvitler özellikle eğitim kurumlarında etkili olmuşlar ve gençlerin
zihninde sağlam bir yer tutabilmişlerdi. En radikal düşünceleri; Katolik hükümdarın eziyetine,
İspanyol ordusunun baskısına rağmen yaklaşık yüzyıldır özgür düşünceye sahip Rönesans
İtalya’sında, Engizisyon dehşetinin yeniden kurulmasını istiyorlardı. (Russell (2), 2000: 271)
Reform bu görüşler çerçevesinde Avrupa’nın dini yaşamını düzenlerken, görülmemiş şiddet
hareketlerine neden oldu. Hoşgörünün unutulduğu bu dönemde, her topluluğun kendi inancını
savunmak istemesi uğruna çok kan döküldü. Dünyanın sonunun geldiği korkusuyla hıristiyanlar
birbirleriyle haçlı savaşlarına giriştiler. Her grup sapkınlıkla suçladığı karşı grubu baskı ve
işkenceyle ezmeye çalıştı. İki yönden gelişen Reform hareketleri Avrupa’yı ikiye böldü. Bir
yanda Protestan kuzey ve kuzeydoğu Avrupa devletleri; diğer yanda İtalya, İspanya ve
Portekiz’den oluşan eski Latin Hıristiyan dünyası (Thema Larousse, 1994: 147).
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Reformun Avrupa’ya sağladığı en büyük yarar, her iki grubun da halkı eğiterek kendi yanlarına
çekmek için İncil’i temel alan okulların sayısını artırmalarıydı. Bu sayede öğrenim kalitesi
yükseldi. Eğitilen burjuvazi, dini öğretiler ışığında kendi hayat tarzını ve kültürünü yarattı.
Rönesans, dinin görmezden geldiği, yok saydığı insanı, hümanizm anlayışı çerçevesinde
inceleyen bilimleri canlandırma amacı taşır. Hümanizm’in temelinde insanın saygınlığı fikri
yatar. İnsan doğada eşi benzeri bulunmayan bir varlıktır. Aydınlar bu temayı iki kaynaktan yola
çıkarak keşfettiler. Kilise Büyüklerinin yaptıklarını titizlikle incelediler. Öte yandan pagan
filozoflar Platon ve Aristoteles’te Hıristiyanlık öğretisine ters düşmeyen fikirler buldular.
Hümanistlerin insana güveni tamdır. Onlara göre insan, kendi kaderinden sorumludur. Kendi
kendini tanıma yeteneği ve sorumluluğu vardır. Hümanistler insanın yalnızca ölümden sonraki
hayatı düşünmek yerine bütün benlikleriyle bu dünya üzerinde yaşamasını isterler. Din
konusunda ise hümanistler, insanın kendi içindeki dine inanırlar, din kavramına özgür
düşünceyle yaklaşırlar. Kiliseye ve kilise kurumlarına saygı duyarlar. (Thema Larousse, 1994:
142)
1.3.1. Batı Düşüncesini Değiştiren Büyük Yenilik: Perspektif
Rönesans’ın batı düşüncesine kazandırdığı en büyük yenilik, resim sanatında kullanılmaya
başlanan perspektiftir. Floransalı bir mühendis olan ve “Brunelleschi” olarak anılan Filippo di
Ser Brunellesco tarafından keşfedilen ve Leon Batista Alberti tarafından geliştirilen perspektif,
sadece resim sanatıyla sınırlı kalmamış, Ortaçağ düşüncesinin kökten değişiminin anahtarı
olmuştur.
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Olaylara bakış açısının değiştiği Rönesans ve Reform dönemi, Avrupa için insan bilincinin
başka bir gezegene göç etmesi kadar etkileyici olmuştur. Insanın düşünce yapısı, dünyayı
algılayışı radikal bir değişim göstermiş Shayegan’ın deyişiyle insanın bakışı yukarıdan aşağıya
kaymıştır. Yani insan gözünü, varlığını kavrayamadığı, sırrını çözemediği Mutlak Tin’den,
doğrudan ulaşabileceği somut şeylere kaydırmıştır.
Sosyo-ekonomik ilişkilerin ilerlemesine bağlı olan yabancılaşmanın ve tarihin yeni topraklarına
ulaşmak için metafizik toprağını terkeden “bilincin bu göçü”, tam da Batı’yı yeryüzündeki diğer
uygarlıklardan ayıran şeydir. Batı bilinci bir gezegenden diğer gezegene giderken, bu hareketin
dışında yer alan Doğu bilinci, bu iki gezegenin arasında bir yerlerde tatildedir. Toplumsal
sarsıntılara ve uluslararası ilişkilerde altüst oluşlara yol açıp yeryüzünü çok-gelişmiş, azgelişmiş, bazen de az-çok-gelişmiş bölgelere ayırarak çağdaş dünyamızı parçalayan tüm
kırılmalar, çatlamalar ve faylar bu yer değiştirme sürecinin içindedir. (Shayegan, 2002: 44)
Bilimin yeryüzündeki nesnelere yönelmesi, dindar insanın gönül gözüyle gören bakışını
modern insanın görsel bakışına dönüştürmüştür. Ortaçağın minyatür sanatçılarının;
duyumsamalı algı aracılığıyla açığa çıkan gerçeklikten çok, gönül gözüyle görmenin
gerçekliğine yakın olan minyatürleri yerini, Rönesans’ta ortaya çıkan perspektif yasalarıyla
birlikte, akıp giden hayatı tüm gerçekliğiyle gözler önüne seren yeni bakışa bıraktı. (Shayegan,
2002: 42)
Rönesansın perspektif teorisyeni Leon Battista Alberti’nin 1435’te yazdığı “Della Pittura” adlı
kitabı yağlı boya resim sanatına yeni bir anlayış getirmiştir. Çünkü Alberti kitabında o güne
kadar kullanılmayan bir tekniği, çizgisel perspektifi anlatmıştır. Tual üzerindeki bir noktanın,
matematiksel hesaplarla izleyenin duygusunu tek bir noktada toplamasını Alman ressam
Albrecht Dürer “bu başlangıç her şeyin sonu oldu” diye yorumlamıştır.
Rönesansın başlarında Avrupa resminde kullanılmaya başlanan perspektifle her şey bakan
kişinin görüş açısına göre düzenlenir. Bu tıpkı deniz fenerinden çıkan ışınlara benzer; ama dışarı
doğru çıkan ışınlar yerine burada görünen şeyler sanki içeri doğru ilerler. Geleneklere uyularak
bu görünüşlere “gerçek” denmiştir. Perspektif bir tek gözü, görünen nesneler dünyasının
merkezi yapar. Herşey sonsuzluktaki kayma noktası gibi gözün üstünde toplanır. Görünenler
dünyası seyirciye göre bir zamanlar evrenin Tanrıya göre düzenlendiği biçiminde
düzenlenmiştir. (Berger, 2003: 16) Perspektif tekniği kullanılarak yapılan yağlı boya tablolarda
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imgeler anlık görünümler halinde, yalnızca bir kişinin görebileceği biçimde dizilmiştir.
Perspektif, optik yönden göz bir üçgene girdiği zaman yaratılır; göz yakına da uzağa da yükseğe
de alçağa da bir köşesini kendinin oluşturduğu ve nesneninde karşı tarafta yer aldığı bir üçgen
imajıyla bakar. Perspektif, üç boyutta, tüm ilişkileri bir noktayla bir düzlem arasında kurar.
“Yanılsama” çok hassas bir işlem gerektirir. Ama perspektif, tek bir yanıta götüren, mantıklı
bir işlem değildir (Sennett, 1999:179).
Umberto Eco görsel sanatları yaratırken perspektif kullanan sanatçıların, izleyicilerin bilincini
kendilerininkiyle aynı yöne yöneltmeye çalışarak, yapıtlarının olası tek doğru biçimde
görülmesini istediklerini vurgular (Eco, 2001:12). Perspektif izleyiciye tek bir bakış açısı verir;
ürünün yaratıcısının bakış açısını. Ressam, yönetmen, fotoğrafçı veya yazar ürününü
oluştururken izleyicinin dikkatinin üzerinde odaklanacağı çeşitli görsel araçları kullanarak,
ürünün tek bir şekilde tüketilmesini sağlar. Bu da izleyicinin yapıtı yorumlama aşamasında
kullanacağı öznel argümanları ortadan kaldırır. Kişinin bir ürünü yorumlarken kullandığı
deneyim, demografik ve kültürel özellikler, beğeniler, önyargılar, duygulanım ve algı kapasitesi
perspektif devreye girdiği an ortadan kalkar. Sanatçı, ürününün kurguladığı formda tüketilmesi
için onu perspektifle kapatır. İzleyici sadece ürün karşısında onu tüketen, tüketirken haz duyan
bir nesne durumuna düşer.
Alberti’nin 15. yüzyılda ortaya attığı çizgisel perspektif düşüncesi üç yüzyıl sonra kullanılmaya
başlanan Camera Obscura3’nın atasıdır. 18.yy’da görsel gerçeklik aracı olarak görülen camera
obscura, imaj üretim teknolojisinin detaya inmesini sağlamıştır. Bir karanlık odaya benzeyen
Camera Obscura, çok basit bir optik kurala dayanır. Üzerine yansıtılan görüntüleri kayda
yarayan fotoğraf filmi hariç çağdaş fotoğraf kamerasında varolan bütün temel elemanlara
sahiptir. Odanın içinde bunu kaydedecek olan kişi de yüzeyde oluşan bu görüntü üstüne bir
kâğıt koyarak oluşan yansımayı doğru bir perspektifle çizmektedir. Bu görüntü tamamen ters
bir görüntüdür. Camera Obscura ile altyapısı oluşturulan resimler, daha sonra yağlı boya veya
sulu boya ile son halini almaktadır.

3

Camera Obscura: Latince “karanlık oda” demektir.
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Camera Obscura

Camera Obscura

19. yüzyılda karanlık oda zorunluluğunu ortadan kaldıran taşınabilir Camera Obscura’lar
üretilmiştir. Kolaylıkla taşınabilen bu aygıtlar, buzlu camları ve görüntülerin üzerine
düşürüldüğü düzlemiyle ressamlara büyük bir kolaylık sağlamıştır. Camera Obscura tekniği,
özellikle portre ressamlığında ve objelerin yakın çiziminde, oran-orantı ve perspektif ölçüsünde
yapılan hataları azaltmak amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Jan Vermeer’in “The Music
Lesson” adlı çalışmasında perspektif algısı, ışığın tek bir noktadan dağılışı, nesnelerin netliği
ve ayrıntılı resmedilmesi Camera Obscura’dan yararlandığının kanıtıdır. (Karakoç, 2018)
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The Music Lesson, Jan Vermeer

Camera Obscura, fotoğraf makinasının habercisidir. Ressamlar ve teknik ressamların
perspektifi kullanarak görsel imaj yaratımlarına yardım eden teknolojik bir alet, filmsiz bir
fotoğraf makinasıdır. (Lister, Dovey, vd., 2003: 124) Görsel kültür tarihçisi Jonathan Crary,
Camera Obscura’nın 18.yy’daki ana kullanım amacının görsel imaj yaratmak olmadığını iddia
eder. Ona göre Camera Obscura, insanın gözü ve beyniyle algıladığı ve bildiği dış dünya
hakkındaki tercihlerini değiştirme gücüne sahip bir objedir. (Lister, Dovey, vd., 2003: 124)
1924’te yazdığı bir eserinde perspektifi ilk kez sembolik bir form olarak ele alan sanat tarihçisi
Erwin Panofsky, perspektifte asıl problemin, perspektif tekniği kullanarak yapılan çalışmaların
yapısının tektipleştirici olmasından kaynaklandığını belirtmektedir. İkinci problem eserlerin
sembolik anlam bilgisine göre değerlendirilmekten çok renklendirmenin doğallığıyla
aydınlatması arasında kurulan düşünsel bağ çerçevesinde değerlendirilmesidir. Resimde
perspektif kullanıldığı andan itibaren resmedilen objenin geleneksel sembolik öneminden daha
çok, boyutları ve öne çıkarılan noktası tuvaldeki konumunu belirliyor. (Lister, Dovey, vd.,
2003: 130) Betimleme fotoğraflar için gereklidir. Adına ister altyazı ekleme ister başlık atma
ister betimleme deyin, bakan kişinin hem anlamaya hem de görmeye yöneltildiği şeyi
sözcüklerle belirtme edimi, resim için gerekli olduğu kadar fotoğraf için de gereklidir. Ya da
isterseniz adına eleştiri deyin. Görme edimini sağlayan, betimleme edimidir. (Price, 2004: 17)
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Umberto Eco fotoğrafın kodu olmadığını belirtir, ancak fotoğrafın yine de kodlara dayanarak
“tıpkı retinada baş aşağı duran imgenin başka duyumsal deneyimlerle düzeltilmesi gibi”
anlaşılabileceğini söyler. Eco’nun belirttiği kodlar arasında, beğeni, duyarlık, retorik ve biçem
kodları yer alır. İnsan fotoğrafik resimden kodlar çıkarır ve onları deneyim ile donatır. (Price,
2004: 19) Roland Barthes da fotoğrafın kodsuz bir imge olduğunu savunanlardandır. Fotoğrafın
kodsuz olduğu düşüncesi fotoğrafçının fotoğraf üzerindeki etkisini, denetimini dikkate almaz.
Oysa fotoğrafçı, fotoğraftaki anlamı belirleyen, fotoğrafın çerçevelediği alandaki objeleri, bu
objelerin perspektifini, ışığını, rengini ayarlayan kişidir. Yani fotoğraf üzerinde ve fotoğrafı
alımlayanlar üzerinde bir otoritedir. O fotoğraftan ne anlanması gerektiğini belirleyen kişidir.
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Otoritenin kökeni olan Latince “auctoritas” sözcüğünün anlamı kendini kollayamayanları
kollayan koruyucu, muhafız; ya da kararsızlara öğütte bulunan demektir. Otorite, kökenindeki
anlamıyla, tahakkümden çok daha fazla bir şeydir: ana babanın çocuklara sağladığı korumayı,
yasaların yetişkinlere sağladığı güvenceyi ima eder. Otorite; yani egemen olmak ve yargıya
varmak anlamında otorite sahibi olmak, değerlerin ve anlamların oluşturulmasını gerektirir.
(Sennett, 1999: 54)
1.4. Avrupa’da Yeni Düzen Arayışı ve Westphalia Anlaşması
16. Yüzyılın ortalarında Kilise ve devletin baskılarından bunalan, Ortaçağ karanlığından
kurtulmaya çabalayan Avrupalının geleceğini biçimlendiren üç olay gerçekleşti: keşifler
çağının başlaması, matbaanın bulunması ve Kilisenin bölünmesi. Böylece Avrupa gözünü
bölgeselden küresel düzeyde bir teşebbüse çevirmiş ve bu arada Ortaçağın siyasi ve dini
düzenini çatırdatmıştı. (Kissinger, 2014:28)
Küresel çapta keşifler hem Avrupa halklarının zenginleşmesini hem de dünyanın geri kalanının
yaklaşık üç yüzyıl boyunca Avrupa etkisine girmesini sağladı. Matbaanın icadı ise o güne kadar
el yazması metinlerle yayılan bilgiyi tekelinde tutan Kilise ve aristokrasinin gücünü elinden
aldı. Çünkü Rönesans’ta tüm İlkçağ dilleri, felsefeleri incelenmiş, tüm bilgiler bir araya
toplanmaya çalışılmıştı. Matbaanın bulunuşuyla, toplanan bu bilgiler, sadece bilimadamlarının
değil, herkesin anlayabileceği seviyeye indirilerek, kitaplaştırılmıştı. Matbaa tekniklerinin
ilerlemesi ile kolaylaşan ve hızlanan kitap basımı Avrupa’nın okuryazarlık seviyesini arttırmış,
ulusal dillerde basılan bilimsel ve dinsel kitaplar halkın bilinçlenmesine yol açmıştı. Insan
kendini düşünme, kendi sorunlarının farkına varma özgürlüğüne kavuşmuştu. Martin Luter
King’in öncülüğünde gelişen Protestanlık ise Papanın prensler ve krallar üzerindeki gücünü
zayıflattı. Son Kutsal Roma İmparatoru Şarlken’in ölümüyle güçlenen Prenslerin bir kısmı bu
yeni mezhebi hemen kabul ettiler ve böylelikle Prensliklerinin hem dini hem de siyasi lideri
oldular. Ama bu değişimler Avrupa’da yaklaşık yüz yıl sürecek din savaşlarının başlamasına
yol açtı. 1618-1648 yılları arasında yaşanan ve 30 Yıl Savaşları olarak adlandırılan dönem bu
karmaşanın zirveye ulaştığı dönemdir. 30 Yıl Savaşlarının sonunda, 1648’de imzalanan
Westphalia (Vestfalya) Anlaşması ise Yeni Dünya Düzeninin başlangıcı kabul edilir.
Vestfalya düzeni ile birlikte Avrupa, Ortaçağ’dan modern zamanlara geçiş yapmıştır. Bugün
sıklıkla kullandığımız egemenlik, sınırlar, başka bir devletin iç işlerine karışmama ve elçilik
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gibi kavramlar Vestfalya düzeninin birer getirisi olmuştur. Ve devletleri Vestfalya
Antlaşması’nın imzalanması yoluna götürmüş olan “din” konusu da Vestfalya ile birlikte
“sürgün” edilip değerlendirme dışı bırakılmıştır. Vestfalya’nın getirisi olarak sayılan bu
kavramları toplu olarak ele aldığımızda ise karşımızda ulus-devleti bulmaktayız. Elbette ulusdevletin ortaya çıkışı bir anda olmamıştır. Ulus-devleti oluşturan kavramlar tarihsel süreç
içerisinde zaman ve koşullara göre kendiliğinden oluşmuştur. (Batırer, 2014)
Vestfalya anlaşmasıyla ortaya çıkan teritoryal devletler4, 1648’den bu yana uluslararası arenada
siyasi, ekonomik, askeri ve beşeri olarak birçok değişiklik yapmıştır ve yapmaya da devam
etmektedirler.

Bu

devlet

tanımlaması

uluslarası

literatüre

“egemenlik”

kavramını

yerleştirmiştir. Vestfalya ile birlikte devletler, birbirlerinin iç işlerine karışmama konusunda
karşılıklı taahhütler vermiş, birbirlerinin egemenlik haklarını tanıma yoluna gitmişlerdir.
Devletler birbirlerine sürekli elçiler yollayarak, geçici elçilik anlayışını terk etmişlerdir. Din
temelli devlet yerini laik devlet anlayışına bırakmıştır. 1648’den 1789 tarihine kadar geçen
süreç içerisinde gelişen ulus-devlet düşüncesi Fransız Devrimi’yle ortaya çıkan milliyetçilik
akımıyla birleşerek imparatorlukların sonunu getirmiştir. (Karakaya, 2011) Batı Uygarlığı bu
değişimleri geçirirken Doğuda da üç büyük uygarlık gelişmektedir. Bunlar: Ortadoğu
Uygarlığı, Hint Uygarlığı ve Çin Uygarlığı’dır. Ortadoğu Uygarlığı komşularını etkileme, hatta
çok daha uzakları etkileme açısından en önemli uygarlık merkezidir. Ancak, zamanla
diğerlerinin de kendilerine özgü biçimleri alması, teknik, sanat, düşün alanlarında gelişmesiyle
etkisini kaybetmiştir.
Avrupa’nın yanı başındaki İslam dünyası- Avrupa’daki üç büyük olaya, yani deniz yollarının
açılması, Rönesans ve Reform’a tamamen yabancı kalmıştır. Bu gelişmelerin yaşandığı
dönemde Batılıların Müslümanlar hakkındaki bilgileri gitgide çoğalırken, Müslümanların
Batılılar karşısındaki bilgisizliği, habersizliği daha da derinleşmiştir. (Shayegan, 2002: 28-29)
Hint Uygarlığı da bir dönem Asya’da gelişmiş, komşu uygarlıkları etkilemiştir. Ama o da
sonunda Ortadoğu Uygarlığı gibi son dört yüz yılı uykuda geçirmiştir. Ve Çin Uygarlığı,
Doğu’nun bu en renkli uygarlığı tarihte hakkettiği değeri yeterince görmemesine rağmen,
önemlidir. Doğu uygarlıklarının dünya üzerinde etkilerini kaybetmelerinin ve Batı karşısında

Teritoryal Devlet: Evrensel imparatorluklara karşı, sınırlı bir toprak üzerinde kurulmuş ve kendi siyasi varlığını
bu ülkeden alan devletlere denir. Yani sınırları belli ve dokunulmaz olan devlet.
4
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gerilemelerinin en önemli sebebi, kendilerini metafizik öğretilere kaptırmış olmalarıdır. Son
beşyüz yıl boyunca Doğu, benliğini kaybetme uğruna, dinsel öğretileri her şeyin önünde
tutmuştur. Bu öğretiyi sorgulama veya ufak bir kayma küfür olarak algılanmıştır. Her şeyi
Tanrı’nın bir hikmeti olarak gören ve sorgusuz sualsiz kabul eden, yeniliklere kapalı hatta
yeniliklerden korkan Doğu Düşüncesinin anlayışının ipuçlarını yaklaşık 2500 yıl önce yaşamış
Çinli bir bilge olan Chuang- Tzu vermiştir.
Bostanında açtığı sulama arklarına, her seferinde kuyuya inerek kova kova su taşıyan yaşlı
Çinli, bu işi arkası ağır, önü hafif olan basit bir tahta kaldıraçla hem yorulmadan hem de daha
hızlı yapabileceğini söyleyen Tzu-Gung’a şöyle karşılık verir (Akt. Shayegan, 2002: 23):
“Makina kullanan kişi bütün işlerini makina gibi görür; İşlerini makina gibi gören kişinin
makina gibi bir yüreği olur. Ve göğsünde makina gibi bir yürek olan kişi masumiyetini
kaybeder. Saf masumiyetini kaybeden kişi ruhunun hareketlerinde kararsız olur. Ruh
kararsızlığı doğru anlamla uyuşamaz. Bu şeyleri bilmediğimden değil, kullanmaktan
utanırım.”
Doğu düşüncesinde teknoloji karşıtlığı, bir yandan Çinli bilgenin dile getirdiği gibi insan
yüreğinin masumiyetini korumak amacındayken, diğer yandan dinin yarattığı büyünün
bozulmasını önlemek ve Tanrı buyruklarının -daha doğru bir deyişle din adamlarının
egemenliğinin- sorgulanmasını engellemek amacındaydı.
Bununla birlikte uygarlıklar arasındaki denge, 2 bin yıllık dönemde (İ.Ö.500-İ.S. 1500) dünya
tarihinin belli başlı dönüm noktalarını oluşturan bir dizi sarsıntılar geçirdi. İlkin Yunan, sonra
Hint Uygarlığı, özgün sınırlarının çok çok ötesine yayıldı. Ne var ki Çin’in ve Japonya’nın
Hintleşmesi gibi Ortadoğu’nun Yunanlaşması hareketinin de yalnızca yüzeysel, geçici bir olay
olduğu sonunda anlaşıldı. Ardından İslam’ın birden yükselmesiyle ve önce tüm Ortadoğu’da,
Kuzey Afrika’da ve İspanya’da, ardından Hindistan’da, Doğu Avrupa’da ve Orta Asya’da
yayılmasıyla, dünya dengesi üçüncü kere bozuldu. Yeryüzünün uygarlıklar arası kurulmuş olan
kültürel dengesi dördüncü ve son kez, düzelmemek üzere Batı Avrupa’dan gelen etkilerle
bozuldu. (McNeill, 2001: 204-205)
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İslam dünyası Batı’nın maddi gücüyle karşılaşmasının başlarında kendi gecikmesini ve onu
Avrupa’dan ayıran uçurumu büyük bir şaşkınlıkla fark ettiği zaman bu gücü önce övgüyle
karşılamış; Batı etkisine kapanıp en uçuk fantazmlarını diriltmeye başladığında ise uğursuz
olarak değerlendirmiştir. İlk tepki alabildiğince coşkulu olmuş, ikincisiyse aksine, saplantılı bir
reddedişin histerili dilini benimsemiştir. Her iki durumda da Batı, hiçbir zaman geçmişiyle bir
kopma gerçekleştirmiş, kendine özgü yasaları ve kendine özgü bir hakimiyet mantığı olan yeni
bir paradigma olarak ele alınmamış, maddi gücünün yardımıyla bizi ele geçiren, en derin
dayanaklarımızı sarsıp göreneklerimizi saptıran, faziletlerimizi bozarak, bizi uzun vadede
siyasal ve kültürel köleliğe dönüştürmekte olan gizli güçlerin bir fesadı olarak görülmüştür.
(Shayegan, 2002: 12)
1.5. Sonuç
Uygarlığın başlangıcından günümüze kadar kendini sürekli yenileyen Batı düşüncesi, bugün
ulaştığı noktada üretim, ulaşım ve iletişim teknolojilerinin sahibi, küresel ölçekte imparatorluk
olma yolunda ilerleyen kapitalist dünyanın merkezi konumundadır. 16. Yüzyılda yaşadığı
Reform ve Rönesans’ın getirdiği bilimsel gelişimlerle Aydınlanma yaşayan Batı, Doğu
uygarlıklarını çok gerilerde bırakarak küresel hükümran konumuna yükselmiştir. Doğu’nun
bundan sonra yapabileceği tek şey, olan biteni reddetmek yerine, farkındalığını geliştirmek ve
kendine Batının Aydınlanması gibi bir atılım yaratmaktır.
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Çalışma Soruları
1- Tüccarlar sınıfıyla birlikte ……... …….. ortaya çıkar ve bu para, üretici olmayanın, ………
ve ………. ……….. üzerinde yeni bir egemenlik aracı olur.

2-Rönesansın perspektif teorisyeni ……… ………… ………’nin 1435’te yazdığı “………
…………” adlı kitabı yağlı boya resim sanatına yeni bir anlayış getirmiştir.

3- Son iki Rönesans’ın ortak özelliği her ikisinin de ………… ………. ve ………..
……………. eserlerine yönelinmesi ve bu eserlerin ışığında, özgün eserler ortaya
koyulmasıdır.

4- 12. Yüzyıl Rönesansı döneminde; değerli, özenle korunan ve çoğaltılan ………. ve
………… egemen olduğu bir kültüre paralel olarak Ortaçağ felsefesi, önce “………..”, daha
sonraları “……….. …………”nda gelişti.

5- Batı Uygarlığı bu değişimleri geçirirken Doğuda da üç büyük uygarlık gelişmektedir. Bunlar:
………... ………….., ……… …………. ve …….. … ………...’dır.
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2. BÖLÜM: AYDINLANMA ÇAĞI’NIN BATI DÜŞÜNCESİNİ BİÇİMLENDİRMESİ
2.1. Giriş
Aydınlanma çağı, 18. yüzyıl Avrupa felsefesini tanımlar. İnsan aklına güvenin geldiği, sosyal
yaşamın dinsel tanımlamalardan arındırıldığı, ahlakın teolojik temeller dışında, insani
nedenlerle de açıklamasının yapıldığı bir dönemdir. 15. ve 18. yüzyıllar arası Avrupa’da
teknolojinin hızla ilerlediği bir dönemdir. Madeni paradan, defalarca ciro edilebilen senetlere
geçiş, hemen ardından banknotun yürürlüğe girmesi, nüfusun artması dolayısıyla alıcı kitlenin
artması ülkeler arası ticareti gelişimini körüklemiştir. Su ve yel değirmenlerinin, buhar
makinasının keşfi, kömür madeninin işlenmeye başlanması enerji alanında bir devrim
niteliğindedir. Köprü ve yol yapım tekniklerindeki ilerleme karayolu ticaretinde tüccarların
karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırmıştır. Tarım tekniklerinin gelişmesi, ürünlerin üretimini
kolaylaştırdığı gibi, çeşitlendirip, kalitesini artırmıştır.
2.2. Yeniçağ Avrupası’nda Düşünsel İklim
Rönesans’la aydınlanma yolunda önemli adımlar atan, ancak henüz tam olarak kendini Ortaçağ
düşüncesinden kurtaramamış Yeniçağ Avrupa’sının, düşünce yapısını şekillendiren, Ortaçağ
Skolastik düşüncesinin terkedilmesine yol açan düşün adamlarının en önemlisi 17. yüzyılda
yaşamış olan Descartes’tır.
Descartes’cı düşünce bilgiye kuşkucu bir tutumla yönelecek, yalnızca doğruluğu apaçık
görünen bilgiyi bilgi diye alacak, içinde en küçük kuşkuya yer veren bilgiyi bilgi alanının dışına
atacaktır. Bu kesin davranış, Descartes’cı anlayışın bilgi edinme yolunda benimsediği titizliği
açıklamaya yeter. Descartes’ta hem bir yanılma korkusu olarak hem de araştırmanın temel
yöntemi olarak beliren kuşku, Skolastik düşüncenin kuşkuduymazlığına tepkidir. Descartes,
Skolastik düşünceye ayıklayıcı bir tutumla yönelmez, onu tümüyle yok sayar, onun hem
yöntemine hem de ortaya koyduğu bütün bilgilere kesinlikle karşıdır. (Timuçin, 1976: 25)
Descartes’tan önce Avrupa felsefesine egemen olan düşünce, metafiziği ön plana çıkarıyordu.
Bütün

düşünce

yapıları

teolojik

temellere

dayanıyor

ve

dünyanın

algılanması,

anlamlandırılması için metafizik yöntemler kullanılıyordu. Tamamen öbür dünya üzerinden
kurgulanan ve beslenen bilgi, gerçek dünyada doğrulanma gereksinimi duymuyordu. Platon’un
bizi bilgiye yükselten tek araç olarak ele aldığı “ruh”, Ortaçağ’ın Hıristiyan düşünce yapısının
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da benimsediği bir görüştü. Ortaçağ filozoflarının tüm çabası, Tanrının varlığını, insanın ve
evrenin Tanrıyla doğal ilişkisini kanıtlamaktı. Aristoteles’in bilgiye yönelişte “varlık olarak
varlık”ı inceleme konusu yapması, Yeniçağ düşünürlerinin ve Descartes’tın da kabul ettiği bir
yöntemdir. Ancak ayrıldıkları nokta bilgiye ulaşmak için sorulacak sorudur.
Aristoteles “niçin” sorusuna karşılık olabilecek bilginin peşindedir; oysa Descartes, bütün
Yeniçağ bilim adamlarıyla birlikte “nasıl” sorusunu soracaktır. Elbette bu soru sorma biçimi
Galilei’ye kadar dayanır. “Niçin” diye soruşta mutlak bilgiye yöneliş vardır. “Nasıl” sorusunu
sorduğumuz zaman ister istemez görelinin alanına düşeriz. İşte Ortaçağ’la Yeniçağ’ı bilgiye
yöneliş bakımından kesinlikle ayıran nokta budur; birinin mutlak bilgiye, öbürünün göreli
bilgiye yönelişi. (Timuçin, 1976: 33)
Descartes gibi aydınlanma filozofları bizi “insani” yapan şeyin aklımız olduğunu iddia ederler.
Descartes, belirli felsefi ve bilimsel incelemelere odaklanarak kendimizi sınırlandırdıktan
sonra, akıl gücümüzü kullanarak yanılgısız bir bilgiye ulaşabileceğimizi savunuyordu. Buna
göre, akıl evrensel, nesnel ve özerkti, belirli bir yönteme uygun olarak kullanıldığında bilimin
ve toplumun ilerlemesine imkan tanıyan bir araçtı. Descartes’le karşılaştırıldığında akla ve
bilime daha az güvendiği halde, Rausseau’nun da siyasal ilerlemeye güveni tamdı. Bireylerin
akli özerkliklerine hitap edip, “doğal” özgürlüklerin yerine “medeni” özgürlükleri koymaya
ikna edilirse, insanlar mükemmel sayılabilecek bir siyasal toplum kurabilirdi. Immanuel Kant
gibi Aydınlamanın başka düşünürleri, akli düşünce ve özerklik fikrini kullanarak Hıristiyan etik
inancını güçlendirmeye çalışmışlardır. Pratik akıl, evrensel ve mutlak ahlaki yasalar ortaya
çıkarabilecek, bunların ebediyen doğru ve dolayısıyla herkes için bağlayıcı bir niteliğe sahip
olmaları sağlanacaktı. (Robinson, 2000: 15)
17. yüzyıl, devletin siyasi ve hukuki yapılanması üzerine sert tartışmaların olduğu bir yüzyıldır.
Bu yüzyılda filozoflar, insanları bir arada tutan toplumsal bir sözleşmeden söz ederler. Bazı
düşünürler bu sözleşmeyi doğal hukukla açıklarken, bazıları da ilahi hukuka dayandırırlar.
Doğal hukuk yanlısı John Locke, Thomas Hobbes’un “insan insanın kurdudur” görüşü
çerçevesinde, insanların bir otorite altında olmamaları durumunda kargaşanın, savaşın eksik
olmayacağı, dolayısıyla devlet otoritesini despotluk, mutlak hükümdarlık olması gerektiği
görüşüne, tepki olarak ortaya attığı liberal devlet kavramıyla bu yüzyılın en önemli
düşünürüdür. Locke anayasal bir monarşiyi savunarak doğal hukuku kendine dayanak
30

yaparken, Grotius ve Pufendorf da aynı doğal hukuku temel alarak tek ve mutlak bir egemenlik,
hükümdarlık düzeni kuruyorlardı. Protestan ülkelerde bir doğal hukuk ekolü gelişti; bu ekol
otoritenin kökenini, bir hükümdara itaat etmeyi kendi iradeleriyle kararlaştıran özgür ve akıl
sahibi, mantıklı insanlar arasında bir toplum sözleşmesinde görüyordu. Buradan yola çıkınca
iktidarın kökeni de insancıl, doğal ve rasyonel bir kökendi ve hükümdarın uyrukları,
sözleşmenin geçerliliğini yitirdiği anda ona karşı ayaklanılabilirdi. Bu düşünce, Fransa’da
Fenelon, Bossuet ve Ramsay’ın savunduğu ve kralın gücünü doğrudan Tanrı’dan aldığını,
böylelikle mutlak hükümdara körü körüne boyun eğmenin zorunlu olduğunu ileri süren ilahi
hukuk düşüncesinin de karşısında yer alır. (Thema Larousse, 1994: 404)
Doğal hukuk anlayışı etrafında toplanan düşünürler, -bunlar arasında en ünlü John Locke’durdoğal halde insanların özgür, eşit ve egemen olduğu; siyasi otoritenin akıl sahibi insanların
kendi iradeleri ve istekleri doğrultusunda kurulan bir kurum olduğu konusunda hemfikirdiler.
İlahi hukuk görüşün savunanlar ise; devlet otoritesinin kaynağını Tanrı’dan aldığı
görüşündedirler. Kral Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcisidir ve halk krala mutlak itaat etmek
zorundadır. Başkaldırı, sadece isyan değil aynı zamanda dinsel anlamda da günahtır.
Hükümetin yasal, yürütsel ve yargısal işlevlerinin ayrı tutulması gerektiği liberalizmin
karakteristiğidir. Liberalizmin kurucusu sayılan Locke, yasal güçle parlamentoyu, yürütsel
erkle de kralı amaçlamıştır. Locke’a göre, yasal güç yüce olmalı, ancak topluluk yönünden
ortadan kaldırılabilmelidir. Yasama organı, İngiliz Avam Kamarası gibi zaman zaman halk
oylamasıyla seçilmelidir. Eğer yürütme organı, belirli zamanlarda yasama organını toplantıya
çağırmazsa, halkla savaşma durumundadır ve zorla ortadan kaldırılmalıdır. Ancak yargısal güç
hakkında bir şey söylememiştir. (Russell, 2000: 407-408)
17. yüzyıldan bugüne felsefe Locke’un ardılları ve René Descartes’ın ardılları olmak üzere
ikiye ayrılmıştır. Locke’un düşüncelerinin devamını George Berkeley, David Hume, Jeremy
Bentham ve Karl Marks’ta görebiliriz. Günümüze kadar etkisini sürdürmüş olan ve liberalizmin
kökenini oluşturan Locke düşüncesi bu anlamda önemlidir. Marks emek değer kuramını
Locke’dan almıştır. Locke ürün değerinin, ona verilen emekle veya ürüne duyulan taleple doğru
orantılı olarak arttığı görüşündedir.
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Reform ve karşı Reform akımlarının yol açtığı duygusal patlamaların şiddeti 1648’den sonra
yatıştı. Kilisenin ve devletin ileri gelenleri, insanları teolojiye ya da herhangi bir başka gerçeğe
her alanda uymaya zorlamaktan vazgeçtiler. Avrupa toplumunun önderleri, insan tutkularının
en azgın ve en düşkün görünümlerini dikkatle izleyerek gerçeğin, ancak bir parçasını
kavrayabilecek durumda olan ve genellikle fanatik bir tutum içine girmeyen, eğitilmiş meslek
adamlarının yeteneklerine dayanmayı yeğlediler. Bu nedenle toplumun tüm önemli
kurumlarını, orduyu, kiliseyi, mahkemeleri, üniversiteleri, okulları, hükümet dairelerini ve hatta
imtiyaz sahibi kumpanyalar ve bankalar gibi yeni güç kaynaklarını profesyonellikten yana olma
tutkusu sardı. (McNeill, 2001: 549-550)
Aydınlanmanın son dönem düşünürlerinden olan Immanuel Kant, bilmeden önce bilme aracını
incelemekle kendisini, başlangıç noktasını yanı Locke tarzı öznelciliği aşmamaya mahkum
etmiştir. Kant’ın felsefesi içinde özne ve nesnenin özdeşliği şeklindeki spekülatif ideyi,
transandantal dedüksiyonda5, tohum halinde bulundurmaktadır. Ama Kant’a bu ide henüz
bütün sonuçlarıyla geliştirilmemiş ve bu nedenle onun felsefesi bilgi üzerine “düşünüş”
felsefesi olarak kalmıştır… Kant yalnızca düşünüş olmayan ama aynı zamanda düşünüş üzerine
düşünüş olan felsefenin yani mutlak bilginin ilkesini keşfetmiş ama gerçekleştirememiştir.
(Bumin, 2001: 96)
Son derece sevecen ve insancıl bir kişiliğe sahip olan Kant, zevk’in iyi bir şey olmadığını ileri
sürmesine rağmen, erdemli bir kişinin eziyet çekmesini de kabul edemez. Erdemli insanların,
yaşanan dünyada genelde eziyet çektiğinden yola çıkarak, bu kişilerin ödüllendirildiği diğer
dünyayı tasarlar. Ona göre, öteki dünya, bu dünyada eziyet çekenler için bir ödüller cennetiydi.
Ve öteki dünyada adaleti sağlayan bir Tanrı vardı. Kant, Tanrının varlığı hakkında şöyle bir
akıl yürütür:
“Yasaların tasarımına göre, eylemlerde bulunan bir varlık, anlığı olan demektir. Bu yasaların
tasarımına göre, böyle bir anlığın nedenselliği ise bu varlığın istencidir. Öyleyse en yüksek iyi
için varsayılması gereken, doğanın en üst nedeni, anlık ve istenç aracılığıyla doğanın nedeni
(bunun sonucu olarak da yaratıcısı) olan bir varlık, açıkçası Tanrıdır” (Kant, 2001: 171).

Transandantal (transendental) Dedüksiyon: Kant’ın insan bilgisi ve deneyimi için kaçanılmaz olan temel ve nihai
bir dizi kategorinin varolduğunu kanıtlama çabası.
5
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Kant, Charles Darwin gibi kendisinin de nefret edeceği bir devrime yol açmıştır. Liberal,
demokrat ve barışçıydı Kant, ama kendisini izleyenlerde bu özelliklerden hiçbiri yoktu. Onlar
kendilerine “Liberal” adı vermişlerse de yeni tür bir liberaldiler. Jean-Jacques Rousseau ve
Kant’tan bu yana yumuşak ve sert başlı diye ayırt edilebilecek iki liberalizm varolmuştur. Sert
başlı liberalizm, Bentham, Ricardo ve Marks kanalıyla ve mantıksal aşamalarla Stalinciliğe;
yumuşak başlı liberalizm ise, başka mantıksal sahnelerle Johann Gottlieb Fichte, George
Gordon Byron, Thomas Carlyle ve Friedrich Nietzsche aracılığıyla Hitlerciliğe dönüşmüştür
(Russell, 2000: 412).
Batı düşüncesinin, doğaya ve insana bakış açısının değişmesi, bunların tanrının bir sureti olduğu
düşüncesinin yerini bilimsel kabullerin alması, kısacası dünyanın büyüsünün bozulması “Tanrı
düşüncesi”nde de değişime neden olmuştur. Becker’la başlayan bu değişim, Nietzsche’nin 19.
yüzyılın sonunda Tanrının öldüğünü ilan etmesiyle son bulmuştur. Nietzsche’ye kadar Avrupa
düşüncesi, Descartes ve Locke’un düşünceleri etrafında şekillenmiş, sorgulanmadan kabul
edilmiştir.
Nietzsche o güne kadar yaşamış olan tüm düşünürlerin fikirlerine karşı çıkmış, sadece Antik
Yunan düşünürlerini inandırıcı bulmuştur. Ona göre insan aklı yalnızca kendi yararına olan
şeyleri kavrayabilir, hayatta kalmasına yardımcı olacak hakikatleri yaratabilir. Bilimsel
yasalara karşı çıkan Nietzsche, bunları, insanların ortaya attığı kurmacalar olarak tanımlamış
ve bir gün bilimin dinin yerini alacağını, tıpkı din gibi özünün insanları uyuşturmak,
gerçeklerden uzaklaştırmak olduğunu iddia etmiştir.
Batı kültürünün, bilgi peşinde koşan sözde bilginlik aldatmacasıyla yok edildiğine, metafizik
kökene dayalı bilimin ise bütün kötülüklerin kaynağı olduğuna inanan Nietzsche, tek
kurtuluşun metafizik kaygılardan sıyrılmış, bütünüyle insanın yaşam etkinlikleri üstüne
kurulmuş yeni değerler yaratma uğraşındaki bir yüksek sanat anlayışı olduğunu savunmuştur
(Ulaş, 2002: 1039).
Nietzsche’nin metafizik doğruluğa karşı aşırı tepkisi, deneysel olmayan bir dünyanın
uydurmadan başka bir şey olmadığı, yeni değerlerin yaratılabilmesi için öncelikle varolan bütün
değerlerin tek tek yıkılması gerektiği düşüncesi, onu “Yoksayıcılık”a götürmüştür.
Yoksayıcılığını “edilgin yoksayıcılık” olarak tanımlayan Nietzsche, yaşama istencinin
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bütünüyle yitirildiği bu erksizlik durumunun en belirgin göstergesi olarak “Tanrının ölümü”
olayını göstermektedir. Tanrının ölümünün insanı uğratacağı yıkımın farkında olan Nietzsche
“Tanrı’nın ölümü, büyük bir reddedişe ve kendi üzerimizde sürekli bir zafere dönüştürmezsek,
kaybın bedelini ödemek zorunda kalırız” (Akt. Bataille, 1998: 29) diye insanlığı uyarmaktan
geri kalmıyor.
Bilime, dine, ahlak yasalarına, kısacası insanı denetim altına almaya çalışan her türlü
kısıtlamaya karşı çıkan Nietzsche çareyi, “ebedi dönüş” olarak adlandırdığı tarih sürecinde, üstinsanların yaratımında bulmuştur. Bilimin ve dinin dayatmalarından kendini kurtarmış, sanatçı
ruhlu, sağlam ve güçlü kişiler olan üst-insanlar dünyanın geleceğidir. Üst-insanın nasıl
yaratılacağı konusunda yeterli açıklamalar yapmayan ve yoruma açık bırakan Nietzche,
20.yüzyılda faşizmin bu kavramdan yola çıkarak üstün ırk yaratma çabalarına yol açmıştır.
17. yüzyılda dönemin filozoflarının da yol göstermesiyle yeni taktikler geliştiren Avrupalı
güçler, o gün Avrupa ve birkaç koloniyi sömürürken, bugün tüm dünyayı hedef almış durumda.
Bugünün güçleri, uluslararası sermaye ve sermayenin her türlü sosyal ve siyasal engelleri
kolayca aşabilmesi için yasal düzenlemeleri gözü kapalı yapan modern devletler. Bu iki güç,
eşitlik, adalet, demokrasi, insan hakları, refah toplumu söylemleriyle dünyanın istedikleri
bölgesinde güç kullanabilmekte, istedikleri bölgeleri kendi kullanımlarına ayırabilmektedir.
Sömürülen toplumların veya gelecekte sömürülecek toplumların ses çıkaramaması, olanların
ayırdına varamaması için de ellerinde büyük bir koz olarak tuttukları iletişim teknolojilerini
kullanmakta, enformasyon bombardımanıyla bilgisiz “bilgi toplumları” yaratarak insanların
düşünememesini,

kendilerine

dayatılan

her

şeyi

memnuniyetle

kabul

etmelerini

sağlamaktadırlar.
2.3. Batı Uygarlığında Bilimin Ön Plana Çıkması ve Newton Dünyası
Newton Dünyası olarak adlandırılan, uzmanlaşmanın, bilimler arası geçişsiz, kaskatı ilişkilerin
yaşandığı dünyanın temelleri Aydınlanma Döneminde atıldı. Meslek sahipleri için alanlarında
uzmanlaşma ön plandaydı ve sadece kendi mesleklerinin gerçek anlayışıyla ilgilenip, geçmişten
devraldıkları bilgileri geliştirme yolunu benimsediler. Bilgilerini, tecrübelerini başka alanlarda
sınama, başkalarıyla paylaşma veya diğer alanlarda elde edilmiş bilgilerle birleştirme ihtiyacı
duymadılar. Yeni tip toplum, birbirine karşı duyarsızlaştı. Başkalarının sorunları, düşünceleri;
kendisine dokunmadığı, zarar vermediği sürece yeni tip bireyi ilgilendirmez oldu. Böylelikle
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çoğulculuk ve toplumsal uzlaşma sağlandı. Kilisenin ve devletin yüzyıllardır denetlemeye
çalıştığı ve her defasında dirençle karşılaştığı toplum, bölünerek kolaylıkla denetim altına
alınmış oldu.
Newton dünyasında yeni tip toplumun yaratılmasını Fiske net bir şekilde bize açıklar; “bilgi
iktidardır ve dolayısıyla okuryazarlık, toplumsal kontrolü sağlamanın yaşamsal bir yoludur.
Reform ve Rönesans sonrası eğitimin yaygınlaşması beraberinde, “işçi sınıfını, toplumdaki
doğal konumlarını sorgulamaları için eğitmek” ya da “onlara konumlarının üzerindeki
konumlar hakkında fikir vermek” gibi yaygın korkuları getirmişti” (Fiske, 2003: 48). Bu
nedenle toplumu tek yönlü eğitme, tektipleştirici eğitim, sistemi sorgulamayan, sadece görev
olarak benimsediği işi yapan çağdaş toplumu yarattı.
Aydınlanmanın devamında gelişen Sanayi Devrimi, toplumsal bunalımların en üst noktaya
çıktığı bir dönemdir. Bu dönemde halk, o güne kadar olmadığı kadar ezilmiş, çalışmaya
zorlanmış, bir insandan çok bir makine olarak görülmüştür. Bireysel haklar tamamen ortadan
kalkmış, çocuk, kadın, erkek demeden tüm toplum fabrikalarda, madenlerde birer köle gibi
çalışmaya zorlanmış, insanların kendine ayıracak bir dakikası bile kalmamıştır.
Sanayileşme, herkese zorla çalışmayı sömürü gerçeğini saklamadan, insan özgürlüğünü
kısıtlayarak dayatmıştır. Kitleler için bu dönem, tam bir yoksullaşma dönemidir. Gerek çalışma
zamanının uzunluğu gerekse aldıkları düşük ücretler nedeniyle, bu dönemde kitlelerin insanca
yaşayabilecekleri bir yaşamları ve bireysel yetilerini geliştirebilecekleri ya da kendilerini
özgürleştirebilecekleri, hatta dinlenebilecekleri serbest zamanları yoktur. (Aydoğan, 2000: 176)
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Modern olmak, insana serüven, güç, coşku, gelişme, insanlığı ve dünyayı dönüştürme
olanakları sağlayan; ama bir yandan da sahip olduğu, bildiği her şeyi yok etmekle tehdit eden
bir ortam yarattı. Modern ortamlar ve deneyimler coğrafi ve etnik, sınıfsal ve ulusal, dinsel ve
ideolojik sınırların ötesine geçer; modernliğin bu anlamda insanlığı birleştirdiği söylenebilir.
Ama paradoksal bir birliktir bu, bölünmüşlüğün birliğidir: bizleri sürekli parçalama ve
yenilenmenin, mücadele ve çelişkinin, belirsizlik ve acının girdabına sürükler. Modern olmak,
Marks’ın deyişiyle “katı olan her şeyin buharlaşıp gittiği” bir evrenin parçası olmaktır.
(Berman, 2001: 27)
Marks, modern burjuvazi ile proletaryanın gelişmesi ve aralarındaki mücadeleyi konu aldığı
Komünist Manifesto’da, burjuva toplumunun değerlerini yitirmesi, inançlarını yok etmesinin
toplumsal travmaya yol açacağı görüşündedir. İnsanlar katı olan her şeyi eriten bu nüfuz edici
sürecin hem öznesi hem de nesnesidirler. ‘Katı olan her şey buharlaşıp havaya karışıyor, kutsal
olan her şey dünyevileşiyor ve insanlar nihayet kendi gerçek yaşam koşulları ve diğer insanlarla
ilişkileriyle yüzleşmeye zorlanıyorlar” (Akt. Berman, 2001: 128).
Sosyal Darwinciliğin Viktorya dönemindeki temsilcisi olan Herbert Spencer, Marks’tan farklı
olarak, Sanayi Devrimi’nde ilerlemeden başka bir şey görmüyor; toplumu, yaşayan, büyüyen
bir organizma; daha karmaşık bir hale geldikçe kendi başarısının mekanizmalarını bilinçle
kavrayıp denetlemesi gereken bir organizma şeklinde yorumluyordu. Bu mekanizmaların en
önemlisi “en uygun olanların hayatta kalması” diye nitelendirilen yoğun kaynak rekabetiydi.
Bu ilkenin hiçbir kısıtlama olmadan uygulanmasının eninde sonunda, en iyi mükemmel
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toplumu ortaya çıkaracağına inanıyordu (Akt. Marshall, 1999: 695). Bu görüş sömürgeciliğin
moral bakımdan desteklenmesiydi.
18. yüzyılda “Ulusların Zenginliği” adlı çalışmasıyla Adam Smith, “iş bölümü” açıklamasıyla,
sanayinin ilerlemesi ve ulusların zenginleşmesinin emek sürecinin gittikçe artan biçimde
uzmanlaşan rollere bölünmesiyle gerçekleştiğini göstermeyi hedefler. Öte yandan Smith, iş
bölümünün zararlı etkilerini görmezlikten gelmiyor ve bireylerin, yalnızca bir veya iki sınırlı
ve kendini tekrar eden işlemler yapmaya mecbur bırakılmasının, söz konusu bireyleri “bir insan
karakterinin olabileceği kadar aptal ve cahil” duruma getireceğini kabul ediyordu. Smith bir
araç olarak eğitimin genişletilmesini, böylece hükümetlerin ileri seviyedeki iş bölümünde saklı
olan atomizasyon ve yabancılaşmayla mücadele edebileceğini savunuyordu. (Marshall, 1999:
669)
İşbölümünün getirdiği toplumsal parçalanma, sadece üretimde değil, kültürel alanda da kendini
göstermekte gecikmedi. Ortaçağ’da kentleşmeyle birlikte ortaya çıkan burjuva toplumu,
aristokrasi karşısında statü kazanmak için kendine, yeni bir kültür olarak kent kültürünü yarattı.
Rönesans’la ve Reform’la yaygınlaşan ve halka açılan okullarda eğitim gören burjuva toplumu,
köklerinden koparak, yepyeni bir yaşam tarzı oluşturdu. Bilimsel donanımlı, görgülü bu yeni
nesil, aristokrasiyle, halk arasında yeni bir tabaka oluşturdu. Burjuva, aristokratların seçkinci
kültürüne özenerek, onları taklit ederek, halk kültüründen uzaklaştıkça, halk kültürü de
kentleşmekte olan, ama henüz burjuva olamamış halkın, eğlenmesini, endüstrileşmenin
yarattığı olumsuzluklara katlanabilmelerini sağlayacak biçimde varlığını sürdürdü. Böylelikle
Ortaçağ toplumu ekonomik alanda da, kültürel tüketim alanında da parçalandı.
Sosyal antropologların kültürle ilgili düşünceleri büyük ölçüde Edward Tylor’ın 1871’de
yapmış olduğu kültürün bilgi, inanç, sanat, ahlak ve gelenek olarak öğrenilmiş yapıyı gösterdiği
şeklindeki tanıma dayanmaktadır. Bu tanım, kültür ile uygarlığın bir ve aynı şey olduğu
görüşünü içerir. Tylor ve Lewis Henry Morgan gibi 19. yüzyıl antropologlarına göre, kültür,
insan rasyonalitesinin bilinçli bir yaratısıydı. Bu anlayışa göre, uygarlık ve kültür sürekli daha
yüksek ahlaki değerlere doğru ilerleyen bir eğilim sergiliyor ve bu da Viktoryen aklın,
görünüşte yüksek bir düzeydeki Batı Uygarlığının sömürgeci girişimlerine dayanak oluşturan
bir kültürler ya da uygarlıklar hiyerarşisi kurmasını sağlıyordu. (Marshall, 1999: 442)
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Tylor ve Morgan gibi 19. yüzyıl toplumsal evrim savunucuları, toplumun geçmişten getirdiği
bazı kültür oluşumlarının gereksiz ve yararsız olduğu görüşünü paylaşıyorlardı. Toplumların
hayatta kalma stratejilerini kültürel geçmişlerinden getirdikleri işlevsel öğelere bağlayan bu
düşünürler, ahlakçı yaklaşımlarıyla da modern toplumu, dolayısıyla Batı toplumlarını
yüceltmiş, ilkel toplumları aşağılamışlardır. Morgan ve Tylor’ın, tek eşliliği ve dolayısıyla
toplumsal ahlakı modern devletin temeline oturttukları modelleri, günümüzde de devlet
otoritesini meşrulaştırıcı gücünü korumaktadır.
2.4. Sömürgecilik Anlatıları ve Sosyal Darwinizm
Sosyal Darwinizm, Charles Darwin’in biyoloji ya da evrim teorisini insan toplumlarının tarihsel
gelişimine uygulayan ve bu çerçeve içinde ‘varoluş mücadelesi’ ya da ‘yaşama savaşı’ ve
‘doğal ayıklanma’ ya da ‘en güçlünün ya da koşullara en iyi bir biçimde uyum sağlayanın ayakta
kalışı’ fikirleri çerçevesinde gelişmiştir.
Sosyal Darwinizmle gelişen “keşfeden sömürür” ilkesi, Henri Frederic Blanc’ın da belirttiği
gibi kıtaların, bölgelerin sömürülmesinde temel düşüncedir. Keşfeden, kıtanın ya da bölgenin
tüm kaynaklarını, insanlarını yaşam haklarıyla birlikte ele geçirme hakkına sahiptir. (Rigel,
2000: 108)
Sömürgeci anlatılar, yerli kültürler ve uygarlıkları silmek, yok etmek pahasına bir gelişme,
uygarlaşma ve büyümeden söz etmeyi bir görevmişçesine yerine getirir. Devlet kurma
düzeyinde emperyalizm ve sömürgecilik, derinlemesine hiyerarşik bir yapıya sahiptir ve ulusal
imge her ne kadar yerli bireyin ve ortak kahramanlığın fantezisinde hem imha edilip hem de
bire bir yansıtıldığı halde, beyaz (Avrupalı) ile yerli ırk arasında bir eşitliği kesinlikle kabul
etmez (Ching ve Low, 1996: 166).
Sosyal Darwinciler, ilkel halkları erken çağın “sağ kalanları” olarak tanımlamışlar ve Avrupa
gibi gelişip, doğal olarak “medeni statü”ye erişebileceklerini savunmuşlardır. Bu halkların
medenileşmeleri

Avrupalılar

(ve

bugün

ABD)

yardımıyla

daha

hızlı

ve

kolay

gerçekleşebilecektir. Yani sömürgecilik sömürülen halklar için gereklidir, onların yararınadır.
Bugünün kapitalist dünyasının üçüncü dünya ülkelerine sözde demokrasi, barış götürmek için
yaptıkları askeri müdahalelerin ve bu halkları katletmelerinin felsefi dayanağı da Sosyal
Darwinciler’dir.
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Sosyal Darwincilerin en büyük hatası, biyolojiden ödünç aldıkları “evrim kuramı”nın
beraberinde “doğal ayıklama”, “yaşamak için mücadele” ve “en uygunun yaşaması” gibi
kavramları da sosyal bilimlere uygulamak istemeleridir. Çünkü sosyal evrimde belirleyici
faktör, bireylerin fiziki ve kalıtımla aktarılabilir özelliklerinin ayıklanması değil, aksine başarılı
kurumlar ve alışkanlıkların devam ettirilmesi ve örnek alınması amacıyla ayıklanmasıdır. Her
ne kadar bu ayıklama yine bireylerin ve grupların başarısı ile işlese de ortaya çıkan, bireylerin
kalıtımla aktarılabilir bir özelliği değil, düşünce ve becerilerdir, yani öğrenme ve taklitle
aktarılan tüm kültürel mirastır (Hayek, 2005: 49).
Sömürgeci ülkeler, tarım toplumunda sömürgelerinde yaşayanların emeklerini, bu ülkelerin yer
altı ve yer üstü kaynaklarını satıp, paraya ve güce çevirdiler. Bilgi toplumunda da bu kez
sömürülen ülkeler, haber olarak satılıyor. Ancak satış, en pahalı haber çeşidi olan savaş, iç savaş
haberleriyle yapılıyor. Altın madenlerinde enerjisi, kas gücü ile sömürgeci uluslarına servet
kazandıran sömürülen ülkenin vatandaşlarının torunları da bugün bilgi toplumunun “iletişim
sömürüsü” ile karşı karşıya (Rigel, 2000:109).
Egemenler, bir yandan kültür alanını tekellerine alarak ideolojik/politik egemenliklerini
pekiştirme amacıyla kültürel emperyalizmi kullanırken, bir yandan da “kültür pazarı”na el
atarak bir kültür endüstrisi oluşturmaktadırlar. Bu anlamda, iletişim araçlarının ve “kültür”ün
kapitalist kültür endüstrisinin kontrolüne alındığı koordinatlar, geniş bir toplumsal körleşmeye
neden olmaktadır. İletişimsizlik derinleşerek, yaygınlaşır. İletişimsizlik ve toplumsal
körleşmenin iç içe geçmesi de insanın yabancılaşmasını devreye sokar. Kapitalizm tarafından
doğrusal bir ekonomik-ideolojik araç olan kültür endüstrisi çaresiz, tepkisiz ve kayıtsız insan
yaratan bir araçtır. Kapitalist kültürün ideolojik bombardımanı altında biçimini alan insanın
hayatı karmaşıklaşır. Edilgen bir ağda, tüketici olmaya kodlanır.
Fransız Devriminden sonraki dönemin düşünürleri kamunun oluşmaya başlamasını ve
güçlenmesini çok tehlikeli bulmuşlar; kamu için kitleler ya da bu anlama gelecek terimler
kullanmışlardır. “Halk egemen oldu ve barbarlık doruğa ulaştı” diyor Gustave Le Bon. 20.
yüzyılda liberal, hatta sosyalist düşünürler bile aynı sorun üzerinde durmuşlardır. Kitle toplumu
terimini de kullanarak bu konuyu uzun uzun incelemişlerdir. Le Bon’dan Emil Lederer ve
Ortega Y. Gasset’ye kadar birçok düşünür kitlelerin etkinliğinin artışını kötü bir şey, bir
şanssızlık olarak değerlendirmişlerdir. (Mills, 1974: 433)
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18. ve 19. yüzyılların önemli düşünürleri ve bilim adamları insanca yaşam hakkını ve
özgürlüklerini elde etmek için mücadele eden, egemene başkaldıran kitlelere pek hoşgörüyle
bakmıyorlardı. Kitle hareketlerinden korkuyorlardı. Bu kitlelerin sesine kulak verip, onları
anlamak ve sorunlarını tespit edip, çözüm yolları düşünmek yerine düşmanca tutum
takınıyorlardı.
Toplumsal başkaldırı ve düzensizlik, toplumun doğal düzeninin bozulmasıdır görüşüyle hareket
eden Auguste Comte, Émile Durkheim, Herbert Spencer, Edmund Burke, Alexis de
Tocqueville gibi düşünürler, 19. yüzyılın ayaklanmalarına karşı “doğal düzenin onarılması ve
korunması” gerekliliğini öne sürerek, bu gerekliliği yansıtan tutucu toplum ve değişim
modelleri sundular, evrimin genel yasasını formüle ettiler. Bu formüller çağdaş toplumun farklı
niteliğini ortaya çıkarmak ve tarihsel toplumların (örneğin Afrika Ülkelerinin) çağdaş olma
çizgisinde geçirdiği çeşitli değişimleri keşfetmeyi iddia ederek ortaya atıldı. (Erdoğan ve
Alemdar, 2002:47)
19. yüzyılda kitle psikolojisini işleyen düşünürlere göre kitle, akılsız, çocuksu, nezaketsiz ve
pervasızdı. Kitle psikolojisinin temel eksikliği insan kişiliğini aşırı derecede basitleştirme
eğilimiydi. (Kuran, 2001: 83)
Comte’un ortaya attığı pozitivizm düşüncesi, varolan sistemde, kurallarda ve değerlerde iyilik
yattığını belirtir ve toplumsal yapının “faydalı” yönlerine eğilir. Pozitivizmin ideolojik
çeşitliliği ve inanç farklarını ortadan kaldıracağı düşünülür. Comte’çu pozitivizm, bu
“faydalılık” kadar, toplumsal birlik ve bağlılık kavramlarına da hayranlıkla yaklaşmıştır.
(Erdoğan ve Alemdar, 2002:48) Bu görüş günümüz sosyal bilimlerinin temel yaklaşımını
oluşturur.
Comte ve Saint-Simon’un çalışmalarını devam ettiren Durkheim, bireyciliğe hararetle karşı
çıkmış ve kendisini zaman zaman bizzat toplumu şeyleştiren bir görünüm sergileyen bir
bütüncülüğe yöneltmiştir.
Durkheim’in bakış açısına göre, sanayi öncesi toplumların “mekanik dayanışma”sı, esasen
kolektif bilince yerleşmiş olan ortak inanç ve değerler üzerinde yükseliyordu. Fakat sanayi
toplumunun gelişiyle birlikte, toplumsallaşma ve farklılaşmadan kaynaklanan karşılıklı
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bağımlılığa dayalı yeni bir “organik dayanışma” biçiminin ortaya çıktığını görmekteyiz.
Egoizmi daraltan ahlaki kısıtlamaların kaynağı da birlik duygusudur ve toplumsal birliğin
temelini bu oluşturur. Durkheim, özellikle hızlı toplumsal değişim dönemlerinde, çatışmanın
varlığını ve güç kullanılmasını reddetmezken, ahlaki konsensüsün, toplumsal düzen açısından
zorunlu bir önkoşul olarak önem taşıdığına dikkat çekmiştir. (Marshall, 1999:743)
1831-1832 yıllarında demokrasiyi işlerken gözlemlemek için Amerika’ya göç eden Fransız
sosyolog Tocqueville’in klasik çalışması “Democracy in America”da demokrasilerde eşitlik ile
özgürlük arasında kolayca çözülemeyecek bir gerilim bulunduğunu saptamaktadır.
Tocqueville’ye göre demokrasi hiyerarşiyi ortadan kaldırmaya eğilimli olduğundan, birey ile
toplum arasında yer alacak ara gruplaşmaları özendirmez ve buna bağlı olarak, önü
alınamayacak olursa totaliter bir devletin yollarını döşeyecek olan bireycilik ve merkezileşme
eğilimlerini güçlendirir (Marshall, 1999:731). Tocqueville, bu görüşlerini Fransa ve Amerika
Birleşik Devletleri’nden verdiği örneklerle güçlendirmiş ve toplumun bireyleri kendi içinde
asimile ederek etkisizleştirdiğini ve kitle toplumunda “çoğunluğun tiranlığı” tehlikesinin baş
gösterdiğini öne sürmüştür.
Alman iletişim bilimci Elizabeth Noelle-Neumann’ın 1974’te geliştirdiği “Suskunluk Sarmalı”
kuramı Tocqueville’nin “çoğunluğun tiranlığı” görüşünü izler. Neumann Suskunluk Sarmalı
Kuramını şöyle tanımlar: “Suskunluk Sarmalı Kuramı, yalnızca üyelerinin birbirlerini
tanıdıkları grupların değil, toplumun da oydaşmadan sapan bireyleri tehdit ettiği varsayımına
dayanır. Toplum bunları dışlama ve ihraç ile tehdit eder; bireyler de belki de genetik olarak
belirlenen, bilinçaltı bir dışlanma korkusu taşırlar. Bu dışlanma korkusu, insanların çevrelerinde
hangi fikirlerin ve davranış biçimlerinin benimsendiğini ya da reddedildiğini ve fikirlerin ya da
davranış biçimlerinin taraftarının arttığını ya da azaldığını düzenli olarak kontrol etmelerine yol
açar” (Akt. İrvan, 1997: 227).
Neumann, kitle iletişim araçlarının üç özelliğinin -birikimliliği, her yerde hazır olması ve
uyumu- kamuoyu üzerinde güçlü etkiler yaptığı görüşü üzerine temellendirdiği Suskunluk
Sarmalı Kuramı’nda, çoğunluğa göre farklı düşüncelere sahip bireyler veya grupların,
medyadan aldıkları izlenimlere göre davrandıklarını öne sürmüştür. Insanlar, kamuoyunun
düşüncesinin kendi düşünceleri yönünde değişip değişmediği veya kendi düşüncelerinin
kamuoyunda kabul görüp görmediği izlenimini medyadan alırlar. Eğer kendi düşünceleri
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azınlıktaysa veya kamuoyu bu düşünceye karşı bir tutum takınıyorsa susmayı tercih ederler
görüşü, suskunluk sarmalının özüdür.
Yüzyıllar boyu toplumsal, siyasal, dini baskılar karşısında varlığını sürdürmek zorunda kalan
birey, çeşitli dönüşümler yaşamış ve her dönemde farklı algılanmıştır. Bireyin varoluşu, farklı
oluşumlar karşısında kendini tanımlamasıyla mümkündür. Ancak hiçbir zaman birey, toplumsal
yapı içerisinde güvenilirliğini kazanamamış, birçok düşünür tarafından güven duyulmayan,
çıkarına göre hareket eden kişiler olarak görülmüşlerdir.
“Bölünmüş benlik” kavramının çeşitli düşünürlerce tanımlanması, bireye yaklaşımı ortaya
koyar. Platon’un bilgelik, toplumsal statü sağlama ve zevk almayı amaçlayan “üç bölümlü ruh”
anlayışından, Adam Smith’in, bireyin özel çıkarlarıyla toplumun bir üyesi olarak beslediği
çıkarların birbirinden ayrıştığı görüşü, Kant’ın “kategorik emir”le, eyleyen ile eylemi
yargılayan arasındaki ayrımı vurgulaması, Freud’un id, ben ve üst-ben üçlemesi, John Elster ve
Thomas Schelling’in bireyin farklı zamanlardaki çıkarlarını içeren bir benlikler dizisi
oluşturduğu görüşleri (Kuran, 2001: 69), bireye duyulan güveni azaltmıştır.
Fransız antropolog ve sosyolog Gustave Le Bon Kitle Psikolojisi adlı eserinde bireyin tepkisel
değişimlerini şu biçimde tanımlamıştır:
“Psikolojik kitlede en tipik özellik şudur: kitleyi meydana getiren bireyler kimler olursa olsun;
yaşama biçimleri, işgüçleri, karakterleri yahut zekaları ister benzer, ister ayrı olsun, kalabalık
haline gelmiş olmaları onlara bir nevi kollektif ruh aşılar. Aşılanan bu ruh onları, her biri tek
başına, ayrı ayrı bulundukları halde duyacaklarından, düşüneceklerinden ve yapacaklarından
tamamıyla başka hissettirir, düşündürür ve yaptırır. Bazı düşünceler, bazı duygular ancak kitle
halinde bulunan bireylerde kendini gösterir veya hareket alanına çıkar. (Le Bon, 2001: 17-18)
Le Bon, bireyin kitle içerisinde yer almış olmasını uygarlığın gelişiminin yara alması olarak
görmüş ve bireyin yaratıcılığını yok eden, onu bir barbara, vahşiye çeviren kitleyi suçlamıştır.
Le Bon, bireyin tek başına yaşamasını uygarlık için çok daha yararlı olarak görmektedir. Çünkü
bu sayede birey, yaratıcılığını harekete geçirecek ve düşünsel anlamda daha aktif olacaktır.
Modern toplumda, dünya işçi sınıfı, iş güvenliğini, garantili tatil güvenliğini devrimci
maceralara tercih etmiştir. Proletarya, burjuva tarafından yönetilen ve kapitalist üretim
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ilişkilerine göre örgütlenen toplumla bütünleşmeyi seçerek, kendi sınıfsal varoluşunu
terketmiştir. Proletaryanın bu yönelişiyle, değişen modern toplum, taktik ve stratejik açıdan işçi
sınıfının bütünleşmesine doğru yönelen; zorlamalar uyarınca baskıcı bir tarzda örgütlenmiş
gündelik hayat ile tüketimin gerçekliğinden ziyade bu tüketimin ikna edici ideolojisi yoluyla
bu bütünleşmeyi kısmen gerçekleştiren, fakat öte yandan diğer unsurlarıyla -gençlik, etnik
gruplar, kadınlar, aydınlar, bilimler, kültürler- olası bir bütünleşmeyi feda eden bir toplum
haline geliyor. (Toplum) proletaryayı kendisini reddetmenin kıyısına götürerek, bu harakiriyi
resmen ilan ederek neo-kapitalizm toplum olarak intihar ediyor. Proletarya yıkılırken neokapitalizmi de beraberinde götürüyor.
2.5. Sonuç
Görüldüğü gibi 18. 19. ve 20. yüzyıllardaki önemli düşünürler, her zaman egemenden yana bir
tavır takınmışlar, kitleyi aşağılamışlar, özgürlük, insan hakları, demokrasi gibi kavramları
görmezden gelmişler ya da kargaşa, şiddet gibi olumsuzluk içeren ifadelerle birlikte
anmışlardır. Böyle bir ortamda yeşeren ve kökleri bu düşünürlerin fikirlerinden beslenen
İletişim Bilimi, demokrasinin yerleşmesine, kitle iletişim araçları sayesinde ideal demokratik
ortamın yaratılmasına, herkesin siyasal karar verme sürecine katılmasına olanak sağlayacağı
umuduyla ortaya çıkmıştır.
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Çalışma Soruları
1- “…………” diye soruşta mutlak bilgiye yöneliş vardır. “…………” sorusunu sorduğumuz
zaman ister istemez görelinin alanına düşeriz. İşte Ortaçağ’la Yeniçağ’ı bilgiye yöneliş
bakımından kesinlikle ayıran nokta budur.
2- Aşağıdaki düşünürlerden hangisi John Locke’un ardılları arasında sayılmaz?
a) George Berkeley
b) David Hume
c) Jeremy Bentham
d) Karl Marks
e) René Descartes
3- Sert başlı liberalizm, ….….., ……….. ve ………… kanalıyla ve mantıksal aşamalarla
………….; yumuşak başlı liberalizm ise, başka mantıksal sahnelerle …………, ………….,
………… ve ………… aracılığıyla …….…….. dönüşmüştür.
4- Bilime, dine, ahlak yasalarına, kısacası insanı denetim altına almaya çalışan her türlü
kısıtlamaya karşı çıkan Nietzsche çareyi, “………. ………..” olarak adlandırdığı tarih
sürecinde, ……….-……….. yaratımında bulmuştur.
5- Modern olmak, Marks’ın deyişiyle “………. ………. ……. …….. ……… ………” bir
evrenin parçası olmaktır.
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3. BÖLÜM: 20. YÜZYILDA YENİ DÜNYA DÜZENİNİN İNŞASI
3.1. Giriş
17. Yüzyılda İngiltere’de başlayan Sanayi Devrimi, 20. Yüzyılın başlarında İngiltere’yi
“dünyanın atölyesi”, “üzerinde güneş batmayan imparatorluk” haline getirdi. Ama 1900’lerin
başlarında Almanya ve ABD gibi dişli rakipler İngiltere’yi tahtından etmek için hazırdı.
Özellikle

Almanya

sanayisi

gelişmesine

rağmen

dünya

kaynaklarından

yeterince

yararlanamıyordu. Sömürgecilikte rakiplerinin gerisinde kalmıştı. Kapitalizmde dünya
kaynakları kendini gelişmiş olarak adlandıran ülkelere aittir. Gelişmiş olan ülkelerin güçleri de
alacakları payı belirler. Güç ve pay arasındaki oran bozulursa da tekrar paylaşım gerçekleşir ve
bu paylaşım genellikle yıkıcı savaşlarla olur. 20. Yüzyıl iki büyük Paylaşım Savaşı görmüştür.
1. Dünya Savaşı sonrası paylaşımın adil(!) olduğuna inanmayan Gelişmiş Ülkeler, 2. Dünya
Savaşı sonrası yapılan paylaşımı daha adil bulmuş olacaklar ki göreli bir barış sürecine
girmişlerdir. Gelişmiş coğrafyalardaki savaşlar sona ermiştir ancak gelişmemiş coğrafyalardaki
irili ufaklı savaşlar yıllardır devam etmektedir. Üretim ve ulaşım araçlarının teknolojilerindeki
gelişmeler, savaş teknolojisindeki ilerlemeler bu savaşları asla bitirmemektedir. Çünkü
teknolojik gelişmeler ülkeler arasındaki güç dengesini değiştirmektedir. Bu da ülkeler
arasındaki hegemonya savaşlarını tetiklemektedir. Gelişmemiş coğrafyalardaki savaşların
kapitalist dünya için yararı sayılamayacak kadar çoktur. Ama yine de belli başlı yararlarını
sıralayabiliriz. Bunlar:
1-

Gelişmemiş ülkelerdeki bu savaşlar sayesinde savaşın olduğu ülkeler gelişmemeye
devam ederler.

2-

Bu savaşlar sayesinde gelişmemiş ülkeler kendi yeraltı ve yerüstü kaynaklarını
kullanamazlar ve bu kaynaklar gelişmiş ülkeler için ayrılmış olur.

3-

Bu savaşlar sayesinde gelişmiş ülkeler yeni silahlarını deneme imkanı bulurlar ve
stoktaki silahları tüketirler.

4-

Bu savaşlar sayesinde gelişmiş ülkeler (savaşan ülkelere ilaç, gıda, silah vb.
satışından) karlarına kar katarlar.

5-

Bu savaşlar sayesinde savaşan taraflar birbirleriyle iletişimi keserler ve aralarında hiç
bitmeyecek düşmanlıklar oluşur. Birkaç nesil sonra kim niye savaştığını bilmez ama
yine savaşır.
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2. Dünya Savaşından en karlı çıkan ülke hiç kuşkusuz ABD olmuştur. Çünkü savaşı kendi
topraklarında yaşamamış ve sanayisi ayakta kalmıştır. Oysa Avrupa deyim yerindeyse yerle bir
olmuştur. Rusya da kısmen savaş merkezinden uzakta kalmış ve Almanya, İngiltere veya
Fransa’dan daha az hasarla savaşı sonlandırmıştır. Ayrıca Rusya kapitalist ABD karşısında
sosyalist kimliği ile de bir güç olarak durmaktadır. Bu nedenle bu iki güç Soğuk Savaş diye
adlandırılan dönemde dünyanın iki kutbunu temsil eder. İki dünya savaşı yorgunu dünyanın
dinlenmeye ve gücünü geri kazanmaya ihtiyacı vardır. Soğuk Savaş dönemi de bu toparlanma
dönemidir. Üretim, ulaşım, iletişim ve savaş teknolojileri (uzay teknolojileri de dahil) bu
dönemde olanca hızıyla geliştirilmiştir. Kapitalizm, karakterinde olmamasına rağmen sosyal
devlet, refah devleti anlayışıyla hareket etmiş ve tam istihdam sağlanmıştır. 70’li yılların
ortalarına kadar devam eden bu huzur ortamı petrol krizinin patlak vermesiyle sona ermiştir.
Bu yükseliş süreci ABD’nin hegemonyasının güçlenmesini sağlayan arka planı oluşturması
bakımından temel önemdedir. Bu yükseliş ve ardından gelen iniş süreciyle ABD’nin
hegemonyasının seyri arasında köklü bir ilişki mevcuttur.
Bu büyüme sürecinde genel olarak dünya hasılası üç kat, imalat sanayii çıktısı dört kat ve bu
ürünlerin dünya ticareti de on kat artmıştı. “Altın Çağ” olarak da adlandırılan bu dönem
kapitalizmin sırtının bir daha asla yere gelmeyeceğine dair hayalleri beslemişti. Neredeyse tüm
burjuva ideologları kapitalizmin artık kendini reforme ettiğini ve krizlerden bağışık hale
geldiğini iddia ettiler. Meselâ krizin hemen öngününde, 1972’deki Birleşmiş Milletler
raporunda, “büyümenin aynı 60’lı yıllardaki gibi devam edeceğinden kuşku duyulamayacağı”
ileri sürülüyor, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü -The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)- de aynı tahminleri tekrarlayarak yılda ortalama yüzde
5’lik büyüme öngörüyordu. Oysa yetmişlerin ortalarından sonra, yıllık ortalama yüzde 5
düzeylerinde olan gelişmiş ülkelerin büyümesi, yüzde 2,5 düzeylerine, yani yarıya indi.
(Solmaz, 2011)
Soğuk Savaş dönemindeki bu istikrar ve denge kapitalizmin kendini toparlaması için yeterince
güvenli bir ortam sağlamıştır. Ayrıca 1944 yılında imzalanan Bretton Woods Anlaşması da
savaşlar ve 29 Ekonomi Kriziyle bozulan uluslararası ticareti tekrar rayına oturtmuştur.
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3.2. Bretton Woods Anlaşması ve Uluslararası Ticaretin Gelişmesi
Küçük bir ABD eyaleti olan New Hampshire'deki Bretton Woods kasabasında imzalanan
anlaşma. 1944 yılında Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansının ardından imzalanan bu
anlaşma, uluslararası ticarette, 70’li yıllara kadar devam eden Bretton Woods sistemini
getirmiştir. Anlaşma, 1905 yılında kurulmuş olan Mount Washington Oteli'nde imzalanmıştır.
Uluslararası ticaretin yeniden başlaması ve dünya savaşları döneminin paramparça ettiği
Uluslararası Para Sisteminin (UPS) hızlı bir şekilde yeniden oluşturulması düşüncesi taşıyan
konferansın sonunda imzalanan Bretton Woods Anlaşması, İngiliz John Maynard Keynes ve
Amerikalı Harry White’ın hazırladığı bir anlaşmadır. İngiltere Amerika’ya yüksek düzeyde
borçludur. Bugünün parasıyla yaklaşık 1 trilyon dolar diyebiliriz, daha az değil. II. Dünya
Savaşındaki büyük askeri ve kaynak üstünlüğüyle, yeni bir dünya düzeni kurma arzusu ve
iddiası içindeki, arzulu ve alacaklı Amerika ile borçlu İngiltere’nin yumuşak iniş yapma
çabasının bir birleşmesidir. Bundan doğan bir konferanstır Bretton Woods. Dolayısıyla ikisi
anlaşıp bir metin hazırlıyorlar. Yeni düzenin metnini hazırlıyorlar. Dünya devletlerini de o
sırada (Alman tarafı, Japon tarafı hariç) Sovyetler dahil bu konferansa çağırıyorlar. Konferansa
katılan ülkelerin anlaşma metnine herhangi bir müdahaleleri olamıyor, sadece imzalıyorlar.
(Kuruç, 2016:10)
Bretton Woods döneminin ekonomik olarak ne özelliği vardı? Amerika için bu dönem dünya
egemenliğine sahip olma, dünya devleti olma fırsatıdır. Büyük devletlerin üzerinde bir statü
kurmak istemektedir. İsterseniz ‘ağa’ diyelim. Dünyanın ‘ağa’sı olma fırsatıydı ve bu kaynağa
da güce de sahipti. Dolayısıyla iki önemli aktörü ekarte etmesi gerekiyordu. Birincisi, Sovyetler
Birliği; ki, onu Soğuk Savaş’la ekarte edecektir. İkincisi, eski ‘ağa’yı ekarte etmektir. Yani
ABD, İngiltere’yi ekarte etmek istemektedir. İngiltere zaten büyük borçlu ama savaştan da yeni
çıkmış; ek borca ihtiyacı var. 1945’in yaz aylarında Lord Keynes 5 milyar dolarlık para desteği
almak için Amerika’ya gider. 3,5 milyar dolardan biraz fazlasını verirler ve şartlar öne sürerler.
“İngiliz poundu mutlaka ‘convertible’ olacak” derler. Çünkü “konvertibl6” olmayan bir para,
“rezerv para” olamaz. İngiltere ise bunu yapamaz. Gücü yoktur, borçludur. Hem Amerika’ya
(Dolarla) borçludur, hem de kendi Commonwealth Ülkelerine7 (Pound ile) borçludur. Oysa,
sistemin ‘ağa’sının kreditör olması gerekmektedir. ‘Ağa’ ihtiyacı olan herkese destek olacaktır.

Konvertibl: bir ülke parasının altına veya diğer ülke paralarına, adına kur ya da parite denilen bir ölçü
çerçevesinde dönüştürülebilmesi anlamına gelir.
7
Commonwealth Ülkeleri: İngiliz Milletler Topluluğu, geçmişte Britanya İmparatorluğu'nun parçası olan
devletler ile sonradan katılmış devletlerin oluşturduğu uluslararası bir koalisyon.
6
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‘Ağa’nın fonksiyonu zaten isteyene borç vermek değil de borçlandırmaktır. Sistem,
borçlandırarak işleyen bir sistemdir. Dolayısıyla 1947’nin yaz ayında İngiltere’nin
konvertibiliteye geçemeyeceği belli olur. Herkes sterlinden kaçar ve sadece dolar kalır geriye.
İngiltere de iktisadi olarak ekarte olmuştur. Siyasi olarak ekarte olmasının tarihi ise Süveyş’tir.
Yani, 1956 Süveyş Harekâtından sonra İngiltere siyasi olarak da ekarte olur. Üçüncü unsur ise,
Amerika’nın Avrupa’ya çıkartma yapması gerektiğidir. Bretton Woods gelişmiş ülkeler için
hazırlanmış bir çerçevedir. Yani, dünya kapitalizmi için hazırlanmış bir düzendir. Diğerleri,
yani gelişmemiş ülkeler, önemli varlıklar olarak görülmez. Onlar İngilizce terimle “residual”
(bakiye) olarak vardır. (Kuruç, 2016: 12)
Bu konferansta altına dönüştürülebilen tek para biriminin dolar olmasına, diğer para
birimlerinin değerlerinin de dolara göre ayarlanmasına karar verilmiştir. Dünyadaki altının ve
doların

tamamına

yakını

ABD’de

olduğu

sürece

bu

Amerikan

hegemonyasının

kurumsallaştırılmasını temsil ediyordu. Tüm para birimlerinin dolara endeksli olması zamanla
piyasalarda gerilim yaratmış ve 1971 yılında ABD Başkanı Nikson, ülkenin içinde bulunduğu
ekonomik güçlükler nedeniyle, doların altına dönüştürülebilirliğinin kaldırıldığını ilan etmiştir.
ABD'yi buna iten zorunluluklar, dış ticaretinin büyük boyutlara varan açıklar vermesi ile borçlu
ülkeler arasına girmesi olmuştur. ABD'nin doları altına endekslemekten vazgeçtiğini
açıklamasıyla sistem çökmüştür.
Uluslararası para sisteminin kurallarını belirleyen bu anlaşma ile Dünya Bankası ve
Uluslararası Para Fonu -International Monetary Fund (IMF) kurulmuştur. Bu kurumlar, 1946'da
yeterli sayıda ülkenin anlaşmayı imzalamasıyla faaliyete geçmiştir.
Doların devalüe edilmesi ve altına dönüştürülebilirliğinin kaldırılmasıyla ortaya çıkan
uluslararası para krizi, Bretton Woods sistemini sona erdirmiştir. Bretton Woods Sisteminin
yürümemesi üzerine 1963 yılından beri üzerinde çalışılan Özel Çekme Hakları-Special
Drawing Rights (SDR) sistemi devreye sokulmuştur. IMF tarafından ilk kez 1970 yılında
uygulanmaya koyulan bu sistemde, IMF uluslararası bir merkez bankası gibi düşünülmüş, bu
kuruluşun hesapları ve açacağı krediler SDR cinsinden ifade edilmeye başlanmıştır. Bu yönüyle
SDR hem bir uluslararası para birimi hem de bir kredi türü olmuştur.
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SDR'nin altınla olan oranı sabit kabul edildiğinden SDR'ye "kağıt altın" da denilmiştir. Ancak
ulusal paraların birçoğunun altın karşısında değer kaybetmesi SDR'nin değerini arttırmıştır.
Bunun üzerine 1974 yılından itibaren SDR'nin altınla ilişkisi tamamen kesilerek "sepet tekniği"
adı verilen yeni bir değerlendirme şekli geliştirilmiştir. 1981 yılından itibaren SDR'nin yapısı
basitleştirilmiş ve değeri ABD Doları, Japon Yeni, Batı Alman Markı, İngiliz Sterlini ve Fransız
Frankı'ndan oluşan beşli bir sepete bağlanmıştır.
3.3. Petrol Krizi ve Neo-Liberal Dünyaya Geçiş
İki dünya savaşından da çatışmaları kendi coğrafyasında yaşamadığından yıkıma uğramadan
ve gücüne güç katarak çıkan ABD’nin soğuk savaş döneminde kazandığı hegemonik güç,
1980’lere gelindiğinde gerilemeye başlamıştır. Amerikan burjuvazisi bu hegemonik gerilemeyi
durdurabilmek ve ilerlemeye dönüştürebilmek için Amerikan Hükümetlerini zorlamaya
başlamışlardır. Başkan Jimmy Carter yönetiminin son döneminde başlayan ve esasen Ronald
Reagan döneminde hızlanan yeni dönemin ekonomik açıdan en önemli gelişmesi, “Askeri
Keynesçilik” olarak da adlandırılan büyük orandaki kamu askeri harcamaları olmuştur. Her ne
kadar bu çabalar hem devlet harcamalarında hem de ödemeler dengesinde olmak üzere
ABD’nin ünlü “çifte açığını” doğurup, bu kısa dönem içinde ABD’yi dünyanın en borçlu ülkesi
haline getirdiyse de sonunda ABD’nin büyüme hızının rakiplerinin önüne geçmesini
sağlamıştır.
Amerikan sermayesi hem bu “askeri Keynesçiliği” destekleyebilmek hem de ABD
hegemonyasını yeniden kuvvetlendirebilmek için, bir süredir yumuşama eğilimine girmiş olan
Soğuk Savaş gerginliklerini yeniden kızıştırma yoluna gitmiştir. Özellikle Ronald Reagan
yönetimi 1980-1988 yılları arasındaki iktidarları süresince “İkinci Soğuk Savaş” olarak da
adlandırılan yeni bir kampanya başlatmıştır. Bu kampanya çerçevesinde Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği (SSCB) Reagan tarafından “Şer İmparatorluğu” olarak adlandırılmış, tam
bir ideolojik bombardımana tabi tutulmuştur. Aynı yıllarda iki kutup arasındaki askeri gerilim
tırmandırılmış ve büyük bir askeri harcamaya girişilerek Yıldız Savaşları denen füze savunma
sistemi projesi başlatılmıştır. Askeri harcamaları arttırma politikası çerçevesinde; Nikaragua ve
Angola gibi azgelişmiş ülkelerdeki Amerikan karşıtı sol iktidarlara karşı sağcı gerilla ordularını
örgütlemiş, Afganistan üzerinden Yeşil Kuşak projesini başlatmış, Irak’ı tam on yıl sürecek
İran-Irak Savaşı boyunca tepeden tırnağa silahlandırmıştır. Vietnam Sendromunu aşmak için
yeni askeri müdahaleler icat eden ABD Yönetimi; 1982’de Lübnan’a asker çıkartmış, 1983’te
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Grenada’yı işgal etmiş, 1986 ve 1988’de Libya’yı bombalamış, 1989’da Panama’yı işgal
etmiştir. ABD’nin bütün bu eylemleri sadece Reagan Döneminde gerçekleşenlerdir. Reagan’ın
ardından günümüze kadar devam eden saldırgan politikalar ABD Sermayesinin yüzünü
güldürmüş, karlarına kar katmıştır.
1990 yılında Stalinist Sovyet İmparatorluğunun çökmesiyle birlikte, iki kutuplu dünyanın
temelleri yerle bir olmuştur. '90 dönemeci hem İkinci Dünya Savaşının bitiminden bu yana
devam eden Soğuk Savaş Dönemini sonlandırmış hem de 1917’deki Ekim Devrimiyle Sovyet
Rusya’da kurulan sosyalist rejimin iflasını ilan etmiştir. Sanıldığının aksine bu dönüm noktası
kapitalist dünya ve ABD hegemonyası için sadece olumlu sonuçlar doğurmamıştır,
olumsuzluklar da mevcuttur. Örneğin ABD tek süper güç haline gelip, tüm dünyayı kontrolü
altına alamamıştır. İç politikada dahi dengeyi sosyalist rejim korkusuyla sağlamaya alışan
ABD’li politikacıların işi zorlaşmıştır.
Düzen değişikliğiyle birlikte, kapitalist dünyanın efendisi olan ABD’nin, askeri ve siyasal
hegemonyasının en temel gerekçesi de ortadan kalkmıştır. Bazı önde gelen burjuva stratejistler
bu konudaki üzüntülerini dile getirmişlerdir. Bunlardan John Gaddis “Soğuk Savaşın ikikutupluluğu barış davasına olağanüstü bir hizmette bulunmuştur” derken, Batı Soğuk Savaşı
Yakında Neden Özleyecek gibi anlamlı bir başlığı olan yazısında John Mearsheimer, “yakında
Soğuk Savaşın sona ermesinden pişmanlık duymamız olasıdır” (Moralı, 2002) demiştir.
Soğuk Savaşın sona ermesi elbette ki kapitalizm açısından olumsuz sonuçlardan çok daha fazla
olumlu sonuçlar doğurmuştur. Bunlara kısaca bakacak olursak:
1-Kapitalizm, Stalinist bürokratik despotizmin sömürüsü altındaki kitlelerin büyük bir kısmını
kendi şemsiyesi altına alarak üretim ve tüketim aşamalarında kapitalist sömürü ağına dahil etti.
2-Kapitalizm sosyalist coğrafyaların, zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla dolu uçsuz
bucaksız yeni topraklarını, yeni pazarları, yeni nüfuz alanlarını vs., kendi hegemonya alanına
dahil etti. Bugün petrol kaynakları tükenen Ortadoğunun yerini Orta Asya topraklarının ve
Hazar Denizinin alacağı konuşulmaktadır. Üstelik buralar sadece petrol değil, birçok değerli
madenlerle doludur. Bölge ülkeleri de zenginliklerini kapitalist sermayeye kaptırmamaya çaba
göstermektedir.
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3-Neo-liberal düzene geçişle birlikte kapitalist ülkeler ABD vesayetinden kurtulmuş ve hatta
ABD ile hegemonya savaşına girmişler ve ABD hegemonyasının zayıflamasına yol açmışlardır.
Almanya, Japonya bunun en bariz örnekleridir. Doğu Almanya’yla birleşerek Avrupa’nın
göbeğinde yaklaşık 80 milyon nüfuslu dev bir ülke haline gelen Almanya, muazzam ekonomik
gücüyle kısa sürede eski Sovyet nüfus bölgesi olan Doğu Avrupa’yı etkisi altına almıştır. Öte
yandan Rusya ve Orta Asya, Bütün Balkanlar, Türkiye ve Kafkaslar da Almanya’nın
hegemonya alanına dahil etmek istediği bölgelerdir. Japonya’nın Doğu ve Güneydoğu Asya’da
oluşturmaya çalıştığı birlik aynı eğilimin ifadeleridir. Dünya bu üç büyük emperyalist gücün
(ABD, Almanya, Japonya) ekseninde, birbirine rakip, yeni öbekleşmelere ve bu temelde yeni
kutuplaşmalara tanık olmaktadır.
4-ABD açısından da doğan yeni fırsatlar bulunmaktadır. ABD yeni düzende 80’lerde
benimsediği ‘Askeri Keynesçiliğe’ devam etti. 1991’de Irak’a saldırdığı 1. Körfez Savaşı bunu
ortaya koyan bir güç gösterisiydi. 1. Körfez Savaşı ABD’nin emperyalist müdahaleler serisinin
başlangıcını oluşturması bakımından önemlidir. Ayrıca bu savaş Yeni Dünya Düzeninin neye
benzeyeceğini, dünyanın nasıl şekilleneceğini belirlemesi bakımından da büyük önem taşır.
1.Körfez Savaşıyla açılan bu yeni müdahaleler dizisi daha sonra Somali, Bosna, Kosova,
Afganistan, tekrar Irak ve nihayet Suriye’ye kadar uzandı.
1. Körfez Savaşını yalnızca ABD’nin Ortadoğu’da kendi lehine bir istikrar oluşturma ya da
oraya yeni bir şekil verme veya Irak’a haddini bildirme olarak değerlendirmek yetersiz kalmaya
mahkûm bir açıklama olur. ABD kendi saldırı bahanesini oluşturmak için Saddam’ın Kuveyt’i
işgal etmesine yeşil ışık yakarak onu göstere göstere tuzağa düşürmüştür. Aksi takdirde
Saddam’ın böyle bir maceraya gireceğini düşünmek onun hakkında burjuva medyanın yarattığı
yarı-deli imajına kanmak olur. ABD hem Saddam’ın bu niyetlerinden haberdardı hem de bunu
önlemek için gerekli araçlara sahipti. Sorun ABD’nin esas olarak diğer emperyalist rakiplerine
gözdağı vermek için fırsat kollamasıydı. ABD birliklerinin Körfez’e henüz yığınak yapmayı
sürdürdüğü günlerde, Başkan George Bush 11 Eylül 1990 tarihinde (ilginç bir tesadüf!)
Kongrede yaptığı konuşmada, doğan krizin “vahim olmakla birlikte Yeni Dünya Düzenine (...)
doğru ilerlemek için ender bir fırsat da sunduğunu” dile getiriyordu. 1. Körfez Savaşı bu yeni
dönemin neye benzeyeceği konusunda tüm dünyaya gönderilen bir mesajdı. Amerikan
emperyalizmi masaya yumruğunu indirerek bu yeni düzenin patronunun kim olduğu konusunda
“şüpheye” tahammülü olmadığını gösteriyordu (Moralı, 2002).
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1929 Krizi ilk ciddi çöküşünü yaşayan kapitalizmin bir daha böyle bir felakete uğramaması için
Bretton Woods’la başlayan uluslarası ticareti rayına oturtma çabalarına rağmen kapitalist dünya
her geçen gün daha ciddi savaşlara sahne olmaktadır. Tüm serbest ticaret söylemine rağmen,
Dünya Ticaret Örgütü toplantılarının giderek daha çetin geçmesi ve hatta sonuçsuz
kapanmasının ardında yatan olgu, giderek sertleşen bu savaşlardır. Soğuk savaş sonrası umut
edilen ‘barış çağı’ bir türlü gelmemektedir.
Kibar salonlardaki ve gazete sayfalarındaki sözlerin aksine, emperyalistlerin hiç de barışçıl bir
dünyaya hazırlanmadıkları gün gibi ortada. Onlar tüm bu gelişmeleri dünyaya “insani misyon”,
“barış gücü”, “ahlâki dış siyaset” vb. birtakım ideolojik kılıflarla sunuyorlar. Lenin, savaşın
“korkunç” olduğunu söyleyen birine “evet, korkunç kârlı” demişti. Kapitalizmin barbarlık
kaydı kendisinden önceki barbarlık biçimlerini fersah fersah geride bırakmıştır ve Lenin’in
dediği gibi kapitalizmin nasıl “sonu gelmez bir dehşet” olduğunu gözler önüne sermektedir.
Üstelik bu yeni zorbalık dalgasına uluslararası bir meşruiyet kazandırmak için yasal kılıf da
hazırlanıyor. 1999’da NATO zirvesinde 1648 Westfalya antlaşmasından beri tam 351 yıldır
uluslararası ilişkilerde norm olan “içişlerine karışmama” ilkesinin tarihe gömülmesi bunun en
önemli adımlarından birini oluşturuyor. (Moralı, 2002)
5-Soğuk Savaş sonrası kendini iyice hissettiren neo-liberal düzenle birlikte işçi sınıfı birçok
kazanımını kaybetmiştir ve halen de kaybetmektedir. Özelleştirmeler, şirket küçülmeleri veya
birleşmeler bahane edilerek dayatılan işsizlik, çalışanların çalışma saatlerindeki artış ancak
saatlere paralel artmayan ücretler, çalışma koşullarının ağırlaşması, sosyal güvence sağlamayan
part-time çalışma, esnek çalışma, taşeronlaşma, sosyal hak ve güvencelerin her geçen gün
kısılması, sendikal örgütlenmenin engellenmesi veya var olan sendikaların işlevsizleştirilmesi
bu sorunların bazıları.
6-Soğuk savaş sonrası siyasi oluşumların insanların sorunlarına çözüm üretmeyen, sermayeden
yana tavır alan sağ görüşe kayması insanlarda kayıtsızlığı, bıkkınlığı, ümitsizliği ve bunun
beraberinde depolitizasyonu getirmiştir. Siyasi ve ekonomik çaresizlik kitlelerde faşizmi
arttırmış, faşizm bölünmeyi körüklemiş, bölünme kitlelerin yönetimini kolaylaştırmıştır.
Bunların hepsi de kapitalizmin işine yaramıştır.
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7-Sosyalist dünyanın gücünü kaybetmesiyle birlikte rakipsiz kalan kapitalist burjuva, yüzlerce
yıldır uğruna büyük savaşlar verilen temel hak ve özgürlükleri birer birer insanlığın elinden
almaya başlamışlardır. Gerçi bu mücadeleleri Avrupa halkları vermiştir ve onlar için bu haklar
önemlidir. Biz hazıra konduğumuzdan kaybettiğimizin farkına bile varmamaktayız, fark etsek
de bu konular bizim için öncelikli değildir. Kapitalist düzen polis devleti uygulamalarını
dayatmakta, üstelik bu uygulamaları bizim güvenliğimiz için yaptığına bizi inandırmaktadır.
8-Az gelişmiş ülkelerde yaşayan milyarlarca insan ekonomik, siyasi ve sosyal haklardan
yoksunluğun getirdiği çaresizlikle hem yerel güçlerin hem de küresel güçlerin karşısında
bağımsız hareket etme özgürlüklerini yitirmişlerdir. Üstelik neo-liberal düzende uluslararası
sermayenin yolundaki engelleri kaldırmakla görevlendirilen ulus devlet iktidarlarının da tıpkı
halkları gibi bağımsızlıkları ellerinden alınmıştır. Ulus devletleri bu tuzağa düşürmenin en
kolay yolu da IMF ve Dünya Bankası eliyle borçlandırmaktır.
1990 sonrası kapitalist sistem gerici anlayışla özdeşleşmiştir. Özellikle azgelişmiş ülkelerde
yoksullaşma, politik istikrarsızlıklar, insan haklarındaki gerilemeler yabancılaşmayı
tetiklemiştir. Yabancılaşmayla perçinlenen güvensizlik ortamı çatışmaları kaçınılmaz hale
getirmiştir. Toplumda yaratılan çatışmacı atmosfer emperyalist güçlerin kışkırtmasıyla büyük
yıkımlara yol açmıştır. Etnik, mezhepsel, dinsel çatışmalar Balkanlar, Ortadoğu, Afrika, Güney
Amerika, Güney Asya’da milyarlarca insanı mağdur etmiştir. Bir kısmı canından, büyük bir
kısmı da yerinden yurdundan olmuştur. Sadece Ruanda da yaşanan kabileler arası çatışmalarda
gerçekleştirilen soykırımda 1 milyondan fazla insanın hayatını yitirdiği, 2 milyondan fazla
insanın ise göç etmek zorunda kaldığını bilmek işin vahametini anlamaya yeter.
Ruanda da yaşanan sömürgecilik anlayışının sömürülen toplumları nasıl biçimlendirdiğini ve
yozlaştırdığını gözler önüne koyması bakımından son derece önemlidir. Ruanda’nın
sömürgecilik tarihine kısaca bakacak olursak: (Ceyhan, 2017)
“1916 yılında Belçikalılar Ruanda yönetimini ele geçirdiler ve I. Dünya Savaşı sonrasında
Ruanda Belçikalıların mandası haline geldi. Belçikalılar Ruanda’daki insanları burun yapıları,
göz ölçüleri gibi anatomik farklılıklarını göz önünde bulundurarak ve kimlik kartları
oluşturarak toplumu Hutu ve Tutsi ırkları olmak üzere ikiye ayırdılar. İddialara göre Tutsiler
Kafkasyalılara daha çok benziyorlardı. Bu sebeple Belçikalılar Tutsileri destekleyerek yönetimi
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onlara verdiler. Hutulara ise “yönetilmeyi hak eden siyahi insanlar” mantığıyla davranıldı.
Tutsiler daha çok eğitim olanağı bulurken, Hutular bu tarz olanaklardan Tutsiler kadar
yararlanamadı ve daha zor işlerde çalıştırıldılar. Ülkedeki Hutu sayısı ise nüfusun neredeyse
yüzde 90’ı kadardı. Bu gerçeklik gelecekte ülkenin dengelerinin değişmesini kolaylaştırdı.
20. yüzyıl ortalarında Belçika’nın Ruanda üzerindeki kontrolünü çekmesinden sonra Hutular
siyasi güç elde ettiler ve yine nüfusun büyük bölümünü Hutular oluşturduğu için iktidara bir
Hutunun gelmesi kaçınılmaz oldu. Bu sefer işler tersine döndü ve devlet Tutsilere ikinci
vatandaş muamelesi yapmaya başladı ve bazı çatışmalar meydana geldi. 20,000 Tutsi hayatını
kaybetti ve 300,000 Tutsi sınırdışı edildi. Uganda’ya sürülen Tutsiler burada “Ruanda
Vatansever Cephesi”ni kurdular.
1994 Nisan’ında başlayan soykırımda Interahamwe (birlikte çalışanlar) denilen aşırı uç Hutu
grubu 800,000 Tutsi ve ılımlı Hutuyu yüz gün içerisinde öldürdü. Soykırımı gerçekleştirenler
arasında jandarmalar gibi hükümet çalışanları da vardı. Yani soykırım devlet destekliydi.
Soykırımda radyo büyük rol oynadı çünkü radyolar Hutuları galeyana getirici yayınlar yapıyor
ve öldürmeye teşvik ediyordu. “Mezarlar henüz dolu değil” söylemi radyodan yayınlanan
sloganlardan biriydi. Soykırımda Tutsi ve ılımlı Hutulara işkenceler yapıldı. Canlı olarak
yakılanlar, aile bireylerini kendi elleriyle öldürmesi için zorlananlar, canlı olarak lağım
çukurlarına veya toprağa gömülenler, çok sayıda tecavüze uğrayan kadın oldu. Tecavüzlerden
dolayı ülkede AIDS’li kadın sayısı arttı. Soykırım sırasında öldürme işlemi büyük oranda
palalarla gerçekleştirildi çünkü ateşli silahlar için gereken cephaneyi sürekli bulmak kolay bir
şey değildi. Silah daha çok karşı koyacak veya kaçacak durumda olanları öldürmek için
kullanıldı. Geçmişte Belçikalıların hayata soktuğu kimlik kartları ise soykırım sırasında
kimlerin Tutsi olduğunu belirlemede kolaylık sağladı.”
Özellikle eski sömürgelerde ulusal kurtuluş hareketlerine önderlik etmiş sol eğilimli ya da
görünümlü burjuva, yeni oluşan ulus devlette iktidara gelmesinden bir süre sonra yozlaşmaya
başlamıştır. Siyasi yapıdaki yozlaşma toplumsal yozlaşmaya yol açmış, özellikle
köktendinciliğin doğan boşluktan beslenmesini sağlamıştır. Elbette bu değişim sadece ortamın
elverişliliğinden kaynaklanmamış, ABD de komünizmle mücadele uğruna köktendinciliği geri
kalmış ülkelerde yıllarca besleyip örgütlemiş ve iktidara gelmelerine yardım etmiştir. Batı
karşıtı demagojik bir anti-emperyalist söylem geliştiren ve geleneksel dayanışmacı değerlere
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sarılmayı öğütleyen bu akım, İran ve Afganistan gibi birçok ülkede iktidara gelmeyi
başarmıştır.
3.4. Yeni Dünya Düzeni Projesi ya da Küresel İmparatorluk
Yeni Dünya Düzeni söylemi uzun zamandır yerini küreselleşme söylemine bırakmış durumda.
Burjuvazi küreselleşme söylemin temelini en çok da küreselleşmenin gelişmemiş toplumlara
evrensel refahı, ilerlemeyi ve demokrasiyi getireceği veya bu değerlerin var olduğu gelişmiş
toplumlarda ise bunları daha da güçlendireceği argümanlarıyla besliyor.
Çok Uluslu Sermayenin küresel çapta kaynak ve emek sömürüsünü kolaylaştırmak için
gerçekleştirilen tüm hukuki, ekonomik, teknolojik düzenlemelerin dünya toplumlarına, sanki
onlar için yapılıyormuş, onların yararına olan gelişmelermiş gibi kabul ettirilmesi küreselleşme
söylemiyle kolaylaşmıştır. Yeni dünya düzeninin ekonomik yapılanması neo-liberal anlayışa
dayanır. Küreselleşme söylemi ise Yeni Dünya Düzeninin ideolojisini taşır. Küreselleşme
söylemiyle aktarılan aldatmacalara baktığımızda özellikle evrensel ilerleme, refah ve
demokrasiye vurgu yapıldığını görürüz. İşte evrensel refah ve ilerleme:
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yayımlanan 2016 İnsani Gelişme
Raporu’nda

şu

veriler

yer

alıyor:

(http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/humandevelopment/humandevelopment-report-20161.html)
- Dünyada her dokuz insandan biri aç; her üç insandan biri de yetersiz besleniyor.
- Her yıl yaklaşık 15 milyon kız çocuğu, ya da her iki saniyede bir kız çocuğu, 18 yaşından
önce evleniyor.
- Dünya genelinde her gün 18.000 kişi hava kirliliği nedeniyle ölüyor;
- Yılda 2 milyon kişiye HIV bulaşıyor.
-Her dakikada ortalama 24 kişi yerinden-yurdundan ediliyor.
- 70 ülkede kendilerini yerli halk olarak tanımlayan 370 milyonu aşkın insan da hukuk
düzeninde, kendi dillerinde eğitime erişimde ve arazi, su, orman ve fikri mülkiyet haklarına
erişimde ayrımcılık ve dışlanma yaşıyor.
- Çeşitli biçimde engelli olan, tahminen bir milyarı aşkın insan da çoğu toplumda en
ötekileştirilmişler arasında yer alıyor. Damgalama, ayrımcılık, erişimsiz fiziksel ve sanal
ortamlar ile karşı karşıya yaşıyorlar.
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- Günümüzde 244 milyon kişi kendi ülkelerinin dışında yaşıyor. Birçoğu, geçim imkanlarını
iyileştirmek ve ülkelerine para gönderebilmek umudu taşıyan ekonomik mültecilerdir. Ancak
birçok göçmen, özellikle dünya genelinde zorla yerinden edilmiş 65 milyon insan, aşırı zorlu
koşullarla karşı karşıya: İş, gelir, acil insani yardım dışında sağlık ve sosyal hizmetlere
erişimden yoksun yaşıyor. Sıklıkla da ev sahibi ülkede taciz, düşmanlık ve şiddetle
karşılaşıyorlar.
-Dünyadaki yaşlı nüfusun yaklaşık yüzde 80’inin emekli maaşı yok ve gelir açısından işine ve
ailesine bağımlı.
- Türkiye’nin 2015 yılındaki İGE(İnsani Gelişme Endeksi) değeri 0,767 oldu. Bu değerle
Türkiye, yüksek insani gelişme kategorisinde yer aldı ve 188 ülke ve bölge arasında 71. oldu.
Aynı sıralamayı Venezuela (Bolivar Cumhuriyeti) ile paylaştı.
- Türkiye, 2015 endeksinde 0,328’lik TCEE (Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi) değeriyle
159 ülke arasında 69. sırada yer aldı. Türkiye’de parlamentodaki kadın milletvekili oranı
%14,9. Yetişkin kadınlar arasında en az orta öğrenim görmüş olanların oranı %43,5 iken, bu
oran erkeklerde %64,8 olarak göze çarpıyor. Her 100.000 canlı doğumda 16 kadın hayatını
kaybediyor ve ergenler arasındaki doğurganlık oranı ise 15-19 yaşları arasındaki her 1000
kadında 27,6 olarak dikkati çekiyor. Kadınların işgücü piyasasına katılım oranı %30,4 iken,
erkeklerde %71,4 düzeyinde seyrediyor.
-Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (ÇBYE) ilk olarak 2010’daki İnsani Gelişme Raporu’nda
kullanıldı. Bu endekste, hanelerde, eğitim, sağlık ve yaşam standartlarındaki yoksunluklar
tespit ediliyor. Eğitim ve sağlık boyutları iki göstergeye dayanırken, yaşam standardı boyutu
altı göstergeyle sergileniyor. 2016 yılı raporunda Türkiye için ÇBYE hesaplanamadı, çünkü
gerekli veriler raporu hazırlayanlarla paylaşılmadı. (2013 Raporunda ise şöyle bir açıklama var:
Türkiye’deki ÇBYE endeksini tahmin etmek için kullanılan en son veriler 2003’te toplandı.
Türkiye’de nüfusun yüzde 6,6’sı çok boyutlu yoksulluk içinde yaşarken, (ÇBYE ‘sayımı’)
yüzde 7,7’lik bir kesim çok boyutlu yoksulluk riski altında bulunuyor. Türkiye’de yoksunluğun
şiddeti, yani çok boyutlu yoksulluk içinde yaşayan insanların ortalama yoksunluk oranı, yüzde
42 düzeylerinde.)
-Dünyadaki yoksullara temel sosyal güvenlik yardımlarında bulunmak küresel Gayri Safi
Yurtiçi Hasılanın (GSYİH) yüzde 2’sinden daha azına mal olacak.
Milyonlarca insan açlıktan kıvranırken, binlerce ton buğday fiyatların düşmesini engellemek
amacıyla denize dökülüyor. Avrupa ve Amerika’da çiftçiye ürün ekmemesi için devlet
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tarafından para veriliyor. Ülkemizde de son yıllarda uygulanan tarım politikaları, tarımsal
üretimi yok edip dışa bağımlı bir gıda sektörü yaratma yolunda hızla ilerlemektedir. Kapitalist
ekonominin aşırı üretim krizine girmesini mümkün olduğunca geciktirebilmek için, toplum
reklam bombardımanlarıyla tüketime teşvik ediliyor, kullanılır durumdaki milyonlarca ürün
yenilerine yer açabilmek için çeşitli yöntemlerle (en basiti, eskisini getir yenisini götür
kampanyalarıyla) toplanarak imha ediliyor. Hayatı kolaylaştıracak binlerce icat, üretimleri
kapitalist ekonomi açısından kârlı olmağı için, patentleri büyük tekellerce satın alınarak
hasıraltı ediliyor. Çünkü amaç insanlığın refahı değil, kapitalistlerin kâr etmesi. Yine
milyonlarca yetişkin insan işsizliğin kıskacındayken, çocuklar da dahil milyonlarca insan
olumsuz koşullarda günde 16 saat çalıştırılıyor. 2014 yılında BBC'nin araştırmacı gazetecilik
programı Panorama’nın muhabirleri Çin’deki Apple ürünlerinin imal edildiği fabrikalara girmiş
ve işçilerin içinde yaşadığı koşulları ve 16 saat aralıksız çalıştıktan sonra uyuyakalan işçileri
görüntülemişlerdir. Ayrıca muhabirler Apple'ın telefon üretiminde kullandığı en önemli
hammaddelerden birisi olan kalayın çıkarıldığı Endonezya'ya da giderek Bangka adasında
kaçak madenlerde çalıştırılan çocuk işçileri tespit etmişlerdir. Bu konu sadece Apple’la sınırlı
değildir. Sermaye küresel olsun yerel olsun her zaman maksimum kar hırsıyla hareket
etmektedir. Onların öncelikleri arasında insani çalışma koşulları, adil ücret, sosyal güvenlik, iş
güvenliği gibi konular yoktur. İnsanı üretimde ve tüketimde sömürülecek birer köle olarak
görmek vardır.

Çin’de bir oyuncak fabrikasında uyuya kalan işçiler
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Oysa Birleşmiş Milletler işçi haklarını desteklemek için İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’ne

iki

madde

eklemiştir.

Bu

maddeler:

(https://www.unicef.org/turkey/udhr/_gi17.html)

Madde 23
-Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten
korunmaya hakkı vardır.
-Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır.
-Çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlayan ve
gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtalarıyla da tamamlanan adil ve elverişli bir ücrete hakkı
vardır.
-Herkesin menfaatlerinin korunmasi için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır.
Madde 24:
-Her şahsın

dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette

sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.

Zorlu çalışma şartlarından dolayı bitkin düşen madenci
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Küreselleşme söyleminin sıkı sıkıya sarıldığı ilerleme, refah, hak, özgürlük, demokrasi gibi
kavramların içlerinin boş olduğu her geçen gün daha da belirgin bir biçimde ortaya çıkmaktadır.
Yakın zamanda uluslararası örgütler tarafından art arda yayınlanan raporlar da bu gerçekleri
ortaya kaymaktadır. Örneğin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Walk Free Vakfı tarafından
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile ortaklaşa gerçekleştirilen yeni bir araştırma dünyadaki
modern köleliğin gerçek boyutlarını ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında
açıklanan veriler, 2016 yılında dünyada 40 milyonu aşkın kişinin modern kölelik mağduru
olduğunu gösteriyor. ILO ayrıca çocuk işçiliğiyle ilgili olarak, bu bilgilere ek bir tahminde daha
bulunmaktadır. Buna göre yaşları 5 ile 17 arasında olan yaklaşık 152 milyon çocuk, işçi olarak
çalışmaktadır. Ayrıca araştırma kadınların ve kız çocukların modern kölelikten orantısız
biçimde etkilendiklerine işaret ediyor: Modern köle durumundaki kadınların ve kız çocukların
sayısı 29 milyon kadar ve bu da toplamın yüzde 71’idir. Ticari seks endüstrisinde zorla
çalıştırılanların yüzde 99’unu, zorla evlendirme mağdurlarının da yüzde 84’ünü kadınlar ve kız
çocukları oluşturmaktadır (https://www.ilo.org, 2017)
“Küreselleşme ve demokrasi ilişkisine gelince... En ileri ülkeler bile baskı ve anti-terör yasaları
çıkarmakta birbirleriyle yarışıyorlar. Son yıllarda ABD’de, birçok Avrupa ülkesinde, Türkiye
gibi ülkelerde çıkarılan güvenlikle ilgili yasalar, polis devletini güçlendirmeye yöneliktir.
Burjuvazi ideolojik propaganda malzemesi olarak sık sık demokrasi söylemine başvururken,
somut sorunlara gelince tam bir ikiyüzlülük sergilemektedir. İşine gelen ülkelere, işine geldiği
dönemde demokrasiyi bir “küreselleşme” kriteri olarak dayatırken, işine gelmeyenlerde en
gerici darbeleri örgütlemektedir. Uluslararası sermayenin küresel ölçekte bir demokrasi hedefi
yoktu ve hiç olmamıştır. Çünkü demokrasi, özgürlükler, haklar demektir ve bu da sermaye için
karın azalması anlamına gelmektedir. 1997 yılında Mercedes-Benz şirketinin yönetim kurulu
üyesi Lauk’un, İstanbul’da düzenlenen “Küreselleşmenin Nimetleri” adlı panelde yaptığı
konuşma, demokrasiyle küreselleşme arasındaki ilişkiyi ve küreselleşmenin nimetlerinden
kimin yararlandığını çok çarpıcı bir biçimde yansıtıyor:
“Aslında çok daha hızlı küreselleşebilirdik, fakat iki önemli engelle karşılaştık bu süreçte:
demokrasi ve trilyonlarca dolar değerindeki emeklilik fonlarının kamu, yani ulus devletlerin
kontrolünde olması. Doğrudan yatırımların veya bir başka deyişle sanayiin küreselleşmesi için
gerekli adımları zaten yıllardan beri kat ediyoruz. Ama artık bizim için asıl önemli olan finansal
sermayemizi küreselleştirebilmek... Fakat bunun için borsalara sürekli para girişi yapılması
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gerekiyor ve bu para da emeklilik fonlarında yatıyor... Diğer yandan, doğrudan yatırımlarımızın
küreselleşmesinde de ciddi bir direnç ile karşılaştık: Demokratik devlet yapıları. Bakın Asya
sermayesi nasıl para kazanıyor. Çocuk işçi, kadın emeği, sendika, insan hakları gibi sorunlarla
uğraşmıyor Asya sermayesi ve bu yüzden de kâr marjları son derece yüksek. Çünkü bu bölgede
ve Güney Amerika’da dikta yönetimleri iş başında. Fakat biz Avrupa’da ne yapıyoruz? Yok,
işçi hakları, yok sendikal haklar, yok insan hakları, yok sosyal güvenlik katkı payları sonuçta
da kârımız kuşa dönüyor. Demokrasiden vazgeçmek zorundayız” (Yılmaz, 2009)
3.5. Sonuç
Dünyanın kaynaklarının kıt olması ve herkesin bu kaynaklardan eşit olarak yararlanma
hakkının olmaması yeni dünya düzeninin şiddet ve sömürüyle varlığını kabul ettirmesine yol
açmaktadır. 20. Yüzyılın başlarında şiddetlenen paylaşım savaşları günümüze dek devam
etmiştir ve görünen o ki devam edecektir. Küresel sermayenin dünyanın yeraltı ve yerüstü
kaynaklarının tamamına sahip olma hırsı, insan hakları, demokrasi, özgürlük gibi kavramların
unutulmasına ve insanların kapitalizmin hem üretim hem de tüketim aşamasında, sömürüsüne
açık hale gelmesine yol açmıştır. Sermayenin karının önünde bir engel olarak duran demokrasi,
insan hakları gibi kavramlar gün geçtikçe daha da görünmez hale gelecektir. Tabi suçu tek
başına sermayenin üzerine atmak da haksızlık olur. Çünkü insanlar da gereksiz ve doyurulamaz
ihtiyaçlarını, arzularını tatmin etmek için kapitalizmin kölesi olmaya rıza göstermektedir.
Kimliğini edindiği mallar üzerinden tanımlayan günümüz bireyinin bu acımasız çarkı fark
etmesini ve ondan kurtulmaya çabalamasını beklemek fazla iyimserlik olur. Görünen o ki, bu
düzen küresel imparatorluğa doğru evrilerek ve daha da acımasızlaşarak devam edecektir.
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Çalışma Soruları
1-Uluslararası Para Sisteminin (UPS) hızlı bir şekilde yeniden oluşturulması düşüncesi taşıyan
konferansın sonunda imzalanan ………... …………. Anlaşması, İngiliz ……... ………...
……….. ve Amerikalı ……….. …….….’ın hazırladığı bir anlaşmadır.
2-Yeni dünya düzeninin ekonomik yapılanması ……..-………… ……… dayanır.
Küreselleşme söylemi ise …..….. ……….. ………… …………. taşır.
3-Soğuk savaş sonrası siyasi oluşumların insanların sorunlarına çözüm üretmeyen, sermayeden
yana tavır alan sağ görüşe kayması insanlarda …………, …………, ………. ve bunun
beraberinde …………. getirmiştir.
4-Soğuk Savaş sonrası kendini iyice hissettiren neo-liberal düzenle birlikte işçi sınıfının
kaybettiği kazanımları arasında aşağıdakilerden hangisini sayabiliriz?
a) Özelleştirmeler, şirket küçülmeleri veya birleşmeler bahane edilerek dayatılan işsizlik
b) Çalışma saatlerindeki artış ancak saatlere paralel artmayan ücretler
c) Çalışma koşullarının ağırlaşması, sosyal hak ve güvencelerin her geçen gün kısılması
d) Sendikal örgütlenmenin engellenmesi veya var olan sendikaların işlevsizleştirilmesi
e) Hepsi
5- Bugün petrol kaynakları tükenen Ortadoğunun yerini ……….. ………….. …………… ve
……… ………… alacağı konuşulmaktadır.

63

4. BÖLÜM: BİR OLGU OLARAK KÜRESELLEŞME
4.1. Giriş
Sermayenin dünyayı bütünleştirme ve ulusal sınırları aşma eğiliminin bir ifadesi olarak ortaya
çıkan emperyalizmin bugün ulaştığı düzey, 1900’lerin başlarındaki düzeyle kıyaslanamayacak
boyutlardadır. İş bölümünün uluslararasılaşma düzeyi; üretici güçlerdeki muazzam gelişme;
sermayenin akış hızındaki sıçramalı artış; tekelleşmenin ulaştığı düzey; ulusötesi şirketlerin
bütçelerinin pek çok orta düzeyli ülkeyle kıyaslanacak büyüklüklere ulaşması, dünya ticaret ve
yatırımlarında tuttukları pay, sayılarında ve hacimlerindeki artış: bütün bunlar emperyalizmin
bugün ulaştığı düzeyin göstergeleridir. Kapitalist üretim, giremediği ulusal sınırları birer birer
yıkarak, tam anlamıyla bir dünya sistemi haline gelmek için son hız ilerlemektedir. Gelecek
hayatımızda dünyanın nimetlerinden eşit yararlanacağımız hikayesini bize anlatan
küreselleşme, sermayenin küreselleşmesidir.
“Küreselleşme” eğilimi burjuvazinin iddia ettiği gibi yepyeni bir olgu olmayıp, esas olarak
kapitalizmin emperyalist aşamaya sıçramasıyla ortaya çıkmıştır ve emperyalizmden bağımsız,
onu geride bırakan farklı bir aşama değildir. Yeni değildir, çünkü bu gelişmeler birden ortaya
çıkmamış, 20. yüzyılın başlarından beri gelişerek bugünkü durumuna ulaşmıştır. Sermayenin
hareket yasaları, bu hareketin önündeki engelleri her geçen gün daha da zorlar ve üstyapısal
birtakım değişiklikleri dayatır. Emperyalizm, dünya ekonomisini tepeden organize edip
yürütmek için, IMF (1947), Dünya Bankası (1948), OECD (1961) ve Dünya Ticaret Örgütü
(1994) gibi kurumları kullanıyor. Bu ekonomik düzenlemenin bir uzantısını da kuşkusuz
kapitalistlerin gerek gönüllü gerekse ekonomik zora dayalı politik düzenlemeleri oluşturuyor.
Ne var ki emperyalizmin günümüzde ulaştığı düzey bunları da aşan uluslararası yapılanmaları,
kalıcı hukuki düzenlemeleri burjuva ulus-devletlere dayatıyor. Avrupa Birliği’nin, hukukuyla,
parasıyla tek bir politik ve ekonomik birliğin sağlanması yolunda atılan adımlar doğrultusunda
getirdiği kriterler; yatırımların ve sermaye dolaşımının önündeki, başta ulusal hukukun
engelleri olmak üzere bütün engellerin kaldırılmaya çalışılması; korumacılığın sona erdirilmeye
çalışılması; GATT, Uruguay Nihai Senedi, MAI gibi anlaşmalarla tek bir ticaret-yatırım
hukukunun benimsenmesi; MIGA8 gibi kuruluşlarla sermayenin kendini uluslararası ölçekte

MIGA (Çok Taraflı Yatırımları Garantileme Ajansı): Yabancı yatırımcıların karşılaşacakları ticari olmayan
(devletleştirme, çeşitli kısıtlamalar, toplumsal/siyasal çalkantılar vb.) risklerin karşılanması amacıyla 1988
yılında Dünya Bankası’nın bir alt örgütü olarak oluşturulan bir tür “Sigorta Şirketi”dir. Katılımcıları arasında
Dünya Bankası’na üye olan Türkiye de bulunmaktadır.
8
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garantiye alma çalışmaları; Uluslararası Tahkim mekanizmalarıyla sermayenin ulusötesi
çıkarlarının korunması ve bütün bunların sonucu olarak, sermayenin, ulus-devletin sınırlarını
aşan çıkarlarını ve hukukunu güvenceye alacak üst birlikleri oluşturma eğilimi. (Güneş, 2001)
Pazar ekonomisi açısından tek bir dünya sistemi yaratmak için izlenen yol olarak
tanımlayabileceğimiz “Küreselleşme”nin geldiği son aşamayı diğerlerinden ayıran en önemli
özellik “Tek Dünya Sistemi”ni güvence altına alacak, son derece kapsamlı ve gelişkin bir
uluslararası hukuk düzeninin de kuruluyor olmasıdır.
4.2. Kapitalist Gelişimin Önünü Açan Liberalizm Anlayışı
Ulus devletlerin sermayenin önünde bir engel oluşturmasının önüne geçmek için zayıflatılması
gerektiğini savunan bir felsefe, ekonomi ve siyasal düşünce akımı olarak ortaya çıkan
liberalizm, kökeni çok daha eskilere dayanmasına rağmen, düşünce olarak Reform ve Rönesans
ile biçimlenmiş, Fransız Devrimi ve Amerikan Devriminde yayımlanan insan hakları
bildirileriyle de gelişmiştir. Özellikle Fransız Devrimi ve Amerikan Devrimi, insanların eşit,
özgür, rasyonel bireyler olduklarını vurgulamış ve liberalizmin düşünsel düzeyden pratik
düzeye geçişini sağlamıştır (Akdoğan, 2013). Sonrasında liberalizm, Aydınlanmayla Ortaçağ
karanlığından çıkan ve özgürlüklerin arttığı Avrupa’da Locke ve Hume gibi düşünürlerin
görüşleri çerçevesinde gelişme imkanı bulmuştur. Liberalizmin temel ilkeleri konusunda birçok
görüş ileri sürülse de üzenden fikir birliğine varılan ilkeler şöyle sıralanabilir: sınırlı minimal
devlet, serbest girişim, bireycilik, insan hakları, hukuka bağlı devlet, özgürlük, iş birliğine
dayalı toplum gibi kavramlar sıralanabilir.
Öncelikle bireycilik kavramına bakacak olursak liberalizm bireycilik, toplumsal, siyasal ve
ekonomik hayatta bireyin ön planda tutulmasıdır. “Locke, bireyin her türlü otoriteden
kurtularak özgür olmasını ve kendi hayatını kendisinin kurması gerektiğini ‘herkesi kendinin
yargıcıdır’ ifadesiyle, Kant ‘kendi yasanı kendin yap’ formülüyle bireyciliği özetlemişlerdir”
(Çetin, 2001: 221)
Liberalizm için bireyin önemini en iyi ve etkili biçimde açıklayan Kant’tır. Birey, doğal
ilişkilerin belirleyiciliği dışında ampirik, rasyonel, moral ve politik bakımdan üstün bir varlıktır
diyen Kant, “İnsan kendi başına bir son, bir amaçtır, asla bir araç değildir. İnsanın üstünlüğü
onun akıl sahibi olmasından kaynaklanır. İnsan diğer şeyler gibi bir nesne olmadığından bir
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araç olarak düşünülemez. Bütün düşüncelerin ve eylemlerin bireyin araç değil amaç olmasından
doğması gerekir” (Kant, 1982: 45) düşüncesini tüm kesinliğiyle ortaya koymuştur.
Kant’ın bu iyi niyetli tespitine rağmen günümüzün neo-liberal dünyasında kişilerarası
ilişkilerde dolaysızlık ve insani vasıflar yitirilmiş; kullanma ve araç olarak görme durumu
hakim olmuştur. Serbest piyasa ekonomisinin rakip sermaye anlayışı kişisel ilişkilere de
yansımıştır. Herkes herkesin rakibidir ve rakibinin ayağını kaydırmak için her yol mubahtır.
İşçi ve işveren arasındaki ilişki de “kullanma” ve “araç olarak görme” halini almıştır. İşveren
için işçi fabrikada kullandığı üretim araçlarından biriyken; işçi için işveren hayalini kurduğu
“yaşam tarzı”na ulaşmak için bir araçtır. Sermaye için toplumun tamamı maksimum kar için
sömürülecek, kullanılacak nesnelerdir.
Liberalizm için önemli ilkelerden bir diğeri özgürlüktür. Liberalizmin özgürlüğe bakışı negatif
özgürlük çerçevesindendir. Negatif özgürlük demek; bireyin dışardan gelen bir zorlama altında
kalmaksızın davranabilmesidir. Birey davranışlarına müdahale edilmediği oranda özgürdür. İnsanın
herhangi bir dış müdahaleye maruz kalmadan davranabildiği alan ne kadar geniş ise özgürlüğü de o
oranda geniştir. Bireylerin özgür olması liberalizmin olmazsa olmaz şartıdır. Özgürlük bireylerin

aynı kanunlara tabi olması, keyfi uygulamalara maruz kalmaması, bireyin kendi kararını
kendisinin verebilmesini ifade etmektedir. Liberalizme göre bireyin özgürlüğüne yönelebilecek
en büyük tehdit devlettir (Çetin, 2001: 223)
Erich Fromm “özgürlükten kaçış” adlı eserinde “çağdaş insan hala kaygılı; özgürlüğünü çeşit
çeşit diktatöre teslim etmeye doğru gidiyor ya da kendisini makinanın küçücük bir çarkına
dönüştürmüş, karnı tok, sırtı pek, ama özgür bir insan değil de bir robot haline gelerek bu
özgürlüğünü yitirmek yolunda ilerletiliyor” (Fromm, 2017: 13) tespitinde bulunarak,
“özgürlük” kavramı ardına gizlenen ve bu şekilde toplumda tahribat yaratan kapitalizme şu
eleştiriyi yöneltiyor:
Kapitalizm, insanı geleneksel bağlarından koparmakla kalmamış, pozitif özgürlüğün artmasına,
etkin, eleştirel, sorumlu kişinin gelişmesine çok büyük katkılarda bulunmuştur. Ancak,
kapitalizm, özgürlüğün artması sürecine bu yönde bir etkide bulunurken, aynı zamanda bireyi
daha yalnız, daha soyutlanmış hale getirdi, onda bir önemsizlik, güçsüzlük duygusu yeşertti.
Kapitalist ekonomi bireyi yalnız kendi ayakları üzerinde durmak zorunda bıraktı. Bireyin ne
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yaptığı, nasıl yaptığı, başarıya ulaşıp ulaşmadığı tümüyle kendisini ilgilendiriyordu. Bu ilkenin
bireyselleşme sürecini ileriye götürdüğü açıkça ortadadır… Ama ‘negatif özgürlük’le daha
ileriye gidildiğinde, bu ilke, bireyler arasındaki bağların zedelenmesine yardım etti (Fromm,
2017: 123)
Liberalizmin en önemli ilkesi ise sınırlı devlettir. Fransız Devrimi sonrası sermaye sahiplerinin
yaptığı “devlet elini her şeyden çeksin” çağrısı sonrası oluşan liberal anlayış devletin
sınırlanmasının yolunu açmıştır. “Devlet sınırlandırılmazsa bireye müdahale edecektir ve birey
arka plana itilecektir. Bu nedenle devlet hareket ederken toplumun rızasını almak zorundadır
ve anayasa ile sınırlandırılmalıdır. Bu bağlamda devletin amacı topluma en iyi şekilde hizmet
etmektir ve bireyin özgürlüğünü ve çıkarını korumaktır” savunusuyla ortaya atılan bu ilke, ulusdevletlerin sermayenin denetimine girmesinin yolunu açmıştır.
Liberal devlet, vatandaşlar üzerinde sonsuz otoriteye sahip olan, onlardan ayrı ve onlara üstün
bir varlık olan devlet değildir. Locke’a göre “devlet, sadece kendi sivil çıkarlarını tedarik etmek,
korumak ve geliştirmek için teşkil edilmiş bir insan toplumudur. Devletin görevi, sivil hakları
(hayat, özgürlük, sağlık, mülkiyet) uyruklarının her biri için, aynı kanunları tarafsız bir şekilde
ifa ederek, güvence altına almaktır.” (Akt: Çetin, 2001: 230)
4.2.1. Kapitalizmin Gelişimi ve Krizleri
16. yüzyıldan itibaren ortaya çıkmaya, şekillenmeye ve gelişmeye başlayan kapitalizm, bir
“dünya ekonomi sistemi” olarak gelişim evrimi geçirmiştir. Bu gelişim evrimini üç aşamaya
ayırabiliriz: (Sancaktar, 2008)
1)İlkel sermaye birikiminin gerçekleştiği merkantilist aşama veya “kapitalizmin doğuş ve
çocukluk aşaması” (16. yy. - 19. yy.);
2)Klasik tekel öncesi kapitalizm aşaması veya “kapitalizmin olgunluk aşaması” (1800-1880);
3)19. yy.’ın son çeyreğinde başlayan ve halen devam etmekte olan tekelci kapitalizm aşaması
veya “emperyalizm aşaması”.
Üçüncü aşamayı ise dört alt aşamaya ayırabiliriz:
a) Emperyalizmin ortaya çıkış aşaması (1880-1914);
b) 1914-1945 yıllarını kapsayan emperyalizmin ilk ciddi bunalım aşaması;

67

c) 1946-1973 yıllarını kapsayan hem merkez kapitalist ülkelerde hem de çevre kapitalist
ülkelerde sürekli gelişim/büyüme aşaması;
d) 1974’ten beri sürmekte olan “neoliberal politikalar üzerinden yeniden yapılanma” aşaması.
Kapitalizm, olgunluk aşamasından itibaren sürekli döngüsel krizleri içermiştir. “Kapitalist
Kriz”; yoksulluk, işsizlik, açlık, gelir dağılımında eşitsizlik, askeri darbeler ve diktatörlükler
gibi ekonomik, toplumsal ve politik problemler değildir. “Kapitalist Kriz, kar oranlarının
düşmesi ve sermaye birikiminin yavaşlaması veya durması” durumudur (Sancaktar, 2008).
Kapitalizm karakteri itibariyle tekelleşmeyi empoze eder. Kapitalizmin kriz anlarında ise
şirketler arasındaki birleşmelerde yoğunlaşma gözlenir. Kapitalizmin emperyalizm aşamasında
ise bu birleşmeler küresel çaptadır ve bu birleşmeler küresel sermayenin “çok uluslu şirketler”in
elinde toplanmasına yol açmaktadır. Şirketlerin yerel veya küresel çapta birleşmelerinden yani
tekelleşmeden en fazla etkilenen yine çalışanlardır. Çünkü bu birleşmeler üretimin tek elden
olmasını, dolayısıyla daha az işçiyle gerçekleştirilmesini getirmekte bu da işten çıkarmalara yol
açmaktadır. Sermayenin çok uluslu hale gelmesi, ulus devletlerin yükünü hafifletmemiş, aksine
sorumluluklarını arttırmıştır. Özellikle küreselleşmenin anayasası olarak kabul edilen MAI
anlaşması, çok uluslu şirketleri birey gibi kabul ederek, onlara kimlik, haklar ve ayrıcalıklar
vermiş, ulus devletleri bu şirketler karşısında güçsüz kılmıştır. Artık ulus devletler küresel çapta
yaşanan ekonomik krizlerde şirketleri kurtaran garantörlerdir. Şirketler her türlü zararlarını
devletlerden tazmin etmektedirler. Kaybeden vergileriyle devletlerini ayakta tutmaya çalışan
halklardır. Diğer bir ifadeyle kapitalizmin krizi, savaşlara, tekelleşmeye, enflasyona, işsizliğe
vs. yol açar. Kapitalizmin adaleti denen şey de budur.
Kapitalizmin finansal krizinden başka bir diğer krizi de hegemonya krizidir. Bir zamanlar
Britanya’nın ve ABD’nin olduğu gibi, her yönüyle hegemonik bir emperyalist güç şu anda
mevcut değildir. Emperyalist hiyerarşi sarsılmış durumdadır. Güç dengeleri gerçek oranları
yansıtmamakta ve bu orantısızlık, krizin de şiddetlendirmesiyle emperyalistler arası çelişkileri
İkinci Dünya Savaşının bitiminden bu yana görülmemiş ölçüde kızıştırmaktadır. Dünyanın
yeniden paylaşımı şiddetle kendisini dayatmaktadır. (Moralı, 2002)
Hegemonya savaşlarında üç ana güç ABD, Almanya ve Japonya’dır. Bunlar özellikle ekonomik
olarak en güçlülerdir ve her biri kendi çevresinde ekonomik bloklar oluşturmaya çalışmaktadır.
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ABD, kendi çevresine Kanada ve Meksika’yı alarak NAFTA’yı oluşturmuştur. Almanya çok
daha derin kapsamlı bir birlik olarak Avrupa Birliğini ABD gibi federal devlet haline getirmeye
çalışıyor. Japonya da genel olarak doğu ve Güney doğu Asya’da Filipinler, Tayvan, Güney
Kore, Singapur, Endonezya, Malezya vb. ülkeleri etrafında toplayarak bir ekonomik birlik
yaratmaya uğraşıyor. (Moralı, 2002)
Bu emperyalist odaklardan oluşan üçgenin yanı sıra oyun sahasında yer alan iki büyük oyuncu
daha bulunmaktadır: Rusya ve Çin. Eski SSCB’nin olduğu gibi Rusya’nın da (ve şüphesiz
ondan daha fazla) durumunu belirleyen önemli bir faktör gerçek ekonomik gücünün ötesinde
bir askeri gücünün olmasıdır. Öte yandan kaynaklarının büyüklüğü, yetişmiş insan gücü, uçsuz
bucaksız coğrafyası, jeopolitiği ve büyük güç oyunu oynamaya alışkın kadroları ve gelenekleri
onu önemli kılan faktörlerdir. (Moralı, 2002)
Çin ise bazı bakımlardan Rusya’ya benzemekle birlikte, kimi önemli farlılıklar taşımaktadır.
Her şeyden önce Çin bürokrasisi, Rus bürokrasisinden farklı olarak kapitalistleşme sürecini
devletin demir elinin kontrolünde yürütmekte ve sürecin doğurduğu her türlü toplumsal tepkiyi
ve merkezkaç eğilimi acımasızca ezmektedir. Rusya’ya göre çok daha büyük bir ekonomik güç
olan Çin, son yıllarda yüzde 10’lar düzeyinde gerçekleşen muazzam bir büyümeyle dikkat
çekmektedir. 1,3 milyarlık nüfusu ve yine uçsuz bucaksız coğrafyasıyla Çin, kapitalistlerin
ağzının suyunu akıtmaktadır. Öte yandan, Rusya kadar olmasa da önemli bir askeri güç olarak
göz korkutmaktadır. Çin son dönemde Rusya’yla yakınlaşarak bazı eski Sovyet
cumhuriyetlerinin de içine katıldığı Şanghay İş Birliği Teşkilatı’na dahil olmuştur. Başta
Hindistan ve İran olmak üzere bölgenin diğer önemli ülkelerinin de bu eksene yaklaşma
eğiliminde olduklarına ilişkin yaygın bir kanı var. Bunun özellikle Amerika’yı çok rahatsız
eden bir oluşum olduğu açıktır. Hatta Amerika’nın Afganistan’a yönelik saldırısının ardında El
Kaideyi ortadan kaldırmaktan çok Çin’e yakın olma amacı olduğu bir gerçektir. Bütün bunlar
olurken 11 Eylül’den en zararlı çıkan ülke Afganistan olmuştur. Yıllardır Rusya ve ABD
arasındaki hegemonya savaşlarında yerle bir edilen ve Talibana bırakılan ülke bir kez daha
yıkılmıştır. (Moralı, 2002)
Bu beş hegemonik gücün yanında bölgesel güçler de var olma savaşı vermektedirler. Bu güçlere
örnek olarak Hindistan, İran, Türkiye, Brezilya, Avustralya gibi ülkeler gösterilebilir. Bu güçler
kendi özgül durumlarına bağlı olarak değişik derecelerle göreli bir bağımsız hareket yeteneğine
69

sahip olsalar da temelde büyük güçlerin bölgesel işlerinin taşeronları durumundadırlar. Eninde
sonunda hareket serbestisi güçle orantılıdır. Ne var ki büyük emperyalist güçler bu tür bölgesel
güçler olmaksızın iş göremeyeceğinden, bunlara her zaman ihtiyaç duyulur. (Moralı, 2002)
11 Eylül saldırıları, Amerikan kapitalizminin aleyhine değil tamamen onun lehine saldırılardır.
Bu saldırıların Amerikan ekonomisine katkıları şunlardır: (Moralı, 2002)
-Birincisi, içine girilmiş olan büyük ekonomik krizden çıkış için bir manivela olarak kullanmak
üzere muazzam askeri harcamaların önünü açmıştır.
-İkincisi, emperyalist rakipleri karşısında halen en büyük üstünlüğü olan ancak kullanımı için
bahane bulmakta zorlandığı askeri gücünü, hegemonya mücadelesinde aktif olarak kullanmak
için mükemmel bir bahane kazanmıştır.
-Üçüncüsü, hem genel olarak kendi şemsiyesi altında tutmakta zorlandığı kapitalist
müttefiklerini, hem de askeri anlamda bunu kurumlaştıran NATO’yu ayakta tutmak için kilit
bir önemi olan umacıyı sağlamıştır. Böylece terörizm -özellikle de İslami Terörizm- diye bir
düşman icat etme konusundaki inandırıcılık krizini aşmada hatırı sayılır bir ideolojik argüman
kazanmıştır. Henry Kissinger’in bu saldırıların ardından yazdığı şu satırlar bunu gayet açık
vurgulamaktadır: “Batı ittifakı içinde de «Soğuk Savaş» sonrası hâlâ ortak bir amaç olup
olmadığı yönünde süren tartışmalara da son nokta konmuştur” (16 Eylül 2001).
-Dördüncüsü, askeri müdahaleler konusunda Amerikan kamuoyunu ikna etmekte ve giderek
önem kazanan bir engeli, Vietnam sendromunu aşmada elini güçlendirmiştir.
-Beşincisi, başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçi kesimlerin, dozu giderek daha katlanılmaz
hale gelen azgın kapitalist sömürü ve baskı karşısında kaçınılmaz olarak yükselme eğilimine
giren tepkisini bastırmak için polis devletini daha da etkin kılacak yasal düzenlemeleri derhal
hayata geçirmeye başlamıştır.
Diğer taraftan Avrupa, son para birliği adımıyla da görüldüğü gibi birleşme yönündeki
çabalarına hız kazandırmış durumdadır. Avrupa ordusu konusunda Türkiye engeli aşılmıştır.
Genişleme ve entegrasyon süreci tüm çelişkilerine rağmen ilerlemektedir. Birleşme eğiliminin
hangi noktaya kadar gidebileceği ayrı bir tartışma konusu olmakla birlikte, bunun pürüzsüz bir
şekilde işleyen bir eğilim olmadığını, aksine çelişkili ve gelgitli bir eğilim olduğunu akılda
tutmak gerekir. Burada temel sorun Almanya’nın hegemonyası sorunudur. Başta Fransa ve
İngiltere olmak üzere birçok ülke bu hegemonyaya ayak diremektedirler. Görünen şu ki;
Avrupa çapında bir işçi devrimi olmadıkça, sürecin bu çelişkili karakterini devam ettireceği ve
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bu çelişkiler nedeniyle, birleşmenin, sözgelimi Almanya’nın istediği tarzda ABD gibi federal
bir devletin oluşturulması düzeyine varması son derece zordur. (Moralı, 2002)
Ulus devletlerin hegemonya savaşları süre dursun, çok uluslu sermaye yapılanması (bu
özelliğinden dolayı kendini ulusüstü mertebede görmektedir ve ulus devletlerin sonunu
hazırlamaktadır) kendi örgütlenmesini gerçekleştirme yolunda ilerlemesini sürdürmektedir.
Özellikle 1940’lı yıllarda hız kazanan küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni oluşturma yolunda
atılan

adımlar;

çeşitli

anlaşmalarla,

görüşmelerle,

uzlaşmalarla

hedefe

ulaşmayı

kolaylaştırmaktadır. Ulus üstü sermayenin bu yolda attığı adımlara kısaca bakalım.
1973’teki petrol krizi Keynesyen politikalarla atlatılamayınca Neo-klasik iktisada baş vuruldu.
Neo-klasik iktisat devletin piyasaya müdahalesine izin vermiyordu. Piyasa kendi krizini akılcı
müdahalerle kendisi aşmalıydı. Neo- liberal anlayışın temelini oluşturan Neo-klasik iktisat
anlayışına göre güçlü olan, akılcı davranan, şartlara uyum sağlayan ayakta kalır, bunları
gerçekleştiremeyen yok olurdu. Bu anlayış Sosyal Darwinizmin iktisada uygulanmasıydı. Bu
anlayışın ulusal ve uluslararası düzeyde gördüğü kabul “küreselleşme” olarak kabul
edilmektedir.
80’li yıllar küreselleşme söylemiyle birlikte, piyasa üstünlüğünün ön plana çıktığı,
deregülasyon9 ve özelleştirme uygulamalarıyla devletin küçültüldüğü, regületör (düzenleyici)
devlet anlayışının benimsendiği, ulus devletin yetki ve görevlerinin uluslararası örgütlere (IMF,
DTÖ, BM, Dünya Bankası), yerel yönetimlere ve sivil toplum örgütlerine devredildiği bir
dönemdir (Aktel, 2001: 195). Çok Uluslu Şirketler (ÇUŞ’lar) ekonomide baş aktör
konumundadır. Her biri ulusal sınırları aşmıştır.
ÇUŞ’ların küresel ölçekte rahat hareket edebilmesi için metaların, sermayenin, teknolojinin ve
bilginin dünyada serbest dolaşımı gerekliydi. İşte bunu sağlamak için ayılan en önemli adım
1986-1994 yılları arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonunda imzalanan Uruguay Nihai
Senedi ve bu anlaşma sonucu 1 Ocak 1995’te kurulan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)dür. DTÖ
ile ÇUŞ’ların önündeki engeller (Ulus devlet de buna dahildir) kaldırılmıştır. Dünya
ekonomisinin küreselleşmesinin yolu açılmıştır.

9

Deregülasyon: belirli bir iş alanı ya da kesimde devlet kısıtlamalarının azaltılması ya da tamamen kaldırılması
durumudur.
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4.3. Uruguay Nihai Senedi ve Sermayenin Küreselleşmesi
2. Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan dünya ticaretini serbestleştirme eğiliminin ilk adımı
IMF, Dünya Bankası gibi kurumların kurulmasını sağlayan Bretton Woods anlaşmasıyla
atılmış, ardından Ekim 1947'de Cenevre'de “geçici” olarak nitelendirilen Gümrük Tarifeleri ve
Ticaret Genel Anlaşması (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) imzalanmıştır.
GATT geçicidir. Çünkü asıl amaç “Uluslararası Ticaret Örgütü” (International Trade
Organisation - ITO) adı verilen bir uluslararası örgütün kurulmasıdır. Ancak bu örgüt bir türlü
kurulamayınca GATT 1948-1994 yılları arasında yürürlükte kalmıştır. 1994’te Uruguay Nihai
Senedinin imzalanması sonucu kurulan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) GATT’ı geçersiz
kılmıştır. DTÖ, görev ve kapsam bakımından GATT’tan daha geniş ve yaptırım gücü daha
yüksektir.
Uruguay Round'a taraf olan ülkeler 15 Aralık 1993'te görüşmeleri tamamlamış ve Fas'ın
Marakeş kentinde Nisan 1994'te "Nihai Karar" katılımcı bakanlar tarafından imzalanmıştır. 15
Nisan 1994'te ilan edilen Marakeş Deklerasyonunda, Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması
(GATT) altında gerçekleştirilen sekiz görüşmenin dünya ekonomisini güçlendirdiği ve daha
fazla ticaret, yatırım, istihdam ve gelir artışı sağladığı ilan edilmiştir (GATT Bilgilendirme
Rehberi, 2009). Dünya halklarına bütün bu kolaylıkları sağlayan (kolaylıkların ÇUŞ’lar için
olduğundan söz edilmemektedir) görüşmeler şunlardır:
1-İlk Konferans

1947

Cenevre

2-İkinci Konferans

1949

Annecy

3-Üçüncü Konferans

1950-1951

İngiltere

4-Dördüncü Konferans

1955-1956

Cenevre

5- Dillon Görüşmeleri

1961-1962

Cenevre

6-Kennedy Görüşmeleri

1964-1967

Cenevre

7-Tokyo Görüşmeleri

1974-1979

Cenevre

8-Uruguay Görüşmeleri

1986-1994

Uruguay

GATT dört temel prensip üzerine inşa edilmiştir. Bunlar: (GATT Bilgilendirme Rehberi, 2009)
1-En Çok Kayrılan Ülke Kuralı:
Söz konusu ilke, üye ülkelerin ticari partnerleri arasında ayrım yapmamasını zorunlu
kılmaktadır. Bir başka deyişle, bir üye ülke, herhangi bir ülkeye tanıdığı elverişli bir rejimi
koşulsuz olarak tüm üye ülkelere uygulamak zorundadır. Bu kuralın çeşitli istisnaları
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bulunmaktadır. Bunlar; gümrük birlikleri, serbest ticaret anlaşmaları gibi bölgesel ticaret
anlaşmaları, Gelişme Yolundaki Ülkeler lehine düşük gümrük vergisi alınması veya gümrük
vergisinin alınmaması gibi ayrımcı nitelikteki uygulamalar ile Anlaşma’nın öngördüğü antidamping ve telafi edici vergiler gibi bazı diğer uygulamalardır.
2-Ulusal Muamele Kuralı:
Söz konusu kural, iç pazara ilişkin düzenleme ve uygulamalar yönünden ithal ve yerli mallar
arasında ayrım yapılmamasını öngörmektedir. Ulusal Muamele İlkesi yalnız bir mal, hizmet ve
fikri mülkiyet pazara girdikten sonra uygulanır. Bundan dolayı, yerli üretimden gümrük
vergisine eş bir vergi alınmamış olmasına rağmen, ithal mal üzerinden gümrük vergisi alınması
ulusal muamele ilkesine aykırılık teşkil etmez.
3-Gümrük Vergilerinin İndirilerek Konsolide Edilmesi:
GATT çerçevesinde öncelikle gümrük tarifelerinin indirilmesi üzerinde yoğunlaşılmıştır. Her
üye ülkenin taviz listesinde yer alan oranlar bağlı oranlar (bound rates) olarak adlandırılmakta
ve ülkeler, uygulamada söz konusu oranların üzerine çıkamamaktadırlar. Bir başka deyişle, söz
konusu oranlar o üye ülke bakımından bağlayıcı olmakta ve önemli ticaret partnerleriyle telafi
amacıyla müzakere etmeksizin artırılamamaktadır. Uruguay Round müzakerelerinin en önemli
sonuçlarından biri, ülkelerin taviz listelerini geliştirmeleri ve bağlı oranlar çerçevesinde yapılan
ticaretin artmasıdır.
4-Tarifeler Yoluyla Koruma:
Ticarette şeffaflığın sağlanmasının en etkin yolu korumaların tarifeler yoluyla yapılmasıdır.
GATT, tarife dışı engellerin bazı istisnalar dışında tümüyle yasaklanmasını, tarifelerin de
giderek azaltılmasını öngörmektedir. Tarım ürünlerindeki ithalat kısıtlamaları büyük ölçüde
tarifelere dönüştürülmüş olup, söz konusu süreç "tarifikasyon" olarak adlandırılmaktadır. Tarım
ürünleri tarifeleri yüzde 100 oranında bağlı bulunmaktadır.
4.3.1. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve GATT Arasındaki Farklar Nelerdir?
DTÖ, sadece GATT'ın biraz genişletilmiş bir şekli değil, aksine tamamen değişik bir yapıya ve
farklı bir karaktere sahiptir. İkisi arasındaki temel farklılıklar şöyle sıralanabilir; (GATT
Bilgilendirme Rehberi, 2009)

73

-GATT, geçici olarak kurulmuş ve 40 yıllık bir faaliyetten sonra anlaşmaya taraf olan
hükümetler GATT'ı sürekli bir anlaşmaya çevirmek istemişlerdir. DTÖ taahhütleri buna karşın
sürekli bir karakter taşımaktadır,
-GATT kuralları sadece mal ticaretini kapsarken, DTÖ mal ticaretinin yanında, hizmetler
ticareti ve ticari nitelikteki fikri mülkiyet haklarını da kapsamaktadır,
-GATT anlaşması çok taraflı bir araçken 1980'lerde yeni pek çok anlaşma ilave edilerek,
selektif bir yapıya dönmüştür. DTÖ'yü oluşturan anlaşmalar ise neredeyse tamamı çok taraflıdır
ve taahhütler üyelerin tamamını bağlamaktadır,
-DTÖ, GATT'a göre anlaşmazlıkların çözümünde daha hızlı çalışan, otomatik mekanizmalara
sahiptir.
4.3.2. Dünya Ticaret Örgütü’nün Amaçları Nelerdir?
DTÖ'nün kurulması ile oluşturulan geliştirilmiş ve güçlendirilmiş kurallara dayalı sistem,
uluslararası ticaretin teşviki ve genişlemesini hedeflemektedir. Sistemin temel amacı, ihracatçı
kuruluşların mal ve hizmet ürünleri için yabancı pazarlara liberal, güvenli ve öngörülebilir
erişimlerini sağlamaktır.
Dünya Ticaret Örgütü'nü kuran 15 Nisan 1994 tarihli Marakeş Anlaşmasında örgütün amaçları
aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: (GATT Bilgilendirme Rehberi, 2009)
-Hayat standardının yükseltilmesi, tam istihdam ve istikrarlı bir şekilde artan gelir dağılımı ve
talep hacmini sağlamak, üretim ve ticareti geliştirirken dünya kaynaklarının sürdürülebilir
kalkınma hedefine uygun olarak kullanımını sağlamak, çevreyi korumak ve farklı ekonomik
düzeylerdeki ülkelerin ihtiyaçlarına cevap vermek;
-Gelişmekte olan ülkeler ve özellikle en az gelişmiş olanlarının artan dünya ticaretinden
ihtiyaçları ile orantılı olarak pay almalarını sağlamak;
-Bu hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmak üzere uluslararası ticari ilişkilerde ayrımcılığı ve
ticaretin önündeki engelleri ortadan kaldıran karşılıklı anlaşmalar yapmak;
-Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması ve Uruguay Turu Çok Taraflı Ticaret
Müzakerelerinin sonuçlarına uygun bütünleşmiş, uygulanabilir ve kalıcı birçok taraflı ticaret
sistemini geliştirmek;
-Çok Taraflı Ticaret Sisteminin temel ilkelerini korumak.
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4.3.3. DTÖ’nün Dünya Ticaretine Getirdiği Yenilikler
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
Fikri mülkiyet haklarına ilişkin anlaşma Uruguay Raundunun en önemli sonuçlarından biridir.
Günümüzde teknoloji transferinin önemli bir boyutunu oluşturan fikri mülkiyet ticari bir sorun
özelliği kazanmıştır. En genel anlamda fikri haklar patent, trade-mark, copy-right, lisans ve
coğrafi tanımlardan oluşur.
Anlaşmaya göre, fikri mülkiyet haklarının korunması konusunda diğer taraf uyruklara, kendi
uyruğundan olanlardan daha az elverişli bir tutum sergilenmeyecektir. Ayrıca taraf bir ülkenin
yabancı uyruklu kişilere tanıdığı tüm avantajlar derhal ve koşulsuz diğer taraf ülkelere de
tanınacaktır.
Sınai tasarımlar 10 yıl, teknolojik buluşların patentleri 20 yıl, telif hakları 50 yıl süreyle koruma
altına alınmaktadır.
Tarım Sektörü
GATT’ın dışında tutulan tarım sektörüne yönelik düzenlemeler Uruguay Raundun kararlarına
dahil edilmiştir. Tarımsal malalarda tarife dışı önlemler tarifelere dönüştürülecek, devlet
bütçelerinden tarıma ayrılan destekler ve ihracata uygulanan sübvansiyonlar azaltılacaktır.
Ancak çeşitli koruma mekanizmaları da anlaşmaya dahil edilmiştir.
Hizmet Sektörü
GATT’ta ele alınmayan ama Uruguay Raunda dahil edilen bir diğer konu da hizmet sektörüdür.
Uruguay Raunddan önce bankacılık, sigortacılık, taşımacılık, turizm ve haberleşme
hizmetlerini düzenleyen uluslararası ticaret kuralı yoktu ve ülkeler kendi mevzuatlarına göre bu
sektörleri düzenliyor ve koruyorlardı. Ancak Uruguay Raund, anti damping tedbirleri ve milli
ayrıcalık gözetmeme prensibinin bu sektöre de uygulanması kuralını getirdi.
Uruguay Turu Nihai Senedine göre verilebilecek sübvansiyonlar yalnızca şu kategorileri
kapsayabilir (Göker, 2000)
1- ‘spesifik’ (belirli bir sanayi dalı ya da grubuna, bir teşebbüs ya da grubuna özgü) olmayan
sübvansiyonlar,
2- firmalarca yürütülen ya da yüksek öğretim ya da araştırma kuruluşlarının firmalarla
yaptıkları sözleşmeler bazında yürüttükleri AR&GE çalışmaları ve rekabet öncesi geliştirme
faaliyeti için yapılan yardımlar,
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3- bölgesel kalkınma çerçevesinde, önceden açıkça tanımlanmış ‘dezavantajlı’ bölgelere
verilen ama ‘spesifik’ olmayan yardımlar,
4- mevcut tesislerin, yasa ve/veya yönetmeliklerle getirilen ve sonuçta, firmalar için daha büyük
mali yük ve sınırlamalara yol açan yeni çevre şartlarına uyumunun sağlanabilmesine yönelik
yardımlar.
Uruguay Raundda kabul edilen en dikkat çekici madde birçok konuda sübvansiyonlar
yasaklanırken AR&GE harcamalarına yönelik uygulanan sübvansiyonlarda özel firmalar lehine
son derece cömert davranılmasıdır. Bunun nedenine bakacak olursak 2. Dünya Savaşından bu
yana gelişmiş ülkelerin uyguladığı bilim ve teknoloji (B&T) politikalarını görürüz. Bu
politikaların amacı ülkenin araştırma-geliştirme (AR&GE) yeteneğini artırmak ve böylece
B&T’yi üretmede yetkinleştirmektir.

AR&GE faaliyeti sonucu ortaya konan B&T’yi

ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürme becerisini de kazanmak ve geliştirmek B&T
politikalarının hedefidir.
B&T’yi ekonomik ve toplumsal faydaya, yani, pazarlanabilir ya da toplumun yararına
sunulabilir yeni ya da daha gelişkin bir ürün, üretim yöntemi, sistem ya da hizmete
dönüştürebilme becerisine “inovasyon becerisi” diyoruz (Göker, 2000). Tekno-ekonomi
politikaları ya da B&T politikaları, ülkeye -o ülkenin insanına, firmalarına- bu beceriyi
kazandırmak için üretilmelidir. Politika üretmek yeterli değildir elbette. Uygulamada da
AR&GE ve inovasyon yatırımları için, özellikle de firmaların AR&GE ve inovasyon yatırım
ve faaliyetlerine yönelmeleri/yöneltilebilmeleri için, yeterli finansman kaynağının
ayrılabilmesi gerekir.
Ancak verilen teşviklere rağmen özel firmalar AR&GE çalışmalarını kendileri yapmayı pek
istemezler. Devletin bu işi üstlenmesi ve devlet kurumlarında yürütülen AR&GE çalışmaları ve
devamında gerçekleştirilen inovasyon işlerine gelir. Çünkü her iki çalışma da çeşitli riskler
içerir ve özel sektör bu riskleri göze almak istemez. Nedir bu riskler?
Sermayenin AR-GE’yi devlete yaptırmasının sebepleri: (Göker, 2000)
1-Pazar Tökezlemesi
B&T politikalarının ve bu çerçevede kamu müdahalesinin dayandırıldığı gerekçe, genellikle,
“pazar tökezlemesi” (market failure)dir. Bu kavram, Neoklâsik İktisat Kuramı’na 1960’larda
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eklemlenmiştir. Yürütülen ekonomik faaliyetin getirisini, faaliyette bulunanın, bütünüyle
kendisine mal edebilme şartlarının eksikliği ya da girişimin taşıdığı risk nedeniyle ortaya
çıkabilen pazar tökezlemesi, özellikle de firmaların AR&GE ve inovasyon faaliyetleri için
geçerlidir. Bu tür faaliyetler söz konusu olduğunda “pazar tökezlemesi” şu üç nedenden
kaynaklanır:
a)Yatırımcının AR&GE Sonuçlarını Kendisine Mal Edebilmesindeki Güçlükler...
Temel araştırmaları bir yana bırakalım, uygulamalı araştırmalar ya da sınai AR&GE
faaliyetlerinde bile, yatırımcıların, elde edilen sonuçları bütünüyle kendilerine mal edebilmeleri
güçtür. Fikri mülkiyet haklarındaki ilerlemelere rağmen, geliştirilen yeni proses ya da ürünlerin
başka firmalarca, nisbeten az bir yatırım maliyeti karşılığında, taklit edilebildiği görülmektedir.
b)Araştırma-Geliştirme ve İnovasyon Sürecinin Bölünmezliği...
Ortaya çıkan bir yeniliğin geriye doğru izi sürüldüğünde, bunun altından belki de 30 yıl önce
yapılmış bir bilimsel araştırma çıkabilir. O bilimsel araştırma, bizim yeni ürünümüz yanında
başka pek çok yeniliğe de kaynaklık etmiş, hatta, sonuçta, büyük bir toplumsal fayda da
yaratmış olabilir. Ama, bu araştırmanın, ileride, ne gibi yeniliklere yol açacağı; bu yeniliklerin
ticari mi yoksa toplumsal bir fayda ile mi ilgili olacağı; hatta herhangi bir yeniliğe yol açıp
açmayacağı o dönemde kestirelemezdi ya da kestirilemeyebilirdi. Ne var ki, bilimsel
araştırmaların ve hatta teknolojik geliştirmelerin taşıdığı belirsizlik ve yarattığı faydanın
saçılmasına karşılık, bu tür faaliyetler, inovasyon yapabilmenin olmazsa olmaz koşuludur.
Bu bölünemezlik, sürecin tamamına büyük, sabit masraflar yükler ve her aşama, sürecin diğer
aşamalarının risk ve belirsizliklerini de taşır. Finansörler, bu nedenlerle, AR&GE ve inovasyon
alanına yatırım yapmakta zorlanırlar ve sonuçta, toplumsal açıdan gerekli olan optimum
düzeyin altında AR&GE yatırımı yaparlar. Bu açığın kapatılması gereği, kamu müdahalesinin
en önemli nedenlerinden biridir. Özellikle de, nükleer enerji, yarı iletkenler, havacılık ve uzay
gibi konulardaki AR&GE ve inovasyon projelerinin gerektirdiği sabit masraflar ve yatırım
tutarları o denli büyüktür ki, kamu fonlarından ya da vergi indirimlerinden destek
sağlanmaksızın, bu tür mega projelerin finansmanının özel sektörce karşılanması mümkün
değildir.
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c) Belirsizlikler ve Riskler...
AR&GE ve inovasyon süreci, yapılan yatırımın sonuçları konusunda tahminde bulunmayı
güçleştiren, pek çok, bilimsel, teknolojik ve ticari belirsizlik taşır. Araştırma projelerinin
sonuçları, bazen yatırımcıların, risk ve kazanımlarını doğru olarak değerlendiremeyecekleri
kadar uzun dönemlerde ortaya çıkar (örneğin 20 yılda, bazı hallerde daha da uzun).
Diğer büyük güçlük, AR&GE yatırımlarının, genellikle, fiziksel nitelikte olmamasından
kaynaklanır. Geleneksel, sınai ve ticari yatırım projelerine para yatıranlar, başarısızlık
ihtimaline karşı kendilerini güvence altına almak için, genellikle gayri menkuller üzerinden
garanti verilmesini isterler. Böylece, başarısızlık durumunda, proje sahibi şirketin ipotek ettiği
gayri menkulleri satışa çıkararak harcamalarının belli bir bölümünü geri kazanabilirler.
AR&GE ve inovasyon faaliyetleri ise, sabit kıymetler olarak değerlendirilebilecek yatırım
kalemlerini pek fazla gerektirmezler. AR&GE sürecinde kullanılan teçhizat ve aletlerin, başka
bir alanda kullanılması ihtimali de azdır. Bu nedenle, bunların ikinci el satışları enderdir. Eğer
proje, patent alma noktasına kadar başarıyla yürütülebilmişse, alınacak patent, projeye para
koyanların, yatırımlarını, o aşamada, kısmen de olsa geri kazanabilmeleri için tek imkândır.
Tabii, söz konusu patentin yüksek bir ticari değeri varsa ve pazarda alıcı bulunabilirse.
“AR&GE ve inovasyon yatırımlarının özelliğinden kaynaklanan bu güçlükler göz önünde
tutulduğunda, bütün pazar ekonomilerinde, hükümetlerin/devletin şu ya da bu biçimdeki
yardımları olmaksızın, bilimsel ve teknolojik ilerleme için gerekli sermayenin gerektiği
düzeyde sağlanabileceğini düşünmek, öyle gözükmektedir ki, yalnızca bir hüsnükuruntudan
ibarettir.”
2-Sistemik Tökezlemeler
İnovasyon sürecini ve ekonomik büyümeye olan katkısını anlamaya yönelik olarak, 1960
sonrasında yapılan kuramsal çalışmalar açıkça göstermiştir ki, pazar tökezlemelerinden ayrı
olarak, belli sistemik tökezlemeler de inovasyon sisteminin işlemesini olumsuz yönde
etkileyebilir. Sistemik tökezlemeler, dar alanda uzmanlaşmış kurumların katı tutumları,
mevzuat engelleri, enformasyon ve telekomünikasyon açıkları ya da asimetrileri, şebekeleşme
(“networking”) ya da personel dolaşımındaki eksiklikler gibi nedenlerden gerçekleşebilir.
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Ayrıca, hükümetler, vaat ettikleri toplumsal/siyasi (sosyopolitik) hedeflere ulaşılabilmesi için
de, B&T alanına fon sağlamak zorundadırlar. Gerçekten de, bulaşıcı ya da viral hastalıkların
artması ve çevrenin giderek kirlenmesi gibi sorunlar karşısında, hükümetler sessiz kalamazlar
ve pazar güçlerinin, bu alanlara yapılacak ek yatırımların kârlı ve gerekli olup olmadığına karar
vermelerini bekleyemezler.
4.4. Gelecek Hayatımızı Düzenleyen Küresel Anayasa: MAI
MAI, ülkemizin de üyesi bulunduğu Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Teşkilatı (OECD)
içerisinde 1995 yılından bu yana gizli görüşmelerle geliştirilen ve 1998 yılında imzalanması
planlanan ancak; 70 ülkeden 1000’in üzerindeki sivil toplum örgütlerinin ortak karşı duruşu,
çalışmaları ve eylemlikleri ile imzalanması engellenen Çok Taraflı Yatırım Anlaşması’nın
İngilizce adının kısaltmasıdır. (Multilateral Agreement on Investment). Başka bir anlatımla
MAI, Ulusötesi sermayenin kendi yarattığı ya da kurduğu sanal devlete anayasa oluşturma
çabasıdır.
MAI’ ye neden ihtiyaç duyulduğunu anlamak için Ulus Ötesi sermayeyi ve Emperyalizmi
kısaca tanımlamamız gerekiyor. Emperyalizm; Kapitalist üretim biçiminin sömürü alanlarını
genişletme ve yayılmacılığının sonucu olarak, kapitalist üretim ilişkilerinin en çok geliştiği ülke
sermayelerinin, geri bıraktırılmış ülkeler üzerinden, toplumları sömürmesi ile biçimlenmiş bir
olgudur. Şimdiye kadar tanımlanan Emperyalist ilişkide Çok Uluslu Sermaye insan ve doğa
sömürüsü sürecinde artık bir devlete bağlılığı ve denetimi kabul etmiyor ve milliyet özelliğini
aşarak, devlet erkini de artık açık bir biçimde kendi kullanmak istiyor. İşte bu nedenle Ulus
Ötesi Sermaye, ulus devlet kimliği üzerinde bir yetki talep ediyor. Ulus Ötesi Sermayenin
amacı, ulus devletleri yalnızca sermayenin koruma örgütü olarak yapılandırmak. Sermaye
birikimlerinin yetersiz olduğu dönemde, bu birikimi sağlamak için ulus devletlerle sürdürdüğü
birliktelik ilişkisini artık terk etme noktasına gelmiştir. Ulus devletlerin tarihsel süreçte
oluşturduğu sosyal devlet olma hakkını ve toplumsal kazançları bir bir ortadan kaldırmak ve
sömürü alanlarını genişleterek karlarını maksimize etmek istemektedir. Ulus ötesi sermaye bu
özelliği ile klasik emperyalizm tanımını değiştiren ya da bu tanımı en azından bugün yeni
biçimiyle tekrar tartışılır bir konuma getiren yeni bir özellik arz etmektedir. (Yılmaz, 1999)
MAI nin ilk tohumları GATT Anlaşması ile birlikte atılmıştır. Önceleri Dünya Ticaret Örgütü
-The World Trade Organization (WTO) içinde düzenlenmesi düşünülen anlaşma, 134 üye
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ülkenin ikna edilmesinin güçlükleri göz önüne alınarak, 1995 yılı Mayısından itibaren
OECD’de görüşülmeye başlanmış ve görüşmeler 1997 yılı ortalarına kadar kamuoyundan gizli
olarak yürütülmüştür ve öyle bir gizlilik uygulanmış ki ülkeleri yöneten siyasilerin bile anlaşma
görüşmelerinden haberleri olmamıştır. MAI Anlaşmasının kamuoyuna yansıması OECD’deki
MAI görüşmelerine katılan Fransız heyetinin kültürel alandaki çekincelerinde ısrarcı olması ve
bu konudaki tartışmayı heyetteki temsilcilerinden biri yoluyla kamuoyuna sızdırması ile
gerçekleşmiştir. MAI anlaşmasının kamuoyu tarafından duyulmasından sonra Dünya çapında
oluşan tepkiler sonucunda Nisan-1998 ya da Ekim-1998’de imzalanması planlanan anlaşmanın
14 Ekim 1998’de anlaşma olmadan WTO’yu adres göstererek çekilen Fransa ile Kasım1998’de gayri resmi olarak çekildiği Ticaret Bakanınca açıklanan İngiltere’nin de WTO’yu
adres göstermesi ile yatırımlar adıyla WTO’ya aktarılmıştır.
4.4.1. MAI Neleri Kapsıyor? (Yılmaz, 1999)
1-Anlaşmanın en temel maddelerinin başında “Ülkelere yapılacak yabancı sermaye
yatırımlarına hiçbir şekilde yerli sermayeden daha az avantajlı olanaklarından
sağlanamayacağı”na dair hüküm vardır.
2-Anlaşmanın en önemli maddesi ise, ulus devletlerin, zarara uğrayan ÇUŞ’larca dava
edilebileceğinin ve bu davaların yine “Uluslararası Tahkim Kurulu”nda görüleceğini, dava
sonucunda ÇUŞ’ların devletlerden tazminat alabileceklerini öngörmektedir. Ancak devletlerin
ya da yurttaşların ÇUŞ’lara karşı Uluslararası Tahkimde dava açma hakkı yoktur. MAI
Müzakere Metninde yer alan Uluslararası Tahkim iki ana başlıkta toplanmıştır.
Birincisi Devletten Devlete İşleyen Tahkim Mekanizması: bu daha önce yapılan
devletlerarası ikili anlaşmalarda ülkemizde kabul edilmiş ve ikili anlaşmalar için yürürlüktedir.
İkincisi de Yatırımcıdan Devlete Doğru İşleyen Tahkim Mekanizması: bu yeni uygulama
temel olarak, yabancı yatırımcının ulusal hukuku kabul etmemesi olarak açıklanabilir.
Uluslararası Tahkimim kısaca işleyişi; MAI anlaşma metninde Dünya Bankasının Tahkim
Kurumu bir diğer adıyla Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) uyuşmazlıkların
çözüm merkezi olarak kabul edilmiştir. Yatırımcıya MAI anlaşması hükümlerinden herhangi
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birinin ulus devlet tarafından ihlal edildiği iddiası ile ICSID’da dava açabilme hakkı verilmiştir.
Uluslararası Tahkimde davalara Dünya Bankasının yatırım ve ticaret uzmanları listesinden biri,
davalı ulus devlet ve üçüncüsü ise yatırımcı ile davalı devletin mutabık kaldıkları bir uzman ya
da mutabık kalınmaması durumunda ICSID’ın atayacağı bir uzman tarafından gizli oturumlarda
bakılmaktadır. Bu davalara temel olarak ulus devletin MAI anlaşması hükümlerine uyup
uymamasına bakılır. Evrensel ve Ulusal Hukukta yer alan İnsan, Emek ve Çevre hakları gibi
hiçbir konu dikkate alınmaz. Uluslararası Tahkimde mevcut ICSID hükümleri ve Dünya
Bankası Ticaret ve Yatırım uzmanları listesinde Hukukçu bulunmaz ve davaları Hukukçu
olmayan kişiler karara bağlar.
3-Ulus devletlerin kendi düzen ve varlığını korumaya yönelik önlemler alması, yeni yasalar
çıkarması ya da mevcut yasalarda değişiklik yapmak istemesi halinde, eğer bu girişimler
ÇUŞ’ların çıkarlarını olumsuz etkileyecek olursa ya da ileride etkileme ihtimali
varsa “kamulaştırma ya da kamulaştırma doğurabilecek sonuç” olarak kabul edilecek ve
konu Uluslararası Tahkime götürülebilecek ve “Ulus Devletler hem geri adım atmak
zorunda kalacak hem de şirketlerce belirlenecek tazminatı ödemeye mahkum
edileceklerdir.” Yabancı yatırımcıların zarar etmesine yol açacak ticari olmayan risklerin
karşılanması amacıyla kurulan MIGA vasıtasıyla şirketler zararlarını kolaylıkla tazmin
edebileceklerdir.
4-Ayrıca, bugüne kadar tüm devletlerarası ticaret anlaşmalarında uygulanan “En çok kayrılan
ülke” statüsü, MAI’den sonra tüm ÇUŞ’lara da uygulanmak zorunda olacaktır.
5-MAI’nin ÇUŞ’lara sağlayacağı bir başka avantaj da yatırımları ile ilgili olduğunu belirttikleri
her elemanı “Kilit Personel” adı altında ev sahibi ülkelere sokabilecek olmaları ve bu
personelin eşlerine çocuklarına da ev sahibi ülkenin iş bulmasının özendirilecek olmasıdır.
Ayrıca MAI, ulus-devlete, sermaye ve yatırımcının personeliyle beraber serbestçe dolaşımının
sağlanması için yasal düzenleme yapma zorunluluğu getiren bir anlaşmadır.
6-MAI anlaşmasından sonra Ulus Devletler, Ulus ötesi Şirketlerden İstihdam yaratma, yeni
teknoloji getirme ya da ihracatı arttırma gibi taleplerde bulunamayacaktır.
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7-MAI anlaşmasını imzalayan Devletler 5 yıl süre ile bu anlaşmadan çıkamayacak ve 5 yıl
sonunda çıkmak istediklerinde 15 yıl süre ile tüm anlaşma hükümlerini uygulamak zorunda
kalacaktır.
4.4.2. MAI Toplumları Nasıl Etkileyecek?
Hukuk: 28 Nisan 1998 tarihli MAI anlaşması müzakere metninin yaklaşık olarak 1/3’ü
uygulanacak hukuk sisteminin tüm detaylarına ayrılmıştır. Hukuka bu kadar yer verilmesinin
rastlantı olmadığı bugün ülkemizde tartışılan ve IMF tarafından “Enerjide Uluslararası Tahkim
yoksa para yok” dayatmasının temelini oluşturuyor.
Özelleştirme: Ulus ötesi şirketlerin karlılıkları önündeki en büyük engelin rekabetlerini
olumsuz etkileyebilecek olan Kamu İşletmecileri olduğu göz önüne alınacak olursa, MAI
öncesi ve MAI ile birlikte özelleştirmelerin ne kadar hızlanacağı tahmin edilebilir. Toplumu ilk
önce etkileyecek olan en büyük sorunlar ise, Sosyal Güvenlik Sistemi, Sağlık
Hizmetleri, Eğitim, Enerji, Telekomünikasyon, Ulaşım gibi temel sektörlerin özelleştirilmesi
olacaktır. Örneğin; ülkede üniversite açan herhangi bir ÇUŞ, Devlet üniversitelerinin kazancını
azalttığını öne sürerek özelleştirilmesini talep edebilecek, aynı olay tüm Eğitim ve Sağlık
Kurumları ile Sosyal Güvenlik sistemlerini de yaşanabilecek, Enerji, Ulaşım ve
Telekomünikasyon gibi temel sektörlerin özelleştirilmesi de bu anlaşma ile daha da
hızlanacaktır.
Emek: Özelleştirmenin doğal sonucu olan işsizlik ve yoksullaşmaya ek olarak, tüm ülkelerdeki
sendika yasaları veya asgari ücret yasaları, kar önündeki engeller olarak gösterilebilecek ve bu
yasalarda değişikliğe gidilmesi istenebilecektir. Ayrıca, halen geçerli olan Yabancı Sermaye
Yasalarında bulunan sermaye izinleri için gerekli olan koşullar MAI sonrasında aranmayacak,
gelen sermayeden istihdam yaratması istenmeyecektir. Bu özellikle az gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkelerin yoksul kesimleri ve emekçilerin sorunlarının daha da ağırlaşacağı anlamına
gelmektedir.
Çevre: MAI ile mevcut Çevre Yasası ve Yönetmelikleri ya tamamen kaldırılacak ya da uyum
yasaları adı altında işlevsizleştirilecektir. Sanayi yatırımlarına ve özellikle az gelişmiş ya da
gelişmekte olan ülkelerde kirlilik yaratan sanayi yatırımlarının önündeki tüm engeller
kaldırılacak ve özelleştirmeler sonucunda kuralsız ve kısıtsız bir şekilde Ulus ötesi sermayenin
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eline geçecek olan yer altı ve yer üstü doğal kaynaklar, ormanlar ile madenler, en tehlikeli
üretim yöntemlerine sahne olacak, gerek doğal çevre ve bitki örtüsü gerekse insan yaşamı
büyük bir tehlike içerisine girecektir. Eurogold Şirketine karşı yıllardır Bergama’ da sürdürülen
mücadele benzeri çabalar suç olarak değerlendirilecek, köylüler dava açamayacak ve Eurogold
gibi şirketler uluslararası tahkime başvurup Devlet’ten tazminat talep edeceklerdir.
Kültür – Sanat: Anlaşmada tanımlanan “yatırım” kelimesi içinde, telif ve patent haklarını da
dahil olduğu, tüm sanatsal faaliyetleri kapsamı içine alan bir manada kullanıldığı için bu alanda
hizmet verenler de “MAI kurbanları” saflarına katılacaktır. Ulus ötesi şirketler tüm ülkelere
kendi üretimleri olan ya da uygun buldukları kültür-sanat ürünlerini empoze edecekler ve
gelişmekte olan ya da geri bıraktırılmış ülkelerin kültür-sanat emekçilerinin üretimleri
değersizleştirilecektir.
Bankacılık–Finans: Finans sermayesinin ülkeye giriş-çıkışı önündeki tüm engeller
kaldırılacağı için, dünya yeni Asya Krizlerine açık hale getirilecek ve finansal krizler
olağanlaşacak, bu yolla da spekülatörlerin istediği kazanç kapıları ardına kadar açılırken,
toplumun emekçi ve yoksul kesimleri her zaman olduğu gibi bu krizlerin bedelini ödeyenler
olacaktır.
Tüketiciler: Devletlerin asli görevlerinden biri olan toplum sağlığını koruma ilkesi
doğrultusunda yapılan ve yapılaması gereken tüm denetimler de “kar” amacı ile çeliştiğinden
durdurulabilecek ve hatta tüketicileri koruma amaçlı fiyat istikrar ve kalite kontrolleri bile terk
edilebilecektir.
Kobi’ler: Ulus ötesi şirketlerin karları önündeki önemli engellerden olan Kobi’ ler, ekonomik
olarak yaşama şansı bulamayacaklar ve hızla tasfiye edileceklerdir. Büyük çoğunluğu yan
sanayi tesisi ya da ara malı üreten bu kuruluşlar yetersiz öz sermayelerinden dolayı kolaylıklı
finans kurumlarının ve onların yarattıkları krizlerden sonra zor duruma düşürülecek ve bir
bölümü (Ulus ötesi şirketlerin işine yarayanlar) ucuza satın alınacaklardır.
MAI anlaşmasının ne kadar büyük boyutlu olduğu ve tüm yaşamımızı nasıl etkileyeceği
ortadadır. Yukarıda yazmaya çalıştığımız MAI anlaşmasına ait ön bilgiler ışığında, bu anlaşma
hükümlerindeki kuralsızlığı, esnekliği ve genellemeleri göz önüne alarak örnekleri arttırmak ya
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da daha da genişletmek mümkündür. Ulus ötesi sermaye engel istemiyor, dünyadaki tüm
nimetlerin kendisi için var olduğunu ve kendileri dışındaki tüm insanlara, doğaya ve insanlara
hiçbir haklarının olmadığını zorla kabul ettirmek ve bunu bir anlaşmaya bağlamak istiyor.
Bugün gelinen noktada MAI anlaşması OECD’den Dünya Ticaret Örgütü (WTO) gündemine
“Yatırımlar” adıyla taşınmıştır.
Tarihsel arka planı bu olan MAI’yi en iyi özetleyen, sanırız WTO Başkanı Renato
Ruggerio’nun şu sözleri olacaktır: “Artık ayrık ulusal ekonomiler arasındaki etkileşmenin
kurallarını koymuyoruz, tek bir küresel ekonominin anayasasını yazıyoruz.” (Güneş, 2001)
Daha önce yürürlüğe giren NAFTA (Kuzey Amerika Ticaret Anlaşması), TAFTA (Atlantik
Ötesi Serbest Ticaret Anlaşması) gibi bölgesel anlaşmaların evrensel ölçekte yürürlüğe
sokulması girişimi olarak da değerlendirilebilecek olan MAI, gerçekten de sermayenin küresel
hareketi önündeki engellerin kaldırılmasına dönük hukuksal adımlardan biridir. Gerek
kapitalist ülkelerin tek tek kendi ulus-devletleri bağlamında ihtiyaç duyduğu düzenlemeler
olsun, gerekse dünya kapitalist sisteminin ihtiyaç duyduğu üst birlik oluşumlarının dayattığı
hukuksal düzenlemeler olsun, bunların bir bütün olarak burjuvazinin ihtiyaçlarına yanıt verdiği,
işçi

sınıfının

çıkarlarına

karşı

olduğu

çok

açıktır.

(https://www.marxist.com/languages/turkish/globalisation.html)
MAI esas olarak şu anlayış üzerine inşa edilmiştir: yabancı yatırımcılara eşit muamele yapma;
ek yükümlülükler getirmeme; sermayenin, yatırımcının ve personelinin serbest dolaşımını
sınırlamama; bedelsiz kamulaştıramama; devrim, ayaklanma, savaş vs. durumlarından
doğabilecek zararların tazmini; uyuşmazlıkların tahkim kurulu tarafından çözülmesi. Aslında
bunların çoğu ikili yatırım anlaşmaları gereğince uygulanan maddeler olmakla birlikte,
buradaki amaç, devletlerin yatırımcılara keyfi bir şekilde farklı kriterler uygulamamasını
sağlamak,

sermaye

hareketleri

açısından

akıldışı

olan

kısıtlamaları

kaldırmaktır.

(https://www.marxist.com/languages/turkish/globalisation.html)
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4.5. Sonuç
Küresel sermaye ulaşmayı amaçladığı küresel imparatorluğu gerçekleştirmek için yıllardır
çeşitli anlaşmalar yapmaktadır. Westphalia Anlaşmasına kadar götürülebilecek bu tarihin asış
önemli dönemeci Bretton Woods Anlaşmasıdır. İki büyük paylaşım savaşının ardından
gerçekleştirilen bu anlaşma kapitalist güç merkezlerinin ortak amaç etrafında toplandığı ilk
anlaşmadır. Defalarca yapılan ve yıllarca süren toplantılar sonucu varılan mutabakat
çerçevesinde imzalanan Uruguay Nihai Senedi ise getirdiği ekonomik yaptırımlarla ulus
devletlerin gücünü oldukça zayıflatmıştır. Ancak kapitalizm asıl gücüne küreselleşmenin
anayasası olarak adlandırılan MAI anlaşmasıyla ulaşmıştır. Çünkü uluslararası sermaye ilk kez
bu anlaşmayla ulus üstü bir kimlik kazanmıştır. Artık uluslararası hukukta, ulus devletlerin
üzerinde, kendine özgü hakları olan bir birey gibi muamele gören şirketler vardır. Bireylerden
esirgenen, hak, hukuk, özgürlük, demokrasi gibi kavramlar bu şirketlere sonsuz bir hak olarak
sunulmuştur.
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Çalışma Soruları
1- ABD’nin son yıllarda içine düştüğü hegemonya krizinde rakiplerine fark atmak için
komşularıyla oluşturduğu birliğin adı nedir?
a) NAFTA
b) NATO
c) ANZUS
d) CENTO
e) SEATO
2- Kapitalizm hangi yüzyılda gelişmeye başlamıştır?
a) 12. yy’da
b) 15. yy’da
c) 16. yy’da
d) 18. yy’da
e) 19.yy’da
3- Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)’nın temel prensipleri arasında
aşağıdaki maddelerden hangisi yoktur?
a) Sübvansiyonları kısıtlama
b) Gümrük vergilerinin indirilerek konsolide edilmesi
c) Ulusal muamele kuralı
d) En çok kayrılan ülke kuralı
e) Tarifeler yoluyla koruma
4- Uruguay Nihai Senediyle birçok alanda sübvansiyonlar yasaklanmışken AR-GE
çalışmalarında neden olur verilmektedir?
a) Pazar tökezlemesi nedeniyle
b) Yatırımcının AR&GE sonuçlarını kendisine mal edebilmesindeki güçlükler nedeniyle
c) Sistemik tökezlemeler nedeniyle
d) AR&GE Çalışmalarındaki belirsizlikler ve riskler nedeniyle
e) Hepsi
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5- Kapitalist gelişmenin en yüksek aşamasını oluşturan emperyalizmin en önemli özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tekelleşme
b) Küreselleşme
c) Kültür endüstrisi
d) Yabancılaşma
e) Tektipleşme
6- Aşağıdakilerden hangisi Uruguay Nihai Senedine göre verilmesi serbest bırakılan
sübvansiyonlardan biri değildir?
a) Firmaların ihracat performanslarına yönelik verilen sübvansiyonlar
b) AR-GE faaliyetlerine yönelik verilen sübvansiyonlar
c) Dezavantajlı bölgelere verilen sübvansiyonlar
d) Mevcut tesislere yeni yasalarla getirilen ek mali yüklerin hafifletilmesine yönelik
sübvansiyonlar
e) Spesifik olmayan sübvansiyonlar
7- Emperyalizm, dünya ekonomisini tepeden organize edip yürütmek için aşağıdaki
uluslararası örgütlerden hangini kullanmaz?
a) IMF
b) Dünya Bankası
c) OECD
d) Dünya Ticaret Örgütü
e) UNICEF
8- Hegemonya savaşlarında aşağıdaki hangi ülke etkili bir biçimde yer almaz?
a) ABD
b) Çin
c) Japonya
d) Türkiye
e) Almanya
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5. BÖLÜM: YENİ DÜNYA DÜZENİNDE TOPLUMSAL DENETİM
5.1. Giriş
Klasik düşünce yapısında iletişim insanın varoluşuna kadar götürülür. İlk insan, dili
kullanamadığı zamanlarda bile işaretlerle iletişim kurmuştur. Daha sonra “iletişimin içeriğine
verdiği genişlik ve derinlik kadar, anlatıma sağladığı kesinlik ve ayrıntı ileti de önem kazanan
dilin” (Mac Bride, 1993: 3) gelişimi insanlığın daha rahat iletişim kurmasını, birbirinden
haberdar olmasını sağladı. Yazının icadıyla birlikte, haberdar olmayla sağlanan bilgiler, kayıt
altına alınmaya ve gelecek kuşaklara aktarılmaya başlandı. Kayıt altına alma toplumsal bilginin
gelişimini, deneyimlerin kalıcılığını ve toplumun sürekliliğini sağlayan anlamlı simgelerin
aktarımını güvence altına aldı.
Düşüncelerin, bilgilerin, deneyimlerin aktarımını güvence altına alan yazının, insan belleğinde
yaratacağı gerilemeyi Sokrates arkadaşı Phaedrus’a şöyle anlatmaktadır. Sokrates, güçlü bir
öngörüyle, yazının bellek için sakıncasını, Mısır Kralı Thamus’un Bilge Tot’la olan
diyaloğunda, Kral Thamus’un ağzından anlatmaktadır (McLuhan, 2001: 39):
“Thamus’un çeşitli sanatları övmek veya yermek için Tot’a söylediklerini tekrarlamak çok uzun
bir zaman alırdı. Ama sıra harflere geldiği zaman Tot “Bu Mısırlıları daha bilge yapacak ve
onlara daha iyi bir bellek kazandıracak; harfler hem bellek hem de zekanın ilacıdır” dedi.
Thamus yanıtladı: “Ey hünerli Tot, bir sanatın babası ya da bulucusu, kendi buluşlarının bunları
kullananlar açısından yararlılığının ya da yararsızlığının her zaman en iyi yargıcı değildir.
Harflerin babası olan sen, kendi çocuklarına karşı bir baba sevgisi içinde, onlara sahip
olmadıkları bir nitelik atfetmektesin; zira senin bu keşfin, öğrenenlerin ruhlarında bir
unutkanlık yaratacak, çünkü belleklerini kullanamayacaklar; yazılmış dışsal harflere
güvenecekler, kendi başlarına hatırlamayacaklar. Keşfettiğin ilaç, bellek için değil, geçmiş
olayların anısı için bir yardımcıdır ve sen çömezlerine gerçeği değil, yalnızca gerçeğin bir
benzerini veriyorsun; birçok şeyin dinleyicisi olacaklar ve hiçbir şey öğrenemeyecekler; her
şeyi bilir gibi görünecekler ve genel olarak hiçbir şey bilmeyecekler; gerçeklikten yoksun
bilgelik gösterisiyle, birlikte olduklarına usanç verecekler.”
Kral Thamus’un öngörüsü gerçeğe dönüşmüştür. Yazının bulunuşu ve ardından baskı
tekniklerinin gelişmesiyle birlikte zayıflamaya başlayan insan belleği, Ong’un “ikinci sözlü
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kültür araçları” olarak tanımladığı radyo, telefon, televizyon gibi elektronik aletlerin,
alımlamayı kolaylaştırmak için sürekli tekrarlardan ve belli kalıplardan oluşan bir dil
kullanmaları nedeniyle de neredeyse kullanılmaz hale gelmiştir.
5.2. Teknolojinin Toplumsal Denetime Etkisi
Yazının bulunuşundan matbaanın bulunuşuna kadar geçen sürede, tıpkı sözlü kültürdeki gibi,
yazının da birleştirici bir etkisi vardı. Elyazması olduğu için çok değerli, elde edilmesi zor ve
az sayıda olan kitaplar, eğitim kurumlarında yüksek sesle okunurlar, böylece dinleyicilerini
aynı mekanda aynı duygular çevresinde toplarlardı. Matbaa ile birlikte çoğalan, ucuzlayan, elde
edilmesi kolaylaşan kitaplar, farklı mekanlarda, farklı duygularla tüketilmeye başlandılar.
Okuma eylemiyle birbirinden ayrılan insanların, kültürel ve sosyal bağları da kopma noktasına
doğru ilerlemeye başladı. Bu nedenle Marshall McLuhan, matbaanın bulunuşunu insanlık için
bir dönüm noktası sayarak, yazılı kültürün bireylerde yarattığı parçalanma, yabancılaşma, antisosyalleşme etkisinin oluşturduğu yeni dünyaya; “Gutenberg Galaksisi” adını vermiştir. Sesin
birleştirme özelliğinden hareketle televizyon, radyo ve telefonun birleştiriciliği akıllara
gelebilir. Ancak burada bir birleştirmeden söz edilemez çünkü bu araçları dinleyenler, farklı
mekanları paylaşan, tek tek bireylerden oluşur. Hatta aynı mekanda bile olsa bireyler televizyon
seyrederken, radyo dinlerken birbirlerinden uzaklaşır, aralarındaki iletişim kopar.
Platon ‘Phaidros’ adlı eserinde, Sokrates’in ağzından yazının insani olmadığını; gerçekte
sadece insanın zihninde var olan düşünceyi zihnin dışında kurmaya kalkıştığını söyler.
Platon’un bir diğer eleştirisi, yazının belleği çürüttüğü şeklindedir. Yazıya alışan unutkan olur,
kendi öz kaynaklarından yararlanacağına dış kaynaklara bağımlı kalır ve öz kaynaklarını yitirir.
Ayrıca Platon’a göre, yazı temelde yanıt veremez. Bir insana sözlerinin anlamı sorulunca
açıklayıcı bir yanıt alabilirsiniz; oysa metne soru sorulunca soruya neden olan kelimelerin
tekrarından başka bir şey elde edilemez. Bir diğer eleştiri, yazılı kelimenin konuşma sözü gibi
kendini savunamamasıdır. Doğal konuşma ve düşünmede olduğu gibi gerçek insanlar arasında
bir söz alışverişi yaratamamasıdır. (Ong, 1999: 98)
Teknolojik gelişmeler insanın hayatını kolaylaştırdığı gibi, insandan da birçok doğal yeteneğini
alır, götürür. Yazı da bir teknolojik yenilik olduğuna göre, her teknolojinin yaptığını yapar ve
belleği zayıflatır. İnsan aklını daha az kullandığı için bir süre sonra zekasında gerileme yaşanır.
Daktilonun ve ardından bilgisayarların hayatımıza girmesiyle el yazısını unutmamız gibi.
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Bugün iletişim teknolojileri o denli gelişmiştir ki, geçmişte birkaç kilometreyle sınırlanan insan
etkisi, günümüzde tüm dünyayı kaplayacak biçimde genişlemiştir. Elektromanyetik dalgaların
keşfi sayesinde, dünyanın herhangi bir köşesinde olan olay, kitle iletişim araçlarıyla birkaç
dakika içerisinde evimize ulaşmaktadır.
McLuhan, teknolojinin bu hızlı evrimini ve kitle iletişim araçlarının etkisinin artmasını
karamsar bir dille eleştirmektedir: “Duyularımızın dışsallaştırılması dünya açısından teknolojik
bir beyni yaratır. Dünya büyük bir İskenderiye Kütüphanesine doğru evrilmek yerine, çocuklar
için bilimkurgu ürünlerinde olduğu gibi, bir bilgisayara, elektronik bir beyne dönüşmüştür. Ve
duyularımız dışarı çıktığı için, büyük birader içimize girmektedir” (McLuhan, 2001: 49)
On bin yıl önce tarım toplumunu yaratan teknolojisindeki gelişme, üç yüzyıl kadar önce de
sanayi toplumunun gelişmesini sağlamıştır. Tarım öncesi avlanarak ve meyve toplayarak
geçinen ve küçük kabileler halinde, göçebe bir hayat süren insanoğlu, tarım tekniklerinin
gelişmesiyle toprağı ekip biçmeye, hayvanları evcilleştirmeye başlamıştır. Neredeyse 10 bin yıl
süresince tarım toplumu halinde yaşayan insanlar, 1650-1750 yılları arasında Batı’da yaşanan;
üretim teknolojilerinin gelişmesi, bilimde ilerleme, şehirleşme ve daha birçok nedenle –tarihsel
gelişimin yavaşlığı göz önüne alınırsa “ani” denebilecek bir gelişimle- sanayi toplumunu
yaratmıştır. Üç yüzyıl süresince, sanayi toplumu biçiminde, ekonomik, sosyal, siyasal
mücadelelerle evrimini sürdüren uygarlık, 1950’lerin ortasında “Enformasyon toplumu”na
geçiş yapmıştır. Haberleşme, üretim, dağıtım teknolojilerinde akıl almaz hızlara ulaşan
değişimin yaşandığı günümüz toplumunda kas gücüne dayalı emeğin yerini beyin gücünü
dayalı emek almıştır. Bilginin en büyük güç olduğu enformasyon toplumunda, sanayi
toplumundan gelen birçok alışkanlıklar terk edilmektedir.
Sanayi ile oluşan modern toplum, her alanda standartlaştırılmış, merkezileştirilmiş bir
toplumdur. Modern toplum insanı uzmanlaşmış ve profesyonelleşmiştir. Maksimizasyon (ne
kadar büyükse o denli iyidir) ve yoğunlaştırma (modern toplum, parayı, enerjiyi, doğal
kaynakları ve insanları hep bir araya yığmıştır) modern toplumun en tipik özellikleridir.
(Toffler, 1981)
Alvin Toffler insanlığın bu üç aşamalı değişimini dalga kuramıyla açıklar. Toffler’a göre tarım
tekniklerinin gelişimiyle birlikte yaşanmaya başlanan dönem, insanlık için “Birinci Dalga”dır.
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Sanayi Devrimiyle birlikte “İkinci Dalga” dönemi başlamıştır. Son olarak da bilginin güç
haline geldiği Enformasyon Çağı yani “Üçüncü Dalga” dönemi uygarlığın gelişiminde yerini
almıştır.
Alvin Toffler’a göre, arka arkaya kıyıya vuran uygarlık dalgaları, insanın kumdan kuleler gibi,
bir türlü sağlam temellere oturtamadığı düşünce kulelerini yıkmış, dümdüz etmiştir. Her
defasında, yepyeni bir anlayışla, ama geçmişten gelen deneyimlerin ışığında kurulmaya
çalışılan düşünsel yapılar, dalgaların karşısında güçsüz kalmıştır.
Alvin Toffler, uygarlığın gelişiminin dönüm noktaları olarak kabul ettiği bu üç dalga arasındaki
temel farkları şu şekilde ayırmıştır: (Toffler, 1981)
Birinci Dalga

İkinci Dalga

Üçüncü Dalga

(Tarım Toplumu)

(Sanayi Toplumu)

(Bilgi Toplumu)

Güç

Kaba güç

Para gücü

Bilgi

Üretim

Kas gücü

Kas gücü ve dev makinalar

Beyin Gücü ve robotlar

Tarla üretilen tarım ürünü

Fabrika üretilen endüstriyel mal

Evde üretilen bilgi

biçimi
Üretim
merkezi

veya işyerinde üretilen hizmet

ve

ürün
Enerji

Insan, hayvan, su, güneş,

kaynağı

rüzgar

Kömür, petrol, doğal gaz, nükleer enerji

Güneş enerjisi ve jeotermal enerji

Teknoloji

Insan ve hayvan gücünü

Insan gücünü arttırmanın ötesinde, duyu organlarının

Küçülen makinalar, bilgisayarlar,

arttıran Kaldıraçlar

uzantısı olan dev elektronik makinalar

robotlar

Tüccarlar eliyle, hayvan

Karayolu, denizyolu ve

Daha çok demiryolu, denizyolu

veya insan sırtında

Demiryolu araçlarıyla

ve havayolu araçlarıyla

Satış yeri

Pazarlar

Mağaza zincirleri

Alışveriş merkezleri

Değişim

Metal para

Kağıt para

Kredi kartı

Bir kaç kuşağın birarada

Çekirdek aile

Birey

Okulda, fabrikayı model alan kitlesel eğitim (kitle

Toplumsal gerçeklerle örtüşen ve

Dağıtım

değeri
Aile

yaşadığı büyük aileler
Eğitim

Ailede, bireysel eğitim

Haberleş-me

Sadece

üretimi amaçlanır)

oyunla birleştirilebilen eğitim

ve

Teknolojinin ve kitle üretiminin sonucu olarak ortaya

Telefon, internet ve medya

iktidar sahiplerine hizmet

çıkan zorunlu kitlesel haberleşmenin sağlayıcıları:

eden özel ulaklar

posta sistemi, telefon, telgraf ve KİA

zenginlere

Tablo 1: Alvin Toffler’a göre tarım toplumu, sanayi toplumu ve enformasyon toplumu arasındaki ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal farklar

Çocukların da fabrika yaşamına uyacak şekilde hazırlanması gereğinin ortaya çıktığı sanayi
toplumunda, böyle düzenlenmiş bir eğitimle endüstrinin gerektirdiği disiplini sağlamanın
büyük ölçüde kolaylaşacağı düşüncesi, kitle eğiminin başlamasına yol açtı. Fabrikayı model
alarak düzenlenen kitle eğitiminde okuma yazma, hesap ve biraz da tarih öğretiliyordu. Bu
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“görünen” ders programıydı. Bir de bunun altında çok daha önemli olan “gizli” ders programı
vardı. Burada üç şey öğretilirdi: Her şeyi zamanında yapmak, söz dinlemek ve gösterileni,
kafanı kullanmadan bellemek. Çünkü fabrika hayatı, özellikle montaj düzenine göre kurulmuş
olanı, işçinin zamanında gelip gitmesini, amirlerin ve yöneticilerin vereceği emirleri
tartışmadan yerine getirmesini ve büroda ya da makinenin başında aynı şeyi tekrar tekrar
bıkmadan yapmasını gerektiriyordu (Toffler, 1981: 53). Modern toplumun belirleyici
özellikleri, kapitalist sistemin devamı için hem üretici hem de tüketici olması gereken insanın
eğitimiyle sağlandı.
5.3. Enformasyon Toplumunda Toplumsal Denetim
Sanayi toplumundan enformasyon toplumuna geçişte en önemli adım kuşkusuz 19. yüzyıl
ortasına doğru Amerika’da yerleşik düşünceyi değiştiren ve yeni bir kamusal söylem metaforu
yaratan iki farklı düşüncenin bir araya gelmesidir. Bu birleşme Yorumlama Çağının temelini
yıkmış ve Gösteri Çağının temelini atmıştır. Biri eski diğeri yeni olan bu düşüncelerden yeni
olanı, ulaşımın ve iletişimin birbirinden ayrılabileceği, enformasyon akışında mekanın
kaçınılmaz bir kısıtlayıcı etken olmadığı düşüncesidir. Bu düşünce telgrafın doğuşunu
beraberinde getirmiştir. Telgrafla birlikte insanlık ilk defa, sormuş olduğu hiçbir soruyu
yanıtlamayan ve üstelik ona yanıt hakkı da tanımayan enformasyon yağmuruna tutuluyordu.
Bu durumda telgrafın kamusal söyleme katkısı, ilgisizliği yüceltip, acizliği katmerleştirmekti.
Eski olan ise, fotoğrafın insan hayatına girişiydi. Fotoğraf yeniydi ama insanın doğanın
kopyasını yapma arzusu yazıdan en az üç kat daha eski olan mağara resimlerine kadar
uzanıyordu. Fotoğrafların gerçekliği kendine özgü biçimde parçalama, anları bağlamlarından
koparma, olayları ve şeyleri birbiriyle mantıksal ya da tarihsel bir bağ kurulamayacak şekilde
yan yana koyma yeteneği vardı (Postman, 1994: 76-86).
Enformasyon çağının getirdiği yeni kavram “ağ toplumu” kavramıdır. Günümüz toplumunu
tanımlamak için kullanılan bu kavram, toplumun ve dünyanın birbirine ağlarla –telefon,
bilgisayar, medya ağları- bağlandığını özetler. Birey, diğer bireylerle ve toplumla ilişkilerinde
bu ağları kullanır. Ancak, iletişim ağları teknolojiyle birlikte iletiyi değiştirme gücüne sahip
olmuşlardır.
Toffler, ağ sistemini intra-zeka ağları ve ekstra-zeka ağları olarak ikiye ayırmış ve günümüzde
ekstra-zeka ağlarının ön plana çıktığını öne sürmüştür. Toffler’a göre; intra-zeka ağları iletiyi
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olduğu gibi iletir, bazen iletiyi rakamlar halinde ya da paketlenmiş olarak bir yerden bir yere
aktarırlar. Sonra da iletinin alındığı yerde bir işlemle onu yine eski haline getirirler. Ancak
“katma değerli ağlar” da denilen ekstra-zeka ağları, veriyi yalnızca transfer etmekle kalmaz,
iletiyi analiz eder, birleştirir, yeni paketler oluşturur ya da başka türlü değiştirirler. Bazen ileti
yoluna devam ederken, yeni enformasyon yaratırlar. Böylece zenginleştirme işleminden geçmiş
iletiler, ağların içindeki yazılım tarafından, alıcıya ulaşana kadar defalarca değişir. (Toffler,
1992: 128)
Sanayi toplumunda merkezi denetim ve yönetim söz konusu iken, enformasyon toplumunda
merkezsizleştirme vardır. Sanayi toplumu, materyal sermaye üzerine kuruluyken, enformasyon
toplumunun sermayesi bilgidir. Enformasyon toplumunda denetimin merkezsizleştirilmesi gibi
bilginin kaynağı da merkezsizleştirilmiştir.
II. Dünya Savaşı sonrasında “gelişmekte olan ülkeler”le sanayi toplumları arasındaki farkın
kapanacağını varsayan modernleşme kuramları geçerliliğini kaybedince, 1970’li yılların
sonundan itibaren bu kuramların yerini enformasyon toplumu kuramları almıştır. Bu kez
geleneksel toplumlardan modern topluma değil; sanayi toplumlarından küresel enformasyon
toplumuna geçiş yoluyla “gelişmekte olan ülkeler”in otomatik olarak refaha ereceği
söyleniyordu. Enformasyon toplumu yaklaşımında, az gelişmiş ülkelerin eksiği değişmişti.
Modernleşme kuramlarında geleneksel toplum değerlerinin bireylerin zihinsel şemalarındaki
egemenliği eksiklik olarak sunulurken; enformasyon toplumu yaklaşımlarında, enformasyon
eksikliği geri kalmanın nedeni olarak gösterilmektedir. Böylece uluslararası ekonominin eşitsiz
ilişkileri perçinleyen yeni yapısı gizlenmiş oluyordu. (Geray, 2003: 134)
Ülkeler arasındaki enformasyona erişim eşitsizlikleri, çoğu zaman enformasyon toplumu olarak
adlandırılan gelişmiş ülkelerin kendi yurttaşları arasında da yaşanmaktadır. Toplumun bir
kesimi internet sayesinde bilgiye ulaşmakta zorluk yaşamazken, maddi engeller dolayısıyla
internet olanağından yararlanamayan kesim için bilgiye ulaşmak imkansız hale gelmiştir.
Dolayısıyla sanayi toplumunda parasal zenginler/ maddi yoksullar olarak ayrılan toplum,
enformasyon toplumunda enformasyon zenginleri/ enformasyon yoksulları olarak ayrılmıştır.
Sanayi toplumunda parasal zengin olanlar enformasyon toplumunda enformasyon zenginine,
parasal yoksullar ise enformasyon yoksuluna dönüşmüştür.
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Sanayi toplumunda gelişen haberleşme sistemleri, bireysel haberleşmenin kolaylaşmasını
sağladı. Ancak, kapitalist sistemin daha fazlasına ihtiyacı vardı. Çünkü kitlesel eğitimle fabrika
üretimine uygun hale getirilen insanların yarattığı üretimin fazlalaşması, bu ürünlerin
pazarlanmasını zorunlu hale getiriyordu. Posta yoluyla, telefonla veya telgrafla bu
pazarlamanın yapılması, çok uzun ve zahmetli bir işti. Bunun üzerine üreticiler, daha kolay ve
hızlı bir yol düşünmeye başladılar. Kısa süre sonra bu yol bulundu; yeni yol kitle haberleşme
araçlarıydı.
Gazete ve radyodan, sinema ve televizyona kadar kitle haberleşme araçlarında yine fabrikalar
için geçerli olan temel ilkelerin uygulandığını görüyoruz. Nasıl fabrikalar milyonlarca evde
kullanılmak üzere aynı maldan üretirlerse, kitle haberleşme araçları da milyonlarca kafaya
sokulmak üzere aynı mesajları üretirler. Standartlaştırılmış ve büyük miktarlarda üretilen mal
gibi, standart bir biçime sokulmuş ve büyük ölçüde üretilmiş “olgular” birkaç imaj
fabrikasından çıkarak milyonlarca tüketiciye dağılır. Bu geniş ve güçlü dağıtma sistemi
olmasaydı, sanayi uygarlığı biçimlenemez ve güvenilir bir şekilde işleyemezdi. (Toffler, 1981:
61)
1945 sonrası Kapitalist ABD’nin tanımlanmasında kullanılan “kitle toplumu”, “kitle kültürü”,
“tüketim” ve “refah toplumu” kavramları, Batı’nın liderliğine soyunan Amerika Birleşik
Devletleri için propaganda amaçlı üretilen kavramlardır. Ve ABD 1930’lardan itibaren yeniden
örgütlemeye başladığı toplumsal sistem sayesinde liderliği kazanmıştır. Liderlik yolunda en
önemli silahı, geniş kitlelere sesleneceği iletişim araçlarıdır. Bu nedenle kitle iletişim araçları
üzerine ilk bilimsel çalışmalar ABD’de başlamıştır (Tüfekçioğlu, 1997: 48). Bu çalışmalar
sayesinde teknolojileri gelişen, daha geniş kitlelere ulaşma imkanı sağlayan “kitle haberleşme
araçları” da, “kitle iletişim araçları” adını almıştır. 1950’lerin ortalarına dek süren sanayi
toplumunda kitle haberleşme araçları, kitle üretimine yardım eden, belli bir merkezde üretilen
bir iletiyi tüm topluma yayan araçlar olarak görev yaptılar. Ancak, bilginin hızla değiştiği, her
gün yeni kuramların ortaya atıldığı enformasyon çağı, kitle haberleşme araçlarının da
değişmesine yol açtı. Önceden, derlenip, toplanan ve bir kalıp halinde kitleye sunulan bilgiler,
yeni anlayış çerçevesinde parça parça verilmeye başlandı. 1 dakika haber, 30 saniye reklam, 3
dakika müzik, ardından film veya dizi derken, sanayi toplumunda kitleselleştirilen toplum,
enformasyon çağında dağınıklaştırıldı.
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Marshall McLuhan, 1963 yılında yazmış olduğu kitabında “küresel köy”, “iletişim ve
enformasyon çağı”, “elektrik çağı” olarak nitelediği yeni bir toplumsal yapı müjdeler. Bu
toplumsal yapı daha önceki “mekanik çağı” dünyadan silmektedir. Bu sürece yol açan teknoloji
“elektrik”tir. McLuhan’ın düşüncesinde özellikle telekomünikasyon önemli yer tutar. Ona göre
“Batılı insan telgrafın bulunmasından sonra bir büzülme içinde yaşamaya başlamıştır”.
Büzülme mekanik çağın parçalayıcı özelliğinin tam zıddını yaratarak insan ilişkilerini tıpkı
küçük bir köydeki gibi yeniden kurar. Telgraftan sonra gelen telefon ve bilgisayarlar gibi
enformasyonu daha hızlı taşıyan iletişim teknolojileri, elektrik çağını daha da ileri götürür.
Elektrik çağında bilincin teknolojik olarak simülasyonu sonucu “bilme” süreci kolektif olarak
tüm insanlığa ulaşacaktır. İnsanın bütün işi, refahı yaratacak olan enformasyon hareketliliği
sonucu, öğrenmek ve bilmek; ve serbestçe ulaşabildiği enformasyonu toplamak olacaktır.
McLuhan, enformasyon toplamayı, insanların “altın çağındaki” ilkel toplumlardaki “besin
toplayıcılığı”na benzetmektedir (Geray, 2003: 120).
1990’lara gelindiğinde kitle iletişim araçlarının teknolojisi, yapısı, içeriği tamamıyla
değişmiştir. Kitle iletişim araçları arasındaki etkileşim çoğalmış, bu araçların etkilediği kitleler
ülke sınırlarını aşmış, aynı yönetim çatısı altında birden çok kitle iletişim aracı faaliyet
göstermeye başlamış ve tekelleşmeyle birlikte dev şirketler ortaya çıkmıştır. Bütün bu
gelişmeler “kitle iletişim araçları” kavramının yerini “Medya” kavramına bırakmasına yol
açmıştır. Geniş bir iletişim ağı olan medya, tüm dünyaya seslenebilecek bir güce sahiptir ve
bireylerin bu organizasyonların işleyişine, içeriğine etki etmesi imkansızdır. İletişim tek yönlü
olarak devam eder. Medya toplumları tekrar dağınıklaştırmıştır. Medyanın kitleyi yok etmesini,
bireyi tek başına bırakmasını, yalnızlaştırmasını Nurdoğan Rigel şöyle açıklıyor:
“Bireyin aydınlanma çağından sonraki ikinci keşfini yaşıyoruz. Medya bizi kitleden çıkarıyor
ve tekbaşınalaştırıyor. İletişim süreci tek başına olduğunda ise iletilerin hedef alıcı üzerindeki
etkisiyle birlikte kaynağı besleyici yankıya gereksinim vardır. Hedef alıcı, iletinin üzerindeki
etkisini yankı yoluyla kaynağa ilettiğinde en basit şekliyle iletişim süreci gerçekleşir. Oysa
günümüzde, başta medya olmak üzere kimse bizden yankı (geri besleme) istemiyor. İleti
tüketicileri, görüntü tüketicileri olarak bize kimse fikrimizi sormadığı gibi eleştirilerimizi de
istemiyor. İletişim çoktan “ileti sağanağı”na dönüştü” (Rigel, 2000b: 54-55).
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5.4. Sonuç
Küresel ticari medyanın ortaya çıkışı çokta yeni bir olgu değildir. 20. yüzyılın sinema,
televizyon, müzik ve kitap gibi ihracat pazarına ait ürünlerinin birçoğu zaten Batılı ülkeler ve
özellikle ABD tarafından üretilmekteydi. Ancak, ulusal medya sitemlerinin içerikleri yine
ulusal kontrole ve mülkiyete bırakılmıştı. 1990’lardaki önemli değişme 50 büyük medya
şirketinin denetimindeki, küresel medya sistemlerinin hızlı yükselişidir (McChesney, 1998:
13). Çokuluslu şirketlerin mülkiyetinde ve desteğinde dünya bilgi ağını eline geçiren ve
ulusaşırı bir güç haline gelen küresel medya şirketleri, kapitalizmin sömürgeci anlayışıyla tüm
dünyayı kendi mülkiyetinde görmekte ve ulus devletleri saf dışı bırakarak dilediğini
yapmaktadır. G8 ülkeleri ve çokuluslu şirketler, MAI anlaşması gibi anlaşmalarla paylaştıkları
dünya nimetlerini rahatça kullanabilmeleri için, finansal açıdan Dünya Bankası ve IMF’nin
desteğini alırken, ideolojik destek küresel medyadan gelir. Çokuluslu medya şirketleri böylece,
“modern dünyanın merkezini ideolojik olarak destekleyen, modern dünya ve onun belli başlı
öğelerinin, özellikle de çokuluslu şirketlerin reklamı, korunması ve yayılması işlevini gören
aracılar” (Tomlinson, 1999: 63) olarak çalışmalarını yürütürler.
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Çalışma Soruları
1- Yazının icadıyla başlayan kayıt altına alma …….... ……….…. ………, ………..
…………… ve ….…….. ………….. sağlayan anlamlı simgelerin aktarımını güvence altına
aldı.
2- Aşağıdakilerden hangisi Platon’un yazıya yönelttiği eleştirilerden biri değildir?
a) Belleği çürütür
b) Unutkanlığı arttırır
c) Her soruya yanıt verir
d) İnsanı dış kaynaklara bağımlı kılar
e) İnsani değildir
3- Yazının bulunuşundan matbaanın bulunuşuna kadar geçen sürede, tıpkı sözlü kültürdeki gibi,
yazının da …………. bir etkisi vardı.
4- On bin yıl önce …………. …………. yaratan teknolojisindeki gelişme, üç yüzyıl kadar
önce de …………. ………….. gelişmesini sağlamıştır.
5- Alvin Toffler insanlığın bu üç aşamalı değişimini dalga kuramıyla açıklar. Toffler’a göre
………….

………….. gelişimiyle birlikte yaşanmaya başlanan dönem “Birinci Dalga”,

……….. ………….. sonrası “İkinci Dalga”, …….….. ………….. ise “Üçüncü Dalga”dır.
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6. BÖLÜM: KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ
6.1. Giriş
Sosyolojide toplumları, toplumları oluşturan grupları birbirinden ayıran bir öğe olarak ele
alınan kültür, içinde örf, adet, sanat, edebiyat, din, ahlak gibi değerleri barındırır. Sanayi öncesi
toplumlarda kültürel farklılaşma belirgin bir biçimde kendini göstermektedir. Geleneksel
toplumların kültürü birçok alt kültür öğelerini de içeren bir çeşitliliğe sahiptir. Ancak Sanayi
Devrimi sonrası oluşan modern toplumlarda kültürel aynılaşma göze çarpmaktadır. Tıpkı
fabrikalarda üretilen standart ürünler gibi bu ürünleri tüketenlerde de standartlaşma
gözlenmektedir. Çünkü bu yeni tip toplumda yaratıcılık, özgünlük ortadan kalkmış, verimsizlik
topluma hakim olmuştur.
6.2. Sanayi Devrimi ve Kültür Endüstrisi
18. yüzyılın sonu, 19. yüzyılın başından itibaren kültürel etkinlik, ekonomik etkinliklerle aynı
özellikler taşımaya başlamıştır. Bu gelişmelerle birlikte popüler kültür, kitle kültürü gibi
kavramlar ortaya çıkmıştır. Kültürel etkinliklerin gelişiminde iki önemli nitelik değişimi vardır.
Bunlar: üretici ve tüketici kategorilerinin ayrışması; seçkinler ve geniş kitle kültürlerinin ortaya
çıkmasıdır. Geleneksel toplumlarda kültürel etkinlikler önce tasarım aşamasından geçmiş, daha
sonra bu tasarıma uygun bir üretim yapılmış ve sonunda da toplu olarak tüketilmiştir. Modern
toplumlarda ise tasarım, üretim ve tüketim birbirinden ayrılmış, bunlara ek olarak da daha önce
ismi anılmayan yeni bir olgu olarak dağıtım eklemlenmiştir. Böylelikle kültürel süreç tüketim
aşamasıyla sona eren bir süreç olmaktan çıkmış, tüketiciden tekrar tasarım yapana ve üreticiye
dönüşen bir döngüye sahip olmuştur. Dağıtım olgusunun ortaya çıkışıyla birlikte çoğaltma
tekniklerinin gelişimi, kültürel üretimde iki önemli gelişmeyi de beraberinde getirmiştir. Bir
taraftan geçmişten beri var olagelen kültürel üretim biçimlerinin boyutları değişmiş böylelikle
daha geniş bir tüketici topluluğuna ulaşma şansı bulmuş, diğer taraftan ise, kültürel üretim
biçimlerine yenileri (sinema, televizyon, fotoğraf, radyo vb.) eklenmiştir. (Koluaçık, 2017: 137138)
Sanat yapıtlarının üretim ve dağıtımına ilişkin teknolojik süreçlerin değişimine ve yaşamın
şeyleşmesine koşut olarak sanat yapıtının özü ve doğası da değişmiştir. Bu noktada Walter
Benjamin, ünlü kavramlarından biri olan “aura”yı ortaya atmıştır. “Aura”, özgün sanat ürününü
çevreleyen kendine özgü bir aydınlık ya da parıltı anlamını taşımaktadır. Sanat ürünlerine
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özgünlüğünü “burada” ve “şimdi” duygusu vermektedir. Dolayısıyla, bir insan ya da nesneden
çıkarak onu saran tinsel örtü olarak tanımlanabilecek olan “aura”, doğada vardır ve herhangi
bir uzaklığın kendine özgü bir görüntü oluşturmasıyla biçimlenmektedir. Bu erişilemezlik,
sanat ürünlerinin “aura”sının temel özelliğidir. Bir sanat ürününün biricikliği de onun geleneğin
dokusu içinde konumlanışından ayrılması olanaksız özelliği ile ilintilidir. Benjamin’e göre,
“aura”lı sanat yapıtının “şimdiliği”, “buradalığı” ve “biricikliği”, özü itibariyle “gerçeklik”
kavramını oluşturmaktadır. Sanat yapıtının teknik yolla yeniden üretimiyle yapıtın “şimdi”,
“burada” ve “biricik” olma niteliği yok olacaktır. Bu durum, yalnızca sanat yapıtı için değil; bir
filmde izleyicinin önünden geçen manzara için de geçerlidir. Sonuçta bu olay, bir sanatın
nesnesinde var olan, duyarlı bir çekirdeği, yani sanat yapıtının gerçekliğini zedelemektedir.
Televizyondaki görüntülerin gerçekliğini bu anlamda tekrar düşünmek gerekir. Benjamin’in
sözünü ettiği anlamda “aura”nın yitirildiği gözlemlenmekle birlikte kitle iletişim araçlarında
özellikle canlı yayınlar aracılığıyla yapay da olsa bir “aura”nın yaratılmaya çalışıldığı
söylenebilir (Sevim, 2010: 510)
Benjamin’e göre, “aura”sız ürüne olan talep, insanın yapay olarak büyülenmiş ortama
çekilmesiyle yaratılmaktadır. Mal ve onu çevreleyen eğlence atmosferi baş tacı edilerek bir tür
“fetişleşme”den söz edilmektedir. Bu anlamda, dünya fuarları mal denen fetişin hac yerleridir.
Fuarlarda sergileme yoluyla insanların bilinçaltı dürtüleri harekete geçirilmektedir. Eğlence
endüstrisi, insanı malın eriştiği düzeye getirerek oyalamaktadır. Bu şekilde insanın rüya
ortamına girmesi kolaylaşmakta ve insan, yabancılaşmanın tadını çıkartarak kendisini bu
dünyanın yönlendirmesine bırakmaktadır. Eğlence endüstrisi içinde moda, insanı yönlendiren
önemli bir güç kisvesine bürünmektedir. Mala hangi kurallarla tapınılacağını gösteren modanın
can damarı ise cinsel çekiciliğin boyunduruğundaki fetişizmdir. Benjamin’e göre, moda
yaratıcıları, toplum içinde dolaşarak toplumun panoramasından toplu bir izlenim
edinmektedirler. Moda yaratıcılarının esin kaynağı güncelliktir. Toplumsal temeli “üst
sınıfların, orta veya alt sınıflardan kendisini ayrı tutabilme çabası”na dayanan modanın özü de
değişiklik duygusu, güzellik duyumu, süslenme merakı ve öykünme içgüdüsüyle
biçimlenmektedir. Modanın özünün kavranmasındaki asıl öğe, toplumsal nedenlerin doğru
saptanmasıdır (Sevim, 2010: 511) Üst sınıfın kendisini diğer sınıflardan farklılaştırma, alt ve
orta sınıfların ise bu farklılaştırmayı aynılaştırma çabası olarak tanımlanabileceğimiz moda
“önce toplumun yüksek kesimlerinde doğar, sonra orta kesimlerce taklit edilir”. Bu nedenle üst
sınıflar, farklılaşmayı sağlamak için, modada sürekli devrim yapmak zorundadır.
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“Endüstriyel tekniklerle üretilen ve karşı koyma olanağı bulunamayan çok geniş kitlelere
yayılan davranış, mitos ya da temsili olguların tümü” (Özkök, 1985: 107) olarak tanımlanan
kitle kültürü kavramı, Sanayi Devrimi sonrası gelişen üretim ve dağıtım teknikleriyle üretilen
ve dağıtılan kültürü anlatmaktadır. Frankfurt Okulu teorisyenlerinden Adorno ve Horkheimer,
Aydınlanmanın Diyalektiği adlı eserlerinde kültürdeki bu değişimi önce ‘kitle kültürü’
kavramıyla ifade etmişler, ancak daha sonra bu kavramın halkın kültürü şeklinde
anlaşılacağından korkarak ‘kültür endüstrisi’ kavramını kullanmayı tercih etmişlerdir. Adorno
bu kaygılarını şöyle ifade etmektedir:
“Kültür endüstrisi ifadesi ilk kez (…) ‘Aydınlanmanın Diyalektiği’ (1944) kitabında
kullanılmıştır. Müsveddelerimizde kitle kültüründen söz ediliyordu. Burada, kitlenin içinden
adeta kendiliğinden yükselen bir kültür, halk sanatının günümüzdeki bir biçimi söz
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olanaksızlaştırmak için ‘kitle kültürü’ ifadesini ‘kültür endüstrisi’ ile değiştirdik. Kültür
endüstrisi öyle bir kültürden son derece farklıdır.” (Akt. Kellner, 2013: 171)
Adorno ve Horkheimer’a göre, kültür endüstrisi; eğlence endüstrisinin egemenliği altında
bulunan, sermaye koşullarına göre işleyen, ihtiyacı yönlendirip disipline eden, kitleleri birbirine
benzeten, kapitalist çıkarlara entegre eden, köleleştiren, aptallaştıran bir ideolojidir.
İleri kapitalist toplumda tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun olarak ürünlerin üretildiği
savunulmaktaysa da esasında temel amaç, üretilen ürünlerin tüketilmesi için tüketicide “yanlış”
gereksinimlerin kışkırtılmasıdır. Böylelikle ekonomi, tüketicide tüketime yönelik yaşam
biçimleri ve dolayısıyla yanlış ihtiyaçlar yaratmak amacıyla kültürü araçsallaştırmaktadır
(Atiker, 1998: 52).
Kültür endüstrisi kavramı ile Frankfurt Okulu temel olarak şu noktaları eleştiri konusu
yapmaktadır:
1. Kültür endüstrisi aracılığıyla üretilen ürünler bireyin var olan düzeni kabullenmesini ve
onunla özdeşleşmesini sağlayarak kişiyi çepe çevre sarmaktadır. Bunun temelinde de kitle
kültürünün oluşturmuş olduğu kitlesel tüketim aracılığı ile birey sürekli olarak yanlış
ihtiyaçların boyunduruğu altına alınmaktadır. Dolayısıyla eleştirin ilki tüketim yoluyla
bireylerin katı bir denetim içinde tutulmasına vurguda bulunmaktadır. Bu anlamda kitle kültürü
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ve onun ürettiği kültür endüstrisi, bireyin sahip olduğu toplumsal statü ve rolü ile bağlaşık olan
bir gereksemeler düzeyi belirleyerek bireyin hangi metaları tüketmesi gerektiğini simgesel
biçimde belirlemektedir
2. Kültür endüstrisi, tüketiciyi düşünceye yöneltmez, tersine ona dünyanın hazır yorumlarını
sunar.
3. Kültür endüstrisi, esasında statükonun yeniden üretilmesinden ibarettir. Bu nedenle de
toplumdaki eşitsizlikleri onaylar. Geçmişte insanlara hitap eden kültürel alanlar farklılaşmıştır.
Burjuva toplumlarında yüksek kültür ve eğlence kültürü arasında kesin çizgilerle bir ayrım
vardı. Kitle toplumunda ise yüksek kültür, eğlence kültürüne ve popüler kültüre karıştırılarak
tümden kitlesel ve ticari bir hale dönüştürülmüştür.
4. Kültür endüstrisi temelde bireye belli bir yaşam alanı tanıyor gibi görünse de aslında onların
bireyselliklerine temelden karşı çıkmaktadır. Bu anlamda bireysellik denetlenen bir boyut ile
mümkün olmaktadır. Kişiye ancak kurulu düzenin işleyişine engel olmayan son derece dar bir
alanda farklılaşma imkanı tanınmaktadır. Sonuçta kişi hem sistemin gücü ile özdeşleşme hem
de onun tarafından araçsallaştırılma baskısına boyun eğmektedir (Şan ve Hira, 2018).
Kültür endüstrisinin yol açtığı en büyük sorun “yanlış bilinç” ve “yanlış gereksinim”dir.
Manipülasyondan ve köleleştirmeden anlaşılması gereken de budur. Frankfurt Okulu’na ve
Marcuse’ye göre, ihtiyaçlarımız eğlence endüstrisi tarafından belirlenmekte, kararlarımız bizim
dışımızdaki güçler tarafından oluşturulmaktadır. Marcuse, objektif gazetecilikle, sansasyonel
gazetecilik arasındaki bulanıklıktan ve kendi yargımızın, 30 saniye içinde televizyon
aracılığıyla pompalanan enformasyonlarla, nasıl oluşturulduğundan bahseder: Korkutucu olan
düşünce şudur ki bizler aslında dünyayı bu kıt kaynaklı enformasyon ile görüyoruz ve konuları
fazla basitleştiriyoruz.
Marcuse’ye göre “Doyurulmaları için sınırsız bir hak taşıyan biricik gereksinimler” olan
beslenme, giyinme ve barınma tam olarak gerçek gereksinimlerdir. Tabiî bu bağlamda cinselliği
yani üremeyi de bunun içine katmak gerekecektir. Dolayısıyla, yanlış gereksinimlerden
anlaşılması gereken aslında, doyurulmaları biyolojik olarak zorunlu olmayan gereksinimlerdir.
Marcuse, Tek Boyutlu İnsan adlı kitabında gerçek ve yanlış gereksinimleri şöyle tanımlamıştır:
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“Gerçek ve yanlış gereksinimleri ayırt edebiliriz. ‘Yanlış’ olanlar bireye onun baskılanışındaki
tikel toplumsal çıkarlar tarafından yukarıdan dayatılanlardır. Reklamlar ile uyum içinde
dinlenme, eğlenme, davranma ve tüketme, başkalarının sevdiklerini sevme ve nefret
ettiklerinden nefret etme gibi yürürlükteki gereksinimlerin çoğu bu yanlış gereksinimler
sınıfına aittirler.
Doyum için koşulsuz hakları olan biricik gereksinimler dirimsel olanlardır; erişilebilir kültür
düzleminde beslenme,

giyinme, konut,

üreme.

Bu

gereksinimlerin doyumu

tüm

gereksinimlerin, yüceltilmemiş olanlar gibi yüceltilmiş olanların da karşılanmaları için ön
gerektir. (Marcuse, 2010: 22)
Bu noktada Thorstein Veblen’in düşünceleri, yanlış gereksinim kavramsallaştırmasına daha
açık bir zemin sunabilir. Veblen’e göre, bizler, önce barış dönemini yaşadık. Bu dönemde
insanlar, birbirlerini çalışmalarına göre değerlendirmişti. Daha sonra talan ve yağmacılık
dönemi başladı ve bu yeni dönemde sömürü, çalışmanın yerini aldı. İnsanlar artık sömürebildiği
kadar saygındı. Günümüze geldiğimizde, insanlar birbirlerini değerlendirirken, sahip olunan
para miktarına önem göstermeye başladı. Başka bir ifadeyle, “para kültürü” egemendi ve
saygınlık uyandırma sırası, para sahiplerindeydi.
Veblen, tüketimin amacının hiçbir zaman sadece biyolojik ihtiyaçların tatmininden ibaret
olmadığını ileri sürmüştür. Yukarıda da değinildiği üzere, her toplumda tüketim tüketicinin
toplumsal statüsünü göstermek gibi, aynı derecede önemli olan diğer bir fonksiyona sahiptir.
Kullandığı terimlerle Veblen, kültürel evrimin bir sonucu olarak “aylak sınıfının” ortaya
çıkmasını mülkiyetin ortaya çıkışı ile ilişkilendirir. Varlığın “ekonomik özelliği çalışmamak
olan ve zamanını üretken olarak kullanmayanların” yani aylak sınıfın ellerinde birikmesi, bu
grubu el ile iş görmek zorunluluğundan kurtarır. Bu sınıftan olmak ve bu aidiyetle birlikte
varlığa sahip olmak şerefli bir şey olarak görülür. Zira, emekten kaçış hem şerefli bir hareket
sayılmakta, hem de terbiyenin gereği ve servetin kanıtı haline gelir. Aylak sınıf, bu şerefli
sınıftan olmalarını ve sahip oldukları varlığı ve gücü, farklılaşmış bir tüketim şekli ile
gösterirler ki, Veblen bunu “gösterişçi tüketim” olarak tanımlamıştır. Bu gösterişçi tüketim,
aynı zamanda varlığın ekonomik olmayan şekilde harcanması ile aylak sınıfın yerini ve
statüsünü belirtmektedir (Akt. Güleç, 2015: 71)
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Bununla birlikte Ritzer, kitle iletişim araçlarının modern toplumda gösterişçi tüketime
yönlendirmede önemli bir faktör olduğunu ileri sürmektedir. Gücü geniş kitlelere ulaşabilme
özelliğine dayanan kitle iletişim araçları, bireysel kimliklerin oluşumuna ve dönüşümüne de
katkı sağlamaktadır. Eğlenceli bir içerik sunan iletişim araçları, bireyin öz kimliğini
oluşturması, güçlendirmesi ya da geliştirmesi, tüketim ihtiyaçlarını belirlemesi ve bunlara sahip
olması için düşünce ve eylem modelleri önermektedir. Özellikle gençler, özdeşleşme yoluyla
hayran oldukları yıldızların giyim kuşamından etkilenerek benzer ürünleri satın almaya
yönelmektedir. Özellikle etkileşimli doğaları gereği iletişimi kişiselleştiren araçlar, yeni
tüketim biçimleri önermektedir. Yarattığı sanal çarşıda, zaman ve mekan kısıtlaması olmayan
internet aracılı ile dünyanın her yerine hizmet ya da ürün satabilen popüler alışveriş siteleri,
tüketicinin komutlarına kısa sürede yanıt verebilmektedir. Tüketimi kolaylaştırarak çekici hale
getiren internet, giderek sanal müşterilerini çoğaltmakta ve gösterişsel tüketime dolaylı da olsa
katkı sağlamaktadır (Akt. Güleç, 2015: 79).
Bu açıklamaları Marcuse bağlamında değerlendirecek olursak, kıskanma veya taklidin en
büyük sonuçlarından birinin yanlış gereksinimlerin artışı olduğu ortaya konabilir. Bunun yol
açacağı durum ise, “insanların şeyleşmesi”dir. İnsanlar kendilerini metalarında tanımaktadırlar;
ruhlarını otomobillerinde, müzik setlerinde, içten-katlı evlerinde, mutfak donatımında
bulmaktadırlar. İşte bu durum insanın şeyleşmesinin bir göstergesidir.
6.2.1. Söylemsel Manipülasyon
Fritz Machlup, yüzyılın başından 1959'a kadar olan istihdam ve ekonomik verilerden
yararlanarak, meslekleri “enformasyon sektörü meslekleri” (mühendis, öğretmen, satış müdürü,
kasiyer vb.) ve “enformasyon-dışı sektör meslekleri” (çiftçi, marangoz, kuyumcu, dişçi asistanı
vb.) olarak sınıflandırdı.
Machlup’un bu kategorileri kullanarak yaptığı tespite göre; 1900 yılında işgücünün yüzde 37.5'i
tarım, yüzde 44,9'u kendi işi ve hizmet sektörü, yüzde 17,6'sı ise beyaz yakalı iken; 1959'da
sadece yüzde 9,9'u tarım, yüzde 48.0'u kendi işi ve hizmet sektörü, yüzde 42,1'i beyaz yakalı
olmuştu. (Thompson, 2006: 8) Machlup’un araştırmasına göre 1958'deki toplam bilgi üretimi
Gayri Safi Milli Ürün'ün neredeyse yüzde 29'unu oluşturuyordu. Böylelikle, ABD
ekonomisinin ve toplumunun, enformasyon endüstrisine daha fazla bağımlı hale geldiği
anlaşılıyordu. Machlup, enformasyonla ilgili istihdamdaki bu artışla oluşan yeni toplumu
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“knowledge society” yani “bilgi toplumu” olarak tanımlamış ve “kelimenin her anlamındaki
tüm enformasyon bilgidir” diyerek bilgi toplumu (knowledge society) ve enformasyon toplumu
(information society) arasındaki ayrımı net bir şekilde açıklamamıştır.
Machlup’tan bir yıl sonra Japon etno-bilimci Tadao Umesao, “informed society” “bilinçli
toplum” kavramını aynı türdeki değişiklikleri tasvir etmek için kullanmıştır. Umesao “bilinçli
toplum” kavramını ‘bilgiyi merkezi bir sosyal konuma yerleştiren ve böylece ulusal üretkenliği,
ekonomiyi ve politik olayları etkileyen endüstri sonrası sosyal düzen’ olarak tanımlamıştır.
(Thompson, 2006: 8)
1960'lı yılların sonunda enformasyon toplumu kavramı akademik tartışmaların ve uluslararası
ilginin önemli bir konusu olmuştur. 1970'lerin başlarında, enformasyon toplumu bağlamında
enformasyon eksikliğinin sosyal etkileriyle ilgili bilimsel tartışmalarda enformasyon fakiri
(Information Poor) ve enformasyon yoksulu (Information Poverty) kavramları tartışılmaya
başlanmıştır. Edwin B. Parker enformasyon fakiri (Information Poor) kavramını ilk kullanan
kişidir. Parker, yeni enformasyon araçlarının ya da teknolojilerinin, teknolojiye sahip olanlar
ve olmayanlar arasındaki enformasyon ayrımını daha da şiddetlendireceğini ileri sürmektedir.
Sosyolog James S. Coleman'ın 1972'de, modern enformasyon çevresi ile 100 yıl öncesindeki
enformasyon çevresi arasındaki yapısal farklılığı tanımlayan “Enformasyon fakiri” ve
“Enformasyon Yoksulu” adlı bir makale yayınlamıştır. Coleman’a göre günümüzün
enformasyon zengini (information-rich) 100 yıl öncesinin enformasyon fakiri (informationpoor)’dir. Coleman makalesinde Amerikan toplumunun, enformasyonun kitlesel elektronik
yayılımından kaynaklanan, bilgi altyapısındaki farklılıkları açıklar ve bu farklılıkların, bireyler
(özellikle çocuklar) üzerinde birçok değişime yol açtığından söz eder. Yetişkin otoritesinin
azaltılması, eğitim sisteminin yapısında meydana gelen değişimler (enformasyon dağıtımına
odaklanmaktan eleştirel düşünme becerilerinin ve ahlaki yargıların öğretilmesine odaklanmaya
doğru bir değişim) bunların en göze çarpanıdır.
Edwin B. Parker ve Donald A. Dunn enformasyon hizmetlerine erişimin eşit olmadığı
toplumlarda enformasyon zenginlerinin avantajlı durumda olduklarını ve bu avantajlarının
enformasyon fakirlerinin enformasyona erişimi kısıtlandıkça daha da arttığını ileri
sürmektedirler. Parker ve Dunn’a göre, enformasyona erişimdeki eşitsizlikler potansiyel olarak
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“sosyal gerilimler” yaratmaktadır. Çünkü erişimdeki eşitsizlikler enformasyon fakirlerinde
bilgi boşluklarına yol açmakta böylece “ekonomik ve politik iktidarda” oluşan boşluklara
katkıda bulunmaktadır (Thompson, 2006: 8).
Björn-Sören Gigler'ın (2005) belirttiği gibi, enformasyon sadece bir bilgi kaynağı değil aynı
zamanda ekonomik, sosyal, politik ve kültürel özgürlüklerin özel bir ilerleme kaynağıdır.
Dolayısıyla iletişim araçlarına ve enformasyona erişim, bu özgürlüklerin gelişimi için olmazsa
olmaz şartlardandır. Enformasyon ve iletişim yoksulluğu sadece yoksulluğun bir boyutu
olmakla birlikte diğer tüm boyutları da etkiler ve özgürlükler boyutunda toplumu
yoksullaşmaya götürür.
Enformasyon araçlarına erişime olumlu yönden bakacak olursak, elbette bireysel ve toplumsal
özgürlüklere, bilinçlenmeye, farkındalığa katkı sağlayacağı bir gerçektir. Ama bu araçlara
erişebiliyor olmanın tek başına bir fayda sağlamayacağını da kabul etmek gerekir. Bilinçli bir
erişim gerçekleştirmedikçe, bu erişim teknoloji okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığı ile
desteklenmedikçe birey üzerinde biyo-iktidarı pekiştirmekten, ekonomik ve siyasi tahakküme
rıza üretmekten, aptallaştırmaktan başka bir etkisi olmayacaktır. Ekonomik, siyasi ve sosyal
tabakalaşmanın etkin olduğu toplumlarda, eşitsiz olarak güçlenen gruplar enformasyon
araçlarının sahipleri veya bu araçların ürettiği içerik üzerinde söz sahibi olan söylem
seçkinlerini oluşturacağından, enformasyon yoksulu veya bağımlı gruplar kültür endüstrisinin
enformel baskılarıyla karşı karşıya kalacaklardır.
Nancy Frazer, söylem düşkünü olarak adlandırabileceğimiz bağımlı grupların, enformasyon
araçlarına erişimde yaşadıkları dezavantajı şöyle açıklıyor; “kamusal alanda görüşlerin
dolaşımı için maddi destek oluşturan medya özel mülkiyettedir ve kar amacıyla işletilir.
Böylelikle bağımlı toplumsal gruplar, eşit katılımın maddi araçlarına eşit olarak erişimden
genellikle mahrum kalırlar. Böylece kültürün enformel olarak başardığı şeyi, ekonomi politik
yapısal olarak mecbur kılar” (Frazer, 2015: 114). Erişim konusunda dezavantajlı grupların
kendilerini ifade edebilecekleri bir alan ne yazık ki yoktur. Jürgen Habermas’ın “ideal konuşma
alanı” olarak idealize ettiği kamusal alan da bu gruplara kapalıdır. Alana alınsalar bile söylem
düşkünü olan bu kişilere veya gruplara söz söyleme hakkı tanınmamakta, sözleri kesilmekte
veya konuşmaları duymazdan gelinmektedir. Her şey olumlu olsa bile bu kişiler veya gruplar
yeterince bilgi sahibi olmadıklarından kendilerini anlatacak doğru kelimeleri bulup söyleme
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yetisine de sahip değillerdir. Bu nedenle konuşulanları dinleyip, onaylamaya mahkumdurlar.
Frazer’ın (2015:113) deyişiyle, onlar sessizleştirilmiş, isteklerini geliştirme yönündeki
hevesleri kırılmış ve söyledikleri “hayır” iken “evet” demiş gibi duyulmuşlardır.
Yeni teknolojinin ve demokrasinin savunucuları, yeni iletişim teknolojilerinin anaakım medya,
kamusal alan ve politikadan dışlanmış grup ve bireylere tartışma ve diyaloglara katılma olanağı
veren araçlar olduğunu öne sürüyorlar. Bu görüşe göre internet ve yeni bilgisayar teknolojileri,
kamunun erişimine açık bilgi ve fikirler kümesini zenginleştirerek, böylece daha fazla bilgiyle
donanmış bir seçmen kitlesinin üretilmesine yardım ederek ve politik tartışma alanından
genellikle dışlanan grup ve bireylerin kamusal alana katılım olanaklarını genişleterek
demokrasiye katkıda bulunuyorlar… Oysa, demokrasi politik müzakere ve yargıya dayanır ve
yüz yüze tartışmayı içerir. Bu görüşe göre medya kaynaklı politikaların tamamı, rasyonel
müzakere ve tartışma süreçlerini içeren politikanın düşüşünden ibarettir; medya ve şimdilerde
de internet, sansasyonel, aşırı ve manipülatif alana doğru çekilen politik tartışmanın
soysuzlaşmış biçimidir (Kellner, 2015: 861-862) Politik müzakere süreci sonunda “ben”in
“biz”e dönüştürülmesi, incelikli kontrol biçimlerini gizlemede kolaylık sağlar görüşünü
savunan Frazer (2015: 113) “insanların birlikte muhakeme ederken kullandıkları dil bile,
genellikle belli bir görme biçimini kayırırken, öteki biçimleri engeller” der.
Dilin manipülatif yapısı üzerine önemli görüşler ileri süren bir diğer düşünür ise Herbert
Marcuse’dir. Marcuse’ye göre tek-boyutlu toplumun ve düşüncenin oluşturulmasında en
önemli araçlardan biri “dil”dir. Çünkü dil zenginleştikçe, düşünce de zenginleşecektir, dil
kısırlaştıkça, düşünce de sığılaşacaktır. Marcuse, toplumu manipüle etmek için medyanın
kullandığı dili eleştirmekte ve özellikle kısaltmalar, klişeleşmiş sözcükler, reklam dili ve sıfatlar
yardımıyla medyanın söylemsel manipülasyonu sağladığını ileri sürmektedir. Marcuse’nin
üzerinde durduğu önemli kavramlardan biri de Orwell Dili’dir. Orwell dili, fazlalıklarından
arındırılmış, iskelet haline getirilmiş dildir. Amaç, kelime sayısını azaltarak, eleştirel ya da
karşıt görüşlerin önünü kesmekti. Örneğin, “iyi” kelimesinin tersi olan “kötü” kelimesi
kullanılmayacaktı. Bunun yerine “yokiyi” öneriliyordu. Orwell dilinin tek özelliği, kuşkusuz,
kelime sayısının azaltılması değildir. Belki bundan daha da önemlisi, kelimeleri karşıtı ile
açıklamak suretiyle, onları anlamsızlaştırmaktır. Savaş Barıştır, Hürlük Köleliktir, Cahillik
Kuvvettir.
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Marcuse dilin bu tip manipülatif kullanımlarına kapalı dil demektedir. Toplumlar kapalı dille
manipüle edilmektedir. Kapalı dil, tanımlamaz ve açıklamaz. Sadece kararları, yargıları,
emirleri iletir. Açıklama yaptığı zaman, bu açıklama “iyinin kötüden ayrılması” demek olur.
Tartışma kabul etmez, doğrular ve yanlışlar belirler. Bir değeri, bir başka değerin nedeni ve
mazereti olarak ortaya koyar. Sonuç olarak, kapalı dil düşündürtmez, yalnızca klişeleşmiş
yargıları empoze eder. Bu da, tek boyutlu düşünceyi, insanı ve toplumu yaratır.
6.3. Medyanın Toplumsal Denetimdeki Rolü
Sanayi Devrimi sonrası hızla gelişen ve günümüzde küresel emperyalizmi gerçekleştirme
çabası içinde olan kapitalizmin toplumları yönetmek, denetlemek ve manipüle etmek için
kullandığı araçların başında iletişim teknolojileri vardır. Kitlenin manipülasyonu “enformasyon
toplumu”, “bilişim medeniyeti” ya da “bilgi çağı” gibi söylemlerle gizlemeye çalışılmakta ve
bu enformasyonu, bilgiyi yayan iletişim teknolojilerinin siyaset ve ekonominin iktidar
merkezleriyle yakın ilişkisinin üstü örtülmektedir. Oysa, geleneksel ve yeni medya ideolojinin
yeniden üretiminde ve denetim sistemleri ağının sürdürülmesinde iktidarın elindeki bir silahtır.
Medyanın toplumsal denetimdeki rolünün anlaşılır olabilmesi için bize en güzel kavramları
verecek olan düşünür Pierre Bourdieu’dur. Bourdieu medyanın ve özellikle televizyonun
kapitalist sisteme nasıl hizmet ettiğini neo-liberal sistem ve popüler kültür eleştirileriyle ortaya
koymaya çalışmıştır. Bourdieu toplumsal yaşamın sadece ekonomik faktörler ve sınıflar
nezdinde incelenemeyeceğini, başta eğitim ve kültür olmak üzere ekonomik faktörler dışında
kalan diğer faktörlerin de toplumsal yaşamda önemli bir rol oynadığını düşünür. Bu açıdan
toplum analizinde ekonomik alt yapıdaki üretim ilişkileri ve sınıf kavramını kullanan
Marksizmin aksine Bourdieu “alan” olarak adlandırdığı kavramı kullanır. Bu tanımlamada
“alan” çeşitli sermaye türlerine sahip toplumsal konumların olduğu ve bireylerin sahip olmak
için peşlerinde koştukları bir mücadele alanı olarak tasvir edilir.
Alan, kendi belirlenimlerini içine girenlere dayatan bir güç alanıdır. Örneğin bilim insanı olmak
isteyen birisi o alandaki bilimsel sermayeyi edinmek ve o bilimsel çevrenin habitusunu kendisi
için çıkış noktası kabul etmek zorundadır, yani bu alanın kurallarına bağlı kalmak zorundadır
(Wacquant, 2007, s. 63). Alan, oyunun (ya da sosyolojik anlamda mücadelenin) sürdüğü yerdir.
Bireyler ellerinde bulundurdukları sermaye, sorgulamadan kabul ettikleri kurallar (doxa) ve
oyunun sonunda elde edeceklerine inandıkları çıkarlar (illusio) doğrultusunda kendilerini
sonuca götürecek bazı yollara zaman içerisinde aşina olmaya başlarlar. Nasıl sonuca
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gidileceğine dair sahip olunan bu davranış kalıpları, karşılaşılan durumlar neticesinde bireylerin
ortak bir yatkınlıklar bütünü oluşturmasına yol açar. Bourdieu, bu yatkınlıklar bütününe habitus
adını verir (Bourdieu ve Wacquant, 2003, s. 82-83).
Bourdieu’nün ironik biçimde “hisse senedi sahiplerinin demokrasisi” diye tarif ettiği küresel
kapitalizmin kültürel boyutuna damgasını vuran şey, ticariliktir. Frankfurt Okulu’ndan bu yana
çok iyi bilindiği üzere, kültür endüstrisinde –kuşkusuz günümüz medyatik kültür alanındaki
şiddeti daha da katmerlenmiş olarak– kültürel üretimin kendisi ticarilik olmaksızın
düşünülemez. Bu, başka biçimde ifade edecek olursak; neo-liberal düşünce ve yaşam tarzı
paradigmasının “bilişsel yapıları yıkmayı amaçlayan programı”nın (Köse, 2006:57) kültürel bir
silaha dönüşmüş şeklidir. Kültürel alanın küresel medyatik söylemi de yine bu bağlamda,
doğrudan “finansal pazarla ilişkili olan ‘dünyanın yeni efendileri’ teması üzerinden toplumsal
dünya ve bireyler üzerinde total bir hâkimiyet düşüncesini devam ettirmektedir” (Le Goff’tan
Akt. Köse, 2006:57). Dolayısıyla, Bourdieu’nün başlı başına küresel medyatik alanı analiz
ederken başvurduğu temel parametrelerden biri, kültürel içerik üzerinde girişilen “sınıflama”
mücadelelerinin iktidar ilişkilerinin dağılımına yol açmış olmasıdır. Buna göre, “kitle iletişim
araçları, sahip oldukları enformasyon silahı ve manipülasyon teknikleriyle (bilgi güçtür)
günümüzün yegane egemenlik ve iktidar kurma aygıtıdır” (Köse, 2006:57).
Bourdieu’ye göre, medyatik alanda faaliyet gösteren muhabirler, gazeteciler, aydınlar (ve genel
olarak ‘kültür aracıları’), her şeyden önce, verili ekonomik güç merkezleriyle aralarındaki
‘mesafeyi’ her zaman doğru biçimde ayarlayamamalarından dolayı önemli ‘suç ortaklığı’
ilişkilerinin birer aktörü konumunda ciddi yıkıcı etkilere sahiptirler” Bourdieu’nün sözünü
ettiği yıkıcı etkiler, “bir yandan, içinde yaşanılan ekonomik liberal sistemin ve ticari pazar
yasalarının dayatmasıyla oluşmuş ‘kültürel bir fast-food’a yol açarken; diğer yandan da bu
gelişmenin doğal bir sonucu olarak kültürel ortam, toplumsal ve siyasal rizikoyu bireylerin
zihninde daha da derinleştirmektedir” (Köse, 2007:86-87). Kültürel fast-food, en geniş biçimde
şöyle tanımlanabilir: geçmişin folklor ya da sözlü kültür ürünlerini, seçkin kültürün sanatsal
ifade biçimleriyle birlikte “hız” efekti içinde yeniden harmanlayarak yüzeyselliğe kodlayan,
içeriği basit, anlaşılması kolay, unutması çabuk, olabildiğince standartlaştırılarak kitlenin
ortalama beğenisine sunulmuş ve başta TV olmak üzere, genellikle görsel kitle iletişim
araçlarının tüm kesimlere yaygınlaştırdığı, geniş bir kitle için önceden düşünülmüş,
hazmedilmesi kolay kültürel gıda (Köse, 2004:269).
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Bourdieu, düşüncelerimizi, yargılarımızı, gereği gibi seçim yapmamızı engelleyen “fastthinking” kavramından söz eder; bu kavramın içinde yaşadığımız ve geliştiğimiz kültürü
engellediğini belirtir. Fast-thinking, “hızlı düşünme” ya da “hızın içinde düşünme”dir; başka
bir deyişle, “daima daha fazla hız, daha az düşünce”dir. Medyatik dil, özellikle de televizyonun
dili, bu ilke uyarınca işlemektedir. Medyatik dilin hız kavramıyla bütünleşmesinin kaçınılmaz
sonucu, düşünsel ve “kültürel fast-food”tur. Hız yüzünden, daha doğrusu, zaman baskısı altında
ve vahşi rekabet koşullarında iş yapmak zorunda olan gazeteciler, aldıkları enformasyonu
doğrulayacak olanağı her zaman bulamadıklarından ve bir an önce “scoop haber”10e ulaşma
kaygısı duyduklarından, çoğu zaman hızlı düşünüp hızlı biçimde karar vermek zorundadırlar.
Bu durum da onları, kaçınılmaz biçimde, ciddi hatalar yapmaya, yanlış ve eksik bilgiler
vermeye iter. Yine aynı olumsuz koşullarda iş yapıyor olmalarından dolayı, gazeteciler ve
özellikle de TV gazetecileri gitgide birbirlerinden beslenen kişiler haline gelirler. Söz konusu
“döngüsel enformasyon dolaşımı”, muhabirlerin, aldıkları enformasyonu haber kaynaklarından
değil de birbirlerinden doğrulamaya çalışmaları biçiminde karşımıza çıkabileceği gibi, bir köşe
yazısının doğrudan doğruya bir TV programının içeriğinde yansıma bulması, bir yazarın son
çıkan yapıtının tanıtım yazısını bir “gazeteci dostu”na sipariş etmesi, bir gazetecinin başka bir
TV gazetecisinin programına konuk olması ya da bizzat kendi TV programını yapması vb.
kılıklara da bürünebilir. (Köse, 2009: 85)
Bourdieu, medya söyleminin kitleleri manipüle etmesi ve böylelikle toplumsal kontrolü
kolaylaştırması konusunda her ne kadar olumsuz düşünse de Baudrillard kadar karamsar
değildir. Baudrillard’ın, kitlelerin medya aracılığıyla kendilerini ifade etmelerinin artık
olanaksız olduğunu vurgulamak için kullandığı “iç patlama”11 kavramına karşılık, Bourdieu
habitus kavramını kullanır. Habitus, toplumsal bir gruba özgü özel bir yaşam biçimi oluşturan
düzenlemeler ya da eğilimler bütünüdür. Habitus medya tarafından şekillendirilebildiği gibi,
tarihsellik yönünden dolayı kişinin geçmiş birikimleri, kültürü de habitusu üzerinde etkilidir.

Scoop Haber: Gazetecilikte, bir gazeteci veya haber kuruluşu tarafından diğerlerinden önce bildirilen ve
olağanüstü özgünlük, önem taşıyan haber.
10

Baudrillard’ın iç patlama kavramıyla anlatmak istediği, kitlelerin medya aracılığıyla temsiliyet kabiliyetlerini
yitirmiş olduklarıdır. Bu iki şekilde gerçekleşir; ilk olarak medya bir enformasyon aşırılığını temsil etmektedir.
Dolayısıyla sunulan enformasyona alıcıların tepki göstermesinin olanaksızlaştırıldığı bir tarzda işlemektedir.
İkinci olarak ise, medya ussal eleştiriye bağışıklığı olan bir taklitler (simülakr’lar) dünyası yaratmıştır. Dolayısıyla
kitleler kendi tepkilerini ve dışavurumlarını kendilerini temsil edecek başka bir kanal olmadığından, kendi
içlerinde yaşamak zorunda kalırlar.
11
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Dolayısıyla “iç patlama” gibi kişinin içe dönmesini değil, kendini ifade edebilmesini
sağlayabilir.
Alan kavramının önemli tamamlayıcılarından olan habitus hem bireyi şekillendiren hem de
bireyin eylemleri (pratikleri) tarafından şekillendirilen karşılıklılık durumudur. Birey habitusu
sayesinde farklı ihtimaller karşısında çözüm üretme yeteneği kazanır (Wacquant, 2003, s. 27).
Bourdieu’ye göre habitus, bireyi eyleme yönelten, onu motive eden kurulu toplumsal yapılar
sistemidir. Bourdieu’de yapı, insan pratiklerinin sonuçlarının yapısı olarak kavranmıştır,
şeyleştirilmemesi gerekir. Kişinin habitusunu önemli ölçüde belirleyen medyada Bourdieu’nün
dikkat çektiği sorun; medya entelektüelleri ya da medya profesyonellerinin mesleki
yetkinliklerinin dışına çıkarak, hiç veya yeterli bilgileri olmamasına rağmen başka konularda
da görüş bildirmeleridir. Medyada “etkili görüş” adıyla sunulmaya çalışılan görüş türü de
temelde budur.
Etkili görüş, sunucuların medya alanıyla ve özelde TV ile girdikleri suç ortaklığı ilişkisinin de
bir başka yönünü oluşturmaktadır. Bourdieu’ye göre, sunucuların görüşü TV’nin “etkili
görüşü”dür (Köse, 2004:100). Bourdieu’ye göre “etkili görüş”ün sözcüsü konumundaki medya
profesyonelleri, medya entelektüellerini söyleyecekleri şeyler konusunda önceden uyaran,
onları hizaya getiren ve manipüle eden bir nevi sansürcü görevi görmektedirler (Köse, 2007:
91). Bourdieu’nün medyadaki “görünmez sansür” olarak adlandırdığı bu durumun bir başka
biçimi de tartışılacak konunun ya da iletişimin koşullarının dayatılmış olması ve özellikle de
söz hakkı ve süresinin sınırlanması gibi birtakım etkenlerin bir araya gelmesidir (Köse, 2007:
92). Medyada ki bir diğer sansürleme biçimini ise “göstererek gizleme” olarak adlandırır
Bourdieu. “Göstererek gizleme” toplumsal dünyada olup biten bazı ciddi olaylara geniş
biçimde yer vermek yerine, birçok önemli saat ve dakikanın daha az önemli ve ciddi gelişme
ve olaya ayrılması gerçeğidir (Köse, 2007: 92). Medya bu sansürleme biçimleriyle halkın
bilgilenme hakkını elinden almakta, toplumun yapısını değiştiren siyasi, ekonomik, kültürel,
sosyal değişimlerin nedenlerinin ortaya çıkmasının önünü kesmektedir. Halkın bilgilendirildiği
takdirde tepki göstereceği, karşı koyacağı, engelleyeceği hiçbir değişimin gerçek nedeni
medyada kendine yer bulamamaktadır. Yüz yüze iletişimin büyük oranda ortadan kalktığı
günümüzde bilgilenme alanı olarak kullandığımız medya, bizi gerçeklerden uzaklaştırarak,
bilgisizleştirerek, ama her şeyi bildiğimiz yanılgısını da oluşturarak uyutmaktadır. Medyanın
iktidar odakları tarafından kullanılma amacı da budur. Medyanın içeriklerini oluştururken baz
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aldığı ölçüt “amaçlanmış içerik” doğrultusunda “etkili görüş”le desteklenmiş, halkın
demokratik haklarını kullanmak için sahip olması gereken bilgiyi dışarıda bırakan, bir akış
oluşturmaktır.
“Amaçlanmış içerik” “medya herkesin bilgiye erişme hakkının bir güvencesi olma iddiasını
taşır ve medya her türlü bilgiyi topluma ulaştırma amacıyla hareket eder” görüşü çerçevesinde
medyanın “sizin yanınızdayım” mesajı verme arzusudur. Televizyonun halkın yanında yer
aldığının bir kanıtını sunmaya ve herkesin bilgiye erişme hakkının bir güvencesi olma iddiasını
taşımaya yönelik olsa da gerçekte; bu amaçlanmış içeriğin ahlâka ve toplumdaki genel
mantaliteye en yakın içerik olduğu söylentisi bir aldatmacadır. Aslında televizyondaki içeriğe
karar verenler, kendi amaçlarını şu ünlü formülle doğrulamaya çalışmaktadır: insanlar bilmek
isterler. Bu istekleri ise medya profesyonelleri için bir fırsattır.
Bu yüzden Bourdieu, sınırlı bir entelektüel çevrenin görüşlerini hakim kıldığını öne sürdüğü
“kulis” kavramını kıyasıya eleştirmektedir. “Televizyonun kulisi” olarak adlandırdığı çevre; bir
fikirler mozaiğinden çok, bir benzeşimler evrenidir. Sosyolojik gerçekliklerin bütünü değil,
yalnızca bir kesitidir. Bu açıdan televizyonun kulis çevresi simgesel seçkinlerin imtiyazlar
alanıdır. Bu imtiyazlar alanında karmaşık ilişkiler göze çarpmaktadır. TV kulisini/çevresini
oluşturan medya entelektüelleri ve uzmanları toplumsal, ekonomik ve siyasal gerçekliği
“simgesel bir şiddet” üzerinden tanımlamaya çalışmaktadırlar.
Bourdieu’nün “bilgi ve iletişimin salt simgesel yöntemleri aracılığıyla -ya da daha açık bir
deyişle, duygusal, sınırsız, ya da tanıma ve tanımama yoluyla- işleyen duyarsızlaştırıcı ve
yumuşak bir şiddet türü” (Akt. Köse, 2004: 57) olarak açıkladığı “simgesel şiddet” güç
ilişkilerini dağıtarak onları meşrulaştıran anlamları dayatmaya yaramaktadır. Yani egemenlik
altında olan birey, egemen olanı egemenlik ilişkisinin ürettiği ve bundan dolayı da egemen
olanın çıkarına uygun olan kategoriler aracılığıyla algılar (Bourdieu 2006:198). Simgesel
şiddet, “şiddetin görünmez ve kibar bir formu”dur (Türk 2007: 613). Simgesel şiddetin
uygulanmasında şiddet uygulananın da suçu vardır. Çünkü, şiddete maruz kalan, şiddeti
uygulayana duyduğu sevgi ve hayranlık nedeniyle, şiddete karşı gelmek şöyle dursun, katkı bile
sağlamaktadır. Hayatımızın her alanında karşılaşabileceğimiz simgesel şiddet, toplumsal
ilişkilerde kuşku ve güvensizliği destekler. Güven ortamının yok olmasıysa toplumsal
parçalanmayı tetikler. Neo-liberal ekonominin acımasız çarklarına boyun eğdirmenin yegane
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yolu toplumu parçalayarak, insanları yalnızlaştırmaktır. Bourdieu, neo-liberal sistemin,
bireyleri “yalnız-ama özgür” olduklarına inandırmaya çalıştığını söylemektedir.
Bourdieu’nün formülüne göre neo-liberal sistemin yalnız ama özgür bireyleri, özgür olmaktan
çok terkedilmişlerdir. Bu insanlar kendi gereksiz ihtiyaçlarını karşılayabilecek gibi görünen her
şeyin kölesi olmuşlardır. Mesleki bakış açıları için de bu böyledir. Neo-liberalizm tarafından
gerçekleştirilmeye çalışılan özgürlüğün görünümü, yalancı bir yemdir. Böylesi bir özgürlük
yoktur; yalnızca terkedilişler ve bırakılmalar vardır. Bu yüzdendir ki, tekno-bilimler,
postmodern öznenin organik sınırları aşma girişimlerini hipergerçeklik olarak adlandırılan
durumun yaratımıyla her yerde güçlendirmektedir.
Bilginin üretilmesi ve bir mecradan akıtılarak nihai tüketicinin kullanımına sunulması, nihai
tüketiciyi büyük bir bombardıman altına alarak, binlerce bilgi arasından en doğruyu seçmek
gibi neredeyse imkansız bir alanın içinde kaybolmaya, yalnızlaşmaya ve savunmasızlığa
iterken, bir yandan da bilgi üretim sürecinde gerçekten koparılarak kurgusallaşan ya da
Baudrillard’ın deyimi ile hipergerçeklik (aşkın gerçeklik) haline gelen ve tüketim metası haline
getirilen bilgiyi üreten kurumların ideolojilerinin hedefi haline gelmektedir (Baudrillard, 2005).
Medya bu hipergerçekliğin yaratımında yaşamsal bir öneme sahiptir. Herkesin erişimine
sunulan televizyon, bilgisayar, akıllı telefon gibi iletişim teknolojileri üzerinden aktarılan
içerikler (-mış gibi dünya/hipergerçeklik) algısı yaratarak insanları büyülemekte ve
gerçeklerden uzaklaştırmaktadır. Medya içeriklerinin kurgulanması ve hipergerçeklik üretimi
türlü aşamalardan geçerek gerçekleşir.
Olay

Haber Değerleri*

(Gerçek)

Eşik Bekçileri**
Dolayımlama (2 aşamadan oluşur)***

Eşik bekçilerinin bir olayın haber olup olamayacağına karar verirken dikkate aldıkları değerler
Stajyer muhabirden genel yayın yönetmenine kadar olan tüm yaratıcı kadro. Diğer bir deyişle ileti
tasarımcıları. Bir olayın haber değeri taşıyıp taşımadığına karar vermesi gerekenler eşik bekçileridir yani
yaratıcı kadrodur.
***
Medya diline çevirme. 1970’lerin kitle haberleşme araçları, 1980’lerde kitle iletişim araçlarına, 1990’larda
ise “Medya”ya dönüştüğünden bu yana dolayımlama (mediation) kavramı da medya kelimesinin içeriğinde gizil
olarak yer alıyor. Dolayımlama, medya içeriğini oluşturan metinlerle, tüketici (izleyici, okuyucu, dinleyici)
arasındaki bağı kuran dizisidir. Dolayımlama ile içerik, medyaya ve tüketicisine uygun hale getirilir. Dolayımlama
haberde iki kez gerçekleştirilir. İlk dolayımlamada; haberin içinde barındırdığı bilgi enformasyona, olay öyküye,
kaynak aktöre, ilgi eğlenceye çevrilir; ikinci dolayımlama ise, medya organizasyonunun yapısına, teknolojisine,
yayın kimliği ve yayın politikasına göre gerçekleştirilir.

*

**
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1.Aşama
Olay

Öyküye

Kaynak

Aktöre

Bilgi

Enformasyona

Ilgi

Eğlenceye

dönüşür.

2.Aşama
İçerik Medya Organizasyonunun yapısına teknolojisine, yayın politikasına ve yayın kimliğine
göre dolayımlanır.

Hipergerçeklik
Mış gibi dünyada yaşayan, yalnızlaştırılmış kişilerin kullanacağı anlam ve değerler de yeni
dünyalarına uygun olarak yeniden üretilir. Bourdieu‘nün bu yeni dünyada önem verdiği
kavramların başında “sembolik Kapital/simgesel sermaye” gelir. Sembolik kapital veya
simgesel sermaye, Bourdieu’nün deyimiyle TV düşünürlerinin ve seçkinlerinin, dilidir. Yani
otoritesi kabul edilmiş bir azınlığın belirleyici gücünü temsil etmektedir. Simgesel sermaye,
pazar mantığı içinde değer kazanan, onur ve saygınlık yoluyla, ekonomik pratiklerin nesnel
gerçeklerini reddederek kendini tanımlayan sermayedir. Sembolik kapital, Max Weber’in
karizma olarak adlandırdığı şeyin farklı bir biçiminden başka birşey değildir.
Simgesel sermaye kişiye sağladığı fayda, iktidar biçimleri veya ayrıştırıcı özellikleriyle (beden,
dil, giysi, mobilya vb.) var olur. Kişinin sahip olduğu sembolik kapitalin ona fayda, iktidar veya
ayrıcalıklı bir konum sağlayabilmesi için, benzer algı ve beğeni şemalarıyla donanmış
bireylerden oluşan bir grup içinde bulunması gerekir. Kişilere itibar kazandıracak simgesel
sermayenin kodları, medya söyleminin içine yerleştirilmektedir.
Söylemsel bir düzen olarak medya, etkili gerçekliğini, temelde toplumsalın temsil edilme
biçimlerinde yaptığı tahripkar tutumda bulmaktadır. Medya söyleminin önemi, toplumsal
bilginin stratejik denetlenmesi amacına hizmet etmesidir (Köse, 2004: 69). Medya söylemini
üreten simgesel seçkinlerin yani medya entelektüellerinin oluşturduğu çevre, aynı zamanda TV
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söyleminin biçimlenip, dolaşıma sokulduğu, anlam farklılışmalarına uğradığı ikincil bir kodlar
alanını

simgelemektedir.

oluşturmaktadır.

Bu

Dolayısıyla,

çevre,

TV

toplumsal,

söyleminin
ekonomik

ve

çerçevelendirildiği
siyasal

sorunların

bir

alanı

yeniden

yapılandırıldığı bir alan olduğu kadar “yapısal bir sansür” alanıdır.
TV alanı “yapısal bir sansür” alanıdır. Çünkü öncelikle, gerek farklı toplumsal yapıların ve
mesleki evrenlerin (bilim, edebiyat, politika, felsefe, ekonomi vb.) suç ortaklığını; gerekse, TV
alanının yapısal işleyişinin (setin düzenlenişi, kulis faaliyetleri, manipülasyon yöntemleri vb.)
bir sonucu olarak yalnızca belli kesimlerin kullanımına sunulmuş, kapalı bir alandır (Köse,
2004: 146). Kısıtlı bir çevreye açılan TV kulisinin düşünürleri de “buyur edilmiş fikirlerle”
düşünmektedir.
“Kesin olan şey, düşünce ile zaman arasında bir bağ olduğudur. Ve televizyonun karşımıza
çıkardığı başlıca problemlerden biri de düşünce ile hız (yani zaman) arasındaki bağlantılar
sorunudur” der Bourdieu (Bourdieu, 1997: 33). Düşünmek hızdan bağımsız bir eylemdir. Hız
içerisinde düşünülemez. Bourdieu’nün Fast-thinker olarak adlandırdığı ve „hızlı düşünen“ veya
„hız

içinde

düşünen“

diye

tanımlayabileceğimiz

medya

entelektüellerinin

neyi

düşünebildiklerinin sorgulanması gerekir. Bu sorgulamayı yapan Bourdieu’nün bulduğu cevap,
bu düşünürlerin “buyur edilmiş fikirler”le düşünebildikleridir.
“Buyur edilmiş fikirler” Chomsky’nin “güçlü bir elit konsensüsü” dediği şeyin de yapısal
harcını oluşturmaktadır. “Buyur edilmiş fikirler”, medya entelektüelleri veya heteronom
entelektüellerin üzerinde görüş birliğine vardıkları örtük bir konsensüstür. Bu tür fikirler,
herkesçe bilinen, kolay anlaşılır fikirlerdir. Yerleşik kanıların zaten bir başka görünümü
olduklarından geliştirilmelerine de gerek yoktur. Buyur edilmiş fikirler, geniş kitlelerce çok iyi
bilindiklerinden, yeni gerçeklerin dile getirilmesi ya da temsile kavuşmasını sağlamak yerine;
McLuhan’ın “tek duyunun egemenliği, hipnozun formülüdür” görüşü çerçevesinde toplumu
hipnotize eder. Medya söyleminin tek boyutluluğu Herbert Marcuse’nin tek boyutlu toplum
söylemini destekler. Medya söylemindeki çeşitlilik toplumda farklı görüşlerin oluşmasına,
dolayısıyla tartışma ortamının doğmasına ve toplumsal uyanmaya yol açabilecek iken, toplum
buyur edilmiş fikirlerle uyutulmaktadır.
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Medyanın toplumu uyutma şekli sadece tek boyutlu fikir aktarımıyla gerçekleşmez. Aynı
zamanda özellikle tartışma programlarında “öteki görüş”ün savunucularının kibarca tartışma
platformunun arka sıralarına sürülerek veya söz verilmeyerek uyutulmalarıdır. Simgesel
sansüre uğrayan “öteki görüş” toplum nezdinde de sansürlenir, konuşturulmaz veya duymazdan
gelinir. Medyatik söylemin geleceği ekonomik pazar sisteminin mutlak nezareti altındadır.
Medya kuruluşlarının özerklik iddiaları, ekonomik sistemi ayakta tutan tecimsel mantığa yenik
düşmeye mahkûmdur. Bourdieu’nün “enformasyonun döngüsel dolaşımı” adını verdiği şeye
doğru kaçınılmaz bir gidiş sözkonusudur.
6.4. Sonuç
Bourdieu’nün de üzerinde durduğu medyanın manipüle edici etkisi, özellikle Neo-liberal
sistemde sıklıkla kullanılmak zorundadır. Çünkü bu ekonomik sistem insanları aşırı çalışmaya,
haklarından feragat etmeye, yalnızlığa, hergün yeniden başlamaya razı etmek zorundadır. Neoliberal sistemin terkedilmiş bireyleri bu acımasız dünyada yaşamaya devam edebilmek için
uyutulmaya muhtaçtır. Medya içerikleri oluşturulurken kullanılan dil, medyanın yapısal
özelliklerinden kaynaklanan veya teknolojisiyle yaratılan aura uyutma görevini kolaylıkla
gerçekleştirebilmektedir. İktidar odakları tarafından toplumun kolaylıkla denetlenebilmesi için
görevlendirilen medya, işbirlikçi yapısı dolayısıyla bu görevini de severek yerine getirmektedir.
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Çalışma Soruları
1- “Özgürleşme yolunda devrimci bir özne olması gereken ………, günümüz sanayi
toplumunda öyle bir görüntü sergilemektedir ki, her şeyi birbirine benzetmekte, insanları
manipüle etmekte ve onlarda yanlış bilinç uyandırmaktadır.” cümlesindeki boşluğu
tamamlayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kültür
b) Enformasyon
c) Sanat
d) Demokrasi
e) İletişim
2- Frankfurt Okuluna göre kültür endüstrinin toplum üzerinde yarattığı etki aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Yanlış bilinç oluşturur
b) Yanlış gereksinim yaratır
c) Manipüle eder
d) İnsanı köleleştirir
e) Hepsi

3- Thorstein Veblen, kültürel evrimin bir sonucu olarak “….….….. …………” ortaya
çıkmasını mülkiyetin ortaya çıkışı ile ilişkilendirir.

4- 1970'lerin başlarında, enformasyon toplumu bağlamında enformasyon eksikliğinin sosyal
etkileriyle ilgili bilimsel tartışmalarda ………….. ………….. ve …………… …………..
kavramları tartışılmaya başlanmıştır.
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5- Herbert Marcuse’ye göre kapalı dil kullanılarak gerçekleştirilmek istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Toplumu manipüle etmek
b) Ötekileştirmek
c) Bireyleri şeyleştirmek
d) Bireyleri yabancılaştırmak
e) Toplumu cahilleştirmek

6- Pierre Bourdieu’nün Habitus kavramıyla anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Kalıcı eğilim aşılanması
b) Nakledici ve taşıyıcı mekanizma
c) Yaşam biçimi oluşturan düzenlemeler ya da eğilimler bütünü
d) Toplumsal yapılar sistemi
e) Hakim görüşünü pekiştirici aktör
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7. BÖLÜM: MEDYA ETKİ TEORİLERİ
7.1. Giriş
Kitle iletişim araçlarının etkileri konusunda 20. yüzyılın başlarında başlayan etki araştırmaları,
üç döneme ayrılır. Dünya tarihi için çok önemli olayların yaşandığı 20. yüzyıl başları, kitle
iletişim araçlarının etkilerinin de en üst düzeyde olduğu dönemlerdir. Bu dönemde yapılan
araştırmalar, özellikle propaganda açısından, bu araçların vazgeçilmez olduklarını ortaya koyar.
Birinci Dünya Savaşı, Bolşevik İhtilali, 1929 Dünya Ekonomik Krizi, Almanya ve İtalya gibi
pek çok ülkede totaliter rejimlerin iktidara gelmesi, İkinci Dünya Savaşı… Bütün bu
yaşananların getirdiği karmaşa ortamı, toplumlar üzerinde derin izler bırakmış, güven ortamını
yok etmiş, insanları büyük bir umutsuzluğa sürüklemiştir. Dolayısıyla toplumlar her şeyden
etkilenir hale gelmiştir.
20. Yüzyılın başlarında en etkili kitle iletişim aracı olan radyonun etkisini göstermesi
bakımından en ilginç olay, 1938’de ABD’de, Orson Wells’in “Dünyalar Savaşı” adlı eserinin
radyo piyesi olarak yayınlanması sırasında yaşananlardır. Marslıların dünyayı işgal etmekte
oldukları haber bültenine benzetilerek yayınlandığında insanlar sokaklara dökülmüş, büyük bir
panik yaşanmıştır (Tüfekçioğlu, 1997: 30).
İkinci Dünya Savaşı sonrası, Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson ve Carl I. Hovland’ın
yoğunlaşan ampirik araştırmaları kitle iletişim araçlarının etkilerinin sanıldığı kadar etkili
olmadığı sonucunu vermeye başlamıştır. 1960’lara gelindiğinde ise, kitle iletişim araçlarının
kısa dönem etkilerinin ölçülmesi şeklindeki ampirik çalışmalar yeterli bulunmamış, çalışma
alanı bu araçların toplumsal işlevleri üzerine kaydırılmıştır. Araştırma alanının genişlemesi,
kitle iletişim araçlarının etkilerinin daha kapsamlı olarak ele alınmasını sağlamış ve bu yolla,
ilk dönem kadar olmasa da kitle iletişim araçlarının toplum davranışları üzerinde etkili olduğu
yönünde kanıtlar elde edilmiştir.
Bernard Cohen’in 1963’te dile getirdiği “Medya insanlara ne düşüneceklerini söylemede
başarılı olmayabilir, ama okuyucularına ne hakkında düşünmeleri gerektiğini söylemede son
derece başarılıdır” (Akt. Rigel, 2000: 27) sözü medyanın izleyici, dinleyici, okuyucu üzerinde
ne kadar etkili olduğunu vurgulaması ve medyanın gücünü göstermesi bakımından önemlidir.
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Haber verme, eğitme, eğlendirme, mal ve hizmetlerin tanıtılması, kitle iletişim araçlarının
başlıca işlevleri arasında yer alır. Medya bu işlevlerini yerine getirirken toplumdaki çeşitli
görüşleri dile getirerek bir taraftan kanaatlerin iletilmesi rolünü üstlenir, diğer yandan da
izleyicileri belirli görüşler doğrultusunda etkiler (Atabek ve Dağtaş, 1998: 432).
Medya, toplumu oluşturan bireylerin ekonomik, sosyal, siyasal geleneklerinden etkilendiği gibi
onları etkiler. Medyanın bütün bu alanlardaki etkisi, medya organizasyonunun finansal yapısı,
ideolojisi ve teknolojisiyle yakından ilgilidir. Medya organizasyonu oluşturmak oldukça pahalı
bir iş olduğundan, medya sahipleri -özellikle 1980 sonrası- varlıklı kişilerdir ve tek işleri medya
patronluğu değildir. Bu nedenle medyanın haber konularını seçerken patronun çıkarlarına ters
düşecek, bağlantılarını bozacak bir seçim yapması mümkün değildir. Aynı şekilde ideolojisi de
sahibinin ideolojisiyle aynı olmak zorundadır. Bazen medya organizasyonu farklı sesleri de
bünyesinde barındırıyormuş izlenimi yaratır -Hürriyet’in Ahmet Hakan’ı transfer etmesi gibiama o farklı sesler de satışları arttırmak için başvurulmuş bir pazarlama stratejisidir.
Medya, haber seçiminde patronun yanı sıra, reklam vereni de dikkate almak zorundadır.
Reklam pastasından büyük payı kapabilmek için, hiçbir medya organizasyonu büyük şirketler
aleyhine yayınlar yapmazlar. Olumsuzluklar çoğu zaman örtbas edilir.
Bir diğer etkili güç siyasilerdir. Siyasi gücü elinde bulunduranlar medya tarafından da
desteklenir.

Çünkü

basın

hakkındaki

hukuki

düzenlemelerin

siyasiler

tarafından

gerçekleşiriliyor olması, sermaye sahibinin siyasilerle maddi veya manevi bağları haber
seçiminde siyasi otoriteyi göz önünde bulundurmayı zorunlu kılar.
Tüm bu olumsuzluklara rağmen, medya demokratik sürecin vazgeçilmez bir öğesidir. Çünkü
halkın birer vatandaş olarak haklarını kullanabilmeleri için gerekli olan enformasyonu medya
aracılığıyla sağlamasından ötürü, yuttaşlar olayların yorumlanmasına ve tartışmalara
katılabilmekte; toplumun gelişimi ve siyasal tercihleri etkileyen tutumlar edinerek, eylemlerde
bulunabilmektedir. Bu ise medyaya ve toplumsal tartışmalara erişimi zorunlu kılmaktadır
(Atabek ve Dağtaş, 1998: 433).
Medyanın toplumu yönlendirmede etkili olup olmadığı tartışmaları günümüze kadar devam
etmiştir. Bazı iletişim bilimciler medyanın etkili olduğunu savunurken bazı ları da bu etkinin
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fazla abartıldığı konusunda fikir birliği etmiştir. Medyanın etkisi üzerine farklı görüşlerin
ağırlık kazandığı tartışmaları üç döneme ayırabiliriz.
7.2. Medya Etki Teorileri
7.2.1. Yüksek Etki Teorileri
Medyanın etkileri üzerine ilk araştırmalar 20. yüzyılın başlarında başlamıştır. Batı’da kitle
iletişim araçlarının henüz ortaya çıkmaya başladığı bu dönemde bu araçlar insanlar üzerinde
oldukça etkili olmuştur. Kırsal yaşamdan kentsel yaşama doğru gelişin yaşandığı batı
toplumlarının yeni yaşantılarına uyum sağlamalarında kitle iletişim araçlarının rolü oldukça
fazladır. Dönemin kuramcıları, kitle iletişim araçlarının insanların düşüncelerini, inançlarını ve
yaşam biçimlerini değiştirebilecek kadar güçlü olduğunu öne sürmüşlerdir. 19. Yüzyıl
sonundan 2. Dünya Savaşına kadar olan bu dönemde kitle hareketlerinin ortaya çıkması, 1929
Ekonomi Krizi, Avrupa’da faşizmin yükselişe geçmesi, 1. Dünya Savaşının yaşanması, 2.
Dünya Savaşının ayak sesleri vb. nedenlerle geleceği konusunda endişeye kapılan bireyleri dış
etkilere açık hale getirmiştir. Dolayısıyla bu dönemde kitle haberleşme araçlarının etkileri
üzerine yapılan araştırmalar, bu araçların toplum üzerinde yüksek etkiye sahip olduğu yönünde
sonuçlar vermiştir. Kitle haberleşme araçlarının güçlü etkilerini açıklamak amacıyla üretilen
“Şırınga Kuramı” ya da “Gümüş Mermi Kuramı” gibi kuramlar bu döneme damgasını
vurmuştur.
Mermi Kuramı, kitle iletişimin etkilerinin ilk kavramlarından birisine son dönem araştırmacılar
tarafından verilen isimdir. Ayrıca “hipodermik iğne kuramı” ya da “iletim kuramı” olarak da
bilinir. Bu görüş, kitle iletişime maruz kalmış tüm insanlar için genel ve kuvvetli bir kitle
iletişim etkisini öngürür. Görüş, Birinci Dünya Savaşı’ndaki propagandanın gücünden
etkilenmiştir. Mermi kuramı, Ikinci Dünya Savaşı öncesi birçok kişinin, Hitler benzeri bir
demagogun kitle iletişim araçlarını kullanarak ABD’de iktidara gelmesinden korkmasına yol
açmış ve Amerikan halkına propaganda tekniklerini öğreten “Propaganda Analizi
Enstitüsü”nün bu korkuya tepki olarak oluşturulmasına neden olmuştur (Severin ve Tankard,
1994: 433-434).
7.2.2. Düşük Etki Teorileri
2. Dünya Savaşı dönemi ve sonrası yapılan araştırmalar da kitle iletişim araçlarının kitle
üzerindeki etkilerinde düşüş yaşandığı tespit edilmiştir. Düşük etki teorilerinin üretildiği bu
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dönemde medyanın etkisi üzerine yapılan pek çok araştırma, toplumun medyadan korkulduğu
kadar etkilenmediğini ortaya koyacak sonuçlar vermiştir.
Hovland’ın, uyum sağlamaya yönelik filmlerin bilgi iletmede etkili olduklarını fakat tutumları
değiştirmediğini saptadığı, silahlı kuvvetler araştırması; Cooper ve Jadoha’nın seçici algının,
iletinin etkisini azaltabileceği sonucuna vardıkları araştırmaları; Lazarsfeld, Berelson ve
McPhee’nin seçimler üzerine yaptıkları ve az sayıda kişinin seçim kampanyaları süresinde
yürütülen iletişim kampanyalarından etkinlendiklerini ortaya koyan araştırmalar (Severin ve
Tankard, 1994: 435) bu teoriyi kuvvetlendiren araştırmalardır.
1960’lı yılların sonuna kadar geçerli olan bu görüş, toplumu oluşturan bireylerin, sosyokültürel, ekonomik durumlarının ve siyasal görüşlerinin algılarını etkilediğini, kitle iletişim
araçlarından gelen iletilere bu etkenler doğrultusunda temkinli yaklaştıklarını, dolayısıyla
etkinin zannedilenden çok daha az olduğunu öngörüyordu. Düşük etki teorilerinin üretildiği
dönemin büyük bir bölümü Soğuk Savaş dönemine denk gelmektedir. Soğuk Savaş dönemi de
kapitalist sistemin karakteristik özelliği olmamasına rağmen, sosyalist sistemi taklit ederek,
refah devleti, sosyal devlet anlayışını benimsediği bir dönemdir. Kapitalist sistem hiçbir dönem
olmadığı kadar bünyesinde bulunan insanlara refahı sunmuştur. Tam istihdam sağlamıştır. Bu
bolluk ve refah döneminde insanların iletişim araçlarından daha az etkilenmesi anlaşılırdır.
Kitle iletişim araçlarının etkilerinin sınırlı olduğu üzerine en etkili görüşü Joseph Klapper “Kitle
iletişimi genellikle gerekli ve yeterli etkiye yol açmaz, bunun yerine arabulucu faktörlerin bir
parçası olarak işlev görür” (Akt. Yüksel, 2001: 14) sözleriyle ortaya koymuştur.
7.2.3. Yüksek Etkiye Dönüş Teorileri
1970’lerin başında medyanın etkisinin düşük olduğu görüşü, araştırma tekniklerinde yaşanan
gelişmelerin de etkisiyle, terkedilmiştir. Özellikle televizyon teknolojisinde yaşanan gelişmeler,
bu dönemde yapılan araştırmaların yönünü değiştirmiş, medyanın etkileme gücü farklı etmenler
göz önünde tutularak derinlemesine incelenme imkanı bulmuştur. Yine ekonomiyle bağlantısını
kurmaya çalışırsak; bu dönem 1973 Petrol Krizinin patlak verdiği, Bretton Woods Sisteminin
çöktüğü bir dönemdir. Kapitalist dünya neo-liberal sisteme geçiş yapmak istemektedir. Neoliberal sistem, ulus devletlerin sermaye üzerindeki kontrolü kaybettiği, refah devleti, sosyal
devlet anlayışlarının terk edildiği bir sistemdir. Yani insanların gelecek kaygıları yine baş
göstermiştir. Bunun yanı sıra iletişim teknolojilerindeki gelişmeler de eklenince kitle iletişim
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araçlarının etkisinin artması kaçınılmaz olmuştur. Üstelik teknolojik gelişmeler kitle iletişim
araçlarının yapısını değiştirmiş ve artık bu araçlar medya olarak adlandırılmaya başlanmıştır.
Kitle iletişim araçlarının medyaya dönüşmesi demek, kitlenin bu araçlar karşısında görünmez
duruma gelmesi demektir. Artık kitle medyanın içeriğine etki edememekte, yalnızca medyadan
aktarılan iletileri tüketmekle yetinmektedir. Yani iletişim medyadan kitleye tek yönlü olarak
akmaktadır. Tek yönlü iletişimin bir diğer adı propagandadır.
Bu döneme damgasını vuran kuramlar; medya ile gerçekleşen toplumsal değişimi sorgulayan
Stuart Mill, Emile Durkheim, Ferdinand Tonnies ve Wilhelm Reich başta olmak üzere bir kısım
bilim insanın geliştirdikleri “Kitle Toplumu Kuramı”; Medyanın zaman içerisinde egemen
ideolojiyi meşrulaştırıcı işlevler gördüğünü ileri süren “Marksist Kuram”; Stuart Hall’un ismini
duyurduğu ve temelde Frankfurt Okulu’nun medya ve toplum hakkındaki düşüncelerinin
eleştirisine dayanan “Sosyal Kültürel Kuram”; ve toplumun farklı kesimleri arasındaki uyumu
ve devamlılığı saglayan medyanın, mekanizmanın önemli bir parçası olduğunu savunan ve her
bir parçanın sisteme etkide bulunan parçalardan meydana geldiği görüşü üzerine kurulu
“Yapısal İşlevci Kuram”dır (Yüksel, 2001: 15-16).
İletişim bilimi üzerine çalışan ve kitle iletişim araçlarının toplum üzerine etkilerini farklı
yaklaşımlarla inceleyen üç değişik akım vardır. Bünyesinde barındıkları okulların adlarıyla
anılan bu akımlar, iletişimi tüm yönleriyle kavramaya çabalar.
7.3. Medyanın Kültürel Etkileri
Kültür, ilkçağlardan matbaanın bulunuşuna kadar, yani sözlü kültür süresince yüz yüze
anlatılan hikayelerle ve ritüellerle nesiller boyu aktarıldı ve gelişti. Hikayeler ve ritüeller,
insanların ortak kültürlerini hatırlamalarını, sürdürmelerini ve kültürlerinin getirdiği
davranışları tekrarlamalarını sağladı. Böylelikle insan kalabalıkları “toplum” halini aldı.
İlkçağ toplumları ritüeller, mitolojiler ve imgelemleriyle tanımlandı. Tüm bilgiler, aforizmalar
ve efsaneler, atasözleri ve hikayeler, büyüler ve seremoniler içerisine hapsedildi. Yazma eylemi
sınırlı ve kutsaldı. Köleler için yasak olan yazı, yorumcularına, rahiplere ve papazlara kutsal bir
güç veriyordu. Yazılanlara önem verenler, onları ezberden okuyanlar, resimli sayfalar arasında
coşkuyla dolaşanlar, siyah ve kırmızı mürekkebin mülkünü elinde tutanlar, önder, lider, yol
gösterici kabul ediliyorlardı (Gerbner, http://composite.uqam.ca/videaz/docs/gegeen.html).
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Matbaanın bulunuşuyla birlikte hikaye anlatıcıları kitaplar oldu. Kitaplarla birlikte toplumu
oluşturan formlar, sıkıca korunan zaman, mekan ve statü sınırlarını aşabilir hale geldi. Endüstri
devrimiyle birlikte başka şehirlere, kıtalara, fabrikalara dağılan, yerel topluluklarından,
kültürlerinden, geleneklerinden kopan insanları kitaplar birbirine bağladı.
Basımın gelişimi ritüeli yıkmıştır. Basım, rahipler, yorumcular ve hikaye anlatıcıları
aracılığıyla gerçekleşen özenli, merkezileşmiş hikaye anlatımını tepetakla etmiş, iletişim
merkezsizleştirilmiş ve çoğullaşmıştır. Kitapların çoğalmasıyla gelişen farklı fikirler, farklı
bakış açıları kiliseye meydan okur hale gelmiştir. Kitle iletişimi olgusunun ortaya çıkışıyla
farklı

bakış

açıları

modern

toplumun

belirleyicisi

haline

gelmiştir

(Gerbner,

http://www.current.org/pb/pb609g.html).
Basım teknolojisindeki gelişimle temellenen kültür, din, eğitim ve devletle ilgili pek çok
anlamın üreticisidir. Ancak elektronik devrim bu kültürü dönüşüme uğratmıştır. Telgraf,
telefon, radyo, sinema gibi gelişimleri içinde barındıran bu devrimin son noktası, kültürel
çevrenin ana akımı olan, televizyondur (Gerbner, http://www.current.org/pb/pb609g.html).
George Gerbner Birinci Dünya Savaşı’ndaki propagandanın gücünden etkilenmiş ve kitle
iletişime maruz kalmış tüm insanlar için genel ve kuvvetli bir kitle iletişim etkisini öngören
ekme kuramını geliştirilmiştir. Gerbner’ın televizyona kadar getirdiği kültürel ekme kuramının
yeni aracı internettir. İnternet, merkezsizleştirilmiş, çoğullaştırılmış iletişime, kaynağının
belirsizleştirilmiş olmasıyla yeni bir açı kazandırmıştır. Yersiz yurtsuz, belirsiz, çok sayıdaki
kaynaktan her gün yeni gerçekler(!) öğrenen toplum, anlam dünyasını bu gerçekler üzerine
kurgular hale gelmiştir.
Toplumlarda süregelen bir kültür transferi söz konusudur. Çok ilkel toplumlarda bile toplumla
bireyler arasında bu iletişim sürmektedir. Böyle toplumlarda bireylere yaşamak için gerekli olan
ok atmak veya bitki toplamak gibi beceriler aktarılmaktadır. Bu sürekli akışın günümüzde
önemli bir kaynağı medyadır ve sistemin bireylere aktardığı normlar özellikle yetişkinleri hedef
almaktadır. Çünkü çocuklara da onlar tarafından aktarılmaları söz konusudur. Bu devamlı
kültür transferi totaliter toplumlarda bir tekelin elindedir, demokrasilerde ise tam bir çoğulculuk
hakimdir (Turam, 1994: 39).
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Kültür, bir toplumu toplum yapan en önemli etkenlerden biridir. Toplumu oluşturan bireylerin
geçmişten getirdiği, onları birbirine bağlayan, ortak değerlerdir. Bu ortak değerlerin üretimi ve
sürdürülmesinin dış etkenlerce değiştirilmesi toplumun parçalanmasını kolaylaştırır. Toplum
öz kültürünü başka kültürlerin etkilerinden koruyamadığı an kültürel sömürüye açık hale gelir.
Kültürel altyapının ürünü olan kurumlar da bu sömürünün uygulayıcısı durumuna düşer.
Günümüzde iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle, tüm dünyayı etkileme olanağını elde eden
Batı, yüzyıllarca emeğini ve doğal kaynaklarını sömürdüğü üçüncü dünya ülkelerinin, bugün
kültür emperyalizmi ile beyinlerini sömürmektedir. Tarih boyunca biçimlenen sömürme
üzerine kurulu kültürel yapılarıyla, gelişmemiş toplumların kültürlerinin yok olmasına neden
olmaktadır. Dünyanın geri kalanından kültürel, ekonomik, teknolojik ve tarihsel açıdan
tamamen farklı olan Batı, medya ürünleriyle, diğer kültürlere kendi değerlerini ve kurumlarını
empoze etmektedir.
Kültür emperyalizminin ekonomik ve siyasi olmak üzere iki temel amacı vardır: kültür ürünleri
piyasalarını ele geçirmek ve kültürel bilinci biçimlendirmek yoluyla egemenlik sağlamaktır.
Eğlence ürünleri ve bunların ihracatı, sermaye birikiminin ve küresel karların önemli
kaynaklarından biridir. Siyasal boyutta kültür emperyalizmi, her bir tanıtım kampanyası ile
değişen ve medya tarafından yaratılan “ihtiyaçlar”ın toplumun kendi kültürel kökleri ve
geleneklerinden uzaklaşmasında önemli rol oynamıştır. Siyasal etki insanların atomize olması,
geleneksel sınıf ve toplum sınırlamalarına yabancılaşması şeklindedir (Arhan, vd, 1999: 16).
İçinde bir toplumun siyasal ve kültürel yapılarını yıkma amacı barındıran kültürel emperyalizm,
eğlenceyi kullanarak, özellikle çocuklar ve gençleri hedef almaktadır. Bir toplumun geleceği
olan çocuklar ve gençler, Batı’nın ‘modernlik’ makyajıyla sunduğu dayatmaları karşı
koymaksızın, mutlulukla kabul ederler.
Kültür emperyalizmi gençliğin üzerinde yalnızca bir piyasa olarak değil, aynı zamanda politik
nedenlerle de durur. Kişisel karşı durmanın kültürel ve ekonomik denetime karşı politik
tehdidini ortadan kaldırmak... Emperyalizm sadece ekonomik-askeri bir talan ve denetim
sistemi olarak algılanamaz. Kültürel egemenlik, kalıcı küresel yağma sisteminin, yani bütünün
önemli bir oluşturucu öğesidir... “Üçüncü Dünya” ülkeleriyle ilgili olarak kültür emperyalizmi;
ezilen halkların kimliğini, kurumlarını, davranış ve değerlerini emperyal sınıfların ilgi
alanlarına uydurabilmek üzere yeniden düzenlemek için Batı’nın iktidar sınıfları tarafından
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halk sınıflarının kültürel yaşamını sistematik olarak etkilemesi ve egemenlik kurması biçiminde
tanımlanabilir. Kültür emperyalizmi hem geleneksel hem de modern formları almıştır. Kültürel
etki; ekonomik yağma ve askeri-politik egemenlikle doğrudan ilgilidir. Bir yandan bunlara
zemin hazırlarken, öte yandan da kalıcılıklarına olanak sağlar (Arhan, vd, 1999: 16-17).
Kültürel emperyalizm, bir toplumun modern dünya sistemine kazandırılmasına ve o toplumun
yönetenler sınıfının, uluslararası sistemin hakim merkezi gücünün değer yargılarını ve sosyal
yapılarını benimsemek ve sosyal kurumlarını bu merkezi gücün sosyal kurumlarına benzer bir
biçimde oluşturmak yönünde ikna edilmesine ve mecbur bırakılmasına ilişkin tüm süreçleri
kapsar (Oktay, 1995: 78). Türkiye’ye baktığımızda, kültürel emperyalizmin etkilerini -ne yazık
ki- açık bir biçimde görebiliriz. Türk örf ve adetlerinden uzaklaşma, Türklüğümüzden utanma
derecesinde Batı hayranlığı, toplumsal olaylara duyarsızlaşma ve bencillik derecesinde
bireyselleşme hep kültürel emperyalizmin Batı değerlerini -hem de kötü yönleriyle- dayatması
sonucudur. Kendi kültürümüze ait kurumların ve kavramların içi boşaltılarak, Batı’nın
sömürüsüne, insanlık dışı uygulamalarına karşı olabilecek tepkilerin önüne geçilmeye
çalışılmaktadır. Bu işlemleri son derece profesyonelce yürüten Batı, dünya enformasyonunun
yüzde 90’ını elinde bulundurmanın verdiği güçle ürettiği “haberler”i dünyanın en ücra köşesine
ulaştırmakta ve bu sayesinde “Yeni Dünya Düzeni”ni kendi çıkarına çevirmekte
zorlanmamaktadır. Batının uygulamalarına karşı yükselen yerel sesler hemen susturulmakta ya
da bu seslerin geniş kesimleri etkilememesi için yerel ve küresel medyada yer alması
engellenmektir.
Kültür emperyalizminin işleyişi tıpkı, üretici sermayenin hammaddeleri az gelişmiş ülkelerden
aldıktan sonra işleyip ana, ara ve tüketim malları olarak yine gaz gelişmiş ülkelere sattığı
sömürü ilişkisine benzemektedir. İletişim ağları üzerinde uluslararası veri akışının yapısının
özelliklerini şöyledir (Geray, 2003: 60):
-Ham enformasyon gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere, özellikle ABD’ye akar.
-Gelişmiş ülkeler, ham enformasyonu depolamada, işlemede ve kullanmada birbirleriyle kendi
aralarında işbirliği yaparlar.
-Gelişmekte olan ülkeler, kendilerinden giden ham enformasyonu işlenmiş olarak ve para
ödeyerek geri alırlar.
-Gelişmekte olan ülkeler kendi aralarında işbirliği yapmazlar.
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Bu süreç, değişen derecelerde yerel kültürü ve toplumsallaşma sürecini değiştiren yabancı
norm, değer ve beklentilerin yerleştirilmesidir. Bu tek taraflı bilgi akışına karşı çıkışlar
1960’lardan sonra, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) gibi forumlarda önemli tartışmalara yol açmıştır.
Bu tartışmalar sonunda hazırlanan MacBride Raporu, bir uzlaşma sağlamışsa da ABD
yönetiminin kendi içindeki tartışmalar sonunda bu ülke UNESCO’dan çekilmiştir. MacBride
Raporu, dengesiz bilgi akışının düzeltilmesi için, gelişmiş ülkelerin teknolojik ve parasal
yardımlar yapmasını öngörüyordu. Daha sonra ITU bünyesinde oluşturulan Maitland Raporu,
sabit temel telefon hizmetinin gelişmekte olan ülkelerde yaygınlaştırılmasına yönelik yardım
önerilerini içeriyordu (Geray, 2003: 60-61).
Egemenler, bir yandan kültür alanını tekellerine alarak ideolojik/politik egemenliklerini
pekiştirme amacıyla kültürel emperyalizmi kullanırken, bir yandan da “kültür pazarı”na el
atarak bir kültür endüstrisi oluşturmaktadırlar. Bu anlamda, iletişim araçlarının ve “kültür”ün
kapitalist kültür endüstrisinin kontrolüne alındığı koordinatlar, geniş bir toplumsal körleşmeye
neden olmaktadır. Kitle kültürüyle dönüştürülen toplumda; iletişimsizlik derinleşerek,
yaygınlaşır. iletişimsizlik ve toplumsal körleşmenin iç içe geçmesi de, insanın yabancılaşmasını
devreye sokar. Kapitalizm tarafından doğrusal bir ekonomik-ideolojik araç olan kültür
endüstrisi çaresiz, tepkisiz ve kayıtsız insan yaratan bir araçtır. Kapitalist kültürün ideolojik
bombardımanı altında biçimini alan insanın hayatı karmaşıklaşır. Edilgen bir ağda, tüketici
olmaya kodlanır (Arhan, vd, 1999: 16).
7.3.1. Tektipleştirici (Stereotipleştirici) Etki
İletişim teknolojilerindeki gelişmeler sonucu habere ve bilgiye ulaşmada yaşanan kolaylık,
günümüz toplumunun yapısında önemli değişimler yapmış, yeni bir insan tipi yaratmıştır.
Birey, eskiden dünyayı dolaşarak elde edebileceği bilgiyi, televizyonu sayesinde evinde, hiç bir
zahmet çekmeden elde edebilmektedir.
Penceresiz monadın yaşadığı bu dünya “Kendisine gidilmeyen, kendisi gelen” bir dünyadır
(Oskay, 1993: 10). 18. yüzyılın sonunda teknik bir terim olarak kullanılan stereotip kavramı,
1922’de Amerikalı gazeteci Walter Lippman tarafından “Kamuoyu” adlı kitabında, sarsıcı
değişimlere karşı genelde dirençli olan “kafamızdaki sabit, dar ufuklu resimler”i karşılayacak
şekilde geliştirilmiştir (Marshall, 1999: 701). Stereotip bir grubun özelliği olan sert ve kararlı
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görüntüsü demektir. Stereotipler bu özellikleri gruba dahil olan herkese verirler. Böylelikle
karşıdan bakan, grubun her üyesinin belirli karakteristiğe sahip olduğu izlenimi edinir (Arda,
2003: 554).
Gustave Le Bon’un bireyin kitle içinde yok olduğu, tektipleştiği görüşü bize stereotip’in
oluşumunu verir. Le Bon’a göre, tek kişinin bireysel yoldan edindiği özellikler kitle içerisinde
silinir, dolayısıyla bireyin kendine özgü karakteri kaybolur. Irksal bilinçdışı, yani bireyin
atalarından kalıtım yoluyla getirdiği özellikler, toplum içinde farklı bireylerin ırksal bilinçdışı
özellikleriyle kaynaşır ve bireyin öz bilincini yok eder. Bireyi birey yapan, bireye özelliğini
veren heterojen ruhsal üstyapılar yerini, toplumu oluşturan bireylerin homojen bilinçsiz
altyapılarına bırakır. Böylelikle, kitle bireylerindeki “ortalama karakter” doğup çıkar ortaya.
Le Bon, kitlenin birey üzerinde yaptığı etkilerin, sadece bireyin kitle içerisinde erimesi,
kişiliğini kaybetmesiyle sınırlı olmadığını; bunun yanı sıra bireye birtakım özellikler de
yüklediğine dikkat çeker. Le Bon’a göre, kitlenin bireye yüklediği özellikler üç nedene bağlıdır
(Le Bon, 2001: 20):

-

Kitle içinde bulunan birey sadece çokluğun, sayı fazlalığının verdiği bir duygu ile, tek
başına olduğu vakit frenleyebileceği içgüdülerine kendisini terk ederek yenilmez bir güç
kazanır. Kitleler isimsiz ve dolayısıyla mesuliyetsiz oldukları için kitle içindeki birey
daima, her yerde kendi sorumluluk duygularından bütünüyle uzaklaşır ve içgüdüleriyle
hareket eder.

-

Kitlede her duygu, her davranış bulaşıcıdır. Hem o derece bulaşıcıdır ki, birey kişisel
çıkarını topluluğun çıkarına kolayca feda edebilir. Böyle bir davranış insanın tabiatına
aykırı olmakla beraber, yalnızca kitlenin bir parçası durumuna getirilmiş bireylerde
gözlenen bir davranıştır.

-

Kitle psikolojisi kitle içindeki bireylerde, yalnız yaşayan bireylerin karakterlerine oranla
zıt karakterler meydana getirir. “Telkine yatkınlık” kitle içindeki bireylerde sık görülen
bir özelliktir. Telkine yatkınlık nedeniyle kişide bilincin çalışması felce uğrar ve
telkinde bulunan kişinin arzusuna göre yönelttiği bütün bilinçaltı etkinliklerin esiri olur.
Kişide, bilinçli kişilik kaybolur, irade ve seçme kabiliyeti kalmaz.
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İletişim teknolojisindeki gelişmelerle birlikte, kitle insanının üretilmesinde yığınlaştırılmış bir
kitle yerine, dağılganlaştırılmış bir kitle üretimine yönelinmiş, sinema döneminde bile insanlar,
yığılgın bir kitle olarak tüketecekleri stereotipleştirilmiş mass production’ı (kitle üretimi)
kolektif bir topluluk olarak aynı mekanda tüketerek söz konusu işte yer alırlarken, günümüzün
televizyonu sayesinde bu kitle üretimi, mass production mantığının bir gelişmesi olarak tekbiçimlendirilmiş metanın (örneğin filmin) çok sayıda seyirci tarafından aynı anda, fakat ayrı
ayrı yerlerde tüketimi ile gerçekleştirilir olmuştur (Oskay, 1993: 11).
Teknolojik gelişimin kitle üretiminde bu şekilde meydana getirdiği değişim, bireyi iletişim
araçları karşısında tek başına bırakmış, ayrı ayrı, aynı ürünü tüketen bireyler, profesyonel
biçimde kodlanarak hazırlanan, belli bir biçimde tüketilmesi için özel olarak hazırlanan bu
ürünlerden, beraber tüketimden daha çok etkilemişler ve özdeş bireyler haline gelmişlerdir.
Gerçek dünya yerine, medya tarafından yaratılan hayali dünyada yaşayan bugünün insanının,
dünyadaki “gezintileri” bittiği için, “yollara” da gereksinimi kalmamıştır. Gezmeye çıksa bile,
yaşam denemeleri zenginleştirilmediği için, alıştığı, kendisine dayatılan yaşam biçimini
bulabileceği yerlere gitmeyi veya yaşam biçimini de kendisiyle birlikte götürmeyi tercih
etmektedir. Onun için dünyadaki bütün beş yıldızlı otellerin belli standartları vardır. Aynı
özellikleri taşırlar. Tıpkı insanlar gibi tektipleştirilmişlerdir.
Medya kolay algılanma ve anlaşılır olma endişesiyle mevcut yargıları daha da genelleştirerek,
kalıplaşmış söz ve deyimleri sık olarak tekrarlar. Aralarında nüanslar olan olay ve durumları
aynı madde başlıkları altında sunar. Böylece bazı haber kalıpları oluşur. Bu eğilim, medyanın,
var olanı pekiştiren, stereotipleri güçlendiren yapısını pekiştirir (Özerkan, 2001: 125).
Günümüzde kitle insanını üretmek için, insanları bir araya getirmenin gereksiz olduğunu,
bireylerin bireyliğini eritmenin, rasyonelliğini tekbiçimleştirmenin en kolay yolunun bireyi tek
başına yakalamak olduğunu öne süren Gunther Anders, bireyin birey olma özelliğini kaybedip,
“hiçkimse” olmaya doğru giden yolculuğunu şöyle ifade ediyor:
“İnsanı bir hiçkimse olacak biçimde değişikliğe uğratmak için –hiçkimse olmadığı için gurur
duyacak birine dönüştürmek için- onu bir kitle içine yerleştirmek ya da bir kitle örgütünün fiilen
üyesi

kaydetmek

gereksizleşmiştir.

Hiçbir

yol

ve

yöntem,

insanı

bireyliğinden

yoksunlaştırmakta onun bireyliğini koruyormuş gibi görünen bugünkü yöntemden daha etkin
132

olamaz. Bu koşullandırma her bir bireyin evinin yalnızlığı içinde, milyonlarca ayrı ayrı evin
yalnızlığı içinde yapıldığı için, hiçbir başka yöntemle karşılaştırılmayacak kadar başarılı
olmaktadır. Bunun nedeni ise bu işin bireyler için bir “zevk” ve “oyun” gibi görünmekte olması;
“kurban”a yitirmekte olduğu herhangi bir şeyin bulunduğunun söylenmemekte olması; bu
sürecin onu aldatıcı bir özel yaşama sahipmiş gibi bırakması, hiç değilse kendine ait bir aile
ortamı varmış duygusuna kapılmasına neden olması; böylelikle bütünüyle ve çok akıllıca
gerçekleştirilebilmekte olmasıdır” (Akt. Oskay, 1993: 13)
7.3.2. Anti-Sosyalleştirici Etki
Bireyin sağlıklı bir psikolojiye sahip olması için üç şeye, bir topluluğa, bir yapıya ve bir anlama
gereksinimi vardır. Öncelikle bireyin içinde yer aldığı toplumun, bir topluluk, birlik duygusu
yaratması gerekir. Ardından bireyin, kendini güvende hissedeceği, bağlanacağı, kendisine
saygı, sevgi duyulacak bir kuruma gereksinimi vardır. Ve son olarak, birey ortak anlamlar
üretebildiği veya üretilen anlamları kendi anlam dünyasında karşılayabildiği oranda, kendini
bir toplumla özdeşleştirebilir ve mutlu olur (Toffler, 1981) İnsanlar ister bir televizyon hava
raporu yorumcusu olsun, isterse bir eğitimci, herhangi bir uzman tarafından onaylanmadıkça
tanık oldukları şeyin farkına varmaktan acizdirler; bedeni rahatsızlıkları bir terapistin elinde
tedavi edilmiş olmadıkça, dayanılmaz biçimde tehlikeli hale gelir; ve taşıtlar, her şeyden önce
yine kendilerinin yarattığı mesafeyi kapatacak bir köprü oluşturmadıkça, komşular ve dostlar
yitirilip gider. Kısacası biz, çoğu zaman kendimizi dünyamızdan kopuk bir halde, kendileri için
çalıştığımız kimselerin gözünden ırakta ve duyumsaya geldiğimiz ahengin dışında buluruz
(Illich, 2000: 12)
Nietzsche bilimsel ve teknolojik gelişmenin bireyde yaratacağı olumsuz etkileri önceden
hissetmiş ve insanın yalnızlaşması üzerine şu öngörüde bulunmuştur:
“Yalnızlar arasında yalnız olan bizler –çünkü bilimin etkisiyle ancak orada olabilirizneredeyiz, insan için bir arkadaşı nerede bulacağız? Eskiden herkes için bir kral, bir baba, bir
yargıç arıyorduk, çünkü gerçek krallardan, babalardan, yargıçlardan yoksunduk. Daha ilerde
bir dost arayacağız, insanlar bağımsız, göz kamaştıran sistemler haline gelecekler, ama yalnız
olacaklar. Bu durumda mitolojik içgüdü bir dost arayacaktır” (Akt. Bataille, 1998: 32).
İletişim teknolojilerinin daha kısıtlı olduğu geçmiş yıllarda bir bireyin dünyayı, farklı kültürleri
tanıması sadece seyahat etme durumuna bağlıyken, günümüzde medya dünyanın en gizli kalmış
133

köşelerini bile her gece ayağına kadar getirmeye başlamıştır. Günümüz insanı, “dünyayı sadece
evinde ve televizyonunun başında görebilmekte... dar bir yaşam sürdürdüğü işlikteki zamandan
sonra geldiği evinde, kapısını dünyaya kapadığı zaman seyrettiği bu ikame dünya karşısında,
gerçek dünyanın hayaletinin tüketicisi olarak penceresiz monad’a dönüşmektedir” (Oskay,
1993: 10). Kendi evinde, tek başına, medya aracılığıyla yaratılmış bir dünyada yaşayan birey,
toplumdan gün geçtikçe kopmakta, böylelikle etkilere daha açık hale gelmektedir.
Kişinin kendisini geliştirmesi, eğitmesi için gerekli olan boş zamanı tamamen medya tarafından
ele geçirilmiş durumdadır. Sanayi sonrası toplumda her zamankinden daha çok çalışmak
zorunda bırakılan ve ailesine, arkadaşlarına, kendini geliştirmeye ayıracağı zamanı kalmayan
birey, teknolojik gelişmeyle biraz olsun kendine ait bir boş zaman yaratma imkanına
kavuşmuştur. Ancak bu boş zamanını ailesine, arkadaşlarına, okumaya, bilgilenmeye ayırmak
yerine televizyon karşısında kullanmayı seçmektedir. Bu seçim bireyin kendisi tarafından değil,
ona, kendisini izlemediği takdirde dünyanın bilgisinden yoksun kalacağını hissettiren medya
tarafından empoze edilmektedir. 1835-1840 yılları arasında Amerika’da demokrasi üzerine
araştırmalar yapan ve önemli sonuçlar elde eden Alexis De Tocqueville, Amerika’daki kitle
toplumu üzerine yaptığı gözlemlerinde bugünün teknoloji toplumuna uyarlanabilecek bir
tespitte bulunmuştur.
Çoğunluğun haklılığı ve doğru değerleri temsil eder sayılması ile, kendisini ve kendi çıkarlarını
ilgilendiren konularda herkesin kendi ölçüsünü kendisinin saptayabileceği inancı arasındaki
çelişkiye dayanan bir toplumsal yaşam düzenlemesinin Amerika’nın bu yeni toplumu için temel
özellik sayılması gerektiğini ileri süren Tocqueville, insanlar arasındaki ilişkilerin genişliğinin
artmasına karşılık, yoğunluğunun ve derinliğinin azaldığını; insanı kendi kalbinin yalnızlığı
içine hapsettiğini; yeni eşitliğin, insanları aralarında bir bağ olmaksızın öylece yan yana
koyduğunu söylemiştir (Akt. Oskay, 1993: 17)
7.4. Sonuç
Medyanın etkileri dünyanın ekonomik ve siyasal değişimiyle paralellik göstermektedir.
Eknomideki ve siyasetteki değişmelerle insanların medyayı takip edip etmemeleri veya medya
içeriklerinden

etkilenip

etkilenmemeleri

değişiklik

göstermektedir.

Ancak

iletişim

teknolojilerindeki gelişme neticesinde, özellikle günümüzde tüketmemenin imkansız hale
geldiği medya içeriklerinin etkisi ölçümlenemeyecek boyutlara ulaşmıştır. Kişilerarası
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ilişkilerin varolabilmsei için gerekli olan güven ve hoşgörü yerini ne yazık ki medyanın da
etkisiyle güvensizlik, korku ve hoşgörüsüzlüğe bırakmıştır.

Güvensizlik üzerine kurulu

ilişkilerde bireyler birbirinden uzaklaşmış ve hem kendilerine hem de topluma
yabancılaşmışlardır. Anti-sosyal bireylerin oluşturduğu postmodern toplumda insanlar
birbirleriyle iletişim kurmadıkları için, birbirlerini tanımaları, anlamaları da imkansız hale
gelmektedir. Bu durumda topluma şiddet, korku hakim olmakta ve systemin önerdiği çözümler
sorgusuz sualsiz kabul edilmektedir. Yani iktidarın hegemonyası her geçen gün daha etkili bir
şekilde pekiştirilmektedir.
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Çalışma Soruları
1- Kitle iletişim araçlarının medyaya dönüşmesi demek, kitlenin bu araçlar karşısında
………… …………….. …………. demektir. Artık kitle medyanın içeriğine etki edememekte,
yalnızca medyadan aktarılan iletileri ……………. yetinmektedir.
2- ……………. ve …………….., insanların ortak kültürlerini hatırlamalarını, sürdürmelerini
ve kültürlerinin getirdiği davranışları tekrarlamalarını sağladı. Böylelikle insan kalabalıkları
“……………” halini aldı.
3- Kültür emperyalizminin ekonomik ve siyasi olmak üzere iki temel amacı vardır: ……….
……………. ……………. ele geçirmek ve ………….. …………. ……………. yoluyla
egemenlik sağlamaktır.
4- ………….. bir grubun özelliği olan sert ve kararlı görüntüsü demektir. ………….. bu
özellikleri gruba dahil olan herkese verirler.
5- ….….…..

…………… nedeniyle kişide bilincin çalışması felce uğrar ve ………….

…………. kişinin arzusuna göre yönelttiği bütün bilinçaltı etkinliklerin esiri olur
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8. BÖLÜM: MEDYA ETKİ TEORİLERİ
8.1. Giriş
Medya dış dünyayı algılamamızda bir çeşit süzgeç rolü oynamakla da kalmayıp, bireyi
kendisine bile istediği gibi yansıtıp, benimsetebilmektedir. Bireye ne olduğunu ne olması
gerektiğini, dışa karşı nasıl görünmesi gerektiğini benimsetebilen medya, bireyi yeni
davranışlar edinmesi, kendisini medyanın önerdiği tiplere benzetmesi yönünde de etkiler.
Modern kişilik teorisinin terminolojisiyle medya, bireylerin kendilerini daha üst referans
gruplarına -gerçekten savunulan gruplara, ya da gerçekte hiç var olmayan hayali gruplara; ve
bilerek, isteyerek ya da başkalarının da öyle yaptığını düşünerek- benzetmelerine, bu
gruplardan saymalarına yol açmakta; bireyin yaptığı bir işi, giyimini, davranışını doğrulamak
için onayına baktığı grupların sayısını arttırmaktadır (Mills, 1974: 440)
8.2. Medyanın Kültürel Etkileri
8.2.1. Yabancılaşma Etkisi
19. ve 20. yüzyıl sosyologlarının zaman zaman ele aldığı “yabancılaşma” kavramını felsefi
literatüre kazandıran Hegel’dir.
Marks’ın meta fetişizmi ile kullanım değerinin değişim değerince baskı altına alındığı
konusundaki görüşünü kendine temel alan Adorno, iktisadı biçimlendiren düzeneklerin
aynısının sonuçta kültürel etkinlikleri de belirlediği düşüncesini benimser ve sermayenin
iktisadı ussallaştırmasının doğal sonucunun tahakküm ve yoksulluk olması gibi, kültürün
ussallaştırılmasının sonucunun da yabancılaşma ve anlamsızlık olacağını öne sürer (Ulaş, 2002:
19).
Marks’a göre yabancılaşma serbest bırakılan insan aktivitesi ürünlerine bağlı olarak meydana
gelen ve üreticilerine hakim olmaya başlayan nesnel bir ilişkidir. 1844’ün “felsefe ve
ekonomik” el yazmalarında “yabancılaşmış ürün” kavramı şöyle açıklanmış:
“Emekçi, yabancı bir nesne karşısındaymış gibi kendi çalışmasının ürününe karşıdır...
Emekçinin kendi ürününe yabancılaşması sadece nesnel olan yabancılaşmasını değil bir dış
varlığı ifade etmektedir. Ne var ki onun ürünü, kendinin dışında ve ondan bağımsız olarak
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vardır ve yabancı ve düşman olarak kendisine karşı gelen nesneye yüklenen hayatı bizzat
kendine karşı otonom bir güç olur” (Akt. Schaff, 1997: 13).
Yabancılaşma kavramının birkaç tamamlayıcı öğesi vardır. Marks, yabancılaşma kavramını
açıklarken farklı anlamlar taşıyan birkaç değişik sözcük kullanmıştır: ‘nesneleşme’,
‘uzaklaşma’ ve ‘türüne yabancılaşma’ gibi. Nesneleşme kavramı işçiler tarafından üretilen
şeylerin yasal durumlarıyla ilgilidir. Kapitalizm öncesi toplumlarda, işçi tarafından üretilen
mallar doğal olarak kendisine ait olurdu. Onu kendisi kullanır veya takas ederdi. Çoğu zaman
paraya ihtiyaç duymazdı. Endüstri devrimi ve onun fabrika üretimi yöntemlerinden sonra,
üretilen mallar yasal olarak, onların meydana getirilmesine yardımcı olan işçilerin değil, fabrika
sahibinin mülkiyeti olarak tanımlanır oldu. İkinci kavram olan uzaklaşma ise, bireylerin
birbirinden uzaklaşmasına vurgu yapar. 19. yüzyılın endüstriyel aşamaları içindeki işçiler diğer
insanlardan ve ücretli iş için birbirleriyle rekabet halinde olmaları sebebiyle birbirlerinden,
işverenlerinden, üretim aşamasında üzerlerinde kontrol kuran işveren temsilcilerinden
uzaklaşıyorlardı. Bu koşullar altında endüstriyel çalışma toplumsal bir iş birliği içinde ve
doyurucu bir deneyim olarak yaşanamazdı. Üçüncü ve en önemli yabancılaşma şekliyse türüne
yabancılaşmadır. İnsan özgür ve bilinçli etkinlik sahibi türsel bir varlık olmasına rağmen,
endüstriyel kapitalizmin çalışma koşulları altında biyolojik tüketimin en temel özellikleri içine
dalar. Yemek, içmek ve neslini sürdürmek gibi hayvansal fonksiyonlarla sınırlanan insan,
insani özelliklerine yabancılaşır (Bocock, 1997: 53-54).
Marks’tan günümüzü yabancılaşma hayatın her alanında gittikçe derinleşmektedir.
Nesneleşme, uzaklaşma ve türüne yabancılaşmanın en yoğun yaşandığı yüzyılımızda,
yabancılaşma tüketim alanına da kaymıştır. İnsan tükettiği oranda mutlu olmaya başlamış,
tüketememek korkusu daha derin yaşanır hale gelmiştir. Her gün iletişim araçlarıyla reklamı
yapılan ürünlere ulaşmak, onları tüketmek hayatın anlamıdır.
Tüketilen mallar ve deneyimler önceden paketlenmiş, düzenlenmiş, yaratılmış ve tüketicide
istenen tepkiyi uyandırmak üzere kodlanmıştır. Bu durum, yabancılaşma olgusuna yeni bir
boyut kazandırmıştır. Tüketiciler hazır yemekler satın alabilir, paket turlarla seyahat edebilir,
televizyonda spor seyredip, radyo ya da disklerden müzik dinleyebilir veya kendi kendilerine
tamir etmeye kalkışmamaları gereken otomobillere binebilir. Modern tüketiciler fiziksel olarak
pasif ama zihinsel olarak çok meşguldürler. Tüketim her zamankinden fazla kafada çözülmesi
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gereken bir deneyim, beyinsel ve zihinsel bir olgudur. Yalnızca vücudun gereksinimlerini
doyuran basit bir süreç olmaktan çıkmıştır. Bu şekilde yabancılaşma ve uzaklaşma modern
tüketim kalıplarına da girmiştir. Tüketiciler durmaksızın artan paketlenmiş deneyimler
yüzünden birçok etkinlik sırasında bir yaratıcılık ve özerklik duygusu yaşamaktan uzak
kalmaktadırlar. Oysa Marks için yabancılaşmamış etkinliğin tanımlayıcı özelliği insan
yaratıcılığıdır. Aktif yaratıcılığın birçok insanın boş zaman uğraşılarının dışında bırakılması,
yabancılaşmanın artmasına ve iş yerlerinde olduğu kadar tüketim alanında da derinleşmesine
yol açtı (Bocock, 1997: 58).
Bireyin ürettiği ürüne, topluma ve kendine yabancılaşmasında iletişim araçları belirleyici bir
rol oynamaktadır. Bu araçlar yabancılaşmış ruh için anlık zevkler sunarlar, yabancılaşan bireyi
aldatarak yaşadığı sefaleti ona unuttururlar ve reklam kurumları aracılığıyla üretilen yapay
arzuları ve gereksinimleri çalışma, daha çok çalışma aracılığıyla tatmin edileceği düşüncesini
verirler. Böylece bir kısır döngü ortaya çıkacaktır. İnsan ne kadar fazla çalışırsa o kadar
yabancılaşacaktır (Berger, 1993: 42).
“Nesneye sahip olmak öylesine bir yabancılaşma olmuştur ki işçi ne kadar fazla nesne üretirse
kendisi o kadar azına sahip olabilir ve kendi ürününün, sermayenin egemenliği altına o kadar
girer. Politik iktisat işçiyle emek arasındaki dolaysız ilişkiyi göz önüne almayarak emeğin kendi
içinde yatan yabancılaşmayı gizler. Emek zenginler için gerçekten güzel şeyler yaratır -ama işçi
için ürettiği yalnız yoksunluktur” (Marks, 1975: 67-69).
8.2.2. Şiddet Etkisi
Medyanın toplumsal şiddete etkisi uzun yıllar araştırma konusu olmuş ve sonunda, toplumda
artan şiddet eğilimlerinin birincil kaynağının medya olduğu bir gerçek olarak kabul edilmiştir.
Özellikle medyanın olumsuz etkileriyle uzun yıllardır karşı karşıya kalan Amerikan
toplumunun, bugün şiddet yüklü bir toplum oluşu ve şiddeti tüm dünya uluslarına yayması bu
gerçeği onaylamaktadır.
1969 yılında toplanan Milton Eisenhower Komisyonu’nun uzun süren araştırmalardan sonra
yayımladığı raporda; TV’deki şiddet olaylarının kötü etkisinden derin bir endişe duyulduğu
görüşüne yer verilmiştir. 1990-1991 TV yayın döneminde yapılan bir araştırma, ‘haber’ ve
‘Caps’ adlı dizi gibi gerçek yaşamdan alınmış sahnelerle dolu ‘Reality Show’lar dışında, TV
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kanallarının her saat ortalama 32 adet şiddet sahnesi sergilediğini ortaya çıkarmıştır (Rigel,
1994: 154).
Medyanın ve daha çok da televizyonun toplumsal şiddete etkisinin en açık kanıtlarından biri
yine ABD’den gelmektedir. Zenci bir sürücünün polislerce dövülerek öldürülmesi ve ardından
olaya karışan polislerin yapılan yargılamada beraat ettirilmesi sonucu, Los Angeles’ta çıkan
zenci ayaklanmasının sebebi olarak medyadaki şiddet gösterilmiştir. Dönemin Başkan
Yardımcısı Dan Quayle, bu suçlamayı açık bir biçimde yapmış ve kamuoyunda da destek
görmüştür. Gerçekten yapılan araştırmalar, bu olaylar öncesindeki iki aylık dönemin,
televizyonun en kanlı dönemi olduğunu ortaya koymaktadır. Değişik kanallarda gösterilen 29
film ve diziden 18’i kan, cinayet, katliam, yangın gibi şiddet içeren sahnelerle doludur (Rigel,
1994: 155).
Ülkemizde özellikle özel televizyonların yayına başladığı 1989 yılından bu yana toplumda
gözlenen şiddet eğilimi, batıda yapılan araştırmaları doğrulamaktadır. Medya bireye, özellikle
çocuklukta seyredilen çizgi filmlerle, defalarca şiddete uğradığı halde her seferinde kurtulmayı
başaran ve ölmeyen kahramanlarla şiddet alıştırmaktadır. Bazen çocuklar, çizgi filmlerdeki
şiddetin aynını arkadaşlarına veya küçük kardeşlerine uygulayarak onların yaralanmasına ve ne
yazık ki bazen de ölümlerine neden olmaktadır. Yetişkinler de medyadan öğrendiklerini
gerçekleştirmede çocuklardan farklı değillerdir. Ama yetişkinlerin topluma verdiği zarar, bir
çocuğunkinden kat kat fazladır. ABD’de işlenen seri cinayetleri günlerce haberlerine konu eden
Türk medyası, benzer cinayetlerin Türkiye’de de işlenmesine yol açmaktadır. Medya topluma
şiddet aşılamakta, şiddet yöntemleri öğretmekte ve bireyleri şiddete yönlendirmektedir.
2004 yılında TBMM’de Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve
toplumda yaşanan şiddet olaylarını ve nedenlerini araştıran Şiddeti Önleme Platformu, şiddetin
sürekli olması ve yeniden üretilmesi üzerinde durmuş ve bu yeniden üretim sürecinde medyanın
en önemli araçlardan biri olduğunu vurgulamıştır. Platform raporunda; şiddete fazla oranda ve
uzun süreli maruz kalınan durumlarda -ki medyadaki şiddetin etkisi de böyledir- insanlarda
şiddete karşı bir duyarsızlaşma ve umursamama hali geliştiğini, yani şiddetin kanıksanmaya ve
benimsenmeye başlandığını, bunun da şiddetin günlük yaşamda artmasına yol açan en önemli
nedenlerden biri olduğuna değinmektedir. Medyanın şiddet üretimi üzerine etkisini araştıran ve
çözüm yolları öneren Platformun, ortaya koyduğu gerçekler şöyledir:
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Medyada şiddet bazen bir sorun çözme aracı olarak, bazen de “doğal” bir olgu olarak
aktarılmaktadır. Medyanın etkisi altında kalan benzer sorunlu toplumsal çevrede bulunan
bireyler (özellikle gençler) kendilerini kabul ettirmek için şiddeti ilk başvurdukları
yöntemlerden birisi olarak algılamaktadır. Kısaca, çok farklı açılardan beslenen şiddet karmaşık
toplumsal bir sorundur, toplumda farklı araçlarla yeniden üretilmektedir. Özellikle bu yeniden
üretim sürecini kırmak için medyanın bu konudaki sorumluluğunun farkına varılması -hem
toplum ve hem de medya kuruluşları olarak- gerekmektedir. Ayrıca toplumda şiddetin
engellenmesi açısından da sözlü ve yazılı basına önemli görevler düşmektedir. Genel olarak
“güçlü konumda olandan” “güçsüze” yönelik olarak fiziksel, duygusal, sözel ve cinsel olmak
üzere dört farklı türde uygulanan şiddetin temelinde toplumsal değerler ve kültürel anlayış
farklılıkları yatmaktadır. Bireyin yetiştiği, aile, çevre şartları ileriki yıllarda çevresine şiddet
uygulayıp, uygulamayacağını belirler durumdadır. Ancak araştırmalar göstermiştir ki,
çocukluklarında şiddete maruz kalmış bireyler ileriki yaşamlarında şiddetle karşılaştıklarında
bunu kendi suçları ya da eksikliklerinin kaynağı olarak algılamakta ve ne kadar şiddete maruz
kalırsa, o oranda da susmayı tercih etmektedir. Yani medya yoluyla bireylere uygulanan şiddet,
bir yandan onları şiddete yöneltirken, diğer yandan da büyük bir çoğunluğunu, korkutarak
sessizleştirmekte ve şiddete duyarsızlaştırmaktadır. (Şiddeti Önleme Platformu Medya ve
Şiddet Çalışma Grubu Raporu, http://aile.gov.tr/medyasiddet.htm)
Televizyonda üretilen şiddet ve bunun toplumda yarattığı etkileri üzerine araştırmalar yapan
Amerikalı akademisyen George Gerbner’ın 30 yıldan fazla süren “Kültürel Göstergeler
Projesi”, ABD’de televizyon programlarının profilini vermesi bakımından önemlidir. Proje
sonunda

elde

edilen

bulgular

şöyledir

(Stossel,

http://www.theatlantic.com/issues/97may/gerbner.htm):
-Amerikalılar boş zamanlarının 3’te 1’ini Televizyon karşısında geçirmektedirler.
-Televizyonda en fazla temsil şansı bulunan grup Beyaz, Amerikalı, Genç, Orta Sınıf, Protestan
Erkekler (WASP)dir. Alt sınıflar neredeyse hiç temsil edilmezler. Amerikan nüfusunun yüzde
13’ünü oluşturan fakirlerin TV’de prime-time’da temsil yüzdeleri 1.3’tür.
-Şiddet kurbanı genç, beyaz bir erkeğe karşılık 17 beyaz, 22 renkli kadın kurban vardır.
-Her 10 beyaz kadın saldırgana karşılık, kurban olan kadınların sayısı 16’dır. Azınlıklara ait
kadınların kurban olma olasılıkları, saldırgan olma olasılıklarının 2 katıdır.

142

-Nüfusun yüzde 67’sini oluşturan işçi ve hizmet sınıfı Amerikalıların, televizyon karakterleri
arasında oranı yüzde 10’dur.
Televizyondaki şiddetin insanları korkuttuğunu, sindirdiğini, dünyayı olduğundan daha
acımasız göstererek, bireyleri sistemi onaylamaya zorladığını öne süren Gerbner, medyanın
insanlarda “Acımasız Dünya Sendromu” yarattığını ifade eder. Medyanın bireyin, diğer
bireylere ve topluma olan güvenini yıktığını ve yabancılara karşı hoşgörüsünü ortadan
kaldırdığını söyleyen Gerbner, şiddetin birey üzerindeki etkisini; “şiddet yüklü bir kültür içinde
büyümek, bazen belirli tipte bir saldırganlığı, çoğunlukla da yalıtım, güvensizlik, korunmasızlık
ve kızgınlığı ortaya çıkarır… Acımasız bir dünya da karanlık güçlere yönelik cezalandırıcı bir
şekilde sunulduğunda çok çekicidir” (Akt. Çığ, 2004: 50) şeklinde açıklar.
Uzun süre televizyonun şiddet içeren iletileriyle karşı karşıya kalan bireylerin “Acımasız Dünya
Sendromu”na yakalanma olasılığının artacağını belirten Gerbner, medyadaki şiddetin bireylere
etkisini şöyle sıralıyor (Gerbner, http://www.contex.org/ICLIB/IC38/Gerbner.htm):
-Eski korkuları da harekete geçirerek paranoyaklaştırma,
-Şiddeti normal bir şey ve problemleri çözmede kullanılması gereken bir yol olarak
benimsetme,
-Şiddete ve sonuçlarına karşı duyarsızlaştırma ve bunun yanı sıra şiddete karşı koymanın ve
protestonun yararsızlığını yerleştirme,
-En önemlisi de bireyin, diğer bireylere ve topluma olan güvenini yıkma ve yabancılara karşı
hoşgörüyü ortadan kaldırmadır.
8.2.3. Korku Kültürü
Korku, insanın tanımlayamadığı, anlayamadığı veya kontrol edemediği bir durum karşısında
duyduğu şiddetli duygusal yıkımdır. Korku içindeki bir insanı yönlendirmek, ona yaptırımlar
uygulamak son derece kolaydır. Korku yaratma, toplumsal denetimin acımasız ama aynı
zamanda en geçerli yoludur.
“Sürüden ayrılanı kurt kapar” anlayışın yerleştiği yüzyıllardan itibaren insanlar, korkularını
yenmek için hep bir sürü (toplum) içerisinde yaşamıştır. Bu nedenle insan toplumsal bir
canlıdır. Ancak Batı toplumlarında 15. yüzyılda yaşanan Aydınlanmayla birlikte yerleşen “böl
ve yönet” anlayışı, toplumu parçalamıştır. 1648’den sonra yaratılan Newton Dünyası’yla gelen
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bireyselleşme, profesyonelleşme, duyarsızlaşma, anti-sosyalleşme sonunda, sosyal ilişkilerin
gittikçe kopuklaştığı, güvenin ortadan kalktığı, korkunun egemen olduğu günümüz toplumları
ortaya çıkmıştır. Özellikle kapitalist sistemin egemen olduğu Batı toplumlarında güven ortamı
bilinçli olarak yok edilmiştir. Bireyleri sindirme, denetleme, sistem içine alma ve orada tutma
çabasının bir sonucu olan korku kültürü, sonunda tüm dünyayı etkileyen ve toplumlararası
savaşa varan sonuçlar yaratmıştır. Çünkü kişiler arasında kaybolan güven ortamında büyüyen
Batılı bireyin, arkadaşlarına, akrabalarına, komşusuna ve toplumuna karşı duyamadığı güveni
farklı toplum bireylerine karşı duyması beklenemez. Batılı birey için kendi toplumunu
oluşturan bireyler bir rakip, diğer toplum bireyleri ise kendi yaşam alanından mümkün
olduğunca uzakta tutulması veya yok edilmesi gereken düşmanlardır.
Korku kültürünün en rahatsız edici sonuçlarından biri insan ilişkilerinin risk çerçevesine
oturtulmasıdır. İnsanlar artık ilişkilerine daha yoğun bir risk duyarlılığı ile yaklaşmakta bu da
Risk Toplumunu doğurmaktadır. ABD’de romantik ilişkileri konu alan önemli bir sosyolojik
araştırmada, bireylerin “aşk ilişkileri ve eş seçimiyle ilişkilendirdikleri riski azaltmak için
yoğun bir çaba içinde olduğu” ortaya çıkmıştır. Bunu sonucunda bireyler “ilişki kalıplarını
değiştirerek”, “toplumun bir ritüel haline getirdiği rasyonel yönetim ilkelerini ilişkilerine
uygulayarak” kendilerine yönelik riski minimuma indirmeye çalışmaktadırlar. Evlilikler ve
hatta ilişkiler tıpkı şirketler gibi riski minimuma indirmek için sözleşmelerle başlamaktadır.
Risklerden kaçınmanın ön planda olduğu ilişkilerin yaşandığı Batı toplumları sosyologların
“Kültürel Soğuma” olarak adlandırdıkları bir sürece girmiştir. Batılı hükümetler bile “Kültürel
Soğuma”yı destekler politikalar üretmektedir. 1999 yılının Ağustos ayında İngiliz Hükümeti
kadınları, eşleriyle ortak banka hesabı açmamaları konusunda uyarmış, aksi takdirde evliliğin
sona ermesi halinde mağdur duruma düşeceklerini belirtmiştir (Furedi, 2001: 17).
Riskli, zararlı ilişkilerden kaçan, yalnız yaşayan, kendini güvenlik duvarlı bir şatoya kapatan
bireyin sistemden başka güvenecek hiçbir şeyi yoktur. Herkese şüpheyle yaklaşan, topluma
yabancılaşan, korku içindeki insan, toplumunu, dünyayı teknolojik araçların içeriklerinden
keşfetme yolunu daha güvenli bulur. Bu bazen bilgisayarla ulaşılan internet ortamı, bazen de
medya içerikleridir.
İnsanı bilinmeyenin dokunuşundan daha çok korkutan hiçbir şey yoktur. İnsan kendine değen
şeyi görmek ve tanımak, en azından sınıflandırmak ister. Yabancı herhangi bir şeyle fiziksel
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temastan her zaman kaçınma eğilimindedir. Karanlıkta beklenmedik bir şeyin sebep olduğu
korku, paniğe kadar varabilir. İnsanların etraflarında yarattıkları bütün mesafelerin nedeni bu
korkudur. Kendilerini başka hiç kimsenin giremeyeceği evlere kapatırlar ve ancak orada bir
dereceye kadar güvende hissederler. Hırsız korkusu yalnızca soyulma korkusu değildir, aynı
zamanda karanlığın içinden aniden uzanan beklenmedik bir elden duyulan korkudur (Canetti,
1998:15).
İnsanı içine düştüğü korkudan kurtarabilecek tek şey ilişkilerin yoğun yaşandığı bir toplumdur.
Doğu toplumlarını oluşturan bireylerin hala geniş ailelerle birlikte, insan ilişkilerinin samimi,
güvenin ön planda tutulduğu bir toplumda yaşıyor olması, bu toplumların siyasal, ekonomik,
sosyal çalkantılardan daha az etkilenmesini sağlamaktadır. Ancak gelişen iletişim
teknolojileriyle dayatılan Batı kültürü, Doğu toplumlarının kültürel yapısını bozmakta,
toplumsal bağlarını koparmakta, bireylerin yerel değerlere, topluma yabancılaşmasını
hızlandırmaktadır. Batılılaşan Doğulu birey, korku kültürünün içine çekilmektedir. Beş yıl önce
yaşanan ekonomik kriz sonrası binlerce insanın işsiz kaldığı ülkemizde sosyal bir patlamanın
yaşanmaması Doğu kültürünü henüz kaybetmediğimizin göstergesidir. Çünkü işsiz ve parasız
kalan insanlar, aileleri, akrabaları tarafından desteklenmiş, karınlarını doyurmuştur. Ancak
hızla bireyselleşen, kökleriyle bağını koparan, birbirine olan güvenini, sevgisini, saygısını
kaybeden insanlarımızın on-on beş yıl sonra yaşanacak benzer bir krizi nasıl atlatacağı
düşünülmesi gereken bir konudur.
Son yıllarda gazete ve televizyon içeriklerinde şiddetin ön plana geçmesi, hırsızlık, kapkaç,
tecavüz, cinayet haberlerinin artması, şehirlerin belli bir saatten sonra güvenli olmadığı
mesajının verilmesi toplumda güvensizliğin tırmanmasına, insanların güvenlikleri için daha çok
harcama yapmasına yol açmıştır. Her yer güvenlik elemanları ve kameralarıyla korunma
altındadır. İnsanlar evlerine, arabalarına güvenlik sistemi taktırmakta, çantalarında bayıltıcı
sprey taşımakta, hafta sonları özel kurslarda dövüş teknikleri öğrenmektedirler. İstanbul
Emniyet Müdürlüğünün devreye soktuğu yeni güvenlik sistemi de insanların korkusunu ikiye
katlamıştır. Yüzlerce kamerayla, kilometrelerce ötedeki bir olayı anında görüntüleyip, failin
fotoğrafını çekebilecek bir sistem olan MOBESE, İstanbul’da güvenliği en üst seviyeye
çıkarma amaçlıdır. Ama insanların kafasında İstanbul bu kadar büyük önlemlerin alınmasını
gerektirecek kadar tehlikeli bir şehir mi? ve eğer tehlikeliyse ben kendi güvenliğim için ne
yapabilirim? sorularının oluşmasına yol açmıştır.
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17 Haziran 2005 günü hizmete giren ve İstanbul'u 3500 araç ve 570 kamerayla tarayacak olan
Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) adlı güvenlik sistemi 25 milyon YTL’ye
(25 trilyon Lira) mal oldu. İstanbul'un büyük kavşaklarına, parklarına, marketlerine ve
meydanlarına monte edilen kameralarla, şehrin 24 saat gözlemlenmesini sağlayan sistem,
isteyen vatandaşlara da sisteme entegre olmaları halinde, kendi güvenliklerini sağlamları
konusunda hizmet veriyor (http://www.milliyet.com.tr/2005/06/18/guncel/gun02.html).
Ekonomik hayat açıkça riskin önlenmesine yönelmiş durumdadır. Batı dünyasında sağlık
harcamalarındaki inanılmaz artış genelde yeni tıbbi buluşların yüksek maliyetinin bir sonucu
olarak açıklanmasına karşın, sağlık endüstrisini ABD’de en karlı sektör haline getiren yeni tıbbi
teknolojiler değil riskleri minimuma indirme kaygısıdır. Risk önlemeye yönelik bütün ürün ve
hizmetler iyi iş yapıyor. İngiltere’de içecek pazarında en hızlı büyüyen sektör şişelenmiş sudur.
Musluktan su içmenin riskli olduğu gerekçesiyle şişe suyu satışları 1990’dan 1995’e iki kat
artmıştır. Büyüyen bir diğer sektör de kişisel güvenlik endüstrisidir. 1990’lı yıllarda hırsız
alarmı, yangın alarmı, araba alarmı ve kişisel alarmlara talep ciddi ölçüde artmıştır. 1990’lı
yıllarda, ekonomide durgunluk yaşanmasına rağmen güvenlik önlemlerine duyulan talep
sayesinde bu endüstri yılda yüzde 10 büyüme gerçekleştirmiştir. Gazete başlıklarında kişisel
güvenliğe yönelik yeni bir tehdit çıkar çıkmaz yeni risk önleme ve korunma yöntemlerine
gösterilen talep daha da artmaktadır (Furedi, 2001: 26-27)
Sürekli risk uyarıları eşliğinde güvenliğin yüceltilmesi, insan düşmanı bir entelektüel ve
ideolojik atmosfer yaratır. Toplum ve bireyler, azimlerine ket vurmaya ve davranışlarına sınır
getirmeye çağrılır. Güvenliğin kutsanması ve risk almanın lanetlenmesinin gelecekte önemli
sonuçları olabilir. Eğer yenilik ve deneyler engellenirse, toplum karşısına çıkan sorunlarla
uğraşmaktan aciz olduğunu kabul etmiş olur. Riskten kaçınmaya ve güvenliğini arttırmaya
çalışan kişi, sonuçta yalnızca saplantılarının arttığına tanık olur. Oysa, toplumlara
geçmiştekinden daha fazla güvenlik getiren şey, sosyal ve bilimsel yenilikler sayesinde insanın
yaşamı üzerindeki kontrolünün artmasıdır. Ancak, risk alma korkusu kahramanı değil, kurbanı
alkışlayan bir toplum yaratır. Aktif olmanın değil pasif olmanın, cesaretin değil güvenliğin en
önemli erdemler olduğu empoze edilir. Sonuçta ortaya çıkan çaresiz bireyi avutmak için
kendisine, krizler ve felaketlerle dolu bu dünyada hayatta kalmakla bile büyük bir iş başardığı
söylenir (Furedi, 2001: 38-39).
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Bilimsel gelişmeler sonucu doğaya hakim olan ve doğayı değiştirebilme yetisi kazanan insan,
insanların ve dünyanın geleceğini tehlikeye düşürecek büyük riskler yaratmıştır. Çevresel
felaketler, iklim değişiklikleri, küresel ısınma, toplumsal kaoslar hep teknolojinin insan ve doğa
üzerinde yarattığı baskının yan etkileridir. Teknolojinin hızla gelişmesi sonucu riskin arttığı
görüşü düşünürler arasında da oldukça yaygındır.
Alman sosyolog Niklas Luhmann da bu görüşü savunur. Luhmann’a göre, “teknolojik
olanaklardaki devasa artış, insanın varolan risklere dikkat etmesine başka herhangi bir etkenden
daha çok sebep olmuştur” (Akt. Furedi, 2001: 88). Luhmann’ın kötümserliğini paylaşan ve onu
yalnız bırakmayan bir diğer sosyolog Anthony Giddens’tır. Giddens, “imal edilmiş risk,
bilimsel ve teknolojik gelişmelerin her yere üşüşmesiyle üretilmektedir; yine de bunları
incelemeye ve sakıncalarını gidermeye yönelik atacağımız her adımda bilim ve tekniğe
başvurmak zorundayız… Bununla birlikte risk hesapları yalnızca uzmanların eline bırakılamaz.
(Çünkü) bütün risk hesaplama ve göğüsleme stratejileri, değerlerin ve arzu edilen hayat
biçimlerinin bir dönüşümüne işaret eder. Ayrıca çıkar sahipleri ve iktidar sistemleriyle
yaşamsal bağlara sahiptir. Epey geniş bir ekonomik çıkar grubu sentetik kimyasalların üretimi
ve pazarlanmasıyla yakından bağlantılıdır. (Ama aynı gruplar sentetik kimyasalların sperm
sayısını azalttığı yönünde sonuçlar elde edilen araştırmalara kaynak aktarmaktadır)” (Giddens,
2001: 247-248) görüşünü ileri sürmektedir.
Ancak burada asıl tartışılması gereken böyle bir risk altında olan dünyanın medyada gerçek
anlamda ve doğru olarak temsil edilip edilmediğidir. Medya, dünyadaki gerçek riskler yerine
suni riskler yaratma veya var olan ama yansıtıldığı kadar ciddi boyutta olmayan riskleri abartma
çabası içerisindedir. Medyada geniş yer bulan ve son günlerde arttığı izlenimi uyandıran kapkaç
olayları aslında her zaman yaşanan kapkaçlardan çokta fazla olmayabilir ve reklamveren bir
bayıltıcı sprey üreticisinin ürününün satışlarını arttırmak için medya organizasyonunun
haberlerine sponsor olmasıyla bağlantılıdır. Ya da hırsızlık ve cinayet olaylarındaki artışın
güvenli sitelerde oturmayı zorunlu kıldığı yönünde üst üste haberler veren medya kuruluşu,
müteahhitlik yapan ve tam da böyle bir site inşa eden patronuna hizmet ediyor olabilir. İstanbul
İnönü Stadyumu önünde bir aracın camını kırarak gasp yapan hırsızlık olayını haber alan ve
olay yerine gidip pusu kuran ve aynı yerde bir saat sonra aynı şekilde gerçekleştirilen bir başka
gasp olayını görüntüleyen televizyon muhabiri ve kameramanının, yaklaşık 15 dakika hırsızı
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kayda almaları, bu arada polise haber vermemelerinin altında yatan gerçek nedir? Belki akşam
haberlerinde yayınlayacak güzel bir hikaye(!) yakalamak ya da insanlara şehrin göbeğinde,
trafiğin ve insanların en yoğun olduğu saatte, ne kadar savunmasız, zavallı ve tek başına
olduklarını göstermektir.
8.3. Medyanın Siyasal Etkileri
Bir siyasal sistemin işleyebilmesi için halkın katılımı nasıl gerekliyse, siyasal sistemlerin
mevcudiyetlerini devam ettirebilmeleri için halkı, “eğitmeleri” de gerekmektedir. Siyasal
sistemlerin bu “eğitim” için kullandıkları araç siyasal toplumsallaşmadır (Turan, 1986: 29)
Toplumsallaşma için eğitim yerleri de öncelikle aile, daha sonra okul, çevre ve son olarak da
medyadır.
Medyanın siyasal etkileri aile, okul ve sosyal çevreden bazen çok daha fazla olabilmektedir.
Çünkü günümüzde birey ailesi ve arkadaşlarıyla geçirdiği süreden daha fazla süre medyanın
etkisi altındadır. Televizyonun karşısında geçirdiği zaman, sosyal yaşama ayırdığı zamandan
kat kat fazladır. Bununla birlikte okul belli bir yaştan sonra etkisini kaybederken, medya
yaşamımızın tüm dönemlerinde bizimle birliktedir.
Medya yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet olarak devlet organları ve halkın
üzerinde etkilidir. Medyanın, devlet organlarını denetleme, bu organlara işlerlik kazandırma,
halkı devletin icraatları hakkında bilgilendirme ve halkın isteklerini, sorunlarını bu organlara
bildirme gibi olumlu etkilerinin yanı sıra; halkı yönlendirme, belli bir konuyu empoze etme,
gündemi halkın aleyhine değiştirme gibi olumsuz etkileri de vardır. Zaten olması gereken
olumlu etkileri son bölümde ele alınacağından, bu bölümde etkilerin olumsuz yönü üzerinde
durulacaktır.
8.3.1. Gündem Oluşturma Etkisi
Bu etki, medyanın haberleri sunma şekliyle, bazen toplumun ne düşünmesi, neyi görmesi
gerektiğini belirlediğini öne sürer. Bu görüşe göre, medyanın ele aldığı konular, halk arasında
önemli kabul edilir.
Eğer bu etki olumlu yönde kullanılırsa halkın gözünden kaçan veya medya ele almazsa haberdar
olamayacak konular gün ışığına çıkar ve tartışılır. Ancak kötü yönde kullanılırsa, sermayenin
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elindeki basın yeri geldiğinde, halkın dikkatini başka yöne çekmek için yapay gündemler
yaratabilir. Örneğin, Hükümetin birçok tavizler vererek İncirlik üssünü Amerika’nın
kullanımına açtığı dönemde, ortaya atılan türban konusu gibi.
Gündem Oluşturma modelinin ilk yaratıcısı 1922’de yazdığı Kamuoyu adlı kitapta kitle iletişim
araçlarının izleyici ile dış dünya arasında bir köprü görevi üstlendiğini söyleyen Walter
Lippman’dır. Lippman’a göre, içinde yaşadığımız çevre ile ilgili olarak bildiklerimizin çoğu
bize doğrudan deneyimlerimizle değil de kitle iletişim araçları aracılığıyla gelmektedir (Atabek
ve Dağtaş, 1998:424).
Gündem oluşturma hipotezinin ilk sistematik çalışması ise 1972’de McCombs ve Shaw
tarafından yazılmıştır. Onlardan önce gündem oluşturma düşüncesinin oldukça doğrudan bir
ifadesi Norton Long’un 1958’deki bir makalesinde görülür:
“Bir anlamda gazete gündem sınırlarını oluşturmada birincil harekete geçiricidir. Gazete
insanların çoğunluğunun ne hakkında konuşacağına, çoğunluğun gerçekleri ne olarak
düşüneceğine ve pek çok insanın sorunlarla mücadele etmede hangi yolu kabul edeceğine karar
vermede en büyük paya sahiptir” (Severin ve Tankard, 1994:367)
Gündem oluşturma süreci, medya gündemi, kamu gündemi ve politika gündemi olmak üzere
üç ayrı gündem ile ilgilidir. Bu üç ayrı gündem birbiriyle etkileşim halindedir. Medya gündemi
konusundaki araştırmalar, medya gündeminin nasıl ve kim tarafından oluşturulduğu üzerine
yoğunlaşır. Politika gündemini oluşturan, sorunlar ve bu sorunların yasal düzenlemelerle
çözümü konuları da medyanın gündemiyle örtüşür. Demokrasinin doğru işlediği ülkelerde
medya, halkın sorunlarını, siyasilerden beklentilerini sayfalarına taşıyarak politikacılara
izlemeleri gereken gündemi sunarlar. Ancak demokrasinin tam olarak yerleşmediği veya yanlış
uygulandığı ülkelerde, gündem belirleme olumsuz anlamda etkilidir. Medya organı çıkar
ilişkisi içinde olduğu politikacı –sermayenin eline geçen bir medya organı, patronun
çıkarlarının zedelenmemesi için her zaman politikacılarla yakın olmak zorundadır- zor duruma
düştüğü anda suni gündemler yaratabilir. Düzenin sağlıklı işlemediği ülkelerde, politik
gündemde olduğu gibi kamu gündeminde de medya ön plandadır. Ancak kamu gündeminin ön
planda olması daha önemlidir. Çünkü medya, öncelikle halkın sorunları, istekleri doğrultusunda
haberlerini seçmeli, haber değerlerini bu doğrultuda belirlemelidir.
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Gündem oluşturma, medyanın haberleri sunuş yoluyla tüketiciyi manipüle etme (etkileyerek
yönlendirme) yöntemlerinden biridir. Bu yolla halkın düşünceleri bir yönde toplanır, çözüm
gerektiren konu üzerinde kamuoyu yaratılır. Amerikalı Araştırmacılar Shoemaker ve Reese,
medyanın gündemini etkileyen 5 ana kategori olduğunu öne sürmüşlerdir. Bunlar (Rigel, 2000:
25):
1-Medya çalışanlarından kaynaklanan etkiler; çalışanların kişisel ve mesleki birikimleri, kişisel
tutumları ve mesleki rolleri.
2-Medya tekdüzeliğinden kaynaklanan etkiler; zaman kısıtlılığı, yayındaki yer ihtiyacı, haber
yazımının basamaksal yapısı, haber değerleri, tarafsızlık standardı ve muhabirlerin resmi
kaynaklara olan bağlılıkları.
3-İçerik üzerindeki örgütsel etkiler; medya organizasyonları para kazanmak amacıyla kurulmuş
şirketlerdir. Bu nedenle içerik üzerinde her türlü değişikliği yapabililer.
4-Medya örgütlerinin dışından gelen etkiler; bu etkiler, çıkar gruplarının belli bir içerik için (ya
da karşı) lobi yapmalarını, medyanın kapsamına girebilmek için olaylar yaratmalarını ya da
iftira veya müstehcenlikle ilgili yasalarla doğrudan içeriği düzenleyen hükümleri içerir.
5-İdeolojinin yarattığı etki; medya organizasyonu, faaliyet gösterdiği toplumun yapısından,
kültüründen, ideolojisinden etkilenir ve bunu içeriğine yansıtır.
8.3.2. Rızasız Rıza Üretme Etkisi
İnsanlığın ulaştığı uygarlık düzeyinde medya önemli bir silah. Toplumsal yaşamın her kesimine
giren, insan beyninin gözeneklerine işleyen medya, menzili sınırları aşan ve dolayısıyla da
dünyayı “küçülten” etkin bir güç. Kapitalizmin elindeki işlevselliğiyle modern hayatın en
büyük canavarı özelliğini kazanan medya; insanlık açısından da yeni bir kirlenme ve
dejenerasyonun aracıdır. Noam Chomsky’nin deyişiyle “aptal kitleleri gerekli yanılsamalarla
aldatarak rızanın üretilmesi”nde etkin rol oynayan medya, kapitalizmin elinde “King
Maker/Kral İmalatçısı” oluyor. Yani kitlelere yeni “lider”inin imajını medya götürüyor (Arhan,
vd, 1999: 26).
Bugün medya kavramıyla ifade ettiğimiz haberleşme araçları, dünyada ve Türkiye’de siyasal
iktidarın en önemli egemenlik aracı haline gelmiş durumda. Şirket ve devlet ortaklığı, elinde
bulundurduğu medya aracılığıyla, iktidarını toplumsal bir rıza temeli üzerine yapılandırmış,
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böylece nispeten daha az kavgalı, gürültülü bir egemenlik sağlamıştır. Yani medya, sistemin
bir ve aynı tür insan yetiştirme ve yönlendirme mekanizmalarının vazgeçilmez aracıdır.
Medyanın kitleler üzerindeki yönlendirici ve etkileyici gücü her geçen gün biçim değiştirerek
yoğunlaşmaktadır (Arhan, vd, 1999: 35).
Hegemonya en iyi rızanın örgütlenmesi olarak anlaşılır, bağımlı bilinç biçimlerinin şiddet ya
da zora başvurulmadan inşa edildiği süreçlerdir (Barrett, 1996:65). Bu kavramın ideoloji
kavramından iki önemli farkı vardır; hegemonyada rıza önem taşır ancak ideoloji zorla
dayatılabilir, hegemonya ideolojiden daha geniş bir kategoridir; ideolojiyi kapsar ama ona
indirgenemez. Hegemonya bir egemen iktidarın kendi yönetimi için, hakimiyeti altındaki
insanların rızalarını kazanmada başvurduğu stratejiler alanı olarak tanımlanabilir. Hegemonya
altyapı ile üstyapı arasındaki sivil toplum alanı ile ilişkilendirilir. Medya, aile, okul, ordu vs.
tüm bunlar, bireyleri egemen iktidara baskıdan çok rıza ile bağlayan hegemonik aygıtlardır.
Rızanın üretimi gerçekleştiğinde, iktidarın kontrolünde bir ortak duyu inşa edilebilir; böylelikle
hakim sınıfların ideolojisi meşrulaştırılır ve ideolojik işleyişi gizlenir. Bu doğallaştırmanın
ardından ideoloji kitlelerin bilinçlerinde ve gündelik alışkanlıklarında yeniden üretilir.
8.3.3. Bilgi Boşluğu Yaratma Etkisi
Bilgi Açığı Hipotezi (Kuramı) ilk olarak 1970 yılında P. J. Ticheneor, G. A. Donohue ve C. N.
Olien’ın “Kitle Medyasının Akışı ve Bilgideki Farklı Büyüme’’ adlı çalışmaları ile birlikte
ortaya çıkmıştır.
Bilgi açığı hipotezinin temel varsayımı şöyledir: kitle medyasındaki bilgilerin bir toplumsal
sisteme nüfuzu arttıkça bilgilerin kazanımı sosyo-ekonomik seviyeye göre farklılık
göstermektedir. Kitle iletişim araçları tarafından aktarılan bilgiler bu toplumun içerisinde yer
alan daha yüksek sosyo-ekonomik statüye sahip kesimlerince toplumun daha düşük sosyoekonomik statüye sahip kısımlarına göre daha hızlı bir şekilde kazanılmaktadır. Böylece bu
kesimler arasında var olan bilgi açığı azalmak yerine daha da artmaktadır (Tichenor vd., 1970:
159-160).
Bilgi açığı hipotezini aynı zamanda bir “iletişim açığı” olarak nitelendiren Tichenor vd., bu
hipotezi kitle iletişim araçlarının bir konu ile ilgili olarak toplumu geniş bir şekilde
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bilgilendirme konusunda başarısızlığını açıklayan bir teori olarak görmüşlerdir (Tichenor vd.,
1970: 170).
Bu yaklaşımın yetersizliğini ileri süren bazı araştırmacılar, bilgi boşluğunun sadece sosyoekonomik statü ve eğitim durumuyla ilişkilendirilmesinin yeterli olmadığını, farklı demografik
özelliklerin ve kültürel yapının bu açığı artırabileceği savunmuşlardır.
Genova ve Greenberg bilgi açıklarının sosyo-ekonomik statü ve eğitimden çok alıcının ilgisiyle
kuvvetli bir şekilde ilişkili olduğuyla ilgili kanıtlar buldular. İki çeşit ilgi üzerine yoğunlaştılar
öz ilgi (ya da haber ilgisinin bir kişinin kendisi için yararlılığının algılanışı) ve sosyal ilgi (ya
da kişinin sosyal çevresi ve kişiler arası bilgi ağları için bilginin algılanan yararı) (Severin ve
Tankard, 1994: 422). Araştırmacılar bu iki ilginin eğitimden daha fazla bilgi düzeyini etkilediği
ve sosyal ilginin bilgi kazanımı için daha etkili olduğunu ortaya çıkardılar.
8.3.4. Tercih Çarpıtması Yaratma Etkisi
Toplumlar geçmişten güç alan yasalar, kurallar ve politikalarla yönetilir. Toplumsal istikrar bu
yaptırımların devamlılığı ile sağlanır. Yaptırımlardan hoşnut olmayan kamuoyu, doğrudan
iletişim içinde olmadığından gücünün farkına varamaz ve harekete geçmesi olanaksızlaşır.
Aradaki bağı koparan iletişim teknolojileridir. Bağların kopmasıyla; bireylerin saklı tercihleri
değiştiği halde, bireyler değişen tercihlerini açığa vurup, kamuoyunun değişimine yol
açamazlar.
Tercih çarpıtması deyimi ile kişinin algıladığı toplumsal baskılar karşısında isteklerini
olduğundan farklı göstermesi kastedilmektedir (Kuran, 2001: 9). Tercih çarpıtması Neuman’ın
Suskunluk Sarmalı’yla da yakından ilişkilidir. Tercih çarpıtmasında baskı gruplarının olduğu
kadar kamuoyunun da etkisi çoktur. Devlet veya başka bir çıkar grubu, çoğu zaman
düşünülmesini, algılanmasını istediği şeyi doğrudan empoze etmektense kamuoyunun bu
tercihi yönlendirmesini sağlarlar. Birey veya grup, toplumdan farklı olan düşüncelerini
açıklarken dışlanma, cezalandırılma, aşağılanma gibi yaptırımları kabullenmek zorunda
bırakılırlar. Cezalandırılma genelde anti-demokratik yönetimler bünyesinde görülürken;
kendisini demokratik olarak tanımlayan yönetimler, aşağılama ve dışlama tipi yaptırımları
tercih eder.
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Timur Kuran, Neumann’ın Suskunluk Kuramını bir adım daha ileriye götürerek, kişilerin veya
grupların algıladığı toplumsal baskılar karşısında susmakla kalmadıklarını; düşüncelerini ve
isteklerini farklı gösterme yolunu seçtiklerini öne süren “Tercih Çarpıtması Kuramı”nı ortaya
atıyor.
Kuran, Tercih Çarpıtması Kuramını “söz konusu kuram, ekonomi geleneğinde yer alan
optimizasyon ve denge kavramlarını kapsıyor. Politika biliminde olduğu gibi toplu karar alma
süreçlerinde başrolü baskı gruplarına veriyor. Toplumbiliminde olduğu gibi, bireyleri
birbirinden öğrenen, birbirine ilgi gösteren, başkalarının kendisine ilişkin düşüncelerinden
kaygı duyan toplumsal varlıklar olarak değerlendiriyor” (Kuran, 2001: 11) şeklinde
çerçevelendiriyor.
Tercih çarpıtması kuramına göre, toplumsal etkiler bireyin tercihlerini etkiler ve birey kararını
üç ayrı duruma göre verir: toplumun kararından elde edeceği tatmin; seçtiği tercihten
kaynaklanacak ödül ve zorluklar; kendini dürüstçe ifade etmekten edineceği yarar (Kuran,
2001: 36).
Kuran, bireylerin kamusal söylemini oluşturan bilgilerin, tercih çarpıtmasına bağlı
çarpıtıldığını, tercih çarpıtmasının bilgi çarpıtması yoluyla güçlendirildiğini ileri sürer (Kuran,
2001: 40).
Bilgi çarpıtmasının en büyük sakıncası da statükonunun sakıncaları konusundaki cehaleti
arttırmasıdır. Çünkü, baskın olan kamusal söylem, varolan politik düzenin eleştirilmesini
yasakladıkça, düzen eleştirisinde bulananları dışladıkça, aşağıladıkça, açıkça düzen eleştirisi
yapanlar azalacak, kalmayacak veya bilgilerini açığa vurmama, ortak düşünceyle paralel
düşüncedeymiş izlenimi yaratma yolunu seçeceklerdir. Eleştiren olmayınca kamuoyunun
düzenin eksikliklerini görme şansı, bu konuda bilgi edinme şansı ve alternatif bir düzen
geliştirme şansı oradan kalkar.
Tercih Çarpıtması, insanların toplumca onaylanma gereksinimi duymalarından dolayı,
istenmeyen toplumsal sonuçların direngenliğini arttırır. Bir diğer olumsuz sonucu ise cehaleti
yaygınlaştırmasıdır. Yaygın cehaleti etkileyen etmenler şunlardır (Kuran, 2001: 40):
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- Saklı bilginin (kişinin açığa vurmadığı bilgisi) büyük ölçüde başkalarından kaynaklandığı
durumlar. Saklı bilgi kişisel deneyimlerden kaynaklanıyorsa öyle bir cehalet pek görülmez.
- Açık kamuoyu muhalefetinin bulunmadığı bir denge oluşturulursa: bu durumda bireylerin
statükonun alternatiflerinden ilgilerini kesme olasılıkları, muhalefetin değişimin yararlarını
anımsatmayı sürdürdükleri durumdan daha yüksektir.
- Toplum, kapalı bir toplum özelliği gösteriyorsa. Bilginin tek bir kanaldan yayıldığı
toplumlarda (örneğin İran, Çin gibi ülke toplumları) yaygın cehalet olasılığı açık bir topluma
oranla daha fazladır.
Bütün bu olumsuzlukların ortaya çıkmasında medyanın rolü küçümsenmeyecek kadar çoktur.
Bugün dünya veya toplumumuz hakkında edindiğimiz bütün bilgiler, bu bilgiler ışığında
oluşturduğumuz kanaatler, yargılar, tutumlar medya içeriği üzerinden kurgulanır. Kamuoyu,
farklı düşüncelerden medya sayesinde haberdar olur ve bu farklı düşünceye karşı takınacağı
tutumu da medya sayesinde öğrenir. Örneğin, son günlerde Türkiye’de yaşadığımız birçok olay
–F tipi cezaevlerine yönelik protestolar, türban olayları, AB’ye üyelik, Öcalan’ın tekrar
yargılanması, bayrak yakma olaylarına gösterilen tepkiler, Kıbrıs’ta yaşanan olaylar vb.
Örnekler daha da artırılabilir- devletin veya belli grupların organize ettiği ve medyanın
yönlendirdiği olaylardır. Çok tehlikeli sonuçlara varabilecek bu olaylarda farklı düşüncelere
sahip olan birey veya gruplar susturulmaktadır ve düşünceleri kamuoyuyla aynıymış gibi
söylemler üretmeleri ve davranmaları sağlanmaktır.
Tercih çarpıtmasının en tehlikeli sonucu, toplumsal uzlaşmayı engellemesi ve sosyal patlama
yaratabilecek olmasıdır. (Kuran, 20001: 17) Tercih çarpıtması, başkalarının karşı çıkabileceği
düşüncelerini kişinin bastırması anlamına gelen oto-sansürle eşanlamlı olmayıp, daha geniş
kapsamlı bir kavramdır. Tercih çarpıtması, “yalan”, “içtensizlik” ve “ikiyüzlülük” kavramlarını
da kapsayan bir terimdir (Kuran, 2001: 22-23). Yani tercih çarpıtmasında, suskunluk
sarmalında olduğu gibi sadece susmak, düşüncelerini söylememek değil, düşüncelerinin
kamuoyuyla aynı olduğunu ilan etmek vardır. Bir PKK’lı teröristin yakalandıktan sonra
öldürülme korkusuyla kamuoyunun “vatanın bölünmez bütünlüğü” söylemine sarılması ve
bunu savunuyormuşçasına terörist arkadaşlarını ele veren itiraflarda bulunması tercih
çarpıtmasının en uç örneğidir.
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8.4. Sonuç
Medyanın toplumsal etkileri düşünüldüğünde ister kültürel etkiler olsun ister siyasal etkiler
olsun her biri toplumsal kontrolü kolaylaştırmak için kullanılan etkilerdir. Kültürel etkiler
toplumun geleneksel kültüründen getirdiği anlam ve değerlerle oluşturulması gereken
kimlikleri, küresel kültürün aktarıcısı olan medya yoluyla değiştirmeye yarar. Küresel kültürün
medya yoluyla aktarımı ise geleneksel kültürü yozlaştırır, dönüştürür ve en nihayetinde ortadan
kaldırır. İnsanları bir araya getiren, birbirlerini anlamalarını sağlayan, ortak değerler etrafında
bütünleştiren geleneksel kültürün yok edilmesi ve yerine kapitalist anlam ve değerlerle
oluşturulmuş küresel kültürün yerleştirilmesi toplumları parçalamakta, insanları birbirinden
uzaklaştırmakta, ama aynı zamanda küresel ölçekte insanları aynılaştırmaktadır. Kültürün
değiştirilmesi insanların kendilerini tanımlamalarını sağlayan kimliklerinin değiştirilmesini
doğurmaktadır. Yeni anlam ve değerlerle oluşturulmuş kimlikleriyle kendini var eden bireyler
ise Chomsky’nin “king maker” olarak tanımladığı medyanın siyasal etkilerine açık hale
getirilmektedir. Her şeye yabancılaşmış bireyin güvenebileceği ve sığınabileceği tek liman
medyadır. Medyadan aktarılan her içeriği sorgusuz kabul eder. Gitmediği, görmediği dünyanın
bilgisi medya yoluyla ayağına gerilmektedir. Buna inanan ve güvenen birey, medyanın
gündemiyle oyalanır, verilen enformasyonun gerçek bilgi olup olmadığını sorgulamaz,
ekrandan tanıdığı dünyanın acımasızlığına inanır, medyanın önerdiği kralın (kahramanın)
kendisini kurtaracağına inancı tam olarak yapılan bütün düzenlemelere olur verir.
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Çalışma Soruları
1-Adorno’ya göre sermayenin iktisadı ussallaştırmasının doğal sonucu ………….. ve
………… olduğundan, kültürün ussallaştırılmasının sonucu da …………… ve …………..
olacaktır.
2- Medya yoluyla bireylere uygulanan şiddet, bir yandan onları ………… ………….., diğer
yandan

da

büyük

bir

çoğunluğunu,

………….

…………….

ve

…………

……………………...
3-Gerbner’a göre medyadaki şiddetin birey üzerindeki etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi
sayılamaz?
a) Saldırganlık
b) Güvensizlik
c) Korumasızlık
d) Kızgınlık
e) Sosyallik
4- Korku kültürünün insan ilişkilerinde yarattığı güvensizlik sonucu ortaya çıkan yeni topluma
ne ad verilebilir?
a) Postmodern Toplum
b) Risk Toplumu
c) Korku Toplumu
d) Enformasyon Toplumu
e) Acımasız Toplum
5- Gündem Oluşturma modelinin ilk yaratıcısı 1922’de yazdığı …………. adlı kitapta kitle
iletişim araçlarının izleyici ile dış dünya arasında bir köprü görevi üstlendiğini söyleyen ………
…………..’dır
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9. BÖLÜM: İLETİŞİM OKULLARININ MEDYANIN TOPLUMSAL ETKİSİ
ÜZERİNE ANALİZLERİ
9.1. Giriş
Medyanın toplumsal etkileri üzerine çok çeşitli araştırmalar yapılmış ve kuramlar
oluşturulmuştur. Bu araştırmaları yapan iletişim bilimci ve sosyologları bünyesinde toplayan
üç büyük okul vardır. İletişim alanında bir ekol yaratan bu okulların en önde geleni Frankfurt
Okuludur. İletişim bilimi literatürüne sayısız kavram ve kuram kazandıran bu okulun öncelikli
çalışma alanı toplum felsefesidir. Bireyin bir toplum içinde yaşadığından hareketle öncelikle
din, ekonomi, hukuk ve devletin toplumsal etkilerini sorgulamışlar ve bu etkinin bireyi
oluşturmasını çözümlemeye çalışmışlardır. Kültür endüstrisi, kitle kültürü, hegemonya,
ideoloji, kitle gibi kavramlar en çok kullandıkları ve önemsedikleri kavramlardır.
Bir diğer önemli okul ise Birgmingham Okuludur. İngiltere merkezli okul, kültür üzerine
çalışmalarıyla tanınmaktadır. Frankfurt okuluyla popüler kültür ve kitle kavramları üzerinden
bir tartışma yaşayan bu okul, hem kitleye hem de popüler kültüre Frankfurt Okulunun aksine
olumlu anlamlar yüklemiştir.
Chicago okulu ise sosyologların ağırlıkta olduğu bir okuldur. İletişime ve iletişim
teknolojilerine son derece olumlu yaklaşan bu okul, teknolojinin gelişmesinin insanları
biribirine yaklaştıracağını, insanların her türlü bilgiye kolayca ulaşabileceğini ileri sürerler.
McLuhan’ın küresel köy kavramı bu anlayışı en iyi ortaya koyan kavramdır. Okul düşünürleri,
dünyanın her tarafından insanların birbirinden haberdar olabileceğini ve kendi bilgilerini de
dünyanın her tarafına ulaştırabileceklerini sevinçle aktarırlar. Türk anneye ABD’de çalışan
oğluyla iletişim teknolojileri sayesinde hergün haberleşebileceği müjdesini veren bu
düşünürler, aynı anneye oğlunun niye çalışmak için ABD’ye gitmek zorunda kaldığının
cevabını veremezler. İşte Frankfurt Okulunun sorguladığı şey budur, toplumun bunun farkında
olmasını ister. Toplumu oluşturan bireylerin akılla var olduklarını, akıllarını kullanırlarsa her
şeyin farkına varabileceklerini, sorunları tespit edebileceklerini ve çözüm üretebileceklerini öne
sürerler.
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9.2. İletişim Okullarının Medya Etki Analizleri
9.2.1. Frankfurt Okulu’nun Medya Etki Analizleri
Frankfurt Okulu, ampirik çalışmanın gerekli olduğunu kabul etmiş ancak, bu tür çalışmaların
bilimi felsefeden bağımsız hale getirmesine karşı çıkmışlardır. Örneğin Chicago Okulunun
ampirik çalışmalara, alan araştırmalarına ağırlık vermesi Frankfurt Okulu düşünürlerinin
eleştirisine neden olmuştur.
Frankfurt Okulu, Ekim 1930’da Max Horkheimer’ın Enstitü Müdürü olmasıyla felsefi anlamda
etkinliğini arttırmış, çalışma alanını ekonomi ve tarihten, toplum felsefesine doğru kaydırmıştır.
Horkheimer, Enstitünün yeni çalışma alanını şöyle açıklar; “incelenecek sorun, tikel varoluştümel akıl, gerçek-idea, hayat-tin ilişkilerine ilişkin en eski felsefi sorunların günümüze
uyarlanmış haliyle, 1) toplumun ekonomik hayatı, 2) toplumdaki bireylerin psikolojik gelişimi,
3) sadece din, sanat ve bilimlerin entellektüel mirasını değil, aynı zamanda hukuk, adetler,
moda, kamuoyu, spor, eğlence, yaşam tarzı vb.’nin de ait olduğu özgül kültür alanlarındaki
değişimler arasındaki bağlantıdır” (Akt. Kejanlıoğlu, 2005: 33).
Horkheimer toplum felsefesinin sınırları konusunda şöyle bir saptama yapar: “İnsanların sadece
bireyler olarak değil, bir topluluğun üyeleri olarak da kavranmaları çerçevesinde insanın
kaderinin felsefi yorumu, toplum felsefesinin sonul hedefidir. Bu yüzden toplum felsefesi,
öncelikle ve sadece devlet, hukuk, ekonomi, din gibi insanların toplumsal varoluşları
bağlamında yorumlanabilecek fenomenlerle, kısaca, insanlığın bütün maddi ve tinsel kültürüyle
uğraşmalıdır” (Akt. Kejanlıoğlu, 2005: 32).
Toplumsal felsefe bir proje olarak Kant’la başlamıştır. Kant, devlet, ekonomi ve din gibi
toplumsal varlık biçimlerini bireysel özne üzerinden temellendirmeye çalışmıştır. Daha sonra
Fichte, bireyle toplum arasındaki uzaklığa dikkati çekmiş ama sorunun çözülme imkanı ancak
Hegel’in tarihsel diyalektiği ile belirmiştir. Hegel, tikel ile genel, ya da parça ile bütün arasında
bir dolayım kurmaya çalışmış ancak o da sonunda parçayı bütün içinde, maddeyi tin içinde
eritmekten kaçınamamıştır. Bununla birlikte, geriye miras olarak, “diyalektik dolayım”
düşüncesini bırakmıştır. Bu, parça ile bütünün, birbirinin yerine geçmeden, birbirileriyle
barışma, uzlaşma umududur (Koçak, 1998: 9-10).
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Ancak Hegelci uzlaşma umudu, sanayinin, bilimin, teknolojinin gelişime sahne olan tarihsel
gelişimle birlikte unutulup gitmiştir. Liberal ekonominin gelişmesi, tekniğin gelişmesi, birey
ve toplum arasında herhangi bir kavrama ihtiyaç duymadan etkileşime yol açar hale gelmiştir.
Sanayinin ve teknolojinin gelişmesi insanlığın, emeğin sömürüsü halini almıştır. Frankfurt
Okulu düşünürleri, bu sömürüyü ortaya koyan, sömürünün toplumsal etkilerini araştıran bir
ekol geliştirmişlerdir.
Frankfurt Okulu düşünürleri toplumu akılcılık (rasyonalite) çerçevesinde tanımlamışlar ve
toplumu “insan olmamız nedeniyle hepimiz akılla düşünme özelliğine ya da potansiyeline
sahibiz, dolayısıyla akılcı toplum, içinde yaşadığımız çevre koşullarını oluşturup, dönüştürme
sürecine hepimizin katıldığı toplumdur” (Marshall, 1999: 179) şeklinde tanımlamışlardır.
Theodor Adorno, modern dünyanın toplumsal ve iktisadi örgüsüne sinmiş kayda değer ilerici
eğilimlerin varlığından kuşku duyar ve modern toplumların ussallaştırılması tasarısının
tamamlanmış olmaktan uzak olduğuna ve dolayısıyla içgüdüsel olarak ilerici toplumsal
oluşumların gelişmeci kesimleri de içinde olmak üzere Marks’ın tarih kuramının da egemen
kapitalist üretimininkine benzer ussallaştırma yapıları talep ettiğini öne sürer. Adorno’ya göre,
modernliğin en köklü ikilemlerinin kökeninde usun ve ussallaştırmanın bu yapıları vardır,
dolayısıyla modernliğin bunalımı temelde “usun bunalımı” demektir. Her şeyden önce gerekli
olan usun eleştirilerek tedavi edilmesi gerekir (Ulaş, 2002: 19).
Frankfurt Okulu düşünürleri, her türden bilgi araştırmasının kayıtsız koşulsuz olgulara ya da
gerçeklere dayandırılması gerektiğini savunan; bilgi edinme sürecinde yalnızca olgular
dünyasını, onun temelini oluşturan deneye açık yasaları esas alan; kurgusal metafiziğin
açıklamalarının ilkece doğrulanıp sınanmaya açık olmadıklarından dolayı anlamsız olduklarını
ileri süren; deneyle denetlenemeyen soruları sözde soru olarak nitelendiren; yanıtı sorunun
kendisinde içerilmeyen soruları gerçek soru olarak görmeyerek bütün metafizik soruları
dışlayan; verdiği kapsamlı geleneksel felsefe eleştirisi doğrultusunda felsefenin geleceğine yeni
bir yön çizme amacı taşıyan Pozitivizm’e (Ulaş, 2002: 1061) karşı çıkarlar. Adorno, önceden
Horkheimer tarafından formüle edilen pozitivizm eleştirilerini geniş bir biçimde tekrarlamıştır.
Özellikle pozitivizmin ‘olgularla’ (yani yapay görüngülerle) önsel ilgilenimine ve toplumun
varolan durumunu ‘olumlayıcı’ değerlendirimine karşı eleştirileriler yöneltmiştir (Bottomore,
1997: 33).
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Pozitivizmin sosyolojik bir değerlendirimi ilk olarak kısaca Horkheimer’ın 1930’lardaki
denemelerinde yapılmıştır. Burada bilimcilik bir biçimde ‘modern üretim yöntemlerine’
karşılık gelen burjuva düşüncesinin bir şekli olarak ele alınmıştır. Aydınlanmanın
Diyalektiği’nde, bilimcilik bir bilim felsefesi ve burjuva düşüncesinin bir öğesi olarak yer
almaz, ancak bilim ve teknoloji ‘teknolojik bilinç’ veya ‘araçsal akıl’ın gelişmelerini katkıda
bulunan toplumun her yerine dağılmışlardır ve egemenliğin kurulmasında esas etken olarak
görülmektedirler (Bottomore, 1997: 39).
Frankfurt Okulunun 1950 ve 1960’lardaki gelişmesi Marksçı kavramlaştırmalardan, Weber’in
modern dünyanın rasyonalizasyonu sürecine ilişkin görüşlerine doğru bir yakınlaşma göze
çarpmaktadır. Okul ve Weberci yorumlamaların arasındaki benzerliklerin iki ilkesel boyutu
vardır; birincisi, teknolojik rasyonalite ya da rasyonalizasyon insan denetiminin ötesinde
toplumu biçimlendiren soyut güçler olarak açıklanmışlardır. Marcuse, Weber üzerine
denemesinde “yalnızca teknolojinin uygulanması değil, teknolojinin kendisi de doğa ve
insanların yöntemsel, bilimsel, biriken ve denetim arttıran bir egemenlik altına alınmasıdır”
(Bottomore, 1997: 42) demektedir.
İkinci temel benzerlik, Frankfurt Okulu düşünürlerinin Weber’in modern endüstriyel toplum
yorumlamalarındaki karamsarlığını paylaşmalarıdır. Weber modern toplumda bireyin
yaratıcılığının ve kişisel değerlerinin, teknolojik gelişmeye paralel olarak yok edildiğini, insan
ilişkilerinin mekanize bir hale geldiğini söylemekte ve bundan kaçışın mümkün olmadığını ileri
sürmektedir.
Herbert Marcuse da Weber gibi ekonomik ve teknolojik gelişimin toplumsal egemenliğin
temelini değiştirdiğini, geçmişte kişisel bağımlılık (kölenin efendiye, serfin yurtluk efendisine,
efendinin üst-efendiye vb.) şeklinde görülen egemenliğin yerini “şeylerin nesnel düzenine”
(ekonomik yasalara, pazara vb.) bağımlılığın aldığını ileri sürmektedir (Marcuse, 1990: 127).
Enstitünün bir diğer ismi Eric Fromm’un çalışma alanı tıpkı Horkheimer gibi toplumdur.
Enstitünün ilk yıllarında Fromm’un yönetiminde “kalifeye işçiler ve beyaz yakalıların
ekonomideki rolleri ve bu insanların psikolojik yapılarındaki değişimler” konulu geniş bir
araştırma yürütülmüştür.
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İşçiler üzerine yapılan araştırmanın ardından Enstitü, 1929 Ekonomi Krizinin aileler üzerinde
yaptığı etkileri incelemek üzere bir araştırma yürütmeye başlamıştır. Enstitünün tüm
düşünürlerinin bir şekilde katkı yaptığı bu çalışma aile sorununu merkez alarak, aile içindeki
otorite sorununu irdelemiştir. 1930’larda Enstitünün ampirik çalışmalarının hemen hepsi,
otoritenin sorgulanmasına yöneliktir. Otorite konusunda farklı farklı birçok çalışmaya ortak
imza atan Lazarsfeld ve Fromm, bu çalışmaların bir kısmını sonuçlandırmış, bir kısmından da
sonuç alamamıştır.
Frankfurt Okulunun çalışmalarını temelde dört döneme ayırabiliriz. İlk dönem, 1923-1933
yılları arasıda Enstitüdeki araştırmanın değiştiği ve sonraları eleştirel teoride biçimlendiği gibi
tekil bir Marksist düşünce kavramı tarafından yönlendirilmediği dönemdir. Carl Grünberg’in
yönetimindeki Enstitünün bu dönemdeki çalışmalarının büyük bir kısmı, Austro-Marksistlerin
bakış açılarıyla yakından ilişkili olarak, güçlü bir ampirik karaktere sahiptir. İkinci dönem,
Enstitünün etkinliklerini yöneten bir ilke olarak yeni-Hegelci eleştirel teorinin ayırdedici
fikirlerinin açıkça ortaya konulduğu Kuzey Amerika’daki 1933-1950 yılları arasındaki sürgün
dönemidir. Aslında 1931’de Horkheimer’ın Enstitü yöneticisi olmasıyla başlayan toplumsal
felsefeye yöneliş, Amerika’da iyice yerleşmiştir. Bu dönemde üyeler görüşlerini çok sistematik
bir biçimde geliştirdiler ve Enstitü giderek ayrı bir düşünce okulu halini aldı (Bottomore, 1997:
9-10).
Marksizm temelli çalışmalar yapan ve hepsi de yahudi kökenli olan Enstitü üyeleri, 1930
yıllarda Hitler’in hışmından kurtulmak için ABD’ye kaçmış ve İkinci Dünya Savaşı sonrasına
kadar çalışmalarını burada yürütmüştür. Enstitü’nün Amerika’da çalışmalarını yürüttüğü sırada
geliştirdiği “Eleştirel Kuram” Marksizm yerine kullanılan bir terim olmuştur.
Eleştirel Kuram diyalektik bir işleyişe sahiptir. Yani, varolan bilgilerin yan yana
konulmasından türetilmiş bir bilgi anlayışı yokur. Toplumsal sorunlar, felsefi anlamda, iç
çelişkileriyle, boşluklarıyla ele alınıp, elde edilen bilgilerden yeni bir yargıya varıncaya kadar
devam edilir. Sorunlar, yoruma açık olmayacak şekilde tüm yönleriyle incelenir, gidilebilecek
son noktaya kadar araştırma devam eder. Frankfurt Okulu’nun bilimsel bilgiye ulaşma
anlayışında böyle yaklaşım söz konusudur.
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Frankfurt Okulu’nun geliştirdiği eleştirel kuram, bilginin kaynağının duyularımızdeneyimlerimiz olduğu görüşüne karşı çıkar. Bu kuram, bilgilerimizin ve ortak insani
yönlerimizin kaynağının hepimizin akılcı varlıklar olmamıza bağlı olduğuna inanmaktadır.
Kaynağını Hegel’in “gerçek olan akılcıdır” görüşünden alan bu düşünce, “gerçek olanın akılcı
olması gerektiğini” öne sürer. Eleştirel kuram, ütopyacı devletin geçmişte kaldığını ileri
sürmekle birlikte, geleceğe yönelik muhtemel bir ütopyacı devlet projesini kapsamaktadır
(Marshall, 1999: 179).
Frankfurt Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü’nün geliştirdiği eleştirel kuram, 20. yüzyıl
pozitivizminin eleştirisidir. Frankfurt Okulu özellikle bilginin kaynağına yönelik çalışmalarıyla
iletişim bilimindeki bir açığı doldurmuştur.
Frankfurt Okulu üyeleri bilimsel kuramlar ile eleştirel kuramlar arasında keskin bir ayrım yapar.
Bu iki tür kuramın üç önemli boyutta farklı olduğu söylenir (Geuss, 2002: 84-85):
-Amaçları ya da hedeflerinde ve dolayısıyla faillerin bu kuramları kullanması ve uygulamasında
farklıdırlar. Bilimsel kuramın amacı ya da hedefi dünyanın başarılı bir biçimde manipüle
edilmesidir; araçsal bir kullanımları vardır. Eleştirel kuramlar ise, özgürleşmeyi ve
aydınlanmayı, faillerin gizli zorlamaların farkına varmasını sağlamayı ve çıkarlarının nerede
olduğunu belirlemelerini amaçlar.
-Eleştirel ve bilimsel kuramlar ‘mantıksal’ ya da ‘bilgisel’ yapıları bakımından farklıdırlar.
Bilimsel kuramlar ‘nesneleştirici’dir. Kuramın kendisi betimlediği nesne alanının parçası
değildir. Newton’un kuramı hareket halindeki bir parçacık değildir. Öte yandan, eleştirel
kuramlar ‘dönüşlü’dür. Bir eleştirel kuramın kendisi de her zaman betimlediği nesne alanının
bir parçasıdır.
-Eleştirel kuramlar ve bilimsel kuramlar birbirlerinden, bilgisel olarak kabul edilir olup
olmadıklarını belirlemede kullanılabilecek kanıt türü konusuda farklıdırlar, yani farklı
belgeleme türlerine izin verir ve gerektirirler. Bilimsel kuramlar gözlem ve deney yoluyla
empirik doğrulama gerektirir; eleştirel kuramlar ise ancak daha karmaşık bir değerlendirme
sürecini başarıyla tamamlarsa bilimsel açıdan kabul edilebilirler.
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Eleştirel kuram, başarılı bir aydınlanma ve özgürleşme süreci sonucunda toplumsal bir
kurtuluşu amaçlamaktadır. Bu sürecin başlangıç durumu; hem “yanlış bilinç” ve “yanılgı” hem
de “özgür olmayan varoluş” durumudur ve faillerin bunların birinden kurtulması ancak
ötekinden özgürleşmesiyle mümkündür. Başlangıç durumunda faillerin maruz kaldığı “özgür
olamayan varoluş” bir tür faillerin kendi kendine dayattığı zorlamadır; “yanlış bilinç”leri bir tür
kendi kendini vehme kaptırmadır. Bu zorlamaların gücü faillerin bunu kendi kendilerine
dayattıklarını anlamamalarından kaynaklanır. Nihai durum ise; faillerin yanlış bilinçten ve
kendi kendilerine dayattıkları zoralamalardan kurtuldukları bir durumdur (Geuss, 2002: 89-90).
Frankfurt okulu düşünürlerinin en çok üzerinde durduğu kavram “yanlış bilinç”tir. Bu
düşünürlere göre “yanlış bilinç”, yanlış bir dünya görüşüne sahip grubun, baskıcı bir yöntemle
toplumsal kurumları oluşturması ve toplumu oluşturan bireylerin, yanlış dünya görüşüyle
oluşturulmuş bu toplumsal kurumların yaydıkları ideolojileri, sorgulamaksızın kabul
etmeleriyle ortaya çıkar. Baskıcı toplumsal kurumların yarattığı “özgür olmayan varoluş”
durumu “yanlış bilinç”in devam etmesini sağlar. Toplumsal kurtuluşun yolu bu yanlış bilinç
kurumlarını ortadan kaldırmakla olanaklıdır. Ancak öncelikle bireylerin bu kurumların yanlış
bilinç üreticisi olduklarını farketmeleri gerekir. Habermas’a göre ideoloji tamamen bir ‘yanlış
bilinç’tir.
Farketmede ilk adımsa, dönüşlü olarak düşünme yetisinin kazanılması, yani ideoloji üzerine
eleştirel düşünme yöntemlerinin geliştirilmesidir. Habermas’a göre, eğer bir bilinç biçiminin
bir parçası, failler tarafından yalnızca zorlama koşulları dışında edinilebiliyorsa dönüşlü olarak
düşünüldüğünde kabul edilemezler. Ama faillerin içinde yaşadıkları toplum olağanüstü
zorlamacıysa ve bilinç biçimleri çok “çarpıtılmışsa”, bu faillerin neyin “zorlama koşullar”
olarak sayılması gerektiği konusundaki inançlarının ideolojik çarpıtılmadan muaf kalacağını
düşünmek olanaksızdır. Bunun yanı sıra, eğer faillerin neyin zorlama ve neyin özgürlük ya da
özerklik sayıldığı konusunda radikal anlamda yanlış görüşleri varsa, o zamanda yalnızca onların
zorlama olarak gördükleri şey altında edinmiş olabilecekleri bilinç biçiminin bütün parçalarını
fırlatıp atmaları onları daha derin bir yanılgıya götürme sonucunu verebilir (Geuss, 2002: 98).
Eleştirel kuram, kendini içsel eleştiri ilkesine bağlamıştır. Birey kendi kendini, varoluşunu
biçimini, geçmişini, inançlarını, bilinç biçimini, düşünce kalıplarını eleştirebildiği oranda
özgürleşir. Eğer eleştirel kuram, bireylerin kendi kendilerini eleştirebilmeleri için,
164

yaşamlarında, deneyimlerinde ve bilinçlerinde uygun dönüşlü kabul edilebilirlik ilkeleri (a
priori ilkeler) bulamazsa sitemin ve ideolojinin eleştirisi başarısız olur. Kendini ve ideolojiyi
eleştiremeyen, eleştirse bile kendi inançlarıyla çelişen bir durum yakalayamayan birey,
özgürleşme ihtiyacı hissetmez. ‘Bağlamsalcı’ bu görüşün karşısında Habermas’ın temsil ettiği
‘aşkıncı’ görüş yer almaktadır.
Habermas, eleştirel teorinin bu bağlamsalcı görüşünü reddeder. Habermas’a göre, a priori
ilkelerin çıkış noktası dil kullanımı ve dilin kullanıldığı görüş kümesidir. Potansiyel olarak bir
konuşma cemaatine dahil olan birey, bu cemaatin “neyin özgür ve zorlamasız tartışma
koşulları” sayılacağı konusundaki önkabulleri üzerinde cemaatle anlaşmaya varır. Habermas,
bütünüyle özgür ve eşit insan failler arasındaki mutlak anlamda zorlamasız ve sınırsız tartışma
durumuna gönderme yapmak için “ideal konuşma durumu” terimini kullanır. “İdeal konuşma
durumu” aşkın bir hakikat, özgürlük ve rasyonellik kriteridir. Faillerin ideal konuşma
durumunda üzerinde anlaştıkları inançlar, ipso facto ‘doğru inançlar’, üzerinde anlaştıkları
tercihler ‘rasyonel tercihler’, üzerinde anlaştıkları çıkarlar ‘gerçek çıkarlar’dır. Eğer gerçek
durumları “ideal konuşma durumu”nun koşullarını yerine getiren bir durum ise failler
‘özgür’dür (Geuss, 2002: 100).
Üçüncü dönem, 1950’de Enstitü’nün Frankfurt’a dönmesiyle birlikte başladı. Bu dönemde
tekrar Alamanya’ya dönen Horkheimer, Pollock ve Adorno, eski Enstitüde çalışmalarına
devam ederler. Marcuse, Neumann, Löwenthal ve Kirchheimer Almanya’ya dönmeyip,
ABD’de çalışmalarını sürdürürler.
Almanya’ya dönen Enstitü üyelerinin düşüncelerinde önemli değişiklikler göze çarpar. Örneğin
Horkheimer, İran Şahının Almanya ziyareti sırasında kanlı çatışmada, olaya karışan öğrencilere
karşı açıkça cephe alır. Öğrencilerin büyük tepkisini çeken bu cephe alışı Horkheimer, yıllar
sonra yazdığı Eleştirel Teori başlıklı çalışmasının ön sözünde açıklar (Akt. Koçak, 1998: 14):
“Marks ve Engels’in öğretisi, toplumun dinamiğini anlamak için hala vazgeçilmez olmakla
birlikte, ulusların iç gelişmelerini ve dış ilişkilerini açıklayamamaktadır… Yaşadığımız çağ,
bireyin göreli özerkliğinin son kırıntılarını da yok etme eğilimindedir. Liberalizmde vatandaş,
belli sınırlar içinde, kendi gizil gücünü geliştirebiliyordu; kendi yazgısını, belli sınırlar içinde,
kendisi belirleyebiliyordu. Özgürlük ve adalet taleplerinin anlamı da bu imkana herkesin sahip
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olması isteğiydi. Ne var ki, toplum değiştikçe, özgürlük ve adaletten birinin artışı, genellikle
ötekinin azalışı anlamına gelmiştir… Teknolojinin kusursuzlaşması, alışveriş ve iletişimin
genelleşmesi, nüfus artışı, bütün bunlar toplumu daha sıkı örgütlenmeye itmektedir. Muhalefet
de ne kadar çabalarsa çabalasın, karşı koymayı umduğu gelişmenin bir parçası haline
gelmektedir… Gençlerin daha iyi bir hayat ve adil bir toplum isteklerini, bugünkü düzene ayak
uydurmak istemeyişlerin katılıyorum. Ayrılığımız, gençlerin uyguladığı şiddetle ilgilidir,
aslında güçsüz olan düşmanlarının işine yarayan, onları güçlendiren şiddetle. Bütün kusurlarına
karşın, sarsak bir demokrasi bile, bugün bir devrimin kaçınılmaz sonucu olacak bir
diktatörlükten iyidir.”
Üçüncü dönemde, Alman Toplumsal Düşüncesi üzerinde ve 1956’dan sonra Yeni Sol’un ortaya
çıkışıyla Avrupa’nın büyük bir kısmında ve Amerika’da Frankfurt Okulu’nun etkisi artmıştır.
Özellikle Herbert Marcuse, Marksist Eleştirel Düşüncenin yeni biçiminin başta gelen temsilcisi
olmuştur (Bottomore, 1997: 10).
Marcuse, “Tek Boyutlu İnsan” adlı çalışmasında, üretim toplumu eleştirmiş, demokrasiyle
gelen özgürleşme aldatmacasını irdelemiştir. Marcuse’a göre, üretim toplumun ayırdedici
özelliği, özgürleşme isteklerini etkili bir biçimde yok etmesidir. Toplumsal denetimler
savurganlığın üretim ve tüketimi için ezici gereksinimi zorunlu tutmaktadırlar; artık gerçek bir
zorunluluk olmadığı halde aptallaştırıcı çalışma için gereksinim, bu aptallaşmayı hafifleten ve
uzatan dinlenme yolları için gereksinim, düzenlenen ederler çerçevesinde özgür yarışmacılık,
kendini sıkıdenetimde tutan özgür basın, markalar arasında özgür seçim gibi aldatıcı
özgürlükler zorunludur. Seçme özgürlüğüne sahip olduğu öne sürelen bireyin neyi, nasıl
seçeceği önceden belirlenmiştir. Efendileri özgürce seçme efendileri ya da köleleri ortadan
kaldırmamaktadır. Geniş mallar ve hizmetler türlülüğü içerisinde özgür seçim özgürlüğü
imlemez, hele bir de bu mal ve hizmetler yabancılaşmayı destekliyorsa (Marcuse, 1990: 6-7).
Marcuse kitle iletişim araçlarının, üretim toplumunu güdülemede önemli olduğunu, önkoşullandırmanın bu araçların kitlesel üretimleri ve denetimleriyle yapıldığını ileri sürmüştür.
Iletişim araçlarının tüketimi anında bireyin bilinçaltına yöneltilen “senin için, sana özel yayın”
duygusu, bireyin kendini özel ve önemli hissetmesine, sınıf ayrımlarının eşitlenmesi
ideolojisinin bireyin düşüncesine yerleşmesine yol açar. Böylece birey, patronunun evine,
arabasına özenir. Kendini patronundan farksız görür. Kitle iletişim araçlarıyla yaratılan
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özgürlük ve eşitlik duygusu, kişiyi kullandığı ürünlerle bunu ispatlamaya, hiç ihtiyacı olmadığı
halde bir takım ürünleri almaya ve kendini kullandığı bu ürünle özdeşleştirmeye götürür.
Dördüncü dönem, Frankfurt Okulu’nun etkisinin yavaş yava azalmaya başladığı bir dönemdir.
1970’lere denk gelen bu dönemde, Okulun düşünce sisteminde Marksizm’den uzaklaşma söz
konusudur. Bu dönemin en önemli düşünürü ise Jürgen Habermas’tır (Bottomore, 1997: 11).
Frankfurt Okulu’nun kurucularının klasik eleştirel kuramına göre, incelenmesi gereken asıl
alanlar araçsal akıl denilen ve özel olarak modern toplumun gelişmesi sürecinde
gözlemledikleri totaliter tahakküm biçimleriydi. Araçsal akıl, dünyaya ve kuşkusuz başka
insanlara, onları nasıl sömürebileceğimiz temelinde bakmaktı, olgu ve değeri birbirinden
ayırmakta ve değerleri, bilgi ve yaşam açısından önemsiz bir role indirmektedir. Bu düşünce
tarzı sanayi toplumunun tipik bir özelliğidir ve tahakküm yapılarıyla doğrudan bağlantılıdır
Marshall, 1999: 180).
Frankfurt Okulu düşünürlerinden Habermas, araçsal aklı -diğer eleştirel kuramcılardan farklı
olarak- sahici bir düzleme yerleştirir ve psikanalizi kurtarıcı bir bilim (bilgi üretmekle
kalmayan, aynı zamanda kendimizin farkına varmamızı ve değiştirmemizi, böylece iletişimdeki
eşitsizliklerle çarpıklıkları ortadan kaldırmamızı sağlayan bir bilim) modeli olarak kullanır
(Marshall, 1999: 180).
Habermas, bilimlerin ideolojik varsayımlara ve çıkarlara dayandığını, aydınlanmanın
savunageldiği usun da bir baskı aracına dönüştüğünü ileri sürer. Bu duruma karşı, tüm us sahibi
özneleri içine alan ve baskıdan, yanlış doğuran çıkarlardan arınmış bir iletişim ülküsü önerir.
Marcuse gibi Habermas da Marksçı olmayan özgürleşme yollarına ilgi duyar. Ancak,
Habermas’ın kendi toplum kuramına, dolayısıyla eleştirel kuramın revizyonuna doğru attığı en
önemli adım, onun farklı ussallık ulamlarıyla eylem kavramını ele almasıdır. Habermas’a göre
ussallaştırılmış eylemin, çalışma görevi ile siyasal yönetimin düzenlediği alt dizgelerinde
tekniğin ve stratejik bilginin yığılması sonucunda çeşitli türler gelişir. Oysa toplumu birbirine
bağlayan kuralların yeniden üretildiği kurumsal çerçevede, bu türler iletişim çalışmalarının
azaltılması aracılığıyla ilerlemelerini sürdürürler (Ulaş, 2002: 576). Habermas bu kuramsal
çalışmasıyla, toplumsal ilerleme için iletişimin önemini ortaya koymayı hedeflemektedir.
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Ayrıca, Adorno ve Horkheimer’ın araçsal şeyleşme eğilimine karşı geliştirdikleri çözümün de,
bireyi sonuçta toplumsal ussallaştırmaya götürdüğünü ortaya koyar.
Üretimin ve işbölümünün olmadığı, akrabalık ilişkileriyle yönetilen, denetimin aile veya kabile
büyüğünde olduğu ilkel toplumlar, toplumsal evrimleşme, üretimin artması, ticaretin
başlamasıyla erken kapitalizm evresine geçmişlerdir. Her ne kadar günümüz kapitalizmiyle
karşılaştırılacak kadar etkin olmamakla birlikte, erken kapitalizm döneminde de devlet
toplumsal denetimin en önemli varlığıdır. Kapitalizmin etkisini iyice hissettirdiği geç
kapitalizm döneminde ise, denetim tamamen üretim ilişkilerinin ve sermayenin belirlediği
devlet kurumlarına geçmiştir.
Habermas’ın kapitalizm çözümlemesi sistemin onlar aracılığıyla hareket ettiği birtakım krizler
tespit eder. Ekonomik sorunları çözmek için yapılan siyasal müdahaleler, istikrarsız bir piyasa
ekonomisinde istikrarlı bir toplumsal düzen kurmanın olanaksızlığına dayanan bir rasyonalite
krizi ortaya çıkarmakta, bu da devletin, ekonomik sistemi planlama gerekliliğinin doğurduğu
farklı çıkarları uzlaştırma görevini yerine getirememesinden kaynaklanan meşruiyet krizini
yaratmaktadır. Bununla birlikte eğer devlet farklı çıkarları uzlaştırmakta başarılı olursa, bu kez
de çalışma etiği ve rekabet dürtüsü zayıflamakta ve toplumsal bütünleşmeyi tehdit eden bir
güdüleme krizine yol açmaktadır (Marshall, 1999: 181).
İletişim araçlarına erişim, iktidarı kullanma ve toplumsal kontrolü sağlamanın bir aracıdır.
Dolayısıyla kitle iletişim araçlarına kimlerin erişebildiği tartışmaya açık bir konudur.
Günümüzde “medya” olarak adlandırdığımız iletişim araçları, ekonomiyle ilgili bir haber
verirken, daima orta-sınıf, işveren yanlı bir tutum sergilemekte, siyasi haberlerde halkın çıkarını
gözetmek yerine hükümeti destekler bir tavır takınmaktadırlar. Althusser, medyanın bu tavrını
açıklamak için “Devletin İdeolojik Aygıtları” kavramını kullanmıştır. Hükümet, yönetim, ordu,
polis, mahkemeler ve hapihaneleri devletin baskı aletleri olarak sayan Althusser, iletişim
araçlarını, aile, siyasi partiler, sendikalar, dini kurumlar ve okulları ise devletin ideolojik
araçları olarak belirtmiştir. Althusser, “Devletin İdeolojik Aygıtları” kavramı şöyle açıklamıştır
(Althusser, 2000: 35-36):
“Devletin İdeolojik Aygıtlarında (DİA), ideoloji tümüyle öncelik kazanırken, aynı zamanda
baskıya, en son durumda olsa bile, fakat yalnızca en son durumda çok hafifletilmiş, gizlenmiş,
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hatta sembolik bir baskıya (bütünüyle ideolojiye dayanan aygıt yoktur) ikincil bir işlev verildiği
söylenmeli... Eğer DİA’lar ideolojiye öncelik vererek işliyorsa, onların çeşitliliğini pekiştiren
şey de işte bu işleyiş olmalı; çünkü işleyişlerinin temeli olan ideoloji, bütün çeşitliliği ve
çelişkilerine karşın, yönetici ideolojinin altında, yani “yönetici sınıf”ın ideolojisi altında,
aslında her zaman birliğe sahiptir. Eğer ilke olarak “yönetici sınıf”ın devlet iktidarını elinde
tuttuğunu ve böylece Devletin Baskı Aygıtlarına sahip olduğunu düşünürsek, bu aynı yönetici
sınıfın DİA’larda da etkin olduğunu kabul etmemiz gerekir.”
9.2.2. Chicago Okulu’nun Medya Etki Analizleri
İletişim konusuyla ilgili sentetik ve modern düşünce Charles Cooley, Herbert Mead ve John
Dewey tarafından üretilmiştir. Amerikan İletişimin biliminin liberal-demokratik biçiminin
kurucuları olan bu üç düşünür aynı zamanda Chicago Okulu’nun üyesidir.
Chicago Okulu düşünürleri iletişimi, salt ileti nakli ile sınırlı tutmamışlardır. Onlar iletişimi,
sürekliliği olan ve içinde kültürün inşa edildiği simgesel bir süreç gibi kavramışlardır. Onlara
göre iletişim; siyasette, göreneklerde, törelerde, kurallarda, sanatta, mimaride kendini
göstermektedir. İletişim, kamusal yaşamda merkezi bir yer tutmakta ve tümüyle özel bir gözcü
konumunda bulunmaktadır (Lazar, 2001:16).
Sosyal psikolog Mead, iletişimsel eylemdeki yansıtmaya ve iletişime odaklanmaktadır. Birey
başkalarının bakış açısına göre kendisini takdim eder. Bu içsel takdim esnasında birey, dışsal
biçimlendirmeye uğramadan kendini ortaya koyar. Bu yönüyle iletişim yaratıcı bir eylemdir.
Mead’e göre, düşünce toplumsaldır. Yani başkalarıyla iletişim kurularak ve onun aracılığıyla
gelişmektedir. Dewey içinse iletişim, tüm insan ilişkilerinin temelinde yer alır. Toplumda
birliği pekiştirir ve birikimleri üreterek, üretilen bilimsel bulguları sonraki kuşaklara aktarır. Bu
yönüyle iletişim toplumsal uzlaşımın temeline oturur.
Chicago Okulu doğrudan alan çalışması ile ampirik incelemeye sıkı sıkıya bağlıydı ve bu
açıdan, daha önceki Kuzey Amerika sosyologlarının pek çoğunun, özellikle Sosyal
Darwincilerin, daha soyut, sistematize edici ve kuramsal eğilimleriyle bir zıtlık oluşturuyordu.
Bölüm başkanı Robert Park’ın yürüttüğü ampirik incelemeler, sosyolojiye çok sayıda yöntem
kazandırmıştır. Katılımcı gözlem ile örnekolay incelemesi bu noktada özellikle altı çizilmesi
gereken yöntemlerdir (Marshall, 1999: 96-97)
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Chicago Okulu düşünürleri, sosyolojideki deneyimlerini iletişime taşımışlar ve sayısız
araştırmalarında bu aynı yöntemleri kullanmışlardır. Hatta bu nedenle Frankfurt Okulu
düşünürleri tarafından eleştirilmişlerdir.
Dewey’e göre iletişim özgürlüğü, iletişimin tekelleşmesiyle bozulmaya uğrar. Park, Dewey’in
“toplum iletişim içinde ve iletişimden geçerek var olur” ve iletişimi çatışma ve diğer “beyinler”
ve “kültürlerle” çarpışma olarak nitelenmesi fikri üzerine iletişim kuramını kurdu. Park, Berlin
Üniversitesi’nden G. Simmels’in görüşünü yansıtarak, iletişimin hem rekabet hem de çatışmayı
beslediğini ileri sürer. Medya teknolojileri, toplum gibi mükemmel değildir ve yıkıcı güce
sahiptir (Erdoğan, Alemdar, 2002:54).
Chicago Okulu düşünürleri kitle haberleşme araçlarının ortaya çıkış yıllarında, yeni iletişim
teknolojilerin toplumsal işlevleri üzerine olumlu düşünceler üretmişlerdir. Öncelikle kitle
haberleşmesindeki hacimce ve alanca genişlemelerin birincil kamuyu genişletip canlandıracağı
düşüncesindedirler. Radyo-televizyon ve sinemadan önceki yıllarda ortaya çıkan bu iyimser
görüşler, kitle haberleşme araçlarının kişiler arası konuşma ve tartışmaların ufkunu ve hızını
arttıracağı noktasında odaklanmıştır. Özellikle okulun ilk düşünürlerinden Charles Cooley’e
göre, modern dönemde düşünceler arası rekabet sonsuz derecede artacak; düşünceler arası
karşılaştırmaların yapılamadığı dönem geride kalacak ve insan aklı daha rasyonel ve yerinde
seçimler yapabilecektir. Geleneksel küçük ve yerel topluluklarla sınırlı ortak kanaatlerin eski
etkinliğini yitirmeye başlamasını heyecanla karşılayan Cooley, yeni kitle haberleşme
araçlarının klasik demokrasinin tartışmaya dayanan dinamiğini geliştireceğini; bunun ise,
toplumda daha sağlam, daha rasyonel, daha özgür bireyler yaratacağını ümit etmiştir (Mills,
1974: 436).
Çözülme, marjinallik, kültürleşme, kültürel özünsenme belirtileriyle bir “toplumsal
laboratuvar” olarak kent; bir “devingenlik” yeri olarak kent; Chicago Okulu’nun öncelik verdiği
gözlem alanıdır. Bu araştırmacıların 1915 ve 1935 arasındaki yıllarda en önemli katkıları göç
ve göçmenlerin Amerikan toplumuna katılma soruna ilişkindir. Chicago Okulu’nun önemli bir
kişisi olan Robert Ezra Park, bu etnik topluluklardan hareketle gazetelerin ve özellikle yabancı
dillerdeki sayısız yayınların kültürel özümleme işlevini, haberin doğasını, basının
profesyonelliğini ve onu “toplumsal propagandadan” ya da yerel yönetimlerin tanıtma
yayınından ayırdeden ayrımı inceler (Mattelart, 1998: 24).
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9.2.3. Birmingham Okulu’nun Medya Etki Analizleri
İngiltere’de Birmingham Üniversitesi bünyesinde oluşturulan ve kapitalist toplumun kültürel
yapılanması üzerine çalışmalar yürüten Çağdaş Kültürel Çalışmalar Merkezi Birmingham
Okulu olarak iletişim tarihinde yerini almıştır. Okul, kitle kültürünün bir üst yapı tarafından
belirlendiği ve halka zorla empoze edildiği tezine dayanan Marksist yaklaşımı temel alarak
çalışmalarını ve analizlerini yürüten Frankfurt Okulu’nun aksine, kitle kültürü ile popüler
kültürü olumlayan bir yaklaşım sergiler ve kitle kültürünün kitlenin sesini yansıttığını, egemen
kültüre bir başkaldırı olduğunu öne sürer.
Birmingham Okulunun kültürel çalışmalarının temel yönelimleri şunlardır (Smith, 2005:
208):
-Araştırma ilgileri ve kuramsal etkileri bakımından belirgin bir biçimde disiplinlerarasıdır.
-Temel ilgi, kültürün iktidar ve direnişin işlediği bir alan olarak araştırılmasına yöneliktir.
-“Üst kültür” kadar popüler kültür incelemesini de onaylar.
-Solun meselelerine yönelik siyasal kararlar, araştırma başlıklarını çoğunlukla etkiler.
Popüler kültürü kitle kültüründen ayırarak, “halkın sesi” olarak gören ve özellikle tüketilme
anında halkın bilinçli tercihine vurgu yaparak, popüler kültür içerisindeki özgürleşim
olanaklarını işaret eden İngiliz Kültürel Çalışmalar Okulu (özellikle Raymond Williams ve
Stuart Hall) ve onları takip eden De Carteau ve John Fiske gibi düşünürler, popüler kültüre
olumlu yaklaşan sosyal bilimcilerdir. Özellikle metin analizlerinde bir dönüm noktası olan
Stuart Hall’ın “Encoding-Decoding” (Kodlama-Kod açımı) modeli ve metinlerin halk
tarafından kimi zaman müzakereci, kimi zaman da muhalif okunabilme olanağını işaret
etmektedir. Bu çalışmada Hall, iktidarın medya metinlerindeki konumlanmasını kompleks bir
yapı içerisinde ele almakla birlikte, aynı zamanda izleyiciyi aktif ve anlam oluşturabilme
yetisine sahip bir özne olarak kabul etmektedir. John Fiske ise, bir adım daha öteye gidip,
popüler kültürün içinde metalaştırılmış ürünlerin bile, farklı kulanımlar yoluyla birer direniş
sembolü olacağını ileri sürerek popüler kültüre muhalif bir anlam yükler (Arık, 2004).
Kültürel Çalışmalar Okulunun iletişim açısından önemi, iletilerin alımlanma sorununu
tartışmaya açmaktır. Okul düşünürleri, izleyici, dinleyici ve okuyucuların iletileri farklı
alımlamayla tükettiklerini ve tüketimde bireylerin akıl yoluyla metinlerin kodlarını
çözebildiklerini iddia etmişlerdir. O güne kadar iletilerin üretim aşamasıyla ilgilenen ve
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tüketiminde bireylerin özgür iradesine ve aklına güvenmeyen, kodları çözümlemede onları aciz
gören, bu nedenle egemen ideolojinin güdümünden kurtulamayacağını öne süren Marksist
yaklaşımı reddeden İngiliz düşünürler, kitleyi oluşturan bireylerin her birinin medya iletilerini
çözebilecek özgür seçim yetisine sahip olduğunu savunmuşlardır.
Diğer Kültürel Çalışmalar Okulu düşünürleri gibi, popüler kültürün halk tarafından, halkın
kültürü olarak yaratılması üzerinde duran Raymond Williams, “popüler kültürün ne olduğu
üzerine tanımlamalar yapanın da halk değil, daima başkaları olduğunu” (Williams, 1985: 237)
vurgular. Williams, bireyin yakın çevresini, arkadaşlarını, akrabalarını, iş çevresini değil de
diğer insanları “kitle” olarak algıladığını, kitle sözcüğünü daima toplumun geri kalanlarını
tanımlamak için kullanmaktan hoşlandığını söyler. Ve “Kitle sözcüğü daima ‘ötekini’
çağrıştırır. Başka insanlar da bizleri kitle olarak tanımlarlar. Kitleler diğer insanlardır. Aslında
kitleler yoktur, sadece insanları kitleler olarak görme biçimleri vardır” (Williams, 1993: 297298) der.
Kültürel Çalışmalar Merkezi, medya ve kültür üzerine yürüttüğü çalışmalarında o güne kadar
iletişim alanında geliştirilmiş birçok yaklaşım ve kuramdan yararlanmış, bunları yeni bir bakış
açısıyla yorumlamıştır. 1950’li yıllarda orta sınıf ailelerden gelen ve sosyalizme inanmış genç
akademisyenlerin bir arada olduğu Birmingham Okulu, felsefe, sosyoloji, psikoloji, edebiyat,
antropoloji gibi farklı birçok disiplini bir araya getirerek, kültürel çalışmalarda multi-disipliner
bir yapı oluşturmuşladır.
Birmingham Okulunun en bilinen üyesi Stuart Hall’a göre, modern iletişim araçları asla
toplumsal yapılar ve pratikler alanı dışında kavramsallaştırılamazlar. Çünkü, giderek artan
oranda bu alanın bir parçası haline gelmektedirler. Günümüzde iletişim kurumları ve ilişkileri
toplumsal alanı tanımlıyor ve inşa ediyorlar; siyasal alanın inşasına yardım ediyor; üretken
ekonomik ilişkileri dolayımlıyorlar; modern endüstriyel sistemler içinde “maddi bir güç” haline
geliyorlar. Teknolojik olanı tanımlıyorlar; kültürel olana hükmediyorlar. Giderek artan bir
biçimde kültürel ve toplumsal dünyaya ilişkin deneyimlerimiz haline gelen ikinci düzey
evrenleri inşa ediyor ve yaşatıyorlar (Hall, 1997: 84).
Stuart Hall, Gramsci’den ve Althusser’den yararlanarak medyadaki ideolojik mesajların
çoğunlukla gerçekliğin yanlış bir imgesini yaratarak işlediğini savunur. Sorunsallaştırılabilecek
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olan konular, dünyanın olma biçiminin basitçe normal bir parçası olarak -gerçekliğin bir yönü
olarak- doğallaştırılmaktadır. Örneğin işçiler ve yönetim arasındaki bir çatışma sadece bir
“sanayi tartışması” olarak sunulabilir ve şeylerin doğal düzeninin bir parçası olarak görülür.
Çatışmanın gerisindeki kapitalist düzeni ve yapısal güçleri sorgulayan daha derinlikli bir
analize yönelik hiçbir çaba söz konusu değildir. Hall ve meslektaşlarının tanımlamaya
çalıştıkları duruş, basit materyalizm ve kültürel idealizm arasında durmaktır. Kültür özerktir;
fakat aynı zamanda toplumsal ve ekonomik temellere gevşek bir biçimde bağlanır (Smith, 2005:
213)
1980’li yılların başlarında Britanya Kültürel Çalışmaları, medya metinlerini ayırmak ve
metinlerin işledikleri örtük yolları ortaya koymak için etkili teknikler geliştirmede NeoMarksizmin metin okumalarını temel almakla birlikte, Saussure, Barthes ve Lévi-Strauss’un
mesaj ve imge okumalarından yararlanmışlardır. Çözümlemelerinde Barthes’tan alınan anlam
ve ima arasındaki ayrım önemlidir. Bir metin bir şeyi harfi harfine anlatabilir (örneğin bir grev
oluyor), fakat metinle birlikte anlamın göze çarpmayan ek katmanını da taşır (örneğin, açgözlü
işçiler ulusal istikrarı bozuyor). İdeolojinin gücü, açıkça siyasal mesajların kaba tekrarından
çok, bu incelikte işler. Ancak, ideolojik süreçlerin daha deterministik kalıplarından kendilerini
farklılaştırma çabası içinde olan Hall ve arkadaşları, bütün insanların aynı metni aynı biçimde
göremeyeceklerini savunurlar. Bu olası açıkuçluluk sayesinde, medya metinleri, amaçlanmış
ve hegemonik ideolojileri destekleyen biri tarafından hakim okumaya, içindeki hakim kodların
farkına varan ve onları reddeden biri tarafından muhalif okumaya, hakim okumanın kimi
bölümlerini kabul eden, fakat kendisinin gereksinimlerini ve algılarını yansıtan bazı
uyarlamaları yapan biri tarafından müzakereci okumaya tabi tutulur (Smith, 2005: 214-215).
9.3. Sonuç
Iletişim teknolojilerinin toplum üzerinde oluşturduğu değişime Frankfurt Okulunun karamsar
yaklaşımına karşılık Chicago ve Birmingham Okullarının iyimserliği insana umut verse de, bu
teknolojilerin toplumumuz üzerindeki etkilerini gördükçe umudumuz köreliyor. Birmingham
Okulunun, kodlanmış medya içeriklerinin toplum tarafından çözümlenmesini üç farklı
okumayla açıklamaları, Frankfurt Okulunun anlattığı gibi toplumun yığın haline getirilen bir
kitle olmadığına bir vurgudur. Kitlenin heterojen özelliklerini koruduğu iddiasıyla medya
aktarımlarının olduğu gibi kabul edilmeyeceğine inançları tamdır. Oysa Frankfurt okulu kitleyi
tektipleştirilmiş bireylerden oluşan homojen bir yığın olarak görür. Dolayısıyla medyanın
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aktardığı içerikler hangi etkiyi yaratmak için üretildiyse kitleyi oluşturan herkes aynı şekilde
etkilenir.
Birmingham Okulunun çözümlemeleri aydınlanmayı yaşamış ve birey olmayı başarmış
insanların oluşturduğu toplumlar için geçerlidir. Fakat, birey olmaktan oldukça uzak insanların
oluşturduğu toplumlarda aynı şeyi beklemek safdillik olur.
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Çalışma Soruları
1- ………… ……….., Ekim 1930’da Max Horkheimer’ın Enstitü Müdürü olmasıyla felsefi
anlamda etkinliğini arttırmış, çalışma alanını …………. ve …………..., ………. …………..
doğru kaydırmıştır.
2- “Akılcı toplum, içinde yaşadığımız çevre koşullarını oluşturup, dönüştürme sürecine
hepimizin katıldığı toplumdur” tanımlaması yapan iletişim okulu hangisidir?
a) Chicago Okulu
b) Frankfurt Okulu
c) Birmingham Okulu
d) Anales Okulu
e) Thales Okulu
3- Frankfurt Okulu’nun geliştirdiği eleştirel kuram, bilginin kaynağının …………..……………. olduğu görüşüne karşı çıkar. Bu kuram, bilgilerimizin ve ortak insani
yönlerimizin kaynağının …………..

………….

………….. olmamıza bağlı olduğuna

inanmaktadır.
4- Althusser, medyanın ekonomiyle ilgili bir haber verirken, daima işveren yanlı bir tutum
sergilemesini ve siyasi haberlerde hükümeti destekler bir tavır takınmasını açıklamak için
“……….. …………. …………….” kavramını kullanmıştır.
5- Birmingham Okulu, popüler kültürü kitle kültüründen ayırarak, “………….. ……….”
olarak görmüş ve özellikle tüketilme anında halkın ……….. …………. vurgu yaparak, popüler
kültür içerisindeki …………….. olanaklarına işaret etmiştir.
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10. BÖLÜM: İDEOLOJİ VE HEGEMONYANIN MEŞRULAŞTIRICI GÜCÜ OLARAK
MEDYA
10.1. Giriş
Devlet ve dinin ortaya çıkışından bu yana insanları denetim altına alma çabası içinde olan
güçler, bunun için çeşitli araçlar, kurumlar geliştirmişlerdir. Althusser’in devletin ideolojik ve
baskı aygıtları olarak ikiye ayırdığı bu araçlar insanı doğumundan itibaren yönetmeye,
yönlendirmeye çabalar. Devletin ideolojik araçları arasında medya, en etkili olanıdır. Medya
organizasyonlarının kuruluşunda devletin ideolojisini yayması ve toplumu belli bir ideoloji
etrafında tutması esastır. Her devlet ideolojik aygıtlara sahip olmak zorundadır, aksi halde
varlığını ve birliğini sürdürmesi imkansızlaşır.
Hegemonya ise ideolojiden farklı olarak rıza üretimine dayanır. Güç odaklarının istediği her
şey kişiye kendisi istiyormuş gibi kabul ettirilir. Kabul ettirmenin yolu da medya iletileriyle
oluşturulan algıdır. Medya iletileri kişi üzerinde nasıl bir dünya algısı oluşturulmak isteniyorsa
ve kişiden nasıl davranması bekleniyorsa o şekilde kurgulanır. Kurgulanan iletilerle manipüle
edilen kişiler benzer eylemlere yönlendirilir. Bu eylemler, bir olay veya kişi hakkında aynı
şekilde düşünme, aynı tepkileri verme veya tepkisiz kalma, aynı ürünleri tüketme, aynı yerlere
gitme, hegemonik güçlerin icraatlarına olumlu yaklaşma gibi çok farklı alanlarda olabilir. Ama
sonuçta her ileti aktarımı toplumda belli bir yargı ve davranış oluşturma amacı taşır.
10.2. Medyanın Hegemonyayı Meşrulaştırma Gücü
Althusser devleti “yönetici sınıfların (19. yüzyılda burjuva ve büyük toprak sahipleri sınıfı) artı
değerin zorla elde edilmesi sürecine (yani kapitalit sömürüye) boyun eğmesi için, işçi sınıfı
üzerindeki egemenliklerini güven altına almalarını sağlayan bir baskı makinası” (Althusser,
2000: 27) olarak tanımlıyor.
Althusser, ideolojiyi Marksist teorinin bir nesnesi olarak incelemiş ve o güne kadar
marksistlerin ihmal ettiği bu konu üzerine bir teori geliştirmiştir. Althusser’e göre ideoloji,
toplumsal formasyonu meydana getiren ekonomik, politik ve ideolojik- düzeyden biridir.
Ekonomik düzeyde, doğa toplumsal ilişkiler içerisinde dönüştürülür; politik düzeyde,
sözkonusu toplumsal ilişkiler dönüştürülür; ideolojik düzeyde ise insanın kendi hayatıyla
yaşayan ilişkisi demek olan ideolojik tasarımlar dönüştürülür.
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Louis Althusser, devletin baskı aygıtlarının (hükümet, yönetim, ordu, polis, mahkemeler,
hapishane vb.) zor kullanarak hegemonyayı uyguladığını belirtiyor. Devletin ideolojik aygıtları
(dini(cami), öğretimsel(okul), aile, hukuki, siyasal, sendikal, haberleşme, kültürel aygıtlar) ise
dolaylı olarak hegemonyaya hizmet ederler.
Gerçekten de ister Baskı ister İdeolojik olsun, devletin her aygıtı hem baskı hem de ideoloji ile
işler; ama Devletin İdeolojik Aygıtı ile Devletin Baskı Aygıtını birbirine karıştırmamayı
gerektiren çok önemli bir ayrım vardır arada. Bu ayrım, Devletin Baskı Aygıtının, kendi
hesabına baskıya tümüyle (fizik baskı dahil) öncelik verirken, ideolojinin burada ikincil bir
işlevi olmasıdır. Bütünüyle baskıya dayanan bir aygıt yoktur. Fakat tersine Devletin İdeolojik
Aygıtlarında ideoloji tümüyle öncelik kazanırken, aynı zamanda baskıya, en son durumda olsa
bile, fakat yalnızca en son durumda çok hafifletilmiş, gizlenmiş, hatta sembolik bir baskıya
(bütünüyle ideolojiye dayanan aygıt yoktur) ikincil bir işlev verildiği söylenmelidir (Althusser,
2000:35).
Hegemonya zorunludur ve sıkı biçimde işlemek zorundadır, çünkü ikincil sınıfların toplumsal
deneyimleri, başat ideolojilerin kendileri ve toplumsal ilişkileri için çizdiği resimle sürekli
olarak çelişir. Diğer bir deyişle, başat ideoloji, ilerletmeye çalıştığı toplumsal düzene insanların
rızasını kazanmak için üstesinden gelmek zorunda olduğu dirençlerle sürekli olarak karşılaşır.
Bu dirençler kırılabilirler ancak asla tümüyle yok edilemezler. Bu yüzden, hegemonyanın zaferi
ve kazandığı rıza kaçınılmaz biçimde istikrarsızdır; asla elde bir olarak görülemez ve bu yüzden
sürekli olarak yeniden kazanılmak ve üstünde mücadele edilmek durumundadır (Fiske,
2003:225). Medyanın görevi başat ideolojiyi canlı tutmak ve toplum içindeki direnç
noktalarının sivri uçlarını törpülemektir. Zaman zaman farklı fikirlere yayınlarında yer vererek,
bu fikirdekilerin deşarj olmalarını sağlar ve düzen içerisine çekme işlevini yerine getirir.
Kapitalizm, üretime dayalı bir sistemdir. Üretimi elinde bulunduran güçlüdür. Güçlü olan
yönetir. Ancak üretim, sadece mal üretimi ve satımı ile sınırlı değildir. Üretim oldukça karmaşık
bir ilişkiler ağı içerir; öncelikle sermayenin üretim yaptığı araçları tekrar tekrar üretmesi
gerekir, bunun yanı sıra üretimi gerçekleştiren emek gücünün de tekrar üretimi söz konusudur.
Eğer bu tekrar üretimlerde bir aksama olursa kapitalist sistem çöker. Örneğin 1929 yılında
yaşanan kriz, bu tekrar üretimde yaşanan aksamanın sonucudur.
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1929’da Wall Street’te bir borsa kirizi olarak başlayan ekonomik kriz, kapitalist sistemin bir
açığını ortaya çıkardı. 1929 yılını takip eden yılların temel niteliği genel bir aşırı üretim krizi
olmasıydı. Üretim kısıtlandı. Bir yandan da fiyatlar hızla düştüğü için iflaslar çoğaldı.
Ekonomik hayat yavaşlayınca işsizler çoğaldı. Fakirleşen işsizler tüketemez hale gelince de
genel talep azaldı ve yine üretim fazlası, arz fazlası durumuna dönüldü (Thema Larousse, 1994:
464).
İngiliz iktisatçı John Maynard Keynes’in 1929 krizinin aşılmasında etkili olan kuramı;
hükümetlerin toplam talebi harekete geçirerek (insanlara birer kürek verin çukur kazsınlar sonra
da o çukuru doldursunlar siz de bunun için onlara ücret verin, demiştir) ekonomiye etkin
biçimde müdahale etmelerini; tam istihdamın enflasyonla sonuçlanması halindeyse, toplam
talebi azaltmaya yönelik önlemler almalarını ve her iki yönelişte de vergi politikası, hükümet
harcamaları ve para politikası gibi araçlardan yararlanmalarını (Marshall, 1999: 401) öngören
bir yaklaşımdır.
Son yıllarda basının görevini yerine getirmediği, demokrasiyi geliştirme ve olumlu demokratik
etkiler yapmakta yetersiz kaldığı ya da başarısız olduğu görüşü yoğunluk kazanmaktadır. Son
yıllarda medyanın bu durumu masaya yatırılarak, karşı önlemler üretilmesi yoluna gidilmeye
başlanmıştır. Bu amaçla çeşitli örgütlenmeler ortaya çıkmıştır.
Medyadaki kirlenmeye dikkat çeken örgütlenmelerin en ünlüsü, muhalif düşünür Noam
Chomsky’nin başını çektiği, medyanın devlet ve sermayenin elinden alınarak, halk denetimine
geçmesini isteyen ve bunun için mücadele veren İmmediast grubudur. İmmediast Grubu’nun
bildirgesinde:
“Medya, kamunun çıkarlarına değil, devletin ve sermayenin çıkarlarına hizmet eder. Medyanın
saldırı ve ayartma ekranı, olası en büyük halk kesimini tutsak almak ve hipnotize etmek üzere
düzenlenmiştir. İşte o zaman bu kesimin dikkati reklamcılara hurda fiyatına satılabilir ve
sloganlar işe yaramaz şeyler ve manyakça imgelerle altüst edilebilir. Geçilmez bir medya
hendeği ile korunan devlet birimleri savaştan kar eder ve ayrıntılı bilgi ile kitle direncinin açığa
çıkmasına engel olan yavan açıklamalar ağının ardında rahatına bakar” (Chomsky, 1993:6)
denilmektedir.
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Medya toplumsal denetimi bozulmuş içerikleriyle gerçekleştirir. Medya içeriklerinin bilinçli
bir biçimde, var olan sistemin çıkarları doğrultusunda bozulması medya profesyonelleri ve ileti
tasarımcılarının işidir. Ancak bu kişiler yeni dünya düzeninde tek söz sahibi olan üretici güçler
–yerel üreticilerden çok küresel üreticiler söz konusudur- tarafından kullanılırlar. İçeriği
bozulmuş medya, kapitalist dünyanın üreticileri için tüketici yetiştirmek üzere programlanır.
Toplum, düşünmeyen, sorgulamayan, verileni olduğu gibi alan, bilinçsiz ve bilgisiz bir yığın
haline getirilir. Medya bu görevini yerine getirirken tüm içerikleriyle görevini yerine getirir.
Fakat en yıkıcı etkiyi haberlerle gerçekleştirir. Çünkü haber gerçeği verdiği iddiasıyla
hazırlanan bir içeriktir. Ancak günümüzde haberin gerçekliği tartışmalı hale gelmiştir.
10.3. Haberde Gerçeğin Kaynak Tarafından Bozulması
10.3.1. Dezenformasyon (Disinformation)
Disinformation, gazeteci tarafından kasten yapılan ve kitleleri gerçek hakkında yanıltma amacı
taşıyan, eksik, yanlış ve yanıltıcı bilgi yaymadır. Bazen kaynak doğru bir biçimde açıklanırken
(açık dezenformasyon), çoğu zaman enformasyonun kaynağı hakkında hiçbir bilgi verilmez
veya yanlış bilgi verilir (örtük dezenformasyon).
Disinformation, başka ulusların ya da kamuoyunun yanıltılması için, devletten veya özellikle
istihbarat servislerinden alenen veya sızdırma biçiminde kasten yapılan yanıltıcı
bilgilendirmedir (http://www.answers.com/disinformation).
Yanıltıcı bilgilendirme, özellikle savaş durumunda, propaganda amaçlı olarak sıkça başvurulan
bir yöntemdir. Dünya haber ağının büyük bir kısmını elinde bulunduran Amerika, her alanda
olduğu gibi, dünyayı kandırmada da başı çekmektedir. Birinci Körfez Savaşı, 11 Eylül Saldırısı,
Afganistan’ın işgali ve ardından İkinci Körfez Savaşı yakın zamanda yaşadığımız ve
Amerikan’ın yalanlarına şahit olduğumuz olaylardır.
1991’deki Körfez Savaşı sırasında Irak’a karşı yürütülen propaganda kampanyalarının en
akılda kalıcısı 15 yaşındaki Kuveytli bir kızın anlattıklarıydı: “Al-Addan Hastanesinde çalışan
gönüllülerden biriydim. Ben hastanedeyken, Saddam’ın silahlı askerleri geldi. Bebekleri
kuvözlerden çıkarıp, soğuk zemine bırakarak ölüme terk ettiler. Kuvözleri de çalarak Irak’a geri
döndüler.” Bir süre sonra ortaya çıktı ki, olay tamamıyla yalandı. Kız, Amerika’daki Kuveyt
Büyükelçisinin kızıydı ve ne söylemesi gerektiği ona, Kuveyt Kraliyet Ailesinin 12 milyar
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Dolar ödeyerek tuttuğu bir Amerikan Halkla İlişkiler şirketi yetkileri tarafından öğretilmişti
(İnceoğlu, Akıner, 2005: 161).
11 Eylül saldırısı sonrası Amerika’da yaşanan şarbon paniği, özellikle Amerika tarafından
uydurulmuş ve El Kaide bağlantısı öne sürülerek Afganistan’ın ve Irak’ın işgaline bahane
olarak kullanılmıştır. Amerikalı yetkililerce şarbon, teröristlerin elinde çok tehlikeli bir silah
olarak gösterilmiş ve kullanılması halinde yüzbinlerce insanın ölümüne yol açacağı ileri
sürülmüştür. Ayrıca Irak ve Afganistan bağlantılı El Kaide Örgütü tarafından Irak topraklarında
üretildiği yolunda yanlış bilgi verilmiştir.
Oysa, şarbonun hastalık nedeni olabilmesi için en az 10 bin şarbon sporunun ciğerlere çekilmesi
gerekmektedir. Bir hayvan hastalığı olan şarbon, az gelişmiş ülkelerin otlatılarak beslenen
hayvanlarında görülmektedir. Önemli noktalardan bir diğeri ise şarbon, gaz gibi havaya kolayca
karışmamaktadır. Bu nedenle medyanın, teröristlerin şarbon mikrobuyla şehirlere saldıracakları
ve yüzbinlerce insanı öldürecekleri iddiaları bir yalan olmaktan öteye gitmiyor. En önemli
nokta ise, dünyada toz halinde şarbon üretimini sadece ABD ve Rusya gerçekleştirmektedir.
10.3.2. Yanlış Bilgi (Misinformation)
Hatalı veya yanlış bilgilendirme. Misinformation’ı propagandadan ayıran daima gerçek
olmayan şeylerden söz etmesidir. Disinformation’la arasındaki ayrım ise, gerçekte tarafsız
olmasıdır. Yani planlanmış, kasten yapılmış değildir. Sadece yanlış ve hatalıdır.
Misinformation’ın en bilinen formu şehir efsaneleridir.
Yanlış

bilgi

verme

(http://www.answers.com/misinformation)

olarak

tanımlanan

misinformation, gazetecilerin kasten olmasa bile yetkililerin yanıltması sonucu yanlış bilgi
vermeleri olarak anlaşılabilir. Misinformation kavramını Robert Fisk’in Embedded
Gazeteciliğin en yoğun kullanıldığı 2. Körfez Savaşından verdiği örneklerle açıklayabiliriz:
“Şimdi Onadoğu'nun dört bir köşesinde binlerce gazeteci, en son medya savaşı için
toplanıyordu. Artık 'haber havuzları' olmayacaktı; bundan böyle ordu ile seyahat eden
gazeteciler 'iliştirilecekti'. Bu lakayt kelimeyi kendi lügatlarına seve seve kabul etmeleri basının
ve televizyonun suç ortaklığının göstergesiydi. Fox, CNN ve büyük Amerikan kanalları şimdi
tek bir ağızdan konuşuyordu. 'Terörle Savaş'ın İkinci Bölümü, altın renkli logolar ve tema
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müzikleri eşliğinde başlamak üzereydi. Amerikan gazeteciliği yıllar içinde kendi özel
kontrollerini geliştirmişti; 'tartışmalı' kelimelerin kullanılması (kaçınılması gereken en önemli
kelimelerden biri 'işgal etmek'ti) yasaktı ve yerlerine bir dizi 'güvenli' tanım geçirilmişti. Hatta
Irak savaşında kullanılması mecburi hale gelecek olan ifadeler ve kelimelerden bir liste bile
çıkarmıştım: Amerikan işgali yerine 'kurtarma', Amerikan işgaline direnen Iraklılar için
'terörist', direnişçiler için 'sağ kalan son unsurlar', Saddam'ın toplu mezarlannda hazır bulunan
muhabirler için 'gerçekler şimdi nihayet anlatılabilecek'. Bunların hepsi kullanıldı. ‘Tali hasar'
daha da ileri kullanım için tekrar ısıtıldı. Bağdat'ta üslenen televizyon gazetecilerine
haberlerinin üzerinde bir işaret olacağı söyleniyordu: yani sonradan haberleri 'Irak uzmanı
yetkililer tarafından gözden geçirilecekti'. Birçok durumda bu doğru olmasa da, 'gözden
geçirme' demek 'sansürlemek' demekti (Fisk, 2011: 809).
2003 yılında başlayan 2. Körfez Savaşında değişik zamanlarda toplam 775 gazeteci ve
foğoğrafçı ABD Ordusuna ‘iliştirilmiş’ olarak ‘zırhlı araçlar içinden gördükleri savaşı’ ABD
kamuoyuna ‘yansıttılar’. Kendisine, ordunun neden böyle bir uygulamaya gittiği sorusu
yöneltilen deniz piyade yarbayı Rick Long, “Açık söyleyeyim, savaşı kazanmak istiyoruz. Ve
enformasyon da bu savaşın önemli bir parçası. Biz de enformasyon alanını domine etmek
istiyoruz” yanıtını verecekti. Haksız çıkmayacaktı. Bu gazeteciler olan biten her şeyi tam da
Bush yönetiminin istediği haberlerle yansıttılar. Bu yüzden de Amerikan kamuoyu ve hatta
Amerikan devleti, Irak’ta nasıl bir bataklığa saplanmakta olduğunu yıllarca göremedi.
(Tunçdemir, 2014)
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İliştirilmiş gazeteciler öncelikle askeri operasyonlarda kullanılmışlardır. Ama gazetecileri
kontrol altında tutmanın toplumun algısını yönetmede ne kadar etkili olduğunun anlaşılmasıyla
iliştirilmiş gazeteciler her alanda kullanılmaya başlanmıştır. Bugün bize gerçeği aktardığını
iddia eden gazeteciler siyasetçilere, iş adamlarına, askerlere, bürokratlara iliştirilmiştir, onların
yakınında ve güdümündedirler.
Algı yönetimi kavramı ilk olarak ABD ordusunda askeri bir terim olarak karşımıza çıkmıştır.
Literatüre girişi de ABD Savunma Bakanlığı’nın resmi kullanımıyla mümkün olmuştur. Doğal
olarak bu ilk anlam, toplumların duygularını, güdülerini ve muhakemelerini etkilemek
amacıyla, seçili enformasyonu ve sinyalleri taşıyan ya da inkar eden faaliyetler olarak
şekillenmiştir. (Bulut, 2017: 25)
Bir halkla ilişkiler yöntemi olan algı yönetiminin en kolay yapıldığı ya da yayıldığı ortam
medyadır. Bu nedenle Pentagon bütün operasyonlarında öncelikle medya mensuplarının
yönlendirilmesi üzerinde durur. Son yıllarda gündeme gelen “embedded” (iliştirilmiş)
gazetecilik şekli de Pentagon’un bir buluşudur. Gazetecileri kontrol etme, yönlendirme ve
yanıltmanın en etkili yolu olan iliştirilmiş gazetecilikle, gazetecinin kendi topladığı bilgileri
değil, yetkililerin verdiği bilgileri, onların izin verdiği ölçüde aktarması sağlanır.
Pentagonlu yetkililer tarafından geliştirilen ve yaklaşık 25 yıldır uygulanan iliştirilmiş
gazetecilik yönteminde, gazetecilerin uyması gereken bazı kurallar vardır. Pentagonun 20
sayfalık ve 50 maddelik olarak hazırladığı ve ‘embedded’ olması kabul edilen gazetecilere
imzalattığı

sözleşmede

yer

alan

kurallardan

bazıları

şunlardır

(Tekfidan,

2005:

http://www.hurriyetim.com.tr/haber/):
-Habercilere ekipman konusunda bir sınırlama yok. Ancak komutanlar, güvenlik açısından
uygun görmediklerinde yayınlarını keserler.
-Komutanlar izin vermedikçe, flaş ve TV spotu kullanılmaz.
-Haberde askeri birliklerin genel sayısı, can kaybı verilir.
-72 saat geçmedikçe ölen ya da yaralanan Amerikalı askerlerin adı verilmez.
-Önceki çatışmalarda ele geçirilen düşman askerleri konusunda bilgi verilebilir.
-Komutanın izni olmadıkça askeri birliklerin tam olarak nerede olduğunu yazmak ve asker
sayısı vermek yasak.
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-Komutanlar, operasyonların selameti açısından ambargo uygulayabilir.
11 Eylül 2001’de ikiz kulelere yapılan saldırılardan sonra Amerikan medyasının takındığı
tutum yeni dünya düzeninde gazeteciliğin üstleneceği rolü ortaya koyması bakımından
önemlidir. Muhalif hiçbir sesin duyulmadığı, vatanseverliğin pekiştirildiği bu atmosfer bizzat
algı yöneticilerinin medya üzerindeki tahakkümünü göstermektedir. Amerikan medyasındaki
bu değişim, zamanla küresel ölçekte yaygınlaşmıştır. Bugün Türk medyasında da benzer bir
tabloyla karşı karşıyayız. Ünlü medya uzmanı Eric Alterman Amerikan medyasındaki bu
dönüşümü şöyle açıklamaktadır:
“Cumhuriyetçiler tarafından sürekli vatan haini ve Amerika düşmanı diye karalanan liberal
medya 11 Eylül’den sanki kendisi sorumluymuş ya da sorumlu tutulacakmış psikolojisine
kapıldı.” (Atikkan, 2006: 377) Hatta bu süreçte Amerikan medyası Başkan Bush’u bile yeniden
tanımlamış, kahramanlaştırmıştır ve bir sonraki seçimi kazanmasının yolunu açmıştır.
Amerikan medyası “10 Eylül 2001 gününün sakar kovboyunu 11 Eylül 2001’den itibaren savaş
başkanı, başkomutan vasıflarıyla yeniden keşfediyordu” (Atikkan, 2006:373).
ABD medyasının giderek vatansever bir modele oturma süreci 11 Eylül sonrası dönemde iyice
belirginleşmiştir. Sarah Oates bu yeni dönemin ve vatansever gazetecilik modelinin
özelliklerini şu şekilde sıralamaktadır:
“1. Medya savaş nedenini sorgulamaz.
2. Savaş yerine diğer dış politika seçenekleri tartışılmaz.
3. Elitlerin savaş karşıtı görüşlerine medyada yer verilmez.
4. Kamuoyundaki savaş karşıtı görüşler medyada yansıtılmaz.
5. Medya milliyetçi bir görüntü çizerken birlikleri kahraman, yabancı ülke liderlerini ise şeytan
gibi gösterir.
6. Saldırı düzenlenen ülkede yaşayan sivil halka dair çok az bilgi verilir yada hiç bilgi verilmez.
7. Haberler büyük ölçüde askeri bilgilere dayanır.
8. Cephede yer alan gazetecilerin verdiği bilgiler propagandaya yöneliktir.
9. Yayınlar milliyetçi ve vatansever coşkuyu körükleyecek niteliktedir.
10. Bu genel eğilimin dışına çıkan medya kuruluşları “vatan haini” ilan edilir.
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11. Savaşı yansıtma şekli geleneksel özgürlükçü ya da sosyal sorumluluk sistemlerinin dışına
çıkar.” (Akt. Dirik, 2011: 94)
10.3.3. Anlamı Yumuşatma (Euphemism)
Euphemism, sözcük seçiminde hoş olmayan, kaba sözcükler yerine daha kibar sözcükleri
kullanma, olumsuzlukları daha uygun bir dille anlatmadır. Örneğin, “çatışma” yerine “sıcak
temas”, “sakat” yerine “engelli”, “deli” yerine “akıl hastası” sözcüklerinin kullanılması
anlatımı yumuşattığı gibi, dinleyicinin gerçeklik algısıyla oynar. Euphemism, konuşmacı veya
ileti tasarımcısı tarafından bilinçli olarak, dinleyiciyi, izleyiciyi ve okuyucuyu daha az rahatsız
edici, mutluluk verici, olumlu sözcük seçilmesidir. Bu bazen gerçeğin gizlenmesi amacıyla
kullanılabilir. Gerçekler değil de toplumun duymak istedikleri veya ileti tasarımcısının vermek
istediği anlamı yüklenen sözcükler özellikle seçilir.
Euphemism kavramı, Yunanca euphemos sözcüğünden gelmektedir. “uygun, iyi, hayırlı
konuşma” anlamına gelen sözcük, “eu: iyi” ve “pheme: konuşma” köklerinden oluşmaktadır.
Eupheme, sözcüğü kökeninde yüksek sesle konuşulmaması gereken dinsel sözcüklerin yerine
başka sözcükler kullanılmasını tanımlar. Genelde hoş olmayan, rahatsız edici fikirleri gizlemek
için

yapılır

ki

eğer

o

sözcük,

kesinlikle

kullanılmak

zorunda

değilse

(http://www.answers.com/euphemism). Euphemism, dolaylı olarak bilgiyi saklama amacı
taşır. Aktarılan bilginin etkisinin azaltılması için içi boşaltılır. Propaganda amacıyla üretilen bu
tür haberler, profesyonel algı yöneticileri tarafından hazırlanır. Haberlerde çok sık başvurulan
bu yöntemde “çatışma” sözcüğünün yerini “sıcak temas” alır.
Basın ve diğer iletişim araçları genel olarak ‘bilgi dolaşım sürecini’ gerçekleştiren araçlardır.
İletişim araçlarının bilgi dolaştırma süreci bireyin ve dolayısıyla toplumun bilgilenmesini,
üretimini sağlar. Bireyin bilgilenmesinden korkmayan, çağdaş demokratik siyasal sistemler,
çoğulcu, uzlaşmacı, saydam yönetimlerdir. Böyle bir siyasal sistemin oluşturulmasının
“olmazsa- olmaz” koşulu, sağlıklı “bireysel ve toplumsal bilgilenme” sisteminin
oluşturulmasıdır (Özek, 1999: x).
Pennsylvania Üniversitesi Maliye Profesörlerinden Edward Herman ve Wisconsin Üniversitesi
Gazetecilik ve Kitle İletişim Bölümü Profesörlerinden Robert McChesney’nin birlikte
yayınladıkları “Global Medya: Kurumsal Kapitalizmin Yeni Misyonerleri” adlı kitap; günümüz
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medyasının iletişim teknolojisi alanındaki müthiş gelişime ve yayın organlarındaki büyük çeşit
zenginliğe rağmen, mülkiyetin küçük bir azınlığın elinde bulunması nedeniyle oluşan siyasiideolojik-mali bağımlılık yüzünden; yurttaşları özgürce bilgilendiren bir araç olmaktan çıkıp
neoliberalizmin sıradan ve yüzeysel bir propaganda aracı haline geldiği vurguluyor. Çok övülen
“bilgi toplumu” efsanesinin ise aslında bilgisiz, dolayısıyla da bilinçsiz yurttaş oluşturmaya
hizmet eden bir ortam olduğunu gösteriyor. (Duran, 1999: 14).
10.3.4. Taraflı Bakış Açısı / Çarpıtma (Distortion)
Uluslararası haber toplama ve yayma örgütlenmesinde, haber örgütlerinin sadece örgütsel yapı
olarak değil, aynı zamanda fiilen dünya pazarlarındaki egemenliği ve diğer ülkelerin onların
yapısını taklit etmesi ve bağımlı bırakılması uluslararası iletişim düzeninin ve ilişkilerinin en
belirgin karakterlerinden biridir. Haber toplama ve iletmede, dünyada birkaç dev örgütün
dışında hiçbir medya sistemi, finansman bakımından dış muhabir tutacak durumda değildir.
ABD’nin etki bölgelerindeki haberlerin yüzde 70’i Amerikan haber ajanslarından, İngiliz eski
sömürgelerindeki haberlerin yüzde 50’si İngiliz haber ajanslarından ve Fransızların eski
kolonilerindeki haberlerin de yüzde 45’i Fransız haber ajansının servisinden sağlanmaktadır.
Bu nedenle dünya, AP, UPI, Reuters, AFP ve CNN gibi birkaç dev haber örgütüne bağlıdır
(Rigel, 2000a: 76). Batı’nın gelişmiş ülkeleri dünya haberleşme sisteminin neredeyse tamamını
ele geçirmiş durumdadır. Kendi ülkemiz hakkında bir haberi bile bazen yabancı haber
ajanslarından aldığımız olmaktadır. Uluslararası haber ajanslarının denetimindeki dünya
haberleri, ne yazık ki tarafsız olarak yansıtılmamaktadır. Haber öncelikle habere konu olan
ülkedeki muhabirin o ülke hakkındaki önyargılarına takılmakta, ardından bulunduğu ülkenin
dilini, kültürünü, yaşantısını bilmeyen bir muhabirin süzgecinden geçmektedir. Haber merkeze
geldiğinde de aynı önyargı ve bilgisizlikle karşılaşır. Son olarak da haber ajansının merkezinin
yer aldığı ülkenin ideolojisi, haber üzerinde etkili olmaktadır. Gelişmiş ülkeye hizmet eden
ajans, üçüncü dünyayı bir öteki olarak yansıtmakta, o ülke hakkında yanlış düşünceler
oluşmasına neden olmaktadır. Türkiye’nin imajının dünyada bir türlü düzeltilememesi,
Afganistan’la veya Afrika ülkeleriyle bir tutulması, kendimize ait bir haber dağıtım
mekanizmamızın olmamasındandır. Dünya bizi Batı’nın gözüyle görmektedir.
Edward Said, Batılı muhabirlerin dünyayı nasıl algıladıkları ve anlattıkları üzerine şunları
söylemektedir (Said, 2000):
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“Müslümanların ve Arapların, esas itibariyle, ya petrol müteahhitleri ya da geleceğin teröristleri
olarak “haber kapsamına alındığı”, “haklarında konuşulduğu” veya “kendilerinden
korkulduğu”nu beyan edersem pek az abartmış olurum. Meslekleri İslam dünyasından haber
iletmek olanlar bile, Arap-Müslüman yaşantısının ayrıntılarının, insan yoğunluğunun ya da
duygusallığının bilincinde değildir… Her Amerikan muhabiri dünyadan haber verirken şuur
altında kendi şirketinin Amerikan gücünün bir parçası olduğunun bilincindedir ve bu güç,
yabancı ülkeler tarafından tehdit edildiğinde, sadakat, yurtseverlik ve milli kimlik ifadelerinde
saklı bir şeylere boyun eğer… Yurt dışındaki Amerikalı gazeteci, Amerikan basınının bir
temsilcisi olarak neyi bilmesi, öğrenmesi ve söylemesi gerektiği hakkında hiç azımsanmayacak
bir duyarlılığa sahiptir. Bir New York Times muhabirinin Tahran’dan gönderdiği yazı ile, bu
gazeteye yazı satmaya çalışan bağımsız bir muhabirin yazısı arasında çok önemli, belki de
hayati bir fark vardır. Iletişim aracının bizatihi kendisi büyük bir baskı getirir.”
Gazeteciliğin temel kuralı olan objektiflik, söz konusu dış haberler ve uluslararası habercilik
olunca geçerliliğini yitirmektedir. Çünkü dış haberler ve uluslararası habercilik aynı zamanda
dış politika ve uluslararası politika kavramlarıyla çok yakından ilintilidir. Bu nedenle dış
haberler söz konusu olduğunda “disinformation” denilen yalan haber ya da “distortion” denilen
çarpıtma, yanlı haber verme, gerçeği dış politikanın ve ülkenin uluslararası çıkarlarının
prizmasından geçirerek verme eğilimi artmaktadır (Rigel, 2000a: 77).
10.4. Tüketim Toplumunda Şeyleşme
Toplumun tüketime yönlendirilmesi, bir tüketim toplumu haline getirilmesi, birçok şeyin
değerini kaybetmesine neden olmuştur. Tüketime sunulan her ürün, tüketicisi için alınması
gereken bir “şey” haline gelmiştir. Eskiden anlamı olan bir klasik müzik yapıtı, günümüz
tüketim toplumunda, konser broşüründe yer aldığı için yorumlanan bir “şey”, dinleyici de belli
bir sosyal çevreye girmek için kendini orada bulunmak zorunda hisseden bir kişidir.
Bu “şeyleşme”, aklın öznelleşmesinin ve biçimselleşmesinin tipik bir sonucudur. Sanat
yapıtlarını kültürel metalara dönüştürür bu süreç, tüketimlerini de gerçek niyet ve
amaçlarımızdan kopuk, rasgele, düzensiz bir duygular dizisine. Sanat, politika ve dinden olduğu
gibi doğruluktan da koparılmıştır. Şeyleşme, başlangıcı örgütlenmiş toplumun ilk kuruluşuna
ve aletlerin ilk kullanılmasına kadar götürülebilecek bir süreçtir. Ama insan faaliyetinin bütün
ürünlerinin metaya dönüşmesi ancak sanayi toplumunun doğuşuyla gerçekleşmiştir. Eskiden
187

nesnel aklın, otoriter dinin ya da metafiziğin yerine getirdiği işlevleri anonim ekonomik aygıt
devralmıştır (Horkheimer, 1998: 81).
“Şeyleşme” toplumsal belleğin yitirilmesi yol açar ve toplumu tarihini, kültürünü, göreneklerini
unutmaya doğru götürür. Kapitalist sistemin, tüketim maddelerini kullanılıp atılacak şekilde
tasarlanması ve bu ürünlerin insan belleğinde yer etmesine izin vermemeyecek bir sirkülasyon
yaratması, düşüncelerin de kullanılıp atılacak bir metaya dönüşmesi sonucunu doğurur. İnsan
aklı, bilinçli olarak “kullan-at”a programlanarak, geçmişinden koparılır. Medyanın bu
programlamadaki işlevi tartışmasız, devletin ideolojik aygıtları arasında en fazla olanıdır.
Profesyonel ileti tasarımcılarınca, belleğin işleyiş aşamalarına göre hazırlanan medya içeriği,
tüketimi kolaylaştırmak için, belleğin üç farklı depolama biçiminden (duygusal, uzun süreli,
kısa süreli) duygusal olanı dikkate alır. Çünkü, duygusal depolamaya yönelik olarak hazırlanan
iletiler en kolay alımlanan medya içerikleridir. İletişimin bütünlüğü içinde iletiyi tasarımlayan
ile alımlayan olarak iki ayrı bellek biçiminde işleyen iletişim süreci, iletinin profesyonel bir
tasarımdan geçmesi, hedef kitleye uygun olarak kodlanması, kaynağın belleğinin baskın yapısı
nedeniyle “yapay bellek” oluşumuna yol açar (Rigel, 2000: 32)
Bir roman okurken okuyucu verilen duyguyu önce anlar, sonra yaşar. Oysa, görsel işitsel
iletişim sırasında, tv karşısında duygular anlaşılmadan yaşanır. Okuma sırasında yazının
üstünde yer alan okuyucudan farklı olarak, tv izleyicisi etrafını saran ses titreşimleri nedeniyle
mesajın içine girmiş durumdadır. Ses ve görüntüler bu durumda, belleğe çağrı yapmadan önce
duyguları etkiler. Duygu ve coşkular, anlama ve eleştiriden önce harekete geçirilir. Amaç,
insanların düşüncelerine, aklına yön vermekten çok, tamamen duygusal yönden, dolayısıyla en
zayıf noktalarından yakalayıp, düşünce mekanizmalarını durdurmaktır (Rigel, 1994: 135).
Kullandığımız eşyalar, düşüncelerimiz gibi sürekli değişen gündemiyle medya, belleğimizin de
kısa süreli olmasına neden olur. Her şeyi unutturmaya dayalı bir içerik yüklenen medya,
toplumsal ilişkilerin zayıflamasını, konuşmayan, sürekli alımlayan bireylerin geçmişleriyle ve
dilleriyle bağlarının kopmasını hızlandırır.
Bugün belirleyici olan, kadın örgütleri biçiminde sözünü hala geçirmesine karşın püritenlik
değil, tersine sistemde bulunan ve direnme olasılığını bir an olsun sezdirmemek için tüketicileri
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rahat bırakmama zorunluğudur. İlke, tüketiciye gerçek ihtiyaçlarını kültür endüstrisi tarafından
karşılanabilir diye düşünmesini, ancak öte yandan bu ihtiyaçları, kendisini sadece tüketici
olarak, kültür endüstrisinin nesnesi olarak görecek biçimde düzenlemesini emreder. Kültür
endüstrisi tükeciyi yalnız sahtekarlığının tatminden ileri geldiğine inandırmakla kalmaz, üstelik
bu sanayi ona daha fazlasını, yani her nasıl olursa olsun sunulanlarla yetinmesi gerektiğini de
ifade eder. Kültür endüstrisinin kendi alanlarının tümünde sağlayacağına söz verdiği günlük
yaşamın tekdüzeliğinden kaçış, bireyi tekrar başlangıç noktasına götürmek, aynı günlük yaşamı
tekrar tekrar sunmak için, daha baştan itibaren belirlenmiştir (Horkheimer ve Adorno, 1996:
32-33).
Her şeyin bir meta haline geldiği ve anlamını yitirdiği tüketim toplumunda, zevk ve haz da
köklerini geçmişten alan iki kavramdır. “Bahçeyle uğraşmanın zevki, bahçeyi seyretmenin
hazzı, bahçelerin tanrılara ait olduğu ve onlar için ekildiği antık çağlara gider” (Horkheimer,
1998: 78). Antikçağ’da Tanrılara ait olan bahçe, bugünün tanrısı insan için, doyulmaz bir zevk
ve haz kaynağıdır.
Uygarlık gelişiyor, yeni-yeni teknolojik keşifler yapılıyor, ürünlerin çeşidi artıyor, kalitesi
yükseliyor, yaşamın maddi gereksinimleri karşılanıp güvenliği arttırılıyor. Teknolojideki yeni
her buluş, ekonomik alandaki her gelişme maddi yaşamı rahatlatıp-kolaylaştırıyor. Ancak
Tinsel yaşamı da aynı oranda zenginleştirip doyurucu kılabiliyor mu? Ne yazık ki buna kolayca
evet diyemeyiz. İlişkiler çeşitlenip çoğalabilir, tanıdık yüzler, elde ettiğimiz nesneler,
gördüğümüz coğrafi bölgeler çoğalabilir, ama buna paralel olarak içsel boşluk, anlamsızlık
duygusu, mutsuzluk, yalnızlık ve gerilim artabilir. Toplumsal-yaşamda kişiler arası ilişkiler,
kullanılan araçlar, tüketilen nesneler, değerler ve kültürler değişir, ancak anlam arayışları, iç
huzur, duygusal canlılık, değerli bulunma isteği, iletişim gereksinimi hiç değişmez. İnsan,
arzulayan, arayan, eylem sergileyen öznel bir süreçtir. Bu sürecin anlaşılması insanın
anlaşılmasıdır. Arzularının değişimi eylemlerinde kendini gösterir... Diğer yandan eylemler de
arzuyu besleyebilir. Eylem-arzu bağını anlamak için doğrudan doğruya “ilişkiler” olgusuna,
ben ve öteki bütünlüğüne bakmak gerekmektedir. Arzu, öznedeki bir boşluğun, eksikliğin, ya
da gereksinimin duyumsanması, bunun bilince çıkmasıdır. Daha çok kendiliğinden oluşan bu
biçimden başka dışsal uyaranlarla, kışkırtmalarla da arzu oluşabilir. O bir olgusallık olarak
kendi içindeki ayrımların zorunlu birliğinin dingin olmayan sürecidir. Bir özne, özlenen ‘nesne’
ve özneyi bu ‘nesneye’ doğru kışkırtan dolayım olmalıdır. Böylece üç yanı bulunan bir bütüne
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varırız ki; bu arzudur. Günümüz toplumunda bireyin varoluşunu olumlayan arzular ürünlere
yönelmiş arzulardır. Kişi nesneyi arzulayandır. Kişi varolma biçimini nesneleri tüketerek ortaya
koyar.
Bob Mullan televizyon üzerine yaptığı bir araştırmanın sonunda; televizyonun kültürün
ayrılmaz bir parçası olduğunu ve kültür adına topluma karmaşık değer yargılarını ilettiğini
belirlemiştir. Sonucu medya için genelleyecek olursak; özellikle kapitalist toplumlarda, medya
ticari malların pazarlamasını yapmaktadır. Medya, tüketimin insan için doğal olarak “iyi”
olduğunu ve malları elde etmenin mutluluk anlamına geldiğini anlatmaktadır. Kitle kültürünün,
gösteriş, şöhret ve başarı görüntüleri ve öyküleri bombardıma altında, sıradan insanın, sıradan
olmayan zevkler elde etmesini özendirmektedir (Çaplı, 2002: 190-191).
10.5. Eğlendiren Bilgi (Infotainment)
Kitle iletişim araçlarının sahiplik yapısının değişmesi, holdingler bünyesinde medya
organizasyonuna dönüşmesi sonucu, içeriklerinde de değişme başladı. Enformasyon azaldı,
dağınıklaştı ve eğlence öğeleri çoğaldı. En ciddi verilmesi gereken haberler bile
magazinleştirilerek verilmeye başlandı. Özellikle kitle gazeteciliği yaptıkları iddiasında olan ve
tirajları en yüksek seviyeye ulaşan gazeteler infotainment haberciliğe daha çok yer
vermektedirler.
Günümüzde daha çok “eğlendirici bilgi” denilen “infotainment” tarzı haberciliği benimsemiş
gazetecilik türü olan kitle gazeteciliği, okuyucuyu yormadan istediği iletiyi algılatmayı
amaçlar. Haberlerde kolay okunmanın yanı sıra içerikte duygusallığa ağırlık veren ileti
tasarımlama tarzını ön plana çıkarır. Duygu yoğun habercilik yapılır, görsel malzeme
kullanımına önem verilir (Rigel, 2000: 33).
Gazete ve televizyon yöneticileri, kurumlarında kullandıkları gücü, mesleki ilkelerden çok
medya sahibinin mülküyle olan ilişkileri üzerinden meşrulaştırmaya başladılar. Böylece
yöneticilik için “neyin haber olduğunu değil, neyin haber olmadığını” bilmek daha önemli hale
geldi. Patron bir özelleştirme ihalesine girmişse, işçilerin özelleştirme karşıtı gösterilerini
haberlerine yansıtmak yöneticinin işini kaybetmesine neden olmaktaydı. Bu nedenle özellikle
1990 sonrası Türk medyasında bilgilendirici habere rastlamak zorlaştı. Örneğin, 1999 yılının,
savaş dönemleri hariç, Türk ekonomisinin en fazla küçüldüğü yıl olduğunu o günün
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medyasından anlayabilmemiz mümkün değildir. Ekonominin 6.4 küçüldüğü bir yıl ve onun
devamı olan 2001 yılı krizi medyada yeterince yer almadı. Onun yerine, “aman moralleri
bozmayalım” anlayışı ile habercilik yapıldı. 1999 yılı boyunca, gece kulüplerindeki eğlenceler,
ceket yakmalar, para saçmalar, çılgınca dans etmeler haberlerin en önemli konusu haline geldi.
Eğer, ülkenin ekonomik durumu medya haberleri esas alınarak incelenecek olsa 1999 yılı
Türkiye’nin sefahat yılı olurdu (Tılıç, 2001: 62-63).
Medyanın bilgilendirmekten çok, eğlendirmeye ağırlık vermesi, bilgiyi eğlenceyle
harmanlayarak gerçekleri gizlemeye çalışması bugün de geçerli olan bir tutumdur. Devlet
ihalelerine giren, özelleştirmelerle kamu kuruluşlarını kendi holdingleri bünyesine katan ama
borcunu bir türlü ödemeyip, devlete borcunu katrilyonlara vardıran medya patronları,
ellerindeki gücü iktidarın kullanımına sunarak, borç vadelerini uzatma gayreti içerisindedir.
Halkın gündemini değiştirerek, bilgi boşluğu yaratarak, gerçekleri çarpıtarak toplumsal bir
bilinçsizlik ortamına neden olan medya, halkın olup bitenin farkına varmasını ve sorgulamasını
engellemek için her türlü yolu denemektedir.
Neil Postman’ın ifadesiyle, “eğlence, televizyondaki her türlü söylemin üst ideolojisidir. Neyin
gösterildiğinin ya da hangi bakış açısının yansıtıldığının hiçbir önemi yoktur; her şeyin üstünde
tutulan varsayım, hepsinin bizim eğlenmemiz ve haz almamız gözetilerek sunulmasıdır”
(Postman, 1994:99). Postman, sadece eğlence programlarının değil, tüm medya içeriklerinin
eğlendirmeyi hedeflediğini savunmaktadır. Bu savunu bizi televizyonda yer alan tüm
programların kaçınılmaz olarak mizaha yatkın olduklarını kabule götürmektedir.
Alemdar ve Erdoğan’ın da belirttiği gibi, “televizyonla dünyaya açılan pencere dikkatlice
biçimlendirilmiş bir penceredir. Bu pencerenin gösterdiği dünya özenle seçilmiş,
şekillendirilmiş, süslenmiş, paketlenmiş, içi doldurulmuş bir dünyadır. Bu dünya günümüzdeki
egemen ekonomik ve siyasal güçlerin çıkarlarının gerçekleşmesi yönünde düzenlenmiştir. Bu
dünyadaki görüntüler, özel teşebbüs çıkarlarının paketlenmiş ideolojileridir.” (Akt. Arık, 2007)
10.6. Anestezi Etkisi
Bir kültürün içinden ya da dışından bir teknoloji başlatılır ve bu teknoloji duyularımızdan birine
ya da diğerine yeni bir vurgu ya da üstünlük verirse, bütün duyularımız arasındaki oran değişir.
Artık ne eskiden hissettiğimizin aynını hissederiz ne de gözlerimiz ve kulaklarımız ve öteki
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duyularımız aynı kalır. Anestezi koşulları dışında, duyularımız arasında sürekli bir etkileşim
vardır. Ama herhangi bir duyu, yüksek bir yoğunluk düzeyine çıkarıldığında, öteki duyular
üstünde anestetik etki yapar (McLuhan, 2001: 38). Yani duyular arasındaki oranın ortadan
kalkması, bir çeşit kimlik yitimidir. Teknolojik gelişim sonucu duyularımızın birer uzantısı
haline gelen kitle iletişim araçları, duyularımız arasındaki orantıyı bozarak, bir tür anestezi
etkisi yaratırlar.
McLuhan’ın iddiasına göre; bilinç adını verdiğimiz yaşantıda sonsuz sayıda birbirine çevrilme
özelliği gösteren ve bu nedenle açık sistem olan insan duyuları, kitle iletişim araçlarının
kullanımıyla birlikte kapalı sisteme dönüşmüştür. Çünkü, teknolojiyle birlikte gelişen ve insan
duyularının uzantısı olma özelliği taşıyan kitle iletişim araçları, bireylerarası etkileşim ve
kolektif haberdar oluş açısından yetersiz kalmakta, uzamsal orantının ortadan kalkmasıyla da görüntü, ses, hareketin eşzamanlı ve küresel oluşu insani işlevlere uymamakta, insan
duyularının bu uzamlar arasında bir oran bulunması gerektiği yönündeki algısına ters
düşmektedir- bireysel ve toplumsal bunalım yaratmaktadır.
Herbert Marcuse’a göre, iletişim araçlarının dili kullanım biçimleri okuyucu üzerinde anestezi
etkisi yapmaktadır. Medyada kişiselleştirilmiş dil yoluyla, haber aktörü ve okuyucu arasında
tanışıklık kurulmaktadır. Bu “sizin” milletvekiliniz, “sizin” otoyolunuz, “sizin” gözde
mağazanız şeklinde uzayıp gitmektedir. Medya tarafından kendilerine böyle seslenilen bireyler,
bunlara inanmasalar bile, kendilerini kendilerinin ve başkalarının yerine getirdikleri işlevlerle
özdeşleştirmektedirler. Özellikle sıfatlarla güçlendirilen deyimler, büyüsel ve hipnotik bir etki
yapar. Son günlerde Türk medyasında da benimsenen Amerikan tarzı haber deyimleri gerçeğin
gizlenmesi açısından etkilidir. Artık savaş yoktur onun yerine “sıcak temas” yaşanmaktadır
veya iki kutup arasında yaşanan nükleer silahlanma “soğuk savaş”tır. Yine yok etmek üzere
üretilen bir bomba “vatansever”dir ya da “temiz bomba”dır. Savaş tekniklerini ve en zor
koşullarda hayatta kalmayı öğreten bir askeri akademi “özgürlük akademisi”ne dönüşmüştür.
Oldukça ayrı alanları ya da nitelikleri belirten terimler sağlam, çok güçlü bir bütünün içerisinde
zorla bir araya getirilmişlerdir (Marcuse, 1990: 83).
Kısaltmalar da benzer etkiyi yapar. NATO, UNDP, NAFTA, AB, SSCB gibi birçok kısaltma
akla uygundur ve kısaltılmamış adın uzunluğu tarafından aklanmaktadırlar. Bununla birlikte
çoğunda hile olduğu apaçıktır. Kısaltma istenmeyen soruları bastırmaya yardımcı olur. Örneğin
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NATO (North Atlantic Treaty Organisation), sadece Kuzey Atlantik Ülkeleri arasındaki bir
anlaşmayı imlememektedir. Aksi halde Türkiye ve Yunanistan gibi güney ülkelerinin üyelikleri
soru işaretleri doğuracaktır. Kısaltmalar aşkın yananlamın koparılıp atıldığı bir yolda
kurumsallaşmış olanı ve yalnızca onu belirtmektedirler. Anlam dondurulmuş, ayarlanmış,
hilelidir. Bir kez genel kullanımda sürekli olarak yinelenen, aydınlar tarafından “kutsanmış”
olan resmi bir ses olduktan sonra, tüm bilişsel değerini yitirmiştir ve yalnızca sorgulanamaz bir
olgunun kabul edilmesi için hizmet etmektedir. (Marcuse, 1990: 84) Sıfatlar yardımıyla deyim
haline getirilen kalıplar, kısaltmalar temel bir sözlük ve sözdizim yaratmaktadırlar ve bunlar
okuyucunun, gerçeklerin ayırdına varmasını, bilinçlenmesini ve aktarılan olgular üzerinde
düşünmesini engellemektedir. Sürekli olarak imgeler dayatan bu anlatım biçimi kavramların
anlamını gizlemekte, dolaysızlığı ve netliğiyle insan bilincinin kavramsal düşünme yeteneğini
yok etmektedir. Çünkü kalıplaştırılan deyimler ve kısaltmalar, kavram ve işlevini birbirinden
koparmaktadır. Asıl anlam yok olmaktadır. Birey, bu tür anlatımla karşılaştığında
sorgulamadan, kavramı kabul etmektedir. Örneğin her ay açıklanan enflasyon rakamlarında iki
değer vardır; TÜFE ve TEFE. Bu iki kısaltmayı her duyduğumuzda bilincimizde yer eden
enflasyon kavramları olarak algılarız. Ancak bunların neye karşılık geldiğini ve ekonomideki
işlevlerini düşünmeyiz.
10.7. Sonuç
Uygar toplum olarak adlandırılan günümüz endüstri toplumu bireyi, üretime katkısının yanı sıra
tüketime yaptığı katkı oranında bir birey olarak kabul edilir. Çocukluktan itibaren aşırı tüketime
yönlendirilen birey için, uzmanlaşmış, profesyonel üretici tarafından üretilen malı
kullanmamak imkansız hale getirilirken aynı zamanda böyle bir davranışta bulunmak
utanılması gereken bir şeymiş gibi hissettirilir. Tüketim toplumuna evrilen toplum ve bu
toplumda yaşayan birey gördüğü her şeyi tüketilmesi gereken ürün olarak algılar hale gelmiştir.
Medyada yer alan haberler de bu ürün yelpazesine dahildir. Günümüz medyasında yer alan
haberlere baktığımızda gerçekten çok uzak, yalan, yanlış, çarpıtılmış, anlam kaybına uğratılmış
metinler ve görüntülerle karşılaşırız. Haberler gerçek, doğru, tarafsız oldukları yalanıyla
insanları manipüle eden en önemli içeriklerdir. Dünyanın bilgisine medya üzerinden ulaşmaya
çalışan yalnız ve antisosyal postmodern birey için haberler tanımadığı dünyaya açılan
penceredir. Ama bu pencereden gördükleri veya duydukları belli bir bakış açısıyla
oluşturulmuş, dezenformasyon içeren, anestezik etkiyi de içinde barındıran sesler ve
görüntülerdir. Amaç, kişiyi korkutup, sindirmek ve sürüden ayrılmasının önüne geçmektir.
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Çalışma Soruları
1- Disinformation, başka ulusların ya da kamuoyunun yanıltılması için, …….….. veya özellikle
………… ………….. alenen veya sızdırma biçiminde ……….. ………… yanıltıcı
bilgilendirmedir.
2- Dış haberler söz konusu olduğunda “…………..” denilen yalan haber ya da “…………..”
denilen çarpıtma, yanlı haber verme eğilimi artmaktadır.
3- İletişim süreci, iletinin profesyonel bir tasarımdan geçmesi, hedef kitleye uygun olarak
kodlanması, kaynağın belleğinin baskın yapısı nedeniyle “……….. ………..” oluşumuna yol
açar.
4- “Eğlence, televizyondaki her türlü söylemin üst ideolojisidir. Neyin gösterildiğinin ya da
hangi bakış açısının yansıtıldığının hiçbir önemi yoktur” görürşünü savunan iletişim bilimci
kimdir?

a) Marshall McLuhan
b) Harold Innis
c) Erich Fromm
d) Neil Postman
e) John Dewey
5- Neil Posman’a göre sıfatlar yardımıyla deyim haline getirilen kalıpların ve kısaltmaların
toplum üzerinde yarattığı etki aşağıdaki hangi kavramla tanımlanabilir?
a) Yabancılaşma Etkisi
b) Anestezi Etkisi
c) Şiddet Etkisi
d) Prayonaklaşma Etkisi
e) Tektipleşme Etkisi
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11. BÖLÜM: MEDYA EKOLOJİSİNİN YENİDEN ÜRETİMİ
11.1. Giriş
1859’da Alman Biyolog Ernest Haeckel, tarafından bitki ekolojini konu alan bir araştırmada
kullanılan Ekoloji kavramının sosyal bilimlerde kullanımı 1920-1940 yılları arasında Chicago
Okulu sosyologlarınca gerçekleştirilmiştir. Kent yaşamı üzerine yaptıkları çalışmalarında “kent
ekolojisi” kavramını kullanan sosyologlar, daha sonra insan topluluklarının yaşantısı, insan
davranışları ve kültüre ilişkin araştırmalarında “insan ekolojisi” kavramını sosyal bilimlere
kazandırmışlardır. Kent ekolojisi, insan ekolojisinin gelişmesinde merkezi bir öneme sahiptir.
Bu iki terim çoğu zaman birbirinin yerine kullanılmaktadır.
Zamanla sosyal bilimlerin birçok alanında kullanılmaya başlanan ekoloji kavramı, insan ve kent
ekolojisini etkileyen bir etken olarak iletişim biliminde de kullanılmaya başlanmıştır. İletişim
ekolojisi, iletişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkisini incelemeye almıştır.
Teknolojik gelişmeler sonucu 80’lı yılların sonunda kitle iletişim araçlarının “medya” olarak
adlandırılmaya başlanmasıyla, iletişim ekolojisinin yeni çalışma alanı “medya” olmuştur.
11.2. İletişim Ekolojisi
Enformasyon

teknolojisindeki

değişiklikler

sosyal

yaşamı

değiştirir.

Enformasyon

teknolojisindeki gelişmeler sosyal durumlar üzerinde daha çok uzlaştırmacı olduğu gibi,
iletişim medyasındaki değişiklikler sosyal ilerlemeler, ilişkiler ve aktiviteler üzerinde
değiştirici rol oynar.
Çoğu endüstri toplumunun sosyal içeriğinin bir tarafı resmi bürokratik örgütler olmalarıdır.
Önemli bir özelliği de yoğun çalışmalar sonucu izleme ve gözetimden gelen basitleştirilmiş
bilginin akla yatkınlığıdır. Bu anlayış çerçevesinde enformasyon teknolojisi ve iletişim birbirini
takip eder. Beniger ve diğerlerinin öne sürdüğü gibi “kontrol devrimi” ve özellikle izleme
kapasitesi ve enformasyon halkasındaki düzenlemeler yalnızca edüstriyel teknolojideki büyük
değişim için gerekli değil, aynı zamanda modern toplumdan geriye kalan belirleyici
özelliklerdendir (Altheide, 1995:9). İletişim ekolojisi dikkatleri teknolojinin sosyal eylemlere karşılıklı etki yöntemlerinin kolayca fark edilmeyen ama önemli olan biçimleri de dahil olmak
üzere- katkısına toplar (Altheide, 1995:9)
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İletişim ekolojisi herhangi bir durumda oluşan iletişim yönteminden söz eder. İletişim
ekolojisinin üç boyutu vardır: İletişim teknolojisi boyutu, iletişim şekli boyutu ve sosyal eylem
boyutu.
Yeni iletişim sistemleri, kayıtlı kurallar ve üretim şekilleri bireyin tüm ilişkilerinin kitle iletişim
araçları ve makineler üzerinden kurulmasını desteklemektedir. Kişisel ilişkilerin, ekonomik
değişimlerin ve üretimin araçsallaşması topluma ve dolayısıyla bireye karmakarışık bir dünya
sunmaktadır. Gittikçe daha fazla makineye bağlanan insan hareketi, makine karşısında ikincil
duruma düşmektedir. İnsan makineleşmekte, mekanikleşmektedir. Gerçek, makineler
tarafından yönlendirilen insanın düşüncesiyle yer değiştirmekte ve kaybolmaktadır.
İnsan yaşamı üzerine üretilen son dönem teorilerin bir kısmı, insan hareketinin, düşüncesinin
ve hislerinin bilgisayarın elektronik güdüleriyle yer değiştirdiğini ileri sürmektedir. (Altheide,
1995:40)

11.3. Medya Ekolojisi
Bilimsel anlamda ilk kez Alman Biyolog Haekel tarafından 1869’da kullanılan Ekoloji
kavramı, içerdiği “bağımlılık”, “uyum”, “tahakküm”, “yerine geçme”, “ekolojik işgal” “denge”
gibi alt kavramlarla sadece doğa bilimleri değil, sosyal bilimler alanında da kullanılır olmuştur.
Ekolojik kavramların sosyoloji kuramı üzerindeki asıl etkisi ABD’de 1920’ler ile 1940’lar
arasında ilk başta Chicago sosyologlarının kent ekolojisini geliştirmeleriyle görülmüştür.
Ekolojik perspektif ondan daha sonra, daha yaygın biçimlerde benimsenmiş ve bu bağlamda
sık sık “insan ekolojisi” ya da “toplumsal ekoloji” gibi terimler kullanılmıştır (Ulaş, 2002: 176).
19. yüzyılda iletişim kavramının fiziksel ağlar (karayolları, demiryolları, köprüler vb.) sorunu
boyutunda ele alındığı ve toplumların ilerlemesinin en önemli etkeni olarak görüldüğü
yüzyıldır. Ancak kitle iletişimin de yaşanan teknolojik gelişmeler iletişim kavramını “kitle
iletişim araçları” kavramıyla bütünleştirmiş ve bu konunun sadece fiziksel ağlarla sınırlı
kalmayacağı, insan ilişkilerine etkisi dolayısıyla toplumun yönlendirilmesinde de etkili olacağı
kabul edilmiştir.
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İletişim bilimine ilk yaklaşımlardan biri; Adam Smith’in 18. yüzyılın sonlarında “Ulusların
Zenginliği” adlı çalışmasında açıkladığı iş bölümü kavramında görülür. İletişim burada,
fabrikada ortak işin örgütlenmesine ve ekonomi ile ilgili alanların yapılanmasına katkıda
bulunur (Mattelart, 1998: 11-12).
Aynı dönemde Fransa’da etkili olan ve 19. yüzyılın ikinci yarısında liberaller tarafından da
kullanılacak olan “Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” özdeyişinin yaratıcısı Fizyokratlar
Okulu, değişimi bir güç sayan Aydınlanma postülasına sadık kalarak, tarım krallığının
aydınlanmış despotunun malların ve işgücünün serbest dolaşımına izin vermesinin ve örnek
olarak önerdikleri Çin’deki gibi iletişim yollarının inşa edilmesine ve bakımına ilişkin bir
siyaseti savunmasının gerekliliğini bildirirler (Mattelart, 1998: 12).
İletişim bilimine bir diğer yaklaşım, sanayi toplumunun örgütsel yapısının temellerini atan
Claude Henri Saint-Simon’un “ağ-organizma” düşüncesidir. Saint-Simon ağ-organizma
kavramını, bireyin “özne” konumundan “nesne” konumuna geçişine yön veren bir yeniden
örgütleniş bilimi olarak tasarlamıştır.
Medya ekolojisi, enformasyon modelleri ve iletişim kodlarının her geçen gün gelişen
teknolojilerinin ve tekniklerinin insan ilişkilerinin şekillenmesinde birincil rol oynadıkları
üzerine bir medya çalışmasıdır.
Horkheimer ve Adorno, çağdaş toplumlarda varılmış bulunan teknolojik düzeyin, bilinç
endüstrisinin eliyle, fakat bilinç endüstrisinin de üzerinde etkin olabilen asıl diğer güçlü
endüstrilerin ardındaki toplumsal egemenlik nedeniyle, insanın

özgürleştirilmesine,

bilinçlenmesine olumlu katkıda bulunamadığını ileri sürmektedir (Akt. Oskay, 1993: 241).
Medya ekolojisi, teknolojik gelişimi de içine alan sert ve yumuşak teknolojik determenizm
(belirlenimcilik)dir. Medya ekolojisi McLuhan çalışmalarıyla birlikte, sözlü ve yazılı kültür ve
Amerikan kültür çalışmalarını da içerir.
Toplumsal denetimin kültürel düzenlemeler biçiminde işletildiği, ulaşım ve iletişim
teknolojilerinin de bu süreçte tek etkisinin, düzenlemelerin halka iletilmesi olduğu görüşünün
karşısında yer alan McLuhan, Postman gibi bazı iletişimciler teknolojinin etkisine vurgu
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yapmaktadırlar. Teknolojiyi araç olarak gören düşünceye karşı McLuhan “araç mesajdır”
yanıtını vermiştir.
Medya ekolojinin ana ekseninde 20.yy’da hareket alanı genişleyen, hız ve güç kazanan sivil
toplum üretimine ve medyanın bu üretimdeki rolüne karşı sert tepkiler yer almaktadır.
Kenneth Boulding, sivil toplum üretiminin insanlık tarihinde önemli bir yer tuttuğunu, ancak
20.yy’da ikinci büyük dönüşüm noktasında bulunan insanlığın, sivil toplumdan post-sivil
topluma doğru bir geçiş yaşadığını öne sürmektedir. Boulding, bu dönüşümün insanın gerçeklik
algısındaki değişim tarafından desteklendiği ölçüde hızlanacağını öne sürmektedir (Nystrom,
http://www.media-ecology.org/mecology/).
20. yüzyıl, bilginin kullanımı, uygulama alanı, organizasyonu ve durumunda radikal
değişimlerin olduğu bir yüzyıldır. Bu konuda en önemli değişiklik, Newton Dünyası olarak
adlandırılan; bilimsel araştırmalarda geçişsiz, kaskatı bölünmelerin yaşandığı, uzmanlaşmanın
ağırlık kazandığı bilim dünyasından, fizik ve sosyal bilimlerin her ikisinin de bütünleştiği,
bölünmelerin ortadan kalktığı bir bilim anlayışına doğru gidiştir. Bu anlayış çerçevesinde son
yıllarda matematiksel-biyokimya, dilbilimsel-antropoloji, psiko-biyoloji gibi bileşik disiplinler
yaratma anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu da meta-disipline doğru bir gidişi hızlandırmıştır
(Nystrom, http://www.mediaecology.org/mecology/).
Medya ekolojisinin de meta-disipliner bir yapısı vardır. Çünkü medya ekolojinin ilgi alanı,
teknoloji ve teknikteki ilerlemelerin iletişim medyasına etkisi ve bu etkinin, insan duyguları,
düşünceleri, değerleri ve davranışlarıyla olan etkileşimidir. Bütün bu etkileri ortaya koyabilmek
için de iletişim biliminin yanı sıra felsefe, sosyoloji ve psikolojiden yararlanır.
Neil Postman medya ekolojisinin ne olduğu üzerine yazdığı bir makalesinde bu kavramı; medya
ekolojisi, iletişim medyasının insan algısı, anlayışı, duyguları ve değerleri üzerine etkisini ve
medyanın hayatımız üzerine engelleyici ve kolaylaştırıcı etkileşiminin nasıl olması gerektiğini
inceler, şeklinde tanımlıyor (Postman, http://www.media-ecology.org/mecology/).
Medya ekolojisi, bizim medyayı ne kadar tanıdığımızı veya tanımadığımızı, enformasyon
bombardımanından etkilenip etkilenmediğimizi ortaya çıkarmaya ve medya iletilerinin bizi
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yönlendirmesine izin verip vermediğimizi açıklamaya çalışır. Bunu açıklarken de medya
içeriğine bilinçli olarak gizlenen veya biz medyayı sadece bir makine olarak kabul ettiğimiz,
önemsemediğimiz, küçümsediğimiz için gizli hale gelen iletileri açığa vurmaya, yani medya
okuryazarlığını arttırmaya çalışır.
Mahkeme salonunda, sınıfta veya bir ofiste kurallar açıktır. Hatta bazen yazıya geçirilip
resmileştirilir. Ancak, medya ortamında (kitap, radyo, televizyon, film, gazete vb.) bizi
yönlendiren kuralların büyük çoğunluğu örtülüdür. Bizi bu kurallara uymaya zorlayan bir güç
yoktur. Biz farkında olmadan içselleştirdiğimiz bu kurallar çerçevesinde hareket etmeye
başlarız. Bilinçaltımıza gönderilen iletilerin bir kısmı da, örtülü olmadıkları halde biz
önemsemediğimiz, medyanın gücünü küçümsediğimiz, onu sadece bir makine olarak kabul
ettiğimiz için gizlenir.
Medya ekolojisi, medyanın sadece bir makine değil, iletileriyle düşüncelerimizi, duygularımızı,
algılarımızı, yargılarımızı ve değerlerimizi değiştiren bir ortam olduğunu kanıtlama yolunda bir
çalışmadır.
Medya ekolojisi, aşağıdaki yaklaşımlar çerçevesinde kültür ve iletişimin üzerinde çoklu
disipliner bir perspektiftir; (http://www.nyu.edu/education/culturecomm/gradmedia.html)
-İnsan kültürü ekonomik, sosyal, politik ve kişisel anlamlarla biçimlenmiş, kodlanmış
alışkanlıklarla, birbirinden farklı medya iletileri, işaretler ve sembollerle çevrelenmiş kompleks
bir sistemdir.
-Dünyamızı şekillendirdiğimiz işaretler, semboller ve medya iletileri tarafsız anlam taşıyıcıları
değildir. Tam tersi, değerlerimizi oluştururken neyi göz önünde tutacağımızı, birbirimizle nasıl
bir etkileşim içinde olacağımızı ve neyi, ne kadar bilmemiz gerektiğini derinden etkilerler.
-İletişim medyasındaki değişimler –ki buna farklı kültürlerin en baskın işaret sistemlerindeki
değişimler, işaret aktarım teknolojilerindeki değişimler ve medyanın politik/ekonomik
yapılanmasındaki değişimler de dahildir- kültür ekolojisinin şekillenmesinde önemli olduğu
gibi, insan düşüncesinin, değerlerinin ve alışkanlıklarının yapılanmasında da önemlidir.
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-İletişimdeki ve kültürdeki bu değişimler önemsizleştirici paradigma (reductionist paradigm)
çerçevesinde anlaşılmamalı, aksine kültürün birincil taşıyıcısı olarak sosyal, psikolojik ya da
ekonomik güçlerin ayrıcalıklı materyali kabul edilmelidir. Ekolojik çalışma bu yönde olmalıdır.
-Medya ekolojistleri, anlam üretimindeki gelişmeleri, işaretlerin, sembollerin doğasını, kültür
tarihini ve medyayı, medyanın hangi ekonomik ve politik yapılarla etkileşim içinde olduğunu
derinlemesine bilmek ve anlamak zorundadır. Sosyal yapılar, kurumlar onların gelişimini
sağlayan tarihsel ve kültürel içerikleriyle şekillenmişlerdir. Öncelikle sosyal kurumların,
oluşumların ideolojilerini, değerlerini, alışkanlıklarını belirleyen kültürel ve tarihsel içerik,
ardından insanların düşüncelerini şekillendirmektedir.
-Medya ekolojisi, gelişen anlam üretiminin kişilerarası ilişkilere etkisi; anlamları kodlamada,
simgeleştirmede, anlatmada kullandığımız teknolojiler; medya ve işaret sistemleri; politik,
sosyal ve ekonomik içeriklerle şekillenen bir kurum özelliği taşıyan medya ve onunla etkileşim
kurarak anlam dünyasını şekillendiren insan üzerine bir çalışmadır.
Neil Postman’ın “medya ekolojisi” terimini seçmesindeki gizli anlam, çevre bilimlerinin
“büyük değişim önemli tek bir değişimden meydana gelir” görüşüyle paralel bir vurgu yapma
istemidir.
Bunu “doğadaki bir yaşam alanından tırtılları çekip alırsanız, tırtılların eksik olduğu bir yaşam
alanı elde etmiş olmazsınız. Elinizdeki bambaşka, yeni bir çevredir. Ya da tırtıl yaşamayan bir
yaşam alanına tırtılları dahil ederseniz, o yaşam alanı tırtıllarla birlikte büyüyen, çeşitlenen bir
yaşam alanı olmaz, tırtıllar yüzünden yok edilmiş bir yaşam alanı haline gelir. Yeni teknoloji
de tıpkı tırtıllar gibidir. Dahil oldukları ortama yeni bir şey eklemez veya o ortamdan bir şey
çıkarmazlar. Ortamı tamamen değiştirirler. Artık eski ortamdan bahsetmek söz konusu olamaz”
şeklinde açıklar Postman. (Postman,1994:18)
Ekolojik sistem bir organizmaya benzer. Sadece tek tek parçalar bütünü etkilemez, bazen de
bütün tek tek parçalarla ifade edilir. Kültürü bir ekolojik sistem olarak ele alacak olursak; baskın
bir kültür kendisini öncelikle ürünleriyle, fikirleriyle, alışkanlıklarıyla ve oluşumlarıyla
katlanılır kılarak, yabancı bir kültüre, zorla kabul ettirir. Bu var olan bütünün tamamen
değiştirilmesinden önce, baskın bütünün anlatılmasıdır. Daha değişik bir ifadeyle, baskın
202

kültürün yerleşik kültürü tamamen yok etmeden önce o kültür üzerine yaptığı biriktirmedir
(Talbott, http://www.praxagora.com/stevet/papers/knower.html). Kültür anlamlarla vardır.
Kültürü aktarmanın temeli, kültürü oluşturan öğeleri anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde bir
araya getirip, iletişim teknolojilerini kullanarak hedefe aktarmaktır. Bu aktarım lineer bir
yapıda, tek yönlü olduğu sürece daha etkilidir.
Teknolojik araçları düşüncelerimizi etkileyen bir “şey” olarak düşünmekten çok,
düşüncelerimizi ifade etmemizi kolaylaştıran şeyler olarak düşünmeyi tercih ederiz. Bunun en
somut örneği dildir.
Her konuşmacı, alıcıya ulaşabilmek, onu etkileyebilmek, niyetini tam anlamıyla ifade
edebilmek için -bazen anlamları dönüştürmeyi denese bile- dağarcığındaki sözcüksel anlamlara
güvenir. Konuşmacının sözcüksel anlamları farklı kullanımı, alıcıyı hedeflenen yöne doğru
ilerlemesi

için

-bazen

istenen

etki

az

olmakla

birlikte-

iter

(Talbott,

http://www.praxagora.com/stevet/papers/knower.html).
11.4. Yurttaş Gazeteciliği
Tüm dünyada medya genel olarak kapitalist sistemin gereklerini yerine getiriyor ve tüketici
üretimine katkı yapıyorsa da gazeteciler arasında bu tutumun rahatsızlığını hisseden, gerçek
görevlerinin bilincinde olanlar da yok değildir. Özellikle 1980’li yıllardan sonra gazetelerin
inanılırlığını, saygınlığını kaybetmesinin ardından tirajlarının hızla düşmesi, bazı gazetecileri
yaptıklarını sorgulamaya, hatalarını görüp düzeltme yönünde önlemler almaya yöneltmiştir.
1980’li yılların sonlarında ABD’de başlayan “yurttaş gazeteciliği” anlayışı bu önlemlerden
biridir.
“Kamu gazeteciliği”, “sivil gazetecilik”, “vatandaş gazeteciliği”, “halk gazeteciliği”, “toplum
gazeteciliği” gibi çeşitli adlar alan “yurttaş gazeteciliği” iki temel gerçeğe dayanır: İlk gerçek,
insanların gittikçe televizyon seyretme, gazete okuma alışkanlığından uzaklaştığı ve televizyon
izlenme oranlarının ve gazete tirajlarının azaldığı. İkinci gerçek, insanların kötü haberler, suç,
skandal ve seks yüklü hücumlara maruz kalmaları sonucu, bu tür olaylara karşı duyarsızlaşması.
Böylece insanlar, hiçbir konuda endişe taşımıyorlar ve hiçbir şeye karışmamayı tercih ediyorlar
(Odyakmaz, 2002: 76-77). Yurttaş gazeteciliğinin ortaya çıkmasını sosyal sorumluluk
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kuramıyla bağdaştıran bu düşüncenin yanı sıra, konuyu sadece maddi boyutta gören düşünceler
de yok değildir.
Missouri Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Profesörü Rosemary Armao yurttaş gazeteciliği
düşüncesinin, gazetelerin neden okuyucu kaybettikleri üzerine düşünmeleri sonucu ortaya
çıktığını söylüyor. Armao, gazetelerin halkın yanında yer almasının, hakın sesine sayfalarında
yer vermesinin hem tirajların yükselmesine hem de tazminat davalarının azalmasına yol
açtığını, bu nedenle yurttaş gazeteciliği düşüncesinin yavaş yavaş gazeteler tarafından tercih
konusu olmaya başladığını ekliyor (Hackley, http:www.clark.net/pub/rothman/hackley).
Gazetecilik anlayışında ekonomik çıkarlara dayalı, zoraki bir değişimin olması daha akla yatkın
olsa da bu değişimin toplum üzerinde olumlu bir etkiye, bilinçlenmeye, haksızlıklara karşı
sesini yükseltmeye olanak verecek olması, olumsuzluğunu göz ardı etmemize yol açmaktadır.
“Gazetecilik demokrasinin savunuculuğunu yapmalıdır, özel çıkarların değil” idealiyle yola
çıkarak 1989 yılında start alan yurttaş gazeteciliği reform hareketi (Charity, 1995: 146), halkın
gazetecilik standartlarından (özel hayat, dürüstlük, ve doğruluk), gazetecilik yöntemlerinden
(paparaziler ve röportaj tuzakları) ve gazetecilik dürtülerinden (şiddet, skandal ve seksten
kazanç elde etme) kuşku duyar hale gelmesi sonucu, gazetecilerin yeni bir gazetecilik
yöntemine yönlenmesi ve bozulan güven ortamının tekrar yaratılması çabasının bir sonucudur.
Yurttaş gazeteciliği değişim demektir. Değişimi uygulamak ve gerçekleri okurlarına daha iyi
yansıtmak için yeni gazetecilik yöntemleri denemektir (Ersöz 1999: 22).
Yurttaş Gazeteciliği vatandaşları sosyal hayatla ilgili kamusal tartışmaların tam içine çekerek
haberleri uzmanlardan aşağı doğru değil, yurttaşlardan yukarı doğru taşır. Yurttaş Gazeteciliği
uzmanların belirlediği gündeme yaslanmak yerine, sıradan insanları ciddiye alarak, onların
önem verdiği konuları işler, farklı görüşlerin duyulmasına ve saygı görmesine izin vererek
izleyicileri haberlerden uzaklaştıran strateji ve kötümserlik engellerinin kırılması yolunda
önemli adımlar atılmasına yardımcı olur (Rigel, 2000: 235).
Yurttaş gazeteciliği, “yurttaş yaratma” anlayışı üzerine kurulmuş yeni bir düşünce biçimidir.
Amacı, okurlara yurttaşlık görevlerini yerine getirmelerini sağlayacak bilgiler vermektir.
Kişiler arasındaki çatışmaların yansıtılmasından çok, sıradan insanların mücadele ettikleri
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değer çatışmaları yansıtılır (Rigel, 2000: 201). Yurttaş gazeteciliğinin özünde okurlara ve genel
anlamda halka karşı bilinçli bir sorumluluk duymak yatar. Yurttaş gazeteciliğinin yapıldığı
haber büroları bu sorumlulukları hatırlatan başlıkları sık sık kullanır.
Yurttaş gazeteciliğinde sadece vatandaşlar ve onların hükümetleri arasındaki iletişim
kopukluğu değil, aynı zamanda insanlar ve medya arasındaki iletişim kopukluğu da araştırılır.
Bu nedenle yurttaş gazeteciliği, vatandaşların ülkeleriyle bağlantı kurmalarını sağlayan bir
anlayışla, okuyucuların medyaya katılımını sağlamak için uğraşır. Bu projenin amaçlarından
biri de medya takipçilerinin, kamuoyunun silik imajının kaybolmasında demokratik sürece
katkıda bulunmak gibi bir başarıyı elde edip etmediğini ölçmektir (Denton ve Thorson,
http://www.pewcenter.org).
Yurttaş gazeteciliğinin en önemli çalışma alanı siyasi haberlerdir. Çünkü konu dağılımında
artan çeşitliliğe rağmen, yine de yurttaşlar ve siyasiler arasında kopuk olan bilgilenmenin bu
yeni tür gazetecilik anlayışıyla aşılması en önemli amaçtır. Ülkenin geleceğine yön veren
siyasilerin, halkın sesini, görüşlerini öğrenebilmesi ve halkın da siyasilerin düşüncelerini
etkileyebilmesi için arada köprü görevi görmek gazetecilere düşmektedir. Yurttaş gazeteciliği
farklı haber arayışları peşindedir. Karmaşayı olduğu kadar görüş birliğini de haber yapar.
Başarıları olduğu kadar yenilgileri de haber yapar. Özellikle de yenilgi öyküleri diğer
toplumların zorlukları aşmasına yardımcı olacaksa.
Yurttaş gazeteciliği, haberlerin okurlara yakın olan bölümlerine yer verir. Seçimleri yalnızca
siyasi bir oyun olarak değerlendirmektense, seçmenlere yol göstermeye çalışır. Okurları
olayların kurbanı veya izleyicisi konumundan çıkarıp, kendi kendini yöneten bir toplumda aktif
rol alan aktörler konumuna getirmeyi hedefler. Bu hedef doğrultusunda gazete sayfalarında, TV
ekranlarında, forumlarda, şehir toplantılarında halkın sesine kulak verir, bireylere yurttaş olarak
söz hakkı tanır. Gazetecinin halkı dinlemesine büyük önem verir. Yurttaş gazetecisi, vatandaşı
konuşturmayı amaçlar, gazetesinin okunmasından veya satmasından daha çok okuyucusuyla
iletişim kurmayı önemser. Böylece tüketici sayısını arttırarak, yurttaşlık modellerini daha çok
kişiye ulaştırabilmeyi ve benimsetebilmeyi arzular (Odyakmaz, 2002). Bir bakıma gazetecilik
için ideal durumdur.
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Gazetecilik sanıldığından daha fazla titizlik isteyen bir iştir. Okur-yazar diyaloğu ya da okurun
düşündüklerini yansıtma görevi her zaman gelişecektir. Gazetecinin mizanpajdan fiyata kadar
her zaman her konuda okurları gibi düşünmesi gerekir. Onun için gazetecilik kazanç mesleği
değil, bir hizmeti yerine getirmedir. Gazeteci kamu yararına çalışan kişidir. Gazetecinin en
büyük kazancı ise okurunun ilgisidir, büyüklüğüdür (Demirkent, 1982: 11-12).
Yurttaş gazeteciliğinin temel dayanağı olarak kabul edilen sosyal sorumluluk kuramı, İkinci
Dünya Savaşının hemen ardından Chicago Üniversitesi Rektörü Robert M. Hutchins
başkanlığında kurulan komisyon ve basın çalışanları tarafından geliştirilmiştir. Özgürlükçü
ortamın yarattığı sorumsuz gazeteciliğin gerçekte olup olmadığını araştıran Basın Özgürlüğü
Komisyonu, 1947’de yayınladığı raporda (Hutchins Raporu), basının beş temel hizmeti eksiksiz
olarak vermesi konusu üzerinde ısrarla durmuştur. Günün haberlerinin doğru ve kapsamlı
olarak derlenmesi; Bir yorum ve fikir alışverişinde bulunma ortamı yaratılması; Canlı, günü
gününe, saati saatine yaşayan bir tarihin aynası olan basının gerçekleri halka, tarafsız, yorumsuz
olarak gösterebilmesi için özgür olması; Toplumun hedef ve değerlerinin açıklığa
kavuşturulması ve bu alanda tanıtım metotlarının saptanması; Toplumun her üyesine ulaşma
yolunun araştırılması ve oluşturulması (Altschull, 1990: 283) olarak tanımlanan bu hizmetler,
basının başlıca görevinin gerçekleri gözler önüne sermek olduğunu, bunun için de basın
özgürlüğünün üzerinde durulması gerektiğini belgeler.
Sosyal sorumluluk kuramı, medyanın sosyal sorumluluk tavrını kimin denetleyeceğine ve
medyada zaman ve yerin kullanımına değecek fikrin anlamlı olup olmadığına kimin karar
vereceğine ilişkin önemli tartışmalar doğurmuştur. Bu alanlardaki eksiklik ve tutarsızlıkları
gidermek için ortaya üç öneri atılmıştır. Bunlar (Işık, 2002: 31):
-Radyo ve televizyonların yönetimi için bağımsız kamu kuruluşlarının kurulması. Böylece tek
sesliliğin giderilmesi.
-Özel sektörce işletilen yazılı basın ile radyo ve televizyonların kendi kendini denetlemesi.
Böylece basın meslek ahlakının yerleşerek, profesyonel standartlara ulaşılması amaçlanmakta.
-Kitle iletişim araçlarını toplumsal amaçlarından uzaklaştıran çeşitli baskılardan korumak için
devletin mali ve ekonomik içerikli yardımlar yapması. Bir takım vergi indirimleri tanıması.
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Geleneksel gazetecilikte eksik olan okuyucudur. Kadın ve erkek, kitle üretim sürecinde,
yalnızca potansiyel bir tüketici olarak görülmüştür. Kamu tartışmasının yaratılması söz konusu
edildiğinde, kamu adeta görünmezdir. Geleneksel olarak muhabirler hangi soruların
yanıtlanması gerektiğine karar verirler ve daha sonra bu soruları otoritelere yöneltirler. Yurttaş
gazeteciliğinde ise sorular formüle edilirken halk ile iş birliği yapılır. Halkın bilmek
istediklerini de kapsayan sorular, siyasilere yöneltilir. Yurttaş gazeteciliği çağdaş gazeteciliğin
pek çok değer ve yöntemlerine bir karşı çıkmaya yol açarken, bütün bu yöntem ve değerlerin
tamamen terkedilmesine de taraftar değildir. Bunun yerine kamu görevlileri ve firma
sözcülerinin hareket ve sözlerinden eğrilmiş beylik haber verme yöntemlerini düzeltici öneriler
getirmektedir. Basın örgütlerinin oluşturdukları kamu forumunu yönetmek gibi bir sorumluluğu
vardır, sadece onu Babil Kulesi’ndeki politikacılara, sözcülere kiralamak değil (Dillon,
http://www.pewcenter.org/doingcj/speeches/a_dillon.html).
Geleneksel gazetecilikte kamu tartışmaları dar bir otoritenin ekonomi ve siyaset varsayımları
ile dar bir sosyo-ekonomik sınıfın görüşlerini temsil eden varsayımların çizdiği bir çerçevede
yürütülmüştür. Gazeteciler bu sınıfın savunucusu olarak hareket etmişlerdir. Genel
uygulamada; muhabirler taraf tutmamalı; kişisel önyargılar haberlerin dışında tutulmalı; yorum
editörün sayfasına özgü olmalı; muhabirin herhangi bir müdahalesi olmadan okuyucu
haberlerden istediğini kendi iradesi ile çıkarmalı, kurallarını içeren nesnellik göz ardı edilmiştir.
Yurttaş gazeteciliğinin, halkın görüşlerine, sesine bu derece önem vermesine bazı gazeteciler
ve akademisyenler karşı çıkmıştır. Eleştirilerin karşı çıkış noktası, yurttaş gazeteciliği
uygulamasında oluşturulan “ideal bir kamu forumu”nun birkaç kişinin konuşup diğerlerinin
sessiz kaldığı forum olduğunu yönündedir ve gazeteciliğin kesinlikle gazeteci olmayanlara
bırakılmayacak kadar çok önemli olduğu görüşüyle eleştirilerini sürdürmektedirler.
Sosyal sorumluluk kuramı çerçevesinde kendini yeniden biçimlendirmeye, yanlışlarını
düzeltmeye çalışan medyanın bu çabalarını yeterli görmeyen; medyadaki yozlaşma, tekelleşme
ve kültürel teksesliliğin ancak radikal bir reformla çözüleceğini ileri süren medya karşıtı
kampanyalar ve muhalefet her geçen gün güçlenmektedir. Bunlardan en güçlüsü ve ses getireni
Noam Chomsky liderliğinde oluşturulan Immediast Grubu’dur. Medyanın, çıkar gruplarının ve
devletin birlik olup halkın haklarını gasp ettiklerini; medyanın halkı yanlış yönlendirerek,
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bilgilendirmeyerek çıkar gruplarını kayırdığını ileri süren grup, amaçlarının halkı medyaya,
çıkar gruplarına ve devlete karşı barışçıl bir ayaklanma için örgütlemek olduğunu
haykırmaktadır. Medyanın devlet ve şirketler elinden alınarak halk denetimine geçmesini
isteyen ve bunun için mücadele eden Immediast Grubu, “atmosfer kamunun malıdır, hava
herkesindir, öyleyse radyo ve TV sinyalleri de kamuya ait olmalıdır” düşüncesiyle hareket
etmektedir. Yurttaş gazeteciliğinin Batı normlarında hayata geçirilmiş şekli olan Immediast
Bildirgesi bu kavram açısından çok önemlidir. Immediast bildirgesiyle yurttaş gazeteciliğinin
yapılabilmesi için gerekli olan formüller verilmiştir. Bildirgede şu maddeler yer alır (Chomsky,
1993: 7-9):
-Her birimiz kitle iletişim araçlarının geniş bir saldırısına maruz kalmanın insanları bir
duygusuzluk ve bulantı içinde nasıl donuklaştırdığını görebiliriz.
-Medya kamunun çıkarlarına değil, devletin ve diğer şirketlerin çıkarlarına hizmet eder.
Medyanın saldırı ve ayartma ekranı, olası en büyük halk kesimini tutsak almak ve hipnotize
etmek üzere düzenlenmiştir.
-Kendi hükümetimizi, kendi devletimizi ve iletişim medyamızı denetleyemediğimiz sürece, her
birimizi arzulanır, seçkin ve doğru yapmayı vaad eden ürünler çöplüğüne atılmış komik
aynalarca çarpıtılan suretlerimizi görmek zorunda kalmaya devam edeceğiz.
-Seyirlik medyanın saldırısı iki yanlıdır. Bir yandan baskıcı mesajlar saldırısıyla halkı kıskaç
altına alır, diğer yandan devlet faaliyetinin ayrıntılarını ve boyutlarını demokratik süreçlerden
ve halktan gizleyerek siyasal cinayetlere ve ihanete suç ortağı olur.
Medyanın içinde bulunduğu kısır döngüyü bu biçimde tarif eden Immediast Bildirgesi,
demokratik bir medya ve bu medyaya uygun içeriklerin yaratılması için gerekli olan taleplerini
şöyle sıralamaktadır (Chomsky, 1993: 19):
-Karşı-ticari basılı, görsel, işitsel, modern, aktivist ve iletişime dayalı medyanın üretilmesine,
farklı türlerin birbirleriyle eşleşmesine ve güçlendirmesine katılmak,
-Şirket ve devlet medya denetiminin temel kaynaklarını, dinamiklerini ve etkilerini belgelemek.
Akıl denetimi, davranış değiştirme ve imaj yaratımı yöntemlerini teşhir etmek,
-Aldatıcı, bilgisizleştirici ve bilinçaltı medya etkisine karşı bireyi güçlendiren araç ve
yöntemleri açıkça tartışmak. Tüm medyada çözmek, üretmek ve yayımlamak üzere kamunun
medya okur yazarlığını artırmak,
-Kültürel anlatımlar, eğitim, şebeke çalışması ve direnişi yaratmak
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-Radyo ve televizyon yayınlarında kamu egemenliğini ilan etmek,
-Tüm kamu alanlarını hükümet, şirket ve iş dünyasının mesajlarından kurtarmak,
-Tüm ticari yayın medyasının halka devri ve halk üretim kütüphanelerinin yaratılması,
-Glastnost olarak kurtuluş: Demokratik halk kitle iletişim araçlarının ve medya ağının ortaya
çıkışı.
Yurttaş gazeteciliği, haberlerin yeni tanımlarını bulmaya çalışmaktır. Bu tanımlar,
anlaşmazlıklarla birlikte fikir birliğini de kapsamaktadır. Yurttaş gazeteciliği, insanlararası
anlaşmazlıklarla ilgilenmektense, sıradan insanların çabaladığı değer tartışmaları ile ilgilenir,
okuyucuları problem üzerinde istatistiklerle bunaltmak yerine, vatandaşların yararına
olabilecek çözümler üzerine yoğunlaşır. Yurttaş gazeteciliği dengeyi yeniden sağlamaktır.
Gazeteciler bugüne kadar iki taraflı hikaye bildirdiler ve onun büyüsüne inandılar. Yurttaş
gazetecileri ise hikayelerinde tüm kandırılanların da sesini vermeye başladılar. Insanların
konudan etkilendiğinden emin olmaya çalıştılar. Yurttaş gazeteciliği, duyanların anlamaları için
boş noktaların dolmasını sağlar.
Yurttaş gazeteciliği ile birlikte gazetecilerin görevleri sorgulanmaya başlandı. Bu sorgulama
yeni bir anlayış getirdi. Gazeteciler, iletiyi daha etkin yapmak için o güne kadar uygulanan tek
yönlü bilgi verme yerine, yeni iletişim teknolojilerini de (e-mail, sesli mesaj, faks, internet)
kullanarak haberin doğrulanması ve ilgili olan herkesin görüşünün haberde yer alması yönünde
çalışmaya başladılar. Çünkü gazetecilerin çok yönlü dinlemeleri halinde simgelerin ardındaki
farklı anlamları duyumsamaları ve olayın aktarımında bu nüansları yansıtmaları kolaylaşır.
Gazeteciler eğer olaylara nasıl dahil olabileceklerini veya nasıl farklılık yaratabileceklerini
bilirlerse; insanların, yaşadıkları yerlerde yaşamlarını kolaylaştırıcı ortamlar yaratmalarına
olanak sağlamış olurlar. Enformasyon üreten çevrenin saydamlaştırılması ve tüm toplum
kesimlerinin medyada eşit temsil edilmeleri için şüphesiz ilk önce toplumda var olan ekonomik
dengesizliklerin giderilmesi gerekmektedir. Ekonomik dengesizliklerin ortadan kaldırılması
veya büyük ölçüde azaltılması ile bilgiye erişim tüm toplumsal kesimler için kolaylaşacaktır.
Medya kurumlarının kâra yönelik örgütlenmeleri yerini toplumsal çıkarların ve yararın ön plana
çıkarıldığı örgütlenme biçimine bıraktığı zaman gerçek bir bilgi toplumu yaratılabilecektir.
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11.5. Sonuç
Yeni Dünya Düzeni, Pazar ekonomisinin küresel ölçekte yaygınlaşması nedeniyle, iletişim
teknolojilerinin de bir ağ gibi dünyayı kuşatmasına büyük ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle
üretim teknolojilerine yapılan yatırım kadar iletişim teknolojilerine de yatırım yapılmaktadır.
Çağımızı “bilgi çağı” olarak adlandıran küresel söylem, iletişim teknolojilerinden dünyanın
bilgisine ulaşabileceğimiz yalanına bizi inandırarak, bu araçları kullanma ihtiyacını bizde
üretiyor. Özellikle dijital medya kullanımının küresel çapta yüzde 70’leri aştığı günümüzde
bilgi yoksunluğu aynı oranda artmaktadır. Çünkü, dünyanın bilgisine ulaştığımız yanılgısıyla,
alternatif bilgi kaynaklarını araştırma veya bu kaynaklara ulaşma çabası göstermiyoruz. Yoğun
enformasyon akışı karşısında neyin bilgi olduğunu veya olmadığını sorgulama ihtiyacı
hissetmeyen yeni bireyde bilgi boşlukları gittikçe derinleşiyor. Ekolojisi bozuk geleneksel veya
yeni medyanın aktardığı içerik; sistem için zararlı olmayan, sistemi sorgulatmayan, birey
üzerinde tektipleştirici, anti-sosyalleştirici, yabancılaştırıcı etki üreten bir özelliğe sahiptir.
Yani medya “bilgi toplumu” efsanesini tersine çevirerek “bilgisiz” dolayısıyla “bilinçsiz”
toplum oluşturmaya hizmet etmektedir.

210

Kaynakça
Altheide, D. (1995) An Ecology of Communication: Cultural Formats Of Control, Aldine
de Gruyter, New York
Altschull, H. (1990) From The Ideas Milton Behind American to Journalism Mc Luhan,
Longman Press, New York
Charity, A. (1995) Doing Public Journalism, The Guilford Press, New York
Chomsky, N. (1993) Medya Denetimi: Immediast Bildirgesi, Çev: Şen Süer, Tümzamanlar
Yayıncılık, İstanbul
Demirkent, N. (1982) Sayfa Sayfa Gazetecilik, Altın Kitaplar, İstanbul
“Civic

Denton, F., Thorson, E. (2002)

Journalism:

Does

It

Work?”,

http://www.pewcenter.org)
Dillon, M. (2001)

“The Historical and Philosophical Roots of Civic Journalism”

http://www.pewcenter.org/doingcj/speeches/a_dillon.html)
Ersöz Ö. (1999) 2000’li Yıllarda Yazılı Basının Geleceği, Gazete sahipleri Birliği Yayınları,
İstanbul
Hackley, R. T. (2000) “Carolina Papers, Broadcasters Team Up to Help Voters Take Back to
’96

Campaigns

from

Spin-Doctors

and

Other

İnsiders”,

http:www.clark.net/pub/rothman/hackley)
Işık, M. (2002) “İletişim Sistemleri-Siyasal Sistem İlişkileri Bağlamında İletişim Alanının
Düzenlenmesi ve Medya-Devlet İlişkilerinin Değerlendirilmesi”, Selçuk İletişim
Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, Konya,
Mattelart, A., Mattelart, M. (1998) İletişim Kuramları Tarihi, Çev: Merih Zıllıoğlu, İletişim
Yayınları, İstanbul
Nystrom, C. (2004) What Is Media Ecology?, http://www.media-ecology.org/mecology/)
Odyakmaz, N. (2002) Kamu Gazeteciliği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
Oskay, Ü. (1993) Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri, Der Yayınevi, İstanbul
Postman, N. (1994) Televizyon Öldüren Eğlence: Gösteri Çağında Kamusal Söylem, Çev:
Osman Akınhay, Ayrıntı Yayınları, İstanbul
Postman, N. (2004)

What Is Media Ecology?,http://www.media-ecology.org/mecology/)

Rigel, N. (2000) İleti Tasarımında Haber, Der Yayınevi, İstanbul
Ulaş, S. E. (2002) Felsefe Sözlüğü, Haz: A. Baki Güçlü, Erkan Uzun, Serkan Uzun, Ü. Hüsrev
Yolsal, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara
211

Talbott, S. L. (2004) “Media

Ecology:

Taking

Account

of

the

Knower”

In

Communication”

http://www.praxagora.com/stevet/papers/knower.html
----------------

(2004)

“Media

Ecology

-

Studies

http://www.nyu.edu/education/culturecomm/gradmedia.html

212

Çalışma Soruları
1- “Ekoloji” kavramının sosyal bilimlerde ilk kullanımını hangi kavram karşılar?
a) Kent Ekolojisi
b) İletişim Ekolojisi
c) İnsan Ekolojisi
d) Medya Ekolojisi
e) Toplumsal Ekoloji
2- İletişim ekolojisi herhangi bir durumda oluşan ………

………. söz eder. İletişim

ekolojisinin üç boyutu vardır: ………. ……….. …………, ………… …………. ……… ve
………. …………. …………..
3- İletişim bilimine ilk yaklaşımlardan biri; Adam Smith’in 18. yüzyılın sonlarında “………..
………….” adlı çalışmasında açıkladığı …….. ………… kavramında görülür.
4- Medya ekolojinin ilgi alanı, …………. ve ………….. ilerlemelerin iletişim medyasına etkisi
ve bu etkinin insan ……….., ………….., …………… ve …………. olan etkileşimidir.
5- Profesörü Rosemary Armao’ya göre yurttaş gazeteciliği düşüncesinin yaygınlaşmasındaki
ana sebep aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gazetelerin okuyucu kaybetmeleri
b) Halktan gelen talep
c) Gazetelerin reklam gelirlerinin azalması
d) Halkın siaysi olaylara ilgisinin azalması
e) Gazetecilerin saygınlıklarını geri kazanmak istemeleri

6- Yurttaş gazeteciliği, “………… ………..” anlayışı üzerine kurulmuş yeni bir düşünce
biçimidir.
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12. BÖLÜM: DİJİTAL ÇAĞDA YENİ MEDYA OKUYAZARLIĞININ GEREKLİLİĞİ
12.1. Giriş
Geçmişte ‘okuryazarlık’ kavramı kişinin yazılı metinleri okuyup yazabilmesiyle ilgiliyken,
bugün farklı bir anlam kazanmıştır. Artık sadece okuyup yazabiliyor olmak okuryazarlık için
yeterli değildir. Kişinin okuryazar sayılabilmesi için farklı ortamlardan gelen iletileri
anlayabilme, değerlendirebilme, yorumlayabilme, vb., yetilere sahip olması beklenmektedir.
Hatta iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve ileti aktarım ortamlarının çeşitlenmesiyle ‘çoklu
okuryazarlık’ kavramı kullanılır olmuştur Özellikle dijital iletişimin gelişmesiyle birlikte
okuryazar kimliği kazanan kişiden sadece iletileri anlama, değerlendirme, yorumlama, vb.,
yeteneğinin yanı sıra kendi iletisini üretmesi beklenmektedir.
Geleneksel medyanın aktarım teknolojilerinin tek yönlü yapısı bilgisayar teknolojisinin
gelişmesiyle ortaya çıkan internet ortamının yarattığı yeni medyayla çok yönlü hale gelmiştir.
Bu ortamda yeni medya tüketicisi pasif bir alımlayıcı değil, aktif katılımcı, kendi iletisini üretip,
dolaşıma sokabilen kişidir. İnternet ortamı, çok yönlü yapısı ve isteyen herkese içerik
oluşturabilme olanağı tanıması nedeniyle postmodern toplumun kamusal alanına dönüşmüştür.
Yeni iletişim teknolojilerine olumlu yaklaşan birçok kişi interneti ve bu ortamda oluşturulan
paylaşım alanlarını özgürlük alanı olarak tanımlanmaktadır. Çünkü modern toplumun kamusal
alanında belirli grupların sesi yükselirken, postmodern toplumun kamusal alanını oluşturan
internet ortamı, grup oluşturmaya gerek olmaksızın herkesin sesini duyurmayı vadetmektedir.
Bu vaat bir yere kadar gerçekleşmekle birlikte, gözden kaçırılmaması gereken bir nokta; kendi
sözünü söyleyebilme ayrıcalığıyla ayartılan postmodern bireyin, yeni iletişim teknolojileri
sayesinde hükümran özne karşısında görünür kılınmasıdır. İnternet, Bentham’ın panoptikon
yapısına uygunluğuyla, toplumsal denetim için, bulunmaz bir nimettir.
İnternet, ‘kapatmış’ olduğu sanal ortamda bireyleri, gündelik yaşamla ilişkilerini kesmek
yoluyla, gerçek dünyadan soyutlayarak bir anlamda ‘yalnızlaştırırken’; istediği anda her türlü
bilgi ve kişilik profillerine ulaşabilme imkânı sayesinde de ‘güvenli gözaltına’ almış olur.
Ayrıca sanal ortamda bireyleri, sunduğu bilgi ve enformasyon sayesinde, istediği gibi
yönlendirme imkânlarına sahip olduğundan, onları bir ‘eğitimin’ nesneleri haline getirir
(Dolgun, 2004).
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Foucault’un postmodern topluma uyarlanmış iktidar anlayışını tanımlamak için kullandığı
‘kontrol toplumu’ ve ‘biyo-iktidar’ anlayışlarını gerçekleştirmek için en uygun ortam günümüz
iletişim teknolojileridir. Hardt ve Negri, bu iki kavramın küresel imparatorluğun temelini
oluşturduğunu kabul etmekte ve biyo-iktidarın “toplumsal hayatı, onu izleyerek, özümleyerek
ve yeniden eklemleyerek, içten düzenleyen bir iktidar biçimi” (Hardt ve Negri, 2002: 48)
olduğunu belirtmektedirler. Foucault’nun dediği gibi “Hayat artık… iktidarın bir nesnesi haline
gelmiştir. Bu iktidarın en önemli işlevi hayatı bütün yönleriyle kuşatmaktır ve asli görevi de
hayatı yönetmektir. O halde biyo-iktidar iktidardakiler için asıl meselenin bizatihi hayatın
üretimi ve yeniden üretimi olduğu bir durumu anlatır” (akt. Hardt ve Negri, 2002: 48). Bu
nedenle postmodern toplumun medyası olarak tanımlayabileceğimiz yeni medyanın ve bu
medyanın aktarım teknolojisi olan yeni iletişim ortamlarının birey-iktidar ilişkileri bağlamında
çok iyi analiz edilmesi gerekir. Bu analizi yapabilmek farklı yetileri içinde barındıran bir
okuryazarlık geliştirmeyle olanaklıdır.
Yapılan araştırmalar ortaya çıkarmıştır ki; her geçen gün geleneksel medya kullanımı yeni
medya kullanımı karşısında gerilemektedir. Biz de çalışmamızda yıllardır üzerinde durulmasına
rağmen tam bir fikir birliğine varılamayan medya okuryazarlığı çalışmalarının, yeni medyaya
ağırlık verilerek yoğunlaştırılması gerekliliğinden hareketle, yeni medya okuryazarlığının
geliştirilmesi yönünde, alana katkı sunma çabası içinde olacağız.
12.2. Geleneksel Medya Okuryazarlığı
Medya okuryazarlığı son yıllarda sıkça kullanılan bir kavram olmasına karşın, kökeni 1950’li
yıllara kadar gider. Birmingham Kültürel Çalışmalar Okulu mensubu Richard Hoggard’ın
1957’de yaptığı The Uses Of Literacy (Okuryazarlık Kullanımları) adlı çalışması bu konunun
ilk denemeleri sayılır.
1960’lı yılların sonlarına kadar kitle iletişim araçlarının tüketici üzerinde oluşturduğu etki
çerçevesinde gerçekleştirilen araştırmalar, kitle iletişim araçlarının bireylerin davranışlarında
yaptığı değişimleri saptamayı amaçlamaktadır. Bu araştırmalarda medya tüketicisi pasif alıcı
konumundadır. Sonraki yıllarda araştırmaların ilgi alanı pasif alıcı olan tüketiciden bu araçları
kullanan, gelen iletiyi alımlayan, değerlendiren, yorumlayan yani aktif olan tüketiciye
kaymıştır. Son dönem medya okuryazarlığı çalışmaları da alımlayıcının medya iletilerindeki alt
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metinleri eleştirel bir bakış açısıyla algılaması, çözümlemesi ve kendi metinlerini
oluşturabilmesi yönünde gelişmiştir.
"Medya yetkinliği" olarak da kullanılan medya okuryazarlığı kavramı, medyanın erişim
alanının genişlemesiyle önem kazanmaya başlamış, pedagoglar, medyayı çocukların ve
gençlerin toplumsallaşma sürecinde tehlikeli olarak görmüşler, denetim yönelimi içinde
olmuşlar ve medyadan kaynaklanan sorunlarının aşılması için koruma amaçlı pedagoji
çalışmalarının geliştirilmesini önermişlerdir. Özellikle televizyon yayınları aracılığıyla
bilincin, geç kapitalizm tarafından denetlendiği ve iletilen gerçekliğin "ideoloji" olduğu
varsayılmış, bireylere ve topluma medya yetkinliğinin kazandırılması yoluyla yanlış bilinç
oluşturulmasının önlenebileceği düşünülmüştür. (Alver, 2006: 10)
Geleneksel medyadan yeni medyaya, medya okuryazarlığının kapsamına ve eğitimde medya
okuryazarlığının nerede yer bulacağına ilişkin arayışlar, farklı temellerde yükselse de iki başat
yaklaşımın söz konusu olduğu söylenebilir: Ana akım, ya da muhafazakâr yaklaşımlardan
kaynaklanan medya okuryazarlığı anlayışı ile eleştirel ya da demokratik temelli medya
okuryazarlığı anlayışı. Ana akım medya okuryazarlığı, var olan yapıyı sorgulamaktan uzaktır
ve medyayı yalnızca mesaj içeriği olarak görmektedir. Özellikle çocuklar söz konusu
olduğunda da medya okuryazarlığı, yalnızca medyadan korunmayı, değerlere bağlılığı
sağlamayı amaçlamaktadır. Eleştirel bir medya okuryazarlığı anlayışında ise fikir birliğine
varılan nokta, medya okuryazarlığının, çocuk-medya ilişkisinde, yalnızca, çocuğun korunması
bağlamında ele alınmaması, bireylerin daha etkin medya kullanıcısı olmasının amaçlanmasıdır.
(Asrak Hasdemir, 2012: 26)
1980’li yıllardan itibaren etkin olmaya başlayan yeni medya ortamları geleneksel medya
metinlerine yönelik okuryazarlık geliştirme çabaları için yeni bir alan oluşturmuştur.
Hâlihazırda fikir birliğine varılamadan çok çeşitli görüşler çerçevesinde ilerlemeye çalışan
geleneksel medya okuryazarlığı, dijital teknolojiyi kullanan yeni medya karşısında dijital
okuryazarlık, bilgi okuryazarlığı, ağ okuryazarlığı gibi kavramları da içermesi gerektiği
gerçeğiyle yüz yüze gelmiştir. Ancak bugün bile medya okuryazarlığının nasıl olması
gerektiğine dair farklı görüşler vardır fakat ortak bir karar yoktur. Medya okuryazarlığının
ilkelerine ilişkin çeşitli formüller oluşturulmuştur. Bunlardan en bilinenleri Len Masterman,
Patricia Aufderheide ve Renee Hobbs’un çalışmalarıdır.
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Medya okuryazarlığının teori ve pratiği üzerine ilk kitabı yazan Len Masterman, medya eğitimi
için yedi sebep ortaya koymuştur. Bu sebepler şöyledir (Masterman, 1989: 2):
1. Yüksek oranda medya tüketimi ve çağdaş toplumlarda medya tarafından yaratılan
doygunluk,
2. Medyanın ideolojik önemi ve bilinç sanayi olarak etkisi,
3. Enformasyonun üretiminde, yönetiminde ve medya tarafından dağıtımındaki gelişme,
4. Önde gelen demokratik süreçlerimize medyanın artan etkisi,
5. Tüm alanlarda görsel iletişim ve enformasyonun artan önemi,
6. Geleceğin taleplerini karşılamak için öğrenci eğitiminin önemi,
7. Bilginin özelleştirilmesine yönelik hızla artan ulusal ve uluslararası baskılar.
Masterman’ın da üzerinde durduğu gibi, medya hayatımızın her alanına nüfuz etmiştir. Yeni
medyanın da devreye girmesiyle günlük maruz kalınan enformasyon miktarı katbekat artmıştır.
Medyadan edindiği sözde bilgiler, deneyimlerle oluşturduğu habitusuyla dünyaya bakan birey,
gerçeği algılamaktan uzaktır, onun için gerçek, medyadan aktarılandır.
“Medya Okuryazarlığı Genel İlkeleri” başlıklı makalesinde günümüz bireylerinin dünyayı
öncelikle medyadan öğrendiğini, fakat medyanın topluma dünyaya dair gerçeği vermediğini;
gerçekliği yorumlayarak, şekillendirerek aktardığını öne süren Patricia Aufderheide,
sorumluluk sahibi vatandaşlar olmak için medya okuryazarı olmak gerektiği üzerinde durur ve
bunu gerçekleştirmek için de dikkate alınması gereken 8 ilkeden söz eder. Patricia
Aufderheide’ın, medya okuryazarlığını formüle ederken sözünü ettiği ilkeler şunlardır
(Aufderheide, http://newsreel.org/articles/aufderhe.htm ):
1-Tüm medya kurgudur.
2-Medya gerçekliği inşa eder.
3-İzlerkitle medyadaki anlamı tartışır.
4-Medya ticari içerikler barındırır.
5-Medya, ideoloji ve değer iletileri barındırır.
6-Medya toplumsal ve siyasal etkiler içerir.
7-Medyada biçim ve içerik yakından ilişkilidir.
8-Her iletişim ortamı benzersiz bir estetik biçime sahiptir.
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Medya okuryazarlığı uzmanı Renee Hobbs, medya okuryazarlığının gelişebilmesi için kişinin
öncelikle medya içeriklerine erişebilmesi, eriştiği içeriklerin analizini yapabilmesi,
değerlendirebilmesi ve iletişim alanında yetkinlik kazanması gerektiği üzerinde durur.
Medyanın olumsuz etkileri elbette içeriklere erişebilmeyle mümkün hale gelir. Erişim
gerçekleştikten sonra kişinin; medyadan aktarılan iletilerin kimler tarafından üretildiği, nasıl
üretildiği, niçin üretildiği ve bütün bu içeriklerle toplum ve birey üzerinde nasıl bir değişimin
amaçlandığı sorgulayabilmesi gerekir. Sonrasında bu zararlı içeriklerden korunma yolları ve
alternatif yaratabilecek uygulamalar için araştırmaya yönelmesi beklenir. Bunun için de bilinçli
bir medya tüketicisi olmalıdır. Ancak kişi, aşırı medya tüketimi algısını da yönlendirdiğinden,
öncelikle medya içeriklerinin kurgu olduğunu, içinde türlü olumsuzluklar barındırdığını fark
etmediği gibi, alternatif yaratma veya arama gayretine de girmemektedir.
Medya okuryazarlığını dört süreç üzerinden ele alan Hobbs, okuryazarlığın da bu süreçleri
anlama yetisiyle edinileceğini belirtmektedir. Bu süreçler (Akt. Sezer ve Yılmaz Sert, 2013:
67):
-Erişim: Bir bireyin medyaya erişiminin mümkün olması gerekir -bir gazeteyi nereden
alabileceğini bilmek, gazeteyi alabilmek için paraya sahip olmak, okuyabilmek ve sözcükler
deşifre edebilmek- bilgiye erişim için temel becerilerdir. Medyanın en modern formu olan
bilgisayarlar ise çok daha fazla yeterlilik gerektirmektedir.
-Analiz: Bireylerin sadece bilgiye erişmeleri değil onları yorumlayabilmeleri de önemlidir.
Yazarın amacı nedir? Ne söylemek istiyor? Yazarın niyeti nedir? Birey aynı zamanda bilginin
bağlamsal yönünü de düşünmelidir. Ne zaman yazılmıştır? Bazı şeylerin yer almasında hangi
şartlar neden olmuştur? vs…
-Değerlendirme: Bireyler için gerçekte hangi bilgi gereklidir? Bir gazetede hangi makaleler
okunmalı hangileri göz ardı edilmelidir?
-İletişim: İletişim en önemli medya yetkinliği olarak kabul edilmektedir. Bu, haberi veren ve
alıcının birbirlerini anlaması yani kelime ve harfleri deşifre etmesi değil mesajın bütününü
anlaması anlamına gelmektedir. Bunun için dilin ve gramerin doğru kullanılmasının yanı sıra
bazı özel yetkinlikler de gerekmektedir.
Medya okuryazarlığının amacını, bireyin medya mesajlarını doğru anlayabilmesine olanak
sağlayacak bir medya bilincinin oluşturulması ve bu doğrultuda medya kültürünü çözümleyen,
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eleştirel bir bakış açısı kazandırma olarak tanımlayabiliriz. Bu kavramsal yapı incelendiğinde
medya okuryazarı bir bireyin özellikleri şu şekilde açıklanabilir (Kurt ve Kürüm, 2010: 23):
•Medyayı bilinçli, etkili ve kendi yararı için kullanır.
•Alternatif bilgi kaynakları arar, farklı kaynaklardan gelen bilginin doğruluğunu değerlendirir.
•Medyanın bireylerin ve toplumların inanç, tavır, davranışlar ve değerler üzerindeki etkisinin
bilincindedir.
•Medyanın fikir, bilgi ve haberi bir başkasının bakış açısıyla aktardığının farkındadır.
•Medya mesajlarının belli bir yaratım süreci sonunda oluştuğunun farkındadır.
•Medya mesajlarının ekonomik, sosyal, politik, tarihi ve estetik gibi çeşitli bağlamlarda
üretildiğinin farkındadır.
•Medyayı kültürü anlamada kaynak olarak görür.
•Medyanın kendine özgü bir dili olduğunu bilir.
•Medya karşısında eleştireldir.
•Bilgiye ulaşma ve kullanmada etik ve yasal konuları bilir.
Medya okuryazarlığı yaklaşımının içeriği genel olarak, şiddet, materyalizm, beslenme, beden
imgesi, risk alma davranışları, habercilikte çarpıtma ve yanlılık, ırk, sınıf, toplumsal cinsiyet ve
cinsel kimlik kalıpyargıları geliştirme gibi problem alanları etrafında örgütlenmektedir. Pek çok
eleştirmen, halk sağlığı çalışanları ve akademisyenler, medyaya maruz kalmayı bir risk faktörü
olarak belirlemekte ve medya okuryazarlığını da koruyucu faktör olarak önermektedirler
(Hobbs, 2004: 125)
Medya okuryazarlığı, Hoggart’la başladığından bu yana popüler kültürün medyada kullanımı
üzerine yoğunlaşmıştır. Frankfurt Okulu’nun kitle kültürü üzerine olumsuz düşüncelerini
paylaşır. Medyanın bir popüler kültür yayıcısı olarak tüketiminin tehlikelerini ortaya koymaya
çabalar. Bu eğitimin okullarda yapılması gerektiği düşüncesi, konuyla ilgili herkesin hemfikir
olduğu bir konudur. Bu nedenle Batı’da ciddi çalışmalar yürütülmektedir. Ülkemizde 2004
yılında oluşturulan Şiddeti Önleme Platformu da medya okuryazarlığının ülkemizde
geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürütmüştür.
Platform, şiddetin tekrar üretilmesi ve kalıcı olmasında en büyük sorumluğun medyaya düştüğü
ve bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütlerinin ortak hareket ederek
özellikle okullarda medya okuryazarlığı üzerine çalışmalar yapması gerektiği, medya
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içeriklerinin hazırlanması aşamasında medya çalışanlarının duyarlı davranması için
bilgilendirilmelerini şart olduğu konusunda bir rapor hazırlamıştır. (Şiddeti Önleme Platformu
Medya ve Şiddet Çalışma Grubu Raporu, http://aile.gov.tr/medyasiddet.htm)
Medya okuryazarlığı pedagojisi, mesajların nasıl kurulduğuna ilişkin soruları davet eder.
Metinsel otoritenin eleştirisini vurguladığından, öğrencileri, yazarın eserini yapılandıran
kültürel kodları belirlemeye, bu kodların sosyal sistemin parçası olarak nasıl işlevde
bulunduğunu anlamaya ve metni alternatif yorumlarla parçalamaya davet eder. Bu görüşe göre,
medya okuryazarlığı, “eleştirel yurttaşların yaratımını radikal demokrasinin gelişimine
bağlayan” postmodern politik projenin bir parçasıdır. (Hobbs, 2004: 129)
12.3. Yeni Medya Okuryazarlığı
İletişim araçlarının teknolojisinde yaşanan gelişmeler medyanın biçim değiştirmesini ve
bilgisayar destekli iletişimin küreselleşmesini getirmiştir. Dijital iletişim çağı, medyanın etki
alanının ve yoğunluğunun katmerlenmesine yol açmıştır. Kapitalizmin emperyalizm
aşamasında teknolojinin iletişim ortamında yarattığı değişim, toplumsal dönüşümün daha rahat
gerçekleştirilmesine olanak sağlayan bir araç görevi görmektedir. Bu çağda toplumsal dönüşüm
hiç olmadığı kadar hızlı olmalıdır, çünkü teknoloji üretimin de hızlanması ve çeşitlenmesine
hizmet etmektedir. Üretim arttıysa tüketim de artmalıdır, bunun için de yeni bir kültür
oluşturulmalıdır. “The Language of New Media” kitabının yazarı Lev Manovich (2003), geç
kapitalizmin kültürüne üç temel süreç üzerinden bakıyor ve kültürel dönüşümleri remiks
metaforuyla açıklıyor.
İlk Remiks: Postmodernizm; önceki kültürel içerik ve formlar belirli bir medya formuna ya da
kültürel forma çevrildi.
İkinci Remiks: Küreselleşme; ulusal kültürel gelenekler, karakterler ve duyarlılıklar kendi
aralarında ve ‘global international’ olarak karıştırıldı.
Üçüncü Remiks: Yeni Medya; çeşitli kültürel formlar, arayüzler ve yazılım teknikleriyle
remikslendi. Kısaca kültür ve bilgisayar arasında remiks.
Manovich, bilgisayarın çok güçlü bir remiks aracı olmasını kabul etmekle birlikte sonuçta bu
aracın yaratıcı bireylerin kontrolünde olduğunu söyler. İşte yeni medya okuryazarlığının önemi
bu noktada ortaya çıkar. Çünkü “yeni medyayı geleneksel medyadan (gazete, radyo, televizyon,
sinema) ayıran temel özellikler; etkileşimli ve çokluortam biçemine sahip olması, çok sayıda
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enformasyonu aynı anda aktarabilmesi, farklı iletişim boyutlarının aynı anda gerçekleşmesini
sağlamasıdır” (Kurt ve Kürüm, 2010: 22). Bu yapısıyla yeni medya karmaşıktır, anlaşılmazdır,
cezbedicidir. Yeni medyanın olumsuz etkilerini en az zararla atlatabilmek için bilinçli tüketim
gerekir. Bu da okuryazarlığı geliştirmeyle olanaklıdır.
Karmaşık yapısıyla farkındalığı yok etme potansiyeli taşıyan yeni medya için; CD-ROM,
HTML,

medya

akışı,

web

uygulamaları

(http://newmedia.engl.iastate.edu/about/what_is_new_media);

ve

DVD-Video-

bilgisayar,

internet,

cep

telefonları, oyun konsolları, avuçiçi veri bankası kayıtlayıcıları (İpod), bir başka deyişle tüm
dijital teknolojiler (Binark, Gencel Bek, 2007); dijital kodlama sistemine temellenen bir yapıyla
birbirinden farklı bölümlerle yüksek hızda etkileşimin gerçekleştiği iletişim alanları (Yengin,
2012: 120); Televizyon ve gazetelerden farklı olarak bilgisayar ve interneti kullanarak
enformasyon

ve

eğlence

sağlayan

ürün

ve

hizmetler

(http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/new-media) gibi tanımlamalara rastlamak
mümkündür.
Yeni medya, daha çok dijital iletişim ortamı olarak tanımlanırken, az da olsa dijital ortamı
kullanarak aktarılan ürün ve hizmetler olarak da tanımlanmaktadır. Yeni medyayı sadece
aktarım ortamı olarak kabul edersek, McLuhan’ın “Araç Mesajdır” sözünden hareketle,
teknolojisiyle içeriği değiştirme, dönüştürme potansiyeline sahip bir araçtan bahsetmiş
olacağız. Ya da dijital ortamın aktardığı ürünler, hizmetler olarak kabul edersek, geleneksel
medyada ki sorunların yanı sıra, kaynağın belirsizliği, aşırı enformasyon vb. sorunlarla karşı
karşıyayız demektir. Her iki durumda da teknolojiyle yenilenen medya, tüketicisini daha da
zorlayacak bir okuryazarlık alanı açmaktadır.
1980’lerin ortalarından bu yana yeni medya alanının temel özelliklerine yönelik birçok kavram
kullanıldıysa da bunlar arasında en çok kabul görenler şunlardır: (Yengin, 2012: 84-88)
-Dijitallik: Dijitalliğin mimarisinde sayılar bulunmaktadır. Bilgisayar ortamında dosya, şarkı,
film vs., sıfır ve birlerle ifade edilmektedir. Dijitallik her şeyin sayısal kodlara dönüşmesini
sağladığı için gerek üreticiye, gerekse kullanıcıya bir ara yüz üzerinde büyük bir depolama
olanağı tanımakta ve verilerin iletim hızını arttırmaktadır. Dijitallik yöndeşmeye de imkân
tanımaktadır. Sayısallaşan içerikler (metin, görüntü, ses, video) dijital teknolojiyle çalışan
birçok aracı birbirine bağlamıştır.
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-Etkileşimlilik: Genel olarak kavram, kullanıcının medya metinleriyle daha güçlü bir ilişki
hissini, bilgi kaynağı açısından daha bağımsız bir ilişkiyi, kişiselleştirilmiş medya kullanımını
ve daha fazla kullanıcı seçimini ifade eder. İdeolojik düzeyde ‘etkileşim’ yeni medyanın temel
‘katma değerli’ özelliklerinden biridir. Geleneksel medya pasif kullanım sağlarken, yeni medya
etkileşim sunmaktadır.
-Hipermetinsellik: Yeni medya içerisinde kullanılan verilerden oluşan metinlerin farklı dijital
yapı sistemleri içinde kullanılma durumudur. Hipermetinsellik, ağ üzerinden başka alternatif
mecralara erişimi kolaylaştırdığı gibi geleneksel medyada çizgisel olan iletişim sürecini çoklu
bir yapıya dönüştürmektedir.
-Ağ Bağlantılılık: Yeni medya ftp, tcp, ip ve http vb. ağ sistemleri kullanmaktadır. Ağ
üzerinden kullanıcıya ulaşan yeni medya, geleneksel medya gibi homojen bir kitleye sınırlı
sayıda mesaj gönderen kitlesel medya değildir. Yeni medya sayıca kitlesel olmasına rağmen,
aldığı mesajın eşzamanlılığı ve tekdüzeliği açısından farklılaşmış bir kitle tarafından
belirlenmektedir.
-Sanallık: Medya metinleri fotoğraf baskısı, kitap, film rulosu gibi fiziksel formlarından
ayrılarak ‘maddesel olmaktan çıkarlar’, veriler çok küçük alanlara sıkıştırılabilir, çok hızlı ve
lineer olmayan şekilde erişilebilir ve analog formlara göre çok daha kolay yararlanılabilir.
“Principles For A New Media Literacy” başlıklı çalışmasında Dan Gillmor, öncelikle yeni
medya tüketiminin ilkeleri üzerinde duruyor. Gillmor’a göre iyi bir yeni medya tüketicisi olmak
için şu ilkeleri benimsemek gerekiyor (Gillmor, 2008: 4-7):
1-Kesinlikle her şeyden şüphe etmek; geleneksel veya yeni medya olduğu farketmeksizin
duyduğumuz, gördüğümüz, okuduğumuz, bize mutlak doğru olarak verilen hiçbir şeye olduğu
gibi inanmamak,
2-Şüphecilik esastır ama her şeyden de eşit derecede şüphe etmemek; eğitim ve tecrübeyle
edinilmiş doğrulara ihtiyaç vardır.
3- Kişisel konfor alanından dışarıya çıkmak; kendi görüşümüzden farklı içeriklere de kulak
vermek, bazen dışarı çıkıp ötekiyle karşılaşmak ve onunla diyalog kurmak, bize farklı dünya
görüşleri ve gerçekleri hakkında, eğitimle elde edemeyeceğimiz ufuklar açar.
4-Daha fazla soru sormak; Medyadaki içerikleri tüketirken “güven, ama doğrula” kuralını
akıldan çıkarmamak gerekir.
5-Medya tekniklerini öğrenmek ve anlamak; medya oburu bir toplum olarak dijital medya
nasıl çalışır bilmek zorundayız. Ayrıca artık hepimiz bir içerik yaratıcısı durumundayız.
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Günümüzün katı iletişim teknikleri, sosyal ve ekonomik katılım için, geçmişin okuma vazma
becerilerini yetersiz kılmaktadır. Medya içeriği oluşturma becerileri gelişmiş ülkelerde birçok
çocuk için gelişim sürecinin bir parçasını oluştururken, gelişmekte olan ülkelerde çocuklar
böyle bir şansa sahip değildir.

ABD ve diğer gelişmiş ülkelerde, ‘dijital yerli’ olarak

adlandırılan bir nesil yetişmektedir.
Bilinçli bir medya tüketicisi olduktan sonra yapılması gereken en önemli şey, kendini ifade
edebileceğin, kendi sözünü söyleyebileceğin medya içerikleri hazırlamaktır. Dan Gillmor,
bilinçli yeni medya tüketimi için ilkeleri belirledikten sonra, yeni medya iletisi üretme ilkelerine
de yer veriyor. Bu ilkeler (Gillmor, 2008: 7-8):
1-Ödevini yapmak ve sonra biraz daha yapmak; Her şeyi bilmek mümkün değildir, ama iyi
bir muhabir bir konu hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalışır. Bu çalışma,
aktardığı hikayede bilgi gediklerinin en az düzeyde kalmasını sağlar. En iyi muhabir, olayın
doğrulamasını birden fazla kaynakla yapan muhabirdir.
2-Her zaman doğru olmak; Doğruluk tüm idealist gazetecilik için başlangıç noktasıdır. Bir
aktarımın doğru olması için tekrar tekrar kontrolünün yapılması gerekir. Muhabir iddiaları
doğrulamak veya kurgudan ayırmak için nereye bakılacağını bilen kişidir.
3-Herkese karşı adil olmak; Bir şeyleri tarafsız bir noktadan anlatmaya çalışmak veya
tartışmak tarafsızlık sayılır, ama yüzde yüz tarafsız olmak mümkün değildir. Çünkü insanlar
kendi bakış açılarına yakın söylemleri dinlerler ve alımlarlar. Ama zor olanı yapmak daha
değerlidir.
4-Kendi önyargılarından bağımsız düşünebilmek; Bağımsız olmak farklı anlamlar
içerebilir, ancak düşünce bağımsızlığı en önemlisidir. Medya yaratıcıları sadece medya
tüketicisi değildir, kendi kişisel konfor bölgelerinin dışına çıkmayı başarmış kişilerdir.
Bağımsız düşünmenin birçok yönü vardır. Dinleme, başlamak için en iyi yoldur. Bağımsız
düşünme demek, dinlemeyle elde ettiğimiz yargıları acımasızca sorgulamak demektir. Görüşme
sonuçlarıyla yazdıklarını birleştirmek yeterli değildir; yapılması gereken muhabirin kararlarını
değiştirmek, onu ikna etmek için kaynağın ne söylediğini dikkate almaktır.
5-Uygulama ve şeffaflık talep etmek; Bu vatandaş gazetecileri ve diğer yeni medya
yaratıcıları için değil, aynı zamanda geleneksel medyada olanlar için de esastır. Tür ve şeffaflık
derecesi farklı olabilir. Örneğin, blogcular eğilimlerini ortaya koymalıdır. Ana akım medya
çalışanları çıkar çatışmaları içinde yer almayacağına söz vermiş olabilir ama bu önyargısız
olacakları anlamına gelmez. Eğer amaç şeffaflıksa, onlar izleyicilerini, neyi, neden yaptıkları
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konusunda bilgilendirmek zorundadırlar. Yeni medya ortamının içerik oluşturucusu durumunda
olan blogcular, acımasız eleştirileriyle geleneksel medyada şeffaflığı daha yaygın hale
getirmektedirler. Blogçular sık sık haksız eleştiri yapabilirler, ama bu eleştiriler her iki medya
alanı için değerli bir katkı oluşturmaktadır.
12.3.1. Yeni Medya Okuryazarlığı Niçin Gerekli?
Manuel Castells “geleneksel kitle iletişim araçları büyük ölçüde iktidar sahiplerinin
denetiminde olduğundan günümüzde iletişimsel bağımsızlık bir nebze de olsa ancak internet
ağlarında, kablosuz iletişim platformlarında mümkün olabilmektedir” der (Akt. Kocabaş ve
Çetin, 2016: 70). Douglas Kellner ise “Yeni iletişim teknolojileri hem sıradan yurttaşların hem
de aktivistlerin politik aktörler ve iletişimciler haline gelmelerini, bilgi üretmelerini,
yaymalarını ve tartışma ve mücadelelere katılmalarını sağlar; böylece, Gramsci’nin herkesin
politik bir aktör olabileceği yönündeki hükmünün gerçekleşmesine katkıda bulunur” (Akt.
Binark ve Gencel Bek, 2007: 196) görüşündedir.
Geleneksel medyada yer bulamayan kişi ve görüşleri görünür kıldığı için demokrasinin
vazgeçilmezi olarak kutsanan yeni medyaya, ‘dağınıklaştırılmış kitle’ olarak tanımlanan
postmodern toplumun üretimine hizmet edeceği, aşırı enformasyona boğduğu kitlede
farkındalığı ortadan kaldıracağı, kamusal alanı sanallaştırarak dijital aktivizme yol açacağı
endişesiyle yaklaşanlar da vardır. Yeni medya bilinçli bireylerin elinde, elbette Manovich,
Castells, Kellner ve diğerlerinin dediği gibi, demokrasi adına bir fırsat olabilir. Ama yapılan
birçok araştırma dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğunun yeni medyayı bilinçsizce
kullandığını ortaya koymuştur. Dolayısıyla bu gerçek bize, yeni medyanın demokrasinin
gelişmesine mi; iktidar odaklarının toplumsal denetimini kolaylaştırmasına mı hizmet edeceğini
görme imkanı sağlar.
Nitekim Avrupa Birliği özellikle küreselleşme ve medya yakınsamasının bir sonucu olarak bilgi
taşması, yeni medya üzerindeki tek dil ve tek kültürün açık hâkimiyetinin neden olduğu
tektipleştirme ve artan ticarileştirme gibi içerik ve erişim sorunlarının ortaya çıktığını dile
getirmektedir. AB yeni medya okuryazarlığı eğitimini mutlak yapılması gereken bir eğitim
olarak nitelendirmektedir. Bu zorunluluğu da şöyle gerekçelendirmiştir (Altun, 2011: 78-80):
-Aktif vatandaşlık ve politik farkındalık yaratma
-Medya çoğulculuğu ve bağımsızlığı sağlama
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-Dijital bölünmeyi önleme
-Yeni kitle iletişim araçlarında aktif rol alabilme
-Kuşak çatışmasının önüne geçme
-Sınırsız enformasyonla baş edebilme
-Reklamcılıkta kullanılan araçları ve uygulamaları değerlendirebilme
-Medya kültürünün egemen olduğu bir dünyada gerçek ve kurgu arasındaki sınırları görebilme
- Medyanın kötü amaçlar için kullanılması
-Bilinçsiz kullanımın kişisel veri güvenliği için tehdit oluşturması
- Kişisel veri güvenliği, kişisel veriler üzerinde özerklik hakkının yanı sıra internette medya
kullanımının telif hakkı boyutlarına ve fikri mülkiyet hakları konusuna duyarlılık kazandırma
-Görsel-işitsel miras ve kültürel kimlik konularında farkındalık yaratma
Paul Virilio da Enformasyon Bombası adlı kitabında “artık bilimsel ve mutlak bir doğru arayışı
yoktur. Hakikat, yanılsama dolu perspektifler üreten sanal bir dünyanın aşırılığı içinde yitip
gitmiştir. "Dünyayı temsil etme araçları" da bu anlamda, "bilimsel yok oluş estetiğine yardımcı
olmaktadır"” (Akt. Köse, 2003: 174) diyerek yeni iletişim teknolojilerinin toplumları ‘dünyanın
bilgisine sahibim’ yanılgısıyla doğruyu, gerçeği arama refleksinden uzaklaştırdığının altını
çizmektedir. Michael Hardt ve Antonio Negri’ye göre “Facebook, Twitter, Internet ve başka
türden iletişim mekanizmaları yararlıdır ancak kolektif politik zekâ ve eylemin temeli olan
bedenlerin bir arada bulunmasının ve bedensel iletişimin yerini hiçbir şey tutamaz” (Akt.
Kocabaş ve Çetin, 2016: 73)
Yeni iletişim teknolojilerinin yarattığı sanal dünya yavaş yavaş gerçek dünyanın yerine
geçmektedir. Özellikle Y kuşağı ve Z kuşağı gençleri eylemlerinin neredeyse tamamını sanal
dünyada gerçekleştirme eğilimi içerisindedir. Protestoları, alışverişleri, oyunları, sosyal
ilişkileri, eğitimleri vs. sanal dünyada olup bitmektedir. Eylemlerini dijital ortama taşıyan
gençlik için en büyük tehlike ‘ben elimden geleni yaptım’ duygusuyla gerçek dünyadaki
sorunlara duyarsız kalmaktır. İletişim teknolojilerinin getirdiği yalnızlaşmayla daha özgür
olduğunu zanneden, medyadan gördüğü dünyayı gerçek zannedip gerçeğiyle ilişki kurmaktan
çekinen insanların yaratacağı gelecekteki toplum, Bentham’ın Panoptik mimariyle görünmez
kıldığı ama geleceğin dünyasında teknolojinin arkasına saklanarak görünmezlik zırhına
bürünen iktidar karşısında her zamankinden daha güçsüz olacaktır. Tıklayarak dünyayı kurtaran
kahraman kendini kurtarmaktan aciz olduğunun farkına bile varamayacaktır. Küresel dünyanın
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hükümran öznesinin, toplumları biçimlendirmek için kuşandığı son teknoloji silaha dönüşme
tehlikesi her daim olan yeni medyanın, kullanıcıları tarafından eleştirel düşünce çerçevesinde
tüketilmesi gerekmektedir.
12.3.2. Türkiye’de Yeni Medya Kullanımı
John Dewey, 1966 yılında, cehaletten kurtulmanın formülünü; “cahil toplumlar, medeniyete
geçişin her basamağında medyaya bağımlıdır” (Okur-Berberoğlu, 2013: 13) şeklinde vermiştir.
Türkiye’deki kitap okuma alışkanlıklarına baktığımız zaman Dewey’in gösterdiği yolda ne
kadar azimli ilerlediğimizi görebiliriz. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu
UNESCO’nun, Dünyadaki Okuma Alışkanlıkları Raporuna göre, günde ortalama 6 saat
televizyon izleyip 3 saat internette gezinen Türk halkı ne yazık ki, kitap okumaya yılda sadece
6 saatini ayırıyor. Ayrıca, Avrupa'da yüzde 21 olan kitap okuma oranı, Türkiye'de sadece on
binde 1. Rapora göre, Türkiye, kitap okuma oranında dünya ülkeleri arasında 86'ncı sırada yer
alırken; kitap Türkiye'deki ihtiyaç maddeleri listesinde 235'nci sırada yer bulabiliyor. (Kaynak:
UNESCO Raporu, 2013)
Demokrat Eğitimciler Sendikası Araştırma Merkezi (DESAM) raporuna göre ise, Türkiye’de
kitap okuyan on binde bir kişinin okuduğu kitaplara baktığımızda yani en çok okunan kitaplara;
fıkra kitapları, dini içerikli yayınlar ve aşk romanları başı çekiyor. Araştırmada dikkat çeken
bir diğer nokta da; ayda cep telefonu ve iletişim masraflarına 213 TL harcayan dört kişilik bir
Türk ailesi kitaba yılda sadece 6,5 TL ayırıyor. Türkiye’nin bin 118 kütüphanesine, çoğu ödev
için gelen öğrenciler olmak üzere, yılda 18 milyon kişi giriş yaparken, 16 bin kütüphanesi
bulunan ABD’de kütüphanelere yılda 1 milyar 400 milyon kişi giriş yapıyor (Kaynak: DESAM
Raporu, 2015).
Türkiye’de kütüphane kullanım oranın düşük olmasının nedeni, Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın yaptığı bir araştırma ve sonrasında hazırlamış olduğu “Türkiye Okuma Kültürü
Haritası” başlıklı raporunda veriliyor. 6212 kişiyle yapılan bir anket sonucu hazırlanan raporda
“Genellikle Halk Kütüphanelerinden Yararlanma İhtiyacı Neden Duyulmuyor” sorusuna
verilen cevaplar şöyle (Kaynak: Türkiye Okuma Kültürü Haritası, 2011:13):
1. Kütüphane kullanma alışkanlığım yok (% 43.5)
2. Okumayı sevmiyorum (% 16.2)
3. Bilgi ihtiyacımı internetten karşılıyorum (% 12.1)
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4. Kütüphaneyi sevmiyorum (% 9.4)
5. Diğer kütüphanelerden yararlanıyorum (% 6.2)
6. Zamanım yok (% 4.1)
7. Kütüphane uzak/Yerini bilmiyorum/ Kütüphane yok (% 4.6)
Türkiye’de hiçbir zaman yüksek olmayan kitap okuma oranı son yıllarda sıfıra yaklaşmıştır.
Kitaptan ve okumadan hızla uzaklaşan Türk toplumu medyayı kullanma -özellikle de yeni
medyayı kullanma- konusunda oldukça heveslidir. Özellikle gençler arasında yaygınlaşan yeni
medya kullanımı, küresel iletişim ağıyla bağlanma kolaylığı sağladığı için, Manovich’in de
belirttiği gibi kültürel değişimi hızlandırmaktadır. Geleneksel medya gençler arasında önemini
yitirmektedir. Tablo 1’de de verildiği gibi geleneksel medyanın 2014 ve 2015 yıllarındaki
kullanım oranlarına baktığımızda sinema hariç hepsinde düşüş olduğunu görüyoruz.

Tablo 1: Türkiye’de Geleneksel Medya Kullanım Oranları
Kullanım Oranları
İletişim Aracı

2014

2015

% 81

% 77

% 49

% 44

% 35

% 30

% 20

% 15

% 13

% 12

%7

%7

Kaynak: Target Group Index’in 2015 Spring Datası
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Tablo 2: Türkiye’de Dijital Medya Kullanım Oranları
Kullanım Oranları
İletişim Aracı

2014

2015

% 48

% 49

% 79

% 72

% 31

% 35

% 19

% 20

Kaynak: Target Group Index’in 2015 Spring Datası

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Target Group Index’in Türkiye’deki yeni medya
kullanımı üzerine yaptıkları iki ayrı araştırma göstermektedir ki; Türkiye’de internet kullanımı
her geçen gün artmaktadır. TÜİK’in sonuçlarına göre düzenli internet kullanımı yüzde 94’ü
geçmiş durumda ve Türkiye’de hanelerin neredeyse yüzde 70’inde internet bağlantısı var.
Araştırmanın ilginç sonuçlarından biri mobil iletişim araçlarına -cep telefonu, taşınabilir
bilgisayar- sahip olma oranları artarken, sabit araçlarda -sabit telefon, masaüstü bilgisayar- oran
düşmektedir. İnternete bağlanabilen akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar, tabletler hızla
hayatımızın vazgeçilmezleri arasında girmektedir. Toplum için bilgi edinme araçları, kitaplar
yerine, yeni iletişim teknolojileridir. Kişi tam da Dewey’in bahsettiği gibi, bilgi edinme
ihtiyacını bu araçlar üzerinden giderme yolunu seçmektedir. Ama yeni medya üzerinden ne tür
bilgiye ulaşmaya çalıştığına bakarsak, Türkiye’nin bugünkü durumunu anlamamız daha da
kolaylaşır. Yine TÜİK’in yaptığı araştırma gösteriyor ki, Türk halkı internet üzerinden herhangi
bir bilimsel bilgiye ulaşma ihtiyacı içerisinde değil.
Tablo 3: Türkiye’de Yeni Medya Kullanımı
Düzenli İnternet kullanıcı oranı

%94,2

İnternet kullanan bireylerin oranı

%55,9

İnternet erişim imkanına sahip hanelerin oranı

%69,5

Hanelerin cep telefonu veya akıllı telefon bulunan hanelerin oranı

%96,8

Sabit telefon bulunan hanelerin oranı

%29,6

Hanelerde masaüstü bilgisayar bulunma oranı

%25,2

Hanelerde taşınabilir bilgisayar bulunma oranı

%43,2

Hanelerde internete bağlanabilen TV bulunma oranı

%20,9

Kaynak: TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2015
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Tablo 4: Türkiye’de bireylerin internet kullanma amacı
İnternet Kullanım Amacı

Yüzde

Sosyal medya üzerinde profil oluşturma, mesaj gönderme veya fotoğraf vb. içerik paylaşma

80,9

Online haber, gazete ya da dergi okuma

70,2

Sağlıkla ilgili bilgi arama

66,3

Kendi oluşturduğu metin, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb. içerikleri herhangi bir web sitesine

62,1

paylaşmak üzere yükleme
Mal ve hizmetler hakkında bilgi arama

59,4

E-devlet hizmetlerini kullanma

53,2

Mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma

33,1

Kaynak: TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2015

4. Tablodan da anlaşılacağı üzere halkımızın internet üzerinden ulaşmaya çalıştığı, bilimsel
olabilecek tek bilgi, sağlıkla ilgili olanlar. Sağlıkla ilgili aramalar dışında, e-devlet hizmetlerini
kullanma da eğer bilgi edinme hakkı çerçevesinde kullanılıyorsa, internetin kullanım amaçları
arasında, toplumun bilişsel alanını geliştirmeye katkı sağlayan arama başlığı olarak sayılabilir.
Bu iki kullanım dışında ‘yeni medyayla gelişen bilgi toplumu’ görüşünü haklı çıkarak bir
kullanım yoktur.
Öte yandan DORinsight araştırma şirketinin gerçekleştirdiği, 15-34 yaş aralığında 250 kadın,
250 erkekten oluşan 500 kişiyi kapsayan “Yeni Nesil Tüketicileri Anlamak” başlıklı araştırma
sonucuna göre; Son 24 saat içinde TV izlediğini söyleyen gençlerin oranı %71 iken aynı zaman
diliminde akıllı telefonlarıyla uğraşanların oranının %64 olduğu göze çarpıyor. Aynı süre içinde
sosyal ağlarda zaman geçiren gençlerin oranı %61’i bulurken sadece %41 oranında genç
kullanıcı bu süre içinde gazete okuduğunu söylüyor. (http://sosyalmedya.co/y-kusagi-tuketicialiskanliklari/ )
“Yeni Nesil Tüketicileri Anlamak” başlıklı araştırma, bize yeni medya tüketicilerinin profilini
vermektedir. Bu tüketiciler, aynı anda birçok iletişim ortamını kullanabilen ama hiçbirini tam
anlamıyla anlayamayan kişiler olarak karşımıza çıkıyor. Medya okuryazarlığı konusunda
otorite kabul edilen Renee Hobbs’un, dijital çağda medya okuryazarlığını ele aldığı
makalesinde de belirttiği gibi “gençler arasında aynı anda birden fazla online görüşmeyi devam
ettirmek alışılagelmiş bir olgudur ve bu görüşmelerin hiçbirinin çok derin olmaması, basit
konuşmalar ve düşüncelerin yaratıcı değişimi, rahat, düşük stresli sosyal deneyimler ortaya
çıkardığından‘ bir değer’ olarak algılanır” (Hobbs, 2010: 90) olması bu gençlerin yeni medyayı
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kullanırken, yeni fikirler üretmelerini, bilimsel atıflar yapmalarını gereksiz kılmaktadır.
Sohbetlerinde ihtiyaç duymadıkları bilgiyi edinmeye çalışmamalarını da normal karşılamak
gerekir. Onlar için aynı anda birçok iletişim ortamını kullanabiliyor olmaları bile büyük bir
meziyettir.
12.4. Sonuç
Alvin

Toffler,

21.

yy.’da

okuma-yazma

bilmeyenin

değil,

öğrendiğini

yeniden

düzenleyemeyenin ya da yeniden öğrenemeyenin ‘cahil’ olarak adlandırılacağını söylemektedir
(Okur-Berberoğlu, 2013: 14). 21. Yüzyılda yaşayan bizler bilmemiz gerekenleri medyadan
öğrenmeyi tercih ettiğimize göre, öncelikle; öğrendiklerimizi kendimiz için tekrar
düzenlememizi, kendi sözümüzü söyleyebilmemizi mümkün kılacak olan medya okuryazarlığı
yetisini edinmemiz gerekmektedir. Ancak şunu da bilmeliyiz ki medya bizi hiçbir zaman
Dewey’in iddia ettiği gibi cehaletten kurtarmayacaktır. İletişim teknolojilerinin gelişmesi, buna
bağlı olarak enformasyon akışının yoğunlaşması, toplumsal yapıda dönüşüme yol açmaktadır.
“Enformasyon toplumu”, “ağ toplumu” gibi adlar verilen yeni toplumda bilgiye ulaşmak
birincil hedeftir ve iletişim teknolojilerinin bu toplumları bilgiye ulaştıracağı var sayılır. Ancak,
gün geçtikçe anlaşılmaktadır ki, her ne kadar bilgi bir tuş ötemizde de olsa ona ulaşmak
söylendiği kadar kolay değildir. Çünkü bilgi iktidar odakları tarafından ambargoya tabi
tutulmaktadır ve paylaşılamayacak kadar değerlidir. İktidar gücünü, denetimi altında tuttuğu
bilgiden almaktadır. Enformasyon teknolojilerinden yoğun biçimde akan ve topluma “bilgi”
olduğu söylenen iletiler de sistem için tehlike oluşturmayacak, paylaşılmasında sakınca
görülmeyen bilgiler ve yalan yanlış enformasyonlardan ibarettir.
Bilginin parmaklarımızın ucunda olduğunu iddia ederek kendini kabul ettiren yeni iletişim
teknolojileri, bir şeyi gözden kaçırmamıza yol açıyor ‘parmaklarımızın ucundaki bilgi
gerçekten bilgi mi?’. Çünkü yeni medyanın en önemli zaafı kaynağının güvenilirliği sorunudur.
Kaynağı belirsiz paylaşımların da gerçekliği, doğruluğu tartışmalı hale gelmektedir. Ancak bu
gerçeği fark edecek kişi sayısı yok denecek kadar azdır. Yeni medya tüketiminde, paylaşımların
bilgi olup olmadığı ciddi bir tartışma konusudur. Özellikle etkileşimli yapısı, hipermetinsellik,
ağ bağlantılılık özellikleriyle, geleneksel medyadaki çizgiselliği yok etmesiyle, olumlu bir
yapıya bürünen yeni medya, kullanıcılarının homojen değil heterojen kimliğiyle
tanımlanmasına yol açmaktadır. Çünkü bu kullanıcılar, edilgen değil etken, eşzamanlı ve
tekdüze içeriklerle değil farklılaşmış içeriklerle karşılaşan kişilerdir. Peki, etkileşimli bir ortam
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olması, içeriğindeki farklılaşma, yeni medya kullanıcılarının farklılaşmasını sağlar mı?
Sağlayabilir; ama kullanıcıların bilinçliliği, eleştirel düşünebilmesi, bilgi okuryazarlığını
geliştirebilmesi, iyi bir ağ okuryazarı olması, dijital okuryazarlık meziyetinin olması gibi birçok
özelliğe sahip olmasıyla sağlanabilir. Bu farklılaşma, kişinin heterojen özelliklerini sürdürmesi
anlamı taşımalıdır. Bu heterojenlik, kişinin kendi kimliğini, kişiliğini oluşturması ve iletişimini
kendi oluşturduğu bilişsel alanından ürettiği sözle sürdürmesi anlamında olmalıdır.
Yeni medya okuryazarlığının gelişebilmesi için, geleneksel medya olsun yeni medya olsun,
öncelikle medyanın kime hizmet ettiğinin farkına varılması gerekir. Farkındalığın oluşması,
içeriklere eleştirel düşünceyle yaklaşmayı doğuracaktır. Eleştirel bakış; içeriklerin kim
tarafından oluşturulduğunu, nasıl oluşturulduğunu, niçin öyle oluşturulduğunu, bu içeriklerle
nasıl bir etki yaratılmak istendiğini ortaya çıkaracaktır. Eleştirel düşünceyle medya içeriklerinin
çözümlenmesi ayrıca bize, medya içeriklerinin bilgilerden değil, enformasyondan oluştuğunu
gösterecektir. Bilgi okuryazarlığı, ağ okuryazarlığı gibi meziyetleri kazanarak yeni medya
okuryazarlığını geliştirmek isteyen yeni medya kullanıcılarına, bunun için neler yapabilecekleri
konusunda şunları önerebiliriz:
-Günümüzde sembolik görsellik giderek önem kazanmaktadır. Dolayısıyla yeni medya
okuryazarının medya içeriklerini anlayabilmek için, içerikleri oluşturan sembol ve kodları
deşifre edebilme yetisi geliştirmesi gerekir.
-21.yüzyılın öğreneni, bilginin ayağına gelmesini bekleme lüksü yoktur. Çünkü bilgi
paylaşılamayacak kadar değerlidir. O halde yeni medya okuryazarı, öncelikle bilgi okuryazarı
olmalıdır; paylaşılanların bilgi olmadığını bilip, gerçek bilgiye erişme yollarını keşfetmelidir.
Ayrıca kendi kendini eğitme sorumluluğunu alabilmelidir. Edindiği bilgiyi etkin bir şekilde
kullanabilmelidir.
-Özellikle çocuklara, özgürlük alanı olarak pazarlanan yeni medya ortamlarındaki alanların
gerçek bir özgürlük içermediği, var olan özgürlüklerin sınırsız olmadığı öğretilmelidir. Ayrıca
yeni medya üzerinden yapacakları paylaşımların da bazı sorumluluklar getireceği bilgisinin
verilmesi gerekir.
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-Medya okuryazarlığı eğitimi, çocuklara ve gençlere medya içeriği üretimini öğretme amacını
da taşımaktadır. Ancak bu amaç, mesleki eğitime dönüşmemelidir. Çünkü Renee Hobbs’un
(2004: 127) da kaygıyla yaklaştığı gibi “uygulama çalışmalarının büyük tehlikesi, öğrencilerin
basitçe profesyonelleri taklit etmeyi öğrenecekleri ve eleştirel ve analitik bir çerçevenin
kaybolacağı” çalışmalara dönüşebilir.
-Yeni medya okuryazarı kişi iyi bir ağ okuryazarı olmalıdır. Kurbanoğlu’nun (2010: 741) da
belirttiği gibi iyi bir ağ okuryazarı, “ağ üzerinde bilginin nasıl oluşturulduğunu, yönetildiğini
ve kullanıma sunulduğunu iyi bilmeli, çeşitli erişim araçlarını kullanarak ağ üzerinde bilgiye
erişebilmelidir”.
-Yeni medya okuryazarının, dijital teknolojiyi kullanarak, bilginin yerini tespit edebilen, bilgiyi
anlayabilen, değerlendirebilen, analiz ve organize edebilen kişi olması gerekir. Dijital
okuryazarlık, bilgi okuryazarlığı ve ağ okuryazarlığı yetisiyle kendini donatan yeni medya
okuryazarı, ağ üzerinden aynı özelliklere sahip diğer kişilerle bağlantı kurup, verimli çalışmalar
yürütebileceğinin bilincinde olmalıdır.
-Yeni Medya Okuryazarı, bilgisayar donanımı, yazılımı, internet, cep telefonları, tabletler ve
diğer dijital cihazlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Çünkü geleceğin ‘dijital vatandaşı’
çevresiyle, toplumla ve iktidarla etkileşiminde bu becerilerini kullanabilen kişi olacaktır.
-Yeni medya okuryazarının yeni iletişim teknolojilerinde arama yapabilmek için gerekli olan
teknik bilgiye de sahip olması gerekir. Öncelikle arama motoruna anahtar sözcükler “tırnak
içerisinde” yazılarak tarandığında, asıl aranan bilginin sonuçlarına ulaşılacaktır ve sonuç sayısı
bir anda yarı yarıya düşecektir. Kullanıcı ayrıca, alan adı uzantıları olarak “com”un ticari
anlamına geldiğini, “org”un kar amacı gütmeyen organizasyonlara ait içerik sunduğunu,
“gov”un devlet ve hükümete ait birimlere ait siteler olduğu bilgisine sahip olmalıdır (Çakmak:
2013: 214). Bunun yanı sıra “net”in çalışma alanı internet olan firmaların kullandığı bir uzantı
olduğunu, “info”nun bilgi ve fikir içerikli siteleri işaret ettiğini, “edu”nun ise eğitim kuruluşları
tarafından kullanıldığını bilmek kişinin hem zamanını verimli kullanmasını sağlayacak, hem de
bilimsel ya da ciddiyetten uzak, sübjektif yorumlar içeren sitelerin içeriklerinden koruyacaktır.
Çünkü bu uzantıların anlamını bilmemek kişiyi, zaten çok uzağında olan gerçekten,
doğruluktan bir adım daha uzaklaştıracaktır.
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Çalışma Soruları
1- Kişinin okuryazar sayılabilmesi için farklı ortamlardan gelen iletileri ………..,
………………, ……………., vb. yetilere sahip olması beklenmektedir.
2- İnternet ortamı, ………. ………… …………… ve isteyen herkese ………… …………..
……….. …………. nedeniyle postmodern toplumun ……….. …………… dönüşmüştür.
3- Foucault’un postmodern topluma uyarlanmış iktidar anlayışını tanımlamak için kullandığı
‘…………. ………….’ ve ‘………..-………….’ anlayışlarını gerçekleştirmek için en uygun
ortam günümüz iletişim teknolojileridir.
4- Var olan yapıyı sorgulamaktan uzak ve medyayı yalnızca mesaj içeriği olarak gören medya
okuryazarlığı yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ana akım medya okuryazarlığı
b) Eleştirel medya okuryazarlığı
c) Demokratik medya okuryazarlığı
d) Geleneksel medya okuryazarlığı
e) Alternatif medya okuryazarlığı
5- Medya okuryazarlığının teori ve pratiği üzerine ilk kitabı yazan iletişim bilimci kimdir?
a) Patricia Aufderheide
b) Renee Hobbs
c) Lev Manovich
d) Len Masterman,
e) Richard Hoggard
6- İdeolojik düzeyde ‘etkileşim’ yeni medyanın temel ‘……….. ……….. özelliklerinden
biridir. Geleneksel medya ……... ……….. sağlarken, yeni medya ……………. sunmaktadır.
7- Yeni medya sayıca kitlesel olmasına rağmen, aldığı mesajın …………. ve …………..
açısından farklılaşmış bir kitle tarafından belirlenmektedir.
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13. BÖLÜM: TOPLUMSAL KONTROL MEKANİZMASINI TERSİNE ÇEVİRME
GİRİŞİMİ OLARAK “BİYO-HABER TALEBİ”
13.1. Giriş
Bilgi ve enformasyon arasındaki ayrım çoğu akademisyenin üzerinde anlaştığı bir konudur.
Enformasyon hiçbir zaman gerçek bir bilgi değildir. Bilginin kurgulanmış, değiştirilmiş,
açıklanması kapitalist sistem için tehlike oluşturmayacak hale getirilmiş biçimidir. Dolayısıyla
enformasyon toplumu olarak adlandırdığımız günümüz toplumu da bilgi toplumu olma özelliği
göstermez. Son yıllarda küresel ekonomik iktidarın merkezi konumundaki sanayi ülkelerinde
yapılan araştırmaların sonuç belgelerinde ‘bilgi toplumu’ için (knowledge society), ‘bilgiye
dayalı ekonomi’ için (knowledge-based economy) ya da ‘bilginin yönlendirdiği ekonomi’ için
(knowledge-driven

economy)

kavramları

kullanılırken

‘enformasyon

toplumu’

için

(information society) kavramının kullanılıyor olması da bilgi (knowledge) ve enformasyon
(information)arasındaki uçurumun açıldığının göstergesidir.
Bu kavramların rastgele seçilmediği aşikardır, dolayısıyla bir dönem Türkiye Teknoloji
Geliştirme Vakfı danışmanlığı da yapmış olan Aykut Göker’in (2001) şu tespitine ortak
olabiliriz: “sanayi toplumları bir yandan enformasyon toplumuna dönüşmeyi; ama, öte yandan
da bilginin motor görevi gördüğü bir ekonomi, (knowledge-driven economy), kurmayı
öngörüyorlar. Hâttâ, bazı güncel politika dokümanlarında daha da ileri gidiliyor; enformasyon
toplumuna (information society) geçiş sürecinde, öncelikle, bilgi toplumuna (knowledge
society) geçişin teknolojik şartları yaratılmaya çalışılıyor”. Yani Yeni Dünya Düzeni dediğimiz
düzen, toplumun büyük bir kesimini Enformasyon Toplumuna dönüştürmeyi öngörürken; geri
kalanını -seçilmişlerin oluşturduğu küçük bir kesimi- Bilgi Toplumuna dönüştürmeye
çabalıyor.
Bilgi sahibi olmanın iktidar olmayı getirdiği bir sistemde, bilginin paylaşılmasını beklemek
akılsızlıktır. O halde sistem bu akılsızlığımızı fark etmemizin önünü kesmelidir. İşte bunu
yapmanın yolu, enformasyon ve bilgi arasındaki ayrımı ortadan kaldırmaktır. Belgelerde kesin
çizgilerle birbirinden ayrılan bu iki kavram, siyasi ve ekonomik iktidarın söylemlerinde aynıdır.
Üstelik, yaratılan yanlış bilinç, iletişim teknolojilerini –ki bunlar enformasyon yaymak için
geliştirilmiş teknolojilerdir- kullanarak istediğimiz bilgiye ulaşabileceğimiz yanılgısını
yaratmaktadır. Bu söylemlerde, iletişim araçları -özellikle bilgisayar ve internet- kullanıcısı
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olmak, bilgi toplumu ve bilgi çağı bireyi olmakla eşdeğerdir. Oysa bu iletişim teknolojileri
kişiyi enformasyon toplumuna dahil eder. Enformasyon toplumu ise, kapitalist sistemin,
düşünmeyen, sorgulamayan, yaşadığı hayattan zevk alan, dolayısıyla bu hayata devam etmek
için daha çok çalışma arzusu duyan kişiler üretmek için kullandığı bir manipülasyon sistemidir
ve iktidarını meşrulaştırma alanıdır.
Batının, Klasik Çağ’dan bu yana iktidar mekanizmalarını gerçekleştirme anlayışında derin bir
dönüşüm yaşanmıştır. Artık tasarruf hakkı, iktidar mekanizmasının en önemli biçimi olmaktan
çıkıp, boyun eğdirdiği güçleri kışkırtma, güçlendirme, denetleme, gözetleme, çoğaltma ve
düzenleme işlevlerine sahip olan parçalar içinde bir parça haline dönüşmüştür. İktidar; artık
silmek, eğmek ya da yok etmek yerine, üreten, güçlendiren ve düzenleyen bir iktidar olma
eğilimindedir (Foucault; 1993: 140).
Foucault’ya göre iktidarı güçlü kılan şey, işleyişinin sadece olumsuz düzlemde
gerçekleşmemesidir. “iktidarın olumlu etkileri vardır” der Foucault; “bilgi üretir, zevk yaratır,
sevimlidir.” Eğer yalnızca baskıcı olsaydı ya yasağın içselleştirilmesini ya da öznenin
mazoşizmini kabul etmemiz gerekirdi”. Bununla birlikte iktidar; Jeremy Bentham’ın
Panoptikon’undan çıkan bir bakış gibi, toplumun ve bireylerin adeta kılcal damarlarına sızarak
tüm ilişkileri biçimlendirir hale gelmiştir. Bir biyo-iktidar, bedensel-iktidar ağı vardır.
Foucault’nun bu önermesine göre, beden siyasal bir alanın içine doğmuş durumdadır ve iktidar
ilişkileri onun üzerinde doğrudan bir müdahale meydana getirmektedir; onu kuşatmakta,
damgalamakta, terbiye etmekte, ona azap çektirmekte, onu işe koşmakta, törenlere zorlamakta,
ondan işaretler talep etmektedir (Çam, 2013).
Küresel sermayenin geliştirdiği yeni iktidar anlayışı, enformasyon toplumuna dayalı, toplumsal
bilgisizleştirmeyle

sağlanan

denetimdir.

Dolayısıyla,

enformasyon

bombardımanıyla

bilgisizleştirilen ve aptallaştırılan kişilerden oluşacak yeni toplum, soru sormayan,
sorgulamayan, iktidarın icraatlarına rıza gösteren, edilgen bireylerin oluşturduğu bir toplum
biçimidir. Enformasyon toplumu dediğimiz bu toplum, iletişim teknolojilerindeki gelişimin,
‘bilgi’ye erişimi kolaylaştırdığı yanılgısını temel alır.
Oysa kolaylaşan bilgiye erişim değil, ‘codified knowledge’ yani ‘kodlanmış/açık bilgi’ye
erişimdir. Ama, ‘tacit knowledge’ yani ‘gizli/örtük bilgi’ye erişim, eskisinden çok daha zor hâle
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gelmiştir. ‘Kodlanmış bilgi’, bazı kodlar (örneğin bir dil) kullanılarak, iletilebileceği,
saklanabileceği ve taşınabileceği bir ortama aktarılmış bilgidir. Diğer bir deyişle, kodlanmış
bilgi, belli bir sisteme göre düzenlenerek, bir bildiriye/iletiye (mesaja) dönüştürülmüş ve
böylece herkese açık hâle getirilmiş bilgidir. ‘Örtük bilgi’ ise, bir sisteme göre düzenlenmiş
olarak hazır bulunmayan, açıkça ortaya konmamış olan bilgidir. ‘Know-how’ olarak andığımız
türden bilgi örtük bilgidir. Örtük bilgi ancak, onu kazanmış olan beyinlerde bulunabilir;
uzmanların dolaşımıyla, etkileşimiyle, uzmanlar arasında yaygınlaşabilir (Göker, 2001).
Sanayi toplumlarının evrilmekte olduğu -bilgiye dayalı ekonominin belirleyiciliğinde ve
toplumsal yapının enformasyonla üretildiği- toplum yapısının egemen olacağı bir dünyada,
pazardaki rekabet üstünlüğü, bilgisayarların taşımadığı örtük bilgiye sahip olmakla mümkün
olacaktır. Fikri mülkiyet haklarının, tam da enformasyon toplumuna evrilme sürecinde,
Uruguay Turu Nihai Senedi’yle küresel ölçekte güvence altına alınması bir tesadüf değildir
(Göker, 2001). Bu çerçevede Fikri Mülkiyet Hakkı adı altında toplumdan gizlenen örtük bilgiler
yerine, açık hale getirilmiş/kodlanmış/kurgulanmış bilgiler (yani enformasyon), toplumda her
şeyden haberdarmış hissi yaratarak, bilgi boşluklarının veya bilgi kirliliklerinin üstünü örter.
Bu da küresel iktidarın hegemonyasını üreten ve sürdüren söylemin sorgulanmasını engeller.
Kapitalist sistemin sürekli genişleme ve sermayenin yeniden üretimini amaçlayan ekonomik
yapısı, aşırı üretim veya sermaye birikiminin gerçekleşememesi durumunda bunalıma girer,
tüketimden kaynaklanan krizler ortaya çıkar. Tüketim krizleri yanında, üretim, taşımacılık,
dağıtım (pazarlama anlamında) krizleri de görülmektedir. James Beniger’in ‘Kapitalizmin
Kontrol Krizleri’ adını verdiği bu krizlerin aşılamayan boyutu sistemin değişim değerini temel
almasıdır (Geray, 2003: 29). Üretimin ve dağıtımın kitlesel boyuta ulaşması, talebin ve
tüketimin kontrolü olmaksızın tam anlamıyla gerçekleştirilemez. Böylesi bir kontrol de,
ürünlere yönelik talebin arttırılmasını/kışkırtılmasını ve devam etmesini sağlayacak bir
biçimde, izleyicilere mal ve hizmetler hakkında enformasyonu iletmeyi; aynı zamanda
izleyicilerin tüketim davranış, eğilim ve tercihleri konusunda bilgi toplamayı, yani kontrol
edilenden kontrol edene tersine geri beslemeyi gerektirmektedir. Bugün reklamcılıkla
ilişkilendirdiğimiz pek çok iletişim ortamı, kontrol devriminin başlangıcından bu yana, kitle
tüketiminin kontrolü amacıyla kullanılmaktadır. (Geray, 2003: 33)
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Kapitalist sistem, kontrol krizlerini yaşamamak ya da en aza indirmek için türlü yollar
denemektedir. Öncelikle üretim, dağıtım, iletişim vb. teknolojileri bu yönde geliştirmekte;
siyasi, sosyal, kültürel ortamı düzenlemekte; ekonomik faaliyetler alanını -40’lı yıllarda Bretton
Woods, 90’larda MAI ve Uruguay Turu Nihai Senedi vb.- uluslararası anlaşmalarla
pürüzsüzleştirmenin yollarını bulmaya çalışmaktadır. Günümüz iletişim teknolojileri ise
sisteme sağladığı mükemmel denetim olanaklarıyla, sermayenin küreselleşmesinin teknolojik
altyapısını oluşturmaktadır. İletişim teknolojileri hem sermayenin gizli bilgilerini kapalı devre
bir aktarımla küreselleştirmekte, hem de açık bilgileri yine küresel çapta kitleselleştirmektedir.
Bilgi kırıntılarıyla süslenmiş enformasyon bombardımanıyla toplumsal kontrole yardımcı olan
medya,

üretilip

biçimlendirilen

ve

dolaşıma

sokulan

iletileriyle

toplumu

da

biçimlendirmektedir. Yani McLuhan’ın “teknolojiler yalnızca insanların kullandığı icatlar
değildir, insanları yeniden icat eden araçlardır” (Özgen, 2011: 94) dediği anlamda bir karşılıklı
etkileşim vardır. Frankfurt Okulu da kitle medyasını bu etkileşim üzerinden eleştirmekte ve
‘kitle medyası tarafından standartlaştırılmış ürünlerin aynı standartlıkta bireyler oluşturacağını’
(Özgen, 2011: 94) öne sürmektedir.
13.2. Medya ve Toplumsal Kontrol
Sistemin, 2. Dünya Savaşı sonrası yoğunlaşan, ‘sermayenin birikimini maksimuma çıkarma ve
bu sermaye birikiminin toplumsal yapı ve kurumlara egemen olması’ anlayışı ve sistemin
1970’lerde yaşanan ekonomik kriz sonrası yeniden yapılanma sürecine girmesi sonrasında
zorunlu hale gelen toplumsal kontrol, yeni düzeni destekleyen toplumsal yapıları güçlendirmeyi
gerektirmiştir. Bu yapıların en etkilisi olan kitle iletişim araçları, teknolojileri geliştirilerek
kitleselleştirilmiş ve dünyayı Armand Mattelart’ın ‘gezegen köy’üne veya Marshall
McLuhan’ın ‘küresel köy’üne dönüştürecek güce erişerek medya adını almıştır. Pierre
Bourdieu’nün ‘enformasyonun döngüsel dolaşımı’ diye adlandırdığı bir tekdüzelik içinde
yayınlarını sürdüren medya “söyleminin homolojik etkisiyle, toplumsal dünyada birikmiş nitel
farkları yok ederek, genelleştirilmiş ve yüzeysel tek tip düşüncelerin ve basmakalıplığın
egemen bir değer olarak kutsanışına yol açarak” (Köse, 2004: 71) toplumlardaki kültürel
çeşitliliğin yok edilmesini sağlamıştır.
Neoliberalizmin etkin olduğu bu yeniden yapılanma döneminde öncelikle medya başta olmak
üzere birçok alanda kamu hizmeti ve kamu yararı anlayışı terk edilmiştir. Yeni düzenin etkin
silahı medya, magazinleşme, tekelleşme ve uluslararasılaşma eğilimleri göstermiş ve bunun
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sonucunda alternatif medya olanakları zayıflamıştır. Bu süreçte, medya yöneticilerinden oluşan
yeni bir sınıf yaratılmış ve bu sembolik seçkinler, medyanın ideolojik işlevlerine yeni bir boyut
getirmiştir. Bütün bunlar, toplumsal eşitlik ve özgürlük gibi temel değerler üzerinde aşındırıcı
bir etki yapmıştır (Şen ve Avşar, 2012: 43). Bugünün kapitalist iktidarı, iletişim teknolojileri
vasıtasıyla, insanları başka bir dünyanın var olmadığına inandırdığı ölçüde devamlılığını
sağlamaktadır. Mchesney ve arkadaşlarının da vurguladığı gibi “Gerçekte kapitalist bir toplum,
çoğunluğun demoralize ve depolitize edildiği koşullarda en iyi biçimde işler; yani toplum,
gerçekleştirilmesi mümkün olan iyi bir dünyanın oluşması için gerekli toplumsal değişim
umudundan vazgeçtiği, bu nedenle kamusal yaşamı göz ardı ettiği ve toplumsal piramidin en
üstünde yer alan tüm kararları terk ettiği noktada faal hale gelir. Financial Times’ın tespit ettiği
gibi, kapitalist demokrasinin başarıya ulaşması ‘ekonominin politikasızlaştırılması’ ile
mümkündür” (McChesney, vd. 2003: 26). İktidar, devlet-vatandaş arasındaki ilişkileri, bireyin
mevcut durumu kaderiymiş gibi algılamasını sağlayarak doğallaştırmıştır. Sonuçta, bireyler
statükonun kendi aleyhlerine olacağını bilse de bunu kaderci bir yaklaşım içinde “kabul” etme
eğilimi taşırlar (Damlapınar, 2002: 69).
Medyanın farklılıkları yok ederek, küresel benzeşme yarattığı bu evrede en fazla yozlaşma
kültür alanında görülmektedir. Çünkü toplumu denetleme, yönetmenin en etkili yolu kültür
emperyalizmle yerel kültürü değişime uğratmaktır. Özellikle, 70’li yıllarda akademik anlamda
tartışılmaya, araştırılmaya başlanan popüler kültür ise, küresel kültürün yansıması olarak, bu
değişimde en büyük rolü oynamıştır. Kısaca, “kentteki gündelik yaşam kültürü” olarak
nitelendirilen popüler kültür sahası, kapitalizmin ideolojisini içinde barındırır ve bu sistemin
devamı için çalışarak, toplumu tüketime özendirir. Popüler kültür, sanayi sonrası toplumların üretimin çeşitlenmesi, üreticilerin çoğalması, rekabetin artması gibi etkenler dolayısıylakontrol altında tutulma zorunluluğu sonucu doğmuştur. Talebin önceden kestirilebilir ve sürekli
olması, yatırımların riskinin azaltılması üreticiler için son derece önemlidir. Bu da ancak talebin
güdülenmesiyle sağlanır. İletişim teknolojilerinin gelişmesi, kitlenin talebin artmasını ve
kontrolünün kolaylaşmasını sağlar.
Pek çok yazar, popüler kültürün en önemli görünümü olan kitleselleşmiş serbest zaman
etkinliklerinin başlangıcı olarak, Roma İmparatorluğu dönemini vermektedir. Roma’da
cumhuriyetin çöküntüye uğramasıyla kurulan imparatorluk, siyasal ve kültürel bozulmaya
neden olmuştur. Tıpkı, aydınlamanın getirdiği demokrasi ve eşitlik anlayışının, yerini modern
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dönemde kitle toplumuna bırakması gibi, “Ekmek ve Sirk” de demokrasinin tam karşıtına
dönüşmesinin sonucunda ortaya çıkmıştır. “Ekmek ve Sirk” formülü, Roma İmparatorluğu
döneminde, çalışmayan kitlelerin anarşiye kaymamaları için devlet tarafından beslenmelerini,
barındırılıp eğlendirilmelerini sağlamak üzere uygulanmaktaydı. (Aydoğan, 2000: 140)
Günümüzde de popüler kültür, bireyleri tüketime yönlendirmenin en kolay yoludur ve bunu,
eğlence, haz ve zevk dünyasının kapılarını açarak ve insanların bu kapıdan girip, kendilerini ve
gerçekliği unutmalarını sağlayarak yapar. Toplumların medya yoluyla bilgilendirilmekten çok,
eğlenceye boğulması, bilginin eğlenceyle harmanlanarak gerçeklerin gizlenmesi bugün de
geçerli olan bir tutumdur. Halkın gündemini değiştirerek, bilgi boşluğu yaratarak, gerçekleri
çarpıtarak toplumsal bir bilinçsizlik ortamına neden olan medya, halkın olup bitenin farkına
varmasını ve sorgulamasını engellemek için her türlü yolu denemektedir.
Etienne de La Boetie (1995: 49), eğlenceyle uyutulan halkların düştüğü durumu şöyle
betimliyor:
“Tiyatrolar, oyunlar, gösteriler, acayip hayvanlar, madalyonlar, tablolar ve diğer uyuşturucular
eski halklar için kulluklaşmanın yemi, özgürlüğü yitirmenin bedeli, tiranlığın araçlarıdır. Eski
tiranlar bu çareyi, bu uygulamayı, bu yemleri uyrukları boyunduruk altında uyutmak için
kullanırlardı. Böylece gözlerinin önünde olan bu eğlenceliklerini güzel bulup onlardan hoş bir
haz alan aptallaştırılmış halklar, küçük çocuklar gibi, fakat onlardan daha kötü bir biçimde,
budalaca hizmet etmeye alışırlardı; çünkü küçük çocuklar hiç olmazsa minyatürlerle süslü
kitapların parlak resimlerine bakmak uğruna okumayı öğrenirlerdi.”
13.2.1. Haberin Toplumsal Kontrol Sağlamadaki İşlevi
Birey üzerinde yoğun bir tüketim baskısı uygulayan kapitalist sistem, bu gücünü tüketiciye
hissettirmeden, en hoş, en eğlenceli, en rahat şekilde medya üzerinden kurar. Medyada yer alan
reklamlar açık bir tüketime çağrı alanlarıdır. Reklamlarda doğrudan hedef kitlenin o ürünü
alması öğütlenir. Ancak reklam her zaman hedefine ulaşmayabilir. Çünkü insanlar artık günde
yüzlercesiyle karşılaştıkları reklamlardan sıkılmaya, onlardan etkilenmemeye başlamışlardır.
Reklamı algıladıkları an o ortamı terk etme –televizyon ise kanalı değiştirme, gazete ise
sayfaları atlama vs.- yolunu seçmektedirler. Öyleyse kapitalist sistemin yeni bir yönteme
gereksinimi vardır ve bu yöntem çok geçmeden keşfedilir: Haberler.
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Gerçeği yansıttığı varsayılan haberler, medya tüketicisinin en çok etkilendiği medya içeriğidir.
Eşik bekçilerinin haberi seçerken göz önüne aldıkları haber değerlerinde yanlı davranmaları
toplumun yapısını olumsuz yönde etkiler. Uluslararası çıkar çevrelerinin olumlu yönleriyle
haberlere fazlaca konu olması toplumun bu çevrelere karşı olan tavrını yumuşatabilir.
Böylelikle bu çevrelerin ürünleri, düşünceleri toplumda kolayca kabul görür.
Teun Van Dijk (1999: 367), haber değeri anlayışını “seçkin kimselere, örgütlere ve uluslara
medyada yeğlenimsel bir yer verilmesini sağlayan ve böylece bunların iktidarlarının tanınması
ve meşrulaştırılması sonucunu doğuran ideolojik ve mesleki ölçütler” diye tanımlayarak, bu
değerlerin bilinçli olarak yaratıldığı izlenimini uyandırmaktadır. Bu da bizi, bilinçli olarak
oluşturulan haber değerlerinin eşik bekçilerinin işini kolaylaştırdığını ve sunulan haberlerin
seçimini meşrulaştırdığını, düşünmeye sevk etmektedir. Nitekim yapılan birçok araştırma
medya yöneticilerinin, haber seçiminde, mesleki ilkelerden çok iktidarın, reklamverenin ve
medya sahibinin çıkarlarıyla örtüşen haberleri tercih ettiklerini ortaya koymuştur. Yöneticiler
için “neyin haber olduğunu değil, neyin haber olmadığını” bilmek daha önemli hale gelmiştir.
Patron bir özelleştirme ihalesine girmişse, işçilerin özelleştirme karşıtı gösterilerini haberlerine
yansıtmak yöneticinin işini kaybetmesine neden olmaktadır. Bu nedenle özellikle 1990 sonrası
Türk medyasında bilgilendirici habere rastlamak zorlaşmıştır (Tılıç, 2001: 62-63).
Güç/iktidar ilişkileriyle örülü toplumsal alana ilişkin anlam çerçeveleri oluşturan ve mevcut
güç/iktidar ilişkilerini yeniden üreten haber metinleri, bu egemen ilişkileri sorgulayan ve
eleştiren bir içerikten yoksundur. Ana akım medyanın hak ihlallerini haber yapmaması ve
madunları (yoksulları, kadınları, çocukları) temsil etmemesi demokrasilerde medyanın kamusal
sorumluluğu üzerinde düşünmek için tartışılması gereken temel sorunlardır. Ekonomi
haberlerinde sendikalar, işçi hakları, sosyal güvenlik, yoksulluk gibi konular yerine iş ve finans
dünyası, kamu-özel sektör iş birliği gibi daha çok sermaye kesimine yönelik konulara yer
verilmektedir. Ekonomi haberlerinin çerçevesi, medyanın ekonomik ve sosyal haklara odaklı
çoğulcu ve eşitlikçi bir anlayışı dışladığını ve neoliberal ideoloji ile uyumlu olduğunu
göstermektedir (Şen ve Avşar, 2012: 43).
Gelişmiş kapitalist demokrasilerde, medya sahipliği önemlidir. Medyanın tek bir güç eline
geçmesi yasalarla sıkı denetim altına alınmış ve engellenmiştir. Devlet medyaya sahip olamaz,
yönetici sınıfın bir bölümü medyayı denetimi altına alamaz, özel sermaye tek başına medyada
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tekelleşme yoluna gidemez. Buna rağmen yine de medya egemen ideolojinin etkisinden
kurtulamamaktadır. Çünkü “kitle iletişim araçları karmaşık söylemler içinde ayarlanmış,
iletilerin ve işaretlerin üretimi için toplumsal, ekonomik ve teknik bakımlardan örgütlenmiş
aygıtlardır” (Erdoğan ve Alemdar, 2002: 404-405).
Robert A. Hackett “Bir Paradigmanın Sonu: Haber Medyası Çalışanlarında Yanlılık ve
Nesnellik” adlı makalesinde “Haber Gerçeği Yansıtabilir mi?” sorusundan hareketle haber
metinleri içinde, gazetecilerin ‘yansız’ sunum biçimlerinin ve dengelilik ilkesinin nasıl bir
ideolojik yeniden üretime yol açtığı tartışır. Yazara göre, gazetecilerin dengelilik ilkesi üzerinde
çok fazla durması, haberi, ardındaki ideolojik çerçeveyi gözlemekte daha da etkin bir hale
getirmesi bakımından boş bir çabadır. “Televizyon haberlerinin yansızlık ve tarafsızlığı verme
biçimi, ardında yatan ideolojik önermeleri gizlemeye hizmet eder. Çatışan politikacılar arasında
dengeliliğin sağlandığı görüntüsü ve sorunun farklı taraflarının sunum biçimi, izleyicinin
dikkatini, konunun neden bu biçimde ele alındığını ve hatta neden bunun bir ‘sorun’ olduğunu
ve neden bu kişilerin (üst kademe bürokratlar ve politikacılar) sorunu tanımlama hakkına sahip
olduğu gibi sorulardan uzaklaştırır” (İnal, 1995: 69).
Medya, içerikleriyle bireyin algısını yönlendirip, onu tüketime zorlarken, içeriğin yerleştirilme
tekniği de aynı amaca hizmet eder. Algı profesyonelleri tarafından oluşturulan, televizyon ve
radyo program akışı, gazete mizanpajları dinleyici, izleyici veya okuyucunun medya içeriğini
tüketirken, aynı zamanda kapitalist üretim sisteminin ürünlerini tüketmeleri için bölünür,
parçalanır, bu bölünmeden, parçalanmadan kaynaklanan boşluklara reklamlar sıkıştırılır.
Herbert Schiller, medyanın tüketime yönlendiren bölünmüşlüğünü şöyle açıklamaktadır:
“Enformasyon iletiminde görülen bölünmüşlük, tüketim ekonomisinin her boşluğu reklamlarla
doldurma ihtiyacının bir sonucu olarak yoğunluk kazanmaktadır. Bölünmüşlük veya odaklama,
enformasyon ve haber akışında sıkça kullanılan bir format olarak karşımıza çıkmaktadır. Radyo
ve televizyonlarda birbiriyle ilgisi olmayan yığınla haber, makinalı tüfek hızında okunmaktadır.
Gazeteler, haberlerini sayfaları arasına rastgele serpiştirmektedirler; ya da kim bilir gizli bir
kurala göre sayfalarını düzenlemektedirler. Dergilerde ve gazetelerde haber bir tek sayfada
verilmemekte, parçalanıp birkaç sayfaya bölünmekte, böylece okuyucunun sayfaları karıştırıp
reklamlara gözünün takılması sağlanmakta. Radyo ve televizyon programları reklam
yayınlayabilmek için sık sık kesilmektedir” (Schiller, 1993: 43).
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Söylemsel iktidar gerçekliğin oluşturulmasını ve oluşturulan bu gerçekliğin toplumsal olarak
yayılmasını amaçlamaktadır. Dolayısıyla oluşturulmak istenen sınıf çıkarlarını gözeten bir
iktidar değil de gerçekliği denetim altına almaya çalışan bir iktidar yapısı olduğu düşünülebilir.
Haber söylemi yoluyla dolayımlanan ideoloji, toplumsal yapıdaki başat değerleri
yansıtmaktadır. Toplumsal bilinçte değişiklik yaratabilecek ve bireyleri başat düzene karşı
güdüleyebilecek düşüncelerin marjinal olarak nitelendirilmesi ya da yeteri kadar yer
verilmemesi de bu görüşü desteklemektedir. Yoğun ve farklı bilgiler içeriyor gibi görünen
haber iletilerinin, içerik bakımından büyük oranda benzerlik göstermeleri demokratik
çoğulculuk açısından ciddi bir tehlike oluşturmaktadır (Ergül, 2000: 110).
Bazen bilerek, bazen bilmeyerek iktidarın oyununa gelen gazeteci, oluşturduğu yalan yanlış
haberlerle toplumun gerçeklik algısıyla oynamaktadır. İktidar yapıları, toplumum gerçeklik
algısını medya yoluyla bozmaya, böylelikle gerçek dünyanın yerine ikame bir dünya yaratmaya
çalışmaktadırlar. Böylelikle yaratılan (-mış) gibi dünya insanları sistemin içinde tutmaya
yardımcı olmaktadır. Bu dünyada yaşayan insanlar, medya iletileriyle aptallaşan, tektipleşen,
yabancılaşan, bilgisizleşen insanlardır. Toplum üzerinde bu etkileri oluşturabilmek için
kullanılan ve haberin gerçeklik yapısını bozan çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemler bazen
kaynak tarafından tek taraflı olarak bazen de kaynak ve gazetecinin ortaklığıyla işlerlik kazanır.
Bu yöntemlerin en bilineni propaganda olarak da tanımlanan dezenformasyondur.
Dezenformasyon, başka ulusların ya da kamuoyunun yanıltılması için, devletten veya özellikle
istihbarat

servislerinden

alenen

veya

sızdırma

biçiminde

kasten

yapılır

(http://en.wikipedia.org/wiki/Disinformation) ve kitleleri gerçek hakkında yanıltma amacı
taşıyan, eksik ve yalan bilgi yaymadır. Yanlış ve hatalı bilgi verme olarak tanımlanan
misinformation (http://en.wikipedia.org/wiki/Misinformation) ise gazetecilerin kasten olmasa
bile yetkililerin yanıltması sonucu yanlış bilgi vermeleri olarak anlaşılabilir.

Bir diğer yöntem olan euphemism, konuşmacı veya ileti tasarımcısı tarafından bilinçli olarak,
dinleyiciyi, izleyiciyi ve okuyucuyu daha az rahatsız edici, mutluluk verici, olumlu sözcük
seçilmesidir. Bu bazen gerçeğin gizlenmesi amacıyla kullanılabilir. Gerçekler değil de
toplumun duymak istedikleri veya ileti tasarımcısının vermek istediği anlamı yüklenen
sözcükler özellikle seçilir.
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Taraflı bakış açısı veya çarpıtma olarak da çevirebileceğimiz ‘distortion’ ise haberde
gerçekliğin bozulmasını sağlamada kullanılan başka bir yöntemdir. Özellikle dış haberler
alanında kullanılan taraflı bakış açısında, dünya haber dolaşımının yüzde 95’ini elinde
bulunduran Batı merkezli medya organizasyonlarının verileri üçüncü dünyayla ilgili sahip
oldukları önyargılar nedeniyle veya ülkelerinin çıkarları doğrultusunda çarpıtması söz
konusudur.
Bu kavramlar, 1975’te Vietnam Savaşı sonunda, Saygon’un düşmesiyle Amerikalıların
yaşadığı paniğin televizyon ekranlarına yansımasıyla önem kazanmıştır. Amerikan
İmparatorluğu kaybolan prestijini tekrar kazanmak için bundan sonraki harekatlarda öncelikle
medyayı denetim almak istemiştir. Bu yüzden artık küresel medya Amerikan askerinden daha
disiplinli olarak küresel iktidara hizmet etmektedir.
Basın ve diğer iletişim araçları genel olarak ‘bilgi dolaşım sürecini’ gerçekleştiren araçlardır.
İletişim araçlarının bilgi dolaştırma süreci bireyin ve dolayısıyla toplumun bilgilenmesini,
üretimini sağlar. Bireyin bilgilenmesinden korkmayan, çağdaş demokratik siyasal sistemler,
çoğulcu, uzlaşmacı, saydam yönetimlerdir. Böyle bir siyasal sistemin oluşturulmasının
“olmazsa- olmaz” koşulu, sağlıklı “bireysel ve toplumsal bilgilenme” sisteminin
oluşturulmasıdır (Özek, 1999: x).
13.3. Biyo-Haber Talebi
Ramonet (2000: 32-33) de medya içeriklerinin demokrasiyle ilişkisini şöyle anlatıyor: “Özgür
bir ülkede yaşamak, ifade, basın yayın, düşünce, toplanma, görüşme ve tartışma haklarına saygı
duyan bir politik düzen altında yaşamak demektir. Bu hoşgörüyü bizler öylesine mucize gibi
yaşıyoruz ki, adına ‘demokratik sansür’ denebilecek yeni bir sansür biçiminin gizlice
uygulamaya konduğunu görmeyi ihmal ediyoruz. Bu yeni sansür, otokratik sansürün tersine,
verilerin kesilmesini, kaldırılmasını, atılmasını, yasaklanmasını değil; tersine, haberlerin
birikmesini, doyum noktasına ulaşmasını, aşırılaşmasını, aşırı ölçüde bollaşmasını temel alıyor.
Böylece enformasyon bolluğu içinde boğulan gazeteci esas olanı gözden kaçırıyor. Üstelik artık
haber aramasına gerek kalmıyor, haberler onun ayağına geliyor.”
Tüketimin demokratik bir hakmış gibi sunulduğu günümüzde sansür bile anlam bozumuna
uğramış Ramonet’nin kullanımıyla ‘demokratik sansür’e dönüşmüştür. Artık haklarımızın
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elimizden alınma biçimi bize -Orwell Dilinde “iyi”nin karşıtının “yokiyi” yapılması gibikavramların içi boşaltılarak, anlamsızlaştırılarak pazarlanıyor. “Ilımlı İslam”, “İleri
Demokrasi”, “Çözüm Süreci”, “Tüketimin Demokratikleşmesi”, “Demokratik Sansür” gibi
daha birçok kavram, anlam karmaşası yaratarak, anlamı yumuşatarak, anlamsızlaştırarak
kendini kabul ettirmekte. Haber dilinin ideolojik yapılanmasını oluşturan bu ve benzeri
kavramların artık haber diline iyice yerleşmesi, Ignacio Ramonet’nin “gazeteciliğin doğasına,
amacına uygun, çarpıtılmamış, eksiltilmemiş bilgiler içeren, bilgilendirici, bilinçlendirici
haber” olarak tanımladığı “Biyo-haber”e ihtiyacı arttırmıştır.
Ramonet, kapitalist sistemin küreselleşmesine bağlı olarak medyanın sahiplik yapısının,
teknolojisinin ve ideolojisinin değişmesi sonucu içeriğinin tamamen bozulmasının önüne
geçilmesi gerektiğini belirterek, tek çıkar yolun, halkın bilinçlenmesi ve beşinci güç olarak
sesini yükseltmesi olduğunu vurgulamaktadır. Yani medyada biyo-haber görmek istiyorsak,
bunu birilerinin bize bir lütuf olarak sunmasını beklemek yerine, bizim kendimizin talep etmesi
gerekmektedir. Medya ekolojisinin tekrar düzeltilmesinin toplumların uygulayacakları
yaptırımlarla gerçekleşebileceğini öne süren Ramonet (2004: 6), haberin ilk haline dönmesi
gerekliliğini ve biyo-habere duyulan gereksinmeyi şöyle açıklıyor:
“Bilgi o kadar bollaştı ki, küreselleşmiş dünyamızda artık neredeyse beşinci elemente dönüştü.
Ama aynı zamanda insanlar haberin de gıda gibi kirletildiğinin farkına varmaya başladılar.
Haberler kafamızı zehirliyor, beynimizi kirletiyor, bizi manipüle ediyor ve bize ait olmayan
fikirleri bilinçaltımıza yavaş yavaş işliyor. Bu nedenle şimdi yalan selinin içinden gerçek
haberleri seçip çıkarmak için bir “haber ekolojisi” tasarlamamız gerekiyor. Bu durumun
dehşetini Irak’ın işgali sırasında bir kez daha çok açık biçimde görebildik. Haberleri
temizlemeye ihtiyacımız var: Bugün nasıl daha az zehirli “biyo” yiyecek satın alabiliyorsak, bir
çeşit “biyo” haberlere de ulaşabilmeliyiz. Yurttaşlar, global grupların sahip olduğu medyadan
gerçeğe saygı göstermelerini istemek için harekete geçmeliler. Çünkü haber yalnız gerçeğin
araştırılmasıyla ilgilendiği zaman meşru olur”.
Medyanın içeriğinin iyileştirilebilmesi için öncelikle medya organizasyonunun yapısının
değiştirilmesi gerekmektedir. Noam Chomsky’nin 1995 yılında Immediast Bildirgesi’nde
belirttiği gibi, medya sermaye ve siyasi iktidarın elinden alınarak, ait olduğu yere halkın
denetimine verilmelidir. Ancak toplumda bir bilinçlenme olmadan bunun gerçekleşmesi ne
247

yazık ki mümkün değildir. Medya ekolojisini etkileyen, bozan, parçalayan çeşitli etkenler
vardır. Bu etkenlerin etkilerinin minimuma indirilmesi için herkese görev düşmektedir. Biyohabere ulaşmak için yapılması gerekenler şunlardır:
*Akademisyenler medyanın toplumsal etkilerini ciddiye alıp, bu konu üzerinde
bilimselçalışmalar yapmalı ve bunu yetkililerle paylaşmalıdır.
*Devletin üst kademesinde bulunan, hukuki yaptırımları düzenleme yetkisine sahip
politikacılar, (oy kaygısına düşmeksizin) akademisyenlerin yol göstermesiyle medya hukukunu
yurttaş lehine olacak şekilde tekrar oluşturmalıdır.
*Sivil toplum örgütleri, akademisyenler, eski gazeteciler ve kamu görevlileri hep
birlikte medya okuryazarlığını arttırıcı, yurttaşları bilgilendirici, bilinçlendirici ve harekete
geçirici seminerler düzenlemelidir.
*Yurttaşlara düşense, bugüne kadar olduğu gibi kendisi için en iyi düzenlemenin birileri
tarafından yapılacağı ve kendisinin hazıra konacağı beklentisini bırakması ve medyanın
düzelmesi için talepte bulunmasıdır. Sesini yükseltmelidir. Ne verilirse tüketmek yerine ne
istediğini açıkça haykırmalıdır.
*Halen bir işi olup da çalışan gazetecilerin ise, medyadaki bu kirlenmenin, yozlaşmanın
günü geldiğinde kendisini de yok edeceğinin bilincine varması

ve sermayenin

kalemşörlüğünden vazgeçip, toplumun tarafında yerini alması gerekir.
13.4. Sonuç
Dünyaya ait haberlerin bilgisinin neredeyse tamamını Batı kaynaklı haber merkezlerinden alan
ve sahiplik yapısının neredeyse yüzde 90’ını uluslararası medya kuruluşlarına kaptırmış olan
yerel medyadan tarafsızlık, doğruluk, farklı bir ses beklemek ne kadar gerçekçidir, tartışılır.
Üstelik yeni üretim ve birikim rejimlerinin, ulusları küresel çapta ortak değerler, anlamlar
etrafından toplamayı dayattığı bir dünyada.
Türk medyasının son yıllardaki durumuna baktığımızda siyasi iktidar karşısında ne kadar pasif
olduğunu görmemek mümkün değildir. Başbakanın her olay sonrasında medyaya çatması,
medya patronlarını çalışanlarına sahip çıkamamakla suçlaması, medyayı yandaş ve diğerleri
diye kutuplaştırması, ciddi bir olay yaşandığında hemen ardından yayın yasaklarının
getirilmesi, Türk medyasının 1980 sonrası yaşadığı değişimin sonucudur.
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Uluslararası güçlerce değiştirilen, gelişmemiş ülke medyalarının kaderini paylaşan Türk
medyası, Batı medeniyetinin kendinden başkasına yaşam hakkı tanımayan, Doğuya ait olanın
da bir değer olabileceğini kabul etmeyen yaklaşımının kurbanı olmuştur. Siyasi iktidarımız da
ne yazık ki her şeyi denetimi altına alma hırsıyla küresel güçlerin gözünden kaçanı yerle bir
etmiştir. Neticede geleneksel medyanın, “biyo-haber üretimini gerçekleştirmede ne kadar
katkısı olabilir?” diye sorguladığımızda, “hiçbir katkısı olamaz” sonucuna varmamız şaşırtıcı
olmaz. Ancak yine de küresel iktidarın “Başka dünya yok, elinde olanla mutlu olacaksın”
dayatmasına kanmamak ve şartları zorlamak gerekmektedir. Her şeyi devletten bekleme
alışkanlığına sahip bir ulus olarak, bu sefer işin bize düştüğünü ve biz istemezsek hiçbir şeyin
değişmeyeceğini bilmemiz gerekiyor. Bu nedenle, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve
bizzat yurttaşların kendisi, medyanın sosyal sorumluluklarını yerine getirmesini talep etmelidir.
Siyasi iktidarımız da şunun farkına varmalıdır ki; iktidar, yönetecek bir kitle varsa güçtür,
keyiftir. Karşılıklı etkileşim içerisinde olunduğu zaman iktidar, gücünü hisseder. Tepkisiz,
duyarsız, sessiz bir kitle karşısında bir süre sonra iktidar da gücünü kaybeder. Sürekli yanlış,
yalan, çarpıtılmış, içi boşaltılmış, anlamsızlaştırılmış bilgilerle yönlendirilmeye çalışılan,
içeriği bozulmuş bir medyanın tek yönlü iletileriyle yıllarca karşı karşıya kalan toplum da
tepkisiz, duyarsız, tektip, anti-sosyal, sessiz, uyuşuk bir yığın haline gelir. Her şeye karşı ilgisini
kaybetmiş, haksızlıklara, çirkinliklere tepki göstermeyen insanlardan oluşan toplum, iktidarın
ihtiyacı olduğunda da tepki vermez, umursamaz ve iktidarın sonunu hazırlar.
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Çalışma Soruları
1- Yeni Dünya Düzeni, toplumun büyük bir kesimini ………… ………….. dönüştürmeyi
öngörürken; seçilmişlerin oluşturduğu küçük bir kesimini ………. ………… dönüştürmeye
çabalıyor.
2- İktidar; artık ………, ………… ya da ……. ………. yerine, ……..,

………… ve

………….. bir iktidar olma eğilimindedir.
3- Yeni düzenin etkin silahı medya, …………, …………. ve …………… eğilimleri göstermiş
ve bunun sonucunda alternatif medya olanakları zayıflamıştır.
4- Ana akım medyanın ……. …………. …………. ……….. ve ……….. …………
……………. demokrasilerde medyanın kamusal sorumluluğu üzerinde düşünmek için
tartışılması gereken temel sorunlardır.
5- İdeoloji üreten söylemin haber diline iyice yerleşmesi Ignacio Ramonet’nin “………….
…………., ……….. ……….., ……………, …………. ………. …………, …………..,
…………. …………” olarak tanımladığı “Biyo-haber”e ihtiyacı arttırmıştır.
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14. BÖLÜM: ÖZGÜRLÜK ALANI OLARAK SUNULAN SOSYAL MEDYA VE
TAKSİM GEZİ PARKI EYLEMLERİ
14.1. Giriş
İletişim teknolojilerinin gelişmesi, buna bağlı olarak enformasyon akışının yoğunlaşması,
toplumsal yapıda dönüşüme yol açmaktadır. “Enformasyon toplumu”, “ağ toplumu” gibi adlar
verilen yeni toplumda bilgiye ulaşmak birincil hedeftir ve iletişim teknolojilerinin bu toplumları
bilgiye ulaştıracağı var sayılır. Ancak, gün geçtikçe anlaşılmaktadır ki, her ne kadar bilgi bir
tuş ötemizde de olsa ona ulaşmak söylendiği kadar kolay değildir. Çünkü bilgi iktidar odakları
tarafından ambargoya tabi tutulmaktadır ve paylaşılamayacak kadar değerlidir. İktidar gücünü,
denetimi altında tuttuğu bilgiden almaktadır. Enformasyon teknolojilerinden yoğun biçimde
akan ve topluma “bilgi” olduğu söylenen iletiler de sistem için tehlike oluşturmayacak,
paylaşılmasında sakınca görülmeyen bilgiler ve yalan yanlış enformasyonlardan ibarettir.
Yoğun enformasyon sağanağı, toplumda “her şeyi biliyoruz” duygusu yaratarak, bilgi
boşluklarının farkına varılmasının önüne geçmekte ve bilgi kirliliğine yol açmaktadır.
Kapitalist sistemin bilinçli olarak yarattığı ve küreselleşmesi için çaba harcadığı enformasyon
toplumu, iletişim teknolojileri tarafından manipüle edilmiş bir toplumdur. Geleneksel medyanın
teknolojisiyle yarattığı görme biçimlerinin bir sonucu diyebileceğimiz enformasyon
toplumunun önüne, bu girdaptan çıkmak için alternatif olarak sunulan yeni medya ise insanı
klavye başında hareketsiz bırakarak girdabın gücünü arttırmaktadır. Sosyal bir varlık olan
insanın yüz yüze olması gereken iletişimini bilgisayar ekranının arkasına hapsederek antisosyalleşmesini körükleyen internet aktarımlı sosyal medya, kendisini avatarıyla var eden
kişiye sahte bir özgürlük alanı sunmaktadır.
Özellikle 2011 yılında Arap ülkelerinde yaşanan ayaklanmalarda oynadığı rolle, küresel
dünyaya, toplumların haksızlıklar karşısında seslerini duyurabilecekleri, örgütlenebilecekleri,
kendilerini tanımlamalarına ve ifade etmelerine olanak tanıyan bir alan -özgürlük alanı- olarak
pazarlanan sosyal medya, 31 Mayıs’tan bu yana Türkiye için de demokrasi arayışının mekânı
haline gelmiştir. Taksim Gezi Parkı’ndaki ağaçların yerlerinden sökülmesinin önüne geçmek
için parkta nöbet tutan çevreci gruba sabahın beşinde polisin müdahale etmesiyle patlayan ve
haftalarca devam eden eylemler, -geleneksel medyanın olayları görmezden gelmesiyle- sosyal
medyanın gelişmemiş ülkelere özgürlük(!) taşımanın yeni aracı olduğunu ilan etmiştir.
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Geleneksel medyanın tek yönlü iletişimiyle, kendisi gibi düşünen insanlarla iletişimini
kaybeden ve sistemin yarattığı suskunluk sarmalında kaybolan bireyler, sosyal medya
sayesinde yalnız olmadıklarını keşfederek, birlik olmanın gücünü kullanmaktadırlar. Ancak,
sosyal medyanın kapitalist sistemin çıkarlarına hizmet etmediğini söylemek imkânsızdır.
Modern toplumlarda fazlasıyla işlev gören geleneksel medya, üretim ve tüketim anlayışlarının
değiştiği yeni sistem için yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla sistem, kendine yeni bir kontrol
aracı geliştirmiştir, bu aracın adı da sosyal medyadır. Ne hakkında düşüneceğimizi söyleyen
geleneksel medyanın yerine, ne düşüneceğimizi söyleyen ve bununla da kalmayıp ne
düşündüğümüzü iktidara aktaran sosyal medya geçmiştir. Bu bakımdan gözetim toplumunun
etkili bir silahı olarak sosyal medya, “kamusal aklın kontrolü”nü gerçekleştirmektedir.
Biz de makalemizde Gezi Parkı Eylemleri üzerinden, devrimin olanaksızlığının kabul edildiği
günümüzde, “Sosyal medya üzerinden devrim gerçekleştirilebilir mi?”, “Sosyal medya
toplumların özgürleşmesi için mi var?” sorularının cevabını bulmaya çalışacağız. Her ne kadar
sorularımız sosyal medya üzerine de olsa, cevabını Gezi Parkı eylemlerinde Twitter’ın
kullanımı özelinde oluşturmaya çalışacağız. Çünkü, örnek olay olarak aldığımız Gezi Parkı
Eylemleri neredeyse tamamen Twitter üzerinden örgütlenmiştir. Türkiye’de 32 milyon
(2018’de 41 milyon 478 bine ulaşmıştır) Facebook kullanıcısı olmasına rağmen, yaklaşık 7.5
milyon (2018’de 29 milyon 278 bine ulaşmıştır) kullanıcısı olan Twitter daha etkili olmuştur.
Ayrıca sosyal medya üzerinden analiz yapabilmek, mühendis düzeyinde bilgisayar bilgisini,
muazzam bir bilgisayar sistemini ve analizini yapacağın ortamın verilerini kullanabilmek için
yetkililerinin iznini gerektirmektedir. Bu nedenle biz makalemizde profesyonel sosyal medya
analizcilerinin oluşturduğu ve internette yayınladığı “Gezi Parkı Eylemcilerinin Twitter
kullanımı” verilerini kullanacağız.
14.2. Enformasyon Teknolojileri ve Gözetim Toplumu
Sosyal teoride, sistematik izleme olarak adlandırabileceğimiz gözetim konusuna, ilk olarak
Karl Marks dikkat çekmiştir. Marks’a göre gözetim, emek ve sermayenin arasındaki
mücadelenin bir unsurudur. Köleliğin ortadan kalkması ve kapitalizmin gelişimine paralel
olarak, emeğin eski yöntemlerle çalıştırılması imkânsızlaşmıştır. Biçimsel olarak özgür hale
gelmiş olan işçilerin düşük maliyetle en yüksek üretimi sağlayacak şekilde çalıştırılabilmeleri
için, kapitalist yöneticiler kendilerini işçileri denetlemek zorunda hissetmişlerdir. Bu sebeple
işçileri gözetlemek/izlemek ve disiplin altına alınmış bir güç olarak boyun eğmelerini sağlamak
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için,

günümüzde
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geliştirilmiştir
Marks,

(Bozkurt,

gözetimi

üretim

sürecinde patronun işçiyi denetleme mekanizması olarak adlandırırken, Max Weber daha geniş
perspektif içinde ele almıştır. Bu geniş anlamıyla gözetim, “modern örgütler ile devlet
idaresindeki yöneticilerin, bireyleri ve topluluğu fişlemeye yönelik dosyalar tutması
paralelinde, kişisel bilgiler içeren veri saklama tekniklerini ve bu verileri çağırma araçlarını
geliştirdikleri bir yönetimi ifade eden bürokrasiyle çevrilidir. Marks’ın kuramının merkezinde
yer alan kapitalist işletme ise, bürokrasinin sadece bir alt türüdür” (Çalışkan, 2010: 79).
Michel Foucault ise modern toplumda gözetimi anlatmak için, Jeremy Bentham’ın Panoptikon
hapishanesi metaforunu kullanmıştır. Görülmeden gözetlemeye olanak veren düzenleme,
sürekli görmeye ve hemen tanımaya olanak veren mekansal birimler oluşturmaktadır.
Foucault’ya göre görünürlülük bir tuzaktır.

Panoptikon’da mahkum, görülmekte ama

görememektedir. Bir bilginin nesnesidir ancak bir iletişimin öznesi olamamaktadır.
Panoptikon’un büyük etkisi de buradan kaynaklanmaktadır; tutukluda iktidarın otomatik
işleyişini sağlayan bilinçli ve sürekli bir görünebilirlik hali yaratarak (Bozkurt,
http://www.belgeler.com/blg/hy0/gzetim-toplumu-ve-internet) iktidarın hegemonyasını sağlar.
Zygmunt Bauman’ın deyimiyle gözetim, özneler topluluğunu tek biçimli nesneler topluluğuna
dönüştürmektedir. Çeşitlilik gösteren davranış eğilimi yerine, tek biçimli bedensel ritim
dayatılmaktadır (akt. Tümurtürkan, 2010: 10). Bauman, gözetimin birey ve toplum üzerindeki
etkisi konusunda Foucault ile benzer düşünceleri savunmaktadır. Bauman’a göre, gözetim
yoluyla bireyler pasifleştirilerek, özne olmak yerine iktidarın güdümündeki nesnelere
dönüştürülmektedir. Gözetim toplumuna ait birey, her an gözetim altında olduğunu bildiğinden,
hareketlerinde kısıtlamaya gitmekte, dikkat çekmemek için herkes gibi olmaya başlamaktadır.
Bu da bir süre sonra bireyin genel tavrına yansımakta ve heterojen özellikler silikleşerek
herkesleşme baskın hale gelmektedir.
Foucault’nun “bir veya daha çok kişinin iletişim ya da eyleminin sistematik olarak araştırılması
ya da izlenmesi” olarak ele aldığı gözetim kavramı, iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle daha
da yoğunlaşmıştır. Artık, kullandığımız, bilgisayar, cep telefonu, kredi kartı, navigasyon aleti
vb. her türlü alet bizi iktidara karşı görünür kılan, gizli bilgilerimizi aktaran bir casustur.
Özellikle bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ve internetin yaygınlaşmasıyla tüm işlemlerimizin
bilgisayar üzerinden yürütülür hale gelmesi, kişisel bilgilerimizin ulaşılabilirliğini
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kolaylaştırmış, siyasi ve sermaye iktidarı için görünmeden görme olanaklarını arttırmıştır.
Bentham’ın Panoptikon yapısını daha da içinden çıkılmaz bir biçimde yoğunlaştıran,
kemikleştiren iletişim teknolojilerinin bir diğer özelliği ise, kişisel bilgileri aktarmanın ötesinde
sonsuza dek kullanılmak üzere depolayabilmeleridir. E-devlet uygulamasıyla bize ait tüm
bilgiler resmi kurumlarca dijital ortamda her türlü saldırıya açık halde saklanırken –Redhack
adlı hacker grubunun devlet dairelerinin sitelerini hackleyerek bilgileri çalması ve internette
yayınlaması bu bilgilerin ne kadar güvensiz bir ortamda olduklarını göstermektedir-, sosyal
medyada paylaştığımız bir mesaj asla kaybolmamakta, gerektiği zaman aleyhimize kullanılmak
üzere –en son Gezi Parkı Eylemlerinde İzmir’de 29, Adana’da 5 kişinin Twitter’da paylaştıkları
tweetler yüzünden gözaltına alınmaları (www.aa.com.tr, 5 Haziran 20013) bunun göstergesidir
- bekletilmektedir. Üstelik şu an kullandığımız web 2.0 teknolojisi bunu yapabilirken, geleceğin
internet teknolojisi olarak sunulan web 3.0 ve web 4.0 gözetim toplumunu daha da pekiştireceğe
benziyor.
Gary T. Marks’ın iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle değişen günümüz toplumunu açıklamak
için kullandığı gözetim toplumu kavramı, kamusal ve özel alan arasındaki sınırın ortadan
kalktığı toplumu anlatmaktadır. Gözetim toplumunun ortaya çıkış sürecine göz attığımızda 2.
Dünya Savaşını izleyen ilk 30 yıllık süreçte ekonomik refah sağlayan Keynesyen kapitalist
modelin, 1970’lerde enflasyonun artması ve petrol krizinin ortaya çıkmasıyla sarsıntıya
uğradığını görürüz. 1990’lara dek deneme yanılmaya dayalı pragmatik bir yol izlemiş olan
hükümet ve şirketler; deregülasyon ve özelleştirmelerle ekonomik anlamda bir yeniden
yapılanma sürecine girmişlerdir. Bu bağlamda gerçekleştirilen reformların amacı karı
maksimize etmeye çalışan kapitalist mantığın derinleştirilmesi, üretkenliğin arttırılması ve
pazarın küreselleştirilmesinin sağlanmasıdır. Yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu esneklik ve
olanaklar da bu amaçların gerçekleştirilmesi için ideal ortamı hazırlamıştır (Başlar,
Http://Ab.Org.Tr/Ab13/Bildiri/247.Pdf). Manuel Castells de yeni enformasyon teknolojilerinin
küreselleşmedeki işlevini; “yeni enformasyon teknolojileri kapitalizmin küreselleşmesinde
katalizör görevi görmektedir. Endüstriyalizm nasıl bir üretim biçimi olarak kapitalizmin
oluşmasıyla bağlantılıysa; enformasyonalizm de kapitalizmin genişlemesi ve yenilenmesiyle
bağlantılıdır” (akt. Başlar, Http://Ab.Org.Tr/Ab13/Bildiri/247.Pdf) sözleriyle açıklamaktadır.
Kapitalizmin küreselleşmesi yolunda enformasyon teknolojilerinin önem kazanması, ABD ve
Avrupa Birliğinin bu konuda politikalar geliştirmesine yol açmıştır. Küresel çapta bir
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enformasyon toplumu geliştirilmesi amacıyla 1990'ların başlarından itibaren ortaya çıkan
küresel enformasyon toplumu politikaları, ABD Başkan Yardımcısı Al Gore'un 1994 yılında
Buenos Aires'de gerçekleşen International Telecommunications Union (ITU) yani Uluslararası
Telekomünikasyon Birliği toplantısında açıkladığı “gelişmeyi sağlamanın en iyi yolu özel
sektör ve güçlü rekabettir; düzenleme mutlaka esnek olmalı ve zamanını dolduran düzenlemeler
ortadan kaldırılmalıdır; erişim açık olmalıdır ve evrensel hizmet mutlaka garanti edilmelidir”
(Başaran, 2004: 13) ilkeleri çerçevesinde biçimlendirilmiştir.
Kapitalizmin, maksimum kar, küresel üretim ve tüketim anlayışı için son derece önemli olan
enformasyon toplumu, 90’lı yılların başından bu yana gelişmekte olan ülkelere Al Gore’un
açıkladığı ilkeler doğrultusunda dayatılan bir olgudur. Çünkü yeni üretim sistemi, Japon
şirketlerinde başlatılan ve Fordizm’den esinlenerek adına “Toyotizm” denen yeni yönetim
biçimini temel almaktadır. Castells’in anlatımıyla Toyotizm; aynı zamanda, üretim ve dağıtım
süreçlerinde büyük kesintiler olmaması ilkesine dayanır. Ya da başka bir deyişle “beş sıfır”a
dayalıdır: Parçalarda sıfır hata, makinaların işleyişinde sıfır hata, sıfır stok, sıfır gecikme ve
sıfır bürokrasi. Bu performans ise ancak işin durdurulmaması, emeğin tümüyle kontrol altında
olması, tedarikçilerinse tamamen güvenilir olması ve piyasaların yeterince öngörülebilir
olmasıyla mümkündür (Castells, 2005: 215). Esnek üretime dayalı post-fordist sistemin
devamlılığı, hem şirket içi iletişim, hem şirketler arası iletişim, hem de üretim sistemiyle
tüketimin iletişimini gerektirir. Bu da ancak gelişmiş bir enformasyon teknolojisiyle
gerçekleşebilir.
İletişim teknolojilerinin gelişimi toplumu bir ağ toplumuna dönüştürmüştür. Enformasyon
dolaşımını bu ağlar üzerinden gerçekleştiren yeni oluşum, küresel ekonominin yapı taşları olan
uluslararası şirketlerin bilgisini de bu ağlarla aktarmaktadır. İletişim ağlarıyla birbirine sıkıca
bağlanan üretim güçleri, kapitalizmin gelişimine uygun olarak toplumsal yapının da değişmesi,
dönüşmesi için çabalamaktadırlar. Liberalizmin (hatta kabuk değiştirerek neo-liberalizme
dönüşmüştür) yaygınlaşmasıyla dünya çapındaki ekonomiler karşılıklı bağımlılığa dayalı bir
sistem içerisine girmiştir. Bu karşılıklı bağımlılık, sermayenin küreselleşmesini, dolayısıyla da
toplumsal kontrolün küreselleşmesini getirmiştir. Bu yeni tip kontrol toplumu ya da gözetim
toplumu, sanayi devrimiyle merkezileşen gözetim mekanizmasının, dijitalleşen dünyada ağ ve
şebekeler boyunca uzanmış, çok sayıda noktadan oluşan, bir gözetim yapısına dönüşmesine yol
açmıştır. Bu yeni ağ toplumu yapısı, gözetimi, denetimi kolaylaştırdığı gibi, toplumların
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kültürel yapılarının da kolaylıkla değişmesine yol açmaktadır. Çünkü yeni birey, en
yakınındakilerle kopan ilişkilerinin yerine sanal dünyada oluşturduğu ilişkileri koymaktadır.
Bu uzaklaşma, küresel düzendeki üretim, tüketim ve güç ilişkilerini de etkilemektedir.
Toplumsal yapısı ve arz ettiği özellikler açısından ister enformasyon toplumu, ister gözetim
toplumu, ister postmodern toplum, ister ağ toplumu adlarıyla nitelensin günümüz toplumunda
değişmeyen tek unsur, enformasyon teknolojilerini -özellikle de kamusal ve özel alan ayrımı
tanımadan- dolayısıyla tüm dünyayı elektronik ortamda birbirine bağlayan siber-uzay
bağlamında dönüştürücü rol oynayan internetin varlığıdır. Sahip olduğu dönüştürücü
potansiyeli ile internet, enformasyon toplumunun simgesi haline gelmiştir. Ancak, kısa bir süre
öncesine kadar hayal bile edilemeyecek kadar gelişkin bir ‘birlikte düşünme’ alanı olarak
görülen internetin; sunduğu imkânlar yanında, ‘varolan ilişkileri, iktidar yapılarını, eşitsizlikleri
sabitleme potansiyeline de sahip olduğu’ ortaya çıkmıştır. (Dolgun, 2004) Kamusal alanın
elektronik ortamda yeniden inşası yanında, çok seslilik ile farklılaşmalara dayalı olarak ‘gerçek
demokrasi’ gibi vaatleri de içinde barındıran internetin; yeterli bir donanıma ve eğitim alt
yapısına sahip olmayanları feda ederek, bilgi aristokrasisine yol açması, dijital tiranlar
doğurması ve iktidarların/hükümetlerin çok seslilik ile farklılıkları denetleme eğilimleri
sonucunda, gözetim pratiklerini en üst noktalara taşıması gibi kaygılar gündeme gelmektedir.
İnternet sürekli ve hareketsiz bir bütün sunmaktan çok, süreksiz ve hareketli bir yapıya sahiptir;
kullanıcısına da varlığının tamlığı ve homojenliğinden çok varlığının parçalılığı ve heterojenliği
görüşü dayatılır. Geleneksel medyada perspektifle yaratılmış bir çerçeve izleyenin duracağı
noktayı önceden belirler ve bir görme biçimi yaratırken, internet (ve aynı zamanda cep
telefonları, bilgisayar oyunları, sanal gerçeklik aygıtları) içine girilebilen, içinde dolaşılabilen
ve kullanıcının müdahalesine izin veren bir yapıya sahiptir. ‘İnternete girmek’, ‘internette sörf
yapmak’ ve ‘internette gezinmek’ gibi dildeki kullanımlar da bunu yansıtmaktadır. Bu nedenle
internetin çok-parçalı ve çok-katmanlı yapısı bağlamında perspektif ideolojisinin dışında yer
aldığı ileri sürülebilir. Ancak internet tek kişi elinden çıkmış homojen ve sabit bir metin değil,
daha çok içinde perspektifle üretilmiş metinlerin de yer aldığı ve içinde gezen kişinin
müdahalesine kısmen de olsa izin veren bir galeriye, bir müzeye ya da bir kütüphaneye
benzetilebilir. Bu sebeple de internetin perspektifin dayattığı görme biçiminden tamamen muaf
olduğu söylenemez. (Özgül, 2012: 4533) Modern dönemin toplumsal ve kültürel özellikleriyle
örtüşen geleneksel medya, teknolojisiyle oluşturduğu perspektifle izleyiciyi odağa
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yerleştirerek, hakim bir konum ve bakış atfederek, onu özne konumuna yükseltmiş; ancak aynı
perspektifle, belirlenmiş bir açı ve bakış sunarak, seçenek bırakmamış ve nesneleştirmiştir.
Modern dönemin, bütün, homojen kitlesine seslenen geleneksel medyanın yerini, günümüzün
parçalı, heterojen post-modern toplumuna seslenen yeni medya almıştır. Yeni medyanın parçalı
yapısı tam da postmodern toplumun karakteristik özelliği olan parçalılık özelliğiyle
örtüşmektedir.
Lev Manovich de geleneksel medya mantığının endüstriyel kitle toplumu mantığına; yeni
medya mantığının ise post-endüstriyel toplum mantığına uygun olduğunu ileri sürmektedir.
(akt. Özgül, 2012: 4529) Yeni medyanın parçalı yapısı, algı kontrolü açısından son derece
tehlikelidir. Çünkü, aynı anda bir çok iletiye maruz kalan bireyin, gerçeği fark etmesi,
algılaması mümkün değildir. Dünyanın her köşesinden habere veya bilgiye anında ulaşma
imkanı veren yeni medya teknolojileri, kişiyi enformasyon bombardımanına tutarak,
körleşmeye yol açabilmektedirler. Öte yandan; ekranın sürekli değişmesi, istemediğin halde
otomatik açılan sayfalar, ekrana sığmadığı için haberi bir bütün olarak görememek, yanlarda
yanıp sönen reklamlar, algının değişmesine imkan vermektedir.
Günümüz toplumlarının en önemli sorunlarının başında kamu alanlarının ortadan kalkmaya
başlaması gelmektedir. Kamusal alan, insanların sosyalleştikleri, konuştukları, tartıştıkları ve
sonuçta belli bir karara vardıkları, demokratik ve kolektif katılıma dayalı bir alandır. Yeni
medya da, ortadan kaldırılan bu kamusal alanın yeniden inşa edildiği ortam olarak kendini
benimsetmeye başlamıştır. Kapitalizmin üretim ve tüketim diktatörlüğüne mahkum edilen ve
üretip tüketirken demokratik haklarından vazgeçen, vazgeçmese dahi kendini ifade edeceği alan
elinden alınan bireyin yeni agorası sosyal medyadır. Ancak sosyal medyanın demokrasi
arayışında toplumun yanında mı, yoksa güç odaklarının yanında mı olduğuna dair ciddi
kuşkular vardır.
Bugüne kadar İnternet konusunda temelde iki yaklaşımdan bahsedilebilir. Birincisi “ilerlemeci”
bir anlayış içerisinde internetin “özgürleştirici” etkisi üzerinde duran yaklaşımdır. Birinci
yaklaşıma göre, İnternet “bilgi parmaklarınızın ucunda” sloganında olduğu gibi, bilgiyi bir
yerden başka bir yere olağanüstü hızla taşımaktadır. Bunun yanı sıra, İnternet’in “anarşist”
karakteri, denetimden uzaklığı, zaman ve mekandan bağımsızlığı, Stalinist/otoriter yönetimleri
çok daha fazla sınırlandırma etkisine sahiptir. Bir merkezin olmadığı siber uzayda insanlar,
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otoriter yöneticilerden bağımsız, taleplerini daha kolay ifade edebilir hale gelmişlerdir. Bu
“teknolojik determinist” yaklaşım, modern sosyal teorideki ilerlemeci gelenek ile örtüşme
halindedir. (Bozkurt, http://www.belgeler.com/blg/hy0/gzetim-toplumu-ve-internet). Douglas
Kellner interneti olumlu yönden ele alan en önemli isimlerin başında gelmektedir. Kellner, yeni
iletişim teknolojiler ile demokrasi ilişkisi üzerinde durur ve yeni iletişim teknolojisinin ve
demokrasinin savunucularının, yeni iletişim teknolojisinin ana akım medya ve politikadan
dışlanmış grup ve bireylere olağan politik tartışma spektrumunda yer almayan fikirleri yayma
ve genellikle muhalif fikir ve gruplara kapalı tutulan tartışma ve diyaloglara katılma olanağı
veren araçlar sunduğunu öne sürdüklerini ve bu görüşe göre yeni iletişim teknolojilerinin
demokrasiye katkıda bulunduğunu belirtir (akt. Özgül, 2012: 4538). Öte yandan internetin
kendi içerisinde sürekli olarak ‘Bilgi Otoyolları’ inşa ettiği ve bu yolların özellikle internet
kullanıcıları tarafından kontrol edildiği, dolayısıyla bilgi kirliliği ve bilginin güvenilirlik
düzeyinin düşmesi gibi olumsuzluklara yol açsa da; bilginin ‘tekelleşmemesi’ ve merkezi
olarak manipülasyona kapalı olması gibi olumlu yönlerinin de olduğu üzerinde durulmaktadır
(Göker ve Doğan, 184). İnternetin zaman ve mekan anlamındaki sınırsızlığı, herkesin kendine
orada bir yer bulması ve kendine göre bir içerik üretmesi de ona atfedilen olumlu özellikler
arasındadır. İnternetin bu özelliklerinin “Yurttaş katılımı”nı gerçekleştirdiği ve internetin ve
dolayısıyla sosyal medyanın insanların katılımına, kendilerini ifade etmelerine, yaşadıkları
çevreyle ilgili haberleri paylaşmalarına imkan veren bu yapısının “yurttaş gazeteciliği”
kavramının dönüşümüne yol açtığı savunulmaktadır.
İkinci yaklaşım ise, teknolojinin de sosyal olarak inşa edildiği görüşünü savunmakta ve İnternet
gibi enformasyon teknolojilerinin tek başına bir değişim ajanı olamayacağı, tam aksine kurulu
düzenleri pekiştirici bir etki yapacağı üzerinde durmaktadır. Yeni iletişim ortamlarına olumsuz
yaklaşanlar, enformasyon toplumunun enformasyon devrimini başlatanlar ile yönetici grubun
çıkarlarına hizmet etmek için geliştirilmiş bir “casus” program olduğu düşüncesindedirler.
Onlara göre kitle demokrasileri, sürekli olarak gözetim ihtiyacı duymaktadır. İktidarı elinde
tutma ve yönetme açısından, -karmaşık toplumların idaresinde- enformasyon teknolojilerinin
her türlü alt yapısını hazırladığı gözetim mekanizmaları, toplumsal denetimin standart araçları
haline gelirler. Bu görüştekilerden bazıları, enformasyon toplumunu ‘ideoloji’ sınıflandırması
içinde ele alarak kapitalist sistemin bugünkü ihtiyaçlarıyla ilişkilendirmişlerdir. Enformasyon
teknolojileri kamusal alandaki işlevleri özel alana çektikçe, yurttaşlık hakları ve görevlerinin
yerine getirildiği kamusal alanın da giderek ortadan kalkma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı
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ileri sürülmektedir. Bu durumun nihai aşaması ise, insanları mekansal ve zihinsel olarak giderek
daha özelleşmiş alanların bataklığına çeken enformasyon teknolojilerinin, bireyleri
dayanışmaya kapalı ve elektronik ihlallere açık bir ortamda savunmasız bırakmasıdır. İnsanlık,
kitlesel kamudan özel alana ve oradan da kamusal alanın tümüyle ortadan kalktığı yeni bir
boyuta sürüklenecek ve sanal toplumsallaşma yoluyla var olmaya çalışan bir dünyalı
kalabalığına dönüşecektir. Kamusal alanın yok olduğu bu evrende, sadece özel-bireysel haklar
kalacak ve bireysel savunma gücünün tükenmesiyle de iktidarların/egemen güçlerin ezici
üstünlüğüne boyun eğilecektir. Sonuç olarak, enformasyon teknolojileri, her tür veriye özgürce
ulaşabilen vatandaşların yönetime geniş çapta katılımlarını sağlamaktan çok; seçkinci bir
grubun, vatandaşları köleleştirmek ve/veya iradesizleştirmek için kullandığı başlıca araçlardan
biri haline gelme tehlikesi taşımaktadır (Dolgun, 2004).
Bilginin parmaklarımızın ucunda olduğunu iddia ederek kendini kabul ettiren yeni iletişim
teknolojileri, bir şeyi gözden kaçırmamızı sağlıyor ‘parmaklarımızın ucundaki bilgi gerçekten
bilgi mi?’. Çünkü internetin ve dolayısıyla sosyal medyanın en önemli zaafı kaynağının
güvenilirliği sorunudur. Yine de Taksim Gezi Parkı Eylemleri de gösterdi ki, sosyal medyanın
“anarşist” karakteri otoriteyi kabul etmeyenlerin örgütlenme alanı olarak, yeni bir kamusal alan
olma özelliği taşıyor. Geleneksel medyanın sürekli “senin gibi düşünen yok, bu nedenle sus”
yönünde oluşturulan ve tek yönlü olarak aktarılan içerikleriyle suskunluk sarmalına sürüklenen
toplumun, kendisi gibi düşünenlerle etkileşimli iletişime geçebildiği sosyal medyanın varlığı
demokrasi için olumlu bir adım olarak kabul edilebilir. Ancak, yeni iletişim ortamlarına
tamamen olumlu yaklaşmak ve olumsuz yönlerini göz ardı etmek büyük bir hata olur. Çünkü
biliyoruz ki yeni iletişim teknolojileri aslında; toplumu bilgiye ulaştırmak için inşa edilmiş bir
“bilgi otobanı” olmaktan çok; yeni dünya düzeninin oluşturulması sürecini hızlandırmak için
kullanılacak bir otobandır. Bu bağlamda üzerinde durulması gereken, demokratik haklarımızı
elde edebilmek veya var olan haklarımızı koruyabilmek için bize birlik oluşturma imkanı veren
sosyal medya, bizim bilgilerimizi ve düşüncelerimizi de belli güç odaklarının kullanımına
sunmaktadır. Örneğin geçtiğimiz günlerde Hürriyet Gazetesinde yer alan bir habere göre (16
Haziran 2013); Facebook ve Microsoft, 2012 yılının son altı ayında Amerikan Federal
Kurumlarının, Facebook’tan 18-19 bin kullanıcı hakkında ve Microsoft’tan ise 32 bin hesap
hakkında bilgi istediğini itiraf etmek zorunda kalmışlardır. Ayrıca ABD istihbaratında
sözleşmeli çalışan bilgisayar uzmanı Edward Snowden, ABD’nin “Prizma” adlı bir sistemle
2007’den bu yana dünya üzerindeki tüm telefon ve elektronik bilgileri takibe aldığını açığa
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çıkarmış ve ABD istihbaratının Facebook, Google, Microsoft, Yahoo, PalTalk, AOL,
Skype, Youtube ve Apple’ın tüm verilerine erişim yolu olduğunu ileri sürmüştür.
14.3. Özgürlük alanı olarak sunulan Sosyal Medya
Daha önce de belirtimiz gibi günümüzün önemli sorunlarından biri kamusal alanların ortadan
kalkmaya başlamasıdır. Modern toplumda yaşanan ve güç odaklarınca bilinçli olarak yaratılan
bu sorun, postmodern toplumda yine güç odaklarınca çözülmüştür. Yaratılmak istenen yeni
toplumun özellikleri yüklenen yeni iletişim teknolojileri, parçalanmış, homojenleştirilmiş,
nesneleştirilmiş postmodern toplumun kendini ifade etme alanı olarak sunulmuştur. Yeni
iletişim araçlarının, etkileşimli iletişim sağlayan ve sosyalleşmeyi sanallaştıran ortamlarının adı
olan sosyal medya, tam da Jürgen Habermas’ın tarif ettiği “çarpıtılmamış iletişim” ve “ideal
söylem durumu”nu oluşturuyor izlenimi yaratmaktadır.
Jürgen Habermas, yaşam dünyasını, sistem dünyasının işgal ve sömürüsünden kurtaracak bir
çare olarak evrensellik ilkesi temelinde bireyler arasında ideoloji ve iktidarın çarpıtıcı
sınırlarından bağımsız, açık, dürüst ve bilgilendirici olmayı ifade eden “çarpıtılmamış iletişim”
ve “ideal söylem durumu”nun yaratılmasını amaçlayan rasyonalite temelli iletişimsel eylemi
önemsemiştir. Habermas, tüm insanların eşit haklarla katıldıkları ideal konuşma ve tartışmaları,
dili anlamanın aşkın bir temelini, aşkın dil oyunlarını ve dil egemenliğinin sınırlarının olmadığı
bir iletişim toplumunu tasarlamaktadır (akt. Alver, 2006: 15). Sosyal medya, iktidarı görünmez
kılan yapısıyla; sansürün olmadığı bir ortam olduğu izlenimiyle; yarattığı gerçeklik
duygusuyla; sınıfsız, eşitler arası ideal konuşma ortamı algısıyla; “iletişimsel eylemin”
gerçekleşeceği yanılgısı yaratmaktadır. Oysa bu eylem alanı ancak “dijital aktivizm”in
gerçekleşebileceği bir alandır. Eylemin reel dünyada gerçekleşme olasılığı oldukça düşüktür.
Çünkü sosyal medya ideal söylem durumu yaratmaktan uzaktır. Bunun da sebebi sosyal
medyanın oluşturulma amacının insanların özgürce iletişim kurabileceği, sosyalleşebileceği ve
sisteme alternatifler üretebileceği bir ortam olarak tasarlanmamasıdır. Amaç, Noam
Chomsky’nin de savunduğu gibi, sistemin hegemonyasının devamını sağlamak için “kamusal
aklın kontrolü”nü gerçekleştirmektir.
Chomsky,

iletişim

teknolojilerinin

işlevlerini

şöyle

ele

almaktadır;

enformasyon

teknolojilerinin kullanım amacı başlangıçtan bu güne, açık ve bilinçli bir biçimde, “kamusal
aklın kontrolü”dür. Kamusal akıl yüzyılın ilk yıllarında beri şirketler tarafından tehdit olarak
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görülmüştür. Kamusal aklın kontrolüne yönelik yapılan çalışmaların en bilineni, kamusal
ilişkiler sektörünün el kitabı olarak da adlandırılan Edward Bernays’in 1920’lerde yazdığı
“Propaganda” adlı kitabıdır. Bernays kitabında, kitlelerin örgütlü davranış ve fikirlerinin
bilinçli manipülasyonunun, demokratik toplumun merkezi özelliği olduğunu vurgular. Bunu
işlemek için gerekli araçlar mevcuttur. Bu araçlar, orduların insan bedenini tasnif etmesi gibi,
halkın aklını verimli bir biçimde tasnif etmek için kullanılmalıdır. Her şeyden önce kontrol
demokrasinin özelliğidir. Ayrıca bu, güç ve otorite yapıları, refah ve başka unsurları elde
etmenin yoludur (Chomsky, 2003: 211). Sosyal medya, düşünceleri yönlendirmenin ötesinde,
“gerçekten bu yönlendirme işi başarıldı mı?”nın cevabını da iktidar odaklarına iletmektedir.
Sosyal medyanın bu önemli görevi gerçekleştirirken en önemli silahı, toplumun gözünde
geleneksel medyanın kaybettiği güvenilirlik imajına sahip olmasıdır. Sosyal medyanın
güvenilirlik

imajı

genellikle

gelişmemiş

toplumlar

üzerinde

daha

yoğun

olarak

oluşturulmaktadır. Çünkü Batının gözünde demokrasiye, özgürlüğe ve insan haklarına bu
toplumlarda daha çok ihtiyaç vardır. En temel insani hakların niye bizlere hala verilmediği ve
gelecekte verilip verilmeyeceği veya sistemin bizim özgür insanlar olmamızı isteyip
istemediğini sorgulamaksızın sosyal medyanın özgürleştirme potansiyelini kullanmaya
çalıştığımız şu günlerde, sosyal medyanın üzerimizde yarattığı bu olumlu imajın nedenlerini
ele almakta yarar vardır. Bu imajın nedeni sosyal medyanın özelliklerinde gizlidir. Sosyal
medyanın özellikleri ise şöyledir:
-Etkileşimcilik: MSN, Facebook, Twitter, MySpace gibi sanal iletişim ortamları karşılıklı
etkileşim içinde olunan ortamlardır. Geleneksel medyada iletişim tek yönlü ve üretilen iletiler
belli bir kaynak tarafından, belli kurallar çerçevesinde üretilirken, sosyal medyada iletişim
karşılıklıdır. Kişi, iletişim her aşamasında hem üretici hem de tüketici olarak yer alır.
-Anındalık: Geleneksel medyada televizyon ve radyo tarafından gerçekleştirilebilen iletileri
anında aktarma özelliği, internet ortamından gerçekleştirilen iletişimin temel özelliğidir.
-Ticari kazanç amacı gütmeme: Sosyal medyayı iletişim amacıyla kullanan kişilerin ticari bir
amaç taşımaması kastedilmektedir. Öte yandan, sosyal medya ortamlarının her biri zaten ticari
amaçla kurulmuşlardır ve kullanıcılar attıkları her adımda reklamlarla karşılaşmaktadır.
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-Bireysellik ve kitlesellik özelliği: Geleneksel medya kitlelere yönelik ve tek yönlü bir iletişimi
gerçekleştirirken, sosyal medya hem kitlelere hem de bireylere yönelik iletişim oluşturabilmeyi
sağlamaktadır.
-Profesyonellik gerektirmemesi: Geleneksel medyada ileti üretimi ve aktarımı profesyonellik
gerektirirken, sosyal medyada bu işler için bilgisayar kullanabilmek yeterlidir.
-Hiyerarşik ilişkilerin önemsenmemesi veya sınıfsızlık: Sosyal medya ortamında hiyerarşik
ilişkilerin göz ardı edilebildiği, samimi bir iletişim dili vardır. Ancak bu, kimliklerin gizli
olduğu durumlarda geçerlidir. Kimliğin açık olması durumunda, toplumun hiyerarşik
yapılanmasında üst sıralarda olan birine karşı ortamın samimiyetine dayanarak “sen” diye hitap
etmek söz konusu olamaz.
Sosyal medya, toplumun her kesiminden insanın, eğitim, meslek, cinsiyet, yaş, gelir kriterleri
dikkate alınmaksızın bir araya gelebildiği ve konuşabildiği bir ortamdır.
-Uzam ve zaman ötesi olma: Özellikle mobil iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte
sosyal medya üzerinden iletişim kurmanın yeri ve zamanı önemini yitirmiştir. İsteyen istediği
yerden, istediği zaman (kapsama alanında olduğu sürece) ileti yollayabilmekte veya kendisine
yollanan iletileri alabilmektedir.
İletilerin değiştirilebilirliği: Geleneksel medyada aktarılan iletilerin geri alınması,
değiştirilmesi olanağı yoktur. Oysa sosyal medya ortamında gönderilen iletiler geri alınabilir,
düzeltilebilir, değiştirilebilir.
Mülkiyet yapısında farklılık: Sosyal medya da, geleneksel medya gibi, belli bir kişinin veya
kurumun mülkiyetindedir. Ancak sosyal medyanın mülkiyet yapısı, geleneksel medyada olduğu
gibi içeriğini doğrudan etkilemez. Sosyal medya kullanıcıları için patronun çıkarları birincil
ölçüt değildir. Bu bakımdan daha özgür olduğu iddia edilebilir.
Enformasyon kirliliği: Sosyal medya günümüz kapitalist sisteminin tam da yapmak istediği,
“bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu” yanılsamasını yaratan, enformasyon toplumunun
oluşmasına hizmet eder.
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14.3.1. Türkiye’de Sosyal Medya Kullanımı
Gelişmiş olarak adlandırılan birçok ülkede -özellikle Avrupa ülkelerinde ve Japonya’dakullanıcı sayısı düşük olan sosyal medyanın Türkiye’de kullanımı son derece yaygındır.
Facebook kullanıcı sayısı bakımından Türkiye, tüm Avrupa ülkelerini geride bırakmıştır.
Özellikle Japon gençleri arasında, güvenli bulunmadığı gerekçesiyle, sosyal medya kullanımı
son derece düşükken, Türk gençleri arasında gittikçe popülerleşmektedir. Türkiye’de en yaygın
kullanılan sosyal medya ortamlarından Facebook ve Twitter’ın sayılarına bakacak olursak şöyle
bir tabloyla karşılaşırız:
-Türkiye’de 2012 yılında Facebook kullanıcı sayısı 32 milyon 265 bin iken bu sayı 2018’de 41
milyon 478 bin üyeye ulaştı. Baharı'nın fitilinin ateşlendiği ve dünya genelinde sosyal paylaşım
siteleri üzerinden organize olmalarıyla ün salan Tunus, 2 milyon 925 bin 840 facebook
kullanıcısına sahipken, halk ayaklanması sonucu liderleri Hüsnü Mübarek'i deviren Mısır'da ise
9 milyon 544 bin 400 facebook kullanıcısı bulunuyordu)
-Öte yandan Türkiye’deki Twitter kullanıcısının sayısı 6 yılda yaklaşık yüzde 400 arttı. 2012
de 7.2 milyon Türk kullanıcı Twitter hesabına sahipken bu sayı 2018'de 29 milyon 278 bine
ulaştı.
-Twitter’da en çok takip edilen siyasiler; 12.4 milyon takipçiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan birinci, 6.2 milyon takipçiyle Kemal Kılıçdaroğlu ikinci, 4.8 milyon takipçiyle Devlet
Bahçeli üçüncü sırada.
14.3.2. Taksim Gezi Parkı Eylemleri ve Sosyal Medya
Her protesto hareketinin temelinde, bireyleri evlerinin rahatlığından ayırıp sokaktaki kaosa
katılmaya ve iktidara karşı direnmeye teşvik etmek yatar. Sosyal medya, örgütleyicilerin benzer
fikirli insanları az bir masrafla harekete dahil etmesini sağlar; fakat insanların harekete
geçmesinde tamamen etkili değildir (Babacan, Haşlak ve Hira, 2011: 167). Sosyal medya
elbette, insanlar eğer bir şeylerden rahatsızlık duymuyorsa ve o ortamda aktarılan düşünceleri
paylaşmıyorsa etkisini kitleselleştiremeyecektir. Ancak aynı şeylerden rahatsızlık duyan ve
benzer düşünceleri paylaşan insanları bir araya getirirse ve sayılarının hiç de az olmadığına
inandırırsa, o zaman kitlesel bir eyleme yol açabilir.
Gezi Parkı eylemlerinin ilk üç günü en fazla tweet alan ve dünya listelerine giren üç hashtagde
(direngeziparki, occupygezi ve direnankara) paylaşılan tweetlerin içerikleri incelendiğinde; en
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fazla tweetin 2 Haziran’da paylaşıldığı göze çarpmaktadır. Direngeziparki ve direnankara’da
paylaşılan Tweetlerin yaklaşık yüzde 90’ı Türkçe iken, occupygezi’de bu oran yaklaşık yüzde
55’e düşmektedir. Hükümet Sözcüsü Hüseyin Çelik’in eylemler sırasında yaptığı açıklamada
verdiği; “Mısır’da Hüsnü Mübarek yönetimine yönelik gerçekleştirilen eylemlerde atılan
tweetlerin yüzde 70’inin İngilizce olduğu ve yurtdışından atıldığı” bilgisi bizi, Türkiye’deki
eylemlerin dış güçlerle ilişki bakımından Arap Baharıyla benzerlik göstermediği sonucuna
vardırabilir.
#direngeziparki
•#direngeziparki etiketiyle paylaşılan mesajlardan 1.599.977 farklı Twitter mesajı detaylı analiz
edildiğinde;
•Bu mesajların 523.126’sı olayların en sert yaşandığı gün olan 2 Haziran’da paylaşıldığı
•Bu mesajların 386.275’inin fotoğraf, 10.592’sinin video içerik ile gönderildiği
•Paylaşılan yaklaşık 1.6 milyon mesajın 139.053’ünün İngilizce, 14.465’inin Almanca, 3.476’sının
Fransızca, 2.620’sinin İspanyolca ve 318’inin Rusça olduğu tespit edilmiştir.
(Kaynak: Babaoğlan, 2013)

#occupygezi
•#occupygezi etiketiyle paylaşılan mesajlardan 465.556 farklı Twitter mesajı detaylı analiz
edildiğinde;
•Bu mesajların 149.649’u olayların en sert yaşandığı gün olan 2 Haziran’da paylaşıldığı
•Bu mesajların 121.919’unun fotoğraf, 4.117’sinin video içerik ile gönderildiği
•Paylaşılan yaklaşık 466 bin mesajın 159.712’sinin İngilizce, 16.918’inin Almanca, 8.195’inin
Fransızca, 8.547’sinin İspanyolca ve 412’inin Rusça olduğu tespit edilmiştir.
(Kaynak: Babaoğlan, 2013)

#direnankara
•#direnankara etiketiyle paylaşılan mesajlardan 154.645 farklı Twitter mesajı detaylı analiz
edildiğinde;
•Bu mesajların 110.298’inin olayların en sert yaşandığı gün olan 2 Haziran’da paylaşıldığı
•Bu mesajların 31.425’inin fotoğraf, 1.051’sinin video içerik ile gönderildiği
•Paylaşılan yaklaşık 155 bin mesajın 5.769’unun İngilizce, 214’ünün Almanca, 91’inin Fransızca,
199’unun İspanyolca ve 5’inin Rusça olduğu tespit edilmiştir.
(Kaynak: Babaoğlan, 2013)
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Her üç hashtag’de de fotoğrafın oldukça yoğun kullanıldığı görülmektedir. Kullanılan bu
fotoğrafların bir kısmının gerçek olmadığı ve insanları kışkırtmak için paylaşıldığı ortaya
çıkmıştır. Özellikle polis panzeri üzerinden geçtiği için vücudu parçalanan eylemci görüntüsü
duygusal olarak çok kişiyi ayağa kaldırmayı başarmıştır. Ancak daha sonra bu görüntünün
yurtdışında bir yat kazasında hayatını kaybeden birine ait olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde
polisin sokak hayvanlarına bile biber gazı sıktığını gösteren fotoğrafın da Brezilya polisine ait
olduğu anlaşılmıştır. Eylemcilerin Dolmabahçe Camiinde içtikleri bira kutularının fotoğrafının
da Cami imamının ve müezzinin açıklamalarından sonra, yalan olduğu anlaşılmıştır. Yani
sosyal medya üzerinden paylaşılan verilerin, tıpkı geleneksel medyada olduğu gibi, ne etki
yapılmak isteniyorsa o yönde oluşturulabileceği ortaya çıkmıştır. Dezenformasyon geleneksel
veya yeni ayrımı yapmaksızın her türlü ortamda aynı işlevi yerine getirebilmektedir.
Taksim Gezi Parkı Eylemleri sırasında Twitter’da paylaşılan tweetlerin bir haftalık dökümünü
yapan Türk yazılım şirketi Etiya’nın, internet üzerinde paylaştığı veriler o günlerde sosyal
medyanın eylemciler ve siyasi iktidarın destekçileri açısından ne kadar hayati önem taşıdığını
ortaya koymaktadır. Etiya’nın SOMEMTO Sosyal Medya Takip ve Analiz uygulamasıyla
gerçekleştirdiği bir haftalık Gezi Parkı Eylemleri analizinde bu süre içinde yaklaşık 98 milyon
Türkçe içerikli tweet atıldığı tespit edilmiştir. Eylemlerin en hararetli ve müdahalelerin de en
yoğun olduğu ilk üç gün yaklaşık 50 milyon adet tweet, Twitter üzerinden paylaşılmıştır. En
fazla tweetin paylaşıldığı gün ise, yaklaşık 19 milyon adet tweetle 1 Haziran 2013 Cumartesi
günüdür.

(Kaynak: Sözer, 2013)

267

Sosyal medya insanları örgütleme açısından etkili olduğunu Arap Baharıyla göstermişti.
Taksim Gezi Parkı Eylemleri de bizlere sosyal medyanın gücünü yakından görme imkanı
sağladı. Sosyal medya, geleceğin medyası olma iddiasıyla ve gençler üzerinde oluşturduğu
hegemonik güçle, bundan böyle yerel iktidarlara kafa tutabilecek yapıda olduğunu ispatlamıştır.
Ancak şu da bir gerçektir ki, eğer küresel güçlerce desteklenmiyorsa, devrimleri halkın tek
başına gerçekleştirme imkanı yoktur. Çok uluslu şirketlerin oluşturduğu küresel dünyada,
sistemin istemediği hiçbir şey neticelenemiyor. Küresel güçler isterse Irak’ta, Libya’da,
Tunus’ta veya Mısır’da olduğu gibi bir iki ay içinde devrim(!) gerçekleşiyor. Bazen de
Suriye’de olduğu gibi güçler çarpışması uzun sürüyor ve devrim 5-6 yıl gecikiyor. Bazen de
gözdağı vermek için geçici bir karışıklık çıkarmakla yetiniliyor. İnsanlar niyetleri ne olursa
olsun; ister doğa sevgisi için, ister ellerinden alınan özgürlükleri için, ister iktidarın
yaklaşımından duydukları rahatsızlık için sosyal medya üzerinden örgütlenseler ve bu karşı
çıkışlarını sokağa taşısalar bile, küresel güçlerle çıkarları örtüşmüyorsa herhangi bir destek
görmezler ve sayıları ne olursa olsun, iktidarın silahlı kuvvetleri karşısında yapabilecekleri çok
fazla bir şey yoktur. Sosyal medya onlara örgütlenme, birlik oluşturma imkanı yaratmakta,
ancak istediklerini elde etmelerinin yolunu açmamaktadır. Seslerini tüm dünyaya duyurmakta
ancak onlara devrimi gerçekleştirme olanağı sunmamaktadır. Tüm bunlara karşılık iktidarı
görünmez kılarak vatandaşlarını fişlemesini kolaylaştırmaktadır.
14.4. Sonuç
Kapitalist sitemin toplumları her alanda sömürüye açık hale getirdiği günümüzde, sosyal medya
tam da Jürgen Habermas’ın, bireyler arasında ideoloji ve iktidarın çarpıtıcı sınırlarından
bağımsız, açık, dürüst ve bilgilendirici diye tanımladığı “çarpıtılmamış iletişim” biçiminin ve
“ideal söylem durumu”nun yaşandığı alan olarak kendini topluma kabul ettirmektedir. İnternet,
geleneksel medyanın dayattığı görme biçimlerinden farklı olduğunu, kişinin kendi görüş açısını
kendisinin oluşturabileceği bir ortam yarattığını iddia etmektedir. Özellikle web 2.0
teknolojisiyle yaratılan ve bugün sosyal medyanın da gelişmesine olanak veren “etkileşimli
iletişim” ortamı bu iddiayı güçlendirmektedir. Kapitalist sistemin yaratmak istediği toplum
yapısına uygun olarak ürettiği yeni iletişim ortamları, Post-modern toplumun parçalanmış
yapısına karşılık gelmektedir. Oluşturulan ortam insanların birbiriyle iletişim kurmasına olanak
verdiğinden, insanlar sanal birlikteliklerini fark etmemektedirler.
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Taksim Gezi Parkı olayları da göstermiştir ki, sosyal medya insanlara yalnız olmadıkları,
kendileri gibi düşünen insanların da olduğu bilgisini aktarmış ve sanal ortamda yarattığı
kamuoyuyla gerçek dünyaya müdahale etme gücünü göstermiştir. Arap baharıyla öğrendiğimiz
“sosyal medya özgürlük alanıdır” düsturunu Gezi Parkı olaylarıyla içselleştirdik. Çünkü sosyal
medya bizim de sesimizi duyurdu ve bizi hiç olmadığımız kadar bir araya getirerek, güçlendirdi.
İktidar odaklarının bölerek, parçalayarak yönettiği toplumda, sosyal medyanın teknolojik
yapısının ve ideolojisinin bir sonucu olan toplumsal parçalanmaya karşıt bir biçimde,
farklılıkların üstünü örterek, parçalı yapısını ortadan kaldırarak bir bütünlük oluşturdu. Ne
yazık ki bu buzdağının görünen yüzü, suyun altında kalan kısmı ise, Michel Foucault’nun da
korktuğu gibi, baskının olmadığı yanılsaması yaratan bu yeni kamusal alan, iktidarın her yere
yayıldığı gerçeğini gizlemeye yaramaktadır.
Post-modernizm, gözetimi, denetimi kolaylaştırmak için de olsa, marjinal gruplara da kendi
sesleriyle konuşma hakkı tanınması ilkesini benimsemiştir. Bu hak, o grupların görünür
olmasını sağlayarak iktidarın işini kolaylaştırırken, bir yandan da toplumsal desteğin de yolunu
açmakta ve iktidarın işini zorlaştırmaktadır. Burada iktidarın “kriz yönetimi” becerisi devreye
girmektedir. İktidar ne kadar anlayışlı, koruyucu, kucaklayıcı davranırsa marjinal gruplar da
toplumun gözünde “öteki” olarak dışlanacaklardır. Ancak iktidarın, katı, uzlaşmaz, ezici, yok
edici tavrı marjinallere toplum desteğini arttırmaktadır. Dolayısıyla küresel ekonomi iktidarının
elinde bir silah olarak duran internet ve sosyal medya, ulusal iktidarlar için yok edici bir etkiye
sahiptir.
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Çalışma Soruları
1- Yoğun enformasyon sağanağı, toplumda “……. …………. ……….” duygusu yaratarak,
…………. ………….. farkına varılmasının önüne geçmekte ve ………… …………… yol
açmaktadır.
2- Geleneksel medyanın tek yönlü iletişimiyle, kendisi gibi düşünen insanlarla ………….
…………. ve …………. ……………. …………… ……………. ……………. bireyler,
sosyal medya sayesinde

yalnız olmadıklarını keşfederek, birlik olmanın gücünü

kullanmaktadırlar.
3- Ne düşüneceğimizi söyleyen ve bununla da kalmayıp ne düşündüğümüzü iktidara aktaran
sosyal medya, gözetim toplumunun etkili bir silahı olarak “………… ………. ………….”nü
gerçekleştirmektedir.
4- Michel Foucault’nun modern toplumda gözetimi anlatmak için kullandığı Panoptikon
hapishanesi metaforunu ilk kullanan kişi kimdir?
a) Manuel Castells
b) Jean Baudrillard
c) Jeremy Bentham
d) Karl Marks
e) Max Weber
5- ……………. nasıl bir üretim biçimi olarak kapitalizmin oluşmasıyla bağlantılıysa;
……………… de kapitalizmin genişlemesi ve yenilenmesiyle bağlantılıdır.
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