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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

İletişim çalışmalarını sosyal bilimlerin diğer disiplinlerinden ayrı düşünemeyiz. Çalışma
konuları açısından bakıldığında insan ve toplum etkileşimi hem iletişimin hem de sosyolojinin
uğraş alanıdır. İletişim Sosyolojisi, iletişim alanında yapılan sosyoloji çalışmalarını
kapsamaktadır. Her ne kadar iletişim disiplininin tamamlayıcı bir parçası gibi görünse de
iletişimin sosyolojiye değil de daha çok sosyolojinin iletişime duyduğu ilgiyi yansıtmaktadır.
İletişimin gelişim seyrinde bilimsel temeller atılırken sosyolojinin birikimi ile sosyologların
iletişime duydukları ilgi sosyolojinin iletişim boyutundaki çabasını betimler. Bugün iletişimin
şemsiyesi altında kendine özgü ve özerk bir alan olarak ele alınabilen iletişim sosyolojisi
çeşitli toplumsal olgu ve olaylarla birlikte daha çok kitle iletişim araçlarının etkilerini mercek
altına alır. Kitle iletişim araçlarının yoğun biçimde kullanılmaya başlamasıyla birlikte
toplumsal değişim ve dönüşüm pek çok çalışmaya da konu olmuştur.
İletişim sosyolojisi, iletişimin sosyolojik açıdan incelenmesidir. Bu bağlamda iletişimin
toplumsal anlamı, topluma etkileri, toplum-iletişim ilişkisi, toplumsal iletişimin tarihsel süreç
içindeki gelişimi gibi konular iletişim sosyolojisinin inceleme alanları içerisinde yer alır.
Bu ders kapsamında, tarihsel süreç içerisinde kitle iletişimine yönelik geliştirilen olumlu ve
olumsuz bakış açıları ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
Prof. Dr. Ece Karadoğan Doruk
İstanbul, 2018
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YAZAR NOTU

İletişim Sosyolojisi dersi öğrencilerin iletişime ilişkin pek çok farklı alanda çalışmalarını
sağlayacak temel bilgilendirmeyi yapacaktır. İletişimin pek çok farklı disiplinden beslendiği
üzerinde durularak özellikle sosyolojiye iletişim bakış açısıyla bakılabileceği aktarılacaktır.
Çalışma alanı ve çalışma araçları bakımında birbirine çok benze iki disiplinin ortak noktaları
tarşışılacaktır. Öğrencilerin doğru bildiği yanlışlar örnekler üzerinden irdelenecektir.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. SOSYOLOJİYE İLİŞKİN KAVRAMLAR
1.1. Sosyoloji (Toplumbilim) Nedir?
1.2. Sosyoloji’nin Tanım
1.3. Sosyoloji’nin Amacı
1.4. Sosyal Davranış
1.5. Toplum
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyoloji bir iletişimci tarafından nasıl tanımlar?
2) İletişim ve sosyal davranışı bağlantısı nasıl tanımlanır?
3) Sosyolojinin amacı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sosyolojinin ne olduğu

Ssoyolojinin
anlar

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

ne

olduğunu Temel iletişim bilgileriyle
sosyolojiyi değerlendirebilir

11

Anahtar Kavramlar
Sosyoloji, Toplum, İletişim

12

Giriş
İletişim Ssosyolojisi dersinin ilk haftasında öncelikle “sosyoloji” kavramı üzerinde
durulacaktır. Sosyolojinin tanımı yapılarak, sosyolojinin amacı ve sosyal davranışın ne olduğu
tanımlanacaktır. İnsanın toplumsal kuruluşu diyebeileceğimiz toplumsallaşma sürecinin genel
hatları çizilecektir.
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1. SOSYOLOJİYE İLİŞKİN KAVRAMLAR
1.1. Sosyoloji (Toplumbilim) Nedir?

Sosyoloji; “Toplum Bilimi” veya “sosyal olayların bilimi” ya da “sosyal örgütlenme ve
sosyal değişimler bilimi” olarak da bilinmektedir.
Sosyoloji, sosyal hayatımızda var olan sosyal gerçekleri (sosyal hadiseler ve olgular),
insanların meydana getirdiği grupları, grupların davranışlarını ve sosyal kurumları olduğu gibi
inceleyen pozitif bir sosyal bilim dalıdır. Bir başka ifadeyle, sosyoloji, bir takım
varsayımlardan çok; var olan gerçekleri ortaya koymaya çalışan, sosyal gerçeğe eğilen bir
ilimdir.
Geniş anlamıyla sosyoloji, insanların birbirleriyle kurdukları sosyal münasebetleri, sosyal
gruplar, kurumlar ve örgütler arasındaki münasebetleri, toplu eylem, toplu direniş gibi
topluluk ve fert davranışlarını, değişik düzeylerde bütün sosyal etkileşim biçimlerini, sosyal
yapı özelliklerini ve bu yapıda ortaya çıkabilecek değişme temayüllerini belirli bir yöntem
dahilinde inceleyen, sosyal gerçekleri ve süreçleri sistematik ve bilimsel olarak mercek altına
alan bir bilim dalıdır.
Sosyoloji, fertten çok toplumun aynasıdır. İnsanın, sosyal diye vasıflandırabileceğimiz bütün
davranışları, sosyolojinin ilgi alanına girmektedir. Her ne kadar insan ruhuna pek yakın olan
ilgi alanlarını, değerleri ve duyguları ihtiva eden sorunları ele alıyorsa da, sosyoloji, bir şeyin
iyiliği veya kötülüğü, uygunluğu veya uygunsuzluğu gibi hususlarda yargıda bulunmaktan
uzak durmaya, yani tarafsız kalmaya gayret etmektedir.

1.2. Sosyolojinin Tanımı
Toplum yaşamının oluşumunu, koşullarını, işleyişini değişimini objektif bir şekilde sosyal
bütünlük içerisinde inceleyen bilim dalı olarak bilinen sosyoloji; en genel anlamda, toplum
içinde yer alan sosyal grupları, sosyal sınıfları, ekonomik, politik, sosyal, dinsel ve hukuksal
kurumları; nüfusu, örf, adet, değer norm ve inançları tüm bunlar arasındaki karşılıklı ilişkileri
tüm bu unsurlardaki değişmeleri inceler ve açıklamaya çalışır.
Bunlara ilaveten sosyolojinin içerdiği bilgi oldukça geniş ve farklılaşmış fenomenler alanının
geniş bir bölümünü kapsar. Örneğin; aileler, kilise, cami ve mezhepler, yerel ve siyasal
birlikler, yerel etnik ve ulusal topluluklar vb. gibi kurumlar içerisinde bireylerin davranışları
gibi bireyler arasındaki ilişkilerin kalıpları, kurumlar ve toplulukların işleyişinde yapının ve
otoritenin rolü, topluluk ve kurumların gelir ve statü veya saygı ile ilgileri, toplumların
tabakalaşması, bireylerin eylemlerinde ve toplulukların, kurumların ve toplumların işleyişinde
bilişsel ve normatif inançların rolü gibi...
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1.3. Sosyolojinin Amacı
Sosyoloji insan toplumlarını bilimsel, sistematik ve eleştirel olarak inceleyen sosyal bir
bilimdir. Bu sosyolojinin en genel düzeyde tanımlanmasıdır. Sosyolojinin araştırma konusu
toplum ve toplumsal yaşamla ilgili olgu ve olaylardır. Toplumun yapısı, organizasyonu,
değişimi, işleyişi sosyolojinin ilgi alanı içine girer. Toplumun yapısını keşfetme, toplumdaki
grupları bir arada tutan veya onları birbirinden ayıran, uzaklaştıran güçlerin neler olduğunu
ortaya koymak, toplumsal yaşamı değiştiren ve dönüştüren koşulları belirlemek, insanlar arası
ilişki ve etkileşimlerin yapısı ve işleyişi ile ilgili kural ve ilkeleri ortaya koymak, sosyal
davranışı toplumsal bağlam içerisinde açıklamak, sosyolojinin en temel amaçları arasında yer
alır.
Yukarıda da ifade edildiği gibi toplum ve toplumsal yaşamla ilgili olgular (evlenmek,
boşanmak, göç, kentleşme, suç, terör, spor, iletişim ve kitle iletişimi vb) sosyolojinin
araştırma konusunu oluşturur. Toplum sosyolojik açıdan sosyal bir gerçekliktir. Ancak bu
gerçeklik, fiziksel bir gerçeklik gibi doğrudan algılanan ve deneyimlenen bir gerçeklik
değildir. Sosyal gerçeklik insanlar arası ilişki ve etkileşimleri, grup yaşamını, gruplar arası
ilişkileri, kültürü, sosyal kurumlar ve tüm bunların insanların sosyal davranışları üzerindeki
etkilerini anlatan bir kavramdır. Bu bağlamda sosyal gerçeklik sosyal davranışlarımızı
şekillendiren sosyal bir güç olarak tanımlanabilir. Örneğin; nasıl mevsimler faaliyetlerimizi,
giysilerimizi ve yaşamla ilgili seçimlerimizi etkileyebiliyorsa, sosyal gerçeklikte sosyal
davranışlarımızı biçimlendirir.
İçinde yaşadığımız toplumun ekonomik yapısı, aile düzeni, kültürü, yönetim biçimi, nüfusu,
dini, ahlak anlayışı, sosyal davranışlarımızı şekillendirir. Örneğin; hangi partiye oy
verdiğimiz, eş seçimimiz, yaptığımız meslek, boş zamanları değerlendirme biçimimiz,
toplumsal koşullardan etkilenir.
Sosyolojinin Amaçları şu şekilde sıralanabilir:
-Toplumları, içinde bulundukları yere ve zamana göre, nesnel ve somut koşullarıyla anlamak.
-Toplumların tarihsel gelişim sürecinde geçirdikleri değişimin etkilerini ve yönünü açıklamak.
-Farklı
toplumlar
arasındaki
benzerlikleri
saptayıp
genellemelere
ulaşmak.
-Mevcut toplumsal verilere dayanarak ileride ortaya çıkacak olaylarla ilgili öngörüde
bulunmak.
• Sosyoloji, tek tek bireylerin sorunlarıyla değil, toplumu ilgilendiren sorunlarla ilgilenir.
Örneğin sosyoloji, ilk bakışta bireysel bir sorun olarak algılanan “intihar” olayının toplumsal
boyutuyla ilgilenir. E. Durkheim, “İntihar” adlı çalışmasında, savaş dönemlerinde intihar
olaylarının azaldığını, toplumda kuralsızlık halinin yaşandığı ekonomik kriz dönemlerinde ise
intihar olaylarının arttığını göstermiştir.
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• Sosyolog, toplumsal olayları kendi değer ve beğenilerinin etkisi altında kalmadan nesnel
(objektif) olarak inceler. Durkheim’ın deyişiyle sosyolog, toplumsal olayları “bir eşya gibi”
ele alır.
• Sosyoloji, olanı olduğu gibi inceler. Ahlak, hukuk, din gibi bireylerin nasıl davranması
gerektiğine ilişkin kurallar koymaz. Bu anlamda, sosyoloji kural koyucu yani normatif
değildir. Örneğin, sosyoloji yardım etmeme davranışını iyi ya da kötü olarak değerlendirmez.
• Sosyoloji doğa bilimleri gibi deneysel bir bilim değildir. Çünkü, sürekli değişim halinde
olan toplumsal olayları ve toplumsal çevreyi laboratuar koşullarında gözlemlemek ve
yönlendirmek olanaklı değildir.
• Sosyoloji, toplumsal kurumların (aile, din, eğitim, devlet, hukuk) yapılarında ve işlevlerinde
meydana gelen değişmeleri, tarihsel evrim süreci içerisinde inceler. Örneğin, Cumhuriyet
devrimiyle beraber din kurumunun işlevinde meydana gelen değişmeler sosyolojinin alanına
girer.
• Sosyoloji, toplumsal olguların nedenlerini bireylerde değil diğer toplumsal olgularda arar.
Örneğin, köyden kente göç olgusunu inceleyen bir sosyolog, bu olguyu bireysel tercihlerle
açıklamaz. Göçün nedenini tarımda traktörün kullanılmasına, sulu tarımın yapılmamasına,
miras yoluyla toprakların parçalanması vb. gibi diğer toplumsal olgulara bağlar.
• Sosyoloji, toplumsal yapıyı bir bütün halinde inceler. Diğer toplumsal bilimler toplumsal
yaşamın farklı yönlerini ayrı ayrı incelerler. Örneğin, sosyal antropolog kültürel yapıyı;
ekonomi, mal ve hizmetlerin üretimini, bölüşümünü ve tüketimini; tarih, geçmişte olup
bitenlerin nedenlerini belgelere dayanarak saptamaya çalışır. Sosyoloji ise, toplumsal yapı
içerisinde yer alan kültürel öğeleri, ekonomik ilişkileri, tarihsel geçmişi, coğrafi konumu
bilmek zorundadır. Bu yüzden de sosyologlar sürekli olarak diğer toplumsal bilimlere
başvurma gereksinimi duyarlar.

1.4. Sosyal Davranış
İnsan davranışları üzerinde toplumsal koşulların etkili olması sosyal davranışın
çözümlenmesinde, toplum ve toplumsal yaşamla ilgili olgu ve süreçlerin bilinmesini önemli
bir hale getirmiştir. Bu çerçevede sosyoloji daha özel olarak sosyal davranışı açıklamayı
amaçlar. Sosyal davranış toplumsal bir bağlamı içeren, diğer insanların davranışlarını içeren
ve /veya çağrıştıran örgütlü insan eylemleri olarak tanımlanabilir. Örneğin; bir fabrikada
çalışan işçilerin veya bir okulda ders anlatan öğretmenlerin davranışları sosyal davranışlardır.
Sosyoloji, sosyal davranışı çözümlemek için sosyal davranışın bağlamını, yine en genel
16

düzeyde toplumu ve onunla ilişkili olgu ve süreçleri dikkate almak durumundadır.
Sosyolojiye özgünlüğünü ve önemini kazandıran da budur. Toplumsal çözümlemede
toplumsal bakış açısını içermeyen bir sosyoloji anlayışı oldukça eksiktir.
Bilindiği gibi insanlar toplum içinde yaşayan sosyal varlıklardır. Toplum halinde yaşamak
insan için zorunlu, kaçınılmaz ve onun doğasıyla ilgili bir özelliktir. İnsanların sosyal varlık
olduğu; yani diğer insanlarla ilişki kurarak bir arada bulunması bir çok filozof ve sosyologun
paylaştığı temel bir fikirdir.
İnsanın sosyal bir varlık oluşu, toplumun hem bir nedeni ve hem de bir sonucu olarak ortaya
çıkar. İnsanların yapısı ve mahiyeti (temel özelliği) onların bir arada yaşamasını gerektirmiş
ve böylece toplum hayatı ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda toplum hayatı da insanları tarihsel
süreç içerisinde değiştirmiş ve insanların toplumsal yaşamdan etkilenen ve hatta belirlenen
varlıklar olması üzerinde etkili olmuştur. Ancak burada önemli olan insan mı?, toplum mu?,
ayrımı değil, insan ve toplum arasındaki etkileşimdir. İnsan ve toplum bir bütünün iki önemli
yüzü ve gerçekliğidir.

1.5. Toplum
Toplum, genel olarak, ortak bir kültürü paylaşan, belirli bir toprak parçasında yerleşik ve
kendilerini birleşik ve özgün bir varlık olarak gören insanlardan oluşan bir grup olarak
tanımlanabilir.
İnsanlar en eskiçağlardan beri yalnız başlarına değil, topluluklar oluşturarak yaşamışlardır.
Çok bilinen bir deyişle, insan toplumsal bir hayvandır. Bir toplum, insanların toplumsal
ilişkiler yoluyla katıldığı gruplardan oluşur. Herkes yaşamı boyunca başta ailesi olmak üzere,
bir dizi toplumsal grupta yer alır. Bir çocuk, anne ve babasına, büyükanne ve büyükbabasına,
kız ve erkek kardeşlerine akrabalık bağlarıyla bağlıdır. Daha sonra okul topluluğunun bir
üyesi olan çocuk burada arkadaşlar edinir, çevresindeki insanlarla tanışır ve onlar tarafından
tanınır. Toplum sınırları kesin olarak belirlenmiş bir örgüt değilse de, kendisine özgü düzeni
ve kuralları vardır.
Çoğu toplumda iyi örgütlenmiş gruplar bulunur. Bu grupların bazıları çok sayıda alt grup ve
bireyi içerir. Örgütlenmiş toplumsal gruplann en güçlüsü devlettir. Devlet, hükümeti
aracılığıyla belirli bir coğrafi bölgede yaşayan insanların tümünü yönetir. Aile, okul, cami,
kilise, kulüp, fabrika, sendika ve işyerleri daha küçük boyutlu toplumsal gruplardır. Bu
grupların her biri, hem kendi içlerinde küçük birer toplum, hem de daha büyük toplumun
parçalandır. İnsanların çok daha yakın ve dostça ilişkiler kurduğu bu küçük ve yerel gruplar,
genellikle topluluk olarak adlandırılır. Bazen toplumdaki bazı gruplar kendilerini toplumun
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bütününden soyutlayarak, içlerine kapanır. Örneğin, bir dinsel topluluk, üyelerinin bu
topluluktan olmayan kişilerle ilişki kurmasını yasaklayabilir. Bazen de daha geniş bir
topluluğa katılmak isteyen kişiler, belirli bir ırka ya da dine bağlı oldukları için, bu topluluğun
üyelerince dışlanabilir. Toplumlar sınıf denen toplumsal katmanlara ayrılır. Örneğin,
ortaçağda Avrupa toplumları soylular, tüccarlar ve nüfusun çoğunluğunu oluşturan toprağa
bağlı köylüler ya da serfler gibi sınıflara bölünmüştü.
Günümüzün modern toplumlarında da sınıfsal farklılıklar sürmekte, bazı toplumlarda varlıklı
sınıflar ile yoksul sınıfların yaşam düzeyleri arasında büyük farklar görülmektedir. 100 yıl
önce, İngiltere'de sınıflar arası bölünme tüccarlardan ve iş sahiplerinden oluşan orta sınıf ile
işçi sınıfı arasında ortak bir nokta bırakmayacak kadar kesindi. Hatta varlıklı sınıftan kişiler,
kendileri için çalışanlar dışında, başka sınıflardan kişilerle karşılaşmazlardı. Günümüzde
modern toplumların çoğunda, bu farklar eskisi kadar büyük olmamakla birlikte varlığını
korumaktadır. Sınıflı toplumlarda bireylerin sınıflar arası geçişini engelleyen yasal bir
sınırlama yoktur. Oysa kast sistemi toplumda çok daha katı bir farklılaşma yaratmıştır {bak.
Kast). Hindistan'ın birçok bölgesinde halk, üstünlük derecesine göre yukarıdan aşağıya
sıralanan kastlara ayrılmıştır. İnsanlar yalnızca kendi kastından olan kişilerle evlenebilir. Bu
evliliklerden doğan çocuklar da anne ve babalarının kastında sayılır ve kastlar arası geçiş
yasaktır. Geleneksel olarak, her kastın kendisine özgü uğraşı vardır. Kastların dışında sayılan
paryalar ise toplumun en alt tabakasını oluşturur. Kast üyelerinin bunlara dokunması bile
yasaklanmıştır. Toplumu inceleyen bilime sosyoloji ya da toplumbilim adı verilir. Sosyologlar
(toplumbilimciler) insanların toplumsal yaşamını tanımlamaya çalışırlar. Toplumların
varlığını nasıl sürdürdüğünü, içyapısını ve sorunlarını ortaya çıkarmayı hedeflerler
Toplum yapısı çeşitli türden grupları ve bu grupların organizasyonunu içerir. Sosyolojik
açıdan toplum en büyük, en karmaşık ve en gelişmiş sosyal gruptur. Toplumu bir tür gruplar
ağı veya organizasyonu şeklinde ele almak olanaklıdır. Coser’a göre toplum, örgütlü insan
grupları arasındaki etkileşim kalıplarına verdiğimiz bir isimdir. Gruplar içinde ve gruplar
arasındaki etkileşimin örüntülenmesi veya kalıplaşması toplumsal yaşamın düzenliliğini işaret
eder. Oldukça karmaşık toplumlar da bile sosyal yaşamın dikkatli bir gözlemi, toplumsal
yaşamda kaos ve kargaşa yerine düzenliliğin olduğunu ortaya koyar. Örneğin; sabahleyin
evimizden ayrılıp işimize giderken genellikle içinde yaşadığımız sosyal dünyanın dünkü gibi
olacağını umarız veya böyle bir beklenti içinde yaşarız. Bu düşünüş toplumsal yaşamın
öngörülebilirliğini de ifade eder. Ancak, sosyal yaşamın bu düzenli yapısı onun şaşırtma,
uyumsuzluk, gerilim ve sosyal gruplar arasındaki çeşitli türden anlaşmazlıkları içermemesi
anlamına gelmez. Sosyal yaşam bu ve benzeri süreçleri de içermesine rağmen tüm bu süreç ve
oluşumlar belirli kural, ilke ve kalıplarla ortaya konur. Örneğin; işçi ve işverenler arasındaki
çatışmalar ve anlaşmazlıklar sendika, grev, lokavt toplu iş sözleşmesi gibi kurum ve
örgütlenmelerle düzenlenmiştir. Çatışmaların topluluğun istikrarını bozduğu durumlar
genellikle bir değişim durumunu ifade eder. Bu sürecin yöneldiği durum göreli de olsa yeni
bir denge veya istikrardır.
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Toplum kavramı sosyolojide merkezi bir kavramdır. Sosyal grup boyutu kadar diğer boyut ve
özellikleri de vardır. Giddens’a göre bir toplum belirli bir toprak parçasında yaşayan, ortak bir
politik otorite sistemine tabi olan ve çevrelerindeki çeşitli gruplardan (toplum) ayrı bir
kimlikleri olduğunun farkında olan bir insan grubudur. Giddens’ın bu tanımı açısından
örneğin; Türk toplumu, İngiliz toplumu, Amerikan toplumu, vb bir toplumdur.
Toplum kavramının çözümlenmesinde kültür ve kurumlar da önemli bir yere sahiptir. Kültür
toplum yaşamının kurucu ögelerinden birisini oluşturur. Toplumsal yaşamın çeşitli alanları
kültürle bir yapıya bir düzene kavuşur. Bauman, kültürü “ yapay düzen kurma işi” olarak
tanımlar. Bu yapay düzen insanın toplum halinde yaşamasının zorunlu bir sonucu veya gereği
olarak ortaya çıkar ve insan ilişkilerini düzenleme, insanların çeşitli türden ihtiyaçlarını
karşılama işlevlerini yerine getirir. Kültür, bu bağlamda insani; insana özgü ve toplumsal bir
karaktere sahiptir. Fichter, kültürü “insan ürünü” olarak değerlendirir.
Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve
manevi özelliklerin bütününe kültür denir.
Kültür, bir toplumun kimliğini oluşturur, onu diğer toplumlardan farklı kılar. Kültür,
toplumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır.

Kültür, genel olarak iki öğeden oluşur
a) Maddi Kültür Öğeleri: Binalar, her türlü araç-gereç, giysiler vb.
b) Manevi Kültür Öğeleri: İnançlar, gelenekler, normlar, düşünce biçimleri vb.
Kültürün maddi ve manevi öğeleri arasında sürekli bir etkileşim vardır. Birinde meydana
gelen bir değişim diğerini de etkiler. Kültür, toplumun doğal çevresinden yani coğrafi
koşullardan etkilenir. Örneğin, dağlık bölgelerde yaşayan toplumların kültürüyle verimli
ovalarda yaşayan toplumların kültürü birbirinden farklıdır.
Birey, içine doğduğu kültürel ortamın özellikleri ana-babasından, yakınlarından,
arkadaşlarından, okuldan, sokaktan ve iş ortamından öğrenir. Ömür boyu süren bu öğrenme
ve uyma sürecine sosyalleşme denir.
Birey sosyalleşme süreciyle içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olur. Olayları algılayış
tarzından giyim tarzına, düşünüş tarzından davranış biçimine kadar her konuda kültürden
etkilenir. Sosyalleşme süreci, aynı toplumdaki bireyleri genel olarak birbirine benzetir. Ancak
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aynı kültürel ortamda da yaşasa her insanın yaratılış özellikleri farklı olduğu için kişilikleri
birbirinin aynısı değildir.
Sosyolojide kültür kavramı bir grubun (az yada çok geniş ) üyelerinin ortak edinimlerinin
bütünü ifade eder. Bu edinimler şeyleri algılamada, yapılanları değerlendirmede bilinç dışı ve
sürekli referans işlemi görerek, davranışların yönlendirilmesinde etkili olurlar.
Kültürün insan davranışları için referans oluşturması toplumsal açıdan oldukça önemlidir. Bir
toplumda bireyler arası ilişkilerin düzenlenerek toplum hayatının meydana geldiği
bilinmektedir. Kültür, sosyal kurumlarla çok sıkı bir ilişki içinde bulunur. Sosyal kurumlarda
temel olarak toplum içerisinde bireyler arasındaki sosyal ilişkileri düzenler. Fichter, kültür ve
kurumlar arasındaki ayrımın daha çok analitik olduğunu söyleyerek kültürü toplumdaki
kişilerin ortaklaşa paylaştıkları toplam kurumların bileşkesi olarak tanımlar. Aynı sosyologa
göre, kurum kültürün en geniş parçasını oluşturur. Kültürün en küçük ve indirgenemez temel
oluşturucusu yürürlükteki davranış örüntüsüdür. Sosyal rol, statü ve etkileşim formları ise
sosyal kurumların oluşturucuları olarak değerlendirilir. Kültür bünyesinde bir topluma veya
gruba ait temel değer, norm ve davranış kalıplarını içerir. Bir toplumun kültürü onun
inançları, ahlakı, sanatı, hukuku, dili, gelenek, görenek örf ve adetlerden oluşan karmaşık bir
bütündür. Sosyal kurumlar ise düzenlenmiş, tesis edilmiş veya yapılanmış davranış örüntüleri
ve bunlardan oluşan sosyal bütünlerdir.
İnsanlar toplumsal yaşam içerisinde gereksinimlerini karşılamak için diğer insanlarla sosyal
ilişkilere girerler. Çünkü insanlar gereksinimlerini tek başlarına karşılayamazlar. Örneğin;
beslenmek, giyinmek, evlenmek, güvenlik, sevgi gibi gereksinimlerimiz tek başımıza
karşılayamadığımız, diğer insanlarla ilişkiyi içeren sosyal boyutlu ihtiyaçlarımızdır.
Sosyal ilişki ve etkileşimin toplum hayatı için en temel önemi grup oluşumunu, grup yaşamını
ve bu yaşamla ilgili yapıları; kalıpları ortaya çıkarmasıdır. Sosyal ilişki ve etkileşimin bu
bağlamda içinde yaşadığımız karmaşık modern toplum da dahil, bütün sosyal oluşum ve
yapıları ortaya çıkaran temel bir toplumsal süreçtir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ders kapsamında toplum bilimde denilen sosyolojinin ne olduğunu öğrendik. İnsanlar en
eskiçağlardan beri yalnız başlarına değil, topluluklar oluşturarak yaşadıklarını, toplumun
insanların toplumsal ilişkiler yoluyla katıldığı gruplardan oluştuğunu, her bir bireyin yaşamı
boyunca başta ailesi olmak üzere, bir dizi toplumsal grupta yer aldığını, toplumun sınırları
kesin olarak belirlenmiş bir örgüt değilse de, kendisine özgü düzeni ve kurallarının var
olduğunu öğrendik. Tüm bu toplumsal yapının sosyolojinin çalışma evreni olduğunu
irdeledik.
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BÖLÜM SORULARI

1- Sosyoloji ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Sosyoloji bir takım varsayımlardan yola çıkar
b) Sosyoloji pozitif bir sosyal bilim dalıdır
c) Sosyoloji gerçekleri ortaya koymaya çalışır
d) Sosyoloji fertten çok toplumun aynasıdır
e) Sosyal diye sınıflandırabileceğimiz bütün davranışlar, sosyolojinin ilgi alanına
girer
2- Sosyoloji bilimi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)
b)
c)
d)
e)

Sosyoloji, olanı olduğu gibi inceler
Sosyoloji kural koyucu yani normatiftir
Sosyoloji deneysel bir bilim dalı değildir
Sosyoloji, toplumsal yapıyı bir bütün halinde inceler
Sosyoloji, ahlak, hukuk, din gibi bireylerin nasıl davranması gerektiğine ilişkin

3- Sosyolog, toplumsal olayları kendi değer ve beğenilerinin etkisi altında kalmadan

………….…….olarak inceler.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?

a)
b)
c)
d)
e)

Objektif
Subjektif
Somut
Soyut
Bireysel

4-İntihar” adlı çalışmasında, savaş dönemlerinde intihar olaylarının azaldığını, toplumda kuralsızlık
halinin yaşandığı ekonomik kriz dönemlerinde ise intihar olaylarının arttığını göstermiştir.
Yukarıda bahsedilen çalışma hangi aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

a)
b)
c)
d)
e)

Adorno
Hockheimer
Habermas
E. Durkheim
Gramsci
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5-……………. sosyal hayatımızda var olan sosyal gerçekleri (sosyal hadiseler ve olgular), insanların
meydana getirdiği grupları, grupların davranışlarını ve sosyal kurumları olduğu gibi inceleyen pozitif
bir sosyal bilim dalıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?

a)
b)
c)
d)
e)

Sosyoloji
Antropoloji
Psikoloji
Tarih
Sanat

6- Hangisi maddi kültür öğeleri arasında yer alır?

a)
b)
c)
d)
e)

İnançlar
Normlar
Gelenekler
Düşünce biçimleri
Kıyafetler

7-……………. insan toplumlarını bilimsel, sistematik ve eleştirel olarak inceleyen sosyal bir bilimdir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hamgisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Sosyoloji
Antropoloji
Psikoloji
Tarih
Sanat

8-Kültürü “ yapay düzen kurma işi” olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

a)
b)
c)
d)

Bauman
Giddens
Coser

E. Durkheim
e) Fichter
9- Sosyolojik açıdan ………. en büyük, en karmaşık ve en gelişmiş sosyal gruptur.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?

a)
b)
c)
d)
e)

Aile
Toplum
Sendika
Devlet
Sivil toplum örgütleri
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10- Kültür ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)
b)
c)
d)
e)

Kültür, bir toplumun kimliğini oluşturur
Kültür, kuşaktan kuşağa aktarılır
Kültür toplumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır
Kültür toplum yaşamının kurucu ögelerinden birini oluşturur
Aynı kültürde yaşayan her insanın kişilikleri birbiri ile aynıdır

Cevaplar: 1a, 2b, 3a, 4d, 5a, 6e, 7a, 8a, 9b, 10e

2. İNSAN VE TOPLUM

24

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2. İNSAN VE TOPLUM
2.1. İnsanın Toplumsal Kuruluşu
2.2. İletişimin Toplumsallığı
2.3. Toplumsal Rol ve Normlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İnsanın toplumsal kuruluşu ne demektir?
2) İletişimin toplumsallığından söz edebilirmiyiz?
3) Toplumsal rol çatışması mümkün müdür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Toplumsallaşma Süreci

Toplumsallaşma
sürecinin Toplumsallaşma sürecinde
nasıl gerçekliştiğini öğrenir
iletişim nasıl bir rol
üstlendiğini bununla birlikte
sosyal norm ve rollerin bireyi
nasıl uyumlu hale getirdiğini
öğrenir
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Anahtar Kavramlar
Toplumsallaşma, Toplumsal Roller, Toplumsal Normlar
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Giriş
İnsanın toplumsal kuruluşu diye adlandırdığımız kişinin sosyalleşme sürecinin anlatılacağı bu
derste, insanların tek başlarına yaşayamayacakları, diğer insanlarla etkileşim içerisinde olmak
zorunda olduğu ve bunun zorunluluktan çok bir gereksinin olduğu üzerinde durulacaktır.
Toplumsal normlar ve rollerin daha düzenli bir yaşam için toplumun bireyi uymaya zorladığı
yapılar olduğundan söz edilecektir.
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2. İNSAN VE TOPLUM
2.1. İnsanın Toplumsal Kuruluşu
İletişim insan etkinliklerinin ve ilişkilerinin hemen hemen hepsi ile ilgilidir. Canlı
varlıklar arasında yalnızca insanlar kurdukları iletişimde semboller yaratırlar ve bu sembolleri
kullanırlar. Diğer canlılar sadece duygularını birbirlerine karşı çeşitli şekillerde ifade ederken
insan geçmişini, geleceğini, şu an içinde bulunduğu zamanı ve düzlemi –hatta karşı taraftan
gelebilecek her türlü yanıta göre tüm bunları- hesaba katarak sadece duygularını değil,
düşüncelerini, bilgilerini ve isteklerini hepsini birlikte aktarabilir. İnsan yine diğer canlılardan
farklı olarak anlamları, neyi ifade ettikleri konusunda hemfikir olunan araçları, sembolleri,
sesleri, hareketleri duygularını, düşüncelerini aktarırken kullanır.
Her insan toplumu, bilgi, inanç, sanat, ahlak, hukuk, gelenek, göreneklerden ve insanın
toplumun bir üyesi olarak elde ettiği bütün yeteneklerden oluşan bir kültüre sahiptir. Toplumu
oluşturan bireyler bu kültürü sosyalleşme yoluyla kazanırlar. Sosyalleşmenin sağlanması için
de kişiler ve toplumsal gruplar arasında iletişim zorunludur. Başka bir deyişle iletişim toplum
için yaşamsal bir süreçtir (Atabek, 1998:283).
Canlı bir varlık olan insanın, yaşamını devam ettirebilmesi için doğa ile diğer
insanlarla bir etkileşim içinde olması gerekmektedir. İnsan yaşamının her anında bir iletişim
etkinliği içindedir. Ve çoğu zamanda bunun farkında ya da bilincinde değildir. Artık bazı
davranışlar yaşamının ayrılmaz bir parçası olmuştur ve bu davranışların nedenleri, sonuçları,
tepkileri sorgulanmaz olmuştur. Günün her saatinde isteyerek ya da istemeyerek pek çok ileti
almakta ve vermektedir. Diğer insanlarla ortak bir alan paylaşılıyorsa onlarla yüzeysel ya da
samimi ilişkiler kurmak kaçınılmazdır. Yalnız olunan zamanların çoğunda bile kitle iletişim
araçları; gazeteler, radyolar, televizyonlar ve kitaplarla zaman geçirilmektedir, başka bir
ifadeyle her an yeni iletilere açık olunmaktadır.
İnsanlığın geçmişinden günümüze ve geleceğe uzanan, bireyin doğumundan ölümüne,
yaşamının her alanında ve her an etkin olan iletişimin başı ve sonu yoktur. Gerçi birey
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açısından doğum ve ölüm başlangıç ve son sayılır, ancak bu iki nokta arasında iletişim,
bireyin biyolojik gelişimine ve kültürel ve toplumsal çevresindeki ilişki ve etkileşimlerine
koşut olarak sürekli gelişen değişen ve buna karşılık bireyi de değiştiren bir olgudur. Kısaca
iletişim, insanın ve bireyin kültürel çevresi (hem doğal, hem toplumsal çevresi) ile ilişkilerine
göre değişip gelişen ve buna karşılık insanı değiştiren bir süreçtir(Zıllıoğlu, 1993: 94).
İnsanlar iletişime gereksinim duydukları ve ondan yararlandıkları gibi onu
çevrelerinde hazır da bulurlar. İskeledeki bir vapurun düdüğü, yol kenarındaki bir reklam
panosu, ay-yıldız formalarla dolaşan gençler, okula giderken birbirleriyle şakalaşan gençler
vb. pek çokları yaşadığımız tanık olduğumuz iletişim olaylarıdır. İletişim her yerdedir ve
insan istese de istemese de bu iletişim olaylarının içinde yer almaktadır ve bu olaylara sadece
seyirci kalması, katılmaması imkansızdır.
İletişim sürekli eylemler dizisini içeren bir süreçtir. Bu süreçte, iletişim değişen ve
tekrarlanamayan karşılıklı ilişkiler olarak ortaya çıkar. İnsanlar, çevreler, beceriler, tutumlar
deneyimler, statüler ve duygular arasındaki karşılıklı ilişkiler, bir iletişimde kimin ne ve ne
zaman yapacağını belirler. İletişim ilişkilerde ve iletişim çabalarında süreklilik
sağlar(Erdoğan, 2002: 33). İnsanların yaşamlarında büyük öneme sahip iletişim sürecinde,
kaynağın alıcıya gönderdiği iletinin mümkün olduğu kadar aslına uygun olarak alıcıya
ulaşması gerekir. Bu iş gerçekleşirken, devamlı ve sürekli değişen bir yapının, sürecin
oluşması zorunludur (Demiray,1994:34).
Latince kökenli communication sözcüğünün karşılığıdır iletişim. Daha açık bir
ifadeyle, birbirlerine ortamlardaki nesneler, olaylar olgular ile ilgili değişmeleri haber veren,
bunlara ilişkin bilgilerini birbirine aktaran, aynı olgular nesneler karşısında benzer yaşam
deneyimlerinden kaynaklanan, benzer duygular taşıyıp bunları birbirine ifade eden insanların
oluşturdukları topluluk ya da toplum yaşamı içinde gerçekleştirilen tutum, yargı, düşünce,
duygu bildirişimlerine iletişim denir(Oskay,1994: 15). İletişim toplumsal yaşamı olanaklı
kılar, bu nedenle toplumsal yaşamın temelidir.
Toplumu oluşturan bireyler tüm etkinliklerini iletişim ile sürdürür, dönüştürür ve
değiştirir. Birey zaten toplumda var olan bu iletişim ortamının içinde doğar ve anlamaya
çalışarak kendine bir yer bulur: Şeyler ve olgular hakkında kimi yorumlar yapar ortak
kavramları öğrenir, benimser ya da benimsemez ama bunları kullanır. İletişim toplum yaşamı
içerisinde kurulan insan ilişkilerinde paylaşılan ve geliştirilen anlamların mekanda
taşınmasını, zamanda korunmasını sağlar (Zıllıoğlu,1993:13). Karmaşık bir dünyada
yaşıyoruz ve sürekli farklı uyarılarla karşı karşıyayız. Karşı karşıya kaldığımız bu uyarıları ne
kadar çok anlamlı iletiler haline getirebilirsek yaşadığımız çevreyi o denli iyi, güzel yaşamaya
değer yerler haline getirebiliriz. Bu etkinliğimizde belirleyici etken bireysel ve de toplumsal
yaşantılarımız olmaktadır. Toplumsal çevremiz değiştikçe, yaşam deneyimlerimiz arttıkça,
çevremizi algılayışımız ve yorumlayışımız da farklılaşacak ve zenginleşecektir.
Birey etki altında gelişir. İnsan birbirine bağımlı ve karşılıklı etki içinde, ana
karnından başlayarak ilk önce kalıtımsal, sonra fiziksel, daha sonra da ailesel ve grupsal bir
etki çemberi altında birey olur. Tüm bu etki çemberini belirleyen en genel ortam ise
toplumdur (İsen ve Batmaz, 2006:166). İnsan doğduğu andan itibaren ebeveynlerinin çeşitli
özelliklerini taşımaya başlar. Bu kuşaklar boyu devam eder, uzunca bir tarihsel gelişimi
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vardır. Bu kalıtım öğelerinin birçoğu içinde yaşanılan toplumdan etkilenmiştir. Doğumla
birlikte fiziksel ortam da değişmiştir ve çocuk bu fiziksel etki alanına uyum göstermek
durumundadır hayatta kalabilmek için. Aile ve grup, bebek büyüdükçe içinde yaşanılan
toplumun koşullanmalarını çocuğa aktaracak bir kanal görevini üstlenmiştir. Artık bundan
sonra insanoğlu, bir birey olana ve ölene kadar, hem kalıtımın hem fizik çevrenin, hem de
grupsal etkinin kesiştikleri bir karmaşanın içindedir(İsen ve Batmaz, 2006:167). Diğerleriyle
olan ilişkilerimizde bireysel biliş ve dilin bileşimine dayanan karmaşık bir iletişim sürecidir.
İlişkiler hayat alanına yayılmıştır; aile ilişkileri ve arkadaşlık ilişkileri önem verilen ilişkiler
içine girmektedir. Bu ilişkilerin önemi karşılıklı etkileşime ve kişilerin toplumsal
karakterlerine bağlıdır. Kişilerin ilişkide bulundukları kişilerle kullandıkları kavramlar,
söylemler toplumsal olarak oluşturulurlar(Hummet vd., 1994: 5).
İçinde var olduğumuz toplumda, ortak değerlerimizin sayısı arttıkça daha kolay
anlaşılır bir iletişim ortamı sağlanmış olur. Günlük hayatımızda pek çok iletilerle, uyarılarla
karşı karşıya kalırız. Bu uyarıların kimini fark eder, kendimizce anlamlandırır yanıtlarız, pek
çoğunu ise fark etmeyiz bile. Belli uyarıları anlamlı iletilere uygun olanları
dönüştürebildiğimiz oranda daha yaşanabilir bir çevre kurarız. Toplumsal çevremiz
değiştikçe, iletişim kurduğumuz kişiler farklılaştıkça biz ve çevremiz daha başka anlamlar
kazanırız. Burada iletişimin aynı zamanda bir anlamlandırma çabası olduğunu görmekteyiz.
Böylelikle çevremizdeki karmaşıklık ta nispeten berraklaşmış ve sadeleşmiş olur. İletişim
günlük yaşamımızda bize nesneleri, insanları tanımlar, iş bölümü içinde değişik toplumsal
roller yüklenmiş insanlara bu rolleri yerine getirirken, bu rol dağılımından oluşan toplumun o
tarih dönemindeki hayat tarzını öğretir, olumlatır, yeniden üretimi için gereken değerlendirme
biçimlerini aşılar. Toplumsal sistemin sürmesini kendini yeniden üretmesini sağlar (Oskay,
1993: 8).
Toplumsal bir yaşam içinde sürekli uyarıların ve iletilerin olduğu bir ortamda
bulunulur. Bunların içinden seçip alınanlar da davranışların nedenlerini ortaya koyar. Fakat
tüm davranışlar ve iletişimler için aynı durumun geçerliliğinden söz edilemez aslında.
Kimileri insanların kendi kendileriyle yaptıkları iç konuşmalarken, kimileri ise diğer
insanlarla doğrudan ya da dolaylı olarak çeşitli simgeler/semboller kullanarak yapılan/kurulan
iletişim çabalarıdır. Birey bir toplum içinde dünyaya gelir biyolojik gelişimini toplumsal ve
kültürel çevresinde geliştirir ve tamamlarken hayatının her anında bu gelişimi izleyen iletişim
vardır. İletişim, insanın kendisiyle ve toplumsal çevresiyle gelişen ve değişen bir süreçtir.
İnsanın iletişim gereksinimleri değişken ve sınırsızdır.

2.2. İletişimin Toplumsallığı
Toplumu, sürekli birarada yaşayan ve varlıklarını sürdürebilmek için birbirlerine
gereksinme duyan örgütlü bir insan topluluğu olarak tanımlayabiliriz. Bu insan topluluğu,
karşılaştığı çeşitli sorunların çözümlenmesi için değişik araçlar, yöntemler, düşünme ve
örgütlenme biçimleri ortaya koyar (İsen ve Batmaz, 2006: 20). İnsan dünyaya geldiği andan
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itibaren, çevresindeki varlıklarla, kişilerle çeşitli ilişkiler içine girer. Elbette bu varlıklar
arasında en önemli olanı diğer insanlardır. İnsanın, toplumun bir bireyi haline gelmesinde en
önemli etken ise toplumsal ilişkilerin kurulmasının öğrenilmesidir. Bu ilişkilerin
kurulabilmesi iletişim ile olmaktadır.
Toplumsallığın içgüdüsel olduğunu savunan diğer bir görüş ise, doğuştan getirdiğimiz
özelliklerin, özellikle de bebeğin yaşamak için başkalarına uzun süreli bağımlılığının bireyi
toplumsal olmaya zorladığını belirtmektedir(Freeman vd., 1998:92).
İnsanın varoluşuyla birlikte kendisiyle ve dış çevresiyle iletişimi başlar. İnsanlar
birarada yaşamaya başlayıp topluluklar ve toplumlar oluştukça, günlük faaliyetlerinde araçlar
kullandıkça, araçlarını ve ilişkilerini şekillendirdikçe iletişimleri de nitelik ve nicelik anlamda
çeşitlenir (Erdoğan, 2002 :503).
Toplumun varoluşu ve gelişmesi insanın varlığıyla olasıdır. Toplum sosyal ilişkilerin
sürdürüldüğü örgütlü bir beraberliktir ve insanların birlikte yaşamlarını devam ettirmek
amacıyla biraraya gelmeleri sonucu oluşur. İnsanın ve toplumun varlığının biçimi kendinin ve
toplumun üretim tarzıyla oluşur ve gelişir. İnsanın kendi bireysel varlığının, toplumsallığın
gelişmesi ancak üretim tarzının yürütülmesi için zorunlu amaç niteliğinde gösterebileceğimiz
iletişim ile mümkün olabilir. İletişim bu durumda insanın fiziksel ve toplumsal varlığının
vazgeçilmez bir koşulu olmaktadır (Erdoğan, 2002:504). Kişinin üyesi olduğu toplumun
beklentilerine uyum sağladığı, davranışları öğrendiği, oluşturduğu ve değiştirdiği etkileşim
süreci ile toplumsallaşma gerçekleşmiş olur. Birey açısından toplumsallaşmanın sonucu,
kişiliğin gelişimi ve gerçekleşmesi, biyolojik organizmanın insanlaşması, benlik ve kimlik
kazanmasıdır. Toplum açısından toplumsallaşmanın sonucu ise kültürün kuşaktan kuşağa
aktarılması ve varlığını devam ettirmesidir. Toplumsallaşma, aile ya da arkadaş grupları, okul
ve kitle iletişim araçları aracılığıyla kısacası dil ile gerçekleşir.
Özcan Köknal ise toplumsallaşmayı şu şekilde tanımlıyor: Toplumsallaşma “Ben” in
“Biz” olması bireyin toplumda bütünleşmesi sürecidir. Bu süreç içinde beslenme ve cinsellik
gibi içgüdülerine doyum sağlayan davranış kalıplarına ek olarak insanlararası iletişim ve
etkileşim sonucu birey yaşadığı çevrede toplumda ortak olan kültürün getirdiği davranış
kalıplarını benimser öğrenir ve özümser böylece temel kuramların öncelikle aile aracılığıyla
aktardığı davranış kalıplarına zamanla eğitim, öğrenim, radyo, televizyon, kitap, gazete dergi
gibi tek yönlü iletişim aracı araçlarının aktardığı yeni kalıplar eklenir. Toplumsallaşma
sonucu insan ailesinin yakınlarının komşularının, mahallenin, köyün, kentin, ulusun,
dünyanın, evrenin bir parçası olduğunu öğrenir. Aile, sokak, işyeri, okul gibi yerlerde
başarıyla ilişkiler kurmaya, kurallara uymaya, görev ve sorumluluklarını yüklenmeye alışır.
Kendi kültürü içinde yaşayan diğer insanlar gibi davranmaya başlar. Bu süreç içinde bireyin
benliği gelişir. Ne olduğu, ne olmak istediği çevresinde nasıl tanınıp, değerlendirildiği
konularında bilinçlenir. Anlayışı, duygu, tutum, davranış ve beceri gibi özellikleri bakımından
içinde yaşadığı toplumun yetişkin bir üyesi durumuna gelip toplumsal olgunluğa erişir.
Toplum içinde yaşayan insanın belli hak ve amaçları vardır, bu amaçların başında
hayatta kalmak ve yaşamını devam ettirebilmek gelmektedir. İnsan amaç ve etkilikleri
iletişimi gerektirir. Toplum insanın örgütlü yaşamının ifadesidir ve toplum içinde iletişimle
kendini ifade olanağı bulan insan, iletişimden söz söyleme, yazma ve göstermenin çok
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ötesinde toplumsal varlığını sürdürmesinde, yaşanan koşullara uyum sağlamasında,
gelişmesinde ve değişmesinde yani hayatın her aşamasında yararlanmak durumundadır.
İnsanların birlikte yaşamasıyla başlayan toplumsal tarih aynı zamanda iletişim
tarihinin de başlangıcıdır. İnsanların üretim ve yaşam biçimlerindeki değişiklikler aynı
zamanda iletişim türlerindeki farklılaşmalar toplumsal tarihi gelişimi ve değişimi
oluşturmaktadır. İletişim araçlarındaki değişim ve gelişim iletişim tarihini oluşturur. İletişim
tarihindeki kronolojik sıralama sözlü, yazılı ve görsel iletişim şeklinde sıralanabilir. İnsan
ilişkilerinin, etkileşimlerin, her düzeyde iş birliğinin en yoğun yaşandığı ortam elbette ki
toplumsal yaşamdır.
Açıktır ki, toplum tarihi gibi iletişim tarihi de insanlık tarihidir ve bu tarih örgütlü
egemenlik ve mücadeleler tarihidir. Toplu yaşamda insanlar birbirlerine günlük faaliyetlerini
yürütebilme maksadıyla amaçlarını, deneyimlerini, istemlerini, ilişkilerini anlatmak
durumunda kalmaktadırlar. Bu bağlamda, birlikte yaşayan insanlar, birbirleri arasında
kendilerini ve yaşam süreçlerini açıklayan ve iletişen araçlar kullanmışlar ve anlam
aktarımında bulunmuşlardır.
Toplumsal yaşam iletişimle birlikte anlam kazanır, toplumsal yaşamın temeli
iletişimdir. İnsan topluluklarının kendi içlerinde ve birbirleriyle olan ilişkilerinde iletişim
anahtar rol oynar. İnsan etkinliklerinin hepsi iletişimle varolur, değiştirilir, dönüştürülür ve
süreklilik gösterir. İletişim toplumsal yaşamın devamlılığını sağlar; paylaşılan ve geliştirilen
anlamların aktarılması ve korunması iletişim ile mümkün olur.
Yaşadığımız toplumdan günün her saatinde çeşitli uyarılar alırız, görsel, işitsel
uyarılar. Bu uyarılar tek tek incelendiğinde anlamsız ve karmaşık olarak adlandırılabilir. Fakat
biz yaşadığımız çevreyi bir düzen içinde algılayabiliyorsak, çevremizden gelen uyarıları
anlamlandırabiliyorsak, bu uyarıları bu şekilde anlamlandırmaya koşullandığımız içindir. Bu
etkinliklerimizde belirleyici etken toplumsal ve bireysel yaşantımız oluyor. Toplumsal
çevremiz değişip geliştikçe, yaşam deneyimlerimiz arttıkça ve yeni biçimler aldıkça, biz de
çevremizi farklı biçimlerde algılamaya başlarız ve anlamlar yükleriz. Bu bağlamda iletişim
kendisini tanımak, yönlendirmek ve her geçen gün farklılaşan gereksinimlerini karşılamak
için, çevresinden aldığı uyarıları eleyerek, düzenleyerek etkin bir anlamlandırma ve bunları
paylaşma çabasına girer.
İletişimin toplumsal işlevi, üzerinde çalışmalar yapılan konulardan biridir. İletişimin
toplumsal niteliği “bilgilendirme, denetleme, yönlendirme, bilgi ve beceri iletme, eğitme,
duyguları dile getirme, toplumsal ilişki kurma, sorun çözüp kaygı azaltma, eğlendirme,
uyarma, gerekli rolleri üstlenme” (Usluata, 1994:64). özelliklerinden kaynaklanmaktadır.
Tüm bu özellikler iletişimin toplumsal niteliğini ortaya koymaktadır. Birey ve toplum
açısından bu niteliklerin değerlendirilmesi iletişimin toplumsal yapısıyla ilgilidir.
Laswell’e göre, iletişimin toplumsal işlevlerinden biri çevreyle iletişim kurarak
toplumunda değerleri denetlemektir. Çevredeki gelişmeleri algılayan ve bunları bir elekten
geçiren iletişim bu etkinliğini toplumsal değerlere yansıtmaktadır. Diğer bir işlevi, toplumun
bireyleri arasında etkileşimi sağlamaktır. Bu şekilde bireylerin duygu ve düşüncelerini aktara
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bileceği bir ortam oluşur, iletişimsizlikten kaynaklanan sorunlar da kısmen ortadan kalkmış
olur.
İnsan davranışının birbirine zıt iki eğilimi vardır: güvenlik ve denge aramaya karşılık
serüven; bilinmeyenin araştırılması ve yaratıcılık. Bir başka deyişle, bir yanda var olan
durumu sürdürme ve hatta daha uç noktası kaybedilmiş güveni elde etmek için anne karnına
dönme isteği, diğer taraftan endişeye katlanma, girişim ve mücadele (Karaman, 2003: 215).
Toplumsallaşma sürecinde birey kendini güvende hissedebileceği bir ortam yaratma
girişimindedir.

2.3. Toplumsal Norm ve Roller
Toplumların var olabilmesi için düzen, düzen olabilmesi için de kurallar gereklidir
(Gençtan, 1984: 16) İletişimin kurulup sürdürülmesi, karşı karşıya gelen iki insanın kişilik
yapılarıyla özellikleri dışında ve ötesinde benimsedikleri, üstlendikleri duruma ve rollere
bağlıdır. İletişimde bulunan insanların birbirlerinin durumunu ve rolünü algılamaları ve
değerlendirmeleri iletişimin sürdürülmesi açısından önem taşır (Köknal, 1998:139). Rol
insanın içinde bulunduğu gruba göre, yapması gereken tüm davranışları içeren geniş bir
kavramdır. Rol, grup ya da toplum içindeki belirli bir durumu, işlevi, konumu olan kişiden
başkalarının beklediği davranışların tümünü kapsar.
Sosyal hayatta insanların ve grupların tavır ve hareketlerini örgütleyen kurallara ve otoriteyi
belirleyen standartlara sosyal norm denilmektedir. Bunlar insanların davranış tavır ve
hareketlerini yönlendirici, toplumsal değerlerle ahenkli kanun, kural ve ilkelerdir (Mahmut
Oktay, 1996:74). Toplumdaki sosyal değerler, davranışlar ve düşünceler ile sosyal normlar
birbiriyle örtüşür. Mahmut Oktay toplumsal normları Sulhi Dönmezer’den aktararak şu
şekilde sıralamıştır (Mahmut Oktay, 1996:77):


Her toplum ve her sosyal grup, zaman içerinde kendine has bir normatif
yapı ve düzen geliştirir. O toplum veya sosyal grup içerisinde gelişen
normlar, belirli sosyal sistem içinde işleyebilmektedir. Bunun için farklı
toplumların farklı normları vardır.



Normlar toplum bireyleri tarafından içselleştirildikleri zaman, bunlar
toplumsal yapının bir parçasını oluştururlar. Normun içselleştirilmesi
demek, onun bilinç altının bir parçası haline gelerek tümüyle
benimsenmesidir. Normları benimseyen kişi, bunlara uymayı bir ihtiyaç
olarak içinde duyar. Bireyin hayattaki başarısı, çevresiyle ve
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meslektaşlarıyla arasındaki uyumuna ve ilişki tarzına bağlıdır. Çünkü aynı
grubun üyeleri, birbirlerini grup normlarının taşıdığı standartlara göre
değerlendirir.


İnsanlar normları, grup içinde girdikleri temaslar ve edindikleri tecrübeler
sonucunda öğrenirler. Her toplum kendi normlarını üyelerine aşılar ve bir
takım öğretme ve aşılama mekanizmaları geliştirir.



Normlara uygun hareketler, ceza ve ödüllerle sürdürülmeye çalışılır. Her
sosyal normun ona uymamaktan doğan müeyyidesi, yaptırımı vardır. Bu
yaptırımlar sosyal kontrolü sağlarlar.



Toplumsal normların hepsi aynı değerde değildir. Normların çiğnenmesi
durumunda ortaya çıkan tepkiler her norma göre farklı farklıdır.



Normlar uygulandıkları kişilere göre değişik nitelikler gösterirler. Her grup
üyesinden, normlara aynı suretle uyması beklenemez.



Bir normun o toplumda yerleşmesi ve kurumsallaşması için sistemin
üyelerinin büyük bir çoğunluğu tarafından kabul edilmesi ve kabul
edenlerin de bunu içselleştirmesi gerekir. Ayrıca normun belirli bir
müeyyidesi-yaptırımı bulunması şarttır. Bunlar varsa o normun toplumda
kurumsallaştığını söylemek mümkündür. Bu normlara işleyen normlar da
denir.



Sosyal normlar ile fiziksel normlar ve kurallar birbirinden farklıdır. Sosyal
normlar toplumdan topluma ve zamana göre değiştiği halde, fiziksel
normlar genel geçerli ve genellikle değişmezdir.



Sosyal normlar insan faaliyetlerinin her yönü itibarıyla ortaya çıkarlar.



Toplumun geliştirdiği sosyal norm sistemine kurum denir. Böylece din,
eğitim, aile hayatı vb. kurumlar etrafında normlar sistemi oluşur ve bunlara
aile müessesesi gibi isimler verilir.

Normlar benimsendikten ve toplum fertleri tarafından içselleştirildikten sonra baskı
aracı haline gelirler. Grup üyeleri kimi zaman aksini düşünseler dahi kendilerini normlara
uymak zorunda hissederler.
Sosyal normlar hangi oluşum sürecinin sonucunda oluşursa oluşsunlar bütünlüklü bir
sistem oluşturma eğilimindedirler. Bireye aynı konuda iki zıt davranışı emreden normlar
bulunursa uzun vadede bunların ikisi birden etkinliğini sürdüremez (Özcan, 1998: 45) Ya bir
kısmı ortadan kalkar ya da tümü ortadan kalkar ve yerini başka bir norma bırakır. Bunu
kültürel sistem ve özellikle sistemin içinde yer alan tutum sistemleri sağlar.
Normları bizimkinden çok farklı ise başka kültürler bize garip görünür. Aşina
olmadığımız davranış rahatsızlık hissetmemize yol açabileceğinden, kestirme bir yolla
farklının "yanlış" anlamına geldiği sonucuna varabiliriz. Farklılıklarımızı aşmak ve başka
kültürlerden insanlarla daha iyi anlaşabilmek için bu tür rahatsızlıkların üstesinden gelmenin
yollarını aramak gerekmektedir. Kültürel normlar kalıtımla geçmeyip öğrenilmiş olduğundan
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yeniden öğrenilmesi mümkündür.
Bilgi çağının fikir adamları hiyerarşi ve otoritenin çöküşünü kutlarken riskli bir
faktörü görmezden gelmektedir. O da güven ve bu duygunun altında paylaşılan ahlaki
normlardır. Topluluklar karşılıklı güvene dayanır ve bu duygu olmadan kendiliğinden ortaya
çıkmazlar. Hiyerarşiler, bir topluluktaki insanların hepsinin, yalnızca dile getirilmeyen ahlaki
kurallara bağlı yaşaması beklenemeyeceği için gereklidir. Az sayıdaki insan, dolandırıcılık ya
da başka bir zarar verici davranışlar aracılığıyla toplumu istismar etme ya da zayıflatma
arayışına girerek, aktif olarak asosyal olabilir. Daha geniş bir kitle ise, kendi başına buyruk
davranmaya eğilim gösterir. Bu tip insanlar, bir yandan ortak amaçlara mümkün olabildiğince
az katkıda bulunurken, diğer yandan da grup üyeliğinin avantajlarından yararlanmayı
arzularlar. Dolayısıyla hiyerarşiler, tüm insanların her zaman topluluğun ahlaki kurallarına
bağlı yaşamalarına ve kendi haklarına düşen paya razı olmalarına güvenilemeyeceği için
gereklidir. İnsanlar en nihayetinde, topluma uygun davranmadıkları durumlarda açıkça
belirlenmiş kurallar ve yaptırımlara uymaya zorlanmaktadır (Özcan, 1998:46).
Güven oluşumunda irdelenmesi gereken diğer unsurlar; toplumsal çevre (ki bu çevre
ortamdaki stresi azaltması için destekleyici olmalıdır), toplumsal normlar, kurallar ve kültürel
normlardır. Toplum gözünde sosyal kural ve normlara uyan kişiler diğerleri tarafından daha
çok kabul görür ve onaylanırlar (Hartley, 1993: 86). Bireyler arasındaki güven ilişkisindeki
temel beklenti olarak en sık belirtilen, karşı tarafın yetkinliğine, rolünü başarılı bir biçimde
gerçekleştireceğine yönelik beklentidir. İş ortamında bir yöneticinin, örgüt üyelerinden
üstlendikleri rolleri yüksek performansla yerlerine getirmelerini beklemesi ya da üyelerin
yöneticinin yönetsel faaliyetleri tam olarak başaracağını beklemeleri gibi. Bununla birlikte
eğer taraflar, aralarında daha derin ve duygusal temeli olan bir güven ilişkisi yaşıyorlarsa, bir
tarafın diğerinin çıkarlarına öncelik vereceği yönünde bir beklenti oluşur ve beklenti ile
bireyler ilişkilerinin geleceğinden ödünç alır (Erdem, 2003: 154).
İlk bakışta kurallar, prosedürler ve yetkiler toplumsal ortamı biçimlendiren temel
unsurlar olarak görünse de, çoğu zaman insani olguların yarattığı dinamikler, özgün bir
karmaşıklıkla ve bazen toplumsal yaşamın üyelerinin bile açıklayamadığı bir şekilde formel
yapının etkinliğini etkiler. Bazen bu dinamikler benzer yapılara sahip toplumlarda bile
birbirinden farklılaşır. Bazı toplumlarda iş birliğine gitmek oldukça zor olabilmektedir,
bireyler değişimlere ve bu değişimi isteyenlere açık ya da kapalı direnç gösterebilmektedir.
Bu direnç insan ilişkileri ile ilgilidir ve temelde güven sorunu bulunmaktadır.
Güvenin, üyelerinin ortaklaşa paylaştığı normlara dayalı, düzenli, dürüst ve işbirliği
yönünde davranan bir toplumda ortaya çıkması beklenir. Bu normlar Tanrı ya da adalet gibi
derin değerler hakkında olabilir. Fakat aynı zamanda, davranış kodları ve çalışma hayatına
ilişkin standartlar gibi dünyevi konuları da ele alır. Sözgelimi, Hipokrat yemininden ötürü, bir
doktorun bize bilinçli olarak bir zarar vermeyeceğine güvenimiz tamdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Her insan toplumu, bilgi, inanç, sanat, ahlak, hukuk, gelenek, göreneklerden ve insanın
toplumun bir üyesi olarak elde ettiği bütün yeteneklerden oluşan bir kültüre sahiptir. Toplumu
oluşturan bireyler bu kültürü sosyalleşme yoluyla kazanırlar. Sosyalleşmenin sağlanması için
de kişiler ve toplumsal gruplar arasında iletişim zorunludur. Başka bir deyişle iletişim toplum
için yaşamsal bir süreçtir. Toplumların var olabilmesi için düzen, düzen olabilmesi için de
kurallar gereklidir. İletişimin kurulup sürdürülmesi, karşı karşıya gelen iki insanın kişilik
yapılarıyla özellikleri dışında ve ötesinde benimsedikleri, üstlendikleri duruma ve rollere
bağlıdır. İletişimde bulunan insanların birbirlerinin durumunu ve rolünü algılamaları ve
değerlendirmeleri iletişimin sürdürülmesi açısından önem taşır. İletişimin varlığı toplumsal
yaşamın sürekliliğini sağlar, normlar ve roller ise düzenli bir sosyal yaşamın gereğidir. Bu
ders kapsamında toplumsallaşma süreci ve iletişim üzerinde durulmuştur.
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ÇALIŞMA SORULARI
1-İletişimin toplumsal nitelikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a)
b)
c)
d)
e)

Denetleme
Yönlendirme
Eğitme
Bilgilendirme
Soyutlama

2- İnsan topluluklarının kendi içlerinde ve birbirleriyle olan ilişkilerinde ……… anahtar rol
oynar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Toplumsallaşma
Birey
Toplum
İletişim
Kültür

3-Her toplum ve her sosyal grup, zaman içerinde kendine has bir normatif yapı ve düzen
geliştirir. O toplum veya sosyal grup içerisinde gelişen kavrama ne ad verilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Statü
İletişim
Norm
Rol
Hiyerarşi

4-…………….. grup ya da toplum içindeki belirli bir durumu, işlevi, konumu olan kişiden
başkalarının beklediği davranışların tümünü kapsar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Birey
Sanat
Rol
Statü
İletişim
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5- Bilgi çağının fikir adamları hiyerarşi ve otoritenin çöküşünü kutlarken riskli bir faktörü
görmezden gelmektedir. O da güven ve bu duygunun altında paylaşılan ……….. normlardır .

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Sosyal
Fiziksel
Toplumsal
Bireysel
Ahlaki

6-Kişinin üyesi olduğu toplumun beklentilerine uyum sağladığı, davranışları öğrendiği,
oluşturduğu ve değiştirdiği etkileşim süreci ile ……… gerçekleşmiş olur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Kültür
İletişim
Sosyal norm
Toplumsallaşma
Bireyselleşme

7-…………… tüm insanların her zaman topluluğun ahlaki kurallarına bağlı yaşamalarına ve
kendi haklarına düşen paya razı olmalarına güvenilemeyeceği için gereklidir .
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Normlar
Hiyerarşi
Standart
Roller
İletişim

8- Her insan toplumu, bilgi, inanç, sanat, ahlak, hukuk, gelenek, göreneklerden ve insanın
toplumun bir üyesi olarak elde ettiği bütün yeteneklerden oluşan bir ……….. sahiptir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Kültüre
İletişime
Bireye
Sembole
Dile
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9- Birbirlerine ortamlardaki nesneler, olaylar olgular ile ilgili değişmeleri haber veren, bunlara
ilişkin bilgilerini birbirine aktaran, aynı olgular nesneler karşısında benzer yaşam
deneyimlerinden kaynaklanan, benzer duygular taşıyıp bunları birbirine ifade eden insanların
oluşturdukları topluluk ya da toplum yaşamı içinde gerçekleştirilen tutum, yargı, düşünce,
duygu bildirişimlerine ne denir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kültür
Toplum
İletişim
Sermaye
Kamuoyu

10- İnsanların yaşamlarında büyük öneme sahip ………. sürecinde, kaynağın alıcıya
gönderdiği iletinin mümkün olduğu kadar aslına uygun olarak alıcıya ulaşması gerekir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

İletişim
Kültür
Sembol
Dil
Rol

Cevaplar: 1e, 2d, 3c, 4c, 5e, 6d, 7b, 8a, 9c, 10a
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3. İNSAN VE TOPLUM II

42

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. İNSAN VE TOPLUM II
3.1. Toplumsal Etki ve Uyma Davranışı
3.2. Uyma Davranışı
3.3. Benimseme
3.4. Boyun Eğme (İtaat)
3.5. Grup İlişkileri
3.6. Gruplarda Karar Alma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bireyler kendilerini neden gruba uymak zorunda hissederler?
2) Boyuneğmenin uyma davranışından farkı nedir?
3) Uyma davranışının sonu benimseme midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Toplumsallaşma
Bileşenleri

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sürecinin Toplumla uyumlu olmayı Toplumsallaşma sürecinde
sağlayan davranışlar
diğerleriyle birlikte yaşama
kuralları ve davranışlara
yansıyan tercihleri irdeler
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Anahtar Kavramlar
Uynma Davranışı, Boyuneğme, Grup İlişkileri
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Giriş
Bu ders kapsamında insanın toplumsal kuruluşu dediğimiz sosyalleşme sürecinin
bileşenlerinden toplumsal etki ve uyma davranışından söz edilecektir. Ayrıca benimseme,
boyuneğme ve grup davranışları üzerinde durulacaktır. Grupların özellikle karar alma
sürecinde bireylerin tercihlerine nasıl etki ettikleri ve onu yönlendirdiğinden söz edilecektir.
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3. İNSAN ve TOPLUM II
3.1. Toplumsal Etki ve Uyma
Topluluk içinde yaşamını sürdüren insan, günlük yaşantısının hemen hemen her
anında, kitle iletişim araçlarının (gazete, radyo, televizyon vb) ve arkadaşlarının, ailesinin,
öğretmeninin etkilemeye çalıştıkları hedefler konumundadır. Tüm bunlar insanların
birbirlerini etkileme, duygu ve davranışlarını diğerlerine kabul ettirme, benimsetme
isteklerinin doğal sonucudur.
Toplum içinde yaşayan insanların davranışlarının çoğu benzer davranışlardır. Belli bir
ülkede yaşayan kimseler çoğunlukla aynı din ve dile sahiptirler, benzer tutum ve inançları
vardır, olaylara benzer tepkiler gösterirler (Kağıtçıbaşı, 1999: 52). Toplumsal uyum sağlama,
yaşam içerisindeki bireysel özelliklerin bir bölümünün yok olması demektir. Genel toplumsal
kurallara uyum gösterme, toplumsal ilişkilerin de temel taşıdır. Toplumsallığın ilk koşulu,
bireyin bu normlara olabildiğince uyum sağlamasına bağlıdır. Sosyal etki sonucu meydana
gelen gruba uyma davranışı kişilerin benzerliğini dolayısıyla sosyal davranış düzenliliğini
yaratır.
Toplum içinde yaşıyor olma sosyal bir yaşamı da beraberinde getirir. Sosyal yaşam
içinde kişiler bilerek ya da bilmeyerek, farkında olarak ya da olmayarak diğer kişi ve kişilerin
herhangi bir konuda duygularını, düşünce ve davranışlarını değiştirme çabası içine girerler.
Sosyal etki, bireyin ya da bireylerin bilinçli ya da bilinçsiz olarak diğer kişi ve kişilerin
herhangi bir konuda duygu, düşünce ve davranışlarını değiştirme işlemi olarak tanımlanmıştır.
Kısacası, sosyal etki insanların birbirlerinin tutum duygu ve davranışlarını etkileme çabasıdır
(Sakallı, 2001: 14). Zimbardo ve Leippe’ya göre sosyal etkinin oluştuğu üç ortam vardır:
(Sakallı, 2001: 15).
 Kişilerarası iletişimin gerçekleştiği ortamlar,
 Birey-grup iletişiminin gerçekleştiği ortamlar,
 Basın ve yayın aracılığıyla oluşan etkiler.
Sosyal etkinin kendini gösterdiği kişilerarası iletişim bireyin ön plana çıktığı bir
ortamdır. Bu ortamlarda ilişkilerin birbirlerini etkilemeleri ve sonuçta hedefte değişimi
yakalama daha kolay olmaktadır. Birey - grup ilişkisinin olduğu ortamlarda ise sosyal etki
kaynağı belli bir gruba seslenir ve onları belli bir konuda kendisi gibi düşünmeleri için
etkilemeye çalışır. Aynı anda birden çok kişiyi etkileme söz konusudur. Sosyal etkilemeyi
yapacak olan kişinin ve karşısındaki grubun özellikleri çok önemlidir. Sosyal etki
ortamlarının bir diğeri ise basın - yayın araçlarıyla hedef kitlenin buluştuğu ortamlardır.
Gazete, televizyon, radyo gibi basın yayın organlarının etkileme güçleri birbirlerinden
farklıdır, ama sonuçta hepsi de çok etkili araçlardır. Bu üç etki ortamlarının hepsi birlikte
kullanıldığı takdirde hedef kitlenin ya da kişinin düşünce ve tutum değiştirmesi istenilen
yönde olacaktır.
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Sosyal etki ve uymayı sağlayan çeşitli sosyal kurallar vardır. “Sosyal kurallar farklı
ortamlarda duruma uygun davranışı belirleyen kurallar olarak kabul edilir ve verilen bir
sosyal rolde bir insanın nasıl davranacağını belirler” (Sakallı, 2001: 21).
Sosyal kurallar her an herkesin karşılaşabileceği olaylar karşısında nasıl
davranılacağını, neler söylenebileceğini belirler. Kişiler fazla düşünmeden kendisinden
beklenildiği gibi bir davranış gösterirler genelde. Bu şekildeki davranışlar toplum içindeki
karmaşayı en aza indirir. Sosyal kurallar kişilerarası ilişkileri düzenler. Toplum içinde
yaşayan bireyler sosyal kurallara genellikle uyum gösterirler. Uyum göstermedikleri takdirde
bir şekilde zarar göreceklerini bilirler. Sosyal kurallara uymayan kişiler grubun diğer
üyelerinden tepki görebilirler, sözlü olarak uyarılabilirler, gruptan dışlanabilirler veya fiziksel
bir cezaya çarptırılabilirler.
Yaşanılan sosyal kurallar var oldukları toplumsal yapının ve kültürel değerlerin
göstergesidir. Bir toplumda farklı kültürler olabilir bu da beraberinde farklı sosyal kuralları
getirir. Her kültürel yapı kendi sosyal kurallarını oluşturur. Kültür insanların davranışlarını
belirleyen önemli bir unsurdur. Ait olduğumuz kültürel yapı yaşamımızı düzenleyen kurallara
sahiptir. Şu an uyum gösterdiğimiz ya da göstermeye çalıştığımız kuralları doğumumuzdan
itibaren doğal bir süreç içinde öğreniriz ve çoğu zaman yapmış olduğumuz davranışlarımızı
sorgulamadan bizden öncekiler gibi ya da bizden sonrakiler gibi sadece yaparız. Doğumuzla
birlikte edinmeye başladığımız bilgiler, davranış kalıpları, değerler berberinde sosyal rolleri
de getirir. Sahip olduğumuz kültürün belirlediği bu roller bilinçli ya da bilinçsiz olarak belirli
davranışları göstermemiz için bir baskı oluşturur.
Sosyal roller zaman içinde tabi ki değişimler göstermektedir, fakat bunlar çok uzun
zaman almaktadır. Sosyal roller belli durumlarda kişilerden beklenen davranışları ifade eder.
Bireyler, diğer bireyler tarafından kabul görmek, onay almak, takdir edilmek isterler
kimse cezalandırılmaktan hoşlanmaz. Bu nedenle kendilerine verilen rolleri ya da üstlenmek
zorunda kaldıkları rolleri layıkıyla yerine getirmek için fazlasıyla çaba gösterirler. Kişi birden
fazla rol üstlenebilir ve birden fazla rol nedeniyle hiçbirini ya da birini istediği gibi ya da
beklenildiği gibi yerine getiremezse roller çatışması yaşanır.
Pek çok çalışan kadın bu roller çatışmasını yaşamaktadır. Bir yandan iyi bir anne
olmak yeterince çocuklarıyla ilgilenmek isterken, diğer yandan çalışma yaşamında pek çok
zorluğu göğüs germek zorunda kalabilmektedir.
Toplumsal etki ve uyma beraberinde işbirliğini getirir. İşbirliğinin niteliği ve sürekliği
taraflar arasındaki güven ilişkisi ile belirlenir (Erdem, 2003: 166). Kültürel yaklaşım ancak
birbirine güvenen bireylerin yaşadığı toplumlarda işbirliğinin mümkün olduğunu ve böylelikle
resmi ya da sivil yapıların oluşturulabildiğini kabul etmektedir (Gökırmak, 2003: 131). Birine
güvenmek ya da o kişiyi güvenilir bulmak, onun iyi şeyler yapacağına, en azından zararlı bir
şeyler yapmayacağına inanmak demektir. Bunlar o kişi ile işbirliğine girmek için yeterlidir.
Yüksek güven ortamlarında kişilerarası ilişkilerde taraflardan işbirliğine girmeleri beklenir.
Kişilerin bilişsel ve duyuşsal olarak birbirlerine ne kadar güvendikleri ya da işbirliğine
girmeye ne kadar istekli oldukları, onların değerleri ne kadar paylaştıkları, olumlu tutumları
ve sosyal ilişkileri ne kadar destekledikleri ile ilgilidir.
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İnsanlar başarabildikleri ölçüde sosyal kuralları yerine getirmeye çalışırlar. Diğer
insanları memnun etmek isterler. Bunun nedeni ise, sosyal onay almak, kabul görmek ya da
reddedilmekten kaçınmaktır. İnsanlar sosyal kurallara uyma davranışı gösterirken yalnız
değillerdir. Sosyal etkileşim uyum konusuyla bağlantılıdır. Eğer kişi grup içinde değilse o
davranışa devam etmeme oranı yükselebilmektedir.
Hiç kimse her durumda nasıl davranması gerektiği konusunda bilgili değildir. Kişi
bilmediği bir durumla karşı karşıya kaldığında çevresini gözlemler ve doğal olarak onların
davranışlarından, bilgilerinden yararlanma yoluna gider.

3.2. Uyma Davranışı
Bir kişinin davranış ya da inançlarını açık bir istek olmadan diğer kişilere göre
değiştirmesi uyma olarak tanımlanmaktadır. Kişinin gerçekten var olan ya da hissetmek
suretiyle varolduğuna inandığı grup baskısı ile ortada diğer kişilerden sözlü olarak bir istek
olmadığı halde düşünce ve davranışlarını diğerlerine benzer şekilde değiştirmesidir (Sakallı,
2001: 32).
Uyma davranışı; bir kişinin kendi görüşünü, grubun görüşü doğrultusunda değiştirmesi
olgusuna işaret eder. Önceleri gruptan farklı bir yönde düşünen kişi, sonraları bu fikrini
değiştirip, grubun görüşlerine yakınlaştığında onun gruptan etkilendiğini ifade edebiliriz.
“Uyma davranışında baskı kaynağı olan grubun, özellikleri, çoğunluğunun sayısı ve söz
birliği, kişinin bu davranışı göstermesinde etkili bir faktör grubu olarak görülmektedir.”
(Arkonaç, 1993: 64).
Algıladığımız toplumsal baskılar karşısında gerçek gereksinimlerimizi başka biçimde
gösterdiğimiz durumlarla doludur hayatımız. Kişi onaylanmama korkusuyla saklı düşünce ve
istekleriyle ters düşer bir izlenim bırakır (Kuran, 2001: 89). Kişi başkaları tarafından kabul
görme, onaylanma, onlardan gelecek olan red edilmelerden kaçınma arzusu ile diğerlerinin
görüşlerine uyum gösterir. İnsanların çeşitli gereksinmeleri vardır ve bunları tatmin etme
yolları arar. İhtiyaçlarımız bizi birbirimize bağımlı hale getirmektedir. Bu sebeple diğer kişiler
üzerinde iyi izlenimler bırakmak, onların bizden hoşlanmalarını sağlamak önem kazanır.
Diğer kişilerle olan uyuşmazlığımızın, bu uyuşmazlığın ölçüsüne göre, bizi diğerleri
tarafından sevilmemeye hatta reddedilmeye kadar götürebilir. Uyuşma hali ise diğerlerinin
bizim hakkımızdaki olumlu değerlendirmelerini arttıracak, böylelikle o gruptaki üyeliğimizin
yerini koruyacaktır.
Grup üyeleri belirsiz olarak algıladıkları durumlarda, ödül ya da hedef bakımından
grubun diğer üyelerine karşı kendilerini bağımlı algıladıklarında, tepkilerini diğerlerinin
önünde ortaya koydukları durumlarda çoğunluğun görüşüne daha fazla uyum göstermişlerdir
(Kuran, 2001: 71).
Kültürel normları, yani bütün toplumlar tarafından paylaşılan davranışsal kuralları
tartışmaktayız. Davranışlarımız aynı zamanda, aileler, takımlar ve cemaatler gibi küçük
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örgütlerin normları tarafından da biçimlendirilir. Bazı normlar yasa ya da resmi kurallar
şeklinde yazılı haldeyken, bir çoğu, alay etme, kaş çatma, ilişkiyi kesme ve diğer türden resmi
olmayan cezalandırma yolları ile uygulanan yazılı olmayan beklentilerden oluşur. Normlar
olmasaydı sosyal yaşam karmakarışık olurdu. Normlar sayesinde, altta yatan tutumlarda
büyük farklılıklar olmasına karşın, başka insanların davranışlarını önceden
kestirebilmekteyiz. Tek tiplik, çoğu durumda, uyma göstergesi olarak ele alınamaz. Örneğin,
milyonlarca Amerikalı sabahları kahve içer, ancak bunu uyma amacıyla yapmazlar; kahveyi
sevdikleri ve hoşlandıkları için içerler. Uyma bireyle grup arasında bir çatışmayı ifade eder;
insanlar bu çatışmayı kendi tercih ve inançları yerine daha büyük grubun beklentileri ya da
normlarını kabul ederek çözümlerler.“Uyma davranışı üç farklı sürece bağlıdır. İtaat,
özdeşleşme ve benimseme. İtaat, başkaları tarafından kabul edilmek; özdeşleşme, değer
verilen kişi ya da gruba benzemek, benimseme de gerçeği anlamak şeklinde kişiye yarar
sağlar. Bu bakımdan itaat ve özdeşleşme normatif, benimsemede ise bilgisel sosyal etki söz
konusudur. Aynı şekilde uymama davranışı da normatif sosyal etki ya da bilgisel sosyal etki
içerebilir.” (Kağıtçıbaşı, 1999: 80).
Uyma konusu Solomon Asch'ın üzerinde ilk sistematik araştırmayı yaptığı
1950'lerden beri sosyal psikolojide temel araştırma konularından biri olmuştur. Asch, bir dizi
deney yaparak insanların bazı koşullar altında, apaçık fiziksel kanıtları bile inkar ederek grup
baskısına uyacaklarını göstermiştir. Asch'ın görsel yargılama deneylerinde, insanlardan, bir
kart üzerinde farklı uzunlukta birkaç çizgiden karşılaştırma kartında bulunan çizgiye en çok
benzeyeni seçmeleri istenmiştir. Karşılaştırmanın belirgin olması için bu çizgiler bilerek
çizilmiştir ve doğru seçenek çok açıktır. Deneyde, biri dışında bütün katılımcılar
araştırmacının sahte denekleridir. Bazı denemelerde bu sahte denekler kasıtlı olarak aynı
yanlış yanıtı vermişlerdir. Bu durum, yalnız başına kalan gerçek deneği bir hesaplaşma
noktasına getirmiştir: Yanlış karar olduğunu bildiği bir şeye uymalı, grupla aynı görüşte
olmalı ve böylece kendi duyumlarından çıkardığı kanıtları inkar mı etmeli, yoksa grupla aynı
görüşte olmayarak uymamanın sosyal sonuçlarına katlanma riskine mi girmeli?
Genel olarak, denekler denemelerin yaklaşık yüzde 35'inde uyma göstermişlerdir.
Ancak, çok fazla oranda bireysel farklılıklar gözlenmiştir. İzleyen çalışmalarda, araştırmacılar
bir kişinin uyma olasılığını etkileyen iki ana grup faktörün olduğunu ortaya çıkarmışlardır:
Ortamın özellikleri ve bireyin özellikleri.
Oldukça kapsamlı çalışılan ortamsal değişkenlerden biri grubun büyüklüğüdür. Asch,
uyma olasılığının, sahte denek sayısı dört oluncaya dek, grup büyüklüğüne paralel olarak
arttığını bulmuştur. Bu noktadan sonra, diğer insanların sayısı deneklerin kendi gözleriyle
gördükleri gerçeği göz ardı etme eğilimlerinde bir fark yaratmamıştır.
Diğer bir ortamsal faktör de grubun görüş birliği içinde olma derecesidir. Sadece bir
tek sahte denek bile doğru yanıtı vererek çoğunluğun mükemmel anlaşmasını bozduğunda,
Asch'ın deneylerinde denekler arasındaki uyma, ortalama olarak yaklaşık yüzde 35'den yüzde
25'e düşmüştür. Yalnızca bir "müttefik" bile uyma baskısını hafifletmektedir. Üstelik
müttefik olan kişinin deneğin görüşünü paylaşması değil - sadece çoğunluğun görüş birliğini
bozması bile uymayı azaltmak için yeterlidir.
Uymayı etkileyen bir başka ortamsal değişken de görevin doğasıdır. Örneğin,
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uymanın verilen bir görevin karmaşıklığı ve zorluğu ile orantılı olarak değiştiği saptanmıştır.
Görev çok zorsa ya da yeterince iyi tanımlanmamışsa, uyma daha yüksek olmaktadır.
Karmaşık bir ortamda bireyler kendi görüşlerinden daha az emin olmakta ve çoğunluk
görüşüne daha fazla uyma isteği göstermektedirler.
Kişisel özellikler de uyma davranışını etkilemektedir. Kişi, bir grubu ne kadar fazla
çekici buluyorsa, gelecekte o grubun üyeleri ile etkileşimde bulunma beklentisi ne kadar
çoksa, grupta görece daha aşağıda bir konuma sahipse ve grup tarafından tam olarak kabul
edildiğini hissetmiyorsa daha fazla uyma eğiliminde olacaktır. Bu değişkenlerin bir ya da bir
kaçında kişinin puanı yüksek olduğu zaman, reddedilme korkusu doğal olarak kişiyi uymaya
zorlar.
Uyma; bir kişinin davranış ya da inançlarını açık bir istek olmadan diğer kişilere göre
değiştirmesidir. Diğer bir deyişle kişinin gerçek ya da hayali grup baskısını hissederek ortada
diğer kişilerden sözlü bir istek ya da emir olmadığı halde düşüncelerini ya da davranışlarını
diğerlerinin yönünde değiştirmesi onlara uymasıdır (Sakallı, 2001: 32).
Uyma davranışı gösteren kişiler yaptıkları şeyin nedenini tam olarak açıklayamazlar.
Özellikle kendine güveni az olan insanlar daha çok uyma davranışı gösterirler. Bireyler
gruptan dışlanmamak, alay edilmemek ve çoğunluk tarafından sevilmek için onların
fikirlerine uyup yanlış kararları kabul edebilmektedir.
Bireylerin uyma davranışı göstermelerinin nedenleri;(Sakallı, 2001: 30-33)
İnsanlar sosyal onaya ihtiyaç duydukları için diğerlerine uyarlar. İnsanlar grup
içinde olmayı güdülerler. Gruptan gelecek desteğe ve ilgiye ihtiyaçları vardır.
 İnsanlar doğru bilgiyi sağlamak, belirsiz durumlarda doğru karara ulaşma
şanslarını yükseltmek için gruba uyarlar.
 Uymanın diğer bir nedeni de bireylerin kendine güvenlerinin az olmasıdır.
Doğruya ulaşma çabası içinde kendi yeteneklerine güvenemeyen bireyler
diğerlerine bakarak onlara uymayı tercih ederler.
 Son olarak grup çok çekici ise bireyler o gruba uyarlar. İstenen bir gruba bağlı
kalmak ise bazen gönüllü olarak olmasa da o grubun kurallarına boyun
eğmekle başarılabilir.
Sosyal onay ihtiyacı bu olgularla tamamen ilgilidir ve ait olma duygusu bu gruba
bağlılığın en önemli nedenlerindendir. Bireyler güvendikleri, bağlı oldukları gruplardan
aldıkları bilgilere uyarak, grupların değerleri açısından, doğru karara vardıklarını düşünerek
rahatlarlar. Yani uyma davranışı onlar için bir avantajdır.


3.3. Benimseme
Uyma davranışının sonuncusu benimseme biçiminde olur. Birey doğru bulduğu görüş
ve ilkelere içtenlikle uyum gösterir, onları özümser. Benimsemenin kişiye sağladığı yarar
onun doğruyu anlama ve uygulama gereksinmesini tatmin etmesidir (Bıçakçı, 1998: 83).
Uyma genellikle yazılı olmayan normların baskısına karşı bir tepkidir. Kabul etme ise
tersine açık bir istek karşısında bir davranışın değiştirilmesidir. İstek, kulüp kapısında
bekleyen görevlinin kot pantolonla girmek isteyen müşteriye uygun kıyafeti hatırlatması gibi,
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bir sosyal normu yansıtabilir; ya da istekte bulunan kişinin gereksinimlerini karşılamaya
yönelik olarak yapılmış olabilir: "Lütfen kağıtları katlamama yardım edin." Benimsemede
karşıdan gelen bir istek de söz konusu olmaktadır.
Sosyal psikologlar insanın isteklerine başkalarının uymasını sağlayabilmek için
kullandığı birçok tekniği incelemiş bulunuyorlar. Bunlardan birisi, eşiğe adım atma etkisidir.
Her pazarlamacı küçük bir şey satmaya başladığı anda arkasının geleceğini ve satışta büyük
bir artış olabileceğini bilir. Aynı etki yaşamın diğer alanlarında da geçerlidir, insanlar küçük
bir isteğe bir kere razı olduklarında, büyük bir olasılıkla daha büyük bir isteği de kabul
ederler.

3.4. Boyuneğme (İtaat)
Toplumsal yaşamda bireyler uyma davranışı gösterirler. Bu davranışın özünde
toplumun geneline aykırı düşmeme çabası vardır. Boğun eğmenin getirisi ise, insanlar
tarafından kabul edilmek, ödüllendirilmek veya cezalandırılmamak şeklinde olmaktadır
(Bıçakçı, 1998:82). İnsanların çoğu birlikte yaşamaktansa evlenmeyi tercih etmekte,
böylelikle de toplum önünde ilişkilerini meşrulaştırmış olmaktadırlar.
Sosyal etki konusu olarak incelenen boğun eğme bir otoritenin emirleriyle oluşan
davranış değişmesidir. Boyun eğmenin temelinde otoriteden gelen bir emre uyma vardır.
Doğumumuzdan itibaren ailemizden, okuldan, masallardan, öykülerden itaat emmenin doğru,
etmemenin yanlış olduğunu inanacak şekilde eğitiliriz (Sakallı, 2001: 64).
Kabul etme bir istek karşısında davranışı değiştirmeye karar vermektir, itaat ise bir
emre uymaktır. Kabul etme gibi itaat de açık bir mesaja verilen karşılıktır; ancak bu durumda
mesaj, genellikle polis memuru, müdür, anne-baba gibi emrinin altında gerçekten bunu
uygulama gücü bulunan otorite sahibi biri tarafından doğrudan verilen bir komuttur. İtaat,
sosyal etkiyi en doğrudan ve en etkili biçimde yansıtır.
Stanley Milgram bir dizi araştırmasıyla, çoğu insanın otoriteyi temsil eden birine itaat
etmede ne kadar ileri gidebileceğini göstermişti. Bir öğrenme deneyinde denekler "öğrenici"
konumundakilere elektrik şoku uygulayacaklarını sanarak bir deneye katılmayı kabul
etmişlerdir, insanların söylenileni ne ölçüde yapacağını hangi etkenlerin belirlediğini ortaya
koymuştur. Otoritenin kim olduğu unvanlara, giysilere bakılarak anlaşılabilir. Üniforması
polisinkine benzeyen bir koruma görevlisine, sütçü ya da sivil giysili birinden daha fazla itaat
edilmektedir. Başka bir etken de gözlem altında bulunmaktır. Bir kişiye bir şey yapması
emredilir ve kişi kendi başına bırakılırsa, gözlem altında bulunduğu duruma kıyasla itaat
etmede azalma olur. Özellikle emir, ahlaki olmayan bir eylemi içeriyorsa bu durum daha da
geçerli gibi görünmektedir.
Milgram'ın deneyleri kişinin emirleri yerine getirme istekliliğini etkileyen diğer
faktörleri de ortaya çıkarmıştır. Öğretici ile kurbanın aynı odada bulunduğu durumlarda itaat
hızla düşmüştür. Odada bulunan bir başka "öğretici" şok vermeyi reddettiğinde itaat
azalmıştır. Ancak, bir eylemin sorumluluğunun paylaşıldığı, yani kişinin aynı işi yapan birçok
kişiden biri konumuna düştüğü durumlarda itaat derecesi çok daha fazla olmuştur.
Kendi ilkelerine ters düşse bile, insanlar neden isteyerek bir otorite figürüne itaat
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ederler? İlk neden, insanların otoritenin gücüne saygı duydukları ve onun ne yaptığını
bildiğini varsaydıkları için itaat ettikleridir, ikinci neden ise her istediklerini yapmayı kabul
ederek otorite figürüne karşı bir güven oluştuğu için, insanlar gücü elinde tutan otoriteye karşı
yükümlülük hissetmektedir. Bu anlayış oluşur oluşmaz, yine de denekler ne yaptıklarına
ilişkin bir çatışma yaşayabilirler, ancak çatışmayı bir kenara itip, mantığa bürünme yoluyla
"unutarak" çözümlerler ve böylece çatışmayı iyice azaltmış olurlar. İtaatin özü, kişinin
kendisini başka bir insanın arzularının temsilcisi olarak görmeye başlaması ve bu nedenle de
itaatkar davranışlarından ya da onların sonuçlarından kendisini sorumlu hissetmemesidir.
Benlik algısında bir kez bu tür bir değişme olduğunda, denekler zihinsel düzeyde
davranışlarının denetiminden vazgeçtikleri için arkasından itaat gelir. “Kişi, Milgram’a göre,
ailede okulda ve işinde otoriteye boyun eğerek elde ettiği ödüllere göre, içinde bulunduğu
sitüasyonu yasal bir otorite olarak algılar ve özerk olma durumundan görevli olma durumuna
kayabilir. Yaptığı işin sürekli olması, otoriteyi sarsma endişesi, yasal bir otoriteye karşı
itaatsizlikte bulunma, endişe gibi etmenler kişinin görevli olma durumundan çıkışını
zorlaştırabilir.” (Arkonaç, 1993: 90).
Topluluk yaşamında otorite herhangi bir konuda bireyden uyum göstermesini
bekliyorsa, birey de toplumdan dışlanmamak adına istemediği, onaylamadığı, kendi
değerlerine ters düşen durumlarda bile boğun eğerek beklenen davranışı sergileyebilmektedir.
Bu da toplumsal ve kişisel güvensizliği arttırmaktadır. Kişinin kendi geleceğine ve
davranışlarına güveni kalmamaktadır.

3.5. Grup İlişkileri
Çeşitli etkinliklerde bireyler arasındaki etkileşim sırasında bir grup yapısı biçimlenir.
İnsanlar farklı işlevler üstlenirler. Her biri göreli bir statü kazanır. İşlerin yürütülmesinde
kurallar oluşur. Kurallar, davranış standartları, savunulacak değerler, grup etkileşiminin yan
ürünleridir. Kurallar, standartlar ve değerlerden oluşan bu üst yapıya grubun sosyal normları
denir (Şerif ve Şerif, 1996 : 237).
Herhangi bir insan topluluğu grup sayılmaz. Grup olabilmenin psikolojik bir sonucu
vardır. Grubun her bir üyesi kendini gruba ait hissettiği gibi, gruptaki diğerlerinin de
bilincindedir. Bir topluluğun grup sayılabilmesi için grup üyelerinin birbirleriyle etkileşimde
olmaları, grupsal algının gelişmiş olması (grup üyelerinin birbirinin grup üyesi olduğunun
bilincinde olması), grup normlarının olması, grup içinde herkesin belli rollerinin olması (bu
roller çerçevesinde hareket ettiği sürece kabul görmesi), duygusal ilişkilerin gelişmesi
(birbirlerine karşı duyarlı, güçlü ve uzun süreli iletişim içinde olmaları) ve grup üyelerinin
ortak hedeflerinin olması gerekmektedir. Tüm bu unsurlar olduğu taktirde, güven grup içinde
var olmuş olur (Hartley,1993 :175).
Sosyal güven gruplarda resmi olmayan bir şekilde yayılır. Grup, içindeki sosyal
ilişkilerin yapısına odaklanır, sosyal yapının şeklinin nasıl olduğu ve grup üyelerinin
tanınmışlığı güvenin gelişmesini sağlar. Grup üyeleri birbirlerini bilirler, birbirlerini etkilerler
ve bu etki hakkında diğerleri ile konuşurlar. Sosyal güven seviyesi yüksek olduğu zaman
normlar standartlar ve diğer mekanizmalar grubu kontrole ve güvensiz davranış riskine mani
olmaya yönlendirir.
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Birey başkaları ve kendi arasında bir yargılama yapar ve ‘bizler aynıyız’ der. Eğer bu
doğru ise güvenin bir içgüdüsel yargılaması yapılmıştır. Bu olay bilinçli farkında olma
seviyesinin altında gelişir. Bu yüzden bireyin davranışlarında beklenmedik etkiler olabilir
(Earle, 2003). Bireyde güven duygusunun gelişmesinde salt kişiye özgü nitelikler değil grup
süreçleri de belirleyici rol oynar. Grup içinde değişen hem bireydir, hem de topluluktur.
Bireyler geçmiş yaşantılarını gruba katar ve grubu zenginleştirir, grup yaşamı da bireyi
dönüştürür(Karaman, 2003: 207). Grup ilişkileri genelde bir akış hali içerisindedir. Grup
hayatının bazı değişmezlik gösteren olguları da vardır. Grup üyelerinin grup içerisindeki
karşılıklı çekicilikleri onları, benzer görüşleri ve ortak hedefleri algılayıp geliştirmek üzere
motive eder.
Amprik araştırmalarında ortaya koyduğu gibi, konu ve kanaatlerden bağımsız olarak,
bazı insanların konuşmaya eğilimli oldukları, bazılarının ise susmayı tercih ettikleri doğrudur.
Bu durum tüm toplumsal gruplar için geçerlidir (Noelle-Neumann, 1998:51).
Birey gereksinimlerinin karşılanmasında sürekliliğin sağlanması için çaba gösterir.
Gereksinmelerinin sürekli sağlanacağını bilmek, kişiye güven duygusu verir. Söz konusu
gereksinimler ekonomik, toplumsal, siyasal ve psikolojik gereksinimlerdir. Dolayısıyla
güvenliğin bu dört ana alan üzerinde de söz konusu olabileceği bellidir. İnsanlar, gereksinim
niteliği ne olursa olsun, güvenlik duygusunun kişisel yetenek, toplumsal çevre, beşeri
ilişkilerde sürdürülebileceğini bilmektedir. İnsanı yaşamının her devresinde mikro toplumsal
çevresini geliştirmeye yönelten en önemli neden bu güvenliği sağlamak, başka bir deyişle,
kendini güvensizlik duygusundan kurtarmaktır. Bu duygu, sadece yaşamsal duygulara dönük
olarak da düşünülebilir (Usal ve Kuşluvan, : 251).

3.6. Gruplarda Karar Alma
Güven gruplarda resmi olmayan bir şekilde yayılır. Grup içindeki sosyal ilişkilerin
yapısına odaklanır, sosyal yapının şeklinin nasıl olduğu, grup üyelerinin tanınmışlığı güvenin
gelişmesini sağlar. Grup üyeleri birbirlerini tanırlar ve birbirlerini etkilerler. Bu etki hakkında
diğerleriyle konuşurlar. Güven düzeyi yüksek olduğu zaman normlar, standartlar ve diğer
mekanizmalar grubun güvensiz davranış riskini en aza indirirler.
Neden birçok karar tek tek bireyler yerine gruplara bırakılır? Bir şekilde, tek başına
davranan bir kişinin aynı konuyu değerlendiren bir gruptan daha fazla riske gireceğini
varsayarız. Grupların bireylerden daha tutucu kararlar alacağı konusundaki varsayımımız
1960'lara kadar pek tartışılmadan kabul edilmiştir. Aynı sıralarda, James Stoner bu görüşü
sınamak için bir deney planlamıştır. Stoner, deneklerden, bireysel olarak riskli ancak aynı
zamanda ödüllendirici olan bir seçenek ile az riskli ancak pek ödüllendirici olmayan bir
seçenek arasında karar vermek zorunda kalan hayali insanlara danışmanlık yapmalarını
istemiştir. Daha sonra denekler, küçük gruplar halinde toplanarak her kararı oy birliği ile
kabul edinceye kadar tartışmışlardır. Stoner ve birçok başka sosyal psikolog grupların tutarlı
olarak, tek başına danışmanlık yapılan duruma oranla, daha fazla riskli eylem planları
önerdiklerini hayretle ortaya koymuşlardır. Bu durum riske kayma olgusu olarak
tanımlanmaktadır.
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Daha sonraki araştırmalar riske kaymanın uçlara kayma olarak bilinen daha genel bir
grup olgusunun sadece bir yönünü yansıttığını göstermiştir. Uçlara kayma, bireylerin
tutumlarında, grup kararları sonucunda daha aşırıya gitme eğilimi olarak tanımlanabilir. Orta
derecede riskli bir konu üzerinde görüşmeye başlayan gruplar, bir konuyu ele alırken tedbirli
olma eğiliminde olan gruplara oranla tartışma sırasında daha aşırıya doğru hareket ederler.
Ortaklaşa davranış ve toplulukçu değerlere sahip toplumlarda kimlik, bir sosyal gruba
ait olmanın göstergesidir. Aynı kültürden gelenler, kendi gruplarından kimseler söz konusu
olduğunda toplulukçu ilkelerle hareket ederken, yabancılara karşı bireyci kültürün üyeleri
gibi davranırlar. Tutumlar grup içindeki ve dışındakilere göre farklılık gösterir. Grup içinde
ise ortak çıkarlara bağlılık görülürken, fırsatçı davranmanın sosyal maliyeti ile karşılaşmak,
bu davranışa eğilimi caydırır. Grup üyeleri arasında güven güçlüdür ve duyuşsal temellere
dayanmaktadır. Grubun dışındakilere karşı güveni kolay gelişmez. Daha şüphe ile yaklaşılır
ve dış grupla kurulan güven ilişkisinde bilişsel yapı geçerlidir (Erdem, 2003: 170).
Grup kararlarının alınmasında uçlara kaymaya yol açan nedir? Her şeyden önce,
tartışma sırasında insanlar diğer grup üyelerinin de, sandıklarından daha fazla kendi
görüşlerini paylaştıklarını görürler. Bu durumda, en azından bazı grup üyeleri, başkalarına
daha olumlu görünme çabasıyla grupta daha baskın olarak şekillenen görüşün güçlü
savunucuları olurlar. Şu ya da bu uca doğru kayan tartışmalar, insanların sadece başlangıçta
takındıkları tutumların doğruluğunu pekiştirmekle kalmaz, aynı zamanda onların tutumlarını
daha da katılaştırır ve bu yüzden grup bir bütün olarak benimsediği görüşte daha da aşırı uca
kayar. Bu nedenle, eğer bir sorunun çözümünde gruba başvurursanız, sorunun tedbirli bir
şekilde ve daha da tutucu bir yönde çözüleceğinden emin olmanız için; grup üyelerinin
başlangıçta tedbirli ve tutucu görüşte olmalarını garantiye almanız gerekir.
Daha büyük grupların bireyi uyma davranışına itici gücü daha fazladır, ancak grup
belli bir üye sayısına vardıktan sonra, üye sayısının daha fazla artması bireyi uyma
davranışına itmede daha fazla bir fark getirmemektedir. Söz birliği etmiş bir grubun, üyesi
üstündeki etkisi çok kuvvetli olmaktadır. Buna karşılık kişi tek başına kalmaz ve bir başka
kişide grup görüşüne karşı çıkarsa, bu iki kişilik azınlık bile gruba karşı tek bir kişiden çok
daha fazla direnme gösterebilir. Sosyal etki kaynağının yani kendine uyulan kişi ya da
grubun algılanan mevkii ne kadar yüksekse bireylerde meydana getirdiği uyma davranışı da o
kadar fazladır. Yüz yüze olma durumunda etkileme ve bunun sonucu olan uyma davranışı
daha kuvvetlidir (Kağıtçıbaşı, 1999: 80).
İnsanların bir amaçla toplandıkları her yerde grup süreçlerinden söz edilebileceğinden
kurumsal örgütlerde de benzer ilişkiler mevcuttur. Kurum içi bireyler arasında yetke ve
sorumlulukların paylaşılması, iletişimde çarpık algılamaların en aza indirilmesi, kurum içi
eğitim ve gelişme olanaklarının varlığı sosyal örgütlenmeye işaret eder. Bireyler arasındaki
samimiyet ve güven duygularını imkansız kılan toplumsal etkileşimde kuşku, haset, düşmanca
rekabet, kaygı uyandıran davranış kalıplarının geliştiği, yansıtma savunmalarının ön planda
olduğu kuşku doğuran bir örgüt biçimi oluşur (Karaman, 2003: 214).
Kişiler içinde yer aldıkları grupları güvenilir bulurlar. Gruptaki karar alıcıları etkileme
imkanı olmasa da grubun kendisinin yararına çabalayacağına ya da en azından zararına
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olmayacak şekilde davranacağına güven duyar ve denetleyemeyeceği eylem ve davranışlara
karşı savunmasız kalmaya gönüllü olur.
Güçlü bir güven iklimine sahip gruplarda, üyelerin gruba olan bağlılıklarının artması
özdeşleşmenin kolaylaşması ve performansın yükselmesi beklenir. Yüksek güven ortamında
bulunanlar grup otoritelerini daha güçlü destekler, gruba bağlanır, grubun amaçları, normları
ve değerleri ile özdeşleşir (Erdem, 2003: 165). Düşük güven ortamının olduğu gruplarda ise
kişiler gruba yabancılaşır. Riske girmek istemezler, karar süreçleri zarar görür, herhangi bir
yenilik ya da değişim, şüphe ve dirençle karşılaşır, gruba düşük bir bağlılık gösterilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Toplum içinde yaşayan insanların davranışlarının çoğu benzer davranışlardır. Belli bir ülkede
yaşayan kimseler çoğunlukla aynı din ve dile sahiptirler, benzer tutum ve inançları vardır,
olaylara benzer tepkiler gösterirler. Toplumsal uyum sağlama, yaşam içerisindeki bireysel
özelliklerin bir bölümünün yok olması demektir. Grup içinde uyma davranışı; bir kişinin
kendi görüşünü, grubun görüşü doğrultusunda değiştirmesi olgusuna işaret eder. Önceleri
gruptan farklı bir yönde düşünen kişi, sonraları bu fikrini değiştirip, grubun görüşlerine
yakınlaştığında onun gruptan etkilendiğini ifade edebiliriz. Güven gruplarda resmi olmayan
bir şekilde yayılır. Grup içindeki sosyal ilişkilerin yapısına odaklanır, sosyal yapının şeklinin
nasıl olduğu, grup üyelerinin tanınmışlığı güvenin gelişmesini sağlar. Grup üyeleri birbirlerini
tanırlar ve birbirlerini etkilerler. Bu etki hakkında diğerleriyle konuşurlar. Güven düzeyi
yüksek olduğu zaman normlar, standartlar ve diğer mekanizmalar grubun güvensiz davranış
riskini en aza indirirler. Bu ders kapsamında ayrıntılı olarak sosyalleşme, toplumsallaşma
üzerinde durulmuştur.
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BÖLÜM SORULARI
1-Zimbardo ve Leippe’ya göre sosyal etkinin oluştuğu kaç ortam bulunmaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Bir
İki
Üç
Dört
Beş

…………. , insanların birbirlerinin tutum duygu ve davranışlarını etkileme çabasıdır.

2-

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Sosyal norm
Statü
Rol
Sosyal etki
Toplumsallaşma

Sosyal kurallara uymayan kişileri nasıl bir durum beklemez?

3a)
b)
c)
d)
e)

Grubun diğer üyelerinden tepki görebilir
Sözlü olarak uyarılabilir
Gruptan dışlanabilir
Fiziksel bir cezaya çarptırılabilir
Empati kurabilir

4-……… , belli durumlarda kişilerden beklenen davranışları ifade eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)

Sosyal norm
Sosyal rol
Sosyal etki
Statü
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e) Toplumsallaşma

5- Aşağıdakilerden hangisi kişilerin uyum göstermesinin sebepleri arasında yer almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Onaylama
Kabul görme
Red edilmelerden kaçınma
İyi izlenim bırakma
Empati kurma isteği

6- ………. bir kişinin kendi görüşünü, grubun görüşü doğrultusunda değiştirmesi olgusuna
işaret eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Sosyal norm
Sosyal etki
Uyma davranışı
Statü
Toplumsallaşma

7- Aşağıdakilerden hangisinde uyma davranışında bulunan süreçler doğru olarak verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

İtaat, özdeşleşme, benimseme
Onaylanma, kabul görme, benimsenme
İtaat, onaylanma, iyi izlenim bırakma
Kabul etme, uygulama, empati kurma
Onaylanma, benimsenme, kabul görme

8- ,,,,,,,,,,,,, bir dizi deney yaparak insanların bazı koşullar altında, apaçık fiziksel kanıtları
bile inkar ederek grup baskısına uyacaklarını göstermiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Asch
Zimbardo
Leippe
Milgram
Stoner

9- ………… bir kişinin davranış ya da inançlarını açık bir istek olmadan diğer kişilere göre
değiştirmesidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
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a)
b)
c)
d)
e)

Norm
Rol
Statü
Etki
Uyma

10-Uyma davranışını en çok gösteren kişilik yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Onaylamak isteyen
Kendine güveni az olan
Dışlanmaktan korkan
Kabul görmek isteyen
İtaat eden

Cevaplar: 1c, 2d, 3e, 4b, 5e, 6c, 7a, 8a, 9e, 10b

4. SOSYOLOGLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. SOSYOLOGLAR
4.1.Emile Durkheim
4.2.Karl Marx
4.3.Max Weber
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Emile Durkheim’in “İntihar” adlı çalışması neyi anlatır?
2) Karl Marx toplumsal yapıyı nasıl tanımlar?
3) Max Weber’in öğretileri günümüzde de geçerliliğini koruyor mu?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Üç büyük sosyoloğun bu bilime
katkılarını öğrenmiş olur

Üç büyük sosyoloğun çalışmalarını
öğrenerek toplumsal yapıyı
çözümlemeye yönelik bakış açısı
geliştirebilir

Emile Durkheim
Karl Marx
Max Weber
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Anahtar Kavramlar
Emile Durkheim, Karl Marx, Max Weber
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Giriş
Sosyologlar toplumun bulmacalarını incelerken sık sık daha önceki sosyologların bunları
anlamlandırma çabalarına göndermede bulunurlar. Gerçektende günümüz sosyologları çağdaş
bulmacaları çözmeye çalışırken onlar için bir zenginlik oluşturan uzun ve kıymetli bir
sosyoloji geleneği vardır. Sosyologlar, özellikle kendi toplumlarına ve diğer toplumlara ilişkin
araştırmalarının bir sonucu olarak çağdaş meselelere ışık tutabilecek olan görüşleri sebebiyle
sık sık Durkheim, Marx ve Weber gibi klasik sosyologların çalışmalarına geri dönerek
göndermede bulunurlar. Bu derste kısaca bu sosyologların üzerinde durulacaktır.
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4. SOSYOLOGLAR
İlk sosyologlar takipçilerine, çoğu toplumsal olgunun incelenmesinde kullanılabilecek
sosyolojik kavramlardan oluşan temel bir alet çantası sağlamışlardır. Elbette kendi dönem ve
toplumlarını anlamaya çalışan birşeyler sunabilecek olanlar yalnızca klasik sosyologlardan
ibaret değildir. Toplumlar sürekli değişiyorlar ve önceki dönemlerde hiç düşünülmemiş olan
gelişmeleri açıklayabilmek için yeni kavramlar oluşturulmuş durumdadır.

4.1. Emile Durkheim
Emile Durkheim, ( 15 Nisan 1858 - 15 Kasım 1917) Yahudi kökenli Fransız sosyolog,
Modern Sosyolojinin kurucularından sayılmaktadır.
Durkheim, ilk sosyal bilimcilerden birisiydi ve toplumların doğasını incelemek için
kullanılabilecek bir çok önemli kavram geliştirdi.
Durkheim toplumbilimi kendi olgularını kendi ön dayanaklarıyla işleyen bir bilim durumuna
getirdi. Auguste Comte'un fiziği, Herbert Spencer'in biyolojiyi örnek alıp inceledikleri
toplumsal olaylar ona göre yalnız kendi türünden olaylarla açıklanabilir, "toplumsal olay"
bireye bağlı ve bireyle başlayıp biten bir süreç değildir. Toplumsal olay bireyi aşkındır, birey
ona katılır. Her birey için toplumsal olaya katılmak kaçınılmaz bir zorunluktur. Çünkü
toplumsal olaylar; genel zorunlu bireyi ve bireyler arası ilişkileri belirleyen din, ekonomi,
hukuk, ahlâk, siyaset, bilim ve sanat türünden olaylardır.
Durkheim bireyi bireyselliği toplum içinde tümüyle eritmez. İnsanın kendine özgü bireyliğini
ve topluma özgü toplumsallığını saptar. İnsan genel doğruları hazırca, tartışıp araştırmadan
toplumdan alır. Bu doğrular: bireyin, kendisi, başkaları, insanlar arası ilişkiler, doğa, evren
olguları üzerine yargılarına temel dayanak olur. Toplum bir başka yanıyla da insana ilişkin
her kurumun temeli olup doğal bir bileşimdir. Kurumlar örneğin din ve Tanrı anlayışı da
topluma bağlıdır ve onunla birlikte gelişip evrimleşir.
Durkheim bilgi anlayışında toplumun görüşünü örnek alır. Bilgide en genel kavramlar tek tek
şeylerin tümünden bağımsız olmayıp tersine onlara uygulanabilen, topluma ilişkin kavramlar
olduklarından en geçerli kavramlardır. Bunların mutlak, öncesiz sonrasızca doğru ve kesin
kavramlar oldukları da söylenemez. Bilginin temel taşları olan genel kavramlar toplumla
birlikte zaman ve uzam bağlamında değişip gelişen kavramlardır.
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4.1.1. Toplumsal Dayanışma
Sosyolojiyi günümüzde ve geçmişte uğraştıran temel sorunlardan biri toplumsal düzen veya
Durkheim'ın deyimiyle, 'toplumsal dayanışma' problemidir.Toplum düzeni nasıl sürdürür?
Toplumdaki milyonlarca insanın ortasında, gündelik hayatta içinde yer aldığımız birçok
etkinlikten toplumsal düzen nasıl ortaya çıkar ve oldukça karmaşıklığı içinde toplum nasıl
birliği sağlar ve değişir? Yüzyıl başında Avrupa'nın, özellikle Fransa'nın yaşadığı siyasal
karışıklıklar ve sınai/kentsel ayaklanmaların tam ortasında yaşayan Durkheim için bu
özellikle temel bir sorudur.
Durkheim toplumsal düzen probleminin öneminin son derece farkındaydı ve tüm akademik
kariyerini bu problemi analize ve açıklamaya adadı. O toplumsal dayanışmayı kendi
işlevselcilik teorisinin ve Sorbonne Üniversitesi ve Fransa'da ilan ettiği yeni bilimin temel
kavramı kıldı. Özelde Durkheim, toplumsal düzenin nasıl kurulduğu ve varlığını nasıl
sürdürdüğünü, özellikle yoğun ve hızlı bir değişme döneminin ardından nasıl yeniden
kurulduğunu, geleneksel toplumların modern toplumlara, kırsal toplulukların kitlesel sanayikent toplumlarına doğru nasıl evrimleştiklerini analiz etmeye çalıştı. Özelde, bütün bu geçiş
koşullarıyla ilgili değişimlerin ortasında, büyük ölçüde gelişmiş sanayi toplumlarına özgü
bireysel hak ve özgürlükler kitle toplumunun toplumsal düzen ve denetim ihtiyacı karşısında
nasıl geliştirilmekte ve korunmaktadır? Cevap, Durkheim'a göre, "işbölümünün giderek
gelişmesi sonucunda toplumsal dayanışmanın dönüşüme uğraması"nda yatar.
Durkheim ilk temel eseri Toplumda işbölümü'nü (1893) toplumsal dayanışma konusuna
ayırdı.
Durkheim, bireylerin ya da grupların arzularının sosyal dokuyu parçalamasını engellemek,
toplumların farklı şekillerde bütünleştiklerini incelemek için “toplumsal dayanışma”
kavramını kullanmıştır. Toplumsal dayanışmayıda ikiye ayırmıştır:
Durkheim, mekanik dayanışmayı, bireylerin temel olarak oldukça benzer hayatlar yaşadıkları
için birbirleriyle çzdeşlik kurdukları geleneksel ya da modern öncesi toplumların tipik özelliği
olarak tanımladı. Buna göre, kabile, klan, küçük köylü toplulukları ve benzerlerinin bir arada
kalma sebepleri, bu topluluklardaki herkesin hemen hemen aynı biçimde yaşıyor ve çalışıyor
olmasıdır.
Geleneksel toplumlar, topluluklar/cemaatler veya gruplarda ilişkiler özellikle yüz yüze veya
mekaniktir ve işbölümü çok basittir, insanların çoğunluğu genellikle aynı işi yapar (örneğin,
avcı veya çiftçidir). Ortak bir hayat tarzı, herkes tarafından bilinen ve uygulanan ortak adetler
ve ritüeller vardır. Durkheim'ın 'consdence collective' olarak adlandırdığı temel ortak bir
konsensüs vardır: bu terim genellikle 'ortak bilinç' veya kollektif bilinç' olarak çevrilir ve
toplumsal dayanışmanın üzerine kurulduğu ve bireylerin davranışlarını düzenleyen ve kontrol
eden ortak bir ahlak veya değerler topluluğunu çağrıştırır, Mekanik toplumlarda kolektif
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bilinç tamamen hakim konumdadır, zira bu basit sosyal sistemler içinde yer alan herkes
özünde aynıdır. Bireyselliğe çok az yer vardır, toplumsal farklılıklar çok azdır ve özel
mülkiyet neredeyse hiç bilinmez ve bu yüzden uyum/itaat hem 'doğal'dır hem de
sosyalleşmeyle ve aile, din gibi temel toplumsal düzenlemeler aracılığıyla sağlanır. Sapmalar
şiddetle ve kollektif olarak cezalandırılır.
Ancak, toplumlar gelişip modernleşirken, sanayi ekonomileri ve karmaşık işbölümleri gelişir
ve insanlar kırdan kente göç ederken, sonuçta mekanik dayanışma topluma dar gelmeye
başlar. Farklı meslekler, hayat tarzları ve alt-kültürlerin çoğalması ve yasallık kazanmasıyla,
benzerlik yerini farklılaşmaya, homojenlik heterojenliğe bırakır. Kollektivizm yerine
bireycilik, ortak mülkiyet yerine özel mülkiyet, komünal/toplumcu sorumluluk yerine bireysel
haklar, ortaklaşalık yerine sınıf ve statü farklılıkları geçmeye başlar. Yüz yüze ilişkiler ve
resmi olmayan (informel) sosyal kontroller artık toplumu bir arada tutamaz; güç ve otorite aile
ve kiliseden hukuk ve devlete geçer. Tıpkı doğada olduğu gibi, bu farklılaşma ve
kompleksleşme toplumsal dayanışma için yeni bir temel -yani, toplumsal düzen ve bireysel
özgürlüğün başarılı bir biçimde sağlanabileceği organik dayanışmayı- gerektirir.
Modern toplumlardai Durkheim’ın organik dayanışma olarak adlandırdığı yeni bir dayanışma
biçimi ortaya çıktı. Kişilerin çok farklı rolleri ve ekonomik işlevleri olduğundan ve tüm
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için birbirlerine ihtiyaç duyduklarından, bu, başkaları ile farklılık
üzerinden özdeşlik kurulması idi. Bu yüzden Durkheim’a göre modern toplumların
karakteristiğini, “karşılıklı bağımlı parçaların birbiriyle ilişkisi” belirliyordu. Hiçbir birey ya
da toplumun hiçbir parçası, başkalarıyla ilişki kurmaksızın etkili biçimde iş göremezdi.
Toplumun bileşen tüm parçaları, karöaşık sistemin bütününün etkili biçimde işlemesine kendi
farklı biçimde katkıda bulunuyordu ve toplumun devam etmesi bu karşılıklı yakın ilişkiye
dayanıyordu.

4.1.2. Anomi
Durkheim anomi kavramını, kollektif kimlik, ortaklaşılan çıkar ve değerlere dair algının
gerilemekte olduğu ve bireylerin genel olarak kabul edilen davranış normları ve ya da sosyal
standartlardan bağımsız biçimde davrandıkları bir toplumdaki durumu tanımlamak için
kullanmıştır. Durkheim, son derece gelişmiş ve uzmanlaşmış iş bölümüne ve daha gevşek bir
şekilde düzenlenen ekonomilere sahip olan modern toplumların, her bir bireyin artan özgürlük
duygusu ve deneyimler ile değerlerin birbirinden giderek uzaklaşmasından dolayı böylesi bir
sosyal çözülme riski ile karşı karşıya kalma ihtimallerinin daha büyük olduğuna inanır.
Anominin kelime anlamı normsuzluktur. O sosyal kontroller zayıfladığında, ahlakı ve siyasal
kısıtlamalar ortadan kalktığında kendini gösterir ve özellikle sanayileşme ve kentleşme gibi
hızlı toplumsal değişme dönemlerinde, geleneksel normların işlemediği veya ortadan kalktığı
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durumlarda yaygındır. insanlar huzursuz ve tatminsiz hale gelirler ve insanların hayattan ne
bekleyebilecekleri konusunda yeni bir ahlakı konsensüse ihtiyaç duyulur. Sanayileşme ve
tüketimcilik uzmanlaşma ve bencilliği teşvik ederek bu süreci hızlandırır.
Anomi bir düzensizlik durumu, sınırlandırılmamış bireyciliğin gemlenememesi nedeniyle
sosyal kontroller ve toplumsal düzenin işlemez hale gelmesidir. Modern kapitalizmin tüketim
çılgınlığı ortasında tutkular ve arzular giderek artar ve geleneksel disiplinler ve sınırlamalar
artık gücünü koruyamaz hale gelir. insanlar artık daha azıyla yetinmez ve tutkularını
gemlemekte zorlanırlar. Durkheim halk demokrasisine güvenmez ve onun sonuçlarından
korkar. Bireyler sadece ahlaki bir düzene bir tür bireyler-üstü bir güce tabi olduklarında
kendilerini güven içinde hisseder, mutlu ve belirli ölçüde özgür olabilirler. Toplumsal düzen
ve bireysel mutluluk yüksek düzeyde bir toplumsal bütünleşmeye bağlıdır.
Anomi, bireyin peşinden koştuğu amaçlar ve onların gerçekleşme ihtimaliyle gösterilmiştir.
Bu amaç ve arzular, kısmen biyolojik, kısmen de toplumsal özelliklidir. Durkheim genel
olarak 19. yüzyılın sanayi toplumunu, kazanmayı düzenleyen normların ya cılız biçimde
kurumsallaştığı ya da hiç bulunmadığı bir toplum şeklinde analiz etmiştir.
Nitekim anomi, "toplumun sancılı bir krizle ya da ani geçişlerle sarsıldığı" zamanlarda
meydana gelen, normların bulunmadığı bir durumdur.
Sanayileşmenin gelişmesiyle beraber arzular çoğalır ve tam da geleneksel kuralların
otoritesini kaybettiği bir anda, bu arzuların sunduğu zengin ödül insanları kışkırtır ve onları
daha çok açgözlü ve denetime karşı daha çok tahammülsüz kılar. Tutkuların dizginsiz
kalması, tam da daha fazla disipline ihtiyaç duydukları anda düzensizlik, yani anomi
durumunu iyice yoğunlaştırır.
Durkheim'ın organik bir analoji kullanması ve bütün toplumların aynı evrimci yolu
izleyecekleri ne inancı toplumsal ve tarihsel bakımdan geçersizdir. Durkheim, kendini
savunurken analitik açıdan kullanışlı ideal tiplerden yararlandı, ancak bunu bir zorunluluk
olarak görmedi. 0, bütün toplumların bu modellere mutlaka uygun düşmesi gerekmediğini ve
farklı biçimlerde evrimleşebileceklerini kesinlikle kabul eder.
Toplumsal dayanışma kavramı toplumsal düzeni analiz etmek için temel bir çerçeve sağlasa
bile, toplumsal değişme ve çatışmayı açıklayacak derinlikten yoksundur. 'Toplumsal
dayanışma~ ani devrimci değişimleri değil kademeli evrimci gelişimleri açıklayabilir. 0,
değişmeyi toplumsal uyarlanma/ adaptasyon ve dengenin yeniden kurulmasına göre açıklar,
ancak sınıfsal ve siyasal çatışmaya (anomi kavramında yaptığı gibi) bir sosyal problem olması
dışında çok az açıklama getirir. Aksine, Marksistler ve daha radikal yazarlar sınıf
mücadelesini toplumsal gelişme teorilerinin merkezine oturtmuşlardır. Durkheim, sınıf
çatışmasını, basitçe, zorunlu bir işbölümünün ve mevcut toplumsal eşitsizliklerin devam
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etmesinin yarattığı toplumsal gerilimin bir belirtisi olarak düşünür. Aslında o sosyalist
düşüncelere yakınlık duyar ve tıpkı Saint-Simon gibi organik dayanışmaya ve fırsat eşitliğine
dayalı sınıfsız bir toplumun ortaya çıkacağını düşünür.Böylesi gelişmiş bir toplumun
kendiliğinden ortaya çıkamayacağını kabul eden Durkheim, daha rasyonel bir işbölümü, daha
eşitlikçi bir sosyal adalet sistemi yaratmak için devlet planlaması fikrini destekler.
Antropolojik araştırmalar Durkheim'ın mekanik dayanışma fikrini desteklese de, onun organik
dayanışmanın temeli olarak ekonomik karşılıklılık ve meslek ahlakına inancı -ütopik değilse
de- bir ölçüde iyimser bir yaklaşım olarak görülmüştür. Bu eleştiriyi kabullenen Durkheim,
organik dayanışmada ahlakı ve toplumsal konsensüs üzerine analizlerinde, zamanla ekonomik
karşılıklı bağımlılık konusundan modern toplumlarda dinsel değerlerin yeniden yaratılmasına
ve milliyetçilik gibi toplumsal törelerin temsil ettiği ahlakı evrenselliğin ortaya çıkışına ve
ayrıca eğitim ve yurttaşlığın bireyi topluma bağlamakta gerekli olan ortak insanlık duygusu
yaratma gücüne yönelmiştir. Ne yazık ki, modern toplumlarda kollektif bilinç, gelişmiş kitle
toplumlarına istikrar kazandırmak ve onları düzenlemek için gerekli organik dayanışmayı
desteklemek bakımından, çoğu kez oldukça değişken, değişebilir ve yüzeysel görünmektedir.
Durkheim, ayrıca, organik dayanışmayla karşıtlık içindeki mekanik dayanışmayı ölçecek bir
temel ararken, cezalandırıcı ve iade edici hukuk arasındaki aykırılıkları abarttığı için de
eleştirilmiştir. Eleştirilerde, onun özel örnekler olarak verdiği çoğu geleneksel toplumun iade
edici hukuk biçimlerine sahip olduğu, ancak diğerlerinde sözgelimi, Trobriander Adalarında
hiç de cezalandırıcı yaptırımlara başvurulmadığı öne sürüldü. Aynı şekilde, çoğu modern
devlet kendi otoritesini güçlendirmek ve bireysel hakları baskı altına almak için (özellikle
Güney Afrika'da ve çoğu komünist ülkede olduğu gibi) büyük ölçüde cezalandırıcı hukuk
kurallarına başvurur.
Bütün bu eleştirilere rağmen, Durkheim'ın toplumsal dayanışma kavramı, onun evrimci
toplumsal değişme teorisi ve toplumsal gelişmeyi analiz ve yönlendirme çabası, o günden beri
sosyolojik düşünce ve araştırmaların itici gücü olmuştur. Son olarak Durkheim, sosyolojinin
“sosyal gerçeklikleri nesneler gibi ele almaları” yani toplumun, kendisini oluşturan
bireylerden bağımsız bir var oluşu olduğunu kabul etmeleri gerektiğini iddia etmişti.
Durkheim, bu iddiaların doğruluğunu sosyal davranışlarda, bireylerin doğum ya da
ölümlerinden bağımsız olarak uzun zaman boyunca devam eden belirli düzenliliklerin
varlığını göstererek ileri sürmüştür. En önemli eseri olan “intihar” da (1897), yaygın bir
biçimde son derece kişisel bir durummuş gibi algılanan bir konuyu ele almış ve onu sosyal
nedenler açısından analiz etmiştir.
Durkheim sosyolojiyi saygın ve saygıdeğer bir disiplin haline getirmiştir. O gerçekte
sosyolojinin kurucu babalarından biri, ondokuzuncu yüzyılda sosyolojinin doğuşuna ve hayat
bulmasına yardımcı olan Kutsal Üçlü'nün gerçek bir parçasıdır.
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4.2. Karl Marx
Çağdaş sosyolojide büyük etki sahibi olan ikinci klasik sosyolog, Karl Marx’tır.
MARX, Karl (1818-1883). Karl Marx 19. yüzyılda felsefe, ekonomi ve siyaset alanlarındaki
kuramlarıyla, yalnız kendi döneminde değil, tüm 20. yüzyıl boyunca etkili olmuş bir düşünür
ve devrimcidir. Kendi adıyla anılan Markisizm kuramını, arkadaşı Friedrich Engels ile birlikte
oluşturmuştur. Marksizm, tarihi, toplumların gelişim kurallarını ve toplumun
dönüştürülmesini inceleyen bir kuramdır. Hedeflediği komünizm ya da bilimsel sosyalizm
düşüncesi 150 yıllık bir siyasal akım yaratmıştır.
Tam adı Karl Heinrich Marx olan bu bilim adamı, Prusya'da Trier'de doğdu. Musevi olan ailesi 1824'te Hıristiyanlık'ı kabul etti. Marx, ilk ve ortaöğrenimini Trier'de tamamladıktan sonra önce Bonn, daha sonra Berlin üniversitelerinde hukuk, tarih ve felsefe öğrenimi gördü. Bu
arada, Hegel'in felsefesinden etkilendi ve üniversitedeki Genç Hegelciler'e katıldı 1841'de
felsefe üzerine hazırladığı doktora tezi Jena Üniversitesi'nde onaylandı.
1842'de Köln'de demokrasiyi savunan bir gazetenin yazarlığını ve daha sonra yayın
yönetmenliğini yapmaya başladı. Bu gazeteye ülkenin ekonomik ve toplumsal sorunları
üzerine, giderek Genç Hegelciler'den farklılaşan görüşlerinin yer aldığı yazılar yazdı. Gazete
1843'te Prusya hükümetince yasaklandı. Aynı yıl içinde evlenen Marx, Fransız sosyalistleriyle
tanıştığı Paris'e gitti. Orada, yaşam boyu dostu olarak kalan arkadaşı Friedrich Engels'le
tanıştı.
Benzer düşünceleri paylaşan bu iki insan, birçok siyasal eylemde birlikte yer aldılar ve
Marksist kuram üzerinde birlikte çalıştılar. Marx, Paris'te bulunduğu yıllarda ekonomiyle
ilgilendi; Fransız ve Alman işçi örgütleriyle ilişkiye girdi. 1845'te siyasal görüşleri nedeniyle
Paris'ten sürülünce Brüksel'e geçti. Bir süre sonra Engels de ona katıldı. Bu dönemde birlikte
yazdıkları kitaplarla Marksist kuramın oluşturulmasında önemli adımlar attılar. 1847'de
Komünistler Birliği adlı örgütün kurulması çalışmalarına katılan Marx, bu örgüt için Engels
ile birlikte yazdığı ünlü Komünist Manifesto'yu 1848'de tamamladı.
Aynı yıl Avrupa'da, krallıklara karşı ekonomik çöküşün, işsizliğin ve siyasal baskıların
yarattığı devrimler patlak verdi. 1848 devrimleri sırasında önce Paris'e, ardından Engels île
birlikte Almanya'ya geçen Marx, burada bir yıl süreyle bir gazete çıkardı. Bu ülkeden de
sürülmesinden sonra önce Paris'e gitti. 1849'da ise yaşamının geri kalan yıllarını geçireceği
Londra'ya yerleşti.
Marx, Londra'da hemen tüm zamanını, geniş bilgi kaynaklarının bulunduğu British
Museum'da geçirdi. Komünistler Birliği'nin dağıldığı 1852'den, değişik ülkelerdeki işçilerin
birliğini hedefleyen I. Enternasyonal'in (Uluslararası Emekçiler Birliği) kurulduğu 1864'e
kadar siyasal etkinliklerden uzak durdu. Günlerini kapitalizmin işleyiş yasalarını incelediği
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ekonomi çalışmalarıyla geçirdi. İlk cildi 1867'de yayımlanan Kapital (Das Kapital) adlı ünlü
yapıtı uzun yıllar süren bu çabanın bir ürünüdür. Fransa-Prusya Savaşı sonrasında, Paris'te
emekçi halkın ayaklanarak kendi yönetimlerini kurduğu Paris Komünü (1871) deneyimini
sonuna kadar destekleyen Marx, komünü ilk başarılı işçi devrimi olarak niteledi. Son
yıllarında yazdığı çeşitli siyasal yazıların yanı sıra, zamanının önemli bir bölümünü Kapital'in
ikinci ve üçüncü ciltlerini hazırlamakla geçirdi. Öldüğünde bu kitaplar henüz
tamamlanmamıştı. Kapitalin ikinci ve üçüncü ciltleri Marx'in ölümünden sonra Engels tarafından yayıma hazırlanarak 1885 ve 1894'te yayımlandı.

4.2.1. Marx'ın Öğretisi
Marx'in evreni, dünyayı ve insanlık tarihini açıklamaya yönelik olan öğretisi, felsefe, ekonomi
ve siyaset alanlarını kapsar ve bu alanlar arasında kurduğu sıkı bağlarla bütünsel bir kuram
oluşturur. Felsefe alanında, doğanın düşünceden bağımsız olarak varlığım savunan maddeci
felsefe ile Hegel'in diyalektik yöntemini birleştirmiş ve Diyalektik Maddecilik denen yeni bir
düşünce sistemi geliştirmiştir. Bu yöntemin tarih ve toplumlara uygulanması Tarihsel
Maddecilik olarak adlandırılmıştır.
Diyalektik Maddecilik, doğa ve insana ilişkin tüm olguların düşünce ve ruhtan bağımsız
olarak var olduklarını savunur. Evren ve doğa düşünceden önce de vardı ve var olmak için
düşünceye gereksinimi yoktur. Düşünce maddi bir gerçeklik olan beynin ürünüdür, yani
insan, beyni olduğu için düşünür. Diyalektik Maddecilik nesneleri kendi başlarına ve değişmez özellikleri olan varlıklar biçiminde gören "mekanik maddecilik"ten ayrılır. Diyalektik
Maddecilik, nesneleri karşılıklı ilişkileri ve çelişkileri içinde ele alır. Her şey oluşur, sürekli
değişir ve yok olur. Hiçbir şey durağan değildir. Bu gelişme ve değişme maddi dünyanın
doğasında vardır. Her şey kendi çelişkisini içinde taşır ve bu çelişki değişimin itici gücüdür.
Örneğin bir yumurta, yumurta olarak kalabilir ya da bir civcive dönüşebilir. Yumurta olarak
kalma ya da civcive dönüşme çelişkisini yumurta kendi içinde taşır. Uygun koşullar
sağlanırsa, yumurtanın içinde bir civciv oluşur. Yumurta olarak bırakılırsa, sonunda bozulur.
Her iki durumda da yumurta olduğu gibi kalamaz. Değişmiyor gibi göründüğü zaman bile,
kendi içinde belirli bir değişim, dönüşüm ve hareket içindedir.

Marx, toplumların gelişmesinin genel yasalarını Tarihsel Maddecilik yöntemiyle incelemiştir.
Tarihsel Maddecilik, toplumsal olayların nedenlerini ve toplum biçimlerinin temelinde yatan
nesnel koşullan inceler ve açıklar. Marx'a göre, toplumlann gelişimi de doğada olduğu gibi
kendine özgü nesnel yasalara bağlıdır.
Marx'a göre, toplumun yapısı, insanın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli ürünleri elde etme
biçimine, yani üretim biçimine bağlıdır. Maddi üretim değişik dönemlerde değişik koşullar
içinde elde edilir. Bu koşulları, bir yanda toplumun ulaştığı teknolojik gelişme düzeyi ve insan
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deneyimleri anlamında üretici güçler ile öbür yanda toplumdaki mülkiyet ilişkilerine bağlı
olan üretim ilişkileri birlikte oluşturur. Bir toplumdaki üretim ilişkileri, doğrudan üretimde
çalışanlar ile üretim araçlarına sahip olanların, yani toplumdaki sınıfların, karşılıklı konumları
tarafından belirlenir.
Marx bu ekonomik temelin, devlet kurumlarının, yasaların, aile biçiminin, sanatın ve
toplumsal bilincin oluşmasında belirleyici olduğunu söyler. Tarih de, devletler ya da krallar
tarafından değil, insanların toplumsal eylemlerince yönlendirilmektedir. Yani, tarihi kitleler
yaratır, kitlelerde toplumsal bilincin oluşması da içinde bulundukları üretim biçimine bağlıdır.
Marx, tarihin sınıfların oluştuğu ilk toplum biçimi olan köleci toplumdan, feodal topluma,
feodal toplumdan da kapitalist topluma doğru gelişmesini açıklayan genel yasalar ortaya
koymuştur. Tarihsel gelişmenin ekonomik temelini ve tarihin, bu temelin yarattığı sınıflar
arasındaki mücadeleye bağlı olarak nasıl değiştiğini açıklamıştır. Marx, bu genel yasalar
çerçevesinde kapitalist toplumun komünist topluma dönüştürülmesinin kaçınılmaz olduğunu
söylemiştir.
Marx, ekonomi alanında diyalektik ve tarihsel maddeci yöntemi kullanarak, başta kapitalist
üretim biçimi olmak üzere, tüm sınıflı toplumlarda ekonominin işleyiş biçimlerini ve sömürü
mekanizmalarını açıklamıştır. Buna göre, sınıflı toplumlarda, doğrudan üretim yapan ve değer
yaratan kişiler, yarattıkları değerin tümüne sahip olamazlar. Bu değerin bir bölümüne üretime
doğrudan katkıda bulunmayan sınıflar el koyar. Bu sömürü mekanizması, toplum biçimlerine
(köleci, feodal, kapitalist) göre değişiklikler gösterir, ama özü değişmez.
Marx, geliştirdiği "emek değer", "artıdeğer" ve "bölüşüm" kuramlarıyla, kapitalist toplumda
değerin nasıl yaratıldığını, nasıl bölüşüldüğünü ve sömürünün nasıl gerçekleştiğini
anlatmıştır. Kapitalizmle birlikte, bir malın üretiminde gerekli olan üretim araçları,
hammaddeler ve başka girdiler gibi emek gücü (işgücü) de pazarda alınıp satılan bir mala
dönüşmüştür. Emek gücünü satın alan kapitalist, bunu öbür girdilerle birlikte yeni bir malın
üretiminde kullanır; üretilen malı sattığında, girdiler ve ücret için ödediği değerden daha fazla
bir gelir elde eder. Bu onun kârıdır. Kapitalistin kârının kaynağını araştıran Marx, artıdeğer
kuramını geliştirmiştir.
Buna göre, emek gücünü satan işçi, kapitalist için çalıştığı işgününün bir bölümünde
kendisine ödenen ücreti karşılayacak değeri yaratırken, geri kalan sürede kapitalist için üretir.
Örneğin, günde 9 saat çalışan ve 10 bin lira ücret alan bir işçi, işgününün ilk 3 saatinde
kendisine ücret olarak ödenen 10 bin liraya eşdeğer bir üretim yapar. Kalan 6 saatte yarattığı
değer kapitaliste kalır. Kendi ücretinin üzerinde yarattığı bu değer artıde-ğerdir. Bütün üretim
girdileri içinde kendisi için ödenenden daha fazla bir değer yaratabilen, yani yeni üretilen
mala kendi değerinden daha fazla bir değer katabilen tek öğe emek gücüdür. Böylece
kapitalistin kârının tek kaynağı da işçinin yarattığı artıdeğer olmaktadır.
Kapitalist üretimin temelindeki sömürü mekanizmasını bu biçimde açıklayan Marx, kapitalist
toplumda temel iki sınıf olarak gördüğü proletarya (işçi sınıfı) ile kapitalistler arasındaki
74

çelişkinin uzlaşmaz olduğunu söylemiştir. Marx'a göre bu çelişki, kaçınılmaz olarak,
kapitalizmin yıkılışına ve işçi sınıfının iktidara geçmesine yol açacaktır. Sınıfsız toplum
olarak öngördüğü komünist toplum biçimi de işçi sınıfının iktidarda olacağı belirli bir sürenin
sonunda kurulacaktır.
Toplumların diyalektik ve tarihsel maddeci yorumunu yapan ve kapitalizmin işleyiş kurallarının yarattığı sınıflar arası çatışmayı irdeleyen Marx'in kuramı, sonuçta işçi sınıfının
sürdüreceği mücadeleyle kapitalizmin yerine sosyalizmin kurulacağı düşüncesine bağlanır.
Kısaca, Marx, bireylerin hayatlarını devam ettirebilmek ve refaha kavuşmak için ihtiyaç
duydukları ürünlerin üretiminin toplumdaki örgütlenme şekillerini isimlendirmek üzere
“üretim biçimi” terimini öne sürmüştü. Kapitalist toplum örneğinde Marx, üretken
etkinliklerin asıl motivasyonunun kar peşinde koşmak olduğunu iddia etmişti.
Marx, sosyolojinin merkezi bir unsuru olarak sınıf analizini de kullandı. O, gücün toplumlar
içerisinde eşitsiz bir biçimde dağılmış olduğunu ve ekonomik gücün ise diğer iktidar
biçimlerinin temeli olduğunu düşünüyordu. Onun modelinde toplum, piyasa ilişkileri ve
değişim değerlerinin üzerinde egemenlik kurduğu bir sistemdir.
Marx’ın geliştirdiği bir diğer önemli kavram, “yabancılaşma” dır. Yabancılaşmanın Marksizm
de çok keskin bir tanımı vardır ve işçilerin emeklerinin ürünlerinden, birbirlerinden ve
üretimin özgül kapitalist yokluklarla örgütlenmesiyle de diğer sınıflardan ayırtılma biçimlerini
tarif eder. Ne var ki, diğer sosyologlar, bu kavramı daha geniş bir tarzda kullanmışlar ve
yabancılaşmanın salt ekonomik boyuttan daha fazlasını içerdiğini ileri sürmüşlerdir.
İnsanın çevresinden, işinden, emeğinin ürününden ya da benliğinden uzaklaşma ya da ayrılma
duygusunu dile getiren yabancılaşma kavramı, çağdaş yaşamın çözümlenmesinde çok
kullanılan bu kavram değişik anlamlara gelir;
1.Güçsüzlük: insanın geleceğini kendisinin değil, dış etkenlerin, yazgının, şansın ya da
kurumların belirlediğini düşünmesi
2.Anlamsızlık: herhangi bir alanda etkinliğin kavranabilirlik ya da tutarlı bir anlam taşımadığı
ya da genel olarak yaşamın amaçsız olduğu düşüncesi.
3.Kuralsızlık: toplumca benimsenmiş davranış kuralarına bağlılık duygusunun yokluğu ve
dolayısıyla davranış sapmalarının, güvensizliğin, sınırsız bireysel rekabetin yaygınlaşması.
4.Kültürel Yaygınlaşma: toplumdaki yerleşik değerlerden kopma duygusu.
5.Toplumdan Yalıtlanma: toplumsal ilişkilerden dışlanma ya da yalnız kalma duygusu.
6.Kendine Yabancılaşma: insanın şu ya da bu şekilde kendi gerçekliğini kavrayamaması
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Terimi en iyi bilinen anlamıyla Karl Marx kullanmıştır. Marx’a göre bu kavram, insansal
ürünlerin insanı boyunduruğu altına alan karşıt güçler haline gelmeleri ve bunun sonucu
olarak da insanı insan olmayana dönüştürmeleri sürecini dile getirir. Tarihsel süreçte insan,
tarihsel ve toplumsal yasaların bilgisini edinip onlara egemen olamamasından ötürü,
toplumsal gelişmeyi insansal özünü geliştirici bir biçimde geliştirememiştir. Toplumsal
yasaların bilincine varmadan toplumsal gelişmeyi bilinçle ve insanca yönetmek olanaksızdı.
bu bilgisizliğin sonucu olarak, tarihsel süreçte hep kendisine yabancı, eş deyişle insansal
olmayan ürünler ortaya koymuştur. Bundan ötürü insan, yarattığı özdeksel ve tinsel dünyasını
durmadan zenginleştirdiği halde bizzat kendisini özdeksel ve tinsel olarak durmadan
yoksullaştırmıştır. Bunun sonucu olarak insan, bizzat kendi kendisine yabancılaşmış ve insan
olmayana dönüşmüştür.

Yabancılaşma kavramı, Marx’ın teorisinin özellikle başlangıç evresinde belirgin bir önceliğe
ve öneme sahiptir. Marx’ın erken yazılarında bu önceliği ve yabancılaşma kavramının çeşitli
açılımlarını görmek mümkündür. 1844 Elyazmaları ve Alman İdeolojisi bu noktada anılmaya
değer. İki tür yabancılaşmadan söz edilebilir Marx’ın bu çalışmalarında. Bunlardan ilki,
doğadan kopuş anlamındaki yabancılaşmadır. İnsan, doğadan koparak kültürel-toplumsal
alanda kendine ikinci bir doğa kurmak anlamında, doğaya yabancılaşır. Bu insan oluşu
açıklayan niteliğiyle olumlu karşılanan yabancılaşmadır, zorunlu bir süreç olarak anlaşılır.
İkinci yabancılaşma ise, bizzat kapitalist pazarın ve kapitalist toplumsal sistemin
yarattığı yabancılaşmadır. Bunun sonucu olarak insan kendi doğasına yabancılaşır.
Böylece insan kendine, kendi emeğine, ilişkilerine, dünyaya ve yaşama yabancılaşır.
Kapitalist pazarın bir unsuru olarak işleyen çarklardan biri haline gelir. Anlaşılacağı
gibi, yabancılaşma teorisinin Marx’ın İnsanın doğası anlayışıyla yakından ilişkisi vardır.
Marx’ın çalışmalarının sonraki dönemlerinde (örneğin das Capital’e gelindiğinde) bu kavramı
kullanmadığı görülür, ancak bununla birlikte bu kavramın içerdiği perspektifi bir şekilde
devam ettirdiği söylenebilir. Meta fetişizmi nosyonunun bir anlamda insanın kendi doğasına
yabancılaşmasının maddi temelini ya da yapısını açıklamaya çalıştığını söylemek yanlış
olmaz

4.3. Max Weber
Üçüncü kilasik sosyolog, Max Weber’dir. Weber son derece önemli olagelmiş ve sosyolojik
kuramsallaştırma üzerindeki etkisi bir çok şekilde devam etmektedir. Weber, sosyolojinin
önemli temalarından birçoğunu geliştiren kişiydi ve ortaya çıkan pek çok sosyal değişime
rağmen bu temaların çağdaş sosyalojide hala güçlü bir etkisi vardır.
Max Weber (21 Nisan 1864-14 Haziran 1920), Alman düşünür, sosyolog ve ekonomi politik
uzmanı. Modern antipozitivistik sosyoloji incelemesinin babası olduğu düşünülür. Sosyolojiyi
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metodolojik olgunluğa ulaştırmıştır.Weber, siyaset sosyolojisi ve eğitim sosyolojisi alanında
yaptığı araştırmalarıyla da tanınır. Marx'ın sınıf temelli çözümlemelerinin yerine statü
kavramını getirmiştir. Bürokrasi üzerine çalışmalarıyla tanınır.
Weber'in yazıları; hukuktan felsefeye, ekonomiden tarihe ve nihayet sosyolojiye dair birçok
alandaki farklı konuları içermektedir. Bu çalışmalarından birçoğu, çağcıl kapitalizmin
gelişmesinin, yazının yazıldığı alana (sosyoloji, hukuk, felsefe vb.) bağlantısını içermektedir.
Yani Weber'in ele aldığı en temel konularından birisi, çağcıl kapitalizmin gelişmesidir.
Weber de toplumsal değişmeyi anlamaya çalışmış ve bu konuda Marx'tan çok etkilenmiş;
buna rağmen Marx'ın kimi önemli görüşlerinin güçlü bir eleştiricisi olmuştur. Bu bağlamda
Weber, tarihin materyalist kavrayışını reddetmiş ve sınıflar arası savaşa Marx'ın verdiğinden
daha az önem vermiştir. Weber'e göre de ekonomik etkenler toplumsal değişmede önemlidir;
ancak düşünce ve inançlar da toplumsal değişme üzerinde aynı derecede etkilidir. Bu açıdan
bakılınca Weber'de bir "Durkheim-Marx Diyalektiği" görebilmek mümkündür.
Weber'in çağcıl toplumların yapısı ve batı yaşam biçimlerinin dünya üzerine yayılma
nedenlerine ilişkin anlayışı Marx'ınkinden farklılık göstermektedir. Weber'e göre kapitalizm, ekonomik girişimi örgütlemenin belirgin bir biçimi- toplumsal değişmeyi biçimlendiren
birçok önemli etkenden yalnızca birisidir. Kapitalizmin dayandığı kimi bakımdan ondan daha
temel olan şey, bilim ve bürokrasinin etkisidir. Bilim çağcıl teknolojiyi biçimlendirmiştir ve
gelecekteki her toplumda da biçimlendirmeye devam edecektir. Bürokrasi çok sayıdaki
insanın etkin bir biçimde örgütlenmesinin tek yoludur ve dolayısıyla da ekonomik ve siyasal
gelişmeyle birlikte kaçınılmaz olarak artmakta, büyümektedir. Bilimin, çağcıl teknolojinin ve
bürokrasinin gelişimi, Weber tarafından bir bütün olarak; "rasyonelleşme" -ekonomik
yaşamla toplum yaşamının etkinlik ilkeleri ve teknik bilgiye dayanarak örgütlenmesi- diye
adlandırılmaktadır.
Weber’in modernite kavrayışımıza en önemli katkılarından biri şu fikriydi: Toplumlar modern
öncesinden modern devletlere geçerken, rasyonel düşünce ve örgütlenme biçimleri
karakteristiklerini giderek daha çok belirlemeye başlamıştır. Weber’e göre kapitalist gelişme,
özgül pratik amaçlara, -rasyonel yönetim, rasyonel muhasebe, bilim ve hukuk vb. aracılığıylaerişebilmek için gayri şahsi kurallar ve düzenlemelerin sistematik bir biçimde uygulanmasına
dayanıyordu.
Weber, sosyal eylemi, sosyal aktörlerin niyetleri ve her zaman önceden öngörülmeyen ya da
niyetlenilmeyen sonuçları dahil tüm yönleriyle inceledi. Eksiksiz bir toplum kuramının
‘anlam düzeyinde elverişli’ olması gerektiğinde ısrar etti. Sosyologların sosyal aktörlerin
motivasyonlarını incelemesi gerektiğine dikkat çekerek sosyal eylemin önemli bir öznel
boyutunu belirledi.
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Son olarak Weber, otorite kavramıyla ve özellikle ona göre modern toplumları karakterize
eden yasal-rasyonel otoriteyle ilgilendi. Bu otorite tipi geleneksel ya da karizmatik bireyler
üzerinde değil, fakat rasyonel bir biçimde oluşturulmuş ve resmileştirilmiş kurallar üzerine
kurulmuştur. Rasyonalizmin bir yönü olarak bilimsel bilgi bu otoritenin önemli bir
bileşenidir. Eğer yasal-rasyonel otoritenin temeli aşılırsa, bunun toplumun iktidar yapısının
meşruiyeti ve bireylerin topşum içerisinde seçtikleri davranış biçimleri açısından köklü
sonuçları olur.
Otorite, herhangi bir konuda bir şeyin yeterliliğine herkesi inandırarak bir kişinin kendine
sağladığı itaat ve güven; hâkimiyet ve emretme kudreti; yaptırım koyma ve kullanma
gücüdür. Max Weber, otorite tiplerini 3'e ayırır: geleneksel otorite, karizmatik otorite ve
hukuksal (demokratik) otorite. Geleneksel otorite, geleneklerin büyük saygı gördüğü,
toplumsal düzenin ağır değiştiği toplumlarda ve kurumlarda görülür. Bu gibi ortamlarda
iktidarın kaynağı; gelenekler ya da yerleşik inançlardır.
Karizmatik otorite, önderin olağanüstü gibi görünen niteliklerinden doğar. İktidarın kaynağı,
bizzat kişinin doğuştan sahip olduğuna inanılan özelliklerdir. Büyük bir kahraman ya da çok
zor koşullar içinde toplumu çıkış yoluna sokabilmiş olan bir önderin iktidarının kökeninde
karizmatik otorite bulunur. Çoğu zaman mantıkla araştırılmadan, onun olağanüstü niteliklere
sahip olduğuna inanılır.
Hukuksal (demokratik) otorite, ne geleneklerden, ne de olağanüstü kişisel niteliklerden
kaynaklanır. Bu tür otorite söz konusu olduğunda, iktidarın kaynağını akıl ve kurallar
oluşturur. Kişiler belli kurallara göre iktidara gelir, belirli sınırlar içinde yetkilerini kullanır ve
belirli kurallara göre iktidardan uzaklaşırlar.
Bu üç "meşru" otorite kaynağına, genelde meşru sayılmayan; kaba güce ve baskıya dayalı
otorite de eklenebilir. Köklü siyasal rejim değişikliklerinin en azından başlangıç
dönemlerinde, siyasal iktidarların ana kaynağını bu tür bir otorite oluşturur. Zamanla diğer
otorite türleri devreye girer.
Weber' e göre bir yöneticinin bu otorite türlerinden birini ya da diğerini kullanma becerisi,
yönetilenlerin ideoloji ve inançlarında destek ya da meşruiyet bulmasına ve yönetici ile
yönetilenleri birbirine bağlayacak uygun bir idari aygıt geliştirerek otoritesini sağlam bir
temele oturtmasına bağlıdır. Bu bakımdan Weber her otorite biçimine belirli bir meşruiyet
türünün ve özgül bir idari örgütlenme biçiminin eşlik ettiği kanısındadır.
Weber bu üç otorite türünün nadiren gerçeklikte saf halde bulunduğunu ve birbirlerinin
sınırlarını aştıkları durumlarda çoğu kez gerilimin ortaya çıktığını söylemektedir. Weber'in
temel ilgisi gittikçe artan bürokratikleşme ve rasyonelleşme yöneliminden duyduğu kaygıdır.
O'na göre bürokratikleşme süreci insan ruhu ve liberal demokrasi değerleri açısından çok
büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Çünkü kontrolü ellerinde tutanlar bu yoldan kitlelerin
çıkarlarını ve esenliğini ikinci plana itecek ama kendi devamlılıklarını sağlayacak araçlar
edinmektedirler. Buradan hareketle Weber bürokrasinin kolay bir biçimde demir bir kafes
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haline dönüşebileceğini ileri sürmüştür. Bürokrasiyi birincil bir iktidar aracı olarak göre
Weber, idari yapıdaki bürokratikleşmenin sonuna kadar götürülmesi halinde pratikte kırılması
olanaksız bir iktidar ilişkisi biçiminin ortaya çıkacağı kanısını taşımaktadır. Hiyerarşiyi
aşındıran ve yeni örgütsel iktidar mevzilerini devreye sokan enformasyon teknolojisindeki
gelişmelerle bürokratik örgütlenmenin gücünün zayıflamakta olduğu görülmektedir ancak
Weber'in sözünü ettiği rasyonelleşme süreci ve kontrol hala eskisi kadar güçlüdür.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sosyoloji biliminin kururcukarı arasında gösterilen Emile Durkheim, Karl Marx
ve Max Weber’in ortaya koymuş oldukları görüşleri ile sosyoloji bilimine katkılarını gördük.
Dayanışma, anomi, üretim biçimi, kapitalizm, bürokrasi, otorite ve yabancılaşma gibi
toplumsal yaşamı anlamamızı sağlayan yaklaşımları inceledik.
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ÇALIŞMA SORULARI
1-Toplumsal düzen probleminin farkında olan ve tüm akademik kariyeri boyunca bu olguyu
açıklamaya çalışan düşünür kimdir?

a)
b)
c)
d)
e)

Weber
K. Marx
Adorno
E. Durkheim
Habermas

2-Auguste Comte'un fiziği, Herbert Spencer'in biyolojiyi örnek alıp inceledikleri toplumsal
olaylar ona göre yalnız kendi türünden olaylarla açıklanabilir, "toplumsal olay" bireye bağlı
ve bireyle başlayıp biten bir süreç değildir.
Yukarıdaki düşünceler aşağıda yer alan hangi bilim adamına aittir?
a)
b)
c)
d)
e)

E. Durkheim
Habermas
Adorno
K. Marx
Weber

K. Marx, maksisizim kuramını hangi düşünür ile birlikte oluşturmuştur?

3a)
b)
c)
d)
e)

Weber
E. Durkheim
Adorno
Engels
Habermas

4……….. bireyi bireyselliği toplum içinde tümüyle eritmez. İnsanın kendine özgü
bireyliğini ve topluma özgü toplumsallığını saptar. İnsan genel doğruları hazırca, tartışıp
araştırmadan toplumdan alır. Bu doğrular: bireyin, kendisi, başkaları, insanlar arası ilişkiler,
doğa, evren olguları üzerine yargılarına temel dayanak olur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

K. Marx
E. Durkheim
Weber
Adorno
Habermas
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5- …………. ,doğa ve insana ilişkin tüm olguların düşünce ve ruhtan bağımsız olarak var
olduklarını savunur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

a)
b)
c)
d)
e)

Toplumsal dayanışma
Anomi
Diyalektik maddecilik
Tarihi maddecilik
Artıdeğer

6-Kapital adlı ünlü yapıt aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
a)
b)
c)
d)
e)

Weber
K. Marx
Engels
E. Durkheim
Adorno

7- ………… Marksizm de çok keskin bir tanımı vardır ve işçilerin emeklerinin ürünlerinden,
birbirlerinden ve üretimin özgül kapitalist yokluklarla örgütlenmesiyle de diğer sınıflardan
ayırtılma biçimlerini tarif eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Tarihsel maddecilik
Diyalektik maddecilik
Yabancılaşma
Anomi
Toplumsal dayanışma

8- Aşağıdakilerden hangisi K. Marx’ın üzerinde durduğu kuramlardan biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Toplumsal dayanışma
Artıdeğer
Yabancılaşma
Tarihsel maddecilik
Diyalektik maddecilik

9- Marx, kapitalist toplumda temel iki sınıf olarak hangileri görür?
a) Proletarya- kapitalistler
82

b)
c)
d)
e)

Burjuva-aristokratlar
Bürokratlar- proletarya
Kapitalist- aristokrat
Burjuva- bürokratlar

10- Kapitalistin kârının kaynağını araştıran Marx, bu çalışmalarıyla hangi kuramını
bulmuştur?
a)
b)
c)
d)
e)

Anomi
Toplumsal dayanışma
Tarihsel maddecilik
Diyalektik maddecilik
Artıdeğer

Cevaplar: 1d, 2a, 3d, 4b, 5c, 6b, 7c, 8a, 9a, 10e
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5. MODERNLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5. MODERNLİK
5.1. Modernliğin Süreksizlikleri
5.2. Güvenlik ve Tehlike, Güven ve Risk
5.3. Sosyoloji ve Modernlik
5.4. Modernlik, Zaman ve Uzam
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Modernliğin süreksizlikleri dendiğinde ne anlıyorsunuz?
2) Sosyoloji ve Modernlik hangi noktalarda kesişir?
3) Zaman ve Uzam farkı ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Modernlik

Modernliğe
ilişkin
ilk Modernliğin çıkış noktasının
çalışmalardan habedar olur
zaman ve uzam ayrılığına
dayandığını, süreksizliklerle
birlikte öğrenir
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Anahtar Kavramlar
Modernlik, Zaman ve Uzam, Anthony Giddens
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Giriş
Modernlik, on yedinci yüzyılda Avrupa’da başlayan ve sonraları neredeyse bütün dünyayı
etkisi altına alan toplumsal yaşam ve örgütlenme biçimlerine işret eder. Bu yaklaşım,
modernliği belirli bir zaman süreci ve coğrafi çıkış noktasıyla ilişkilendirir, ama onun temel
karakteristiklerini de şu an için bir karakutu içinde dikkatlice istiflenmiş olarak bir kenara
bırakır. Moderliğin ne olduğu bu dersin konusu olarak incelenecektir.
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5. MODERNLİK
"Modernlik", on yedinci yüzyılda Avrupa'da başlayan ve sonraları neredeyse bütün dünyayı
etkisi altına alan toplumsal yaşam ve örgütlenme biçimlerine işaret eder. Bu yaklaşım,
modernliğin belirli bir zaman süreci ve coğrafi çıkış noktasıyla ilişkilendirir; ama, onun temel
karakteristiklerini de şu an için bir karakutu içinde dikkatlice istiflenmiş olarak bir kenara
bırakır.
Bugün, yirminci yüzyılın sonlarında, birçok kişi tarafından, toplum bilimlerinin (socia
science) karşılık vermesi gereken ve bizi modernliğin de ötesine götüren bir dönemin başında
bulunduğumuz ileri sürülmektedir. Bu geçiş dönemini adlandırmak için göz kamaştırıcı
çeşitlilikte terimler ileri sürülmüştür: Bunlardan birkaçı ("bilgi toplumu" ya da "tüketim
toplumu" gibi) kesinlikle yeni bir toplumsal sistemin çıkışma işaret ederken, çoğunluğu ise
("post-modernlik," "postmodernizm," "sanayi-sonrası toplumu," "kapitalizm-sonrası" ve
diğerleri) daha çok önceki dönemin kapanmak üzere olduğu fikrini öne çıkarır.
Bu konular üzerindeki tartışmaların bazıları, özelliklede maddi ürünlerin üretimine dayalı bir
sistemden bilgiyi merkez alan bir diğerine doğru ilerlediğimizi ileri sürenler, temel olarak
kurumsal değişimler üzerinde yoğunlaşırlar.

5.1. Modernliğin Süreksizlikleri
İnsanlık tarihinin bazı "süreksizlikler" ile belirlendiği ve düzenli bir gelişim biçimine sahip
olmadığı fikri, hiç kuşkusuz tanıdık bir fikirdir ve Marksizm'in birçok versiyonunda
vurgulana gelmiştir. Ama, bu terimin kullanma biçimimin tarihsel materyalizm ile hiçbir özel
bağlantısı yoktur; ve ayrıca, insanlık tarihini bir bütün olarak karakterize etmeye de yönelik
değildir. Tarihsel gelişimin çeşitli evrelerinde süreksizlikler, kabile toplumlarından tarıma
dayalı devletlerin çıkışı arasındaki geçiş sürecinin bazı noktalarında olduğu gibi kuşkusuz
vardır. Bunun yerine, modern dönemle ilintili belirli bir süreksizliği ya da süreksizlikler
toplamı vurgulamaktadır.
Modernliğin sonucunda ortaya çıkan yaşam tarzları bizi geleneksel toplumsal düzen türlerinin
tamamından eşi görülmedik bir biçimde söküp çıkarmıştır. Modernliğin getirdiği dönüşümler
hem yaygınlıkları hem de yoğunlukları açısından önceki dönemlere özgü değişim biçimlerinin
çoğundan daha etkilidirler. Yaygınlık düzleminden bakıldığında bu dönüşümler, küresel
düzeyde toplumsal bağlantı biçimleri kurulmasında etkili olmuşlardır; yoğunluk açısından ise
günlük yaşamımızın en özel ve kişisel özelliklerini değiştirme aşamasına gelmişlerdir. Açıktır
ki geleneksel ile modern arasında süreklilikler vardır ve bunlar birbirinden tamamen ayrı
parçalar değildir; geleneksel ve moderni çok genel bir biçimde karşılaştırmanın ne kadar
yanıltıcı olduğu çok iyi bilinmektedir. Fakat, son üç ya da dört yüzyıl (tarihsel zaman için kısa
sayılabilecek bir süre) içinde ortaya çıkan değişiklikler o derece dramatik ve kapsamlı bir etki
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göstermişlerdir ki, bunları yorumlarken önceki geçiş dönemlerine ait bilgilerimizden sınırlı
olarak faydalanabiliyoruz.
Toplumsal evrimciliğin uzun süreli etkisi, modernliğin süreksizlikçi karakterinin tamamıyla
fark edilememiş olmasının nedenlerinden biridir. Marx'in kuramı gibi süreksizlikçi geçişlerin
önemini vurgulayan kuramlar bile, insanlık tarihini yönü belli ve genel devingen ilkelerle
yönetilen bir süreç gibi görürler. Evrimci kuramlar, teleolojik bir boyut içermek zorunda
olmasalar da gerçekten "büyük anlatılar"ı temsil ederler. Evrimciliğe göre "tarih," insanlıkla
ilgili olaylar karmaşasını bir tablo düzeni içine uydurmaya çalışan "olaylar dizisi" yardımıyla
anlatılabilir." Tarih, avcı ve toplayıcıların küçük, yalıtılmış kültürleriyle "başlar"; ürün
toplayan ve hayvancılıkla uğraşan toplulukların gelişimine ve oradan da tarıma dayalı
devletlerin oluşumuna kadar devam ederek Batı'daki modern toplumların ortaya çıkışıyla
sonuca varır.
Evrimsel anlatıyı değiştirmek ya da onun olaylar dizisinin yapısını bozmak yalnızca
modernliğin incelenmesi işini sadeleştirmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda postmodern olarak adlandırılan olguyla ilgili tartışmanın bir bölümünün odak noktasını da
yeniden belirler. Tarih, evrimci fikirler tarafından ona yakıştırılan "bütüncül" bir biçime sahip
değildir; ve bütün versiyonlarıyla evrimciliğin toplumsal düşünce üzerindeki etkisi, Lyotard
ve diğerlerinin kendilerine başlıca saldırı öğesi olarak seçtikleri teleolojik tarih felsefelerinin
etkisinden çok daha fazla olmuştur. Toplumsal evrimciliğin yapısını bozmak tarihin bir
bütünmüş ya da bazı belirli birleştirici örgütlenme ve dönüşüm ilkelerini yansıtırmış gibi
görülemeyeceğini kabul etmek anlamına gelir. Ama bu ortada bir kaos olduğu ya da sonsuz
sayıda farklı tarihler yazılabileceği anlamına gelmez. Tarihsel geçişin, örneğin, karakterleri
tanımlayabilecek ve haklarında genellemeler yapabilecek nitelikte, belirli olayları vardır.
Modern toplumsal kurumlan geleneksel toplumsal düzenlerden ayıran süreksizlikleri nasıl
belirlememiz gerekir? Burada birçok özellik söz konusudur. Bunlardan biri, modern çağın
harekete geçirdiği değişim hızı’dır.
Geleneksel uygarlıklar diğer modernlik öncesi
sistemlerden dikkate değer biçimde daha devingen olabilirler; ama, modernliğin koşullan
içinde değişim hızı son derece fazladır. Bu durum en çok teknoloji açısından belirgin gibi
görünse de, diğer bütün alanlara yayılmıştır. İkinci bir süreksizlik ise değişim alanı’dır.
Dünyanın değişik bölgeleri birbirleriyle bağlantı içine çekildikçe, toplumsal dönüşümün
dalgaları âdeta bütün yerküre yüzeyi boyunca çarpmaktadır. Üçüncü süreksizlik, modern
kurumların doğası'nm özüyle ilgilidir. Ulus-devlet'in siyasal sistemi, ürerimin cansız güç
kaynaklarına büyük ölçüde bağımlı olması ya da ürünlerin ve ücretli emeğin tam anlamıyla
metalaştırılması gibi bazı modern toplumsal biçimler, önceki tarihsel dönemlerde hiç görülmemektedir. Diğer biçimler ise önceki toplumsal düzenlerle yalnızca yanıltıcı bir sürekliliğe
sahiptirler. Kent buna bir örnek olarak gösterilebilir. Modern kentsel yerleşimler çoğunlukla
geleneksel kent havzasıyla birleşirler ve sanki yalnızca buradan yayılarak genişlemiş gibi
görünürler. Oysa aslında, ise modern kentçilik önceki dönemlerde pre-modern kenti kırsal
alandan ayıran ilkelerden oldukça farklı ilkeler uyarınca düzenlenir.
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5.2. Güvenlik ve Tehlike, Güven ve Risk
Modernliğin karakteri ile ilgili incelemeler sürdürülürken tartışmanın önemli bir bölümünü
güvenliğe karşı tehlike ve güvene karşı risk temaları üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Modernlik,
yirminci yüzyılın kapanış yıllarında yaşayan herkesin görebileceği gibi iki yönlü bir olgudur.
Modern toplumsal kurumların gelişimi ve bunların dünya çapındaki yaygınlığı, insanoğlunun
güvenli ve çok hoş bir yaşamın tadını çıkarması için modernlik öncesi sistemlerin her hangi
bir çeşidinden çok daha fazla fırsat yaratmış durumdadır. Fakat modernliğin, bu yüzyıl içinde
iyice belirginleşmiş olan karanlık bir yönü de vardır.
Genelde, modernliğin “fırsat yönü" en etkin biçimde toplumbilimin klasik kurucuları
taralından vurgulanmıştır. Marx ve Durkheim modern çağı sorunlu bir donem olarak gördüler.
Fakat her ikisi de modern çağın sağladığı olumlu olanakların onun olumsuz karakteristiklerine
daha ağır bastığına inandılar. Marx sınıf mücadelesini kapitalist düzen içindeki temel
bölünmelerin kaynağı olarak görüyordu; ama, aynı zamanda daha insancıl bir toplumsal sistemin ortaya çıkışını da düşlemekteydi. Durkheim, endüstriyalizmin daha çok yayılmasının,
işbölümü ve ahlaki bireyciliğin birleştirilmesiyle" bütünleşmiş, uyumlu ve doyurucu bir
toplumsal yapını kuracağına inanıyordu. Max Weber ise sosyolojinin bu üç kurucusu arasında
en kötümser olanıydı. Modern dünyayı, maddi ilerlemenin, yalnızca bireysel yaratıcılığı ve
özerkliği ezen bir bürokrasinin genişlemesi pahasına elde edildiği paradoksal bir ortam olarak
görüyordu. Ancak o bile modernliğin karanlık yüzünün ne denli büyük olabileceğini tam
anlamıyla tahmin edememiştir.
Bir örnek olarak ele alındığında, bu üç yazarın hepsi de modern endüstriyel iş yaşamının
insanoğlunu sıkıcı ve yeknesak bir çalışma disiplini altına sokan alçaltıcı sonuçlarını
görmüşlerdi. Fakat, "üretim güçleri"nin gelişmesinin çevreye yönelik geniş ölçekte yıkıcı bir
tehdit oluşturabileceği öngörülememiştir. Ekolojik kaygılar sosyolojiyi oluşturan düşünce
geleneklerinde pek yer tutmazlar, dolayısıyla günümüzde sosyologların bu kaygılarla ilgili
sistematik bir değerlendirme geliştirmekte zorluk çekmeleri de pek şaşırtıcı olmamaktadır.
İkinci bir örnek ise siyasal iktidarın, özellikle totalitarizm örneklerinde görüldüğü gibi
birleşik olarak kullanılmasıdır. Sosyolojinin kurucularına göre siyasal iktidarın keyfi
kullanımı asıl olarak (Marx'ın, Louis Napoleon'un yönetimi hakkındaki incelemesinde
belirtildiği gibi bazen günümüzde de yankılarına rastlanmasına karşın) geçmişe
dayanmaktaydı. "Despotizm" daha çok modernlik-öncesi devletlerin özelliği olarak
görülüyordu. Faşizm, Yahudi soykırımı ve Stalinizm gibi yirminci yüzyıl tarihinin büyük
olaylarını izlerken totalitarizm imkânlarının modernliğin kurumsal parametreleri tarafından
dışlanmaktan çok, onlar tarafından kapsandığını görebiliriz. Totalitarizm geleneksel
despotizmden farklıdır; ama, sonuç olarak çok daha korkutucudur. Totaliter yönetim siyasal,
askeri ve ideolojik güçleri modern ulus-devletlerin çıkışından önceki dönemde mümkün
olamayacak kadar yoğun bir biçimde bir araya getirebilir.
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Askeri gücün gelişimi genel bir olgu olarak buna bir örnektir. Durkheim ve Weber (Durkheim
savaş sona ermeden önce ölmüştü) Birinci Dünya Savaşı'nın tüyler ürpertici olaylarına tanık
olmuşlardı. Savaşı doğuran çatışma, Durkheim'ın, barışçı ve bütünleşmiş bir endüstriyel
düzene endüstricilik yoluyla kolayca erişileceğine dair tahminini paramparça etmiş ye bu
tahminin kendi sosyolojisine temel olarak geliştirmiş olduğu düşünce çerçevesiyle uyuşmasının mümkün olmadığını kanıtlamıştı. Weber ise askeri gücün tarihteki rolüne Marx ya da
Durkheim'dan daha çok dikkat göstermişti. Ne var ki, Weber de çağdaş askeri gelişmelerle
ayrıntılı bir şekilde uğraşmak yerine, analizinin büyük kısmını rasyonelleşme ve
bürokratikleşme üzerine yöneltmişti. Sosyolojinin klasik kurucularından hiçbiri "savaşın
endüstrileşmesi" olgusuna yönelik sistematik bir dikkat göstermemişlerdir.
On dokuzuncu yüzyıl sonları ve yirminci yüzyıl başlarında eser vermiş toplumsal düşünürler
nükleer silahların keşfini tahmin edemezlerdi. Fakat, endüstriyel yenilik ve örgütlenmenin
askeri güçle ilişkilendirilmesi modern endüstrileşmenin kökenlerine kadar uzanan bir süreçtir.
Bu sürecin sosyolojide büyük ölçüde incelenmemiş olarak kalması, yeni ortaya çıkan
modernlik düzeninin, önceki çağları karakterize eden militarizme kıyasla temelde barışçı
olacağı biçimindeki görüşün etkisinin bir işaretidir. Yalnızca nükleer cepheleşme tehlikesi
değil, askeri alandaki çekişmelerin süregelmesi gerçeği de modernliğin yüzyılımızdaki
"karanlık yüzü"nün temel bir parçasını oluşturur. Yirminci yüzyıl, savaş yüzyılıdır; önceki iki
yüzyılın her birinden daha fazla sayıda can kaybına yol açan askeri çarpışmalarla doludur.
İçinde bulunduğumuz yüzyılda şimdiye kadar 100 milyondan fazla insan çatışmalarda
ölmüştür; genel nüfus artışını gözönünde bulundursak bile bu sayı on dokuzuncu yüzyıldaki
dünya nüfusundan fazladır. Eğer sınırlı nitelikte bile olsa bir nükleer savaş meydana gelse,
can kaybı sarsıcı boyutlara ulaşacaktır ve tam anlamıyla süper güçler arası bir savaş insanlığı
bütünüyle ortadan kaldırabilecektir.
Bugün içinde yaşadığımız dünya çok gergin ve tehlikelidir. Böylesi bir durum, modernliğin
ortaya çıkışının daha mutlu ve güvenli bir düzenin oluşumuna yol açacağına ilişkin varsayıma
inanmak yolunda hevesimizi kırmak ya da zorlamaktan da fazlasını yapmış bulunmaktadır.
"İlerleme"ye olan inancın kaybolması kuşkusuz ki tarihe ilişkin "anlatılar"ın çözülmesinin
altında yatan nedenlerden biridir. Ama, bu noktada, tarihin "hiçbir yere gitmediği" sonucunun
çıkarılmasından daha fazla şey söz konusudur. Modernliğin iki yönlü karakterinin kurumsal
bir analizini geliştirmek zorundayız. Bunu yaparken de klasik sosyolojik bakış açılarının günümüz sosyoloji düşüncesini etkilemeye devam eden sınırlamalarının üstesinden gelmek
zorundayız.

5.3. Sosyoloji ve Modernlik
Sosyoloji geniş ve çok yönlü bir konudur; bir bütün olarak bu bilim dalı üzerine yapılan her
türlü basit genelleme tartışılabilir niteliktedir. Bu sakıncaya rağmen, modern kurumlar
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üzerinde doyurucu bir analiz yapılmasını engelleyen, kısmen klasik toplumsal kuramın
sosyoloji içinde süregelen etkisinden türeyen ve yaygın kabul görmüş üç fikre işaret
edebiliriz. Birincisi, modernliğin kurumsal tanısıyla ilgilidir; ikincisi, sosyolojik analizin asıl
odağına, yani "toplum"a yöneliktir; üçüncüsü ise sosyolojik bilgi ile bu bilginin göndermede
bulunduğu modernliğin karakteristikleri arasındaki ilişkilere aittir.
1.Sosyolojide, Marx, Durhheim ve Weber’in çalışmalarından kaynaklananlarda dahil olmak
üzere, en seçkin kuramsal gelenekler modernliğin doğasını yorumlarken tek bir egemen
dönüşüm dinamiğine bakmaya eğilim göstermişlerdir. Marx’tan etkilenen yazarlar açısından
modern dünyayı ana dönüştürücü güç kapitalizmdir. Feodalizmin çöküşü ile birlikte tımar’a
dayalı tarımsal üretim, ulusal ve uluslar arası pazarlar için yapılan üretimle yer değiştirir: bu
noktada yalnızca sınırsız çeşitlilikte maddi ürünler değil, insanın iş gücüde metalaşır.
Modernliğin belirginleşen toplumsal düzeni hem ekonomik sistemi hem de diğer kurumları
açısından kapitalistir. Modernliğin huzursuz ve dinamik karakteri yatırım-kar-yatırım
döngüsünün, kar oranındaki düşme eğilimi ile birleşip sisteme kalıcı bir genişleme özelliği
kazandırmasının bir sonucu olarak açıklanır.
Bu bakış açısı, sonraki sosyolojik incelemeleri derinden etkileyecek karşıt yorumların
çıkmasına yardımcı olan Durkheim ve Weber tarafından eleştirilmişti. Durkheim, SaintSimon geleneği doğrultusunda, modern kurumların doğasını endüstiriyalizmin etkisi altında
inceledi. Ona göre kapitalist rekabet, ortaya çıkan endüstiriyel düzenin merkezi özelliği
değildi ve Durkheim, Marx’ın önem verdiği vasıflardan bazılarını marjinal ve geçici olarak
görüyordu. Modern toplumsal yaşamın hızla değişen karakteri esasen kapitalizmden değil,
doğanın endüstiriyel amaçlı kullanımıyla üretimi insan gereksinimlerine göre biçimlendiren
karmaşık işbölümünün canlandırıcı etkisinden kaynaklanıyordu. Kapitalist değil, endüstriyel
bir düzende yaşıyorduk.
Weber ise bir endüstriyel düzenin varlığı yerine “kapitalizm”den söz etmiş olmasına karşın,
bazı önemli konularda görüşleri Marx’tan çok Durkheim’a yakındır. Weber’in nitelendirdiği
anlamda “rasyonel kapitalizm” emeğin metalaşması da dahil olmak üzere, Marx tarafından
belirlenen ekonomik düzenekleri kapsar. Fakat, bu kullanım biçimiyle kapitalizm, Marx’ın
yazılarındaki kapitalizm teriminden açıkça farklı bir anlam belirtir. Teknolojide ve insan
faaliyetlerinin bürokratik biçimde örgütlenmesinde ifade edildiği biçimiyle “rasyonelleşme”
anahtar kavram konumundadır.
Acaba bu gün kapitalist bir düzende mi yaşıyoruz? Modernlik kurumlarını biçimlendiren
baskın güç endüstiriyalizm midir?Yoksa asıl belirleyici karakteristik olarak enformasyon
üzerindeki rasyonel denetime mi bakmamız gerekiyor?Bu soruların yukarıdaki biçimde
soruldukları zaman yanıtlanamayacağı ileri sürülmektedir.Yani bu olgular birbirini dışlayan
katagoriler olarak değerlendirilmemelidir.Modernlik, kurumlar düzeyinde çok boyutludur ve
sözü edildiği gibi çeşitli gelenekler tarafından belirlenen unsurlardan her biri burada ayrı bir
rol oynar.
2.”Toplum” kavramı sosyolojik söylemin çoğunda merkezi konuma sahiptir. Kuşkusuz ki,
toplum hem genel anlamda “toplumsal birliğe” hem de ayrı bir sosyolojik ilişkiler sistemine
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işaret eden belirsiz bir kavramdır. Marksist yazarlar bazen “toplumsan oluşum” terimine
“toplum” terimine yeğleseler de ,”sınırlı sistem” teriminin yan anlamı da benzer niteliktedir.
Marksist olmayan perspektiflerde, özellikle Durkheim etkisindekilerle yakınlığı olanlarda
toplum kavramı tam da sosyolojinin kendisinin tanımıyla ilişkilidir. Sosyolojinin, neredeyse
her ders kitabının başında gördüğümüz, "sosyoloji insan toplumlarının incelenmesidir" ya da
"sosyoloji modern toplumların incelenmesidir" biçimindeki basmakalıp tanımları bu bakış
açısının açık ifadeleridir. Çağdaş yazarlardan çok azı değerlendirmelerinde Durkheim'ın,
toplumu, üyesi olan bireylerin karşısında oldukça belirgin bir huşu tutumu sergiledikleri bir
çeşit "süper varlık" gibi ele aldığı, neredeyse mistik sayılabilecek yaklaşımını izler. Bununla
birlikte, "toplum"un, sosyolojide temel bir kavram olarak üstünlüğü yaygın bir kabul
görmektedir.
Niçin sosyolojik düşüncede genellikle kullanılan biçimdeki toplum kavramı hakkında dikkatli
davranmamız gerekmektedir? Bunun iki nedeni vardır. Sosyolojiyi "toplumlar"ın incelenmesi
olarak gören yazarların kafalarında, bunu açıkça irade etmeseler de modernlikle
ilişkilendirilmiş toplumlar vardır. Bu tür toplumları kavramsallaştırırken kendi iç bütünlüğü
olan, oldukça kesin biçimde sınırlandırılmış sistemleri göz önüne alırlar. İşte böyle değerlendirildiğinde bu "toplumlar" açıkça ulus-devletlerdir. Bununla birlikte, belli bir toplumdan söz
eden bir sosyolog bu kavram yerine "ulus" ya da "ülke" terimlerini laf arasında
kullanabilmekteyse de, ulus-devletin karakteri kuramsal yönden nadiren ele alınır. Modern
toplumların doğasını açıklarken ulus-devletin, modernlik-öncesi devletlerle ciddi biçimde
farklılığı olan bu toplumsal topluluk çeşidinin özel vasıflarını yakalamak zorundayız.
İkinci bir neden ise toplum kavramıyla yakından ilişkisi bulunan bazı kuramsal yorumlarla
ilgilidir. Bu yorumların en etkililerinden biri de Talcott Parsons tarafından yapılanıdır.
Parsons'a göre sosyolojinin öncelikli amacı "düzen sorunu"nun çözümüdür. Düzen sorunu
toplumsal sistemlerin sınırlılığı yorumunda merkezi önemdedir, çünkü burada sorun
bütünleşme sorunu olarak tanımlanmıştır; "herkesi herkes ile karşı karşıya getiren" çıkar
farklılıkları ortaya çıktığında sistemi neyin bir arada tutacağı sorgulanmaktadır.
Düzen sorununu, toplumsal sistemlerin zaman ve uzamı "ilişkilendirme"yi nasıl
gerçekleştirdiği sorunu olarak yeniden biçimlendirmemiz gerekmektedir. Burada düzen
sorunu zaman -uzam uzaklaşmasıyla, yani zaman ve uzamın mevcudiyet (presence) ve yokluk
olgularını birleştirecek biçimde düzenlendiği koşullarla ilgili olarak belirir. Bu konunun,
toplumsal sistemlerin "sınırlılığı" konusundan kavramsal olarak ayırılması gerekir. Modern
toplumlar (ulus-devletler), bazı açılardan bakıldığında her durumda, açıkça tanımlanmış bir
sınırlılığa sahiptirler. Öte yandan bu tür toplumların hepsi, devletlerinin sosyo-politik
sistemini ve "uluslarının" kültürel düzenlerini de aşan bağ ve ilişkiler yoluyla iç içe geçmiş
durumdadır. Neredeyse hiçbir modernlik-öncesi toplum modern ulus-devletler kadar belirgin
şekilde sınırlanmış değildi. Tarıma dayalı uygarlıkların coğrafyacıların kullandığı anlamda
"hudut"ları varken, daha küçük tarımsal topluluklar ile avcı ve toplayıcı toplumlar genelde
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çevrelerindeki diğer grupların gölgesinde yaşıyorlardı ve devlete dayalı toplumlar gibi ülkesel
(territorial) değildiler.
Modernlik koşullarında zaman-uzam uzaklaşması düzeyi, tarıma dayalı uygarlıkların en
gelişmişinde olduğundan bile daha yüksektir, Fakat bu noktada, toplumsal sistemlerin zaman
ve uzam üzerinde bir köprü kurabilme yeteneklerinin artmasından daha fazlası söz konusudur.
Bir bütün olarak modernliğin ayırt edici özelliklerinden bazılarını belirlemek için modern
kurumların zaman ve uzam içinde nasıl "konumlandığına" bakmak zorundayız.

3. Çeşitli karşıt düşünce biçimlerinde sosyoloji, modern toplumsal yaşamla ilgili olarak
öngörü ve denetim amaçları doğrultusunda kullanılabilecek bilgi üreten bir disiplin olarak
anlaşıla gelmiştir. Bu temanın iki versiyonu çok ünlüdür. Birincisi sosyolojinin, toplumsal
yaşam hakkında, fen bilimlerinin doğa alanında sağladığı türden bir denetimi toplumsal
kurumlar üzerinde kurmamıza yardım edecek bilgiyi verdiği görüşüdür. Sosyolojik bilginin,
ilgili olduğu toplumsal dünya ile araçsal bir ilişki içinde olduğuna inanılır; bu tür bilgi,
toplumsal yaşama müdahale etmek için teknolojik olarak uygulanabilir. Marx'i da (ya da en
azından, bazı yazarların yorumladığı anlamda Marx) içine alan diğer bir grup yazar farklı bir
bakış açısına sahiptirler. Onlara göre "tarihi kullanarak tarih yapmak" fikri anahtardır:
Toplum bilimlerinin bulguları atıl bir inceleme konusu üzerinde uygulanamazlar; bunların
toplumsal faillerin (agent) özkavrayışlarından süzülmeleri gerekmektedir.
Bu son görüş diğerinden yadsınamaz biçimde daha karmaşık olmasına karşın, yine de
yetersizdir; çünkü içerdiği düşünümsellik (reflexivity) kavramı çok basittir. Sosyoloji ile bu
bilimin inceleme konusu olan modernlik koşullarında insan eylemleri arasındaki ilişki "çifte
yorumsama (double hermeneutic)" yoluyla anlaşılmak zorundadır. Sosyolojik bilgi, faillerin
gündelik yaşamdaki kavramları üzerinde bir asalak gibidir; öte yandan, toplum bilimlerinin
kendi dillerinde üretilen kavramlar, başlangıçta tanımlamak ya da açıklamak amacıyla
biçimlendirildikleri eylemler evrenine rutin olarak yeniden girerler. Fakat, bu da bizi
dosdoğru saydam bir toplumsal dünyaya ulaştırmaz. Sosyolojik bilgi, toplumsal yaşam
evrenine sarmal bir biçimde girer ve çıkar: bu sürecin tamamlayıcı bir parçası olarak hem
kendini hem de söz konusu evreni yeniden yapılandırır.
Bu bir düşünümsellik modelidir ama sosyolojik bilgi birikimi ile toplumsal gelişimin sürekli
olarak yaygınlaşan denetimi arasındaki paralelliği içeren bir model değildir. Sosyoloji (ve
yaşayan insanlarla ilgili diğer toplum bilimleri), bilgi birikimini fen bilimleri tarafından
kullanıldığı söylenen yolla geliştiremez. Tersine, sosyolojik kavram ve bilgi savlarının
toplumsal dünyayı "beslemesi (feed-in)" süreci, bu savları ileri sürenler bir yana, etkili gruplar
ya da yönetim organları tarafından bile kolaylıkla yönlendirilebilecek bir süreç değildir.
Bununla birlikte, toplum bilimlerinin ve sosyolojik kuramların uygulamadaki etkisi çok
büyüktür ve sosyolojik kavram ve bulgular modernliğin ne olduğu konusuna yapıcı şekilde
karışmışlardır.
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Eğer modernliğin doğasını yeterli biçimde kavramak istiyorsak, var olan sosyolojik
perspektiflerden yukarıda sözünü ettiğimiz açılardan ayrılmamız gerekmektedir. Modern
kurumların aşırı devingenliğini ve globalleştirici kapsamını hesaba katmak ve geleneksel
kültürlerle aralarındaki süreksizliklerin doğasını açıklamak zorundayız. Söz konusu
kurumların karakterizasyonuna gelmeden önce şu soruyu soralım: Modernliğin dinamik
doğasının kaynaklan nelerdir? Bu soruya yanıt verirken her biri modern kurumların devingen
ve "dünyayı kucaklayan" karakteri ile ilişkili birçok öğe grubu belirlenebilir.
Modernliğin dinamizmi, zaman ve uzamın ayırılmasından ve toplumsal yaşam içinde kesin
bir zaman-uzam "dilimlendirmesini" sağlayacak biçimlerde yeniden birleşmelerinden;
toplumsal sistemlerin "yerinden çıkarılması (disembedding)"ndan (bu, zaman-uzam
ayırılmasıyla ilgili etmenlerle sıkı ilişkisi olan bir olgudur); ve toplumsal ilişkilerin bireylerin
ve gruplann eylemlerini etkileyen sürekli bilgi girdilerinin ışığında dûşûnûmsel olarak
düzenleme ve yeniden düzenleme sürecinden kaynaklanmaktadır.

5.4. Modernlik, Zaman ve Uzam

Modernlik ile zaman ve uzamın dönüşümü arasındaki sıkı bağlantıyı anlamak için işe
modernlik-öncesi dünyadaki zaman-uzam ilişkileriyle ilgili bazı farklılıkları göstererek
başlamalıyız.
Bütün modernlik-öncesi kültürler zamanı hesaplama tarzlarına sahiptiler. Örneğin, takvim,
yazının bulunuşu gibi tarıma dayalı devletlerin ayırt edici bir özelliğiydi. Fakat, gündelik
yaşamın, kuşkusuz toplumun çoğunluğu için temelini oluşturan zaman hesabı, zamanı daima
uzama bağlıyordu ve genellikle kesinlikten uzak ve değişken oluyordu. Kimse o günün
tarihini diğer toplumsal ve bölgesel işaretlere bakmadan söyleyemezdi; "Ne zaman," hemen
hemen evrensel olarak, ya "Nerede" ile ilişkilendirilirdi ya da düzenli doğal olaylarla
tanımlanırdı. Mekanik saatin icadı ve nüfusun neredeyse tamamına yayılması (başlangıcı, on
sekizinci yüzyılın sonlarına kadar uzanan bir olgudur) zamanın uzamdan ayrılmasında çok
önemli bir olaydı. Saat, "boş" zaman için günün "dilimlerinin" (örneğin "çalışma günü") kesin
olarak belirlenmesine olanak sağlayacak biçimde nicelleştirilmiş tek biçimli bir ölçü
belirtiyordu.
Zaman, mekanik saatle ulaşılan ölçü birliğinin toplumsal örgütlenmede de karşılığını
bulmasına kadar hep uzam (ve yer) ile ilişkilendirildi. Bu değişikliğin tamamlanması
modernliğin yayılmasıyla çakışarak yüzyılımıza kadar sürdü. Bu olgunun temel yönlerinden
biri de takvimin dünya çapında standartlaşmasıdır. Şimdi herkes aynı tarih ölçüsünü
kullanıyor; örneğin "2000 yılı"nın yaklaşması küresel bir olay haline gelmiştir. Değişik "Yeni
Yıllar" bir arada varlıklarını sürdürmelerine karşın, bütün evrensel niyet ve amaçlara uygun
bir tarih ölçüsü kapsamı altına sokulmuşlardır. İkinci bir özellik ise zamanın bölgelerden
bağımsız standartlaştınlmasıdır. On dokuzuncu yüzyılın son kısmında bile aynı devletin
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değişik bölgelerinde farklı "zamanlar" vardı; devletler arasındaki zaman söz konusu
olduğunda durum daha da karmaşıklaşıyordu.
"Zamanın boşaltılması" büyük ölçüde, "uzamın boşaltılması" için bir önkoşuldur ve böylece,
öbürü üzerinde nedensel bir önceliği vardır. Çünkü, zaman üzerinde eşgüdüm uzam
denetiminin temelidir. "Boş uzam’ın gelişimi uzam’m yöre'den ayrılması ile anlaşılabilir. Bu
iki kavram arasındaki farkı vurgulamak önemlidir, çünkü sıklıkla biri diğerinin
eşanlamlısıymış
gibi
kullanılırlar.
"Yöre"
en
iyi
biçimde,
coğrafi
olarak konumlandırılmış toplumsal eylemin fiziksel ortamına işaret eden mekân fikri ile
kavramsallaştırılır. Modernlik-öncesi toplumlarda uzam ve yöre yaygın olarak çakışır; çünkü
insanların çoğu için toplumsal yaşamın uzamsal boyutları birçok açıdan "mevcudiyetle, yani
yerel etkinlikle belirlenir. Modernliğin ortaya çıkışı uzamı, herhangi bir yüz yüze etkileşim
durumundan konum olarak uzak "namevcut (absent)" kişiler arasındaki ilişkileri geliştirerek,
gitgide yöre'den koparıp atar. Modernlik koşullarında yöre, artan bir biçimde düşselleşir.
Bunun anlamı, mekanların, oldukça uzak toplumsal etkilerden adamakıllı etkilenerek biçim
kazanmasıdır. Mekânı yapılandıran yalnızca görünüme olup bitenler değildir; rnekanın
"görünür biçimi," onun doğasını belirleyen uzaklaşmış 'ilişkileri örterek saklar.
Uzamın yer'den ayırılması, zaman örneğinde olduğu gibi ölçüm biçimlerindeki
tekbiçimliliğin ortaya çıkışına bağlı değildir. Uzamı güvenilir biçimde altbölümlere
ayırmanın yolları, zamanın ölçümünde tekbiçimliliği sağlama yollarından her zaman daha
kolay elde edilebilir nitelikte olmuştur. "Boş uzam”ın gelişimi her şeyden çok şu iki grup
etmene bağlıdır: Uzamın temsil edilmesini, ayırt edici bir kerte noktası oluşturabilecek
ayrıcalıklı bir mekânla ilişkilendirmeye gerek kalmadan sağlayanlar; ve farklı uzamsal
birimlerin birbirleriyle değiştirilmesine olanak sağlayanlar. Dünyanın "uzak" bölgelerinin
Batılı gezginler ve kâşifler tarafından "keşfi," yukarıdaki iki etmen grubu için gerekli temeli
sağladı. Yerkürenin, coğrafi konum ve biçimlerin temsilinde perspektif anlayışının çok az
kullanıldığı dünya haritalarının ortaya çıkmasına öncülük edecek biçimde adım adım çizgiye
dökülmesi de uzamı herhangi bir belirli yer ya da bölgeden "bağımsız" olarak belirledi.
Zamanın uzamdan ayırılması, içinde hiçbir geri dönüşü olmayan ya da her şeyi kapsayan tek
yönlü bir gelişim olarak görülmemelidir. Tam tersine, bütün gelişim çizgileri gibi karşıt
karakteristikleri de kışkırtan diyalektik özelliklere sahiptir. Dahası, zamanı uzamdan ayırmak,
toplumsal etkinlik konusunda yeniden birleşimleri için bir temel sağlar. Bu konu, zaman
çizelgesi örneği verilerek kolayca açıklanabilir. Trenlerin gidiş-geliş zamanlarını belirleyen
tarife benzeri bir zaman çizelgesi, ilk bakışta yalnızca iğreti bir şema gibi görünebilir. Ama
gerçekte, trenlerin ne zaman nereye varacağını gösteren bir zaman-uzam düzenleyici araçtır.
Bu niteliğiyle tren, yolcu ve yükün zaman ve uzamın geniş alanı boyunca karmaşık
eşgüdümüne olanak sağlar.
Zaman ve uzamın ayrılması modernliğin aşırı dinamizmi için neden bu denli önemlidir?
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İlk neden, bu ayrımın, kısaca yerinden çıkarma süreçlerinin baş koşulu olmasıdır. Zaman ve
uzamın ayrılması ve standart “boş” boyutlar haline gelmeleri, toplumsal etkinlik ile bu
etkinliğin mevcudiyet bağlamlarının özellikleri içine “yerleştirilmişliği” arasındaki bağları
koparıp atar. Yerinden çıkarılmış kurumlar, zaman-uzam uzaklaşma alanını büyük ölçüde
genişletirler ve bu etkiye sahip olmak için zaman ve uzam aşırı bir eşgüdüme dayanırlar. Bu
olgu, yerel alışkanlık ve deneyimlerin getirdiği kısıtlamalardan kurtulmayı sağlayarak çok
çeşitli değişim olanaklarının açılmasına yardım eder.
İkincisi, bunun modern toplumsal yaşamın ayırt edici özelliği olan rasyonel örgütlenme için
bir dişli görevi görmesidir. Örgütler (modern devletler de dahil olmak üzere) kimi zaman,
Weber'in bürokrasiyle ilişkili gördüğü daha durağan, atıl bir niteliğe bürünebilirler; ancak,
çoğunlukla, onları modernlik-öncesi düzenlerden kesin olarak ayıran bir dinamizme
sahiptirler. Modern örgütler yerel ile küreseli daha geleneksel toplumların aklına bile
gelmeyecek yollarla birbirine bağlaya bilmekte ve bunu yaparken milyonlarca insanın
yaşamını sürekli olarak etkilemektedirler.
Üçüncü olarak, modernlikle ilintilendirilen radikal tarihsellik, önceki uygarlıklarca
kullanılmayan, zaman ve uzam içine “yerleştirme” tarzına dayanır. Geçmişin ve geleceğin
biçimlendirilmesine yardımcı olmak için sistematik olarak temellük edilmesi anlamında
"tarih," ilk büyük canlandırıcı itkiyi tarıma dayalı devletlerin ortaya çıkışının başlangıcında
yaşadı; ama modern kurumların gelişimi başlı başına yeni bir itici güç oldu. Günümüzde
evrensel olarak benimsenmiş standart bir takvim sistemi, her ne kadar bu türden bir tarih
farklı yorumlara tabi olsa da, tekbiçimli bir tarihin temellük edilmesini sağlar. Buna ek olarak,
tüm yerkürenin, bugün çok doğal sayılan haritalara dökülmüş olması gözönüne alındığında,
tek bir geçmiş anlayışı artık evrenseldir; zaman ve uzam, bu geçmişte, gerçek bir dünyatarihsel eylem ve deneyim çerçevesi oluşturacak biçimde yeniden birleşirler.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsanlık tarihinin bazı "süreksizlikler" ile belirlendiği ve düzenli bir gelişim biçimine sahip
olmadığı fikri modernizmin de çıkış noktasıdır.. Tarihsel gelişimin çeşitli evrelerinde
süreksizlikler, kabile toplumlarından tarıma dayalı devletlerin çıkışı arasındaki geçiş sürecinin
bazı noktalarında olduğu gibi kuşkusuz vardır. Bunun yerine, modern dönemle ilintili belirli
bir süreksizliği ya da süreksizlikler toplamı vurgulamaktadır. Özellikle zaman ve uzamın
birbirinden ayrılması mekana bağlılığın ortadan kalkması insanlık tarihinin en önemli
dönüşüm aşamalarından biri olduğunu öğrendik. Ve bu yaklaşımın modernizmle ilişkiselliğini
irdeledik.

100

BÖLÜM SORULARI
1-…………. , avcı ve toplayıcıların küçük, yalıtılmış kültürleriyle "başlar"; ürün toplayan ve
hayvancılıkla uğraşan toplulukların gelişimine ve oradan da tarıma dayalı devletlerin
oluşumuna kadar devam ederek Batı'daki modern toplumların ortaya çıkışıyla sonuca varır.
a) Tarih
b) Sanat
c) Sosyoloji
d) Antropoloji
e) Psikoloji

2- Marx’tan etkilenen yazarlar açısından modern dünyayı ana dönüştürücü güç olarak hangi
kavramı kabul ederler?
a)
b)
c)
d)
e)

Otorite
İtaat
Artıdeğer
Diyalektik maddecilik
Kapitalizm

3- …………… sosyolojinin üç kurucusu arasında en kötümser olanıydı. Modern dünya ile
ilgili olumsuz düşünceleri bulunmaktadır. Modern dünyayı, maddi ilerlemenin, yalnızca
bireysel yaratıcılığı ve özerkliği ezen bir bürokrasinin genişlemesi pahasına elde edildiği
paradoksal bir ortam olarak görüyordu.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

K. Marx
E. Durkheim
Weber
Adorno
Habermas

4- Aşağıdakilerden hangisi M. Weber’in kullandığı önemli kavramlar arasında yer alır?
a)
b)
c)
d)
e)

Anomi
Toplumsal dayanışma
Endüstriyalizm
Otorite
Rasyonalleşme
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5- Durkheim, Saint-Simon geleneği doğrultusunda, modern kurumların doğasını ………….
etkisi altında inceledi.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Kapitalizm
Tarihsel maddecilik
Toplumsal dayanışma
Endüstriyalizm
Anomi

6- …………. göre sosyolojinin öncelikli amacı "düzen sorunu"nun çözümüdür. Düzen
sorunu toplumsal sistemlerin sınırlılığı yorumunda merkezi önemdedir, çünkü burada sorun
bütünleşme sorunu olarak tanımlanmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a) K. Marx
b) E. Durkheim
c) Weber
d) Adorno
e) T. Parsons

7- İnsanlık tarihinin bazı "süreksizlikler" ile belirlendiği ve düzenli bir gelişim biçimine sahip
olmadığı fikri ………….. de çıkış noktasıdır.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Sosyoloji
Kapitalizm
Endüstriyalizm
Modernlik
Rasyonalleşme

8- Hangi düşünür endüstriyalizmin daha çok yayılmasının, işbölümü ve ahlaki bireyciliğin
birleştirilmesiyle" bütünleşmiş, uyumlu ve doyurucu bir toplumsal yapını kuracağına
inanıyordu?
a)
b)
c)
d)
e)

K. Marx
E. Durkheim
Weber
Adorno
Habermas
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9- …………. bilgi, toplumsal yaşam evrenine sarmal bir biçimde girer ve çıkar: bu sürecin
tamamlayıcı bir parçası olarak hem kendini hem de söz konusu evreni yeniden yapılandırır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Sosyolojik
Antropolojik
Psikolojik
Ampirik
Sanat

10On yedinci yüzyılda Avrupa’da başlayan ve sonraları neredeyse bütün dünyayı etkisi
altına alan toplumsal yaşam ve örgütlenme biçimlerine işaret eden yaklaşım aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Sosyoloji
Antropoloji
Kapitalizm
Endüstriyalizm
Modernlik

Cevaplar: 1a, 2e, 3c, 4e, 5d, 6e, 7d, 8b, 9a, 10e
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6. KİTLE KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI VE KİTLE KÜLTÜRÜ
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Bu Bölümde Neler Göreceğiz?
6. KİTLE KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI VE KİTLE KÜLTÜRÜ
6.1. Kitle Kültürüne Yönelik Olumsuz Yaklaşımlar
6.1.1. Ortega’ya Göre Kitle
6.1.2. Benda’ya Göre Kitle
6.2. Kitle Kültürüne Yönelik Olumlu Yaklaşımlar
6.2.1. Shils’e Göre Kitle
6.2.2. Gans’a Göre Kitle
6.3. Enformasyon Toplumu
6.3.1. Enformasyon Toplumsal Bir İhtiyaç mı?
6.3.2. Enformasyon Toplumu ve Televizyon
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kitle Kültürü Nedir?
2) Kitle kültürüne olumsuz yaklaşanların düşünceleri nelerdir?
3) Kitle kültürüne olumsuz yaklaşanların düşünceleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kitle kültürü

Kitle kültürüne ilişkin genel Kitle kültürünü olumlayan ve
yaklaşımlar hakkında bilgi olumsuzlayan düşünce
sahibi olur
yapılarını tanıyarak sentez
yapabilir
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Anahtar Kavramlar
Kitle kültürü, Enformasyon toplumu, Kitle kavramı
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Giriş
Kitle, en geniş anlamıyla, ne olduğu belli olmayan, niceliksel anlamda çokluğu ve niteliksel
anlamda belirsizliği anlatır. Kitle kavramı, endüstri devriminin ortaya çıkardığı, elitist
"yüksek kültürcülerin" hor ve tehlikeli gördüğü, devrimcilerin çoğunlukla romantikleştirdiği
insan topluluğunu anlatır. Kitle bir egemenlik ilişkisinde korku, aşağılama, tehlikeli görme ve
kontrol etme mekanizmaları geliştirmeyi getirirken, bir diğerinde kitle hareketleri, kitle
gösterileri, kitle eğitimi, kitle bilinci, kitle örgütlenmesi, kitle yürüyüşü gibi kavramlar ve
anlayış içinde mücadeleci bir anlam getirir. Kitle kavramı kullanan kişinin olaylara hangi
açıdan baktığını, kendisini dışarıda ve hatta üstte tutarak soruna baktığını belirlememizi
sağlayabilecek bir kıstastır. Politikacı için kitle, seçim döneminde desteğine ihtiyaç duyduğu
kişiler demektir. Müzisyen için icra ettiği sanatın tüketicileri; gazeteci için gazetesinin
müşterileridir.
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6. KİTLE KAVRAMI’NIN ORTAYA ÇIKIŞI VE KİTLE KÜLTÜRÜ
Kitle Kavramı’nın ilk elde çağrıştırdığı “kalabalık”, “çokluk”, “yığın” gibi kavramların
tarihçesi Antik Yunan’a Eflatun’un demokrasiye yönelttiği eleştirilere kadar götürülebilir.
Ancak, bu çağrışımların ötesinde, kitle kavramının böylesine yaygınlık kazanması, sosyal
bilimlerde kullanılan pek çok kavram gibi 1789 Fransız İhtilali’nden sonradır. Bu yüzden,
varlığını Fransız İhtilali’ne borçlu olan pek çok kavram gibi bu kavramında herkes tarafından
benimsenen açık bir tanımı yoktur. Kavram, kullanan kişinin kendine biçtiği yere göre bir
anlam kazanıyor. Bu niteliği ile kitle kavramı kullanan kişinin olaylara hangi açıdan baktığını,
kendisini dışarıda ve hatta üstte tutarak soruna baktığını belirlememizi sağlayabilecek bir
kıstastır. Politikacı için kitle, seçim döneminde desteğine ihtiyaç duyduğu kişiler demektir.
Müzisyen için icra ettiği sanatın tüketicileri; gazeteci için gazetesinin müşterileridir.
Kitle kavramının içeriğindeki bu bulanıklığın ve ideolojik yükün bir başka nedeni de
1789’dan sonra, ihtilal öncesinin zorunlu kıldığı ittifakların bozulup bozulup yeniden
kurulması; bu karmaşa içinde ortaya çıkan toplumsal sınıfların ve çıkar gruplarının
sınırlarındaki belirsizliktir. Daha sonra ortaya çıkan bilimsel, teknolojik, demografik, siyasal
ve toplumsal dönüşümler de, dikine ve enine toplumsal hareketliliği alabildiğine artırarak bu
belirsizliğin üstüne tuz biber ekmişlerdir. Öte yandan, 19. Yüzyıl liberalizminin de, kitle
kavramına kendi programı doğrultusunda farklı anlamlar yüklediğini görüyoruz. Mesela, J.S.
Mill için kitle, akla yönelik bir tehdittir. Ve artık “ fertler, kalabalık içinde kaybolmuşlardır”
Mill’in kitleler karşısındaki bu olumsuz tutumunda yalnız olduğu söylenemez. “Kendi
döneminde de Tocqueville ile Burckhardt; daha sonra yüzyılımızın ilk çeyreğinde de Ortega y
Gasset ve J.Benda gibi düşünürler bu olumsuz tutumu hararetle paylaşacaklardır.”

6.1. Kitle Kültürüne Yönelik Olumsuz Yaklaşımlar
6.1.1. Ortega’ya Göre
Ortega’ya göre “Cemiyet, her zaman, iki parçanın dinamik bir birliğinden oluşur; azınlıklar ve
kitleler. Azınlıklar, özel vasıflara haiz fertler veya fertlerden oluşmuş gruplardır. Kitle ise,
özel vasıflardan mahrum insanların bir araya gelmesi ile oluşur. Şu halde, kitleler derken,
sadece veya esas olarak, ‘emekçi kitlesi’ olarak tanımlamamak gereklidir. Kitle alelade
kişidir, halktır. Böylece sadece sayı ile ifade edilen yani yığın, artık tayin edici bir keyfiyete
dönüşür; birbirlerinden ayırt edilemeyen insanlar müşterek sosyal vasıf halini alır, genel bir
tip ortaya çıkar.” Görüldüğü gibi Ortega; bu kısa tanımı ile daha önce sadece nicelik açısından
tanımlanan (kalabalık, yığın gibi ) kitleye, tersinden de olsa bir nitelik boyutu (aleladelik,
sıradanlık) eklemektedir.
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Kitleyi bir nicelik olarak değil de, bir nitelik sorunu olarak aldığımız zaman, kitle olgusunun
psikolojik kökenlerini de tartışma konusu yapabiliriz, zira yine Ortega’ya göre “kitle, fertlerin
kitle nizamında ortaya çıkmalarını beklemeye lüzum hasıl olmadan tarif olunabilir. Kitle,
kendisi için -iyi veya kötü- özel sahalara dayalı hiç bir hedef seçmeyen, kendini ‘herkes gibi
hisseden’ ve bu halin kendisini düşündürmediği, gerçekte herkes gibi hissetmekle kendisini
mesut hisseden herkestir.
Beşeriyet, en köklü bir şekilde iki çeşit yaratıktan oluşmuş sınıflara ayrılmıştır, güçlük ve
görevleri, üst üste yığarak kendi varlıklarından büyük talep de bulunanlar ve kendilerinden
özel hiç bir şey talep etmeyenler, yaşadıkları anı hayat diye kabul edenler, mükemmellik
yolunda hiç bir gayret göstermeyen, dalgalar üzerinde sallanıp duran şamandıra örneği
kişiler.”
Cemiyette en farklı ve değişik düzenlerde ve mahiyetleri itibariyle özel olan ve bunun neticesi
özel yeteneklere sahip bulunmalarının yürütülemeyecek işlemler, faaliyetler, fonksiyonlar
bulunur. Bu özel faaliyetleri, önceden yetenekli azınlıklar veya hiç olmazsa böyle yeteneklere
sahip bulundukları idddia edilen azınlıklar yürütüyorlardı. Kitle tarihinin hiç bir döneminde
bu işlere karışma hakkını kendinde görmediği; karıştığı zaman bu işleri görebilmek için
gerekli özel vasıfları elde etmesi; bunun için de “kitle” olmaktan çıkması gerektiğini idrak
edebiliyordu.
Kitle, tarihin hiç bir döneminde günümüzde olduğu kadar iktidar sahibi olmamıştır. İşin acı
tarafı ise “kitle, kitle olmayı terk etmeksizin, önceki azınlığın (iktidar seçkinlerinin) ayağını
kaydırıyor, onun yerini alıyor.”
Ancak, burada bir sorun ortaya çıkmaktadır. Kitlelerin “kitle niteliğini kaybetmeksizin” işgal
ettiği yerler hiç bir zaman kalabalıklar için yapılmamıştır. Niteliğini kaybetmeyen kitlenin
azınlıkların yerine geçmesinin sonuçları neler olabilir? Ortega’ya göre, “Belki yanılıyorum
ama bana öyle geliyor ki, derinlemesine incelediği bir konu üzerinde yazmak üzere kalemi
eline alan günümüzün yazarı bu konu üzerinde hiç bir şekilde durmamış ve konu üzerindeki
bir yazıyı bir şeyler öğrenmek için değil de, kafasında taşıdığı basma kalıp düşüncelere
uyuşmayan yazar hakkında hüküm vermek için okuyacak vasat seviyedeki okuyucuyu göz
önünde tutmak zorunda. Kitleleri vücuda getiren fertler kendilerinin bilhassa yetenekli
insanlar olduklarına inanmış olsalardı bu, sosyolojik bir alt üst etme meselesi olmaktan çıkar,
şahsi bir hata meselesi olurdu. Günümüzün karakteristiği şu; alelade kafa taşıdıklarını bilen
insanlar, bu aleladelik hakkını ilan etmek ve onu istedikleri şekilde cemiyete kabul ettirmek
ihtiyacını güdüyor.”
Demek ki kitle, ağırlığı altındaki ferdi, yetenekli, seçkin olan her şeyi eziyor. Herkes gibi
olmayan, herkes gibi düşünmeyen, herhangi bir insan potansiyel bir tehlikedir ve ortadan
kaldırılma veya eritilme riskini göze alıyor demektir.
Ortega bu soruyu ünlü iktisatçı Werner Sombart’ın araştırmalarına dayanarak yanıtlamaya
çalışır: “Günümüzün tarih sahnesini doldurup taşıran bu insanlar nereden çıktı?” Çağdaş
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hadiseler üzerinde kafa yoran herkesin nasıl olup da üzerinde durmadığı çok basit bir gerçeği,
ünlü iktisatçı Werner Sombart, bir müddet önce gün ışığına çıkardı. Bu çok basit gerçek kendi
başına, Avrupa görüş sahasını temizlemeye yeterli veya yeterli olmazsa bile, bizi aydınlığa
götürecek yolun başlangıcını koyacak güçte. Gerçek şu; Avrupa tarihinin başladığı VI.
y.y’dan 1800 senesine kadar-yani 12 asır boyunca- Avrupa nüfusu hiç bir zaman 180
milyonun üstüne çıkamadı. Öte yanda, 1800’den 1914’e kadar bir asırdan biraz fazla süren bu
devrede nüfus 180 milyondan 460 milyona fırladı. Bu rakamlar arasındaki tezat, sanırım
geçen asrın verimli vasfını açıkça ortaya koyuyor. Üç nesil boyunca, tarih sahnesine bir sel
gibi çıkarılan, onu taşıran devasa bir insan kitlesi yaratıldı.”
İşte bu demokratik patlama, 17. Yüzyıldan beri ilerleyip gelen 3 ilke ile, liberal demokrasi,
bilimsel deney ve sanayileşme ilkeleri ile birleşerek yeni dünyayı, yeni kitlelerin dünyasını
ortaya çıkartmıştır. Aslında, rönesanstan itibaren bilimsel faaliyet öylesine iç içe geçmiş, daha
doğrusu öylesine tekniğe indirgenmiştir ki, bilimsel deneyle sanayileşme arasındaki sık
ilişkiyi de göz önüne alarak, bu ikisini bir tek terimle ifade etmek mümkündür. Tekniğin
egemenliği veya kısaca teknik...Tabii burada, teknik derken, münhasıran Avrupa tekniğini
kastettiğimizi de belirtmemiz gerekir. Yoksa insanoğlunun ortaya koyduğu her teknik bugün
anladığımız anlamda bilimsel değildir. Çin’de, Mezopotamya’da, Mısır’da, Eski Yunan’da
teknik olmakla beraber, bu “teknik” ler deneysel bilim temeline dayanmadıkları için,
aşamayacakları bir gelişme noktasına, bir kritik noktaya vardıktan sonra gerilemeye,
yozlaşmaya başlamışlardır. Hatta bazıları çok da gelişkin ve kullanışlı olan bu tekniklerin
bazıları da iyice yozlaşarak birer hurafeye dönüşmüş olabilir. Buna karşılık 16.y.y’dan
itibaren Avrupa’nın entelektüel haritalarını zorlamaya başlayan deneysel bilim anlayışı
18.y.y’ın ortalarında bütün rakiplerini bertaraf eder ve 1890’larda “Avrupa’nın entelektüel
kumandasını” ele geçiren kuşakla birlikte, karşımıza “tarihte eşi görülmemiş bir bilim adamı
tipi” çıkar.
Bu konuda Ortega’nın görüşleri şöyle özetlenebilir: “Sosyal iktidarı günümüzde elinde tutan
kim? Kendi zihni formlarını devrimize kabul ettiren kimler? Şüphesiz orta sınıf insanı. Bu
orta sınıf içinde üstün sayılanlar, zamanımızın aristokratları, kimler? Şüphesiz teknisyenler,
mühendisler, doktorlar, finansörler, öğretmenler.... Pekala bu teknisyenler grubunda onu en
iyi ve en saf haliyle temsil edenler kimler? Yine hiç şüphesiz ilim adamları... Eğer
yıldızlardan bir adam, Avrupa hakkında bir hükme varmak için kıtayı ziyaret etmiş olsaydı,
kime bakarak hükümlendirmesini sorduğu vakit Avrupa, kendisi hakkında iyi bir kanaatin
yerleşmesini garanti edeceği düşüncesiyle, memnunlukla, kendi ilim adamını gösterirdi.

6.1.2. Benda’ya Göre
Julien Benda’ya göre de, insanda temelde iki gruba ayrılırlar: Bir yanda, mensup olduğu
toplumsal sınıf ne olursa olsun, maddi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen “sıradan
insanlar” ın oluşturduğu kitleler, öte yanda (veya kitlelerin hemen yanı başında) da,
kitlelerden ayrı, onları bir ölçüde denetim altında tutan; pratik amaçlar gütmeyen, belirli bir
sanatla veya ilimle veya sadece meta fiziki spekülasyonlarla meşgul olan “benim melekutum
bu dünya değil” diye bilen aydınlar.
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Benda’ya göre, gerçek aydınlar, ya Leonardo da Vinci, Malepranche, Goethe... gibi hiç bir
çıkar gözetmeyen entelektüel etkinlik için birer örnek oluştururlar ve bu yaşama tarzının üstün
değerlerini kendi kişilikleriyle, hayatlarıyla kanıtlarlar, veya Erasmus, Kant, Resan... gibi,
insanlık ve adalet adına kitlelerin bencil tutkularına karşı koyar ve onları yerli yerine
oturturlar.
19.y.y’la gelinceye kadar aydınlar, “sıradan insanlar” ın kendi eylemlerini bir dil haline
getirmelerini, bu eylemlerden ötürü kendilerini büyük adam saymalarını önleyebilmişlerdir.
İnsanlar, uygarlık tarihi boyunca, yaptıkları bütün kötülüklere rağmen, aydınların sayesinde,
iyiye hiç değilse saygı göstermekten de geri durmamışlardır. Ancak, 19. y.y’ın sonunda, köklü
bir değişiklik ortaya çıkmıştır. “Aydınlar” politik tutkuların egemen olduğu oyuna
bulaşmışlardır. O güne kadar halkın kaba gerçekçiliğini denetleyen, dizginleyen bu seçkinler,
onu beslemeye, yüreklendirmeye ve hatta kışkırtmaya başlamışlardır.
19. y.y’dan günümüze, kitle insanın iktidarına zemin hazırlayan, hatta bu iktidarı
meşrulaştıran aydınların bu “ihanet basamakları” nı Benda’nın sıraladığı biçimde daha
yakında, incelemek, en azından günümüzdeki kitle toplumu tartışmalarında aydınların yerini
ve işlevini belirlememizi kolaylaştıracak bazı ip uçları sağlayabilir.
Benda’ya göre, Avrupa’daki edebiyatçılar, sanatçılar, bilim adamları, düşünürler ve din
adamları, ırklar ve politik görüşler arasındaki bölünmeleri körükleyen “nefret korosu” na
gönüllü olarak katılmışlardır. Bugünün aydınları, tıpkı “sıradan insanlar” gibi politik
tutkuların tutsağı olmakta; tıpkı onlar gibi kestirme sonuçlar peşinde koşmakta, nefret ve fikr-i
sabitin egemen olduğu tartışmalara girmektedirler. Üstelik bir yandan da bunları
yapmayanları, “fil dişi kulelerine kapanmak” la suçlamaktadırlar.
Benda’ya göre, politik tutkularını aydın olarak yaptıkları işe de bulaştıranların başında şairler
ve romancılar gelmektedir. Bunlar, (bilhassa şairler) sanatlarının “sıradan insanlar” ı etkileme
gücünü kötüye kullanmakta, “sokaktaki adam” ın belli belirsiz hissettiklerini, aydınca yetenek
ve becerilerini kullanarak alabildiğine körüklemektedirler.
Politik tutkular tarafından en fazla tehdit edilen entelektüel alanlardan biri de, yazara göre,
tarih yazımıdır. Bu alanda da, aydınların; politikacıların, askerlerin yaptıklarına meşruiyet
kazandırdıklarını; bu yolla kitlelerin evrensel iktidarına zemin hazırladıklarını görüyoruz.
Tarih boyunca, tarih yazımının kendi iktidarını meşrulaştırmakta ve pekiştirmekte ne kadar
önemli bir yeri olduğunu sezinleyen Papa’lardan, 14. Lui’ye, Napolyon’dan, Bismark’a kadar
pek çok siyasi iktidar sahibi de, kendilerine hizmet etmeye hazır “tarihçi” lere maaş
bağlayarak, ısmarlama “tarih”ler yazdırmaktan geri durmamışlardır.
Benda’ya göre, günümüzde siyasi iktidarlara canla başla hizmet eden bir başka “aydın” grubu
da eleştirmenlerdir. Üstelik bu grubun yaptıklarının tarihte bir benzeri de yoktur. Ne Papa 14.
Pius, ne de Napolyon, kendi toplumsal sistemlerini ve politik çizgilerini desteklemek üzere
edebiyat eleştirmenleri “istihdam” etmeyi düşün(e)memişlerdir. Her türlü edebiyat eserini,
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kendi politik tutkularıyla çakışıp çakışmadığına bakarak “iyi” veya “kötü” diye sınıflandıran
“aydın” tipi, sadece günümüzde görülen bir fenomendir.
Geçmişte, otorite kendisini bir takım anonim yapılanmaların ardına gizlemediği, düpedüz
kaba güç olarak çıktığı halde; günümüzde otorite ve kaba güç, iradesini çok ince bazı yapı ve
tekniklerin dolayımından geçirerek yürütmektedir. Günümüzün egemenleri, bu işte de en
büyük desteği aydınlardan almaktadır.
Gerek Ortega’nın gerekse Benda’nın içinde yaşadıkları toplumsal ve entelektüel oluşumlar ile
batı uygarlığının geleceği konusundaki bu olumsuz ve karamsar değerlendirmeleri, hiç
şüphesiz, Avrupa’nın iki büyük savaş arasında yaşadığı değerler kargaşasını da bir ölçüde
yansıtmaktadır. Gerçekten de, 1.Dünya Savaşı ile birlikte, Avrupa’nın, daha doğrusu Avrupa
uygarlığının, en temel ilkeleri yerle bir olmuş, savaştan sonra da, bu ülkelerin dayandığı
temeller hemen hemen her düzlemde sorgulanmaya başlanmıştır. Nitekim Stefan Zweig da,
Dünün Dünyası adlı kitabında, Avrupalı aydınların içine düştükleri bu değer kargaşasını,
anlatır.

6.2. Kitle Kültürüne Yönelik Olumlu Yaklaşımlar
Marcuse, otoriteryen kişilik yapısının, aile yapısına, özellikle otoriter babaya çok şeyler
borçlu olduğunu savunanlara karşı, bu kişilik yapısının, otoriter ailenin yaptırımlarından
değil; tam tersine, bu ailenin, günümüzde bütün geleneksel gücünü yitirmiş olmasından
kaynaklandığını savunmaktadır. Buna göre, eski tarihlerde çok merkezi bir yere oturtulan
travmatik baba deneyinin yerini günümüzde aile dışı kaynaklardan türetilen imajlar almakta,
bireyin bu teknolojik düzende ortadan kaldırılması, ailenin toplumsal fonksiyonunu da
asgariye indirmektedir.
Buna göre, eskiden aile içinde şekillenen benlik, günümüzde daha okul çağına gelmeden,
mahalle takımından, radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarına varıncaya kadar bir dizi
aile-dışı etmen tarafından vaktinden önce toplumsallaştırılır. Bu yüzden çocuğa istenilen
değerleri verenler, eğitenler, aileler değil; kitle iletişim uzmanlarıdır. Artık herşeyin en
doğrusunu ve en yenisini babalar değil, çocuklar bilmektedir.
Çağdaş toplum, kendisine başkaldırma eğilimi gösteren merkezkaç güçlerini, eski toplumsal
yapılar gibi kuvvet kullanarak değil; bir yandan teknolojik etkinliği, bir yandan da “hayat
standardı” nı yükselterek hizaya getiriyor. İşte bu “hizaya getirme” işleminde en büyük rolü
kitle iletişim araçları oynuyor.
Kitle iletişim araçlarının aykırılıkları hizaya getirmek başvurduğu en yaygın yöntemlerden
biri, sanatı, siyaseti, dini ve felsefeyi reklamlarla karıştırmak ve her biri hem ayrı ayrı hem de
bir bütün olarak insanın gerçek bir ihtiyacına tekabül eden bu etkinlikleri, kendi iç mantığı ile
çelişmeyecek, onu asla aşmayacak bir ortak paydaya indirgemek ve sonunda bunları bir
değişim nesnesine dönüştürmek yani şey’leştirmektir.
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Kitle iletişim teknojilerindeki gelişmelerin, nitelikli sanat, edebiyat ve düşünce ürünlerinin
daha geniş bir kitle tarafından paylaşılması -yani tüketilmesi- imkanını verdiği; ancak, bu
nicel yayılmanın nitel bir sığlaşma karşılığında olduğu söylenebilir. Nitekim bugün
televizyonlarda en az bir Sheakespeare oyunu görmüş kişilerin sayısının, 17.y.y’dan
günümüze kadar tiyatrolarda herhangi bir oyun izlemiş insanlardan daha fazla olduğu
söyleniyor. Ancak Sheakespear’i anlayan, söylediklerine duyarlı kaç kişi çıkar acaba?

6.2.1. Shils’e Göre
Edward Shils kitle toplumu kavramının, sanayi toplumu kavramından bağımsız olarak
düşünülmemesini ister. Sanayi toplumunun en belirgin özellikleri, geleneksel toplumlarda,
merkezi otoriteye atfedilen değerleri, kutsallıklarını yitirmeleri ve merkezle çevre arasındaki
geçişin artmasıdır. Kitlelerin merkezi işgalidir. Bu yüzden sanayileşmeden, kitle topluma
geçilmez. Tekniğin hayata girişi; insanların boş zaman ayrıcalığından giderek daha fazla pay
almaları ve bunun paralelinde yaşam düzeyleri ve bakış tarzlarının değişmesidir. Bu yüzden
sanayileşme bireyin gelişimine katkıda bulunmuştur. Kitle toplumu “dünya nimetlerinin”
herkes için arzulanan meşru hedefler olduğunu öğrenmiştir.
Shils’e göre, toplum değişik katmanlardan oluşur. Yüksek kültür katmanına dahil olanlar,
ciddi iş yaparlar, insan hayatının asli sorunlarına denk düşen, şiirde, romanda, felsefede,
bilimde, heykelde, müzikte, resimde, mimaride başarılı çalışmalar yaparlar.
Orta kültür katmanı; yüksek kültür düzeyinin kıstaslarını karşılamaktan uzak, daha az orjinal;
daha kolay çoğaltılabilen; zaman karşısında sınanmamış sanat ve düşünce eserlerinin
oluşturduğu kültür katmanıdır. Kaba kültür katmanı ise, soyutlama düzeyi düşük, sembolik
muhtevası zayıf kültürel etkinliklerin oluşturduğu kültür düzeyidir.

6.2.2. Gans’a Göre
Herbert J. Gans’a göre, her bir muayyen “zevk”e tekabül eden kültür katmanlarını karşılıklı
olarak çözümlemenin yolu, bu kültür katmanlarına kişisel yargılarımızla değil, toplumsal
anlamlar açısından yaklaşmaktan geçer.
Önemli olan, her birimizin muayyen kültür katmanları konusundaki kişisel yargılarımız değil;
var olan her kültür düzeyinin toplum içinde bir kısım insanların somut taleplerine cevap
vermesidir. Her toplum, kendi üyelerinin estetik taleplerine, istek ve korkularına gelişkinlik
düzeyi ne olursa olsun, duygusal tepkilerine, sembolik düzenlemelere, algılama yeteneklerine,
kendi toplumlarını taşıma ihtiyaçlarına, boş vakitlerini değerlendirme arzularına cevap
vermek zorundadır.
Bu açıdan bakıldığında, kitle kültürü de, muayyen bir seviyede billurlaşmış olan insani
istekler toplamına verilmiş toplumsal bir karşılıktır. İşte böyle bir etkileşim içinde ortaya
çıkan kitle kültürü veya yaygın kullanımı ile popüler kültür olgusunun, toplumsal hayatın
diğer alanlarında yürürlükte olan diğer insanca etkinliklerden bağımsız olamayacağı
görülecektir.
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6.3. Enformasyon Toplumu
Kitle, kitle kültürü gibi kavramlara kısaca bir göz attıktan sonra asıl can alıcı noktaya
geliyoruz: Enformasyon, bilgi toplumu tartışmaları
Gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun, bütün toplumları aynı derecede ilgilendiren çok köklü bir
değişim ve dönüşüm sürecine girdiğimiz artık herkes tarafından uzun boylu tartışmaksızın
kabul ediliyor. Buna karşın tartışmalar, daha çok içinde yaşadığımız sürecin adlandırılması,
daha önceki köklü toplumsal değişikliklerden ayrılan yönlerinin belirlenmesi ve gelecekteki
alabileceği muhtemel biçimlerin şimdiden kestirilmesi gibi sorunlar üzerinde odaklanıyor.
Bu anlama, anlamlandırma, denetleme ve yönlendirme çabaları bir yandan -geriye doğrusanayi toplumunun ortaya çıkardığı eski kavram ve kurumların eleştirel bir yaklaşımla
sorgulanmasını bir yandan da -ileriye doğru- yeni toplumsal olguların zorunlu kıldığı yeni
kavram ve kurumların oluşturulmasını gerektiriyor. Dolayısıyla, “enformasyon toplumu
ekseninde dönen tartışmalar, hem geçmişe hem de geleceğe yönelik bir nitelik taşıyor.”

6.3.1. Enformasyon Toplumu Tartışmalarının Arka Planı
Enformasyon toplumu tartışmaları, büyük ölçüde, 2.Dünya Savaşı sonrasında yaygınlaşan
sanayi toplumu tartışmalarının, yeni teknolojik gelişmelere uyarlanmış biçimi olarak
görülebilir.
Sanayi toplumu teorisinin altı temel bileşenden oluştuğu söylenebilir. Buna göre;
1- Dünya tarihine yön veren en önemli değişiklik geleneksel tarım toplumundan
makineleşmiş sanayi toplumuna geçiştir.
2- Bu geçiş sürecinde yaşanan bütün gerilimlere, çatışmalara, acılara rağmen bu
geçiş ilerlemeci bir harekettir.
3- Bu dönemde ortaya çıkan sınıf çatışmaları, yeni bir toplumsal düzenin doğum
sancılarından kaynaklanan geçici olaylardır.
4- Liberal demokrasinin yükselişi, bu oluşumun ayrılmaz bir parçasıdır.
5- Bütün sanayileşmiş toplumlar, ortak bir toplum tipinde buluşmalarını

sağlayacak aynı temel birliği paylaşmaktadırlar.
6- Az gelişmiş (gelişmemiş, gelişmekte olan....) ülkelerin çağdaşlaşmaları,
gelenekçiliklerini aşarak sanayileşmiş ülkelerin toplumsal yapı tarzını benimsemelerine
bağlıdır.

Henri de, Saint Simon’dan Emile Durkhein’a, Max Weber’den Ralf Dahrendorf ve Daniel
Bell’e kadar bir dizi düşünürün Sanayi Toplumu ile ilgili görüşlerini sistematik bir bütünlük
“Sanayi Toplumu Teorisi” içinde özetleyerek eleştiren Giddens’in bu tasnifi de gösteriyor ki,
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konuya doğal bilimlerinin nesnellik iddialarıyla yaklaşmak hem mümkün değildir, hem de
gerekli değildir.
Enformasyon Toplumu tartışmalarının Sanayi Toplumu tartışmalarından devraldığı en önemli
teorik kısıtlamalardan biri de budur.
Sanayi Toplumu tartışmalarıyla Enformasyon Toplumu tartışmalarının benzeştiği bir diğer
anlamlı noktada, bu tartışmaların, gelişmekte olan ülkeler bağlamında bir kat daha öznel ve
kültürel, ideolojik çağrışımlara açık bir nitelik kazanmasıdır.
Sanayi Toplumu tartışmaları ile Enformasyon Toplumu tartışmalarının benzeştiği bir başka
hususta, teknolojik gelişmelere biçilen değerin tartışmalarda merkezi bir yer işgal etmesi ile
ilgilidir.
Günümüz Enformasyon Toplumu tartışmalarında, Sanayi Toplumu tartışmalarından
devralınan “iyimserlik” düzlemi, enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki baş döndürücü
gelişmelerin inkar edilemeyecek desteği ile; yani yine pratikte sağlanan başarıların teorik
alana çekincesiz aktarılması yolu ile daha da genişletilmektedir.
Enformasyon Toplumu ve Sanayi Toplumu’nu tanımlamaya yarayan argümanların
Aydınlanma Dönemi’nde ortaya çıktığını ve şekillenmeye başladığını söylememiz
mümkündür.
Aydınlanma Düşüncesi’nin, Sanayi Toplumu ile ilgili tartışmalar üzerindeki bir etkisi ilerleme
konusundadır. (Sanayi Toplumu tartışmalarının odak noktasında yer alan akılcılık, deneycilik,
bireycilik, eşitlik, demokrasi, ilerleme gibi kavramlardan sadece ilerlemeyi ele almayı,
konuyu fazla uzatmamayı uygun gördük. Diğer kavramlarda ilerleme ile kıyaslanabilir.)
Aydınlanmacılar, ilerleme konusunda birbiri ile çatışan iki yaklaşım ileri sürmüşlerdir.
Bunlardan birisi, eski toplumsal geleneklerden köklü bir kopuşu; ikincisi de evrimci bir süreci
simgelemektedir. Kopuş modelini savunanlar büyük ölçüde Newton’un mekanik tabiat
görüşünden esinlenerek, insan aklının etkin bir biçimde kullanılması halinde toplumsal
hayatın kendiliğinden dengelerini bulacağına ve ortaya dengeli, kararlı, kendini her durumda
otomatik olarak uyarlayan bir toplumsal mekanizmanın çıkacağına inanmaktadırlar.
Buna karşılık, ilerlemenin evrimci bir süreç olduğunu savunanlar, insan topluluklarının bir
dizi aşamadan geçtiklerini; insan aklının bu geçiş sürecini denetlemekte ve yönlendirmekte
etkili olacağını; dolayısıyla, sürekli gelişme ve gelişmenin insanlığın “tabii hal” i olduğunu
ileri sürmektedirler. Kopuş modelini savunan aydınlanmacıların Newton’dan esinlenen
mekanik dünya görüşüne yaslanmalarına karşılık, evrimci süreç modelini savunanların
organik dünya görüşünden hareket ettikleri görülür.

6.3.2. Enformasyon Toplumsal Bir İhtiyaç mı?
Toplumsal değişmelerle teknolojik buluşlar ve gelişmeler arasındaki ilişki, bugün artık
toplumbilimcilerin arasında neredeyse bir “tavuk yumurtadan, yumurta tavuktan çıktı”
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tartışmasına dönüştü. Teknolojik değişmelerin toplumsal dönüşümlerin başlatıcısı olduğunu
savunanlar kadar bu ilişki de toplumsal değişmelere öncelik tanıyanlara da rastlamak
mümkün.
Anthony Smith’e göre, enformasyonla ilgili teknolojik devrimin gerisinde bütüncül bir sosyal
ve kültürel zorlama yatıyor. Herhangi bir dönüşümü teknolojinin sırtına yükleme
düşüncesinin Viktoryen bir saplantı olduğunu ileri süren Smith’e göre, bu saplantı yüzünden
gelişmeleri makinalarla, teknolojik buluşlarla ölçüyoruz, bu yüzden de yaşadığımız
dönüşümün boyutları bizi dehşet içinde bırakıyor. Ne var ki teknoloji tarihiyle, toplumsal
tarih, böylesine bir matematik denklemi içinde bir araya gelmez, getirilemez; çünkü her
zaman, denklemi alt üst edecek aykırı değişkenler çıkarabilir karşınıza. Bu yüzden, toplumsal
değişmeleri daha sağlıklı bir biçimde değerlendirebilmek için, sebeplerle sonuçları daha
tutarlı halkalarla birbirine bağlayan teknoloji üzerindeki vurguyu biraz daha hafifletip
başlangıç noktası olarak toplumsal ihtiyaçları olan daha gelişkin modellere ihtiyaç vardır.
Bu yüzden enformasyon teknolojisindeki değişmeleri incelerken peşpeşe gelişen iletişim
araçlarının tek tek ne olduklarından ziyade bütün olarak ifade ettiği anlama dikkat etmek
yararlı olacaktır.
“Çağdaş” bir evde telefon, fotoğraf makinası, hesap makinası, radyo, plaklar, kasetler,
televizyon, video, bilgisayar artık demirbaştan sayılıyor. Ancak bütün bunların bir bütün
olarak ne ifade ettiğini çok az kişi düşünüyor.
Bütün bunların bir araya gelince ifade ettikleri şey “sesleri ve hareketli görüntüleri
sabitleştirme, kalıcı kılma tutkusudur.” Bunu formül haline getirmemiz gerekirse; “hayatın bir
benzerini mekanik üretim yoluyla yeniden kurma” diyebiliriz. Aynı dönemin, bunu
bütünleyen bir diğer tutkusu da, sınırsız tüketim tutkusudur; yani, herkesin dilediği şeyi,
dilediği kadar tüketebilmesi... Bütün bunların hepsinin gerisinde yatan kuşatıcı saplantı da,
dünyevi ölümsüzlük, halk diliyle söylenecek olursa, “dünyaya kazık çakma tutkusu” dur.
Enformasyon alanında bugünlerde pek revaçta olan ve Anthony Smith’in de değindiği “bolluk
efsanesi” ya da özleminin gerisinde de gerçek toplumsal ihtiyaçlardan ziyade ideolojik bir
tutumun yattığı söylenebilir.
Smith’e göre bu ideolojik tutum, beslenmesi biyolojik ihtiyaçlar alanından çıkartıp,
pazarlamanın, modanın, genel kültürün ve gösterişin alanına sürükleyen ideolojik tutumla
aynı kaynaktan beslenmektedir. Enformasyon, günümüzde gerçek bir ihtiyaçtan ziyade,
kültürel kimlikle yakından ilgili bir olgu haline gelmiştir. Şöyle veya böyle, toplumsal değilse
bile kültürel ve sosyo-psikolojik baskılar, enformasyon sektörünü en hızlı gelişen sektörlerin
başına yerleştirilmiştir ve “bu yüzyılın son çeyreğinde, her çeşit enformasyon üretimi,
aktarılması ve işlenmesi iktisadi faaliyetlerin ve toplumsal hayatın can damarını teşkil
edecektir. İleri endüstrileşmiş ülkelerin üretim yapıları, bu dönemde, bilgi işleme ve
telekominikasyonla bağlantılı olarak elektronik kompleksinin çevresinde yeniden
düzenlenecektir.”
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6.3.3. Enformasyon Toplumu ve Televizyon
Kitle iletişim araçları içinde, olumlu veya olumsuz etkileri en çok tartışılan araç
televizyondur. Sadece bizde değil; en gelişmişinden en geri kalmışına kadar bütün ülkelerde
televizyonunun etkileri tartışma konusudur.
Kimilerine göre, televizyon bugüne kadar gerçekleştirilememiş pek çok güzel rüyanın
tecessüm etmiş hali, kimilerine göre de televizyon çağdaş bir karabasan.
İster olumlu, ister olumsuz olsun, bütün bu yaklaşımların kesiştiği bir ortak nokta var;
Televizyonun mutlak karşı konulamaz bir etkileme gücüne sahip olduğu varsayımı. Ancak biz
onları “kitle iletişim araçları” başlığı altında biraraya getirmeye çalışsak da; televizyonla
yazılı basın arasında bir nitelik farkı var. Üstelik, yazılı basının egemen olduğu toplumla,
televizyonu tanımış toplum arasında da gözardı edilemeyecek nitelik farkları var.
Denilebilir ki, işte bu iki toplum arasındaki nitelik farklarının neler olduğunu, nasıl ortaya
çıktığını gösterebilirsek, televizyonun etkilerini de belirlemiş oluruz. Ancak televizyonun,
çevremizi esaslı bir biçimde dönüştüren yüzlerce, binlerce araçtan biri olduğunu da
aklımızdan çıkarmamamız; bütün “marifeti” televizyona yüklemememiz gerekiyor.
Televizyonun etkilerini tartışırken içine düşülen ikinci bir yalnışta, televizyon programlarını
tek tek ele almamız ve bu tekil programların muhtemel etkilerinden yola çıkarak televizyonun
etkilerini ölçmeye çalışmamız. Oysa dünyanın hiç bir yerinde televizyon seyircileri; bir
televizyon programını kendi kendisinden ibaret bir mesaj olarak algılamıyorlar.
Her şeyden önce, herhangi bir televizyon programı, başka televizyon programlarının arasında
veriliyor. Böylece peşpeşe gelen farklı türde programlar, birbirlerini bütünlüyorlar (veya daha
doğru bir ifade ile birbirini bölüyorlar); birbirlerinin ilettiği mesajları ya pekiştiriyor ya da
hafifletiyor, etkisiz hale getiriyor. Sözgelişi melodramatik bir filmin final sahnesini gözyaşları
içinde seyreden milyonlarca insan, 10 saniye sonra bir ciklet reklamının hoppa dünyasına
savruluveriyor. Aradan 3 dakika geçmeden, dünyanın öbür ucundaki insanlarla birlikte maden
ocaklarına iniyor; 5 dakika sonra bir de gün ışığına çıkıyor ki, bir Hollywood yapımında 3.
Dünya Savaşı çıkmış.
İşte bu yüzden, televizyonun etkilerine, tek tek programlardan yola çıkarak ölçemeyeceğimiz
gibi, bu programların aritmetik toplamlarına da indirgeyemeyiz.
Özellikle televizyonu bir bilgi, bir enformasyon kaynağı olarak görenler ve sadece bu
sebepten ötürü televizyonu olumlayanlar, genellikle bu noktaya dikkat etmiyorlar.
Televizyon, münhasıran enformasyon iletmez; enformasyon + eğlence de üretmez. Bazılarının
“eğlendirerek öğretmek, öğretirken eğlendirmek” türünden iyimser ifadelerle formüle ettikleri
bu zihin durumu, bir zihni alışkanlık üretir. Bilginin bir niyet, bir sabır; kısacası bir hazırlık
gerektirdiği düşüncesi bugün artık bir kenara itilmiş; ama yerine yeni iletişim ve enformasyon
araçlarının etkilerini de açıklayabilecek bütüncül bir öğrenmek kavramı konulmamıştır.
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Bu yüzden, günümüzde artık öğrenme kavramlarından değil, öğrenmeme, öğrenerek cahil
kalma, öğrendikçe cahilleşme kavramlarından sözedilir hale gelinmiştir. Televizyonun
bütüncül etkisinin, tek tek programların aritmetik toplamından fazla bir şey olduğunu
söylerken işaret etmek istediğimiz de işte budur.
Ancak bu etkinin boyutlarını bugünden kestirebilmemiz imkansız. Şu veya bu ölçüde
geleneksel eğitim yöntemlerinden yararlanmış, bu yüzden -hafıza gibi- bazı zihni melekeleri
hala doğru dürüst işleyen insanlar sahneden çekildikçe, televizyonun ve diğer enformasyon
araçlarının gerçek gücü daha açık bir biçimde görülebilecektir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkan bilimsel, teknolojik, demografik, siyasal ve toplumsal
dönüşümler toplumsal hareketliliği alabildiğine artırarak, toplum üzerine çalışmalar yapan
kişilerinde dikkatini çekmiştir. Öte yandan, 19. Yüzyıl liberalizminin de, kitle kavramına
kendi programı doğrultusunda farklı anlamlar yüklediğini görüyoruz. Mesela, J.S. Mill için
kitle, akla yönelik bir tehdittir. Ve artık “ fertler, kalabalık içinde kaybolmuşlardır”
Mill’in kitleler karşısındaki bu olumsuz tutumunda yalnız olduğu söylenemez. “Kendi
döneminde de Tocqueville ile Burckhardt; daha sonra yüzyılımızın ilk çeyreğinde de Ortega y
Gasset ve J.Benda gibi düşünürler bu olumsuz tutumu hararetle paylaşacaklardır.” Kitle
toplumuna olumlu yaklaşım gösteren isimler ise Shis ve Gans’tır.
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BÖLÜM SORULARI
1-Kitle kavramı hangi olaydan sonra yaygınlık kazanmıştır?

a)
b)
c)
d)
e)

Sanayi devrimi
Fransız ihtilali
Sovyet devrimi
Rönesans
Reform

2- ……….. göre “Cemiyet, her zaman, iki parçanın dinamik bir birliğinden oluşur; azınlıklar
ve kitleler. Azınlıklar, özel vasıflara haiz fertler veya fertlerden oluşmuş gruplardır. Kitle ise,
özel vasıflardan mahrum insanların bir araya gelmesi ile oluşur.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Giddens
J. Benda
Tocqueville
E. Shils
Ortega

3-Nicelik açısından tanımlanan (kalabalık, yığın gibi) kitleye, bir nitelik boyutu (aleladelik,
sıradanlık) kazandıran düşünür hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

4-

Ortega
J. Benda
E. Shils
J. Gans
J.S. Mill

İnsanlar temelde iki gruba ayrılırlar: Bir yanda, mensup olduğu toplumsal sınıf ne

olursa olsun, maddi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen “sıradan insanlar” ın oluşturduğu
kitleler, öte yanda (veya kitlelerin hemen yanı başında) da, kitlelerden ayrı, onları bir ölçüde
denetim altında tutan; pratik amaçlar gütmeyen, belirli bir sanatla veya ilimle veya sadece
meta fiziki spekülasyonlarla meşgul olan “benim melekutum bu dünya değil” diye bilen
aydınlar.
Yukarıdaki düşünceler aşağıda yer alan hangi bilim adamına aittir?
a) Ortega
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b)
c)
d)
e)

J. Benda
Tocqueville
E. Shils
J.S. Mill

5- Kitle kültürüne yönelik olumlu ve olumuz yaklaşımlar sunan düşünür eşleşmesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ortega, J.S. Mill
J. Benda, Burckhardt
Tocqueville, Ortega
J. Benda, E. Shils
E. Shil, J.Gans

6-…………. otoriteryen kişilik yapısının, aile yapısına, özellikle otoriter babaya çok şeyler borçlu
olduğunu savunanlara karşı, bu kişilik yapısının, otoriter ailenin yaptırımlarından değil; tam
tersine, bu ailenin, günümüzde bütün geleneksel gücünü yitirmiş olmasından kaynaklandığını
savunmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Habermas
Marcuse
Adorno
Hockheimer
Alttuiser

7- Benda’ya göre, politik tutkularını aydın olarak yaptıkları işe de bulaştıranların başında
hangi meslek grupları gelmektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Müzisyen- Ressam
Şair- Romancı
Müzisyen- Gazeteci
Bilim adamı- Şair
Ressam- Romancı

8- ……………. göre, toplum değişik katmanlardan oluşur. Yüksek kültür katmanına dahil olanlar,
ciddi iş yaparlar, insan hayatının asli sorunlarına denk düşen, şiirde, romanda, felsefede,
bilimde, heykelde, müzikte, resimde, mimaride başarılı çalışmalar yaparlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
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a)
b)
c)
d)
e)

Ortega
J. Benda
E. Shils
Adorno
Marcuse

9- Kitle toplumu kavramının, sanayi toplumu kavramından bağımsız olarak düşünülmemesini
isteyen düşünür kimdir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ortega
J. Benda
A.Smith
Marcuse
E. Shils

10-………. ,özel vasıflardan mahrum insanların bir araya gelmesi ile oluşur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Kültür
Toplum
Kitle
Sanat
Tarih

Cevaplar: 1b, 2e, 3a, 4b, 5d, 6b, 7b, 8c, 9e, 10c
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7. ENFORMASYON TOPLUMU TARTIŞMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

7. ENFORMASYON TOPLUMU TARTIŞMALARI
7.1. Gösterge Bilimsel Bir Gerilla Savaşına Doğru
7.2. Enformasyon Toplumu Miti
7.3. Enformasyon Miti’nin Gerçekliği
7.3.1. Can Çekişenler ve Çırpınanlar ya da Batı ve Diğerleri
7.4. Kitle İletişim Araçları ya da Model Üretim Biçimleri
7.5. Zihinlerin Yeni Efendileri: Medyalar
7.5.1. Savaş, İletişim ve İzleyici Etiği
7.5.2. Medyaların Zihinlerimiz Üzerindeki Etkisi
7.6. Zihinlerin Yeni Efendileri: Medyalar
7.7. Öykü Anlatma ve Mit Üretme Aracı Olarak Televizyon
7.7.1. Öykü Anlatma
7.7.2. Mit Üretme
7.7.3. Televizyon Nasıl Mit Üretiyor?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Zihinlerin yeni efendileri kimlerdir?
2) Enformasyon toplumu bir mit midir?
3) Televizyon bir öykü anlatma aracı olarak tanımlanabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Enformasyon toplumu

Enformasyon
toplumu Farklı bakış açılarıyla
tartışmalarını anlar
enformasyon toplumu
tartışmalarını güncel
olaylarla irdelenir
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Anahtar Kavramlar
Enformasyon Toplumu, Mit, Zihinlerin Efendileri
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Giriş
Enformasyon toplumu, bilginin en temel ürün, en değerli kaynak olduğu, işgücünün önemli
bir bölümünün enformasyon endüstrisinde çalışanlardan meydana geldiği toplum modelidir.
Yüzyılımızın son on yılında kendini iyice gösteren enformasyon toplumunun üç gelişme
evresinden geçtiği söylenmektedir. Birinci evre on dokuzuncu yüzyılın ortalarında başlamış
ve iletişimin elektrifikasyonuyla karakterize olmuştur. İkinci evre ise, yüzyılın ortalarında
enformasyonun toplumun merkezinde bulunduğu kabulüyle ifade edilir. Üçüncü evre ise,
enformasyon sistemlerinin birbirleriyle, ulusal sınırları aşan sistemlerle ve diğer toplumsal
dizgelerle bütünleşmesini anlatır. Bu ders kapsamında Enformasyon toplumunun genel bir
çervesi çizilmeye çalışılacaktır.
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7. ENFORMASYON TOPLUMU TARTIŞMALARI
7.1. Göstergebilimsel Bir Gerilla Savaşına Doğru
Çok uzun olmayan bir süre öncesine kadar bir ülkede siyasal iktidarı ele geçirmek için sadece
orduyu ve güvenlik güçlerini kontrol altına almak yetebiliyordu. Bu olay, sadece geri kalmış
ülkelerde faşist generaller tarafından yapılan darbelerle gerçekleştirilebilmekte ve bu nedenle
hala tanklar kullanılabilmektedir. Bir ülke sanayileşmesini tamamladığında o ülkede tüm
manzara değişmektedir. Bugün bir ülke, ülkedeki kitle iletişim araçlarını kontrol eden kişilere
ait durumdadır artık.
Ünlü iletişim bilimci Prof. Marshall McLuhan’ın da belirttiği gibi; “enformasyon artık alınıp
satılan, ekonomik ticaret eşyası üretmekte kullanılan bir araç değildir; çünkü enformasyonun
kendisi alınıp satılan bir meta haline gelmiştir.” İletişim olayı bütünüyle bir endüstriye
dönüşmüştür. Ekonomik güç, üretim araçlarını ellerinde bulunduranlardan enformasyon
üreten kitle iletişim araçlarını kontrol edenlerin ellerine geçtiğinde bu insanlar sadece üretim
araçlarını ellerine geçirmiş olmakla kalmıyor, aynı zamanda bu olay yabancılaşma sorununa
yol açtığından enformasyonun anlamı da değişmekte böylelikle üretilen enformasyonda bir
anlam kaybı sözkonusu olmaktadır.
Uzun bir süreden bu yana kitle kültürünü sert bir şekilde eleştiren iletişimbilimciler ve çeşitli
eleştirmenler bu gerçeği şöyle dile getirmektedirler hep bir ağızdan: “Kitle iletişim araçları sadece - ideolojileri taşımakla yetinmektedir; çünkü bu araçların bizatihi kendileri birer
ideolojidir.”
Bu bildik yaklaşımın Marshall McLuhan tarafından Understanding Media (Medyayı anlamak)
adlı kitabında da dile getirdiği bilinmektedir elbette. Ancak sözde kahinlere göre McLuhan’ın
yaklaşımı trajik bir sonuca dönüştürülmüştür: İletişimin içeriğinden kurtarılan ve kitle iletişim
araçları aracılığıyla iletilen mesajların muhattabı olan alıcı/izleyici/okuyucu böylece kendisini
aptallaştırıcı bir şekilde edilgenliğe mahkum edecek olan ideolojik bir ders almış olmaktadır.
Kitle iletişim araçları -yaygınlaşarak zirveye çıkıp- zafere ulaştığında insanoğlu ölmektedir.
Ne ki, aynı öncüllerden yola çıkan Marshal McLuhan çok farklı bir sonuca varmaktadır. Ona
göre kitle iletişim araçları zafere ulaştığında, Gutenberg’le -baskı tekniğinin ve gazetelerin
keşfedilmesi ile- birlikte gelen insan tipi ölürken, dünyayı farklı bir şekilde algılayan yeni bir
insan tipi doğmaktadır. Bu insan tipinin eskisi ile karşılaştırıldığında daha iyi mi yoksa daha
kötü mü olacağını henüz bilmiyoruz; ancak yaratılan bu insan portatipi yenidir.
İletişimin ilerleyiş mekanizmasına kısaca değinmek konunun anlaşılması için kolaylık
sağlayacaktır.
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İletişim zinciri bir Verici’den bir Kanal yoluyla Sinyal yayınlayan bir Kaynak’ın varlığını
gerekli kılmaktadır. Kanal’ın en son noktasında, Sinyal; Alıcı aracılığıyla İzleyici/Okuyucu
için bir Mesaj’a dönüştürülür. Bir Kanal aracılığıyla iletilen Sinyal bir Gürültü (Nois) yani bir
ses tarafından kırılmaya uğrayabilir; böylelikle Mesaj’daki artıklar atılarak, anlam daha bir
belirgin hale getirilir ve enformasyon izleyiciye/okuyucuya açık bir şekilde ulaştırılmış olur..
Burada Kaynak (verici) ile İzleyici (alıcı) tarafından paylaşılan ve bu iletişim zincirinin
anlamlı hale gelmesini sağlayan temel koşullardan birisi de bir Düzgü (Code)’ye gereksinim
duyulmasıdır. Bu Düzgü belli, kurulu ve kendiliğinden varolagelen bir olasılıklar dizgesidir
ve biz işte sadece bu Düzgü’den yola çıkarak -kaynak tarafından iletilmesi arzulanan- mesajın
öğelerinin belli bir amaca dönük olup olmadığına ya da bunun Gürültü’nün yani sesin doğal
bir sonucu olup olmadığına karar verebiliriz. İletişim zincirindeki değişik bağlantıları
bilmenin ve sürekli akılda tutmanın son derece önemlidir. Çünkü iletişim zincirindeki söz
konusu bağlantılar görmezden gelindiği zaman, bir olguyu dikkatle ve özenle
gözlemlememizi engelleyebilecek olan kimi yanlış anlaşılmalar (ın varlığı) su yüzüne
çıkabilir kendiliğinden. Söz gelimi Marshall McLuhan’ın kitle iletişim araçlarının doğasına
ilişkin olarak geliştirdiği tezlerin yanlış olması ve eleştirilerek topa tutulmasının nedeni,
McLuhan’ın “medya” terimini en geniş anlamıyla kullanmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü
McLuhan’ın medya dediği şey kimi zaman Kanal’a, kimi zaman Düzgü’ye yani kod’a, kimi
zaman da Mesaj’ın biçimine indirgenebilir.
Kitle iletişiminde yorumların farklılığı sorunu hep rastgele karşılaşılan bir olay olarak
gözlemlenegelmiştir. Çok az karşılaşılan durumların dışında, alıcı/okuyucu/izleyicinin mesajı
kullanış biçimini hiç kimse düzeltememekte ve belirlememektedir. Burada sorunun görünüş,
ele alınış biçimini tümüyle değiştirerek “aracın mesajın kendisi olmadığı”nı, “mesajdan anlam üretebilmenin- düzgülere -kodlara- bağlı olduğunu söylesek bile, iletişim çağında karşı
karşıya kaldığımız temel sorunları çözmüş olmuyoruz kuşkusuz. İletişimin geleceği ile ilgili
olarak kimi cüretli savlar geliştiren kahinlerin “Araç ideolojileri taşımamamaktadır; çünkü
aracın kendisi bir ideolojidir; televizyonda ileri sanayi toplumların ideolojisini ileten bir
iletişim formudur”, şeklindeki iddialarını, “Araç, izleyicinin toplumsal konumundan, aldığı
eğitim biçiminden ve o an içinde bulunduğu psikolojik durumdan kaynaklanan ve oluşan
düzgülere göre ideolojileri taşımış olmaktadır” şeklinde yanıtlayabiliriz. Bu durumda kitle
iletişim olgusu değişmeden kalacaktır: Çünkü önümüzde hiç birimizin düzenlemeye
gücümüzün yetmeyeceği son derece güçlü bir araç durmaktadır; üretim araçlarına
benzemeyen ve belli bir topluluk ya da kişiler tarafından kontrol edilmesi olanaksız -güçlü,
karmaşık yapıları ve işleyiş mekanizmaları bulunan- iletişim araçlarıyla karşı karşıyayız
bugün. Bu araçlarla karşılaşma noktasında, CBS Televizyonu’nun başındaki adamdan ABD
Başkanı’na, ünlü felsefeci Martin Heideger’den Nil Deltası’nda yaşayan fakir fellaha kadar
hepimiz proleteryayı oynuyoruz.
Ve tüm bunlara rağmen insanoğlunun, iletişimin teknolojik dünyasına karşı verdiği savaşımın,
stratejik bir sorun olarak nitelendirilmesi son derece yanlıştır, çünkü bu, bir taktik sorunudur.
Yarının iletişim bilimcilerinin ve eğitimcilerinin televizyon stüdyolarını ve gazete bürolarını
yasaklamalarını ve evden eve sürdürülecek bir gerilla savaşını isteyişimiz ürkütücü ve aynı
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zamanda ütopik görülebilir belki. Eğer İletişim Çağı’nın yukarıda açıklamaya çalıştığımız
şekilde korkunç bir yönde ilerlediği kabul edilecek olursa, özgür bireylerden oluşmuş bir
toplumun yaratılabilmesi sürecinde gerilla savaşının tek çözüm yolu olduğu kendiliğinden
ortaya çıkacaktır. Geriye, sadece bu kültürel gerilla savaşının yöntemlerini saptamak kalıyor.
Değişik iletişim araçları tarafından ortak bir çalışma gerçekleştirilerek, bir iletişim o-aracında
sözkonusu edilen görüşlerin, bir başka iletişim aracında değişik bakış açılarıyla dile
getirilmesi, irdelemesi ve sorgulaması yapılabilir. Bu noktaya kadar da olsa bugünkü
gazetelerin televizyonda yayınlanan kimi programları eleştirmesi, böylesi bir çalışmaya örnek
olarak gösterilebilir. Ancak böylesi bir durumda gazetede yayınlanan bir yazının bizim
istediğimiz şekilde “okunabileceğini” kim garanti edebilir ki? Okuyucunun gazetede
yayınlanan bir yazıyı eleştirel bir gözle nasıl okuması gerektiğini öğretebilmek için başka bir
iletişim aracına mı başvurmak zorunda kalacağız?

7.2. Enformasyon Toplumu Miti
Çağdaş toplumlarda -hemen tüm dünyada- sayısız öykü anlatıcılar güçlü bir mitin varlığından
sözetmektedirler sürekli. Bu, enformasyon toplumu mitidir. Bu mit, 21.y.y’lın eşiğindeki
dünyanın bir açıklamasını yapmaya çalışarak, 20.y.y’ın tarihsel yorumunun normatif
sonuçlarını sunmaktadır. Bu mit tümüyle farklı bir çağa, devrimci bir geçiş sağlaması
dolayısıyla, ‘enformasyon devrimi’nin, çağımızın en çarpıcı gelişmesi olduğunu ileri
sürmektedir.
Enformasyon toplumu miti’nin, ekonomik, siyasal ve kültürel üç boyutu vardır:
1) Ekonomik Boyut
Enformasyon toplumu, kapitalist ve endüstriyel üretimle birlikte gelen, merkezileşmenin,
yayılmacılığın, standartlaşmanın, eşzamanlı yığınsal üretimin (Synchronization) ve
sömürünün sona ermesine tanıklık edecektir. Endüstriyel üretimden, tekel(leştiri)ci üretim
yapısının son bularak, çoğulcu Pazar anlayışının egemen olduğu bir yapıya doğru değişim
yaşanacaktır.
2) Siyasal Boyut
Enformasyon toplumu, katılımcı bir siyasal yapı öngörmektedir. Enformasyon toplumunda,
karar verme mekanizmasının merkezileştirmekten uzak bir niteliği olacaktır. Enformasyon
toplumu, tüm yurttaşların daha fazla oranda bilgiye sahip olması gereğinin özellikle
vurgulandığı ve iktidarın, yönetici elit kesimin elinden, sadece bir elektrik düğmesine
basmakla gerçekleştirilebilen bir referandum olgusunun var olduğu gerçek demokratikleşme
sürecine doğru bir dönüşümün yaşandığı bir yapı öngörecektir.
3) Kültürel Boyut
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Enformasyon toplumunda, işçiler, kimi zorluklardan kurtulacak ve her şey bir elektronik
sistemin omuzlarına yüklenecektir: Esnek ve yakışıklı robotlar, işçiler için, bugüne dek eşine
rastlanılmamış çapta boş zaman yaratacaktır. Böylesi bir Cennet Bahçesi’nde insanlar, çeşitli
kültürel ürünlerin, insan eli değmeden otomatik olarak üretilmesinden müthiş zevk alacaklar.
Sanayi toplumunun yığın kültürü, yerini, insanların kültür ürünlerini, üretildikleri yerde ve
zamanda seçmelerine olanak sağlayabilecek bireyci kültürel tüketime terkedecektir.

7.3. Enformasyon Miti’nin Gerçekliği
Enformasyon toplumu miti, kritik, tarihsel x ışınlarıyla varlığını sürdürmekte olan çağımızın
bir açıklamasını sunabilmekte midir bize? Bu mitin gerçekliği, büyük ölçüde varsaydığı
tarihsel havzanın anlaşılabilirliği ile doğru orantılıdır. Ne ki, tarih, ciddi olarak
yaklaşıldığında, tüm devrimci yorumlara karşın, yeni çağ’ın, kahinlerinin iddialarının aksine,
sürgit devam edegelen bir süreç olduğu görülebilir. Şu an içinde yaşadığımız çağ, sabit ve
değişmez bir kalkış noktası olmayan tarihsel bir sürecin devamı olarak açıklanabilir.
Enformasyon toplumu, geçmişten tümüyle farklı, köklü bir dönüşümün yaşandığı bir toplum
olarak değil, önceki tarihsel evrelerin mantıksal olarak devamı olan bir toplum olarak
düşünülmelidir. ‘Enformasyon devrimi’ olarak nitelendirilen olay, daha makul bir çözümleme
ile, tıpkı önceki sanayi devrimi gibi, devrimci olmayan bir evredir aslında.
Enformasyon toplumundan önceki dönemlerde toprağa ve sermayeye sahip olabilmek son
derece zor ve sınırlı bir olayken, enformasyon toplumu miti’ne göre, herkes bilgiye
(information) sahip olabilir. Ne ki, son derece basit ve genel geçer olan bu varsayımın
doğruluğunu, bir kaç açıdan eleştirmek mümkündür:
1- Toplumdaki belli başlı sektörlerde enformasyon, artık son derece karmaşık ve uzmanlık
isteyen bir alan haline gelmiştir. Bu olgu, son aşamada eldeki enformasyonun hacminde
büyük bir artış olmasına karşın, daha çok insanın daha az şeyi bilmesine neden olmaktadır.
2- Kaynak “bilgi”nin sömürülmesi, toprak ve sermayenin sömürülmesinden, kötüye
kullanılmasından çok daha zor bir olaydır. Enformasyon, toplumda pek az insanın sahip
olduğu son derece gelişmiş zihinsel ve idari becerilen gerektirmektedir.
3- Bilgi üretiminde kullanılan gelişmiş teknik aygıtlar (hardware) ve kuramsal bilgi ve
yöntemleri (software) edinebilmek son derece güç ve pahalıdır; ve ancak toprak sahipleri ile
sermaye sahiplerinin ulaşabileceği niteliktedir. Toplumun kalan kesimi ise, ilkel aygıtları
kullanmak zorunda kalarak gelişmiş aygıtlara ve tekniklere ulaşmaya çalışıp duracaklardır.
4- Üretim, işleme, depolama, geri alma ve ulaşım için gerekli alt yapı olanakları ele
geçirildiğinde, bilgi iktidarın kaynağı olmaktadır.
5- Enformasyon miti’ne göre insanlar, bugüne dek yanlış bilgilendirildikleri için , hiç bir
zaman iktidarı ellerine geçirememişlerdi. Ne ki, kimi zaman insanlar, neyin yanlış gittiğini ve
ne tür adaletsizliklerin söz konusu olduğunu biliyorlardı ve yöneticilerinin idareyi kötüye
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kullandıkları konusunda çok iyi bilgilenmekteydiler. Ancak böylesi durumlarda yapılması
gerekenleri yapmıyorlar ve başkaları için gerekli kimi stratejik ve maddi araçlardan yoksun
olduklarından, olan bitenler konusunda bildikleri şeyler, kendilerinin iktidarı ele
geçirmelerine olanak tanımıyordu.
6- Enformasyon teknolojisindeki ilerleme ve gelişmeler, dünyadaki gelişmiş bir kaç ülke
tarafından eşit olmayan bir şekilde kullanılmakta ve kontrol edilmektedir. Milyonlarca
insanın, evlerinde bilgisayarları oyuncak gibi kullanıyor olmaları bu gerçeği
değiştirmemektedir. Elektronik aygıtların üretiminin hızla artması, enformasyon sanayisinin
idari yapısını etkilememektedir. Aksine, elektronik aygıtların -tüm dünya çapında- yaygın
olarak kullanılması, bu yapının önemli ölçüde güçlenmesini sağlamaktadır.
Sanayi devriminin etkisi üstüne yapılan yorumlarda olduğu gibi, bugün bir kez daha, yanlış
tarihsel havza iddiasıyla karşı karşıyayız. Bu nedenle, ‘geçiş’, ‘değişim’, ‘devrim’ gibi
kavramlar, tarihsel bir gerçekliği yansıtmaktan öte, daha çok, akademik tartışmalarda
kullanılabilecek nitelemelerdir. Orta çağcılarımız olduğu için tarihte Orta Çağ diye bir dönem
var olmadı; aksine tarihte Orta Çağ olarak nitelendirilen bir dönem olduğu için orta
çağcılarımız var. Dahası, tarihsel geçiş süreci gibi tanımlamaları, genellikle iktidarın, yönetici
elit bir kesimden bir başka yönetici elit kesimin eline geçtiği durumları açıklamak için
kullanırız. Tarih genel olarak elitlerin tarihi olarak kabul edilmekte ve kaydedilmektedir.
Tarih, -gerçekte- kralların, papaların, sarayların, kilisenin, amirallerin, generallerin ve
bunların faaliyetlerinin tarihidir. Tarih, elitler tarafından yönetilen, sömürülen, kaybeden
milyonlar hakkında pek bir şey söylemez bize. Kendi bakış açıları ile yaz(dır)ılmış tarihsel
metinler, tarihsel ve devrimci geçiş süreçleri olarak nitelendirilen olayların, milyonlarca yönetilen- insan için pek bir anlam ve değişiklik ifade etmediğini açıklamaz. Yığınla insanın
toplumsal yapıyla olan ilişkisinde köklü değişiklikler görülmemiş, üstüne üstlük herşey
olduğu gibi devam edegelmiş, hatta kimi zaman da, tıpkı 19.y.y’da olduğu gibi vaziyet daha
da kötüleşerek eşi görülmemiş bir şekilde ‘barbarizme kayış’ (Lewis Mumford) olayları
yaşanmıştır.
Bugünkü teknolojik birikim, doğal yapımızı zorlayarak saçma denebilecek sınırlara kadar
kullanmamızı sağlıyor. Tüm bunlara rağmen, ahlaki yapımızı tümüyle yıprattığımız
söylenemez yine de. Bizler, gerçekte, yarattığı hilkat garibesi bilim adamında, hiç bir ahlaki
özellik bulunmayan, Dr.Frankeştayn dramının oyuncularıyız. İçinde yaşadığımız çağ,
Dr.Frankeştayn’ın laboratuarında yaptığı şeylerin aynısının yapılmasına izin veriyor. Çağımız,
çözümleyici mantığın sınırsız bir şekilde yaygınlaşmasına olanak sağlarken; kendi yarışmacı,
hastalıklı yapısını gizleyerek, ruhi gelişmeyi önleyip boğuyor.

7.3.1. Can Çekişenler ve Çırpınanlar ya da Batı ve Diğerleri
Jean Baudrillard, içinde yaşanılan dünyayı (özellikle batı dünyasını) artık Marksist ya da
Psikanalitik çözümlemelerle açıklamanın mümkün olmadığını söylemektedir. Çünkü artık
dogmalaşan ya da bir yorum bilim niteliğini alan her türlü ekonomik ve psikolojik olgu ve
süreci açıklayan bu çözümlemelerin gelecekte soruları yanıtlamada ya da çözümlemede
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yetersiz kaldıklarını ileri sürmektedir. Bunun anlamı kısaca her şeyi açıklayabilen, gerçekte
hiç bir şeyi açıklamıyor demektir.

7.4. Kitle İletişim Araçları ya da Model Üretim Biçimleri
Üretimin bulunmadığı bu yeni düzende kitle iletişim araçları simüle edilmiş model üretimi
işlevini yerine getiren yeniden - üretim araçlarıdır. Bir başka deyişle toplumsal farklılıkların
statülerini koruyabilmeleri için gerekli olan her şey yapılmaktadır. Üretilen anlamlama
modelleridir. Köylüler köylü, işçiler işçi, sanayiler sanayici kalmalıdır. Herkes yerini bilmeli,
herkes yerinde kalmalı ve bundan mutluluk duymalıdır. Köylü köylülüğünden, işçi
işçiliğinden, kadın kadınlığından mutluluk duymalıdır. Bu yeniden-üretilen modellerde
rahatsız edici tek unsur yabancı göçmen işçilerdir. Batılı toplumların marjinal sınıfları
onlardır. Çünkü sistem onları nereye oturtacağını bilmemektedir. Şimdilik eski proleteryanın
yerini belli ölçülerde göçmen işçiler almıştır.
Kültürel evrenin her alanında yeniden-üretim sözkonusudur. Resim, heykel, sinema,
televizyon v.s. hiçbir yerde yenilik sözkonusu değildir. Çünkü sosyoekonomik yapıda bir
yenilik ya da değişim sözkonusu değildir. Artık sendikalar daha çok para kazanmak için değil,
daha az iş saati, daha çok tatil, daha iyi sağlık koşulları için mücadele etmektedir.
Kitle iletişim araçları ise tüm toplumsal yapıyı denetleyen, simüle eden ve sistemin varlığını
koruması için elinden geleni yapan bir bütün niteliğindedir. Artık politik yönlendirme
sözkonusu değildir. Çünkü artık çift kutupluluk oyunu tek bir merkezden yönetmektedir. Sağ
ve sol birbirlerinin alternatifi olmaktan çıkarak, birbirlerinin yerini sırayla alan dama taşlarına
dönüşmüşlerdir. Kapital işçi sınıfını iktidara, artı değere ve demokrasiye ortak etmiş gibidir.
Bu bir simülasyondur. Çünkü ipler hala onun elindedir. Çünkü kapitalin varolabilmek için
artık yeni kapitale ihtiyacı yoktur. Kapitali, sosyo-ekonomik yapıdaki rol değişimini
önlemede kullanmaktadır. Sistemin değiştirilmeyecek bir şekilde kalabilmesi için kapital
temel araç niteliğini taşımaktadır.
Bütün alanların ortak paydası ise: Moda’dır. Moda kavramı giyim sanayinin dışında kalan her
alanda görülmektedir. Bilimsel ve felsefi moda (Yapısalcılık, Varoluşçuluk) Araba sanayiinde
reklamcılıkda moda, inanç alanında moda (Hippie’lik, Yippie’lik v.s.). Moda sisteminin ortak
paydasıdır. Çünkü Baudrillard’a göre, kendisi eskimeyen bir kavram olan modanın temsil
ettiği her şey eskimeye ve yok olmaya mahkumdur. Değişen sadece biçimlerdir. Yaz modası,
kış modası, bahar modası ve bu böylece sürüp gidecektir. Çünkü sistem bundan böyle
değişmezliğini ilan etmiştir.
Batı’da durum böyleyken dünyanın geri kalan bölümlerinde neler olup bitmektedir. Burada
Baudrillard’ın söylediklerinin çağrıştırdığı düşünceleri açıklamaya çalışalım. Herşeyden önce
bir model olarak Batı sistemi kendi ölümünü oynamaktadır. Yeniden-üretim ve simülasyon
dönemini yaşamaktadır. Simgesel düzeyde batı ölmüştür ancak kendisinden alınabilecek pek
çok bilgi ve yöntem vardır. Simgesel olarak bu ölüme karşılık batının fiziksel anlamdaki can
çekişmesi belki dünya tarihinin en uzun dönemini oluşturacaktır.
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Baudrillard’a göre, “diğerleri” olarak adlandırılabilecek 3. Dünya ve geriye kalanlar Batı’nın
artık umurunda bile değildir. Çünkü o kendi ölümünü uzatma çabası içindedir. Can
çekiştirirken de etrafını görebilmesi mümkün değildir. Açlık, yoksulluk ve sefalet içinde
çırpınanlar için Darwin kuramı geçerlidir. Öyleyse tren kaçtıysa, bu herkes için geçerlidir.
Kaçmadıysa, “diğerleri”nin geleceğe umutla bakmasını önlemek, her ne pahasına olursa olsun
engellemek gerekmektedir. Bu Batı’nın bir model olarak egemenliğini sürdürebilmesi için çok
önemlidir.
Türkiye modeline gelince; henüz tüketim toplumu kriterlerine uygun bir yapıya sahip değildir.
Baudrillard’ın deyimiyle diğerlerini bir türlü “beyaz” laştıramamıştır. Şimdilik kendisine en
yakın olan toplumları kendisine daha çok benzetme girişimleri içindedir. Diğerlerinin elindeki
tek silah da şimdilik budur. Kişiliklerini ve kültürel yapılarını yitirmemek. Batı değişmeyi
kabul etmediği sürece değişmeyi kabul etmemek. Doğal olarak bu pek kolay bir iş değildir.
Batı, bu türden bir direnmeyi yukarıda söylendiği gibi kitle iletişim araçları, beyaz eşya,
gadget sanayii ve modayla içerden halletmektedir.
Bu arada unutulmaması gereken bir nokta da, “bilgi”nin Batı denetimi altında tüketimidir.
Tüketim toplumları, dünyanın geri kalan kısmının belli bir bilgi birikimine sahip olmasını
elden geldiğince geciktirme politikası gütmektedir. Rekabetin koşullarını o belirlediği sürece
rekabet edebilmek mümkündür; belirleyemediği an, o alanı allak bullak etmekte ve çok kısa
bir süre içerisinde yeniden örgütlenerek egemenliğini sürdürmektedir. Yeni egemenlik
sisteminin en önemli silahı bilgidir. Bilgiye sahip olan dünyayı yönetir. Yoksa silaha sahip
olan değil, (Küba, Kore, Vietnam, bu sonuncu varsayımın geçerli olmadığını göstermektedir).
Üçüncü Dünya ve Diğerleri bilimsel ve kültürsel açıdan ne kadar gelişirlerse bu o kadar iyidir.
Çırpınanların durumunu oynak kumların içine, beline bir ip bağlanarak atılmış insanın
oynadıkça batan; ancak boğazına kadar battığında ipin ucundan tutunarak beline kadar çekilen
ve sonra yeniden batışı seyredilen ve bundan zevk alınan bir gösteriye benzetebilmek
mümkün. Ancak bu arada ipi çeken Batı değildir. Çünkü o yaşlı bir bunaktır. Bu işi
“aracılara” yaptırmaktadır.

7.5. Zihinlerin Yeni Efendileri: Medyalar
7.5.1. Savaş, İletişim ve İzleyici Etiği
Körfez Savaşı ile birlikte, ilk kez, insanlık ölümü canlı yayından izlemeye davet edildi.
Meğer, hepimiz böyle bir daveti nasıl da beklemişiz.
Arena’da savaşın gladyatörleri tribünün güvenliğine sığınarak izliyen Romalılar gibiydik,
hepimiz. Evlerimizin konforuyla sarmalanıp, sıradan günlerin heyecansızlığını kırmayı
vaadeden ekranın karşısına geçtik. İnsani, ahlaki, kaygılarımızı askıya aldık. Bize, küçük
ürperişler yaşama olanağı sunan o müstehcen canlı yayının lezzetine kendimizi bıraktık.
Birileri “bizim için” ölümün ortasına yerleşmişler: Oradan bize anında haber geçiyorlardı.
Sanki biz oradaymışız gibi.
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Gel gelelim tuhaf bir canlı yayındı bu. Savaşın ilk 24 saati bitti; derken ikinci 24 saati de
geride kaldı; CNN’in Bağdat’taki muhabirleri durmadan konuştular, farkına vardınız mı?
Hiçbir haber vermediler. Bir otel odasının pencerelerinden ne görebiliyorlarsa, daha doğrusu
ne göremiyorlarsa ondan söz ettiler. Ama, biz, yine de, savaşın birinci elden tanığı
olduğumuzu sandık. “Yeniden ve anında” olsun da, nasıl olursa olsun, diyorduk sanki.
Tam da bu noktada bir terslik vardı: Teknik beceri tek başına habermişcesine iş görüyordu:
Kamera “orada ve anında” ydı. Ama haber değeri taşıyan birşeyleri görmeden, duymadan,
nakletmeden oradaydı. İçerik, bilgilenmemize katkıda bulunmuyordu. Kaldı ki, TV
karşısında, biz bilgilenim değil de, uygulanım arıyor gibiydik. Ürpermemiz yetip artıyordu.
Duygularımız uyarılsın, aklımız değil, dercesine bakıyorduk ekrana. Doğrudan bağlantı fikri,
bizi yeterince doyuruyordu. Naklen yayın sayesinde Bağdat’taydık; ama canlı yayın boyunca
Bağdat’ta ne olduğunu öğrenemedik. Olsun, içimizi ürpertecek kadar “orada olma duygusu”
nu tattık ya, sanki yetiyordu. Ben de oradaydım diyebileceğiz, herşey bittikten sonra.

7.5.2. Medyaların Zihinlerimiz Üzerindeki Etkisi
Medyaların vicdanlarımız ve zihinlerimizin yönetiminde ne ölçüde söz sahibi olduğu sorusu,
en başından beri iletişim araştırmalarının odağında yer almıştır.
İletişim literatüründe “etki incelemeleri”nin başlangıcı 50 yıl önceye dayanıyor. İletişim
teknolojilerinin yaygınlık kazanmalarına paralel olarak gelişiyor.
İlk yaklaşım oldukça basit: Bu araçlardan çıkan mesajlar insanların zihinlerine kurşun gibi
işler; kanaatlerini, bir anda, kendi yanlarına çeker, deniliyor. Yeter ki kitle iletişim
araçlarından çıksın, her bir mesaj yerini bulur, zihnimizi nereye çekmeyi hedefliyorsa, oraya
çeker, diye düşünülüyor.
‘40’lı yılların sonunda yapılan araştırmalar işin bu kadar basit olmadığını ortaya koyuyor.
İnsanların her bir mesajın hemencecik içselleştirmedikleri, güvendikleri kimselerin, kamuoyu
önderi niteliğindeki kişilerin görüşlerine başvurup, onların bakışını da alıp öylece zihin
kapılarını açtıkları görülüyor. Bu bulguların ışığında, “anında etki” paradigması egemenliğini
yitirmeye başlıyor.
Daha sonraki çalışmalar, farklı toplumsal grupların farklı algılama kalıpları olduğunu,
kendilerine iletilen mesajları bu kalıplara göre -bazen- mesajı yollayanın niteliğinin tam
zıddına bir noktaya ulaşacak biçimde açımladıklarını ortaya koyuyor. Bu bulgular, kitle
iletişim araçlarının vicdanları ve zihinleri ele geçireceğinden endişe edenleri büyük ölçüde
rahatlatıyor.
Ancak zamanla görülüyor ki, kitle iletişim araçlarının etkisinin kokusu esasen kısa dönemde
değil, uzun dönemde çıkıyor. Bir tek mesaj belki derin bir iz bırakmıyor; ama, insanlar bu
araçlara bütün ömürleri boyunca açıklar. Zihinlerin ve vicdanların biçimlenişi bu süreklilik
içinde gerçekleşiyor.
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Tüm bunlar iletişimle ilgili çevrelerin yakından bildikleri ve geçtiğimiz yıllarda üzerinde
titizlikle durdukları konulardır. Şaşırtıcı olan, bu titizliğe medyaların son derece faal oldukları
ve kanaatlerin oluşmasında başlıca rolü oynadıkları Körfez Savaşı’na ilişkin olarak Batılı
iletişim çevrelerinde, özellikle de Batı basınında, pek rastlanılamamasıdır.
Batılı uzmanlarda alışılmışın dışında bir sessizlik gözlemlenmektedir. Daha önceleri, öteki
ülkelerin uzmanlarıyla birlikte uluslararası iletişimde tek yönlülük olgusunun sakatlığını
vurgulamaktan kaçınmayan Batılı aydın çevreler, gözle görülür bir suskunluğa
gömülmüşlerdir. Oysa son yollar uluslararası iletişimde Batı kaynaklı medyaların öğrenileri
(enformasyon) hep kendilerine yontar biçimde kodlamaları konusunda çok canlı tartışmaları
kısaca anımsatmakta yarar vardır.

7.6. Zihinlerimizin Uzun Soluklu Efendileri: Medyalar
Medyaları zihinlerimiz ve vicdanlarımız üzerinde hükümranlık kurmaya aday kılan güç
sadece tek tek programların mesajlarından kaynaklanmaktadır. En az o tekil mesajlar kadar
önemli bir başka yönlendirici boyutu vardır: Bütünsel sunum özellikleri.
Medyaların itkisi esasen kısa dönemde değil, uzun dönemde kendini ele vermektedir; bunda
da tekil mesajların taşıdıkları yönlendiricilikten çok, bütünsel sunum özellikleri rol
oynamaktadır.
Bu söylenenleri açmak üzere medyaların içinde en yaygın etkiye sahip olanını, televizyonu
ele alalım. Televizyonun izleyicisine yönelik iki uyarı düzlemi var. Birinci düzlem
programların içerdiği mesajlardan oluşuyor. İkinci düzlem ise televizyonun ana formatı, yani
bütünsel sunum özelliklerini içeriyor.
Medyaların vicdanlarımıza yön verme gücünü sorgulamayı hedefleyen çoğu çalışma için bu
ikinci yanını gözden kaçırmaktadır.
Bir tek mesaj, belki derin bir iz bırakmıyor. Ama insanlar bu araçlara bütün ömürleri boyunca
sürekli açık kalıyorlar. Zihinlerin ve vicdanların biçimlenişi bu süreklilik içerisinde
gerçekleşiyor. Bu sürekliliğin en iyi gözlendiği yer ise, televizyonun ana formatıdır; bir diğer
deyişle, televizyonu gerçekliğin algılanmasına ilişkin belli bakış tarzlarını durmaksızın
yeniden üreten bir makine haline getiren bütünsel sunum özellikleridir.
En derin etki bu formattan, bütünsel sunum özelliklerinden kaynaklanıyor. Gerçeklik, bu
formattan geçerek bize ulaşıyor; bizim gerçekliğimiz oluyor.
Televizyona formatı ilk bakışta çelişir gibi gözüken, oysa içten içe birbirini tamamlayan bir
dizi “gerçeklik anlayışı”nı zihinlerimize kazıyor. Televizyonun ana formatından süzülüp zihin
ve vicdanlarımızın üzerine damlayan 4 anlayış vardır. Bu anlayışların temel cümleler
biçiminde şöyle özetlenebilir:
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1- “Bildiğin dünyadasın, değişen pek bir şey yok; rahat ol; yerinden kıpırdama”.
2- “Dünya işleri son derece karmaşık; bu karmaşıklığa senin aklın ermez; bırak

erbabı halletsin”.
3- “Gerçeklik yapıntıdır; yapıntı ise gerçeklik”.
4- “Ne senin, ne de günümüz dünyasının sorunlar üzerinde uzun uzadıya duracak
vakti var; saniyeler geçiyor, çabuk...”

İnsanlığın dehasının icat ettiği bir büyük kurum, medya, bir yol ayrımına vardı. Teknoloji adı
kurumun vardığı yol ayrımını andırıyor bu. İnsan aklının üzerinde temellenen teknoloji,
kendisini doğuran aklın tam karşıtına dönüşme eğilimini barındırdığını, her an barbarlığa
dönüşebileceğini göstermiştir. Benzer bir süreç medya katında gözleniyor. İnsan dehasının
bilgiyi yakınlaştırmak, aydınlatmak üzere yarattığı medya, tam karşıt oluşuma, körleştirmeye
hizmet edebileceğini hissetirmeye başladı.

7.7. Öykü Anlatma ve Mit Üretme Aracı Olarak Televizyon
Televizyon “çağdaş” toplumlardaki en yaygın ve en etkin “kültür üretme makinası”dır. Artık
Adorno’nun deyişi ile bir “kültür endüstrisi”nin (Adorno, 1977) varlığı sözkonusudur. Kültür
ürünlerinin üretim biçimleri de, tüketim biçimleri de bütünüyle köklü bir değişime uğramış
durumdadır. Kültür ürünlerinden ve kültür üretildiğinden söz etmekteyiz artık. Eser tarihe
karışmıştır; çünkü kültür ürünlerinin “mekanik olarak çoğaltılarak yeniden-üretildiği bir çağ”
da yaşıyoruz. (Benjamin 1973). Adorno’nun “modernizm”in son zamanları için sözünü ettiği
ve şiddetle eleştirdiği “kültür endüstrisi” olgusu, başlı başına postmodern bir olay olan
televizyonla birlikte yepyeni boyutlar kazanmıştır. Böylelikle “kültür endüstrisi, ses’lenerek
görüntü’lenmiş; beraberinde köklü, felsefi, ideolojik ve siyasal sorunlar getirmiştir. İşitselgörsel kitle iletişim araçları illüzyonların ve simülasyonların egemen hale geldiği bir çağ
yaratmıştır. Bu yeni oluşumun en tipik örneğini son Körfez Savaşı’nda tüm ürkütücülüğü ile
ve konkunçluğu ile hep birlikte yaşadık. Körfez Savaşı’nı canlı olarak izlememize rağmen asıl
olan bitenleri göremedik. Gerçekte izlediğimiz, postmodern zamanların en belirgin
özelliklerinden birisi olan, tek yanlı bir “şov”, bir “gösteri” (spectacle)’den başka bir şey
değildi. Oysa filmlerdeki savaşlar, körfezdeki savaştan daha gerçektir. Herşey gözümüzün
önünde cereyan etmektedir filmlerde. Filmlerdeki kahramanlar (“iyiler” ve “kötüler”) tüm
çıplaklığıyla -en azından metinsel düzlemde- gözlerimizin önündedir. Oysa Körfez
Savaşı’nda “sunulan” kahramanların niteliği konusunda tüm televizyon izleyicileri
illüzyonlarla karşı karşıya bırakılmıştı. Bu olay kültür endüstrisinin ne denli ürkütücü boyutlar
kazanarak, zihinlerimizi, özgürlüğümüzü tehdit ettiğini dolayısıyla bizi bütünüyle bir “şiddet”
olgusuyla yüzyüze bıraktığını kanıtlamaktadır.

7.7.1. Öykü Anlatma
Yeni ve farklı bir kültürel dışa vurum aracı olarak televizyonun en belirgin, tanımlayıcı
özelliği bence, onun “çağdaş” toplumlardaki en önemli öykü anlatma aygıtı olmasıdır.
Günümüzde hemen hemen tüm toplumlardaki en merkezi kültürel dışa vurum biçimi (formu)
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ve kurumu olan televizyonun, bu bağlamda yaşamsal bir önemi ve rolü vardır. Kısaca
televizyon bugün pek çok toplumlarda başlıca öykü anlatma aracıdır.
Televizyon kendine özgü yeni anlatım biçimleri üretmiş ve -bunları zamanla- geliştirmiştir.
Romanın veya sinemanın anlatım biçimleri, televizyonunkinden farklı olduğu için televizyona
uyarlanamazlar. John Ellis’in televizyonda kullanılan anlatım teknikleri konusunda
geliştirdiği argümandan yararlanan Jane Feuer, “televizyon aygıtının mantıksal bir temele
dayanan nedenselliğe ve anlatımda kapalılığa karşı olan” bir yapıya sahip olduğunu ileri
sürmektedir. (Feuer, 1986:102). Çünkü Ellis’e göre, televizüel anlatım, küçük öykü
parçacıkları ile (segment) gerçekleştirmektedir. Ellis, “segment”i “...televizyonun en küçük ve temelli- birimi” olarak görmekte ve göreceli olarak sürekli olmayan, kendi içinde -gerekli
ve yeterli ölçüde- anlamlı ve ayrık “...küçük görüntü ve ses birimlerinden oluşan sekanslar”
şeklinde tanımlamaktadır (Ellis, 1982: 112). Ellis, “(segmentler) arasında gerekli ve zorunlu
bir bağlantının -ilişkinin-“ olmadığını ileri sürüyor. Yine O’na göre, “...bir ‘segment’ten bir
başka ‘segment’e geçiş olayı bir sonuçtan (consequence) çok, bir art arda gelme (succession)
sorunudur.” Ellis, segment’leri iki gruba ayırıyor: Birincisi haber parçacıkları, televizyon
reklamları veya televizyonda duyurusu yapılan diğer programlarla ilgili, kısa tanıtım
filmlerinden oluşan, “birbirine eklenen” (cumulative) segmentler; ikinci olarak da,
televizyonun en belirgin öykü anlatma biçimleri olarak kabul edilen, televizyon dizileri ve
seriyallerini şekillendiren “tekrarlar”dan veya “sekanslar”dan oluşan segmentler. Ellis, son
olarak televizüel anlatımın çizgisel olmaktan çok, dizisel, (serial) olduğunu ileri sürüyor.
Roger Silverstone’un da belirttiği gibi, “televizyon -gelişmiş- bir öykü anlatma aracıdır.
Televizyonda yayınlanan değişik program türlerinin metinlerini üreten yapılar, anlatı’ya
dayanarak geliştirilmektedir. Bu söz konusu anlatım modelleri, baskı teknolojisinin ürünü
değildir; bu anlatı modelleri ilk olarak baskı teknolojisinden çok önceki -sözlü kültürün
egemen olduğu- dönemlerde geliştirilmiştir; televizyon bu anlatı modellerini kullanmakla
çağdaş toplumlarda sözlü kültürün yeniden merkezi hale gelmesini sağlamıştır.”

7.7.2. Mit Üretme
Televizyonda yayınlanan tüm televizyon türlerinin her birinin kendine özgü estetik yapıları,
anlatım biçimleri olduğu, dolayısıyla televizyonun şu ya da bu şekilde bir sanat formu olduğu
söylenebilir. Bunun, televizyonun, kitle kültürünü ya da seçkin kültürü yansıtmasıyla, dışa
vurmasıyla ilgisi yok elbette. Ancak bir kültürel form ve kurum olarak televizyon günümüzde
egemen olan başlıca popüler sanat formu olmak için çabalamaktadır. Bu gerçek tüm
televizyonda yayınlanan program türleri için geçerlidir. Televizyon ne denli bir sanatsal form
olmaya çaba gösterirse o denli mitsel (mythic) bir boyut kazanmaktadır. Televizyonun
kendinden önceki -sinema, roman, müzik, resim v.s. gibi- tüm sanatsal türleri taklit etmeye ya
da en azından tüm bu sanatsal dışavurum biçimlerinden yararlanmaya ve daha fazla sanatsal
bir form olmaya çalıştığı dikkatle incelendiğinde kolaylıkla görülebilir.
Televizyon, “çağdaş” toplumlardaki en önemli ve etkin mit üreten araçtır. Televizyon,
kendine özgü olarak geliştirdiği program türlerinde öykü anlatırken -ilkel toplumlardaki
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kültürel, sanatsal dışavurum biçimleri olan- halk masalları, ritüeller ve dansın kullandığı
yöntemleri kullanmaktadır. Burada asıl ilginç olan nokta şudur: Mitlerdeki tüm anlatılar sözlü
kültürün, geleneğin ürünüdür, yani konuşma diline dayalıdır. Televizüel anlatı da büyük
ölçüde söze dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Çünkü görsel olanın, televizyon anlatısında
“betimleyici” bir işlevi / görevi vardır. Televizyon anlatısının motoru ses ve genel olarak
konuşma dilidir.

7.7.3. Televizyon Nasıl Mit Üretiyor?
İster yazılı dil, ister konuşma diline dayalı olsunlar tüm anlatılar ya da öyküler mitseldir.
Televizyonun sözde “kurgusal” (fictional) ve gerçek olaylara dayalı (factual) program
türlerinde anlatılan öyküler ve anlatılar da mitseldir. Televizüel anlatımda hem egemen hem
de karşıt-mitler aynı zamanda; ancak farklı düzeylerde ve düzlemlerde varolmaktadır.
Sözgelimi televizyonun gerçeğe dayalı program türlerinin egemen (dominant) mitleri; dizi ve
seriyal gibi televizyon programlarının ise genellikle karşı-mitleri ürettiği söylenebilir.
Televizyonun nasıl mit ürettiği sorusunu yanıtlamaya öncelikle müziğin ve müzikalite
olgusunun değişik program türlerinde mit üretmede nasıl kullanıldığını inceleyerek başlamak
istiyorum. Televizyondaki tüm program türlerinin müzikalite olgusunu değişik biçimlerde
kullandığını yukarıda belirtmiştim. Burada televizyonun nasıl mit ürettiğini spor
programlarından başlayarak irdelemeye çalışacağım. Spor programlarında müzik, metnin
estetik boyutunu artırmak amacıyla kullanılmaktadır. Dahası, spor programlarında kullanılan
müzik nedeni ile bu programlar daha fazla mitsel bir boyut kazanmaktadır. Burada müzik,
“karakterlerin” fetişleştirilmesi işlevini yerine getirmekte ve böylelikle karakterler
ölümsüzleş(tiril)mektedir. İngiliz Milli Futbol Takımı’nda oynayan Paul Gasegoigne burada
iyi bir örnektir. Bilindiği gibi İtalya’da oynanan son Dünya Kupası maçlarında gösterdiği
performanstan sonra popüleritesi gittikçe artan ve aylarca İngiliz yazılı ve görüntülü basınının
malzemesi olan Gasegoigne’nin televizyonda müzik eşliğinde yavaş çekimlerle gösterilen
resimleri, Gasegoigne’nin mitleştirilmesinde büyük rol oynamıştır.
Tıpkı sinemanın yıldız (star) sistemine dayanması gibi televizyonda bir tür kült kişilikler
sistemine dayanmakta ve böylelikle televizyon bireysellik ve başarı miti gibi yığınla mit
üretmektedir. Bu mite göre “tarih, toplumsal hareketler tarafından değil, olağanüstü erkeklerle
(birkaç kadın) tarafından yapılmıştır.”
Bireysellik miti, televizyon dizi ve seriyallerinden, haber, magazin, spor, eğlence
programlarına kadar tüm televizyon türlerinde (genre) farklı düzeylerde de olsa
kullanılmaktadır. Sözgelimi Dallas anlatısı, bir ailedeki farklı bireyler etrafında inşa
edilmiştir. Burada konuyu daha somut bir örnekle açıklamak gerekirse: Dallas’ın bir
bölümünde, J.R. , oğlu küçük John Ross’a dev petrol şirketini nasıl kurduğunu ve nasıl
başarılı, büyük bir işadamı olduğunu anlatmaktadır. Bu sekans oldukça ilginçtir; çünkü J.R.
başarı öyküsünü oğluna bürosundaki babasının portresinin önünde anlatmaktadır. J.R. başarı
öyküsünü anlatmaya, önce babasının ne denli büyük ve başarılı bir adam olduğunu anlatarak
başlar ve öyküyü kendi başarı öyküsüyle noktalar. Dallas anlatısında, bireysellik ve başarı
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mitleri sürekli vurgulanmakta ve arzulanmakta ancak her zaman başarı ile
gerçekleştirilmemektedir. Seriyallerde öykünün sürgit devam edebilmesi için bu
kaçınılmazdır: J.R. ya da bir başka karakter kimi zaman başarısız olabilmektedir. Bu mite
göre, yaşam iniş çıkışlarla doludur: Bu yaşamın kuralıdır. Ancak asıl önemli olan şey,
savaşmayı ve yarışmayı sürdürmektir.
Dallas ile son zamanlarda yapılan diğer televizyon dizi ve seriyallerinde karşıt mitlerin en
fazla görülebildiği konular, kadının aile ve toplumdaki konumu, cinselliği ve aile mitleri ile
ilgilidir. Sözgelimi Dallas’daki Sue Ellen tiplemesi, ataerkil aile anlayışının kurallarını yıkan
bir kadını temsil etmektedir: Örneğin oğluna bakmayı, onu besleyip büyütmeyi redetmekte;
özel ve iş yaşamında ne’yi, nasıl yapması gerektiğine kendisi karar vermektedir. Yine
Dallas’da aile kurumunun dışavurum/işleniş biçimi de ilginçtir: Örneğin evlilik ve mutlu bir
aile yaşamı, seriyalde oynayan hemen hemen tüm oyuncular tarafından sürekli arzulanmasına
karşın pek az başarı ile gerçeleştirilebilmiştir. Oysa hakim aile mitine göre, (mutlu) bir evlilik
ya da (mutlu) bir aile yaşamı, ataerkil aile anlayışının en temel ilkelerinden birisidir.
Haberler ya da eğlence veya magazin programları, çelişik bireysellik ve başarı mitleri ile
doludur. Örneğin haberler, bireysellik mitini, insanları onlar ve biz şeklinde tasnif ederek
üretmektedir. Kuşkusuz bu onlar ve biz paradigması veya ikilemi ülkeden ülkeye değişiklik
gösterebilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Enformasyon toplumu, bilginin en temel ürün, en değerli kaynak olduğu, işgücünün önemli
bir bölümünün enformasyon endüstrisinde çalışanlardan meydana geldiği toplum modelidir.
Yüzyılımızın son on yılında kendini iyice gösteren enformasyon toplumunun üç gelişme
evresinden geçtiği söylenmektedir. Birinci evre on dokuzuncu yüzyılın ortalarında başlamış
ve iletişimin elektrifikasyonuyla karakterize olmuştur. İkinci evre ise, yüzyılın ortalarında
enformasyonun toplumun merkezinde bulunduğu kabulüyle ifade edilir. Üçüncü evre ise,
enformasyon sistemlerinin birbirleriyle, ulusal sınırları aşan sistemlerle ve diğer toplumsal
dizgelerle bütünleşmesini anlatır. Enformasyon toplumu tartışmaları kitle iletişim araçlarının
etkisi özellikle de televizyonun öykü anlatma işlevi üzerine odaklanmaktadır.
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ÇALIŞMA SORULARI
1-Enformasyon toplumu miti’nin, kaç boyutu bulunmaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Bir
İki
Üç
Dört
Beş

2- Ünlü iletişim bilimci ………….. da belirttiği gibi; “enformasyon artık alınıp satılan,
ekonomik ticaret eşyası üretmekte kullanılan bir araç değildir; çünkü enformasyonun kendisi
alınıp satılan bir meta haline gelmiştir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

M.Mcluhan
J.Fiske
Adorno
J. Gruning
Hockheimer

3- M. Mcluhan’ a göre hangi durumun keşfedilmesi ile birlikte gelen insan tipi ölürken,
dünyayı farklı bir şekilde algılayan yeni bir insan tipi doğmuştur?
a)
b)
c)
d)
e)

İnternet
Televizyon
Baskı tekniği
İletişim
Radyo

4-…………… , kapitalist ve endüstriyel üretimle birlikte gelen, merkezileşmenin,
yayılmacılığın,

standartlaşmanın,

eşzamanlı

yığınsal

üretimin

(Synchronization)

ve

sömürünün sona ermesine tanıklık edecektir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)

Kitle kültürü
Enformasyon toplumu
İletişim
Kitle iletişim araçları
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e) Mit
5- Gelişmiş- bir öykü anlatma aracı olarak bilinen kitle iletişim aracı hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Televizyon
Gazete
Dergi
Radyo
Sosyal medya

6-. ………… göre, kendisi eskimeyen bir kavram olan modanın temsil ettiği her şey eskimeye
ve yok olmaya mahkumdur. Değişen sadece biçimlerdir. Yaz modası, kış modası, bahar
modası ve bu böylece sürüp gidecektir. Çünkü sistem bundan böyle değişmezliğini ilan
etmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

J. Baudrillard
J.S Mill
M.Mcluhan
Adorno
J. Gruning

Yeni egemenlik sisteminin en önemli silahı nedir?

7a)
b)
c)
d)
e)

Medya
Gazeteciler
Bilgi
Yazarlar
Sanat

8- Enformasyon toplumu, tüm yurttaşların daha fazla oranda bilgiye sahip olması gereğinin
özellikle vurgulandığı ve iktidarın, yönetici elit kesimin elinden, sadece bir elektrik
düğmesine basmakla gerçekleştirilebilen bir referandum olgusunun var olduğu gerçek
demokratikleşme sürecine doğru bir dönüşümün yaşandığı bir yapı öngörecektir.
Yukarıdaki ifadeler Enformasyon Toplumu Miti’nin hangi boyutunu belirtmektedir?
a) Ekonomik Boyut
b) Sosyal Boyut
c) Kültürel Boyut
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d) Siyasal Boyut
e) Tarihsel Boyut

9- Enformasyon, toplumda pek az insanın sahip olduğu son derece gelişmiş ……….. ve idari
becerilen gerektirmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Somut
Kültürel
Resmi
Yapay
Zihinsel

10- Çağdaş toplumlardaki en yaygın ve en etkin kültür üretme makinası aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Radyo
Televizyon
Sosyal medya
Bilgisayar
Gazete

Cevaplar: 1c, 2a, 3c, 4b , 5a , 6a , 7c , 8d , 9e , 10b
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8. KÜLTÜR NEDİR?
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8. KÜLTÜR NEDİR?
8.1.Kültür
8.1.1. Kültürün Özellikleri
8.1.2. Kültürün Fonksiyonları
8.2. Popüler Kültür
8.2.1. Popüler Kültürün Özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kültür nedir?
2) Popüler kültür nedir?
3) popüler kültürün özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kültür

Kültür ve popüler kültürü Popüler kültür günümüzden
özellikleriyle tanımlar
popüler kültür örnekleriyle
tartışılır
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Anahtar Kavramlar
Kültür, Popüler Kültür, Popüler Kültürün Özellikleri
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Giriş
Kültür, bir toplumdaki insanların toplum olarak paylaştıkları hayat biçimleridir. İnsanın
toplumun bir üyesi olarak kazandığı bilgi, inanç, ahlak, sanat, hukuk, gelenek, görenek ve
alışkanlıklarının toplamı kültürü oluşturur. Toplumlar kültüre (ekine) dayanmaktadır. Toplum
ve kültür birbirinden ayrı olamaz. Sosyolojide ise kültür insanların edindiği ve çeşitli yollarla
birbirlerine ve sonraki kuşaklara ilettikleri maddi ve manevi öğeleri anlatır. Popüler kültür ise
gündelik yasamın kültürüdür ve dar anlamı ile emeğin gündelik olarak yeniden üretilmesinin
bir girdisi olan ‘eğlence’yi içerir. Geniş anlamıyla ise, belirli bir hayat tarzının ‘ideolojik’
olarak yeniden üretilmesinin ön koşullarını sağlar ve gündelik ideolojinin yaygınlaşma ve
onaylanma ortamını yaratır.
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8. KÜLTÜR
Kültür kavramı, gündelik dil, siyaset ve akademik alandaki yaygın kullanımına karsın, anlamı
ve içeriği konusunda üzerinde en az uzlaşılan kavramlardan biri olagelmiştir. Kültür
sözcüğünün oldukça zengin, uzun ve ilginç bir tarihçesi vardır. Sözcük ‘cultura’dan
gelmektedir. Latincedeki, ‘colere’, sürmek, ekip biçmekten kökenini alan sözcük; Türkçe’deki
‘ekin’ sözcüğünün karşılığında kullanılmaktadır. ‘Culture’ sözcüğü ise 17. yüzyıla kadar
Fransızca’da aynı anlamda kullanılmıştır. İlk kez Voltaire, ‘culture’ sözcüğünü, insan
zekâsının (esprit) oluşumu, gelişimi, geliştirilmesi ve yüceltilmesi anlamında kullanmıştır.
Sözcük buradan Almanca’ya geçmiş ve 1793 tarihli bir Alman Dil Sözlüğünde ‘cultur’ olarak
yer almıştır. Etnolog S.Klemm, 19. yüzyılda ‘İnsanın Genel Kültür Tarihi’ adlı on ciltlik
eserinde ‘cultur’ sözcüğünü uygarlık ve kültürel evrim karşılığında kullanmıştır. Sözcük
buradan, İspanyolca, İngilizce ve Slav dillerine de geçmiştir.
20. yüzyılda Voltaire kültür kavramına yeni anlamlar kazandırır. Bu yeni anlamı ile kültür,
‘aklın bazı yetilerinin amaca elverişli, düşünsel çalışma ve pratiklerle geliştirilmesi’ olarak
tanımlanır. Bu tanım, insanın düşünce, seçme ve eleştiri gücünün geliştirilmesine olanak
tanıyan bilgi ile bilincinin bir birleşkesi olarak belirlenen eğitim olgusuyla bağlantılıdır.
Kültürün eğitim alanında kullanılması, bireyin estetik ve düşünce yetilerini diğer yeti veya
bireylerden daha ileri düzeyde kullanarak beceriler kazanması anlamına gelir. Ayrıca kültürün
günlük dilde ‘sanatta, davranışta, anlayışta vs. mükemmel olan’ anlamında kullanıldığı,
kültürlü insandan söz edildiği görülür. Bu ifade ile belli bir çağın ya da bireyin felsefe, sanat,
müzik, edebiyat ve yabancı dil alanında almış olduğu eğitim ve öğretimi kastedilir. Bu alanda
bireyin başarılı ve verimli olduğu, entelektüel kapasitesini kullandığı anlatılmak istenilir
(Güvenç, 1996: 96). Meriç’e (2005: 87,88) göre ise, ‘kültür’ sözcüğü Fransızca’dan alınmış
ve aşağı yukarı ‘irfan’ kelimesi karşılığında kullanılmıştır.
Antropolojik sayılabilecek, ilk kültür tanımı ise E.B. Tylor’dan gelmiştir. E.B. Tylor, ‘İlkel
Kültür’ adlı eserinde insan davranış ve düşünce sistemlerinin rastgele oluşmadığını, bunların
doğal yasalara bağlı olduğunu, bu nedenle de bilimsel olarak incelenebileceğini öne
sürmüştür. Tylor’a göre, ‘kültür ya da uygarlık, bir toplumun üyesi olarak, insanoğlunun
öğrendiği (kazandığı) bilgi, sanat, gelenek görenek, beceri ve alışkanlıkları içine alan
karmaşık bir bütündür’. Antropoloji çevrelerinde yerleşikleşen bu geniş tanımıyla kültür,
toplum üyelerinin dünyaları ve birbirleriyle ilişkilerinde kullandıkları ve öğrenme yoluyla bir
kuşaktan sonrakine aktarılan ortak inanç, değer, adet, davranış ve maddi nesneler sistemine
gönderme yapmaktadır. Bu tanım yalnızca davranış örüntülerini değil; düşünce örüntülerini,
çanak-çömleği, konutları, makineleri, sanat yapıtlarını ve bunları biçimlendirmek üzere
kullanılan ve kültürel olarak aktarılan beceriler ve teknikleri kapsar. Kısacası, kültür içgüdüsel
ya da biyolojik-kalıtsal değil de öğrenilmiş olan hemen her davranış biçimini kapsamaktadır
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(Özbudun, 2005: 320). Ayrıca kültür, antropoloji dilinde su temel kavramlar karşılığında
kullanılmakta olan soyut bir sözcüktür:
a-) “Kültür, bir toplumun ya da bütün toplumların birikimli uygarlığıdır.
b-) Kültür, belli bir toplumun kendisidir.
c-) Kültür, bir dizi sosyal süreçlerin bileşkesidir.
d-) Kültür, bir insan ve toplum kuramıdır” (Güvenç, 1996: 95).
Kültür, bir toplumdaki insanların toplum olarak paylaştıkları hayat biçimleridir. İnsanın
toplumun bir üyesi olarak kazandığı bilgi, inanç, ahlak, sanat, hukuk, gelenek, görenek ve
alışkanlıklarının toplamı kültürü oluşturur. Toplumlar kültüre (ekine) dayanmaktadır. Toplum
ve kültür birbirinden ayrı olamaz. Kültür günlük dilde aydın kişilerin ayrıcalığı olarak
anlaşılırken bilimsel alanda uygarlık, beşeri alanda eğitim, estetik alanda güzel sanatlar,
teknolojik alanda üretim olarak anlaşılır. Sosyolojide ise kültür insanların edindiği ve çeşitli
yollarla birbirlerine ve sonraki kuşaklara ilettikleri maddi ve manevi öğeleri anlatır. Diğer bir
deyişle kültür, insanların toplumsal ve tarihsel gelişim içinde yarattıkları tüm maddi
(özdeksel) ve manevi (tinsel) öğelerin toplamıdır (Kocacık, 2003: 86). Dönmezer’e (1999: 99)
göre de ‘kültür’, toplumbilimde teknik anlamı olan bir terimdir. Bu sözcüğün gündelik dilde
taşıdığı anlam ile toplumbilimdeki teknik anlamı ayrıdır. Gündelik dilde, kültürlü olmak
ancak bazı aydın kişilerin ayrıcalığı ve niteliğidir. Oysa sosyolojide, toplumun her bireyi,
kültüründe bir iştirakçisidir. Kültür konusu, sosyolojinin temel baslıklarından birisidir. Kültür,
insanoğlunun yasam ve evreni semboller aracılığıyla anlamlandırma becerisinin bir sonucu
olarak, toplum içinde insanlara aktarılan ve onlar tarafından içselleştirilmiş dil, bilgi, inanç,
sanat, töre, hukuk, gelenek ve adetler gibi değerlerin bütünüdür. Bu anlamda, her toplumun
kendine özgü, sosyolojik, teknolojik, siyasal ve ideolojik boyutları olan, kompleks bir sosyokültürel sistemi vardır. Kültür bir toplumun genel yasam biçimidir. Dolayısıyla kültür bir
toplumda yasayanların öğrendikleri ve paylaştıkları her şeyi kapsar (Yıldız, 2005: 5).

8.1. Kültürün Özellikleri
Kültürün ayırt edici özelliği öğrenmedir. Her insan grubu kendisini diğerlerinden ayıran
düşünce ve eylemlerini zamanla geliştirir ve bu örnekler doğrudan doğruya veya dolaylı
olarak öğrenilir. Böylece kültür, toplumun taşıdığı ve getirdiği toplumsal mirasın bütünüdür.
Buna göre kültür öğrenme yolu ile bir geçiştir. İnsanların hareketlerini, tutumlarını, kişiliğini
belirleyen şey içinde doğduğu yetiştirildiği kültürdür. Kültür konusu içinde öğrenme ile
birlikte dil (lisan) ve etkileşim de önemlidir. Dil, bir toplumda insanları birbirlerine bağlayan
önemli bir unsur olduğu kadar, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında da önem
taşır. Etkileşim ise toplum içinde yer alan fertlerin birbirleriyle karşılıklı ilişki kurarak
düşünce ve eylem örnekleri oluşturmasında önemli rol oynar (Kocacık, 2003: 86). Kültür
ürünleri, iletişim süreçlerinde kullanılır ve iletişim sayesinde kültür yayılır. Genç nesiller
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iletişim sayesinde kültürleriyle ilgili gerekli bilgiyi kazanırlar. Bu bilgi (kültür) aile, arkadaş
çevresi vs. ile olduğu kadar iletişim araçlarıyla da yayılır. Daha önce hiç bulunulmayan bir
ortamda bile nasıl davranılacağı bilinebilir; bunu iletişim araçlarıyla öğreniriz. Kısaca,
iletişim olmazsa kültürden bahsetmek mümkün olmayacaktır. Kültür kavramı üzerine
günümüze kadar yerli ve yabancı bilim adamları veya düşünürler tarafından pek çok tanım
yapılmıştır. Genel olarak kültür bir toplumun dil, din, tarih, sanat, ekonomi, yasam biçimi,
düşün unsurlarını kapsayan; bu haliyle toplumun birlik ve beraberliğini sağlayan olay ve
olgular bütünlüğüdür (Yıldız, 2005: 3).
Yıldız’a (2005: 11,12) göre, kültürün özellikleri şunlardır:
a-) Kültür, öğrenilebilir ve öğretilebilir.
b-) Kültür, tarihsel ve süreklidir.
c-) Kültür, toplumsaldır.
d-) Kültür, ideal veya idealleştirilmiş kurallar sistemidir.
e-) Kültür, ihtiyaçları karşılayıcı ve doyum sağlayıcıdır.
f-) Kültür, değişir.
g-) Kültür, birleştirici ve bütünleştiricidir.
h-) Kültür, bir soyutlamadır.
Erdoğan ve Alemdar’a (2005: 23) göre de, kültür konusunda dikkate alınması gereken iki
boyut vardır. Birincisi, kültür bilinçli olarak seçim yapma özelliğine sahip, deneyimlerinin ne
olduğunu sorgulayan insan tarafından geliştirilir. İkincisi ise, geçmişte yaşamış olan
insanların seçim ve değerlendirmeleriyle miras kalması bakımından insan bu etkinliklerin
kurucusu sayılır. Dolayısıyla, insan, kültürü hem kuran hem de geliştiren bir varlıktır.
Kültürün kurucusu konumundaki boyut dikkate alındığında, toplumsal yasamı uygun bir
şekilde anlama özelliğinin bulunduğu, ancak bunun değişmeye ya da değiştirmeye karsı güçlü
bir engelin oluşturulduğu gözlenir.
Burada Gramsci’nin hegemonya anlayışı üzerinde durmak gereklidir. Çünkü hegemonya bir
kültür olarak yaşanan anlamlar ve değerler sistemidir. Bu anlam, kültürün yaşanarak
deneylendiğini vurgularken, toplumda yasayan bireyler için bir gerçeklik duygusunun
oluşmasını ifade eder. Böylece Gramsci hegemonya ile belli sınıflara özgü yaşanan egemenlik
anlayışına işaret etmektedir (Erdoğan ve Alemdar, 2005: 321-324). Hegemonya kavramı,
yönetici sınıfların bağımlı sınıflar üzerinde otorite kurması sonucu oluşmaktadır ve bu
otoritenin temel kaynağı, bağımlı sınıfların ‘rıza’sıdır (Özbek, 2003: 79).
Kültür sadece değerler, yargılar, tutumlar vs. taşıyan düşünsel bir süreç değildir. Kültür
yaşanmış ve yaşanandır; yaşanmış ve yaşananla ilgilidir. Kültür insanların kendi hayat
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deneyleriyle biçimlenmiştir. Hayat biçimlerinin de bütününü oluşturmaktadır. Bu yasam
deneyimi bir zamanlar belli bir coğrafi bölgeye ait, yerel ve doğrudan birebir ilişkilerle
oluşmaktadır. Günümüzde ise buna yoğun bir şekilde dolayımlı, dışarıdan ve uzaktan gelen
başkalarının yasam deneyimleri ve özellikle dünyaya egemen bir piyasanın yasam
koşullarının belirlediği, planlı yasam deneyimleri eklemlenmistir. (Erdoğan, 2004: 8).
Kültür bir toplumu oluşturan üyelerce yaratılan toplumsal kurumlar ve nesneler birliği olarak
da algılanabilir. Kültür toplumdaki insanların öğrendikleri ve paylaştıkları her şey ise, o hem
toplumun kimliğini, kişiliğini ifade eder, hem de toplumun yeniden üretilmesini sağlayarak
varoluşunu gerçekleştirir. Williams’ın (1993: 10) deyisiyle, hayat seklinin bütünü olan kültür
doğal olarak insan merkezli her şeyi kapsar. Fichter’e (1997: 130, 133) göre insanın yaptığı
her şey kültürün bir parçasıdır; kültür insan yapısıdır. Özetle kültür, toplumdaki bireylerin
ortaklasa paylaştığı toplam kurumların bir bileşkesidir.
Ayrıca, kültür iki öğeden kuruludur. Bunlar maddi ve manevi öğelerdir. Maddi öğeler, belli
bir kültüre sahip kişiler tarafından yapılmış nesnelerdir. Bunlar belli bir kültürün belirtileri,
simgeleri sayılırlar. Maddi kültür insan emeğinin toplumsal gelişim süreci içinde
gerçekleştirdiği bütün nesneleri (televizyon, otomobil, bilgisayar vs.) anlatmaktadır. Manevi
öğeler ise toplumsal hayatı düzenleyen değerler, kurallar, bilgiler, gelenekler, görenekler ve
inançlardan oluşmaktadır. Kültürün maddi ve manevi öğeleri kendi aralarında da göreli bir
uyum içindedir. Kültür bireylerin sosyal gereksinimlerinin karşılanmasını sistematize etmek
için vardır. Dolayısıyla kültür, toplum hayatını düzenlemekte ve ortaya çıkabilecek
problemlere de çözüm yolları üretmiş olacaktır.

8.2. Kültürün Fonksiyonları
Kültürün fonksiyonları kısaca söyle özetlenebilir:
a-) Kültür toplumları birbirinden ayırmaya yarayan bir işaret gibidir.
b-) Kültür toplum değerlerini bir bütün haline getirir ve bunları sistematik bir şekilde taşır.
c-) Kültür toplumsal dayanışmanın temellerinden birini oluşturur.
d-) Kültür, sosyal kişiliğin oluşmasında başat faktördür. Her toplumun insanı o toplumun
kültürünü taşır. Dolayısıyla kültür insanların kültür kartıdır.
e-) Kültür sosyal davranışları düzenler. Sosyal davranışın çeşitli parçalarını birbirleriyle
ilişkilendirerek bir bütün haline getirir. (Fichter, 1997: 136).
f-) Kültür, iletişim görevi yapar.
g-) Kültür, davranış standardı oluşturur.
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h-) Kültür toplumdaki diğer bireylerin eylemleriyle muhtemel tepkilerini tahmin etmemizi
sağlar.
ı-) Kültür bireye gerekli bilgi ve beceriyi kazandırır.
i-) Kültür kendimizi aynı kategoriye koyduğumuz, benzer birikim ve niyetlere sahip diğer
insanlarla kendimizi özdeşleştirme olanağı sağlar. (Kocacık, 2003: 88).
Kültür, her şeyden önce, insanın doğayı değiştirici etkinlik süreci ve bu sürecin ürünleri ve
sonuçlarıdır. Dolayısıyla, kültür insanın bu yaratıcı etkinliği yoluyla, yani emek yoluyla
üretilmiş maddi ve manevi değerler ile insanın öz güçlerinin bu değerler içinde
nesnelleşmesini içerir. Bu da insanın kendi bir ürünü olduğu doğayı (toplumu) insani kılması
demektir; yani kültür, insanın kendisiyle birlikte doğayı da insanileştirmesi sürecidir. Kültür,
insanın çevreye tepki göstermesiyle baslar. Kültür, gelişebilirliği ile uygarlık kavramıyla
eşdeğer olarak anılmaktadır ve kültürü uygarlığın eşgüdümü saymak gerekmektedir. Kültür ya
da uygarlık, insanın bir toplumun üyesi olarak edindiği bilgi, inanç, sanat, ahlak, gelenek ve
göreneklerle her türlü beceri ve alışkanlıklarını içeren karmaşık bir bütündür. Kültür ve
uygarlık kavramları iç içe geçmiş iki olgudur. Kültür, insanın ürettiği, yaşayışı ve emeği ile
ortaya koyduğu, maddi ve manevi bütün değerleri ifade etmektedir. Burada kültürün tarihsel
geçmişi kadar çok yönlülüğünün de önemi vurgulanmaktadır (Güvenç, 1996: 101-104). Bal’a
(2004: 138, 139) göre de, kısacası, Latince ‘cultura’ kavramından gelen ‘kültür’, bir toplumun
ortak olarak ürettiği her şeydir. Bir başka şekilde ifade edilirse, verili olarak var olan doğa
dışında kalan insana ait her şey kültürdür. Kültür bütünsel bir yapı olmakla birlikte kendi
içerisinde farklılaşmaları ifade eden alt-sistemlere de sahiptir. Çağımızda, modern sanayi
toplumlarında kültür, kendi içerisinde üç ana gruptan oluşmaktadır. Bunlar; folk kültürü (halk
kültürü), popüler kültür ve yüksek kültürdür.

8.3. Popüler Kültür
Popüler kültürün tanımlanmasında onu oluşturan iki terime, ‘popüler’ ve ‘kültür’e ayrı ayrı
nasıl anlam verildiği önem taşıyorsa da, popülerin tanımı daha belirleyici olmaktadır. ‘Popüler
kültür’ kavramına anlamını veren ve onu şekillendiren ‘popüler’ kavramını daha iyi anlamak
için, kökeninin ve kaynağının nereye dayandığının net bir biçimde ortaya konması gerekir.
Williams (2005: 285) bu terimin kavramsal gelişimi ile ilgili olarak şunları ifade etmektedir:
Popüler kavramı Latince ‘popularis’ kavramından türeyerek başlangıçta ‘halka ait olan’
anlamına gelen hukuki ve siyasal bir terimdi. 16. yy’da örneğin, popüler hükümet terimi, halk
tarafından kurulan ve yürütülen bir siyasal sistem anlamına geliyordu. Ancak aynı zamanda
aşağı ve değersiz anlamına da geliyordu. Sonradan hâkim olan ‘yaygın olarak tercih edilen’
veya ‘çok beğenileni ifade eden modern anlamlar içinde ise tanım, beğenilmek için hesaplı bir
çaba göstermeyi içeriyordu.
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Popüler kavramı sivil toplumun ortaya çıkmasıyla yakından ilişkili olarak, halka ait anlamdan,
bugün hâkim kullanımı olan ‘insanların çoğu tarafından sevilen ve tercih edilen’ anlamına
doğru bir evrim geçirmiştir. Burjuva demokrasilerinin yükselişiyle ve bugün siyasal olarak
seçim süreçlerinde ifadesini bulan popüler egemenliğe dayalı meşruluk talebiyle birlikte,
belirli bir popüler fikri de dâhil olmak üzere, hâkim program ve eylemlerin onaylanmasının
bir işareti olarak gerçek bir mitoloji haline gelmiştir (Özbek, 2003: 81).
“Popülerin günümüzde kullanıldığı biçimiyle iki temel tanımı vardır. Hâkim olan birinci
tanımda, ‘popüler’ terimi yaygın olarak beğenilen, tüketilen anlamına gelmektedir. Bu tanıma
Stuart Hall, ‘ticari’ tanım adını vermektedir. İkinci tanım ise ‘halka ait’ anlamına gelmektedir.
Stuart Hall, halkın yaptığı ve yapmış olduğu her şeyi kapsamaya çalıştığı için bu tanıma
‘betimleyici’ tanım demektedir” (Özbek, 2003: 81). ‘Popüler’ tanımındaki bu ayrım,
tanımlardan birini genel olarak kullananların/tercih edenlerin popüler kültür hakkındaki
yaklaşımlarını (olumlu ya da olumsuz) da ortaya koymaktadır. Modern toplumlarda kültürü,
yüksek/alçak kültür ya da sanat/popüler kültür gibi düzeylere ayıranlar temel olarak popülerin
birinci tanımını yani ‘yaygın olarak beğenilen, tüketilen’ anlamındaki ifadeyi
kullanmaktadırlar. Bu ayrımı yapanların bu tanımı kullanmalarının nedeni ise, yüksek kültür
ile popüler kültürü karsı karsıya koymak ve popülerin yaygın kullanımına ek olarak ‘aşağı,
değersiz ve güdülenmiş’ anlamını da tanıma dâhil etmektedir. Popülerin ‘yaygın olarak
beğenilen’ tanımını kullananlar, popüler kültürü aşağı, değersiz bir kültür olarak
görmektedirler. Buna karşılık popüler kavramını ‘halka ait’ anlamında kullananlar ise genel
olarak popüler kültüre olumlu bakmaktadır. Onlar halkın istek ve ihtiyaçlarının şeffaflığı
varsayımına dayanarak ve ‘halk bunu istiyor; popüler olan haklıdır’ diyerek perspektiflerini
geliştirmektedirler. “Bu yaklaşım aslında popüleri ‘halka ait’ anlamında kullansa da, ticari
anlamı, yani ‘yaygın olarak beğenilen’ anlamını da göz ardı etmemekte ve temel ölçü olarak
‘çoğunluk’ kavramı alınmaktadır. Çoğunluk kavramının ele alınmasının nedeni popüler
kültürün yüksek kültürden üstün olduğunun ispatlanmaya çalışılmasıdır” (Özbek, 2003: 84).
Oktay’a (2004: 273, 274) göre de, popüler kültür, en geniş ve kabul gören tanımıyla,
‘gündelik hayatın’ kültürüdür. Önemi de buradan gelmektedir. ‘iktidar’ ve ‘ekonomi’, tüm
maddilikleri ve ağırlıklarıyla (yasalar, hapishaneler, polis, ordu, partiler, okul vs. kurumlar ile
vergiler, ücret ve maaşlar, gelir dağılımındaki eşitsizlik/adaletsizlik, is güvenliği yokluğu vs.)
gündelik hayatta islemektedir. Bütün ideolojik formasyonlar (siyasal, kültürel, düşünsel,
cinsel, dinsel vs.) gündelik hayatta gerçekleşmektedir ve gündelik yaşam yönetenler ve
yönetilenleri (birincil düzlemde sömürenler ve sömürülenleri) yan yana getirmektedir. Bu
karşıt sınıf ve katmanlar, gündelik hayatın kültürel ve simgesel pratikleri içinde, şu ya da bu
ölçüde de zaman zaman bir ortak paydaya sahip olarak iletişim ve etkileşime girmektedir.
Gündelik hayat, aşağı yukarı bir arada şekillenen ekonomik/siyasal iktidar ile eklemlenen
diğer iktidar türlerinin (düşünsel, kültürel, cinsel, sanatsal, etnik vs.) üretildiği,
gerçekleştirildiği alandır. Küreselleşmiş dünyada giderek rafineleşen tahakküm ve bağımlılık,
itaat ve direniş düşünceleri ve pratikleri de gündelik yasamda üretilmektedir. Popüler kültür,
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hızla ileri teknolojinin araçlarını kullanan kitle kültürü tarafından özümlenmektedir. Sermaye
ve kültürün ulus-aşırılaştığı ya da küreselleştiği; kültür ürünlerinin üretim, dağıtım ve
tüketiminin de bir hayli arttığı bir dönemde bulunulmaktadır. Örneğin, ABD birçok televizyon
dizisi ve filmini, ‘bolluk toplumu’ imajını yaymada, tüketim hedeflerini çeşitlendirmede ve
tüketimi özendirmede kullanmaktadır; yine Meksika ve Brezilya pembe dizileri de, örneğin
Türk alt ve orta sınıflarınca neredeyse kendi öz yapımları kadar ilgi görmektedir (Oktay,
2004: 274).

8.3.1. Popüler Kültürün Özellikleri
Batmaz’a (1981: 163) göre popüler kültür gündelik yasamın kültürüdür ve dar anlamı ile
emeğin gündelik olarak yeniden üretilmesinin bir girdisi olan ‘eğlence’yi içerir. Geniş
anlamıyla ise, belirli bir hayat tarzının ‘ideolojik’ olarak yeniden üretilmesinin ön koşullarını
sağlar ve gündelik ideolojinin yaygınlaşma ve onaylanma ortamını yaratır. Batmaz’a (2006:
97, 98) göre popüler kültürün özellikleri su şekilde belirtilebilir:
a-) Biçim olarak orta karmaşıklıktadır.
b-) Parayla elde edilebilir, oldukça ucuzdur.
c-) Copyright, patent veya sahiplik yoluyla tüketime açıktır.
d-) Aktarımı ya da iletimi, ortam ve teknoloji olarak dolaylıdır.
e-) Bilinen bir kaynağı ya da yaratıcısı (üreticisi) vardır.
f-) Standartlaştırılmış, yeniden şekillendirilmiş veya çoklaştırılmış olarak gösterime sunulur.
g-) Kültürel değerleri ve gelenekleri, yeni formüller biçiminde yansıtır.
h-) Üreten ve tüketen arasında sosyal statü farkı vardır.
ı-) Üreticileri ve sunucuları profesyoneldir.
i-) Ürün tüketiciye dönüktür.
Popüler kültür konusunda çalışmalar yapan Erdoğan (2004: 8, 9) ise popüler kültürü kitle
kültürünün somut sekli olarak tanımlar ve popüler kültürün bir kullanım ve tüketim kültürü
olduğunu belirtir. Sanayi devrimi ile birlikte 19. Yüzyıl ortalarından itibaren çok önemli işlev
ve özellikler kazanan popüler kültür, kitle kültürünün somut biçimlerinden biri olarak belirir.
Popüler kültür egemen ideolojinin işlevlerini görmesine rağmen yönetilenlerin ve çalışanların
duygularını da dile getirir. Onların değişen toplumsal koşullarda karşılaştıkları yeni birtakım
sorunların geçici ve kısmi cevaplarını verir. Karsı gelmeyi, direnmeyi, bünyesinde barındırır.
Böylece popüler kültürde tanımlayıcı güç olarak ‘halk’ belirir. Zira popüleri popüler yapan
güç ‘halk’ değil ‘ekonomik ve ideolojik’ güçtür. Çünkü popüler kültürde esas olan, ‘kâr’ elde
etme amacıyla tüketime sunulan popüler kültür ürününün tüketilmesidir.
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Popüler kültür bu yapısı ile ideolojik bir çelişki ortaya koymaktadır; çünkü egemen sınıfın
karsısında yer alan sınıflar için üretilmiş olmasına rağmen egemen ideolojinin işlevlerini
yerine getirmektedir. Fiske’e (1999: 15) göre popüler kültür, tâbiler ve güçsüzlerin
kültürüdür. Bu nedenle içerisinde daima toplumsal sistemin, dolayısıyla toplumsal
deneyimlerin merkezinde yer alan egemenlik altına alma ve tâbi kılma güçlerinin izlerini taşır.
Popüler kültür aynı zamanda bu güçlere direnmenin, onlardan sıyrılmanın belirtilerini
gösterir. Popüler kültür kendi içinde çelişkilidir. Oktay’a (2002: 18, 19) göre popüler kültür
gündelik yasamın kültürüdür. Gerçekliğin olumsuz yanlarından kurtulmaya yarayan ve yapay
mutluluklar üreten bir kültürdür. Popüler kültür ürünlerinde dile getirilen fantazyalar, egemen
sınıfların karsısında yer alan sınıfların içinde üretilmiş olsalar bile, günümüzün
teknolojikleşen toplumlarında aldanımcı/aldatımcı bir karakter taşır. Popüler kültür büyük
ölçüde ideolojiktir ve üzerinde son yıllarda derinlemesine çalışılmasının nedenlerinden
biriside budur.
Popüler kültürün yapısındaki bu çelişki hem iktidarı hem de direnişi bir arada ifade
etmektedir. Fakat ilk ortaya çıkısında olan popüler kültür, egemenliğe karsı çıkanların,
direnisin kültürü olsa bile; sanayi devrimi ve kapitalist yasam popüler kültürün muhalif
karakterini büyük ölçüde kaybettirip, onu egemenlik aygıtına dönüştürmüştür. Popüler kültür
kitle kültürü tarafından yutulmuştur ve bu geçiş ile birlikte kültür bayağılaşmıştır (Batmaz,
1981: 191). Kitle kültürü çağın tüm yeni özelliklerini içeren bir kültür formasyonu olarak
popüler kültürü kuşatmaktadır (Güneş, 2001: 137).
Popüler kültürün, ‘egemenliğe karsı direniş ve mücadele alanı’ olma karakteri, kitle üretimine
(sanayileşme) geçişle değişmiştir. Popüler kültür kitle kültürü ile eşleşmiştir. Kitle kültürü
içinde ticari amaçların gerçekleşmesiyle ilgili olarak üretilen ve dinamik bir görünüm verilen
popüler kültür yaratılmıştır (Erdoğan, 2004: 11). Popüler kültür tarihsel süreç içerisinde derin
değişimler geçirmiştir.
Örneğin bu değişimi açıklamada Alvin Toffler’ın, insanlık tarihini açıklamakta kullandığı
‘dalga’ kavramından yararlanılabilir. Toffler’a (1981: 21) göre birinci dalga tarım dönemidir.
ikinci dalga ise sanayi dönemidir. Bu dönem, kitleselleşmeyi getirmiştir ve yaklaşık 1950’lere
kadar sürmüştür. Üçüncü dalga ise 1950’lerde başlayan ve halen devam etmekte olan bilgi
çağıdır. Bu dönemdeki en büyük değer ise bilgidir; ekonomiler iletişim, bilgi ve bilgisayarlar
ile biçimlenmektedir. Popüler kültürde tarihsel süreç içerisinde, sanayi devrimiyle birlikte
popüler kültür kitle kültürü ile eşleşmiştir ve iletim-bilişim devrimi ile de bu özellikle kitle
iletişim araçlarının da etkisiyle daha da pekişmiştir. Kitle iletişim araçları popüler kültürün en
önemli destekleyicisi olmuştur. Popüler kültür, kitle iletişim araçları vasıtasıyla, içlerinden de
özellikle televizyon aracılığıyla tüketicilere (alıcılara) çok daha etkin ve yaygın bir biçimde
sunulmuştur (Erdoğan ve Alemdar, 2005: 103).
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Oskay’a (2004: 262) göre, popüler kültür reel yasam açısından rasyonel bir şey olmaktan
çıkmıştır. Kültürel dağılma ve yer yitimi çağdaş insanın, gelip geçici olan ve değerli
sayılmayan popüler kültüre gereksinmesine sebep olmuştur. Yüksek kültür yandaşlarınca
‘eğlendirici’ bir kültür, yanlış bilinç içinde yaşanabilen kültür sayılan bu kültür biçimi, aksine
bir reel dünya karsısında kalmış bulunan sınıf ve tabakaların yasadıkları dış gerçekliği kendi
günübirlik hayatları açısından anlamlandırmalarına yaramaktadır. Popüler kültür de iste
burada fonksiyon görmektedir. Popüler kültür reel yasamı, fantazyada da aynen tekrarlayarak,
reel hayatın sürdürülmesini kolaylaştırmaktadır ve yerine başka türlü bir yasam olabileceğini
düşünmenin yollarını tıkamaktadır. Popüler kültür, bu kırgınlıkları ve var olanı benimsemenin
acısını ve de utancını hafifletmektedir. Popüler kültür toplumun tüm kesimleri tarafından
kolayca anlaşılmakta ve tüketilmektedir. Popüler kültür, ürünlerini anlamak herhangi bir çaba
gerektirmediğinden ve çok ucuza, kolayca elde edilebildiğinden, oldukça geniş bir kesime
hitap etmektedir; asıl hedef yönetilenlerdir, yani halktır. Reel dünyanın gerçeklerinden
bunalan, kendisini sıkıntı ve umutsuzluk duygusu içinde bulan çağdaş insan popüler kültür
ürünlerine yönelmektedir. Popüler kültür sunduğu yapay gerçekliklerle fertleri gündelik
hayatın problemlerinden kurtarıp, onlara bir alternatif oluşturup, geçici de olsa rahatlama
sağlamaktadır. “Popüler kültür, kitlelerin afyonudur!”(Kahraman, 2003: 259).
Popüler kültür ‘kullanım’ ve ‘tüketim’ kültürüdür. Popüler haber, popüler film gibi
faaliyetlerin hepsinde bir materyalin doğrudan satımı, pazarlaması vardır. Popüler dergiler
daha güzel görünmek için hangi kozmetik ürünlerinin kullanılması gerektiğine yönelik
tavsiyelerde bulunurken, popüler film ve diziler iyinin hep kazandığına yönelik mesajlar
vererek sosyal sistemin meşrulaştırılmasını sağlarlar. Popüler kültürün en temel
özelliklerinden biri hızlı ve sürekli değişimdir. Popüler kültür ürünleri satın alma gücü düşük
kesimlere hitap ettiğinden ucuz ve her yerde satışa hazır bulundurulmakta ve modası
geçtiğinde yerine kolayca başka bir popüler kültür ürünü konulabilmektedir. Bu nitelikleriyle
popüler kültür ürünleri kolay elde edilmekte ve modası geçtiğinde yerini başka bir ürüne
bırakabilmektedir. Böylece onlar hem yenidirler, hem de değişen dünyamızda hiç de kalıcı
değillerdir (Erdoğan, 2004: 8, 9). Bu nedenle çıktıkları gün sonu gelmeyecek gibi görünen
ürünler kısa bir süre içinde yerini başka ürünlere bırakabilirler. Örneğin, bugün çok beğenilen,
hayranlarını peşinde sürükleyen bir pop müzikçinin bir yıl sonra unutulması kuvvetle
muhtemeldir. Zira bu arada yerinin bir başkası ile doldurulması gerçekleşmiş olacaktır.
Kısacası, popüler kültür bir çabuk kullanım ve hızlı tüketim kültürüdür. Bu tür kullanım ve
tüketim, popüler üretimin ilk safhasından son kullanım ve atma safhasına kadar her
aşamasında vardır. Böylece kitle üretiminin kalıcılığı ve sürekliliği de garanti edilmiş olur.
Popüler kültür geniş bir işbölümü etrafında kurulan kapitalist mal üretimi, pazarlaması,
dağıtımı ve tüketimi şekillerine dayanan bir kültürdür. Bu form olmayınca, örneğin teknolojik
çoğaltma, seri üretim, basın ve özellikle televizyon olmayınca, bu araçlara dayanan böyle bir
kültür biçimi de olmaz.
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Popüler kültür egemen toplumsal ve ekonomik ilişkileri destekler, meşrulaştırır ve sürüp
gitmesine yardımcı olur. Kitle üretimi yapan pazarın ekonomik, politik ve bilişselliğin ifadesi
olan kitle kültürünün somut biçimlerinden biridir. Bu baglam içinde popüler kültür, piyasa
tarafından pazarda tüketim için sipariş edilen, ısmarlama kitle kültürünün en çok kullanılan
ürünlerini, bu ürünlerin tüketilmesini ve bu ürünleri teşvik eden düşünceleri ve duyarlılıkları
anlatır. Popüler pratikler belirli hedefleri gerçekleştirmek için yapılan örgütlü insan
faaliyetlerinden en yaygın ve egemen olanıdır. Bu faaliyetlerle aynı zamanda amaçlara uygun
popülerlik de üretilmektedir. Bunlar devlet kurumlarıyla da garanti altına alınan üretim özel
mülkiyet yapısına göre kurulmuş olan şirketler, eğitim kurumları, iletişim örgütleri, eğlence
kurumları, kültür ve sanat kurumları vs. tarafından yapılmaktadır. Bu üretimle yapılan
zenginliğin dağıtımı ise ‘sermaye’nin kontrolü altındadır. Popüler pratiklerin en yoğun olduğu
zaman iş dışı zaman olarak biçimlendirilmiştir. İs zamanı bilinçli olarak popüler gözden ve
ilgiden uzak tutulmaktadır. İş dışı zaman, kapitalizmde yeniden tanımlanarak alışveriş yapma,
ticarileşmiş eğlence yerlerine gitme vs. içine alınmıştır. Böylece insanların is dışı faaliyetleri
de sermaye tarafından kolonileştirilmiştir. Yeme, içme, giyme, eğlenme, dinlenme vs.
faaliyetler; kapitalist pazarın yoğun popüler baskıları ve kitle kültürü pratikleriyle ‘para
harcama’ faaliyetlerine dönüştürülmüştür. Popülerin yaratılmasında ayrıca başka popülerler
de kullanılmaktadır. Örneğin, popüler sporcu ve sanatçılar, popüler fikirler ve politikalar,
popülerleştirilmiş anneler ve kaynanalar, popüler televizyon ve televizyon programları,
popüler magazin ve dergi kahramanları bunlardan bazılarıdır. Popüler pazar aynı zamanda
popüler kullanıcıyı/tüketiciyi özgürlük mitleriyle de beslemektedir. Popüleri popüler yapan
güç ‘ekonomik ve ideolojik’ güçtür (Erdoğan, 2004: 10-12).
Ayrıca popüler kültür ‘aşırı’ olmaya eğilimlidir. Bu aşırılık ona bayağı/yoz, yüzeysel,
sansasyonel gibi kavramlarla yaklaşılmasına yol açmaktadır. Aşırılığın en iyi gözlendiği hal
hayranlıktır. Bu hayranlık o dereceye gelir ki, hayran olunanı da asar. Örneğin bu, özellikle
popüler sanatçıların konserlerinde ve futbol maçlarında görülür.
Popüler kültürde, aynı zamanda, sürekli kalıcılıkla değil, sürekli değişimle sermayenin ve
sermaye sisteminin sürdürülebilirliği de gerçekleştirilir. Örneğin müzik alanında, popülerlik
her hafta değişen ‘top 40’ içinde olma ve bunları dinlemedir. Giyimde popüler olan şey
mevsimlere göre değişen modayla gelen güdümlü kültürel hayattır. Yeme ve içmede popüler
olan şey ise Pepsi Cola ve Coca Cola; Marlboro ve Winston; Pizza Hut ve Pizza King;
McDonalds ile Burger King arasından birini seçmedir. Lâkin örneğin, standartlaşmış
McDonalds dünyasında standartlaşma sürecinden geçen sadece yemeğin kendisi değil aynı
zamanda tüketicidir. Moda ile reklam endüstrileri de rekabetçi ya da tekelci piyasada planlı
pazarlama oyununun bir parçasıdır. Buradaki temel amaç kitleleri yinelenen satın almalara ve
tüketimlere sevk etmek ve bunu değerli bir toplumsal kimlik (ve aidiyet) bilinci
hayaliyle/kurgusuyla islemektir. Moda dünyasında bireysellik ve farklılık gerçek bireysellik
ve farklılıktan geçerek elde edilememektedir. Bireysellik ve farklılık endüstriyle
ürünler/malların fetişleştirilmesinden ve satın alınmasından geçerek elde edilebilmektedir.
Giysiden yiyecek ve içeceğe, takıdan kozmetiğe kadar her alanda sunulan moda;
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periyodik/mevsimsel olarak endüstriler tarafından üretilen aynılıkları popülerleştirerek ‘sahte
farklılık yaratma pratiğidir’ (Erdoğan ve Alemdar, 2005: 34, 35). Ayrıca popüler kültürde
marka tüketim kültürü beslenmektedir. Popüler reklamlara ve popüler modaya konu olan
ürünler/mallar, insanlar üzerinde bunların kullanımı ve tüketimi hususunda bir baskı
doğurmaktadır. Reklamlar da bütün bunların elde edilme yolunun ‘para harcamayla’
olabileceğini sürekli olarak vurgulamaktadır. Popüler kültürde de kıymetsiz olan şey,
ürün/mal almayan ve ürün/mal almayarak popülere katılmayandır. Erdoğan’a (2004: 11) göre
bunun basta gelen sebebi, satış ve kitle üretiminin yeniden yapılma zorunluluğudur. Diğer
önemli nedeni de popülerliğin tanımı yapan güç merkezindeki kaymadır. Eskiden popüleri
(halk ozanını, halk öyküsünü, halk ağıtını) günlük pratikleriyle üreten ve tanımlayan güç
halktı. Fakat bugün ise popüleri üreten ve tanımlayan güç, popüler adı altında mal ve bilinç
satısı yapan moda, kültür, eğlence vs. endüstrileridir. Yani eskinin halk bilinci ile bugünün
popüler kültür taşıyıcısı halkın bilinci arasında ciddi bir fark vardır.
Kitle iletişim araçları ise popüler kültürün en önemli destekleyicisidir. Kitle iletişim
araçlarının etkisi öyle yüksek düzeydedir ki, medya popüler kültür ürünlerinin arkasından
çekildiğinde bu ürünler popülerliklerini büyük oranda yitirmektedir. Medya desteği ile uzun
bir süre gündemde kalabilen bir popüler kültür ürünü, bu desteğin ortadan kalkması halinde
yok olmaya başlayacaktır. Popüler kültür bir eğlence kültürü olarak kitle iletişim araçları
tarafından üretilmektedir. Televizyon, radyo, basın, sinema ve son dönemlerde de Internet
popüler kültürün yaratıcısı ve yayıcısı konumundadır. Popüler kültürü tanımlama ve açıklama
konusunda entelektüeller arasında farklı yaklaşımlar olmasına rağmen; popüler kültürün
eğlenceye dönük, günlük tüketilen bir kültür olduğu hususunda ortak bir kanaat vardır. Bu
kültür ayrıca serbest piyasanın da gözdesidir. Belirleyici aktörler, üretilen dizi filmleri,
magazin programları ve müziklerle her kesimden insanlara ulaşmayı amaçlayarak büyük bir
tüketim potansiyeli oluşturulmuştur.
Popüler kültür metalaşmış ürünleri ile tüketim toplumunun isteklerini karşılamakta ve yeni
tüketim talepleri yaratmaktadır (Bal, 2004: 145, 146). Turam’a (1994: 68-71) göre, popüler
kültür medyayı yöneten ‘küçük bir zümre’ tarafından yönlendirilmektedir. Medyanın yarattığı
ve halka mal olan ürünler popüler kültürü oluşturmaktadır. Popüler kültür kendine ait bir
dünyayı algılama tarzını beraberinde getirmektedir. Kitle iletişim araçları sayesinde, özellikle
televizyon aracılığı ile ‘Dünya Futbol Kupası, David Beckham, Madonna, Ricky Martin vs.’
dünyanın paylaştığı değerler haline gelmektedir. İzleyiciler/tüketiciler ise hayallerini,
kurguları ve tutkularını ekranda gördükleri zaman, bunlara çok daha bağlanmaktadır. Popüler
kültür, genelde çalışma hayatının dışında yer alan aktiviteleri kapsamaktadır ve insanları
eğlendirmeye yöneliktir. Popüler kültür, teknoloji tarafından yaratılmaktadır. Basta televizyon
olmak üzere diğer kitle iletişim araçları popüler kültür öğelerini üretmekte ve yaymaktadır.
Faydalı bilgi verme amacı taşımadığı ve sadece hoşça vakit geçirmeyi sağladığı için de, halkı
uyuşturduğu ve derin düşünmeyi engellediği hususunda eleştiriler almaktadır.
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Popüler kültür sadece para kazanmaya yönelmektedir. Neyin daha güzel ya da daha doğru
olduğu yerine ‘nasıl yapılırsa daha çok satar?’ veya ‘ne yapılırsa daha çok insana ulaşılır?’
sorusuna yanıt aranmaktadır. Televizyonda ürünler standart olarak hazırlanmakta ve belirli bir
süre içinde sunulmaktadır. Geniş bir kitleyi hedeflemesinden ötürü asgari müştereklerde
birleşme sağlanmaktadır ve bu nedenle de yüksek bir entelektüel çaba gerektirmemektedir.
Erdoğan ve Alemdar’a (2005: 52-55) göre, popüler kültür, tıpkı kitle iletişimi gibi hayatın her
alanını kapsamakta, yoğun biçimde yaşanılmakta ve tüketilmektedir. Rahatsızlık verici
yönleri de vardır, fakat bunlar her zaman herkes tarafından fark edilmez. Genellikle doğal
karşılanmakta ve sorgulanmamaktadır. Kitle iletişiminin popüler kültürü ile yetişenler adeta
popüler kültürsüz bir yasamı düşünemezler. Popüler kültür sadece belirli malları, kullanışları,
etkinlikleri popüler yapmamakta; belirli dünya görüşlerini ve düşünüş biçimlerini de
popülerleştirmeye çalışmaktadır. Kadınlara ve erkeklere yönelik dergiler, çizgi romanlar,
televizyon programları, yeme-içme vs. incelenirse, bunların ticari kültürün çıkarına, kapitalist
toplum biçimi ve ilişkilerinin evrenselliğini getiren ideolojiye de hizmet ettiği gözden
kaçmamaktadır. Popüler kültür, kültürel ‘şeylerin’ mekanik üretimi ve geniş işbölümü
etrafında kurulan kapitalist mal üretimi, pazarlaması, dağıtımı ve tüketimi biçimlerine
dayanan bir kültürdür. Televizyon ve basın olmayınca bu kültür türü de olmaz. Popüler kültür,
bitmiş ve paketlenmiş bir malı tüketme düzeyindedir. Bu ise gerçeğin sadece bir yüzüdür.
Bunun yanında, popüler kültür burjuva kültürünü oluşturmaktadır ve kişinin toplumsal
bütünle ilişkisinde ‘araya girme/arabuluculuk’ görevini yapan diğer bir ‘mal’ biçimini
oluşturmaktadır.
Popüler kültür olgusu, “özellikle görsel, işitsel teknolojik olanakların ve medyanın bu
teknolojilerle edindiği yeni güçler ortamında daha fazla tartışılır olmuştur” (Emiroğlu ve
Aydın, 2003: 695). Popüler kültür mekanik ve elektronik çoğaltmayla niceliksel fazlalık ve
niteliksel yoksulluğun kültürüdür; kapitalist Pazar yapısı da bu yoksulluktan geçerek materyal
zenginlik elde eder ve güç kazanır. Kitle iletişim araçlarının en etkilisi olan televizyon da,
kültürle ilgili günlük yasamda popüler olanı, popüler yapılanı ve popüler yapılmak isteneni
taşıyan, gösteren, sunan, değerlendiren, yücelten, özetle popülerlik kimliğini veren en popüler
yönetimsel iletişim aracıdır. Popüler televizyon dünyayı ‘görünür’ yapmaktadır. Böylece tüm
gerçekleri ‘görünür’ statüsüne indirgemekte ve gerçeğin elde edilebilirliği yanılsamasını
vermektedir. Dünya objeler, şeyler ve insanlar toplamı olarak görünmektedir; çünkü görmek
anlamaktır. Televizyon, seriler, diziler, filmler, Kurtlar Vadisi’yle, Popstar’la, Çocuklar
Duymasın’la vs. dünyayı ‘değişmez görünümlere’ indirgemektedir ve aynı zamanda modern
insanın yasam biçimini de ortaya koymakta, sunmaktadır (Erdoğan, 2004: 12-15).
Bu bağlamda, kitle iletişim araçlarının popüler kültürü üreten, çoğaltan, yayan aygıtlar olarak
tanımlanması yanlış olmaz. Güneş’e (2001: 123) göre, modern toplumda kültür, kendine özgü
üretim koşulları olan, bu yüzden ekonomik sistemin bir parçası olarak da değerlendirilmesi
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mümkün olan bir endüstridir. Kitle iletişim araçları ise bu endüstrinin üretim ve pazarlama
araçlarıdır.
Günümüzde popüler kültür ‘eğlence sanayinin’ bir parçası olarak kabul edilmektedir.
Televizyon programlarında, video filmlerinde vs. üretilen yapay dünyalar toplumun her ferdi
tarafından rahat algılanabilmesi öngörülerek yaratılmaktadır. Lâkin bunların insanlar
tarafından yeni sosyal değerler olarak kurgulanması sonucunda da popüler kültüre her an yeni
değerler eklenmektedir. Popüler kültür gündelik yasamın kültürüdür. Popüler kültür genelde
çalışma hayatının dışında yer alan faaliyetleri kapsamaktadır ve insanları eğlendirmeye
yöneliktir. Popüler kültür teknoloji tarafından yaratılmaktadır. Basta televizyon olmak üzere
diğer kitle iletişim araçları ile popüler kültür öğeleri, ürünleri üretilmekte ve yayılmaktadır.
Popüler kültür, bir ‘kullanım’ ve ‘tüketim’ kültürüdür; aynı zamanda da belli bir hayat
tarzının ideolojik olarak yeniden üretilmesinin ön koşullarını sağlamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Toplumlar kültüre (ekine) dayanmaktadır. Toplum ve kültür birbirinden ayrı olamaz.
Sosyolojide ise kültür insanların edindiği ve çeşitli yollarla birbirlerine ve sonraki kuşaklara
ilettikleri maddi ve manevi öğeleri anlatır. Popüler kültür ise gündelik yasamın kültürüdür ve
dar anlamı ile emeğin gündelik olarak yeniden üretilmesinin bir girdisi olan ‘eğlence’yi içerir.
Geniş anlamıyla ise, belirli bir hayat tarzının ‘ideolojik’ olarak yeniden üretilmesinin ön
koşullarını sağlar ve gündelik ideolojinin yaygınlaşma ve onaylanma ortamını yaratır.
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BÖLÜM SORULARI
1-Kültürü, ‘aklın bazı yetilerinin amaca elverişli, düşünsel çalışma ve pratiklerle
geliştirilmesi’ olarak tanımlayan düşünür kimdir?
a)
b)
c)
d)
e)

Voltaire
E.B. Taylor
J. Fiske
M.McLuhan
R.Williams

2- Kültür …………. olan hemen her davranış biçimini kapsamaktadır.
a)
b)
c)
d)
e)

Öğrenilmiş
İçgüdüsel
Kalıtsal
Somut
Soyut

3- Hangisi kültürün fonksiyonları arasında yer almaz?
Kültür toplumları birbirinden ayırmaya yarayan bir işaret gibidir.
Kültür, iletişim görevi yapar.
Kültür toplumsal dayanışmanın temellerinden birini oluşturur.
Kültür toplumdaki diğer bireylerin eylemleriyle muhtemel tepkilerini
kesinleştirmemizi sağlar.
e) Kültür, davranış standartı oluşturur.

a)
b)
c)
d)

4- Popüler kültür, kitle iletişim araçları vasıtasıyla tüketicilere hangi araç ile çok daha etkin ve
yaygın bir biçimde sunulmuştur?
a)
b)
c)
d)
e)

Televizyon
Radyo
Gazete
Dergi
Sosyal medya

5-‘Popüler kültür, kitlelerin afyonudur’ sözü kime aittir?
a)
b)
c)
d)

Ünsal Oskay
M.McLuhan
J.Fiske
Adorno
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e) Voltaire
6- ………… göre insanın yaptığı her şey kültürün bir parçasıdır; kültür insan yapısıdır. Özetle
kültür, toplumdaki bireylerin ortaklasa paylaştığı toplam kurumların bir bileşkesidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

R. Williams
Fichter
Voltaire
Gramsci
E. B. Taylor

7- Hangisi popüler kültürün özellikleri arasında yer almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Parayla elde edilebilir.
Üreten ve tüketen arasında sosyal statü farkı vardır.
Üreticileri ve sunucuları amatördür.
Biçim olarak orta karmaşıklıktadır.
Copyright, patent veya sahiplik yoluyla tüketime açıktır.

8- Bir toplumun dil, din, tarih, sanat, ekonomi, yasam biçimi, düşün unsurlarını kapsayan; bu
haliyle toplumun birlik ve beraberliğini sağlayan olay ve olgular bütünlüğüne ne ad verilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Sosyoloji
Medya
Kültür
Sanat
Tarih

9- Çağımızda, modern sanayi toplumlarında kültür, kendi içerisinde üç ana gruptan
oluşmaktadır. Bunlardan biri olan folk kültürünün bir diğer adı hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Popüler kültür
Yüksek kültür
Alt kültür
Seçkin kültür
Halk kültürü

10- Antropolojik sayılabilecek, ilk kültür tanımı kim tarafından yapılmıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

E. B. Tylor
Voltaire
J. Fiske
R. Williams
M.McLuhan
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Cevaplar : 1a, 2a, 3d, 4a, 5a, 6b, 7c, 8c, 9e, 10 a

9. POPÜLER KÜLTÜRE YÖNELİK YAKLASIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. POPÜLER KÜLTÜRE YÖNELİK YAKLASIMLAR
9.1. Popüler Kültüre Yönelik Olumlu/İyimser Yaklaşımlar
9.1.1.Marshall McLuhan
9.1.2. John Fiske
9.2. Popüler Kültüre Yönelik Olumsuz/Kötümser Yaklaşımlar
9.2.1. Frankfurt Okulu
9.2.2. Stuart Hall
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Popüler kültüre olumlu yaklaşım gösterenler kimlerdir?
2) Popüler kültüre olumsuz yaklaşım gösterenler kimlerdir?
3) Frankfurt Okulu düşünürlerinin popüler kültüre ilişkin yaklaşımları nasıldır?

172

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Popüler kültüre olumlu ve Popüler kültüre yönelik Popüler kültüre yönelik farklı
olumsuz yaklaşımlar
eleştiriler ve olumlamaların bakış açılarını irdeleyerek
neler olduğunu öğrenir.
kendi düşünce yapısını
geliştirecek
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Anahtar Kavramlar
Popüler kültür, Global Köy, John Fiske, Frankfurt Okulu
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Giriş
Popüler kültüre yönelik yaklaşımlar genel olarak iki temel alana ayrılmış durumdadır; bunlar
popüler kültür olgusuna yönelik olumlu/iyimser tavır takınanlar ile olumsuz/kötümser tavır
takınanlardır. İyimser tavır alanların en önde gelen temsilcileri Marshall McLuhan ve John
Fiske’dir. Kötümser tavır alanların en önde gelen temsilcileri ise Frankfurt Okulu düşünürleri
(özellikle Horkheimer, Adorno, Marcuse) ile analiz Kültürel Okulu temsilcisi Stuart Hall’dur.
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9. POPÜLER KÜLTÜRE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR
Popüler kültüre yönelik yaklaşımlar pek çok alanı içermektedir. Bu konu, bir aydının veya
uzmanın bu alanın üstesinden gelemeyeceği kadar geniştir. Dolayısıyla Popüler kültüre
yönelik kuramsal yaklaşımlar oldukça çeşitlidir (Erdoğan,1999: 44).
Popüler kültüre yönelik yaklaşımlar genel olarak iki temel alana ayrılmış durumdadır; bunlar
popüler kültür olgusuna yönelik olumlu/iyimser tavır takınanlar ile olumsuz/kötümser tavır
takınanlardır. İyimser tavır alanların en önde gelen temsilcileri Marshall McLuhan ve John
Fiske’dir. Kötümser tavır alanların en önde gelen temsilcileri ise Frankfurt Okulu düşünürleri
(özellikle Horkheimer, Adorno, Marcuse) ile analiz Kültürel Okulu temsilcisi Stuart Hall’dur.
Popüler kültür olgusuna yönelik olumlu ve olumsuz bakış açılarının ele alınması; konuya
daha geniş bir perspektiften bakmayı sağlamada oldukça önemli ve gereklidir.

9.1. Popüler Kültüre Yönelik Olumlu/İyimser Yaklaşımlar
Genel olarak; popüler kültüre olumlu/iyimser bakanlar, onu kültürel bir akım olarak kabul
ederler ve onlar için önemli olan halkın istediğini almasıdır. Onlar popüler kültürü
demokrasinin ve bireysel özgürlüğün simgesi olarak alırlar. Onlara göre popüler kültürde
direniş, mücadele, başkaldırı gibi öğeler bulunmaktadır ve bunlar bireysel özgürlüğe hizmet
etmektedir.

9.1.1. Marshall McLuhan :
Kanadalı iletişim kuramcısı ve düşün adamı Marshall McLuhan, genel olarak, kitle iletişim
araçlarına ve onun kültürel etkilerine karsı olumlu/iyimser bir bakış açısına sahiptir.
McLuhan’a göre kültürün belirleyici ilkesi içeriğinden çok iletildiği ‘aracın niteliği’ ile
ilgilidir. İletişim araçlarının içeriği (muhtevası) değil, tekniği, daha doğrusu araçların kendisi
önemlidir.
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21. yüzyıl iletişim kuramları arasında elbette ki en çok konuşulan McLuhan teorisi, Global
Köy (The Global Village) kavramıdır. 1960’lı yıllarda McLuhan tarafından oluşturulan bu
kavram, kitle iletişim araçlarının kullanımının toplum tarafından hızla yayılacağını ve
dünyayı küresel bir köye dönüştüreceğini açıklamak için üretilmişti. Geleneksel medyadan
yeni medyaya geçiş sürecinde aslında McLuhan, pozitif anlamda bir küreselleşmeden
bahsetmekteydi. Araç Mesajdır kitabında, yeni karşılıklı dayanışmanın dünyayı global köy
imajı ile yeniden yarattığını savunan McLuhan’a göre telgrafın icadıyla insanlar elektronik
çağa adım atmışlar ve teknoloji sayesinde iletişimle insanların yeniden dokunma ve duyma
duyuları ön plana çıkmıştı. Matbaanın bulunmasıyla beraber kitap taşınabilir bir hale gelmiş,
herkes kitap sahibi olabilmeye başlamış, tek başına okuma kültürü gelişmişti. Geleneksel
toplum yapısında, elyazması kitapların toplu halde okunması bireyleri bir arada tutuyor
iken kitapların taşınabilir ve çoğaltılabilir olması bireyselliği ön plana çıkarmıştır.
İnsanlar birbirlerinden kopmuş ve birbirleri arasındaki iletişim zayıflamıştır.
Oysa elektronik çağ ve yeni medya ile bunun tam tersi gerçekleşmektedir. McLuhan’a göre
elektronik medya ile birlikte sözel gelenek yeniden oluşmaktadır. Özellikle interneti çağında
ve sosyal ağların gelişimi ile birlikte herhangi bir şey aynı anda birçok yerde birden
olabilmektedir. Bir konu hakkında sosyal paylaşım sitelerinde yazılan herhangi bir cümlenin
bütün dünyayı retweet ederek dolaşması örneğinde olduğu gibi. İnsanların aynı marka
kıyafetleri giydiği, aynı marka içecekleri tükettiği çağımızda, McLuhan tarafından geliştirilen
Global Köy kavramı internet ve web akışı ile yeniden ruh bulmaktadır. Dünya, insanların her
şeyi aynı anda öğrendiği, büyük bir köy haline gelmektedir. Forward edilen e-maillar ve web
sitesi linkleri, interaktif bloglar 20. yüzyıl geleneksel kitle iletişim araçları kaynaklarının
yerine geçmiştir. Bilgi her ne kadar internet üzerinden yüz yüze iletişim olmadan yaratılıyorsa
da komünel yani müşterek bir içerik oluşturulmaktadır.
Marshall McLuhan, insanlık tarihini dört önemli döneme ayırmıştır.








Kabile Çağı: Bu çağda yaşayan ilk insanlar için, duyma en önemli duyuydu. Fonetik
alfabenin bulunmasıyla birlikte insanlık tarihi ikinci bir aşama olan Edebiyat Çağı’na
geçmiştir.
Edebiyat Çağı: İnsanlar bu dönemde Kabile Çağı’nda kullandıkları kulakları kadar
gözlerini de kullanmaya adapte olmuşlardır. Fakat basım teknolojisinin ortaya çıkması
ile bu çağ da kapanmıştır.
Basım Çağı: Matbaanın keşfi ile birlikte insanlar, harfleri ve kitapları yazılı olarak
görmüşlerdir ve bu kelimelerin anlamları onlar için değişmiştir. Taşınabilir kitapların
yaygınlaşması insanların toplu halde, bir arada bulunmasını engellemiş ve bireysellik
ön plana çıkmıştır. Toplum parçalanmış ve insanlar tek başına okuma fırsatı elde
ederek toplumdan soyutlanmışlardır.
Elektronik Çağ: Bu çağ, şu an içinde bulunduğumuz çağdır. Bu çağın en önemli
özelliği, matbaanın icadı ile yazılı hale gelen sözel kültürün yeniden söze
dönüştürülmesidir. Aynı zamanda bu çağda, gizlilik tamamen ortadan kalkmıştır.
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Elektronik çağda yeni medya ile birlikte insanoğlu, büyük bir hızla ve çok yaygın bir şekilde
evrilmekte ve hiçbir gizin kalmamasına yol açacak olan bilgi sistemini dönüştürmektedir.
McLuhan’a göre her şey çok hızlı değişmektedir ve insanlar gelecekle ilgili çözümleme ve
başa çıkma alışkanlığı geliştirmelidir. İnternet ve sosyal webin gelişimi ile birlikte ülkeler
ve insanları birbirinden ayıran kültür farkları yok olmuştur. Sosyal medya, daha kişisel,
kullanıcı-odaklı bir kamu etkileşiminin yolunu açan bir geçişe de zemin hazırlamaktadır.
“Medya kendini eski dünyanın yerine geçirdi. Bu eski dünyayı yeniden canlandırmak
istesek bile bunu ancak medyanın onu nasıl yiyip yuttuğunu derinlemesine araştırarak
yapabiliriz.”
Kitle iletişim araçlarına karsı oldukça iyimser bir yaklaşım gösteren McLuhan, kitle iletişim
araçları vasıtasıyla yabancılaşmanın da sona ereceği düşüncesindedir.
Avcı’ya (1999: 162, 163) göre, “McLuhan, tarihi değişmeleri açıklamada iletişim araçlarına
olağanüstü bir önem ve öncelik atfeder. Ona göre, dünya kültüründe görülen toplumsal, siyasi
ve iktisadi değişimlerin motoru, yazı, baskı, radyo ve televizyon gibi iletişim araçlarıdır”.
Teknolojinin toplumsal değişmeler üzerinde büyük bir etkisi vardır.
McLuhan’a göre, teknolojiler yalnızca insanların kullandığı icatlar değil; insanları yeniden
icat eden araçlardır. Örneğin, kitle iletişim araçları algıları sekilendirmektedir. İletişim
araçlarının her biri, kendi baslarına geliştikleri süre içinde kendilerine mahsus kültürler de
geliştirmişlerdir. Aracın gerçek içeriği de kendisidir.

Marshall McLuhan, medyanın içeriğinin medyanın kendisinden önemli olmadığını;
‘medyanın mesaj olduğunu’ düşünmektedir. Aynı zamanda televizyonun toplumu yeniden
aşiretleştirdiğini, dünyayı da global bir köye dönüştürmekte olduğunu ileri sürmektedir (Gans,
2005: 64). Erdoğan ve Alemdar’a (2005: 263, 264) göre, Marshall McLuhan’la birlikte
popüler teknoloji popülerleşmeye katılarak, popüler kültür çok daha yüceltilmiştir. Bu görüşe
göre, teknolojinin hızla ilerlemesi, okuryazarlık ve iletişimin yaygınlaşması kitleleri
demokratlaştırmıştır.
Ayrıca, McLuhan teknolojiyi tarihsel koşullardan ve toplumun ekonomik politik tabanından
soyutlar. Bilinci, yabancılaşmayı, değişimi teknolojinin saptadığını belirtir; fakat bunun
toplumsal yapı ile ilişkili olabileceği düşüncesinin yakınından bile geçmez. Elektronik
teknolojinin, enformasyonun ve toplumsal gücün belirli çevrelerde toplandığını görmemekte
ya da görmezlikten gelmektedir (Öz, 1998: 397).
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Kitle iletişim araçlarına karsı iyimser/olumlu bir tutum içerisinde olan McLuhan, medyanın
kültürel etkilerine de genel olarak iyimser bir açıdan bakmıştır. Kültürü etkileyen,
biçimlendiren elektronik iletişim araçlarının bireysel özgürlüğün gelişimini sağladığını ve
demokrasinin bir nimeti olduğunu öne sürmüştür. Ona göre, teknolojinin hızla ilerlemesi,
yaygınlaşması kitleleri demokratlaştırmıştır. Popüler kültür demokrasinin ve bireysel
özgürlüğün bir simgesidir. Popüler kültürün demokrasiye, özgürlüğe çok önemli katkıları
bulunmaktadır ve popüler kültürde direniş, mücadele, başkaldırı gibi öğeler bulunmaktadır.

9.1.2. John Fiske
Medya ve kültür alanında üretken, önemli bir sosyal bilimci olan John Fiske’e (1999: 59, 64)
göre, popüler kültürü, egemenlik altına alma/tahakküm güçlerine (kural koyucu olan, toplum
düzenindeki baskın gruplara) gösterilen tepki biçimlendirmektedir ve bu yüzden asla
onların/bu güçlerin bir uzantısı değildir.
Popüler kültür, kapitalizm tarafından sağlanan kültürel kaynaklar ile gündelik yasam
arasındaki kesimde üretilir. Gündelik yasam popüler kültür pratikleri tarafından oluşturulur,
onu tanımlayan en temel özellik, son kertede iktidara teslim olmayı reddetmekle birlikte,
zayıfı güçsüz kılan sistemin sağladığı kaynakları kullanmadaki yaratıcılığıdır. Popüler kültür
asla egemen olanın kültürü değildir, çünkü o egemen güçlere karsı tepki içinde biçimlendirilir
ve asla onun bir parçası olamaz. Popüler kültür, toplumsal mücadelenin bir ürünü olarak
ortaya çıkmıştır. Popüler kültür halkın kültürü anlamına gelmektedir (Lull, 2001: 104).
Popüler kültür kaynağını halktan alır.
Fiske’e (1999: 216) göre popüler kültür folk kültürü olmasa bile ikisi arasında kimi
benzerlikler de yok değildir. Popüler kültüre dönüştürülen bir metanın aynı zamanda halkın
çıkarlarını da temsil etmesi gerekir. Popüler kültür bir tüketim kültürü değildir. Popüler
kültür, toplumsal bir sistem içerisinde anlamlar ve hazları yaratan, onları dolaşıma sokan etkin
bir süreçtir. Kültür yasayan canlı bir süreçtir; yalnızca kendi içinden gelişip boy atabilir,
dışarıdan ya da yukarıdan dayatılamaz. Tek tip, dışarıdan ithal edilme bir kültür kitlelere hazır
bir giysi gibi satılamaz; kültür asla bu şekilde isleyemez. Fiskele (1999: 216) göre, Popüler
kültür, kitle kültürü değildir. Kitle kültürü, endüstriler aracılığıyla üretilip dağıtılan kültürel
metaların toplumsal farklılıkları ortadan kaldıracak şekilde insanlara dayatıldığına ve bu
endüstrilerin edilgin, yabancılaşmış izleyici kitlesi için kendi içinde bir bütünlüğü olan bir
kültür yarattığına inananların kullandıkları bir terimdir.
Popüler kültürü üreten halktır, kültür endüstrisi değildir. ‘Halk’, sabit bir sosyolojik kategori
değildir. Kültür endüstrilerinin elinden gelen tek şey, çeşitli halk oluşumlarının kendi popüler
kültürlerini yaratma sürecinde kullanabilecekleri ya da reddedebilecekleri bir metinler ya da
kültürel kaynaklar dağarcığı üretmektir. Kültür endüstrilerinin metalarının popüler olabilmesi
için yalnızca çok anlamlı olmaları, değişik hazlar üretebilmeleri yeterli değildir. Tüketim
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alışkanlıklarının da aynı şekilde açık ve esnek olan medya tarafından dağıtılmaları gereklidir
(Fiske, 1999: 36). Televizyon, film, gazete, plak ve kitapların popüler olmasının nedeni de
budur. İletişim kültürel yasamın merkezinde yer almaktadır (Fiske, 2003: 16). Fiske’e
(aktaran Kırtunç, 2005: 5) göre iki tür ekonomi vardır. Bunlardan biri ‘finans’ ekonomisi,
diğeri de ‘kültürel’ ekonomidir. Finans ekonomisi parayı ve üreticiyi ön plâna alır. Üretici
parasının karşılığını nasıl alacağını düşünür. Kültürel ekonomi ise, ürünün kültürel
anlamlarını, kime ve niçin hitap ettiğini, toplumsal kimlikleri göz önüne alır. Finans
ekonomisi anlam üretiminde belirleyici değildir. Üretilen anlam, ürünü biçimlendirip,
piyasaya sürenin kurguladığı anlam olmayabilir. Hatta tüketici kurgulanandan çok farklı
anlamlar da üretebilir. Bu nedenle Fiske, popüler kültüre, ‘anlam savası alanı’ (site of
semiotic warfare) demektedir. Üretici piyasayı araştırır, çevreyi koklar, ticari açıdan başarılı
olmasını sağlayacak anlamları ürünün içine elinden geldiğince doldurur ve ürünü piyasaya
sürer. Temel amacı para kazanmak, kâr elde etmektir. Tüketici de ürünü alır. Fakat üreticinin
kodladığı anlamı kabullenebilir veya reddedebilir, ya da tüketicinin ulaştığı anlam tamamen
farklı olabilir. Ürünü benimseyebilir veya benimsemeyebilir. Esas geçerli olan anlam,
tüketicilerin her birinin kendi geçmişini, kişisel deneyimlerini kullanarak üreteceği anlamdır.
Bu anlam da tüketiciden tüketiciye değişecektir. Kitle iletişimi ürünleri de hem kültürel hem
de ekonomik üründür/maldır (Carey, 1989: 51-55).
Fiske popüler kültürü mücadele alanı olarak görür. Egemen güçlerin gücünü kabul eder, fakat
dikkatini ‘popüler taktikler’ üzerinde toplar. Popüler taktiklerle bu güçlerle basa çıkılır ya da
onlara karsı dilenilir. Popüler olabilmek için kültürel ürünler oldukça çelişkili ihtiyaçları
karşılamak zorundadır. Bir taraftan ekonominin merkezileştirici, homojenleştirici ihtiyaçları
vardır. Daha çok tüketiciye ulasan ürün daha çok üretilir ve ekonomik çıkar da o derecede
artar. Bu nedenle ürün toplumsal farkları reddetmek, halkın ortak olan gereksinmelerine
eğilmek zorundadır.
Endüstrilerin ekonomik ihtiyaçları varılan sosyal düzenin ideolojik ve disiplinsel gerekleriyle
aynı çizgidedir. Dolayısıyla kültürel ürünler, değişen derecede, merkezileştiren, disiplinci,
baskıcı, kitleleştiren vs. güçleri taşırlar. Bu popüler güçler kültürel ürünü kültürel kaynak
sekline dönüştürürler, ürünün sunduğu anlamlar ve zevkleri çoğullaştırırlar, ürünün disipline
edici çabasına karsı direnirler, ürünün homojenliğini ve bütünlüğünü bozarlar. Popüler kültür
bir mücadele süreci; toplumsal deneyimin anlamları üzerine bir mücadeledir (Storey, 2000:
36, 37).
Fiske, popüler kültürün içinde metalaştırılmış ürünlerin bile, farklı kullanımlar yolu ile birer
direniş sembolü olacağını ileri sürer. Medyayı da bu anlamda bireylerin kendi pencerelerinden
anlamlandırabilen bir kaynak olarak gören Fiske’ye göre, kültür endüstrisi tarafından üretilen
kitle kültürü ile, halkın bu ürünleri kullanarak kendi anlamlarını yaratmalarını ifade eden
popüler kültür arasında önemli bir farklılık söz konusudur. Fiske, kitle kültürünün tahakküm
kurma ve standartlaşma girişimleri üzerine odaklanmak yerine, popüler kültür yoluyla bu
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metalara muhalif bir anlam yüklenmesi ve muhalif okumalarla kitlelerin açık metinlerde kendi
anlamlarını üretmelerine yoğunlaşmıştır. Fiske’e göre popüler kültür, her zaman kendisini
denetlemeye çalışanlar için güç koşullarla çevrili dağlık bir bölgedir. Popüler kültür, kültür
endüstrisi tarafından değil, halk tarafından oluşturulmaktadır (aktaran Arık, 2004: 100). Fiske,
popüler kültürün olumlu ve yararlı özelliklerine sıklıkla değinmekte ve popüler kültürün
direnişçi öğelerine ve halkın bilinçli seçimine sürekli vurgu yapmaktadır. Ayrıca Fiskele
(aktaran Kaplan, 1991: 136, 137) göre televizyon, folk kültürü için son derece önemli olan bir
dizi ortak biçimsel ilkelerin, sözleşmelerin ve söylemlerin üretilmesini sağlamaktadır.
Fiske’e (1999: 15) göre “popüler kültür tabiler ve güçsüzlerin kültürüdür; bu yüzden
içerisinde daima toplumsal sistemimizin, dolayısıyla toplumsal deneyimimizin merkezinde
yer alan egemenlik altına alma ve tâbi kılma güçlerinin izlerini, iktidar iliksilerinin
göstergelerini taşır. Popüler kültür aynı zamanda bu güçlere direnmenin, onlardan sıyrılmanın
belirtilerini gösterir. Popüler kültür kendi içinde çelişkilidir”. Fiske’e göre popüler güçler asla
küçümsenmemeli ve hafife alınmamalıdır. Popüler güçler toplum üzerine çok olumlu etkilere
sahiptir.
Fiske, birçok kez bireyi/izleyiciyi fazla aktif bir konuma sokarak, ona sınırsız özgürlük
vererek dışsal dinamiklerin rolünü yadsımakla eleştirilmiştir. Fiske, sıklıkla popüler kültürün
direnişçi öğelerine ve halkın bilinçli seçimine vurgu yapmaktadır. Zira tüm bunların icraatının
söylendiği gibi kolay olamayacağı da tartışmaya açık bir konudur. Ayrıca Fiske’in, kültürün
salt kendi içinden gelen dinamiklerle gelişebileceği ve kitle kültürünün var olmadığı iddiaları
oldukça keskindir. Popüler kültür olgusuna yönelik genel olarak olumlu tavır takınan Fiske,
özellikle popüler kültürün tâbilerin/halkın kültürü olduğunu vurgular. Fiske’e göre popüler
kültür, tahakküm güçlerine gösterilen tepki tarafından biçimlendirilmektedir. McLuhan ise
kitle iletişim araçlarının kültürel etkilerine yoğunlaşmış ve bunların çoğulcu demokrasinin ve
bireysel özgürlüğün gelişiminde birer nimet olduklarını vurgulamıştır. Popüler kültür de
bireysel özgürlüğün ve çoğulcu demokrasinin önemli bir simgesidir.

9.2. Popüler Kültüre Yönelik Olumsuz/Kötümser Yaklaşımlar
Genel olarak, popüler kültüre olumsuz/kötümser bakanlar ise, popüler kültürü, bireylere sahte
yasam alanları ve yapay mutluluklar sunup, onları tek boyutlu, eleştirmeyen, karsı çıkmayan,
konformist bireylere dönüştürdüğünden dolayı değersiz bir olgu olarak görmektedirler. Onlar
popüler kültürü, kültürel üretimde hem ekonominin hem de ideolojinin üretimiyle ele
almaktadırlar. Onlara göre popüler kültür kitle kültürü ile esleşmiştir, aynı anlamdadır.
Popüler kültürün basit zevk ve ilgilerin kültürü olduğunu belirtirler.
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9.2.1. Frankfurt Okulu
Sosyoloji tarihinde Frankfurt Okulu olarak bilinen ‘Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü’ 1923
yılında kurulur. Okul, 1933 yılında Almanya’da Hitler’in iktidarı ele geçirmesiyle ABD’de,
New York’a taşınır. II. Dünya Savası’ndan sonra 1949 yılında tekrar Frankurt’a geri taşınan
Okul, etkinliğini Theodor W. Adorno (1969) ve Max Horkheimer’ın (1973) ölümüne kadar
sürdürür. 1970’lerde Frankfurt Okulu’nun etkisi yavaşça çözülmeye baslar. Frankfurt
Okulu’nun en önemli temsilcileri arasında Adorno, Horkheimer, Marcuse ve Habermas
sayılabilir (Bottomore, 1997: 7-11). Onların Frankfurt Okulu’nun etkinliklerinin devam ettiği
yarım yüzyıllık süreç içinde Marksist geleneği sürdürmelerine karsın, daha sonraları bu
düşüncelerden uzaklaştıkları vurgulanır.
Okul yarım yüzyıllık süreç içinde, üç tarihsel dönemin olaylarının etkisi altında kalır.
Bunlardan ilki 1917 yılında gerçekleştirilen Sovyet Devrimi’nin, Avrupa’ya yayılmamasının
getirdiği düş kırıklığıdır. İkincisi Almanya ve İtalya’da faşizmin yükselmesi ve Frankfurt
Okulu düşünürlerinin çoğunluğunun Yahudi olmasından dolayı sürekli baskı altında
tutulmalarıdır. Üçüncüsü ise İkinci Dünya Savası’ndan sonra Batı toplumlarında serbest
piyasa ekonomisinin yarattığı nispi istikrar ve bunun ürettiği ideolojik değişimlerdir (Erdoğan
ve Alemdar, 2005: 286, 287). Bu üç tarihsel süreç Frankfurt Okulu’nun görüşlerinin
değişmesinde etkili olmuştur. “Frankfurt Okulu (Eleştirel Teori) sosyal bilimlerde, özellikle
sosyolojide önemli yeri olan bir toplumsal teoridir. Felsefe, sosyoloji, siyaset, ekonomi,
edebiyat, estetik gibi disiplinlerden gelen bir grup entelektüelin ortak teorik çabalarını içeren
Eleştirel Teori, disiplinler arası bağ kurmaya çalışan, toplumun ekonomik temeli (altyapı) ile
düşünler alanı (üstyapı) arası etkileşimi gerçekleştiren, anti-Ortodoks Marksist yönelimli,
sosyo-tarihsel bir teoridir” (Kızılçelik, 2000: İlksöz).
Frankfurt Okulu üyelerinin kendilerine ilgi odağı olarak seçtikleri konular arasında ‘kültür
endüstrisi’/’popüler kültür’/’kitle kültürü’ çok önemli bir yer tutmaktadır. Frankfurt Okulu
teorisyenlerince, popüler kültür, burjuvanın politik ve ekonomik hayatı temelinde yükselen
ideolojik bir üstyapı kurumudur (Batmaz, 2006: 94-108). Dellaloglu’na (2003: 95) göre,
“kültür endüstrisi kavramı iki farklı biçimde açıklanabilir; birincisi, ‘kültür’ ve ‘endüstri’ gibi
birbirinden tamamen farklı iki alanı tanımlar görünen iki terimin birlikte kullanılmasıdır. Bu,
bir bakıma, içinde bulunulan yapının bütünselliğini öne çıkaran, bütünü oluşturan parçaların
hiçbirinin bütünden ve diğer parçalardan soyutlanmış bir biçimde ele alınamayacağını ifade
eden bir tercihtir. İkincisi ise, bu kavramın ‘kitle kültürü’ yerine kullanılmasıdır. Burada öne
çıkarılmaya çalışılan nokta, ‘kültür endüstrisi’ kavramında varılan kültürün oluşmasında
kitlelerin sanılandan daha az katkısının olmasıdır”. Kejanlıoglu’na (2005: 184) göre ise
‘kültür endüstrisi’, her ne kadar adı ancak 1940’ların ortalarında konulmuş olsa da,
Adorno’nun 1930’lardan başlayarak ölümüne (1969) kadar sürdürdüğü baslıca ilgi
alanlarından biri olmuştur. Onun kültür incelemelerinde merkezi bir yer tutan mesele
olmuştur. ‘Kültür Endüstrisi’ metninin ilk karalamalarında ‘kitle kültürü’ diye geçen bu
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kavramın, Horkheimer ve kendisi tarafından yeğlenmesinin nedenini, yıllar sonra Adorno,
kültürün aşağıdan ya da kitlelerden yükselmediğini yukarıdan yönetildiğini anlatmak olarak
belirtir. Kültür endüstrisi, hayatın ticarileşmesiyle bağlantılıdır, kültür ürünlerinin
standartlaşması ve dağıtım tekniklerinin rasyonelleşmesi süreçlerine gönderme yapmaktadır.
Frankfurt Okulu düşünürleri, kültür endüstrisinin gelişmesi ve artan rasyonelleşmeyle beraber,
bireylerin bağımsız düşünme kabiliyetlerini ve üzerinde kontrollerinin olmadığı bu endüstri
sürecine bağımlı kaldıklarını ileri sürerler. Yanıklar’ın (2006: 106, 107) ifadesiyle, kültür
endüstrisi ile özdeşlesen ‘çelik sistemin ritmi’ içerisinde, fertler metalaşmış nesnelerle
kuşatılmış ve içinde yasadıkları modern toplum var olmanın gerçek koşullarını yansıtma
özelliğini kaybetmiştir. Bireyler şeyleşmiştir. Bu düzen, her sedyen önce endüstrileşmiş
kapitalist toplum tarafından bağımlılık yaratan ihtiyaçların üretimi aracılığı ile inşa edilir.
Modern toplumda tek boyutlu düşünen insan, bireyselliğini ve kendi kaderini kontrol etme
isteğini yitirmiştir. İnsanın özgürlüğüne yeniden kavuşabilmesi ise, bu tek boyutlu
düşünmeden kökten bir kopuşla mümkün olabilecektir. Daha çok modern toplumun bir
eleştirisini sunan bu düşünürler, hem kendi zamanlarının hem de gelecekteki kapitalist
toplumlardaki bireylerin durumları konusunda iyimser bir düşünceye sahip değildirler.
Onların tüketim ve tüketici hakkındaki görüşleri de bu bağlamda değerlendirilmelidir.
Horkheimer ve Adorno, kapitalist sistem tarafından dayatılan kitle kültürünün, kitlelerin
içinden doğduğu çıkarımından kaçınmaya çalışmış ve bu nedenle kitle toplumu ve kitle
kültürü kavramlarını terk ederek, teknik rasyonalitenin tüketilmesi olarak gördükleri kültür
endüstrisi kavramını kullanmayı tercih etmişlerdir. Bu düşünürlere göre, modern dünyada
kültür, bir bütün olarak insanların eleştirel bir bilince sahip olmamalarının nedeni olarak
görülen tüketim kültürüne dönüşür. Kültür üretilmekte, mübadele edilmekte ve meta seklinde
tüketilmektedir. Dolayısıyla, kültür tüm muhalif içeriğini ve kapitalist toplumla olan
mesafesini kaybetmiştir. Böyle bir kültür, aynı zamanda rasyonel ve sömürücü bir temelde
herhangi bir meta gibi kitlelere satılma amacıyla üretilir. Bütün tüketim, ancak özellikle
‘kültürel tüketim’, fonksiyonel bir form almıştır. Bu niteliğiyle, tüketim bir yandan özgürlük,
haz alma ve seçim yanılsaması sunarak bir yandan da kimlikleri, arzuları ve çıkarlarını
metalara sahip olmakla tanımlamaya tevsik ederek, insanları tüketim kapitalizmiyle
bütünleştirir.
Dellaloglu’na (2003: 96) göre, Horkheimer ve Adornu’nun birlikte yazdıkları ‘Aydınlanmanın
Diyalektigi’ yapıtının ‘Kültür Endüstrisi: Kitlelerin Aldatılması Olarak Aydınlanma’
bölümünde ‘kültür endüstrisi’ kavramı, bir kültür kuramı olarak değil, bir endüstri kuramı
geliştirmek için kullanılır. Horkheimer ve Adorno kültür endüstrisi kavramıyla, kültür
varlıklarının endüstriyel üretimini inceler. Çağdaş uygarlık her şeye bir benzerlik havası
vermektedir. Kültür endüstrisi de, çok sayıda isteği, talebi karşılamak üzere her yerde standart
ürünler/mallar sunmaktadır. Adorno ve Horkheimer’a göre, kültür endüstrisinde memnuniyet
hiçbir şey hakkında düşünmeme, çekilen acıyı çekildiği yerde unutma ve ‘evet’ deme
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anlamındadır. Bu bir kaçıştır; harap olmuş gerçekten ve en son kalan direnme düşüncesinden
kaçıştır. Ayrıca, 19. yüzyıl burjuva kültürü yıkıcı bir kültürdür. Tekelci kapitalizmin etkisi
altında kültür eleştirel veya muhalif olma eğilimini yitirmiş ve düzenin bir parçası haline
gelmiştir. Sanatın eleştirel değeri sermayenin kendini türetmesi için bir araç seviyesine
indirgenmiştir. İnsanlar bağımlı kültürün tutsağıdır ve kitlelerin bilincini artık direnmeyi bile
düşünmeyecek derecede kronikleştirmiştir. Sermayenin savunucuları sahiplenme yoluyla
popüler kültür öğelerini denetimle kalmazlar, aynı zamanda popüler hayal gücü üzerinde de
egemenlik uygularlar (aktaran Erdoğan ve Alemdar, 2005: 287-290).
Horkheimer ve Adorno’ya (1996: 8-10) göre, milyonlarca insanın teknolojik endüstriye
katılımı, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için üretilen sayısız ürünler, bu standart
ürünlerin tüketicilerin ihtiyaçlarından doğmuş olduğu aldatmacası sistem birliğinin giderek
daha yoğun bir biçimde billurlaştığı manipülasyonlardan ve tepkisel ihtiyaçlardan oluşmuş bir
döngüdür. Yani kültür endüstrisinde ürünler tüketicilerin ihtiyaçlarına göre üretilmemektedir.
Kitle kültüründe mal ne kadar fazla üretilirse bu durum toplumun o kadar geliştiğinin
göstergesidir. Lâkin tekniğin toplum üzerinde bir otorite sağladığı, ekonomik yönden güçlü
olanların toplumu istedikleri gibi yönlendirebildikleri gerçeği suskunlukla geçiştirilmektedir.
Onlara göre teknik rasyonellik bugün egemenliğin rasyonelliğidir. Merkezi denetimin
gözünden kaçabilecek olan ihtiyaçlar bireysel bilincin denetiminden çoktan uzaklaştırılmıştır.
Telefon ve radyoda (ve televizyonda) bireyin rollerinin farklılaşması bunun çok açık bir
örneğidir. Horkheimer ve Adorno, telefonda kişinin özgür bir birey olarak gerçek rolünü
oynayabildiğini, radyoda ise, yayınların, birbirine benzeyen programlarına otoriterce teslim
etmek için, herkesi demokratik bir dinleyici haline getirdiğini belirtmektedir. Radyo türü
araçlarda cevap aygıtı geliştirilememiştir ve özel yayınlar bağımlı hale getirilmiştir. Halkın
içten gelen davranışları ise radyo yayınları aracılığıyla ‘yetenek avcıları, mikrofon önünde
yarımsalar ve festivaller’ aracılığıyla yönlendirilmektedir. Eğer bir sanat dalı kendinden çok
daha baksa sanat dalının ilkeleriyle hareket ediyorsa ya da Beethoven’den bir bölümün
biçimsizleştirilmiş bir uyarlanması Tolstoy’dan bir romanın sinemaya uyarlanışı gibi aynı
tarzda gerçekleşiyorsa, halkın içten gelen şikâyetleri bos ve temelsiz itirazlar haline gelir.
Aynı zamanda kültür endüstrisinde her şey birbirine çok yakındır. Kültür endüstrisinin bu
sayısız birliği, politikanın yakınlaşan birliğini de onaylamaktadır. Örneğin A ve B filmleri
veya fiyatları, değişik magazinlerdeki öyküler arasındaki farklılıklar hem konunun
kendisinden ileri gelmekte, hem de tüketicilerin sınıflandırılmasına, örgütlenmesine ve tescil
edilmesine hizmet etmektedir. Diğer bir ifade ile ne tür insanlara hangi ürünlerin sunulacağı
belirlenmiştir (Horkheimer ve Adorno, 1996: 10).
Yanıklar’a (2006: 109,110) göre, ‘kültür endüstrisi rejimi’ altında film, seyircinin düşünme
etkinliğini yasaklamakta ve diğer yetilerini de felce uğratarak bir yansıtmaya yer
bırakmamaktadır. Film, kurbanlarını perdede gösterilenlerle realiteyi özdeşleştirmek için
doğrudan ve sürekli olarak eğitmektedir. Popüler/hafif müzikte ise, duyarlı bir kulak hit
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parçanın ilk melodilerini duyduğunda, devamında ne geleceğini tahmin edebilmekte ve bu
doğru çıktığında kişi kendini mutlu hissetmektedir. Örneğin, özel bir parfüm yoksul insanların
erişemeyeceği bir şey anlamına gelirken; sanatsal değerleri ve nitelikleri çekimlerinde
harcanan milyonlarca dolarla ölçülen filmler, medya aracılığıyla herkesin mutlaka seyretmesi
gereken bir fenomene dönüştürülmektedir. Aynı şekilde, yazılı ve görsel basında birdenbire
herkesin tanıması gereken ünlü bir kişiliğe büründürülen ve ilâh gibi yansıtılan pop
yıldızlarının basmakalıp ürünlerini satın almamak bireylerde tanımlanamayan bir eksikliğe
yol açmakta, hatta belirli bir grubun üyesi olma veya olmama meselesi haline gelmektedir.
Gerçekte, kısa bir süre sonra bu ürünlerin büyüsü aniden sona ermekte, fakat aslında olup
biten şey, bu büyünün daha fazla tüketimin sağlanması ve tüketicilerin üretilmesi için satın
alınması gereken bir baksa ürüne kaydırılmasıdır.
Horkheimer ve Adorno’ya göre tekelci dönemde tüm kitle kültürü özdeştir. Tekelin
gizlenmesine gerek kalmamıştır. Sinema ve radyo (buna televizyon da dâhildir) artık sanat
olmaktan çıkmıştır. Onların ürettiği ürünler saçmalıkları oynayan bir ideolojiye dönüşmüştür.
Kültür endüstrisi artık teknolojik terimlerle anlatılır hale gelmiştir. İnsanların ihtiyaçlarını
karşılamak için özdeş ürünler/mallar tekrar üretilir olmuştur. Bu üretilen ürünlerin niteliğinin
de tüketiciler tarafından belirlendiği iddia edilmektedir. Kültür endüstrisi çağında düzen,
bedenleri serbest bırakmakta ve ruhlara saldırmaktadır. Artık düzen ‘benim gibi düşün ya da
yok ol’ demek yerine; ‘benim gibi düşünmemekte serbestsin, yaşamını ve tüm sana ait
olanları da koruyabilirsin ancak o andan itibaren aramızda bir yabancısın’ demektedir (aktaran
Dellaloglu, 2003: 102-104).
Horkheimer ve Adorno’ya (1996: 20,21) göre, kitlelerin burjuva ve toplum içerisinde
şeyleşmesi ve gerilemesi duyulmamış olanı kendi kulaklarıyla duymama, tutulmaz olana
kendi elleriyle dokunamama acizliğidir. Bu durumun sonucunda insanlar baskı uygulanarak
yönlendirilen, birliktelik içinde birbirine benzer türden varlıklar haline getirilmektedir. Onlar
tıpkı fabrikalardaki, sinemadaki modern isçi gibi aynı ritme ve tempoya bağlı olarak
birbirleriyle konuşmaya bile fırsat bulamamaktadır. Bu zorlama ve baskı içerisinde insanlar
aptallaştırılmış ve hakikatten uzaklaştırılmış olarak bilinçli etkilerde bulunmaya değil,
uymacılığa/konformizme şartlandırılmıştır. Ayrıca, kültür endüstrisinin sunduğu ürünler de
mutlak değil taklittir. Bu taklitçi ürünler de insanları sosyal hiyerarşiye boyun eğdirmeyi
amaçlamaktadır. Bu dönemde kültür kavramına yakışan şey endüstrileştirilmiş tutarlı
aldatmadır. Bu aldatma manevi üretimin bütün alanlarına damgasını vurmak için tek bir
amaca bağımlı kılarak, homojen kültür kavramını gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Kültür
endüstrisindeki böyle bir isleyiş de liberalizmin amacını oluşturmaktadır. Daha açık bir
anlatımla, kültür endüstrisinin amacı insanları tek tipleştirmek ve insanların kapitalist sürecin
isleyişine yönelik itirazlarını azaltmak, yok etmektir. Böyle bir toplumdaki kamuoyunun
yüksek türden şikâyetlerini kesmenin bir yolu, öfkeli bireyler ile seçkinlerin aynı doğrultuda
hareket etmeye çalışmaları, bir anlamda onlarla anlaşmalarıdır. Tabanla doruk arasında
mesafe genişledikçe, iyi örgütlenmiş bireyler seçkinlere kendilerini kabul ettirirler ve
hiyerarşinin belirli bir katmanında söz sahibi olurlar. Böylece kabiliyetli bireylerin yolu
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açılmış olur. Yeteneklerinin yolunu açmak büyük ölçüde düzenlenmiş bir piyasanın işlevidir.
Bu bağlamda, kültür endüstrisi aslında liberal sanayi ülkelerinden doğmuştur ve oradan
yayılmıştır. Çünkü bu tip ülkelerde halkı kolaylıkla etkisi altına alabilecek kitle iletişim
araçları, sinema, radyo, televizyon, dergiler vs. vardır. Bu sistemin gelişmesi de sermayenin
genel yasalarından kaynaklanmaktadır.
Frankfurt Okulu’na göre, kitle iletişim araçları, kültürel hayatı piyasada elde edilebilir bir
noktaya indirgeyerek tek biçim ve sıradan bir kitle kültürü yaratmıştır. Frankfurt Okulu,
ayrıca, “kitle iletişim araçlarınca sunulan kültürel içeriklerin, toplumsal düzeyde yarattığı
standartlaştırıcı etkinin yanı sıra; politik bir amaca hizmet eden kitle iletişim araçlarının
kullanım hakkını elinde bulunduran hâkim ideolojinin bir yansıyanı olarak kültürel iklimi
belirlemede ne derece etkin olduklarını da ortaya koymaktadır” (Köse, 2001: 334). Kitle
iletişim araçlarının ve bunların politik hayattaki etkilerinden kaynaklanan sonuçlarının
vurguladığı kültür endüstrisi içinde, kültür özgürleşmeden çok, ideolojik bir egemenlik tarzı
olarak fonksiyon görmeye başlamıştır. Seri üretilen kültürel nesnelerin özelliği haline gelen
bu ideolojinin sekli ve rolü modern toplumda değişmiştir. Önceki ideolojilerden farklı olarak,
kültür endüstrisi daha yaygın ve belirsizdir. Kültür endüstrisinin ürünleri (Hollywood filmleri,
dergiler, farklı yazın türlerinin en çok satanları vs.) kapitalizmin ideolojik egemenliğini
koruyan ve bu ideoloji içinde özgül ve önemli bir rol oynayan öğelerdir. Dolayısıyla, kitle
kültürü ile özdeşlesen kültür endüstrisi yalnızca bir araçtır. Ancak, çok daha önemlisi, bu
endüstri kapitalist sistemde bir kitle aldatmacasına dönüşmüştür (Yanıklar, 2006: 107).
Horkheimer ve Adorno’ya (1996: 30) göre, kültür sanayi hiç durmadan söz verdiği konularda
tüketiciyi daima aldatmaktadır. Eylemi ve şatafatı teshir etme zevkine geçiş durmadan
ertelenmektedir: Aslında manzara değişmeden verilen sözün art niyetli anlamı, bu sözün
soruna hiç değinmemesidir, müşterinin yemek listesini okumakla yetinmesidir. Tüm parlak
adları ve görüntüleri tahrik eden tamahkârlığa, sadece kaçmak istediği tekdüze günlük
yasamın övgüsü sunulmaktadır.
Güneş’e (2001: 127, 128) göre, kültür endüstrisinin günümüzdeki en etkin araçları medyadır.
Modern toplumun kültürel paradigması şaşırtıcı bir şekilde ekonomik sistem, kültürel üretim,
bilinç endüstrisi ve enformasyon kompleksinde bütünleşmektedir. Böylece sosyo-ekonomik
sistem kendi ihtiyacı olan kültürü, kendi koşullarında üreterek ve yine kendi isleyişine uygun
bir mantıkla pazarlamaktadır.
Aynı şey kitle iletişimi için de söylenebilir. Geniş kitlelere yönelme arzusu içindeki medya
geniş kitlelere hitap eden kültürel formlar üreterek, bu formlara uygun davranışlar
sergilemektedir. Bu döngüyü, gündelik hayatın çeşitli kesitleri içinde önümüze konan ‘çalışoyna’ nakaratlarında gözlemek mümkündür. Kültür endüstrisinde ‘büyük kültür acenteleri’
ürünleri gözden geçirerek, onları sıralayan katalogu düzenlemektedir.
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Ayrıca Eleştirel Teori düşünürlerine göre, insanlar dilin yorumlayıcı dairesi içinde bağımlı
kültürün tutsağıdırlar. Kitle iletişim araçlarının kullandığı dil kavramsal düşünceyi
engellemektedir. Frankfurt Okulu’nun önemli düşünürlerinden Herbert Marcuse de medyayı
kötümser biçimde karsı konulmaz bir güç olarak niteler. Kitle iletişim araçları dünya hakkında
düşünülmesi gerekli terimleri belirlemektedir (Tekinalp ve Uzun, 2004: 170). Teknolojinin
gelişimiyle de bireyler güdülüp yönlendirilerek sahte beyinler meydana getirilmektedir. Öz’e
(1998: 390) göre, kitle iletişim araçlarının da yardımıyla insan tümüyle sömürgeleşmekte,
tutum ve eylemleri ile dış dünya ile ilişkilerinin bilincine varamayan, ama toplumu
yönetenlerin istediği şeyleri, istediği ölçüde, istediği yer ve zamanda tüketen bir robot
doğmaktadır. Teknolojik düzenlemenin egemen olduğu toplum güdümlü hale gelmiştir. İşçi
sınıfının da karsı çıkma ve asma gücünü yitirmesiyle silahsız kalmış bu toplum, böylece ‘tek
boyutlu toplum’ olarak nitelenmektedir. Ayrıca Marcuse’e göre, ‘popüler kültür’, yasamın ve
bireylerin gerçek gereksinimlerini ve istemlerini yansıtmayan, gerçek yansıtma biçimlerini
engelleyici bir kültür türüdür. Aynı zamanda, endüstrileşmiş toplumlardan üçüncü dünya
ülkelerine aktarılan bu kültür, güncel ve etkin bir yeni-sömürgecilik aracıdır (aktaran Batmaz,
2006: 94).
Marcuse’e (1986: 30-32) göre sistem, kitlesel üretim ve tüketimi zorunlu kılar. Bu nedenle
sistemin üretim yeteneğinin başarısı satış ve aşırı tüketime bağlıdır. Ürün ne kadar çok
tüketilirse üretimin o denli başarılı olduğu savunulur. Bu bağlamda günümüz kültürünün en
büyük işlevi, eleştiriyi imkânsız hale getirerek, bireylere zorla belirli bir yasam biçimini
kabullendirmektedir. Bu şekilde bireylerin toplumla bütünleşmeleri sağlanır. Bütünleşmenin
sağlanmasında ülkenin ideolojik yapısı önem taşır. Aynı zamanda, günümüz ideolojisi üretim
sürecinin kendisi konumundadır. Bu ideolojik süreçle bütünleşme ileri kapitalist toplumlarda
parçalanmaya yüz tutar. Bir tarafta toplumda parçalanma yaşanırken, öte yanda toplumda
karşıtların susturulması ya da uzlaştırılmaya çalışılması ideolojinin bir ürünü olarak
değerlendirilir. Kültür endüstrisi kitle iletişim araçlarıyla, ürünlerinin bireyler tarafından kabul
edilmesinin en önemli aracı sayılır. Bu kabullenme, bireyin toplumla özdeşim kurmasını
getirir. Ayrıca iletişim araçları beraberinde belirli alışkanlıklar ve davranışlar getirerek,
tüketiciyi üreticiye, üreticiyi de sisteme bağlayan bir özdeşim içine sokarak, aynı duygusal ve
entelektüel tepkilerin geliştirilmesi sağlanır. Ürünler manipüle edilir. Bu şekilde bireye sahte
bir bilinç asılanır. Bunun sonucunda tek boyutlu bir düşünce ve davranış kalıbı ortaya çıkar.
Böylece sanayi toplumunda kültürün işlevi, insan düşüncesinin tek boyutlu hale getirilmesi
olarak yorumlanır. Toplumun tek boyutlu hale gelmesine neden olan iki temel öğe ise,
topluma zorla kabul ettirilen ‘yeni ihtiyaçlar’ ile bu ihtiyaçları bireylere benimsetmeye
yönelten, toplumsal baskı ve denetimin yarattığı ‘teknoloji’dir. Birey veya toplum ne
istediğini ve nasıl bir hayat yasayacağını sorgulamaya başladığı an, tek boyutluluktan
kurtulmanın kapılarını açmış olur. Marcuse, serbest zaman içinde giderek büyük paylar
isteyen radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarını birer ‘uyutucu kutu’ olarak
nitelendirmektedir (Özkök, 1985: 192).
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Atiker’e (1998: 52) göre, kültür endüstrisinde, ürünler tüketicilerin gereksinimlerine uygun
olarak üretilir. Tüm kitle kültürü üretimi, ekonominin çıkarları doğrultusunda
programlandığından dolayı da, kültür endüstrisinin ürünleri birbirine benzemektedir ve
özgünlükten yoksundur.
Frankfurt Okulu’nun önde gelen üyelerinden olan Jürgen Habermas’a göre içsel tutarlılıktan
yoksun olan ideoloji iletişim endüstrisinin ürünlerinin içinde bir anlam kazanmaya baslar. Bu
biçimi ile ideoloji, kurulu düzen savunuculuğu yaparak, bireyleri bu ürünlere bütünleşmiş
etmeye çalışır ve eleştirel bilinci ortadan kaldırmaya yönelir. Böylece iletişim endüstrileri
sahte bir bilinç ve sahte bir düşünce birliği yaratır (aktaran Erdoğan ve Alemdar, 2005: 290293).
Horkheimer ve Adorno’ya göre, teknik oldukça gelişmiş olduğundan kitleler bir anlamda
nesne haline gelmiştir. Çünkü kol gücünün yerini makineler almıştır ve is dışı zaman dilimi de
belirmiştir. Kültürün endüstrileşmesiyle birlikte insan herhangi bir nesne haline gelmiştir.
Eğlence de geç kapitalizm döneminde isin bir uzantısıdır. _sin daha verimli bir hale
gelebilmesi için verilen bir aradır. Eğlence is sürecinin sonrasına geçemeyecek kadar önceden
belirlenmiştir (aktaran Dellaloglu, 2003: 102).
Kültür endüstrisinde tüketiciler eğlence vasıtasıyla kendileri üzerinde bir takım oyunlar
oynandığının farkında değillerdir. Fabrika ve buradaki çalımsa sürecinden kaçmak, sadece
bos zamanlarda bu sürece intibakla mümkündür. Eğlencenin vaat ettiği kurtuluş, düşünmeden
ve karsı gelmeden gerçekleştirilen özgürlüktür. Kültür endüstrisi tüketicilere verdiği sözlerin
hiçbirini tutmamaktadır. Horkheimer ve Adorno’ya (1996: 31-36) göre, kültür endüstrisi
yüceltmez, sürekli baskı altına alır. Arzu duyulanları ya da cinsel arzuları sürekli gözler önüne
sererek, başarısızlığa alıksın olma sebebiyle mazoşist hale gelmiş, yozlaşmış zevki tahrik
eder. Kültür endüstrisinde basarı her başarısızlıktan sonra gelen sevinçtir. İnsanlar gülünecek
bir şeyi olmayanlara bile güler hale gelmişlerdir. Eğlence bu dönemde sanki bir çelik
banyosudur. İnsanlar sürekli bu banyoyu yapmaya zorlanırlar. Bu tür toplumlarda gülüş bir
hastalık olarak toplumun yakasına yapışmıştır. Gülmek aslında insanları alaya almaktır ve bu
bakımdan hiç iyiye gidiş değildir. Bu dönemde her alanda çile çekmenin yerini güler yüzlülük
almıştır. En önemli ilke kimsenin bütün olanlardan kendi payını almamasıdır ve onunla güle
oynaya yetinmesidir. Her alandaki başarısızlık sanki tüm dünyanın övündüğü bir olaymış gibi
sürekli tekrarlanmaktadır. Tüketicilere bir şey sunmak ile bir şeyden mahrum etmek aynı
şeydir. Kültür endüstrisinde eğlenceye sınır konmamıştır. Eğlence ihtiyacı geniş ölçüde sanayi
tarafından yaratılmıştır ve onun unsurları arasında hile de vardır. Bu dönemde hoşnut olmak
razı olmak demektir. Eğlencenin kültür endüstrisindeki anlamı hâlâ gösterilen acıları
düşünmek zorunda kalmamak, onları unutmaktır. Eğlencenin bu biçimde algılanmasının
temelinde acizlik yatmaktadır. Onlara göre eğlencenin bir kaçış olduğu doğrudur fakat iddia
edildiği gibi değersiz, bayağı gerçeklikten değil; bu gerçekliğin hâlâ tüketilmediği son direniş
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düşüncesindedir. Eğlence tarafından vaat edilen kurtuluş yadsımadan değil, düşünmekten
kurtuluştur. İnsanın düşünmeden kurtuluşunda özel görevleri insanı öznellikten vazgeçirmek
olan ‘halk ne istiyor ki’ biçiminde sorular soran soru sahiplerinin, aynı halkı düşünen özneler
diye tanık göstermeleri biçiminde olmaktadır. Halkın bir kez olsun eğlence endüstrisine karsı
çıktığı yerde bile bu durum, herkesin kendi kendine öğrendiği, tutarlı, sürekli hale gelmiş
direniş yoksunluğudur. Dellaloglu’na (2003: 104) göre ‘is’ ve ‘eğlence’; her ikisi de ‘status
quo’nun yanındadır. Zevk almak düzene ‘evet’ demektir ve insan, kültür endüstrisiyle
gerçeklik kazanmaktadır.
Horkheimer ve Adorno’ya (1996: 37-41) göre, kültür endüstrisinde rastlantı ve plânlama
özdeştir. Çünkü insanların birbirine benzemesi sayesinde, en tabandan en tavana kadar,
bireyin mutluluğu ya da mutsuzluğu her bakımdan ekonomik önemini kaybeder. Rastlantı bile
plânlanır, fakat belirli bir kişiye tekabül etmesinden dolayı değil, hayatta devamlılığı
olmasından dolayı plânlanır. Rastlantı planlayanların elinde bir kanıt hizmeti görür. Bu durum
kültür endüstrisine ait çeşitli kitle iletişim araçlarında sıradan olayların rastgele seçilerek
gösterilmesiyle kanıtlanır. Tavandaki önemli kişilerle bir takım iliksilerden dolayı herhangi
bir yarışmayı kazanan talihlinin bir dergi tarafından düzenlenmiş gösterişli eğlence gezilerini
anlatan ayrıntılı haberlere insanların acizliği yansır. Bu kişiler üsttekilerin istediği zaman
yanına aldığı, istemediğinde itiraz hakkı olmaksızın kovduğu bir ‘malzeme’ haline
gelmişlerdir. Kültür endüstrisi insanlara sadece müşterisi ya da memuru olarak ilgi gösterir.
Duruma göre o anda hangi görüş açısı belirleyici ve baskın ise, ideoloji de plân ya da yaşantı,
teknik ya da yasam, uygarlık ya da doğa öne çıkar, vurgulanır. İster bir memur olarak
örgütlenmeleri konusunda sagduyularına hitap edilmiş olsun, isterse bir müşteri olarak sinema
veya basında olsun, onlar her zaman birer nesne olarak algılanır. Kültür endüstrisi ne kadar az
söz verirse, hayatı anlamlı olarak ne kadar az açıklayabilirse, yaydığı ideolojide o kadar bos
ve anlamsız hale gelir. Değer yargıları, ya reklâm ya da bos laf olarak algılanır.
Kültür endüstrisi kendini varılan sistemin en önemli simgesi ve bu sistemin çürütülmez kâhini
sayar. Kusursuzluğunu göstermek için gerçekler alaycı bir tarzda tekrarlanır. Ayrıca, güzel
olan her zaman kameranın yansıttıklarıdır. Kameranın arkasında olanlar aslında bir hayal
kırıklığıdır. Bütün bunlar sistemin sürüp gitmesi ve devamlılığı için önemli mazeretlerdir.
Sağlıklı olan yinelenendir; doğadaki ve sanayideki devrandır. Örneğin; dergilerde aynı
bebekler sürekli olarak gülmektedir, televizyonlarda da hep aynı türden insanlar reklâm
malzemesi olarak kullanılmaktadır.
Ayrıca Horkheimer ve Adorno’ya (2006: 45-50) göre, kitle kültürünün ahlakı
yozlaşmıştır/bayağılaşmıştır. Örneğin sinema filmlerinde kişiler suni bir kadın kılığına
sokulur ve bu kişi rakibinin mutluluğunu çalmak için çabalar. Kültür endüstrisinde trajik
filmler insanların ahlâklarının düzeltildiği filmler haline gelmiştir. Sistemin baskısı nedeniyle
ahlâkları bozulan, öfke ve itaatsizliği her yerde yansıtan davranış sergileyen kitleler kültür
endüstrisinde düzene sokulmalıdır.
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Ekonomik anlamda insanın girişimci ve bir mülk sahibi olması tamamen yok edilmiştir. Bu
düzende herkes memur olmaktadır. Bu toplumda var olmak demek bir kabul merasimidir.
Herkes kendisinin boyun eğdiği iktidarla muhakkak özdeşleşmek zorundadır. Böyle olunca
sanki herkesin gücü her şeye yetiyormuş gibi görünür. Ayrıca kültür endüstrisinde değersiz
insanlar hak etmedikleri ölçüde kahramanlaştırılabilmektedir. Üstten hükmedenler kullanışa
elverişli güzelliğe sahip oldukları için bazı kişileri ticari modeller kümesine seçerler. Onlara
göre böyle bir davranış Sokrates’in ‘güzel olan kullanılabilir olandır’ sözünü doğrulamaktadır.
Sinema, radyo ve televizyonlar kültür tekelinin propagandasını yapmaktadırlar. Milyonlarca
dolar değerinde filmler izlemeyi Adorno ve Horkheimer bir masal dünyasına benzetmektedir.
Herkese bir şeyler sunulmaktadır. Aynı zamanda tüketici, eğlence endüstrisinin bir
malzemesidir. Kültür endüstrisinde her şeyin yararlı olabileceğine inanılır. Her bir ürünün bir
işlevi vardır ve ona bir görev yüklenilebilir. Her şey kendi öz maddesinden dolayı değil,
değiştirilebilmesinden dolayı değerlidir. Kültür bir paradokstur ve artık değiştirilmediği
zaman kullanılmaz hale gelir. İşte o anda hemen reklâmlar devreye girer. Reklâm, tekel
koşulu altında, ne kadar anlamsız görünürse o kadar etkili hale gelir. Rekabet toplumunda
reklâm müşteriye tercih alanı sunması itibariyle, bir hizmet görevi görmektedir ve üreticinin
mallarını satabilmesine yardımcı olmaktadır. Kültür endüstrisinde sistemin egemenliği,
reklâmların ardına saklanmaktadır. Kültür endüstrisinde reklâm, tüketiciyi piyasa konusunda
bilgilendirmekte ve seçimini kolaylaştırmaktadır. Reklâm aracılığıyla tüketicinin büyük
gruplarla bağı güçlenmektedir ve onun damgasını taşımayan her ürün ekonomik olarak
şüphelidir.
Geç kapitalist dönemde reklâmcılık ve kültür endüstrisi teknik ve ekonomik olarak iç içe
girmiştir. (Dellaloglu, 2003: 105). Kısacası, kültür endüstrisi sürecini harekete geçiren
dinamik piyasadır. Simgesel biçimler artık bütün içinde, pazara yönelik olarak üretilirler.
Dolayısıyla, kültüre damgasını vuran temel güdü en geniş satısı yakalamak, en çabuk ve en
çok kâra ulamsak haline gelir. Bu durumda verili değerlerin, genel geçer anlayışın suyuna
gitmenin dışına çıkılamaz; böylece gerçek sanatın ‘varılandan başkayı görme, gördürebilme’
yetisinden oluşan olmazsa olmaz yönü kültür yapıtından giderek silinir (Dellaloglu, 2003: 99).
Kültür sanayi; gerçek bir kültür değil, kendiliğindenliği olmayan, şeyleşmiş bir kalıp kültür
üretmektedir. Modern kitle toplumlarında eski günlerdeki gibi, birbirinden farklı yüksek
kültür ve alt kesimlerin kültürü diye iki ayrı kültür de kalmamıştır. Bu farklılık kitle
kültürünün ‘stilize barbarlığı’ içinde yok olmuştur.
Frankfurt Okulu’nun eleştirdiği konu da kitle kültürü sıfatıyla kitle kültürünün gelişmesi
değil, tekelci kapitalizmin himayesinde kitle kültürünce yüklenilen veya zorlanan baskının
özgül biçimi olmuştur (Küçükcan, 2002: 266). Frankfurt Okulu kapitalist kültür endüstrisinin
en güçlü eleştiricilerinden biridir. Kapitalist toplumda endüstri haline gelen popüler
kültür/kitle kültürü, bireyleri tamamen kuşatarak onları tüketime yönlendirmekte ve sosyal
sınıfları yok ederek bireyleri pasivize etmektedir. Frankfurt Okulu, popüler kültüre/kitle
kültürüne/kültür endüstrisine karsı oldukça sert ve olumsuz bir tavır geliştirmiştir.
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Frankfurt Okulu, kitle kültürünü/kültür endüstrisini/popüler kültürü salt ticari bir beyin
yıkama ve bos bir oyalanma olarak görmesinden dolayı ve kitle iletişim araçlarının sürekli bir
sahte bilinç asıladığı ve egemen ideolojiyi yansıttığı görüşlerinden ötürü eleştirilere maruz
kalmıştır. İleri sürdükleri argümanlar hep tartışılmıştır. Zira bu Okul’un ortaya koyduğu
görüşlerin günümüz gerçeklikleriyle yakından ilintili olduğu da söylenebilmektedir.
Topçuoglu’na (1996: 20) göre “ayrıca kitle iletişiminin toplumsal/ideolojik işlevleri
konusunda temel yaklaşımlar büyük ölçüde kitle iletişim araçlarının egemen-bağımlı iliksisini
sürdürmeye yönelik olduğu seklindedir. Özellikle Frankfurt Okulu tarafından ağırlıklı olarak
islenen bu tema geçerliliğini kaybetmiş değildir”.

9.2.2. Stuart Hall
Stuart Hall, İngiliz Kültürel Okulu’nun en önemli temsilcilerinden biridir. İngiliz Kültür
Çalışmaları kültür, endüstri, demokrasi ve sınıf arasındaki iliksileri, medya içerikleri, popüler
kültür ürünleri ve edebi metinleri inceleyerek ortaya koyan bir ‘Okul’ olarak tanımlanabilir.
Kültür Çalışmaları adını 1964 yılında Birmingham Üniversite’sinde “kültürel biçimler,
görenekler ve kurumlar ve onların toplumla ve toplumsal değişmeyle ilişkileri” konusunda
doktora çalışmaları merkezi olan Çağdaş Kültür Araştırmaları Merkezi’nden (Centre
Contemporary Cultural Studies-CCCS) alır. Kültür Çalışmaları, Marksist kuramı temel
almasına karsın güncel sorunların kavramlaştırılması ve kuramsallaştırılmasında alternatif bir
kaynak olarak değerlendirilmektedir. Kültür Çalışmaları, medya metinlerinin yapısını
çözümlemek ve bunların tahakküm sistemlerini sürdürmedeki rolünü ortaya koymakla
ilgilenmiştir. Kültür Çalışmaları içinde ‘medya’, mevcut iktidar ilişkileri ve yönetenlerin
hegemonyasının tesisi içinde ele alınmaktadır. Metinsel yapılaşma, metinlerin içinde farklı
söylemlerin tesisi ve eklemlenme süreçleri, izleyicinin okuma ve medya tüketim pratikleri
gibi konular üzerinde araştırmalar yapılmaktadır. Kültür Çalışmaları, medya metinlerinin
dilsel ve ideolojik yapılanmasına çok fazla dikkat etmişlerdir (Arık, 2004: 83, 93).
Kültür Çalışmaları’na göre, toplum sosyal güce farklı derecede sahip olan egemen ve alt
gruplara ayrılmıştır; toplum sosyal sınıflara ayrılmıştır. Egemen sınıflar veya gruplar
ekonomik ve politik alanlarda olduğu kadar kültürel alanda da güçlerini kullanmaktadır.
Egemen ideolojinin üretimi ve yayılması çeşitli kaynaklardan (kitle iletişim araçları, okullar,
is yerleri, tatil yerleri, eğlence yerleri vs.) geçerek oluşmaktadır. Kültürel anlamlar toplumsal
yapıyla bağlantılıdır: netice itibariyle ‘güç’ iliksileriyle de ilintilidir. Kültürel anlamlar ancak
‘toplumsal yapı’ ve ‘güç ilişkileri’ açıklanırsa anlaşılabilmektedir (Erdoğan ve Alemdar,
2005: 304, 305). Stuart Hall ise tamamen ekonomik indirgemeci Marksist yaklaşımı terk
ederek, egemenliğin sadece egemen sınıf mücadelesinden değil, karmaşık iliksilerin ortaya
çıkardığı bir ideolojiden kaynaklandığını ifade etmektedir. Özetle, başat ideolojiler rıza ve
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uzlaşımı/konsensüsü yapılandırarak ve yeniden sekilendirerek is görmektedirler (Tekinalp ve
Uzun, 2004: 172, 173).
Stuart Hall, Antonio Gramsci’nin ‘hegemonya’ kavramından etkilenmiştir. ‘Hegemonya’
kavramı, ‘Kültür Çalışmaları’ kapsamında üzerine en çok vurgu yapılan kavramdır.
Gramsci’nin geliştirdiği ‘hegemonya’ kavramı, medya ve kültür çalışmalarında hâkim sınıfın
kitleler üzerinde nasıl fark ettirmeden kültürel, sosyal ve ekonomik bir tahakküm kurduğunu
ortaya çıkaran merkezi bir kavramdır (Arık, 2004: 94). ‘Hegemonya’, “bir yönetici sınıflar
fraksiyonları ittifakının (tarihsel blok) bağımlı sınıflar üzerinde bütünlüklü bir otorite kurması
sonucu ortaya çıkar. Bu otoritenin temel kaynağı, bağımlı sınıfların ‘rıza’sıdır” (Özbek, 2003:
79). Gramsci, bu kavramı, kapitalist toplumlardaki toplumsal düzeni korumanın baslıca aracı
olarak görür ve özellikle yönetici sınıfın egemenliğini sürdürme araçlarına gönderme yapar.
Bu sebepten dolayı Gramsci, toplumun üstyapısı üzerinde önemle durur ve onun ideoloji
üreten kurumlarını anlam ve güç düzeyindeki mücadele içinde değerlendirir. Endüstriyel
üretim veya kapitalist sistem egemen değerlerin üretilmesinde büyük rol oynar. Stuart Hall de,
hegemonyayı bir toplumsal grubun diğerleri üzerinde egemenlik veya güç kurması olarak
değerlendirir. Bir başka deyişle, onu ‘güç tarafından yapılandıran söz konusu iliksiler
alanındaki egemenlik ve bağımlılık’ olarak açıklar. Hegemonya, düşünce ve eylemin
doğrudan bir uyarıcısı değildir. Hegemonya, egemen sınıf içindeki gerçekliğin bütün
tanımlarını kapsayan ve sunduğu seçenekleri de egemen sınıfın düşünsel ufkundan alan bir
olgudur. Hegemonya, gerçekte, ‘rıza’nın imal edilmesidir (aktaran Aytaç, 2004: 118, 119).
Popüler kültür alanı da hegemonya kazanmak için ‘yönetici sınıfın atılımı’ ve ‘bu atılıma
karsı olan karşıtlık biçimleri’ tarafından inşa edilir. Popüler kültür, iki sınıf arasındaki
pazarlık alanıdır. Gramsci’nin etkisinde olanlara göre, popüler kültür ne halk tarafından
kendileri için üretilen ‘halkın kültürü’dür ne de onlar için üretilen ‘yönetilen kültürü’dür.
Popüler kültür bir tarihsel dönemden diğerine içerik olarak değişen kültürel biçimler ve
pratiklerdir. Bu biçimler ve pratikler de bir alan teşkil etmektedir. Bu alanda egemen, alt ve
karşıt kültürel değerler birbiri içine girmektedir (Erdoğan ve Alemdar, 2005: 322, 323).
Güngör’e (1999: 13) göre, popüler kültürü tümüyle bir egemenlik aracı olarak veya egemen
kesimin karsısında yer alan bağımlı kesimin, yani halkın ürünü olarak görmek yanılgıya
neden olabilir. Gramsci’ye göre, bu tür keskin ayrımlara gitmekten ziyade, durumu daha
tarafsız bir bakış açısıyla ele almak gerekir. Popüler kültürün de aracılık ettiği katıksız bir
egemen kesimden veya aynı ölçüde katıksız bir bağımlı kesimden söz etmek doğru değildir.
Aynı şekilde egemen kesimin tümüyle kendine özgü katıksız bir kültürü ya da bağımlı
kesimin bütünüyle otantik ve aynı ölçüde katıksız bir kültürünün olduğundan da söz edilemez.
Her iki kesimin kültürü, birbirlerinin içinde yer buldukları oranda işlevseldir. Yani egemen
kesim, egemenliğini pekiştirmek için bağımlı kesimin kültürünü bütünüyle yok etmek gibi bir
çaba içinde değildir. Bunun yerine egemen kesim, halkın kültürü içinde kendi kültürüne yer
bulma çabası içine girer, yani ona eklemlenmeye çalışır. Böylece mücadele bu eklemlenme
192

alanı içerisinde ve hegemonik bir iliski ortamında sürdürülür. Sonuçta, bir kültürel kesit, o
karsıt kültürel kesim içerisine sızdıgı ölçüde, ona egemen olmakta basarılı olabilir. Bu
eklemlenme süreci sonucunda ortaya çıkan kültürel durum ne isçi sınıfının ne de egemen
sınıfın kültürüyle tam bir özdeslik gösterir. Fakat sonuçta eklemlenme sürecine katılımda en
fazla basarılı olan kesim diger sınıf üzerinde bir hegemonik üstünlük elde eder (aktaran
Güngör, 1999: 13).
Lâkin bu mücadele alanında eşit sansa sahip olabilmek için aynı ölçüde eşit koşullara da sahip
olmak gerekir. Ekonomik ve politik gücü elinde bulunduran kesimle bu güçlerden yoksun
olan kesimler arasındaki mücadelede tarafların eşit sansa sahip olduğunun söylenmesi
tartışmaya açık bir konudur. Zira buradaki esas nokta, egemen gücün, egemenliğini veya
hegemonyasını nasıl bir tavır içinde ve hangi ölçüde konumlandırdığıdır. Bunun ölçüsü de
içinde bulunulan sisteme göre farklılık gösterebilmektedir. Gerçekte toplumda belli bir
egemen güç her zaman vardır. Örneğin ekonomik ve politik sistemlerin oluşturulduğu andan
itibaren devlet temel egemen güç olmuştur. Yalnızca siyasal sistemlerin niteliğine göre
devletin gücü kullanma seklinde, zaman birtakım farklılaşmalar görülmüştür. Diğer alanlarda
olduğu gibi kültürün üretim ve dağıtım sürecinde de devlet her dönemde hâkim etkiye sahip
olmuştur. Stuart Hall’de egemen bir güç olarak devletin rolü üzerinde dururken, durumun
fazla değişmediğine, sivilleşme süreciyle birlikte devletin rolü eskisine göre azalmış görünse
de, bunun gerçekte böyle olmadığına işaret etmektedir. Hall’e göre önceleri gücünü çok daha
doğrudan gösteren devlet, yirminci yüzyılda biraz daha perde arkasında durmayı
yeğlemektedir. Ancak bu onun gücünde bir azalma olduğu anlamına gelmemektedir. Yalnızca
doğrudan egemenliğin yerini daha dolaylı, ancak belki de çok daha etkili ve kalıcı olan
hegemonik tavır almış bulunmaktadır. Bu hegemonik ilişki içinde ‘popüler kültür’ devletin
elinde önemli bir araç olmaktadır. Topluma doğrudan baskı uygulayarak hâkim olmak yerine,
baskıyı hissettirmeden onu yönlendirmek daha etkili bir uygulamadır. Nitekim açıkça
uygulanan baskının farkına varmak ve gerekirse ona karsı direnmek olasıdır. Oysa
sezdirilmeden uygulanan baskıya karsı direnmek pek de kolay değildir (Güngör, 1999: 14).
Hall’e göre, devlet hem toplumundur hem de toplumun üzerindedir. Devlet toplumdan
yükselmektedir; fakat aynı zamanda islemesinde, üzerinde otorite ve kanun kullandığı
toplumu yansıtmaktadır. Devlet toplumun bir parçasıdır, ancak ondan ayrıdır (aktaran
Erdoğan ve Alemdar, 2005: 344).
Stuart Hall’e göre ‘popüler kültür’, ‘iktidar bloğu’ ile ‘halk bloğu’ arasındaki bir mücadele
zeminidir. Popüler kültür, daima iktidar ilişkilerinin bir parçasıdır; ayrıca içinde iktidarın
elinde bulundurduğu güce karsı direnmenin ve bu güçten sıyrılmanın izlerini de taşımaktadır.
Kısmen hegemonyanın yükseldiği ve aynı anda güvenlik altına alındığı yerdir. Antonio
Gramsci, kültür sorununu özellikle de popüler kültür sorununu devletin etkinlik alanının
merkezine yerleştirir (Hall, 1999:98).
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Stuart Hall’e (aktaran Arık, 2004: 94) göre, modern iletişim araçları asla sosyal yapılar ve
pratikler alanı dışında kavramsallaştırılamazlar, çünkü onlar giderek artan bir oranda bu
alanın bir parçası haline gelmektedirler. Günümüzde iletişim kurumları ve ilişkileri toplumsal
alanı tanımlamakta ve inşa etmekte, siyasal alanın inşasına yardım etmekte, üretken ekonomik
ilişkileri dolayımla makta ve modern endüstriyel sistemler içinde maddi bir güç haline gelip,
bizatihi teknolojik olanı tanımlamaktadır. Kısacası, onlar kültürel olana hükmetmektedirler.
Ayrıca artık metaların ve teknolojilerin maddi dünyası da köklü bir biçimde kültürel olmuştur
(Hall and Jacques, 1995: 118).
Medya endüstrisinin sahipleri ve yöneticileri kendilerine yakın fikirleri diğer toplumsal
kesimlerden daha kolay üretirler. Sosyalleştirici kurumların anahtarını ellerinde
bulundurduklarından kendi fikirleri ve perspektiflerini kamusal alana yerleştirirler. Bir başka
deyişle modern iletişim araçları, egemen sınıfların; ‘olay’, ‘kişi’, ‘değer’, ‘eğilim’ ve
‘kanaatler’ üzerindeki yönlendiriciliğini pekiştirmeye hizmet eder. Bağımlı, yoksul, alt/orta
sınıftan insanların gösterişli yaşamları, pembe düşleri, lüks hayatları ve statü atfeden
mekânları isleyen sinema, dizi ya da magazin programlarını çokça seyretmelerinin
rasyonalitesini biraz da hegemonik ideolojinin yaydığı değerlerde/ideolojilerde aramak
gereklidir. Örneğin, ABD televizyon endüstrisi, Hollywood sineması gerçekte, egemen sınıfın
(kural koyucu olan, toplum düzenindeki baskın grupların) görüşleri ve değerlerini isleyen bu
endüstriler, sanki büyük/geniş bağımlı kitlenin çıkarına hizmet ediyorlarmış gibi bir
‘yanılsama’ yaratabilmektedir. Aynı zamanda, sisteme yönelik tepkileri nötralize edebilmekte
ve en iyi düzenin bu düzen olduğu inancını yerleştirebilmektedirler. Lüksün, şatafatın,
gösterisin, neon lambaların, imaj, gösterge, marka ve sembollerin albenili cazibesinin
içselleştirilebilmesindeki olumlayıcı eğilimlerin oluşmasında, hegemonik ideolojinin pozitif
yargılarının, özendirici sloganlarının, ‘normal bir gerçeklik’ olarak sunulmasının büyük rolü
vardır (Aytaç, 2004: 119, 120).
Hegemonik ideoloji, egemen değerleri kitle bilincine asılayarak, bu doğrultuda ‘rıza’
üretmeye çalışır. Örneğin, medya metinleri/çıktıları, gösteriler, oyunsal temsiller, kültürel
kodlar vs. gerçekte ideolojik hegemonyanın üzerinden varlığını perçinleyebildiği birer iktidar
araçlarıdır. Yine, bos zamanın farklı temsil ortamları, süreçleri, araçları vs. gerçekte, ideolojik
egemen ideolojinin kendi istekleri doğrultusunda islediği, sekil verdiği, manipüle ettiği
araçları oluşturur. Artık iktidarın üretim ortamlarından çıkıp ‘tüketme’, ‘bos zaman’ ve
‘eğlendirme’ye geçtiği bir dönemde, egemen sistemin büyük ölçüde, is dışı dünyanın fethine,
onu ele geçirmeye yönelmesi anlaşılabilir bir şeydir. Egemen kurumlar, hegemonik fikirleri
dolaşıma sokarak, özellikle de medya ve bos zaman süreçleri üzerinden söz konusu bağımlılık
düzenini muhafaza ederler. Bos zamanın büyük bir ‘pazar’ olarak görülmesi, kapitalizmin bu
alanı tümüyle kolonize etme niyetlerine ivme kazandırmaktadır. Kapitalist düzen, büyük bir
bos zamanı kolonize etme ve bu alandaki etkileşim kalıplarını kontrol etme yönünde
mücadele vermektedir. Özellikle de, iletişim araçlarını, modayı, propagandayı ve reklâmcılığı
etkili bir biçimde kullanarak, kitlenin zayıf yönleri üzerinden etkili bir bağımlılaştırma
siyaseti güdülmektedir (Aytaç, 2004: 119-121).
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Boş zaman ile medya arasında neredeyse organik bir bağ kurulmuştur. Günümüzdeki iletişim
teknolojilerinde oluşan göz kamaştırıcı gelişmelerin bir sonucu olarak; bos zaman, modern
iletişim araçları (televizyon, sinema, video, radyo, bilgisayar, internet vs.) tarafından bir nevi
kolinize edilmiş durumdadır. Özellikle televizyonun serbest zamanı ele geçirme konusunda
önde olduğu ileri sürülmektedir. Hall’de televizyon yayınlarını; kodlanmış anlamalar dizisi ve
siyasal, teknik, profesyonel ideolojilerin ürünü olarak ele almaktadır. Hall’e göre üç tip
izleyici bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, doğal, meşru, kaçınılmaz bir sosyal düzenin
hegemonik bakış açısına uygun düşer. Bu görüş benimsendiğinde medya metinlerinin,
egemen ideolojinin yeniden üretimi söz konusudur. Bu tip izleyici, ‘yeğleyici’ tip izleyicidir.
_kincisi, kısmen egemen anlamları ve değerleri benimseyen, ancak ait olunan grupla ilgili
konumlanmalar balgamında mesajı tartışmaya açan ve uyumla direniş arasında gezinendir. Bu
tip izleyici de ‘tartışmacı’ izleyicidir. Üçüncüsü ise, karşıt bir dünya görüsüne göre
yorumlama getirendir; medya metinlerinin, ürünlerinin tamamen reddi söz konusudur. Bu tip
izleyici de ‘muhalif’ tip izleyicidir. Hall’ün bu modeli televizyon düşünülerek formüle
edilmiştir, ancak herhangi bir kitle iletişim aracına da uygulanabilmektedir (aktaran, Arık,
2004: 96).
Hall’ün görüş ve çalışmalarının merkezinde ‘ideoloji’ yer alır. Kültürel alanda ideolojiler
politikalar tarafından tanımlanır (Storey, 1997: 63-71). Popüler kültür ürünleri de ideolojiden,
ideolojik yeniden üretim sürecinden bağımsız değildir. Hall’e göre, kültürel olan ideolojiden
kaçamamaktadır ve dolayısıyla daima toplumsal temsillerin politikası hakkında konumsak
zorundadır. Ayrıca, egemenlik altındaki sınıfın bir ideolojisi varsa; bu ideoloji, kapitalist
üretim biçimi içindeki egemen sınıfın çıkarları ve fonksiyonlarına çok etkin bir biçimde uyum
sağlamıştır (aktaran Erdoğan ve Alemdar, 2005: 326).
Stuart Hall’e göre ideolojik süreçten bağımsız olmayan popüler kültür ürünleri, özellikle kitle
iletişim araçlarının da aracılığı ile, toplum tarafından hiç düşünmeksizin, büyük bir iştahla,
zevkle ‘rıza’ ile kabul görmekte ve tüketilmektedir. Stuart Hall’e göre ‘popüler kültür’,
‘iktidar bloğu’ ile ‘halk bloğu’ arasındaki bir mücadele zeminidir ve daima iktidar ilişkilerinin
bir parçasıdır. Aynı zamanda, içinde iktidarın elinde bulundurduğu güce karsı direnmenin ve
bu güçten sıyrılmanın izlerini taşımaktadır. Hall, bütün kültürel yorumlama biçimlerini,
egemen ve bağımlı grupların arasında süren bir savaşım olarak ele alması nedeniyle eleştiriler
de almıştır. Popüler kültüre olumlu bir perspektiften bakan Fiske’e göre, popüler kültür
‘egemenlik altına alma güçlerine’ gösterilen tepki tarafından biçimlendirilmektedir. Burada
‘halkın’ ciddi bir nüfuzu vardır. Hall’e göre ise popüler kültür, ‘ideolojiler ve politikaların’
etkileriyle sekil almaktadır. Lâkin Hall, popüler kültürün iktidara karsı mücadelede, ‘direniş’
niteliklerine de sahip olduğunu da belirterek, onun bu yönünü belirtmeyi de ihmal etmez.
Stuart Hall’un popüler kültüre yaklaşımı, Frankfurt Okulu temsilcilerinin ki kadar sert
değildir. Popüler kültüre yönelik tüm bu yaklaşımlar bağlamında genel olarak şunları
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belirtebiliriz: Popüler kültüre yönelik yaklaşımlar genel olarak iki ayrı alanda ele alınmıştır.
Bunlardan birincisi popüler kültür olgusuna karsı olumlu/iyimser tavır takınanlar, ikincisi ise
popüler kültür olgusuna karsı olumsuz/kötümser tavır takınanlardır.
Popüler kültür olgusuna karsı olumlu/iyimser tavır takınanlara göre, genel olarak popüler
kültür, sınırlı biçimde entelektüel veya yaratılışça seçkinci olmayan ve genellikle kitle
iletişimi tarafından iletilen ‘yasam öğeleridir’. Popüler kültür örneğin konuşulan sözler,
basılan resimler, eserlerdir. Popüler kültür önemli sayıdaki bir nüfusa seslenen ve bu nüfus
tarafından tanınan kültürel eserlerdir. Popüler kültür sadece önemli sayıdaki nüfusun ilgisini
çeken belli sanat biçimi değil; halkın kültürü, davranışı, değerleri ve eğlenceleridir (Erdoğan
ve Alemdar, 2005: 337, 338). Popüler kültürü üreten halktır, kültür endüstrisi değil. Halkın,
kültürleri üzerinde kontrolü bulunmaktadır. Popüler kültür bir mücadele sürecidir; içinde
direniş, başkaldırı gibi öğeler barındırmaktadır. Popüler kültür çoğulcu demokrasinin ve
bireysel özgürlüğün simgesidir, halkın bilinçli seçimiyle ilintilidir. Popüler kültür özgün ve
değerlidir.
Popüler kültürü oluşturan değerler halkın kendisi tarafından üretilmekte ve
yaygınlaştırılmaktadır. Popüler kültür, toplumun dönüşümü için önemli bir harekete
geçiricidir ve ‘çoğulcu toplumun’ değerli bir yansımasıdır. Popüler kültür sıradan insanları ve
onların estetik yeteneklerini hor görmemiş, onları yüceltmiştir. Gans’a (2005: 13, 81) göre
popüler kültür izleyiciye tepeden inme bir şekilde empoze edilmemektedir; dolaylı da olsa
popüler kültür, izleyici tarafından biçimlendirilmektedir. Aynı zamanda popüler kültür,
sıradan insanların bireylere dönüşebilmesine imkân sağlamış, kimliklerinin gelişmesinde,
yaratıcılığa ulaşmalarında ve kendilerini ifade etme yolları bulmalarında yararlı bir rol
oynamıştır. Popüler kültür yalnızca örnekler sağlayarak ve fikir vererek zaten eğilimli
insanların bunlara ulaşmalarına yardımcı olmuştur. Ayrıca kitle iletişim araçları her zaman
bireyselciliğin ve kişisel özgürlüklerin gerçek savunucusu olmuştur. Örneğin “televizyondaki
pembe diziler ev kadınlarını, kendi sorunlarına çözüm getirirken kullanabilecekleri bilgilerle
donatmış, her ne kadar pembe dizi kahramanlarının sorunları izleyicilerinin günlük
yaşamlarında karsılaşmayacakları cinsten sansasyonel ve tuhaf sorunlar olsa da, insanların
bireyler olarak kendi toplumsal ve duygusal sorunlarını kendi çabalarıyla ve doğru
bilgilenmeyle kendi baslarına çözebilecekleri dersini vermiştir” (Gans, 2005: 82).
Popüler kültür olgusuna karsı olumsuz tavır takınanlara göre, genel olarak popüler kültür,
yüksek kültürün tam tersine, kitle halinde üretim yapan kâr güdüsü yüksek girişimcilerce
üretilmektedir. Popüler kültür, yüksek kültürden pek çok ürün almakta ve bu ürünleri
basitleştirmektedir. Bu sebepten dolayı da yüksek kültürün üreticilerini engellemektedir.
Ayrıca yüksek kültür yaratıcıları parasal olarak da desteklenmedikleri için ürün
verememektedir. Popüler kültürü tüketenler, bu ürünlerden en fazla yalancı bir doyum elde
etmektedir. Popüler kültürün kitlesel dağıtımı, salt, toplumun kültürel niteliklerini
aşağılaştırmakla kalmaz, aynı zamanda, edilgen bir insan kümesi yaratarak, kitle ikna
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yöntemlerine duyarlı, dikta heveslerine boyun eğici totaliterlik tutumları da yaratır veya bu
tutumları pekiştirir (Gans, 2005: 43). Popüler kültür siyasal ve ekonomik üretim, dağıtım ve
tüketim faaliyetlerine; insanların arzuyla, rızayla katılmasını sağlayan yönlendirmenin en
planlı yapıldığı alanların basında gelir. Popüler kültürü üreten halk değildir; onu üreten kültür
endüstrisidir. Halkın, kültürleri üzerinde bir kontrolü yoktur. Popüler kültür ile kitle kültürü
esleşmiştir. Popüler kültür yapay, basit ve değersizdir. Popüler kültüre karsı olumsuz bir tavır
içinde olanlar, teknolojinin de kültürü yapaylaştırdığını ve klişeleştirdiğini
vurgulamaktadırlar. Kitle iletişim araçlarının öznenin özerkliğini ortadan kaldırıcı birer araç
olduğunu ve sanat biçimi olmayan ürünlerle kültürü bayağılaştırdığını ileri sürmektedirler.
Kısacası onlara göre popüler kültür, ‘kitle toplumunun’ oluşturduğu nice sorunlardan biridir.
Kâr anlayışının olduğu yerde gerçek kültürün olamayacağını ve kültürün bir ticaret konusu
haline gelmemesi gerektiğini de yinelemektedirler.
Popüler kültüre olumsuz/kötümser yaklaşım gösterenlere göre, bilhassa televizyon olmak
üzere kitle iletişim araçları insanları yasamdan yabancılaştırmakta ve gerçeklikten
soyutlamaktadır. Kitle iletişim araçları ile daha da etkin ve yaygın hale gelen popüler kültür,
duygusal ve zihinsel olarak yıkıcıdır. Popüler kültür sahte hazlar sağlamakta ve hayali bir
içerik sunarak insanların gerçeklikle bas etme becerilerini engellemektedir (Gans, 2005: 53,
54). Özkök’e (1985: 115, 117) göre de, kitle iletişim teknikleriyle üretilen bu kültür düşük
düzeyli bir kültürdür. Kitle iletişim araçları bununla birlikte demagojik bir ortam da
yaratmakta ve bu demagojik ortam yalnızca yapıtların içeriğinde değil, aynı zamanda geniş
bir müşteri yakalama çabalarının ulaştığı boyutlarda da görülmektedir.
Popüler kültür olgusuna yönelik olumsuz/kötümser tavır alanlar, popüler kültür ürünlerine,
onun üretimini yapanlara ve onu kullananlara karsı sert eleştiriler yapmakta; bunların
toplumsal ve kültürel ortam için sağlıklı olmadığı hususunu sürekli belirtmektedirler.
Popüler kültüre karsı olumlu/iyimser ve olumsuz/kötümser tavır takınanların konuya
yaklaşımı birbirlerine karsı oldukça terstir. Fakat her iki temel yaklaşım grubunun da kitle
iletişim araçlarının etkisine vurgu yapması gözden kaçmamalıdır. Aynı zamanda her iki temel
yaklaşım grubu kitle iletişim araçları ile popüler kültür arasında yakından bir bağ olduğu
noktasında da kesişmektedirler. Kitle iletişim araçlarının özelde de televizyonun kültüre
yönelik etkisi, rolü kabul edilmektedir. Zira bu etkilerin niteliğinin ne olduğu ve bunların
sosyo-kültürel ortama ne yönde etkide bulunduğu hususunda bakış açılarında farklılıklar
keskinleşmektedir. Burada basta televizyon olmak üzere kitle iletişim araçlarının konumu,
belirleyiciliği açıkça ortaya çıkmaktadır. Gans’a (2005: 70, 71) göre medya, toplumun
kültürel ve siyasal atmosferini biçimlendirmeye yardım etmektedir. Bu sebepten ötürü de
kendilerini ele geçirmek isteyenlerin atılımlarına açıktır. Bu, özellikle televizyon için
geçerlidir.
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Bu Bölümünde Ne Öğrendik Özeti
Genel olarak; popüler kültüre olumlu/iyimser bakanlar, onu kültürel bir akım olarak kabul
ederler ve onlar için önemli olan halkın istediğini almasıdır. Onlar popüler kültürü
demokrasinin ve bireysel özgürlüğün simgesi olarak alırlar. Onlara göre popüler kültürde
direniş, mücadele, başkaldırı gibi öğeler bulunmaktadır ve bunlar bireysel özgürlüğe hizmet
etmektedir.
Genel olarak, popüler kültüre olumsuz/kötümser bakanlar ise, popüler kültürü, bireylere sahte
yasam alanları ve yapay mutluluklar sunup, onları tek boyutlu, eleştirmeyen, karsı çıkmayan,
konformist bireylere dönüştürdüğünden dolayı değersiz bir olgu olarak görmektedirler. Onlar
popüler kültürü, kültürel üretimde hem ekonominin hem de ideolojinin üretimiyle ele
almaktadırlar. Onlara göre popüler kültür kitle kültürü ile esleşmiştir, aynı anlamdadır.
Popüler kültürün basit zevk ve ilgilerin kültürü olduğunu belirtirler.
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BÖLÜM SORULARI

1-Hangi düşünürün popüler kültür yaklaşımı olumludur?
a)
b)
c)
d)
e)

Adorno
Marcuse
McLuhan
Horkheimer
Stuart Hall

2-Aşağıdakilerden hangisi popüler kültüre olumlu bakanların düşüncelerinden değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Popüler kültürü, kültürel bir akım olarak kabul ederler
Popüler kültürü demokrasinin ve bireysel özgürlüğün simgesi olarak alırlar
Popüler kültürde direniş, mücadele, başkaldırı gibi öğeler bulunmaktadır
Popüler kültür bireysel özgürlüğe hizmet etmektedir
Popüler kültür kitle kültürü ile esleşmiştir, aynı anlamdadır

3- Global köy kavramıyla bilinen iletişim kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Marcuse
Stuart Hall
John Fiske
McLuhan
Adorno

4- Marshall McLuhan, insanlık tarihini kaç döneme ayırmıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

1
2
3
4
5

5- John Fiske, popüler kültürün hangi kültür ile benzer noktaları olduğunu düşünür?
a)
b)
c)
d)
e)

Folk kültürü
Seçkin kültür
Yüksek kültür
Alt kültür
İlkel kültür
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………….., göre kitle iletişim araçlarınca sunulan kültürel içeriklerin, toplumsal

6-

düzeyde yarattığı standartlaştırıcı etkinin yanı sıra; politik bir amaca hizmet eden kitle iletişim
araçlarının kullanım hakkını elinde bulunduran hâkim ideolojinin bir yansıyanı olarak kültürel
iklimi belirlemede ne derece etkin olduklarını da ortaya koymaktadır’.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Adorno
Stuart Hall
Frankfurt Okulu
M.McLuhan
J.Fiske

7- Aşağıdakilerden hangisi John Fiske’nin popüler kültüre yaklaşımı arasında gösterilemez?
a)
b)
c)
d)
e)

Popüler kültür bir tüketim kültürüdür.
Popüler kültür, kitle kültürü değildir.
Popüler kültürü üreten halktır.
Gündelik yasam popüler kültür pratikleri tarafından oluşturulur.
Popüler kültür, toplumsal mücadelenin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

8- Popüler kültürü, ‘anlam savası alanı’ olarak tanımlayan iletişim kuramcısı kimdir?
a)
b)
c)
d)
e)

McLuhan
John Fiske
Adorno
Stuart Hall
Marcuse

9- Frankfurt okulu, 1933 yılında Almanya’da Hitler’in iktidarı ele geçirmesiyle hangi ülkeye
taşınmıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Fransa
İngiltere
ABD
İtalya
İspanya
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10-……….. göre sistem, kitlesel üretim ve tüketimi zorunlu kılar. Bu nedenle sistemin üretim
yeteneğinin başarısı satış ve aşırı tüketime bağlıdır. Ürün ne kadar çok tüketilirse üretimin o
denli başarılı olduğu savunulur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Marcuse
Adorno
McLuhan
Stuart Hall
J.Fiske

Cevaplar: 1c, 2b, 3d, 4d, 5a, 6c, 7a, 8b, 9c, 10a
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10. YABANCILAŞMA VE KAMUOYU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. YABANCILAŞMA VE KAMUOYU
10.1. Yabancılaşma
10.1.1. Melvin Seeman’ın Yabancılaşma Üzerine Çalışmaları
10.2. Kamuoyu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yabancılaşma ne demektir?
2) Kamuoyunu nasıl tanımlarsınız?
3) Bireyin kendine yabancılaşması söz konusu mudur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Yabancılaşma ve Kamuoyu

Yabancılaşma ve
Kamuoyuna ilişkin
kavramsal yaklaşımları
öğrenir

Melvin Seeman’ın kamuoyu
üzerine çalışmalarından yola
çıkarak yabancılaşma ve
kamuoyu kavramlarını
irdeler
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Anahtar Kavramlar
Kamuoyu, Yabancılaşma, Melvin Seeman

206

Giriş
Yabancılaşma kavramı birçok bilim adamı tarafından ayrı biçimlerde ele alınmıştır. Kimileri
toplumbilimsel ve ruhbilimsel açıdan irdelerken, kimileri de kültürel açıdan incelemiş ve bu
alanda çalışmalar yapmışlardır. Bunun da en temel nedeni, yabancılaşma sorununun odak
noktasında insan öğesinin bulunmasıdır. İnsan, toplumu oluşturan en küçük öğe ve toplumun
içinden çıkabilecek iyi ya da kötü eylemlerin en önemli başlangıç noktasıdır. Bu da bilim
adamlarını yabancılaşma konusunda çalışmalar yapmaya itmiştir. Bu ders kapsamında
kamuoyu ve yabancılaşma kavramları üzerinde durulacaktır.
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10. YABANCILAŞMA VE KAMUOYU
10.1. Yabancılaşma
Yabancılaşma terimi, aslı Latince’den gelmiş olan “alienation” terimidir. Bu terimin kökü;
“alienare” bir isim olup, bir şeyi uzaklaştırma, yerini değiştirme, diğeri durumuna koyma
teriminden türetilmiştir. “Alienate” kelimesi ise, “alienus” tan türetilmiştir. Anlamı da bir
başkasına ait ya da diğeri olmak üzere ayrılan anlamına gelir. Burada bir başkasına ait olma,
bireyin düşünce ve kanaatlerinin, kamunun ortak kanaatlerine ait olma durumudur.
Kamuoyu, “opinion”, İngilizce ve Fransızca’da, Latince’deki opinion’un kanaat yahut tam
olarak kanıtlanmamış belirsiz yargı şeklindeki yalın anlamını yüklenir. Fransızca’da gelenek
ve görenekler, “les opinions” olarak adlandırılır. “Opinion” sözcüğü, 18. yüzyılın sonlarında,
değerlendirme yeteneğine sahip bir kamusal topluluğun akıl yürütmesiyle ilişkilendirilmiştir
(Habermas, 1997: 182).
J.J. Rousseau’nunda belirttiği gibi, kamusal alan, insanın toplumsallaşmasıyla oluşmuştur.
Tarihsel süreç içerisinde gelişen teknolojiyle birlikte, siyasal, toplumsal ve kültürel tüm
sistemlerin, insanlığa sunduğu yararlar, yadsınamaz bir gerçektir. Bu yararlar, zararları da
beraberinde getirmektedir. Bunun en önemli sonucu, endüstrileşmiş ülkelerde yaşayan
bireylerin, sosyal, ekonomik ve kültürel düzeyde yaşadıkları yabancılaşma olgusunda
görülmektedir.
Yabancılaşma kavramı birçok bilim adamı tarafından ayrı biçimlerde ele alınmıştır. Kimileri
toplumbilimsel ve ruhbilimsel açıdan irdelerken, kimileri de kültürel açıdan incelemiş ve bu
alanda çalışmalar yapmışlardır. Bunun da en temel nedeni, yabancılaşma sorununun odak
noktasında insan öğesinin bulunmasıdır. İnsan, toplumu oluşturan en küçük öğe ve toplumun
içinden çıkabilecek iyi ya da kötü eylemlerin en önemli başlangıç noktasıdır. Bu da bilim
adamlarını yabancılaşma konusunda çalışmalar yapmaya itmiştir.
Bireylerin toplum içindeki potansiyellerinin tümünü doğru ve tam olarak kullanabilmeleri
için, bazı gereksinimleri vardır. Bu gereksinimler; insanın kendini toplum içinde doğal olarak
anlatabilmesi, anlaşılabilmesi ve kabullenilmesidir.
Yabancılaşma artık yalnızca çalışma yaşamındaki koşullardan kaynaklanmamakta, çağcıl
yaşamın içerikleri de bunu etkilemektedir. Toplumun genelinde gün geçtikçe artan ahlak
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çöküntüsü, kurumların kendi işlevlerinin dışına çıkmaları, bireyin çevrenin etkisiyle kendini
güçsüz hissetmesi ve toplumdan kendini yalıtması da yabancılaşmanın kapsamındadır.
Bireyin kendi gizilgücünün bilincinde olması demek, onun tatmin edilmesi gereken
gereksinimlerinin de bilincinde olması anlamına gelmektedir. Birey, toplum içinde
düşüncelerini olduğu gibi ifade edemiyorsa, zamanla toplum içinde yabancılaşır.
Yabancılaşma durumu, kişinin kendisine, çevresine ve toplum normlarına, gerçek yaşantıya
karşı bazı nedenlerden ötürü oluşmaktadır. “Birey bu durumda ya en uç noktada keskin bir
bireysellik yaşamakta ve kendi dışındakilerin tümünü kitle olarak görmekte ya da tam tersine,
kendi bireyselliğinin anlamını yitirip; pasif, edilgen ve yaşadığı toplum içinde eriyen bir
nesneye dönüşmektedir. Bir de bu iki durum arasında bir durum bulunmaktadır. Bu ise, içinde
yaşadığı toplumun anlık işlevine ve sistemine değişken kişilik yapısıyla son derece esnek
biçimde uyum sağlayabilen, her kalıba girebilen, yanar - döner kişilikli bireydir.

10.1.1. Melvin Seeman’ın Yabancılaşma Üzerine Çalışmaları
Melvin Seeman, “Yabancılaşma Anlamı Üzerine” adlı eserinde, yabancılaşmayı
ruhbilimsel ve toplumbilimsel olarak beş boyut altında incelemiştir. “Bunlar sırasıyla :
1. Güçsüzlük
2. Anlamsızlık
3. Normsuzluk
4. Yalıtılma
5. Kendine yabancılaşma / kendinden uzaklaşma.” (Oldenquist, 199: 4)
Burada güçsüzlük, gücünü kullanamama durumu, kişinin çalıştığı topluluk içinde fiziksel ya
da ruhbilimsel olarak başkaları tarafından yönlendirilerek kontrol edilmesi, sonuç olarak da
kişinin zamanla kendi özünde bulunan gücün zayıflaması hatta yok olmasıdır. Anlamsızlık
sorunu, kişinin her gün yaptığı şeyleri tekrar tekrar değişmeden, monoton bir biçimde
yapmaya devam etmesinden doğmaktadır. Üstelik bu belirli çerçevede yapılan iş sonucu, yeni
bir takım oluşumların, yaratımların ortaya çıkmayışı da kişinin yaptığı işte kendini
gerçekleştirememesine, kendini bulamamsına neden olmaktadır. Böylece yapılan iş, çalışan
için anlamını yitirir.
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Normsuzluk ise, eğer birey bulunduğu topluluğu ya da çalıştığı topluluğun değer yargılarına
zıt bir karakter gösteriyorsa, kendi normlarına uygun olmayan bir ortamda bulunuyorsa, bir
süre sonra kendi normlarını bir tarafa bırakmaya zorlanmaktadır. Bu da onu yabancılaştıran
bir etken olmaktadır.
Kişinin kendine has özellikleri, geçmişi, kişiliği ve beklentileri, bulunduğu ortamda gerektiği
gibi doyurulmadığı zaman, kendisi bulunduğu ortamın sistemi içerisinde bunları tatmin
etmeye çalışacaktır. Ama bu kez, düşünce, duygu ve tavırlarında dengesizlikler ortaya çıkacak
ve kendi kendisinden soyutlanma durumuna gelecektir. Yabancılaşmanın boyutlarından,
güçsüzlük; kontrole, normsuzluk; başkalarının sosyal normlarına ters düşmeye, anlamsızlık;
akılcılık ve anlaşılabilirlik gereksinimine ve yalıtılma da değer sistemlerinin yarışımına
dayanır.
Bunun yanı sıra, Freud’un söyleminde, temel kavramlardan biri olan “aktarma” olayı ile
yabancılaşma olayı arasındaki benzeşmeyi görmekteyiz. “Nevrotik hasta, yabancılaşmış bir
insandır. Kendisini güçlü hissetmez. Korkmaktadır ve çekingendir. Çünkü kendini, kendi
eylem ve yaşantılarının öznesi ve yapıcısı olarak görmez. Yabancılaşmış olduğu için
nevrotiktir. İçsel boşluk ve yetersizlik duygusunu yenmek için tüm insansal niteliklerini,
sevgisini anlığını, cesaretini yansıtacağı bir nesne seçer. Bu nesneye boyun eğerek, kendi
nitelikleriyle ilişkide olduğunu duyar. Kendini güçlü, akıllı ve cesur hisseder. Bireyin
yabancılaşması olgusu üstünde temellenen bu düzenek, bir nesneye çılgınca tapınma durumu,
aktarmaya kuvvet ve yeğinliğini veren ana dinamizmdir” (Fromm, 1996: 65). Burada aktarım,
kişiden kamusal alana yapılmaktadır. Kişi, gücünü kamuoyunun gücünden almaktadır.
Marx’taki yabancılaşmada karşımıza çıkan güçsüzlük ve kendine güvenin yitirilmesi, ayrıca
kişinin kendi özelliklerini ve gizilgücünü karşısındaki nesneye aktararak kendini
gerçekleştirme düşüncesi, Freud’da bu şekilde açıklanmıştır. Buradan şöyle bir sonuç da
çıkarılabilir: Tek başlarına görünüşte güçsüz olan bireyler, bu güçlerini kamusal alana
aktardıklarında büyük bir içsel güç ve buna bağlı olarak eyleme dönüşebilecek yaptırımlar
ortaya çıkar.
Birey, kendisine özgü duygu ve düşünce işlevlerini, kamuoyunun olumlu ya da olumsuz ortak
kanaatlerine aktarmış olduğu için, olaya karşı yabancılaşır. Özel alandaki kanaatler artık
kamusal alana aktarılmıştır.
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10.2. Kamuoyu
Kamuoyu kavramının incelenirken ele alınması gereken iki temel unsur; birey ve toplumdur.
Kamusal ve özel alana bağlı olarak; benlik, kişilik, kamusal rol ve kamusal saygınlık unsurları
söz konusu olmaktadır. Tek tek bireylerden oluşan toplum, başlı başına kendi kurallarını,
ilkelerini, suç, ödül ve cezalarını oluşturmuş bir sistemdir.
Toplum, bu kurallar ve işleyişi içerisinde toplumdaki her bir birey için bir baskı, yönlendirme
ve itici güç oluşturmaktadır. Aslında kişi, bu güç ve baskı altında kendi öz varlığını
kanıtlayabilme aracı olan düşünce ve davranışlarını kamuoyunun güdümüne bağlı olarak
gerçekleştirebilmektedir. Birey, olaylar karşısında kendisini doğal ve gerçek olarak ortaya
koyamamaktadır. Rousseau’ya göre, insanlar bir tür benlik duygusu yüzünden başkalarına
bağımlı olurlar. Dış görünümlerini, söylemlerini başkalarının gözünde onaylanacak şekilde
sınarlar; böylece kendilerini iyi hissederler
Bireylerin toplum içinde bu kendilerini ifade edememeleri durumu, zamanla doğal olarak,
benlik yitimine neden olmaktadır. Hep başkalarına göre tüketim, dışlanma korkusu, alay
edilme ve ayıplanma riski nedeniyle başkalarına göre yapılmış söylemler, bireylerin zamanla
kendi benliklerini yitirmelerine neden olmaktadır. Bu ise, yabancılaşmanın en belirgin
durumudur. Böylece birey, oynadığı kamusal rol içinde kamusal saygınlığını koruyarak
bulunduğu kamusal alanda toplumsallaşmış bir varlık olarak kendi benliğine
yabancılaşmaktadır. Fakat en kötüsü de, bireyin bu yabancılaşmanın farkında olmamasıdır.
Bunun nedeni, çevresindeki diğer bireylerin de aynı ortak kanaatlere uygun davranıyor
olmasıdır.
J.J. Rousseau’ya göre, ceza hukuku, medeni hukuk ve kamu hukukunun yanı sıra kamuoyu bir
dördüncü hukuk biçimidir ki bu yazılı değildir. Bu, bireylerin yüreklerine kazınmıştır.
Geleneklerin, göreneklerin belirlenmiş alanlarında, insanın dışlanmamak için açıkça ifade
ettiği ya da ifade etmek zorunda kaldığı kanaatler ve davranış biçimleri, kamuoyunu
oluşturmaktadır. “Kamuoyu, bireyi, kendi isteği dışında da olsa, belirli bir davranışa
yönlendirebilecek kuralları bünyesinde taşımaktadır...insan kırılgan doğası nedeniyle
başkalarının yargılarına bağlıdır. Çünkü dışlanmak ya da yalnız kalmak istemez” (NoelleNeuman, 1996: 108).
Bulunduğu toplumda sürekli olarak kamuoyunun istenci ve eğilimlerine göre hareket eden
birey, kendine yabancılaşmasından ötürü, mutsuz bir bireydir. Rousseau’ya göre, “insanın özü
ikiye bölünmüştür. Doğasının gerçek gereksinim ve eğilimlerini koruyan insan ve kanaatlerin
boyunduruğu altında kendisini biçimlendiren insan”. Bireyin yabancılaşmasına neden olmakla
birlikte, kamuoyu toplumda birleşmeyi ve adet, gelenek ve göreneklere uygun olacak ahlaksal
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nitelikte kararlar alınmasını da sağlar. Fakat bu her zaman bireyin kendi kararı olmayabilir.
Bu da bireyi mutsuzlaştırır. Kamusal dünya, gerçeğin eksiksiz bir tanımı olarak mutluluk
ilkesine sınırlama getirmektedir (Sennet, 1996: 131).
Kamuoyunun her bir birey üzerinde davranış, düşünce düzeyinde olumlu ya da olumsuz
yansıma izleri bulunmaktadır. Bu işlem çerçevesinde, “kamusal alanı yöneten ilkeler; istenç
ve yapıntı, özel alanı yönetenler ise; kısıtlamalar ve yapıntının silinip gitmesidir” (Sennet,
1996: 131).
Kamuoyu bir olay kişi ya da düşünce ile ilgili izlenim değişikliğini, değerlendirmelerini,
iknaya bağlı olarak bünyesinde bulundurmaktadır. Kamuoyu bu izlenim değişikliğini
yaparken çoğu zaman bir zorlayıcılık kullanmaktadır. J.J. Rousseau, tüketim biçimini de
kamuoyunun belirlediğini söylemiştir. Buna örnek olarak da, sırf parlak olduğu için kumaş
satın alan bir adamı örnek verir. “İlk kez 1820’de Fransa’da ticari “reklam” olarak
tanımlanmış olan ticari reklam, bugün piyasa iktisadının göze çarpan bir tamamlayıcı pazarı
olarak değerlendirilmiştir. 19. yüzyılın sonlarına dek saygın kurumlarda basit ticari ilanlardan
bile rahatsızlık duyulurdu; ticari reklamlar görgüsüzlük sayılırdı.”
“Kanaat idaresi, reklamlardan kamusallığı açıkça siyasal kamu olarak hedef almasıyla
ayrılırken, özel reklamlar, tüketici olmaları ölçüsünde, başka özel şahısları muhatap alır.
Tüketicinin etki altına alınması, özel şahısların oluşturduğu, düşünce üreten kamusal
topluluğun klasik biçiminin çağrışımlarını yok ederek, o kamusal varlığın meşrulaştırıcılığını
istismar eder, kamusallığın işlevleri, örgütlü özel çıkarlar arasındaki rekabete eklemlenir”
(Habermas, 1997:325). Burada da, tüketiciliğe dönüşümü yönlendiren bir güç ve kamuoyunun
bir işlemi olarak reklam karşımıza çıkmaktadır.
Rousseau, “yasama erkinin yalnızca halka ait olduğunu, ama yasamaya Prens’in ön ayak
olması” gerektiğini söyler. Prens, toplumda hangi kanaatlerin yeterince faal olduğunu
gözlemlemelidir, çünkü yasalar ancak devletin gerçek temeli olan birlik ve beraberlik üzerine
kurulabilir. Burada önemli olan, toplumun iyi gözlemlenebilme konusudur. Kamuoyu,
toplumun kanaatini etkilemek, tutum ve davranış değişikliğini sağlamak için gerekli olan
gözlem ve iknayı bünyesinde bulundurmaktadır. Kamuoyu araştırmaları bu gözlem ile
gerçekleştirilebilmektedir. ”Kamuoyu araştırmalarının yaşamsal bir yönü, bireylerin
tutumlarının nasıl değiştiğini anlamaktır” (Milburn, 1998: 37).
Tutum ve tutum değişikliği üzerindeki sosyal ve psikolojik araştırmalar, farklı etmenlerin
bireylerin tutumlarını nasıl etkileyebileceğine ilişkin zengin bilgi sağlamıştır. Siyasal açıdan
toplumu gözlemleme, kamuoyunun tutum ve davranışlarını mevcut siyasal çerçeveye uygun
olarak değiştirmek ve buna uygun bir ikna yöntemi ile bilinçlendirme, bireyi zamanla devlete
yabancılaştırmaktadır. Kitle iletişim araçlarının siyasetin istediği yönde, bu alandaki
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kullanımı, elbette ki halkı belirli bir ölçüde bilgilendirip, bilinçlendirecektir. Fakat
kamuoyunda oluşan bu bilinç, her zaman doğru bir bilinç değildir. Yani, “kamuoyu her zaman
bilinçlidir” yorumu yapılamaz. “Farklı siyasal durumlar kamuoyunun oluşum ve ifadesini
etkileyebilir. Örneğin, önemli siyasal bilgilerin bulunup elde edilmesi zaman ve para
gerektirdiğinden, yönetimler halkla iki yönlü bir iletişimi sürdürme konusunda istekli
olmadıkça, bir çok kişi, tutum geliştirmek ve biçimlendirmek için gerekli bilgilere kolay
ulaşamayacaktır. Siyasal sistemlerin doğası gereği önemli bilgilerin genellikle bütün
yurttaşlar için ulaşılabilir olma olasılığı düşüktür” (Milburn, 1998: 38).
Bu durumda, halkın her zaman bilinçli ve tutarlı olması yönündeki düşünce yanlış olacaktır.
Birey, siyaseti tek başına yönlendirmede pasif ve edilgendir. Ancak düşüncelerini diğerlerinin
ortak kanaatleriyle birleştirdiğinde bir güç kazanır ve tutumlarını ifade eder. Fakat sergilediği
bu tutumlar, her zaman kişinin kendi gerçek düşünceleri olmayıp, sadece kendisininkine yakın
düşünceler olabilmektedir. “Kamuoyu, değişik insanların değişik bir dizi konuda siyasete
ilişkin tutumlarını yansıtır. Bu tutumlar bazı insanlarda güçlü olabilir ve sık sık ifade
edilebilirler. Diğerleri ise, tutumları üzerinde, yalnızca sorulduğunda ya da bir kampanya
bağlamında özgül inançlar kendileri için çarpıcı kılındığında düşünebilirler” (Milburn, 1998:
40). Kamuoyu, siyaset yönelimlidir ve siyasal sonuçları vardır. Kamuoyu baskısını göz ardı
eden yönetim ve siyasetçiler, uzun süre iktidarda kalamazlar.
Siyasete yabancılaşmış bireylerin belirli konularda ikna edilerek tutumlarını değiştirmelerinin
sağlanması daha kolay olmaktadır. Bununla birlikte, kamuoyunun tutumunun
değiştirilmesinde önemli diğer bir noktanın da, bireylerin kişilikleri olduğunu görmekteyiz.
“Kişiliğin kamuoyu üzerindeki etkisi ve siyasal davranış üzerinde çalışan toplumbilimciler,
iki yaklaşımdan birini izlemişlerdir: bunlar; Bennett’in (1980) dediği gibi ‘bütüncü’ ve ‘kişilik
özelliği’ yaklaşımlarıdır. Bütüncü yönelimler; kişiliğin temel örgütleyici ilkesini anlamaya,
kişilik özelliği kuramları ise; kişinin siyasal düşünce ve eylemi için belirli bir kişilik özelliği
ya da boyutunun önemini anlamaya çalışmışlardır” (Milburn, 1998: 40).
Toplumun demografik ve psikografik etmenleri, bireylerin tutum değişikliklerini önemli
ölçüde etkilemektedir. Bu farklı etmenler nedeniyle, bireylerin siyasete katılma dereceleri,
yabancılaşma derecelerini de etkilemektedir. Kamuoyunda görülen siyasal yabancılaşmanın
başlıca toplumsal etmenleri; gelir ve eğitim düzeyleridir. Walter Dean Burnham (1982),
A.B.D’de son 20 yılda kamuoyunda siyasal yabancılaşmanın keskin bir biçimde arttığını
belirtmektedir. Burnham, Harris kamuoyu yoklamalarına dikkat çekmektedir. “Size ne
olduğu, ülkeyi yönetenlerin umurunda değildir.” cümlesine katılma oranı % 30’dan daha fazla
artmış, aynı zamanda 1960’tan bu yana seçimlerde kullanılan oy sayısı düşmüştür.” Bu durum
da, bireylerin giderek siyasete yabancılaştıklarının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.
Rousseau, kamuoyu kavramını özel alan olarak halkın söylemine göre incelerken, bireyin
kararını kendi istemlerine ya da halkın/kamuoyunun ortak kanaatinin boyunduruğu altında
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aldığını belirtmişti. Diğer yandan, kamusal alanda ise, yasama hakkının halka ait olduğunu,
fakat bunun yönlendirilmesinin siyasi güce ait olduğunu belirtmişti. Bu açıdan bakıldığında
denilebilir ki; birey özel alanda aldığı kararlarında, halkın çoğunluğuna, istemeden de olsa,
uymak durumunda kaldığında, farkında olmadan yabancılaşmaktadır. Aynı şekilde, siyasi
gücün, bireyi kendi eğilimleri doğrultusunda biçimlendirmeye çalışması da bireyin
yabancılaşmasına neden olmaktadır.
“Habermas, kamu erkinin kültürel-siyasal karşıtı olarak 17. ve 18. yüzyıllarda ortaya çıkan
burjuva kamuoyunun oluşturduğu platformu, ‘burjuva kamusal alanı’ diye adlandırmaktadır”
(Aktaran: Atabek ve Dağtaş, 1998: 162). Bu kamusal alan, sanayi kurumlarının büyümesi ile
birlikte, 19. yüzyıldan itibaren değişime uğramıştır. Böylece, önceden eleştirel tartışmaların
olduğu kamusal alan, kültür ürünlerinin tüketildiği alanlardan biri haline gelmiştir. Habermas
bu konuda şöyle demektedir: “Pazarın yasaları, ekonomik değişim ve toplumsal emek alanını
yönetmeye başladığında kamuoyu oluşturan özel kişilere ait alanı da işgal etti ve eleştirel
tartışma yerini tüketim eylemine bırakmaya başladı. Kamusal iletişim ağı ise çözülerek her
biri diğerinin aynısı olan bir kişiselleşmiş alımlama faaliyeti haline geldi” (Aktaran: Atabek
ve Dağtaş, 1998: 165).
Görülüyor ki, kamusal alan, eleştirel ve rasyonel tartışma alanı olmaktan çıkarak, ekonomik
ve siyasal propagandanın olduğu sözde bir kamusallık durumuna girmiştir. Bu durum da kitle
iletişim araçları ile yaygınlaştırılmıştır. Sonuçta ortaya çıkan bu kamusal alanda, kamuoyu
oluşturan kişiler olaylar karşısında pasif ve edilgen bir konuma itilmişlerdir. Bu da onları
yabancılaştırmış, depolitize olmalarına neden olmuştur.
“Belirli bir kamuoyunun varolduğunu ileri sürebilmek için, hem çoğunluğun hem de azınlığın
kanaatlerinin ifade edilebilmesi gerekir. Düşünürlere göre, herkesi içeren bir kamuoyu
olamaz. Bir görüşün kamuoyu görüşü olması için halkın büyük çoğunluğu tarafından kabul
edilmesi gerekir. Kamuoyunun görüşü olan bir düşünceye herkesin katılımı zorunlu değildir.
Ancak bu kanaati paylaşmayan azınlık da, baskı altında kalmadan, çoğunluğun kararına
uyabiliyorsa, kamuoyundan söz edilebilir” (Aktaran: Atabek ve Dağtaş, 1998: 211). Ama
burada, azınlıkların düşünceleri de göz ardı edilmemelidir.
Buradan şöyle bir gözlem de yapılabilir: olaylara ve özellikle siyasete olan ilgisizlik,
kamuoyunu sınırlı grupların eline bırakmaktadır. “Olaylarla ilgilenen grupların karşısına
farklı istek ve menfaatlerle çıkacak grupların sayısı ve dolayısıyla kanaatlerin sayısı ve çeşidi
de düşük düzeyde kalacaktır. Böylece kamuoyu, bu konu ile ilgilenmeyi, istek ve çıkarlarının
bir gereği gören az sayıda grupların tekelinde kalacaktır. Bu genel ilgisizlik, siyaset
konusunda, halk arasında genel bir kanaat boşluğuna yol açacaktır. Kanaat boşluğu
büyüdükçe, bir yandan kanaatlerini duyurmak isteyen ve bunları yayma olanaklarına sahip
olan grupların, öte yandan kendini kabul ettirmeye çalışan hükümetin kanaatleri bu boşluğu
doldurmaya çalışacaktır” (Sezer, 1972: 84).
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Böylece, bireyler siyasete yabancılaşarak, kendilerininki yerine başka kanaatlerin etkili
olmasına izin verir duruma gelmektedirler. Hâlbuki bireyler ülke ve devletle ne derece
ilgilenirlerse, ülkelerine de o derece sahip çıkmış olurlar. Böylece, J.J. Rousseau’nun idealize
ettiği, sorunların üstesinden gelebilecek olan toplumsal sözleşme de gerçekleşebilecektir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yabancılaşma durumu, kişinin kendisine, çevresine ve toplum normlarına, gerçek yaşantıya
karşı bazı nedenlerden ötürü oluşmaktadır. “Birey bu durumda ya en uç noktada keskin bir
bireysellik yaşamakta ve kendi dışındakilerin tümünü kitle olarak görmekte ya da tam tersine,
kendi bireyselliğinin anlamını yitirip; pasif, edilgen ve yaşadığı toplum içinde eriyen bir
nesneye dönüşmektedir. Kamuoyu ise değişik insanların değişik bir dizi konuda siyasete
ilişkin tutumlarını yansıtır. Bu tutumlar bazı insanlarda güçlü olabilir ve sık sık ifade
edilebilirler. Diğerleri ise, tutumları üzerinde, yalnızca sorulduğunda ya da bir kampanya
bağlamında özgül inançlar kendileri için çarpıcı kılındığında düşünebilirler. Kamuoyu, siyaset
yönelimlidir ve siyasal sonuçları vardır. Kamuoyu baskısını göz ardı eden yönetim ve
siyasetçiler, uzun süre iktidarda kalamazlar.
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BÖLÜM SORULARI
1-Melvin Seeman, “Yabancılaşma Anlamı Üzerine” adlı eserinde, yabancılaşmayı ruhbilimsel
ve toplumbilimsel olarak kaç boyut altında incelemiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Bir
İki
Üç
Dört
Beş

2-……….. kavramının incelenirken ele alınması gereken iki temel unsur; birey ve toplumdur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Yabancılaşma
Kamuoyu
Yalıtılma
Gereksinim
Norm

3-Kamusal alan, insanın toplumsallaşmasıyla oluşmuştur. Tarihsel süreç içerisinde gelişen
teknolojiyle birlikte, siyasal, toplumsal ve kültürel tüm sistemlerin, insanlığa sunduğu
yararlar, yadsınamaz bir gerçektir. Bu yararlar, zararları da beraberinde getirmektedir. Bunun
en önemli sonucu, endüstrileşmiş ülkelerde yaşayan bireylerin, sosyal, ekonomik ve kültürel
düzeyde yaşadıkları yabancılaşma olgusunda görülmektedir.
Yukarıdaki düşünceler aşağıda yer alan hangi bilim adamına aittir?
a)
b)
c)
d)
e)

J.J. Rousseau
Baudelaire
Gramsci
Adorno
Marcuse

4- Kamuoyu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kamuoyu, değişik insanların değişik bir dizi konuda siyasete ilişkin tutumlarını
yansıtır.
b) Kamuoyu, siyaset yönelimlidir ve siyasal sonuçları vardır.
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c) Kamuoyu baskısını göz ardı eden yönetim ve siyasetçiler, uzun süre iktidarda
kalabilirler.
d) Kamuoyunun her bir birey üzerinde davranış, düşünce düzeyinde olumlu ya da
olumsuz yansıma izleri bulunmaktadır.
e) Kamuoyu, bireyi, kendi isteği dışında da olsa, belirli bir davranışa yönlendirebilecek
kuralları bünyesinde taşımaktadır.

5- Kamuoyunda görülen siyasal yabancılaşmanın başlıca toplumsal etmenleri; …….. ve
……… düzeyleridir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Öğretim ve Öğrenim
Eğitim ve Öğretim
Gelir ve Eğitim
Öğrenim ve Gelir
Gelir ve Gider

6-Pazarın yasaları, ekonomik değişim ve toplumsal emek alanını yönetmeye başladığında
kamuoyu oluşturan özel kişilere ait alanı da işgal etti ve eleştirel tartışma yerini tüketim
eylemine bırakmaya başladı. Kamusal iletişim ağı ise çözülerek her biri diğerinin aynısı olan
bir kişiselleşmiş alımlama faaliyeti haline geldi” düşüncesi aşağıdaki bilim adamlarından
hangisine aittir?
a)
b)
c)
d)
e)

J.J. Rousseau
Habermas
Gramsci
Marcuse
J.S.Mill

7-………göre, insanlar bir tür benlik duygusu yüzünden başkalarına bağımlı olurlar. Dış
görünümlerini, söylemlerini başkalarının gözünde onaylanacak şekilde sınarlar; böylece
kendilerini iyi hissederler.
Yukarıdaki düşünceler aşağıda yer alan hangi bilim adamına aittir?
a)
b)
c)
d)
e)

Adorno
Habermas
J.J. Rousseau
Marcuse
Hockeimer
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8-Kamusal alanın, insanın toplumsallaşmasıyla oluştuğunu söylen düşünür kimdir?
a)
b)
c)
d)
e)

J. J. Rousseau
Voltaire
Baudrillard
Habermas
Adorno

9- Yabancılaşma sorununun odak noktasında ne bulunmaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Kültür
Medya
İnsan
Bilgi
Teknoloji

10- Kişinin her gün yaptığı şeyleri tekrar tekrar değişmeden, monoton bir biçimde yapmaya
devam etmesinden doğmaktadır.
Yukarıdaki ifadeler Melvin Seeman’ın yabancılaşmanın hangi boyutunu belirtmektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Güçsüzlük
Anlamsızlık
Normsuzluk
Yalıtılma
Kendini yabancılaştırma

Cevaplar: 1e, 2b, 3a, 4c, 5c, 6b, 7c, 8a, 9c, 10b
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11. KİMLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11. KİMLİK
11.1. Kimlik ve Ulusal Kimlik Bilincinin Oluşumu
11.2. Ulus Devlet ve Küreselleşme
11.3. Ulusal Kimliğin Göstergeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kimlik nedir?
2) Ulusal kimliğin göstergeleri nelerdir?
3) Küreselleşmenin kimlik üzerine etkileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kimlik

Kimliği argümanlarıyla
tanımlar

Ulusal kimlik ve
küreselleşmeden yola çıkarak
ulusal kimliğin
göstergeleriyle konuyu anlar
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Anahtar Kavramlar
Ulusal kimlik, küreselleşme, kimlik göstergeleri
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Giriş
Bir ulusa ait olma, bireyin hak ve sorumluluklarını gerçekleştirebilme bilinci ve fırsatına sahip
olması anlamına gelmektedir. Bireyin hak ve özgürlüklerini, sorumluluklarını
gerçekleştireceği, kendini ifade edebileceği ortamların yaratılması ve bunun için güvenliğinin
sağlanması ulus-devletin sorumluluğundadır. Bu ders kapsamında, kimlik, ulusal kimlik, ulus
devlet kavramları üzerinde durulacaktır.
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11. KİMLİK
11.1. Ulusal Kimlik

Ulusal kimlik, ortak geçmiş, ulusal düşünce, ahlak, duygu ve coşkunun, anı ve geleneklerin
ulusun tüm bireylerinde kökleşerek ortak bilinci ve ortak dili oluşturmasıdır. Buna göre,
zengin tarih birikimine sahip olmak, birlikte yaşamak konusunda istekli olmak, ortak tarihin
ve değerlerin korunmasında ortak istence sahip olmaktır. Toplumların etnik kökenleri, üretim
ve tüketim kalıpları, dilleri, dinleri, sanat anlayışları ve buna benzer unsurların tarihi süreç
içerisindeki gelişimi ulusal kültür olgusunun da zihinlerde oluşumunda rol oynamaktadır.
Kimlik, diğerlerine göre farklı olunduğuna işaret eden bir takım semboller yoluyla ifade
edilir.
Ulus devlet, meşruiyetini bir ulusun belli bir coğrafi sınır içindeki egemenliğinden alan devlet
şeklidir. Devlet politik ve jeopolitik bir varlık, ulus ise kültürel ve/veya etnik bir varlıktır.
Ulus devlet kavramı ise bu ikisinin belli bir coğrafyada örtüştürür, ve böylelikle kendisinden
önce gelen devlet yapılarıyla büyük ölçüde farklılaşır.
Tarihteki diğer devletlerden farklı olarak, ulus devlet modelinde devleti oluşturan tüm
vatandaşların ortak bir dil, ortak bir kültür ve ortak değerleri paylaşması esastır. Ayrıca ulus
devlet kavramı her milletin kendi kaderini tayin ve otonomi hakkına sahip olduğu fikrini
içerir. Bu özelliğiyle dünyadaki bir çok milliyetçi harekete ilham kaynağı olmuştur Kimlikte
asıl olan bir yere aitlik duygusunun oluşumudur. Bir ulusa ait olma, bireyin hak ve
sorumluluklarını gerçekleştirebilme bilinci ve fırsatına sahip olması anlamına gelmektedir.
Bireyin hak ve özgürlüklerini, sorumluluklarını gerçekleştireceği, kendini ifade edebileceği
ortamların yaratılması ve bunun için güvenliğinin sağlanması ulus-devletin
sorumluluğundadır. Demokratik bir hukuk devleti ulus-kimlik çerçevesinde ulusal çapta bir
dayanışma bilinci ve örgütlenmesi sağlayarak bireylerin güvenliğini ve özgürlüklerini
gerçekleştirebilir. Ancak, liberal ekonominin güçlenmesi ulus-devletlerin bazı yetkilerini ulus
üstü kurumlara devretmelerine neden olmuştur. Bu kurumlar yalnız ekonomik değil, aynı
zamanda siyasal olarak da etkinlik göstermektedir. Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası,
Uluslararası Para Fonu gibi küresel ekonomik örgütler kendi politikalarını ulus-devletlerin
çıkarlarını dikkate almaksızın gerçekleştirmektedirler. Burada çokuluslu şirketlerin işlevi,
özelleştirme, kamu sektörüne güvensizlik, merkeziyetçiliğin azaltılması ve sosyal haklarda
gerileme ulus-devletin işlevini azaltmakta ve ulus-devletin egemenlik alanını daraltmaktadır.
Ulus-devletin içinde yer alan tarihsel, siyasal, etnik, kültürel ya da ekonomik özellikleriyle
farklılaşan bölgeler devletin işleyişinde söz sahibi olmuşlardır. Etnik grupların, kökten
dincilerin vb. siyasal taleplerde bulunması, her birinin kendi gündemlerini dayatması ulusdevletin dinamiklerini dengesizleştirmektedir. Ulus-devletin egemenlik alanının
daraltılmasında küreselleşmenin de önemli bir rolü bulunmaktadır. Buna göre ulus kavramının
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yerini, bireyler, topluluklar, özel kuruluşlar ve şirketler almıştır ve önemli olan, bu yeni
aktörlerin tercihlerinin ve çıkarlarının yerine getirilmesidir. Dolayısıyla bireyler ekonomik,
iletişimsel, kültürel, hukuksal ve insan hakları ile ilgili tüm hak ve sorumluluklarının yerine
getirilmesinde karşılarında bir ulus-devlet görememektedirler. Bu durum, ulusal kimliği
oluşturan kavramlar yerine kültürel kimlik hakkı, inanç özgürlüğü, örgütlenme hakkı, kendini
farklı görme, diğer gruplardan kendini ayırma vb. yeni kavramların oluşturulmasına neden
olmuştur. Ayrıca, özellikle büyük yerleşim merkezlerinin farklı yerel bölgelerinde yoksulluk,
teknolojik ürünlere ulaşmadaki yetersizlikler, eğitim, sağlık, konut hakları ve sosyal haklar
konusunda eşitsizlikler, gecekondulaşma vb. büyük kentlerin sayısız sorunları karşısında
çözüm aramak ve uyum sağlamak yerine, yoksulluk kültürü diyebileceğimiz adacıklar
oluşturmak suretiyle milli kültürle bütünleşmeyi güçleştirmektedir.

11.1.1. Kimlik ve Ulusal Kimlik Bilincinin Oluşumu
Kimlik, bireyin kendi kendisini, davranışları, ihtiyaçları, motivasyonları ve ilgileri belirli bir
ölçüde tutarlılık gösteren, kendi kendine sadık, diğerlerinden ayrı ve farklı bir varlık gibi
algılamasını içeren bilişsel ve duygusal nitelikte, bileşik bir zihinsel yapıdır. Norbert Elians’a
göre, ulusallık ve birey ilişkisi sevgi ilişkisidir ancak bu sevgi bireyin biz diye tanımladığı
gruba duyduğu sevgidir. Bireyin kendini ulus grubundan sayması, bir ulusa bağlı hissetmesi
ile elde ettiği şey kendinin bir resmidir. Ulusa ait olduğu söylenen tercihler, değerler,
anlamlar, aynı zamanda kendi tercihleri değerleri ve anlamlarıdır.
“Ulusal kimlik, bu kimliği paylaşanların yardımlarına koşma konusunda özel bir sorumluluk
taşıyan kişileri tanımlar. Ayrıca ulusal kimlik öteki olanları ve yeri geldiğinde zarar verme
konusunda özel bir sorumluluk taşınılan kimseleri de tanımlar. Ulusal kimliğin tam olarak
ifade edilebilmesi ve gelişebilmesi için ulusu oluşturan insanların kendi ortak ulusal siyasal
kaderlerine ilişkin karar verme hakkına sahip olmaları gerektiğini ifade eder. Ulusal kimlik
bireylere ulusla özdeşleştikleri için güç verir.” Bir ideoloji olan ulusçuluk, modern toplum
yaşamının ekonomik, politik ve hukuki olarak bütün yönlerini kapsar. İnançları, amaçları,
kurumsal ve toplumsal gerçekleri barındırır ve toplumu belirli amaçlar doğrultusunda
harekete geçirmeye yöneltir.
Kişinin kendini özgür bir birey olarak tanımlaması devletin kamusal olarak tanımlanmış
amaçları teşvik etme gücüne olan ortak bir inanca bağlıdır. Buna karşılık kişinin kendini
seçim ve yargılarının kamusal alanda önem taşıdığı, demokratik bir yönetim altındaki bir
yurttaş olarak tanımlaması, onun eş, öğrenci, işçi, vergi mükellefi ve tüketici gibi çeşitli
toplumsal rollere yönelik tavrını da biçimlendirir. Kimlik kültür ile ilişki içerisinde
tanımlanabilir ve bu yüzden kişi kimlik bağlamı ile varlığını kanıtlayabilir ve kendini
gerçekleştirebilir. Habermas’a göre dolayısıyla bir kimsenin kimliği onun kültürel kimliği ile
iç içe dokunmuştur. Tarihi ve kültürel bir olgu olan kimlik, yine tarihi ve kültürel kökenleri
olan imge ile toplumsal kültürel varlığının iki farklı yönünü oluşturmaktadır. Zihinlerde
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oluşan kanılar toplumsal değer yargılarıdır. Bir ülkenin değerlerinin diğerleri tarafından nasıl
görüldüğüdür. Uluslaşma, kimlik arama olgusu ile yakından ilişkilidir. Bir topluluk
uluslaşabilmek için kendi varlığının bilincine varmalıdır. Bu da sosyalleşme çerçevesinde
mümkün olur.
“Milli kültür olgusunun zihinlerde oluşmasında toplumların etnik kökenleri, üretim ve
tüketim kalıpları dilleri, dinleri, sanat anlayışları ve buna benzer unsurların tarihi süreç
içerisindeki gelişimi rol oynamaktadır. Küreselleşme olgusu içinde, toplumların yeni bir
kültür arayışı, genel hatlarıyla yukarıda sayılan unsurlar üzerinde toplumların asgari bazı
müşterekleri kabul etmesi suretiyle gerçekleşir.”
Ulusal kimlikler, geçmişten kalan mitler, değerler ve sembollerin etkisiyle şekillenmişlerdir.
Uluslar etnik yapının üstüne oluşmuştur.“Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi ulusal kişilik ve
benlik duygusunun ifadesidir. Bir ulusun diğer uluslara bakarak doğal ve kazanılmış özel
karakterlere sahip olması diğer uluslardan farklı bir varlık meydana getirmesi, genellikle
onlardan ayrı olarak onlara paralel gelişmeye çalışması anlayışına milliyetçilik ilkesi denir”
(6) Milliyetçilik ilkesinin tam olarak benimsenmesi ise ulus kimliğin yerleşmiş olmasının
göstergesidir.

11.2. Ulus Devlet ve Küreselleşme
Yadsınamaz bir çağdaş gerçeklik olan küreselleşme ile ulus-devlet arasında bir gerilim söz
konusudur. Bunun nedeni, her ülkenin dünya ekonomisi ile bütünleşirken daha avantajlı bir
konum yakalamak istemesinden ve bu eğilimlerin esas olarak devlet politikası biçiminde
yansıma bulmasından kaynaklanmaktadır. Buna karşılık, küreselleşme süreci içerisinde kimin
nasıl bütünleşeceği ve bütünleşmedeki konumunun ne olacağı kararları sermaye, özellikle
uluslararasılaşmış mali sermaye tarafından verilmek istenmektedir. Bu durumda, iki karar
parametresi arasında gerilim ya da çatışma çıkması kaçınılmaz olabilmektedir.
Aşırı küreselleşmecilere göre dünya tek pazara doğru gitmekte, ulusal ekonomilerin yerini
uluslararası üretim ağlarından oluşan küresel ekonomi almaktadır. Bu görüşü savunanlar,
küreselleşme sürecinde giderek ulus-devletin işlevlerini üstlenecek yeni toplumsal örgütlenme
biçimlerinin geliştiğini ileri sürmektedirler. Bu bakımdan küreselleşmeyi, ulus-devletin ölümü
olarak yorumlamaktadırlar. Küreselleşme karşıtlarına göre ise, ulusal ekonomilerin ortadan
kalkmakta olduğu doğru değildir. Yalnızca ulusal ekonomiler arasındaki bağlar ve ilişkiler
artmaktadır. Bu koşullarda, düzenleyici ve yönlendirici işlevleriyle ulus-devletin önemi
azalmakta değil, artmaktadır. Dönüşüm süreci tezini savunan üçüncü eğilim, ilk iki eğilimden
farklı olarak kesin yargılara varmaktan kaçınmaktadır. Buna göre, küreselleşmenin çok
boyutlu bir dönüşüm sürecinin bir boyutu olduğu ve halen yaşanmakta olan bu karmaşık
sürecin nasıl sonuçlanacağını şimdiden kestirmenin mümkün olmadığı ifade edilmektedir. Bu
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görüşe göre, yeni dünya düzeninde ulusal sınırlara bağımlı olmayan kurumlar, uluslarüstü
şirketler, uluslararası niteliği bulunan toplumsal örgütler ve düzenleyici kurumların önem
kazanması, sistemi salt devlet odaklı olmaktan çıkarmaktadır. Buna karşın, ulus-devletin
önemi azalmış değildir. Yaşanan karmaşık süreçte ulusla strateji belirlemek ve küresel düzene
uyum sağlamak için ulus-devletin görevleri daha da ağırlaşmaktadır.
Küreselleşmenin olmazsa olmaz koşulu, pazarın özgürlüğüdür. Ancak bu özgürlüğün,
genellikle gelişmekte olan ülkeleri devlet korumacılığından yoksun bırakmak için kullanıldığı
ileri sürülmektedir. Bu bakımdan, gerçekte korumacılığın (ulusal çıkarlar açısından ticaret ve
sermaye ihracına devlet eliyle müdahale) devam ettiği belirtilmektedir. Bu görüşe göre, en
gelişmiş ülkeler dahi, gerek açık gerekse dolaylı şekilde korumacılık yapmaktadırlar. Örneğin,
Regan yeniden yapılanma süreci ile adeta sembolleşmiş bir devlet adamıdır. Ama uygulamada
durum oldukça farklı olmuş, Başkan Regan döneminde serbest ticaretin şampiyonluğunu
yapan Amerika, ulusal çıkarları söz konusu olduğunda oldukça korumacı bir dış ticaret
politikası izlemiştir. ABD tarafından 1989 yılında Japonya'ya uygulanan baskı, bu korumacı
tutumun ilginç bir örneğini oluşturmaktadır. Bu nedenle, yoksul ülkelere karşı yapılan dış
ticaret şampiyonluğunun, ulusal çıkarlar söz konusu olduğunda hemen arka plana atıldığı ve
karşı tarafa ağır politik baskılar uygulanabildiği görülmektedir.
Öte yandan, çok sayıda ülke üzerinde yapılan karşılaştırmalı sayısal araştırmaların bulguları
göstermektedir ki; küreselleşme sürecine paralel olarak, azgelişmişlerin, geri kalmışların
gelişerek en önde gidenleri yakalaması yani "yetişme, yakalama" kuramı geçerli
olmamaktadır. "Yakalamanın" ulus-devlet bağlamında kendine özgü koşulları vardır. İş
piyasa koşullarına, piyasanın görünmez eline bırakıldığı ölçüde en gelişmiş ülkeleri yakalama
şansı neredeyse yoktur. Ayrıca, pazarın görünmez eliyle geçmişte gelişmişliğin kotarıldığı
hiçbir örnek ülke bulunmamaktadır. Bu nedenle, devletin çok somut, çok net politikalar
geliştirmesine gereksinim duyulmaktadır. Teknolojik gelişmenin eski yapıları alt-üst ettiği
hızlı değişim ortamında gelişmekte olan ülkelerin bunu başarması gerekmektedir.
Bir süre Dünya Bankası'nda da çalışmış olan Amerikalı iktisatçı John Weeks devlet
müdahalesi konusundaki görüşlerini şu şekilde açıklamaktadır: "Doğrusu ben, hala birçok
insanın, ülkelerin başarısının, sözümona piyasa dostu iktisat politikaları sayesinde olduğuna
inanmalarına şaşıyorum". Bu bakımdan, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, Asya
başarısının kaynaklarından önemli dersler çıkarabilecekleri vurgulanmaktadır. Bu dersler
cesaret verici olmayabilir, ancak ulusal ekonomik yönetimin ve dayanışmacı kamu
politikalarının uluslararası rekabeti sağlamak açısından taşıdıkları değeri kanıtlamaktadır.
Politik küreselleşmenin son aşaması, ekonomik gelişmelere bağlı olarak ulus-devletin yavaş
yavaş otoritesinin azalması ve sınırları olmayan bir dünyanın kurulması olarak
tanımlanmaktadır. Ancak, halen küreselleşen dünyada özellikle gelişmekte olan ülkelerde
güçlü bir devlete gereksinim duyulmaktadır. Bununla beraber, günümüzde devletin
girişimcilerden tamamen bağımsız hareket etmesi beklenmemektedir.
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Bilindiği gibi, teknoloji yaratıldığı anda çok büyük bir rant yaratmakta, tekel yaratmakta ve
çok büyük bir getiri sağlamaktadır. Ancak, teknoloji rantının gelişmiş ekonomilerde
yoğunlaştığı görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde ulus-devletin görevi, "Bu gelişmede
etkin olarak nasıl yer alabilirim" sorusunu sormak ve ulusal düzeyde, makro düzeyde bunu
çözmeye uğraşmak olmalıdır.
Örneğin Japonlar, ekonomik yarışmada iletişim ve bilişim teknolojilerinin belirleyici
olacağını çok önceden görmüşlerdir. Dolayısıyla, ekonomik yarışın robotik, enformasyon
teknolojileri ve bilgisayar uygulaması alanlarında kazanılacağının farkına varmışlar ve söz
konusu alanlara büyük yatırımlar yapmışlardır. Ayrıca, araştırma sonucu elde edilen
yenilikleri hızla üretime uygulamışlardır. Bütün bu işler etkin bir devlet katkısı ile
yürütülmüştür. Çünkü böylesine bir atılım tüm toplum ve ekonomi düzeyinde çaba
gerektirmektedir ve bu derece büyük çabaları en rasyonel bir biçimde sonuçlandıracak,
planlama ve koordinasyonu üstlenebilecek, devletin dışında bir kurum bulunmamaktadır.
Küreselleşen dünyada bir yandan içeriden ve dışarıdan gelen baskılarla devletin otoritesi ve
etkinliği sarsılırken öte yandan, hem bu riskler ile uğraşmak hem de girişimcilere ve firmalara
küresel pazarın sunduğu olanaklardan yararlanmada destek olmak bakımından devletin görevi
daha da önemli hale gelmektedir. Ayrıca, küresel ekonomide kabul görmüş ve uygulanan
ahlaki, yasal ve ekonomik kurallara gereksinim vardır. Halihazırda bunu sağlayacak kurumlar
mevcut değildir. Bu durumda devletin egemenliğinin ve öneminin sona ermesi düşünülemez.
Devletin düzenleyici rolünün önemi de göz ardı edilemez niteliktedir.
Ulus-devletin, eskiden olduğu anlamda tek egemen güç olduğunu söylemek biraz zordur.
Ulus-devletle ilgili değişikliklerin olduğu muhakkaktır ve ulus-devletler, birkaç özel örnek
dışında dünyada eskisi kadar kendi içine kapalı değillerdir. Dolayısıyla, ulus-devlet, tanımı
gereği kendi içine kapalı ve dış dünyayla ilişkisi olmayan bir siyasi birim değildir. Ulusdevleti dışa kapanma olarak görenler, dünya ile ekonomik bütünleşme artınca, ulus-devlet
ortadan kalkıyor yorumunu yapmaktadırlar. Oysa bu doğru değildir. Çünkü, büyük topluluklar
açısından en azından seçimle işbaşına gelme yönünden bakılacak olursa, tek meşru güç hala
ulus-devlettir. Aynı zamanda, yönettiği insanların dolaylı, dolaysız oluruna dayanan tek
siyasal güç hala ulus-devlettir. Yani, halkın tek denetleyebildiği güç, demokrasiler işlediği
sürece ulus-devlet olmaktadır. Ayrıca, ulus-devletin bir yönetim işlevi vardır. Birçok
uluslararası kuruluştan söz edilmektedir ancak, bunların hiçbirinin yaptırım gücü yoktur.
Çünkü hiçbiri bu anlamda anayasal kuruluş değildir. Sonunda yasa yapılacaksa, bunun klasik
yasama işlevini de, yürütme işlevini de hala ulus-devlet yerine getirmektedir. Dolayısıyla,
dünyada bunları yerine getirecek bir başka güç ne olmuştur, ne de çok yakında olacak gibi
gözükmektedir.
Öte yandan, ulus-devletin etkisinin azaldığı bir ortamda etnik temele dayanan milliyetçiliğin,
köktendinci akımların, yabancı düşmanlığının güç kazanması da söz konusu olabilmektedir.
Ayrıca, küreselleşme içinde "toplamın çıkarı her tek ülkenin ya da firmanın çıkarı ile
özdeştir" ilkesinin gerçekle pek uyuşmadığı görülmektedir. Bu bakımdan, ekonomik
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küreselleşme sürecinin gittikçe artan şekilde ekonomik eşitsizlik yarattığına dikkat
çekilmektedir.
Bugünün dünyasında küreselleşmenin yadsınamaz bir gerçek olduğu, daha eşit ve adil düzen
özlemlerinin ulusal devleti ve ulusal ideolojileri aşması gerektiği söylenebilir. Nitekim, yeni
dünya düzeninde bütün ülkelerin birbirlerine bağımlılığından söz edilmektedir. Ancak,
karşılıklı bağımlılığın mantıksal olarak eşitlik düşüncesine dayanması zorunludur. Aksi
takdirde, bu durum ideolojik bir aldatmacayı ifade edecektir. Bu nedenle, ulusal sınırları aşan
ve bütün insanlığı birleştirip, bütünleştiren karşılıklı bağımlılığın düzgün işleyebilmesi için
eşitlik sorununun çözülmesi gerekmektedir. Oysa ki, bugünkü hali ile yeni dünya düzeni
ideolojisi ya da karşılıklı bağımlılık ilişkisine baktığımızda, giderek büyüyen bir eşitsizliği
ürettiği görülmektedir. Eşitlik ise bir anda sağlanacak birşey değildir ve bir süreç içerisinde
gerçekleşecektir.
Küreselleşme sürecinin, olumlu sonuçlarının yanında mevcut haliyle güvensizliği, eşitsizliği,
toplumsal adaletsizliği artırdığı ve toplumsal dayanışmayı zayıflattığı ifade edilebilmektedir.
Dolayısıyla, sürecin bu haliyle devam etmesi olası görülmemektedir. Nitekim, günümüzde
adaletsiz küreselleşmeye karşı küresel tepkiler artmaya başlamıştır.
Bütün bu nedenlerden, önümüzdeki dönemde, artan tepkilerin de etkisiyle küre-selleşmeye
insani yüz kazandırma (ya da sosyal sorumlu küreselleşme) çabalarının hız kazanacağı
üzerinde durulmakta ve sosyal sorumlu küreselleşme sürecinde hala ulusal kurumlara önemli
bir işlev düşeceği belirtilmektedir.
Toplumsal adaletsizliklerin ve eşitsizliklerin giderildiği küresel bir uygarlık kuruluncaya
kadar, yaşanılan süreçte ulus-devletlerin yerine getirmeleri gereken önemli işlevlerinin olduğu
görülmektedir. Bu nedenle de, "ulus-devlet" küreselleşme sürecinde önemini koruyacak gibi
gözükmektedir
Uluslaştırma süreci, bireyleri bir bütün içinde türdeş olduklarına inandırma çabasıdır. Bununla
birlikte, ulus altıcılık ve ulus üstücülük ulus-devlet kurgusunu ortadan kaldırma gücünü elinde
tutmaktadır. Ulus altıcılık, bölgeselcilik ve mikro ulusçuluk olarak ikiye ayrılır. Ulus
üstücülük, ulus-devletin özgürleşme ve modernleşme sürecini engellediğini ileri sürmektedir.
Avrupa birliği bunun en belirgin örneğidir. Modernleşme sürecinin doğal bir sonucu olarak,
kültürel değerlerin aktarılması süreci toplumsal iletişim çerçevesinde gerçekleşmektedir.
Toplumsal iletişim ulusçuluğun ortaya çıkmasında temel bir etkendir. “Karl Deutsch’a göre,
belli bir kültürel yapıyla, belli bir toplum arasında her zaman için toplumsal iş bölümünü
ortaya çıkaran bir ilişki vardır. Bu iş bölümü de, sürekli bir iletişimi zorunlu kılar… Buna
göre, birbirlerine kültürel özelliklere bağlı benzer davranış biçimleri ve iletişim kanallarıyla
bağlanmış belirgin sayıda insan topluluğu, halk olarak adlandırılır. Halk aşamasından daha üst
aşama olan ulus aşamasına geçiş ise iletişim kanallarının belli bir gelişkinlik düzeyine
ulaşmasından sonra mümkün olacaktır.”

231

İletişim kanallarının çoğalması, bilgi akışının hızlanması, her alanda mal ve hizmet
transferinin artması küreselleşmenin getirdiği sonuçlardır. Ancak, Stuart Hall
“Globalleşmeyi, ulus-devlet ile ulus kültür kimliği arasındaki ilişkinin giderek yok olmasına
sebep vermekle suçlarken, bir yandan da yerel kimliklerin bu ortamda kendilerini ifade
edebilme olanakları bulmasına yol açtığını düşünmektedir. Resmi ulus-devletin merkezi
yapısının kırılmasıyla yerel olan ve yaşayan kimliklerin dillenmeye başlamasının başat
söylemleri tehdit ettiğinden söz edilebilir.”
Küresel şirket ve kurumlar aracılığıyla küreselleşme bağlamında dil, alışkanlıklar, düşünüş
tarzları, yaşam felsefesi gibi çeşitli değer yargıları yeniden üretilmekte ve topluma
sunmaktadır. “Kültürel kimlik, birincil olarak özdeşleşmeye dayanır. Kültür içinde bireyin,
kendini daha fazla güven içinde hissetmesi için özdeşleşme çok önemlidir… Özdeşleşme ve
güvenin en bariz görüldüğü kimlik türü milli kimliklerdir. Lakin ticaretin globalleştiği,
uluslar arası şirketlerin yaygınlaştığı, sürekli göçlerin yaşandığı ve marjinal taleplerin arttığı
bir dünyada, özdeşleşme ve güvenin ne kadar zor temin edileceği açıktır.”(26) Bu kültürel
tahakküm çerçevesinde televizyon programları, reklamlar ve bunun gibi ithal edilen kültür
ürünleri önemli bir kültürel etki yaratmaktadır. Kültür doğal bir olgu değildir, tümüyle
insanın eseridir. Kalkınmakta olan toplumlara tüketim kültürü dayatılmakta bu da kültürün
bozulmasına neden olmaktadır.”

11.3. Ulusal Kimliğin Göstergeleri

Gelenekler - Bayramlar
Ulus kimlik, sembol, anı, sanat eserleri, töreler, alışkanlıklar, değerler, inançlar ve bilgilerle
yüklü bir gelenekten, kolektif bellekten beslenir.

Dil
İçsel unsurlar; dil, din, soy, kültür ve tarih birliği, dışsal unsur ise, düşman imajıdır. Bu
unsurlar kültürel varlıkların sergilenmesi ve eğitim sistemi dolayısıyla belli bir siyasi
yapılanma içinde sağlanabilmekte, ulusal türdeşlik düşüncesi yaratılmaktadır.

Askerlik
Ulus devletin yapısal unsurları; ülkesel bütünlük, siyasal bütünlüktür. Siyasal bütünlük; ulusu
oluşturan bireylerin yurttaşlık sıfatıyla donatılarak siyasi yapıya dahil edilmesiyle birlikte ulus
çerçevesi içinde bütünleştirilmeleridir. Yurttaşlık kavramı, bir ulusa ait olma durumudur.
Yurttaşlık bilincini veren unsurlar zorunlu ilköğretim, zorunlu askerlik, genel oy ilkesi ve
siyasi katılımdır.
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Tüketim
Ulusal kültür olgusunun zihinlerde oluşmasında toplumların etnik kökenleri, üretim ve
tüketim kalıpları dilleri, dinleri, sanat anlayışları ve buna benzer unsurların tarihi süreç
içerisindeki gelişimi rol oynamaktadır.

Tarih Bilinci
Zengin tarih birikimine sahip olmak, birlikte yaşamak konusunda istekli olmak, ortak tarihin
ve değerlerin korunmasında ortak istence sahip olmaktır. Toplumların etnik kökenleri, üretim
ve tüketim kalıpları, dilleri, dinleri, sanat anlayışları ve buna benzer unsurların tarihi süreç
içerisindeki gelişimi ulusal kültür olgusunun da zihinlerde oluşumunda rol oynamaktadır.

Devlet Hizmetleri
Bir ülkenin vatandaşlarına sağladığı hizmetlerin niteliği vatandaşların haklarının ne derecede
gözetildiği ile doğru orantılıdır. Türkiye’nin vatandaşlarına sunduğu eğitim, sağlık, iş, konut
gibi hizmetler araştırmaya katılan denekler tarafından sorunlu olarak görülmekte ve bu
sorunların çözüme ulaşamayacağı düşünülmektedir. Bireylerin ülkesini yetersiz bulmaları ve
haklarını yeterince elde edemediklerini düşünmeleri onları zamanla yabancılaştırmaktadır.
Yabancılaşma ise ortak kimlik duygusunu zedeleyici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
Özellikle ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum üst yapı kurumlarını doğrudan
etkilediğinden, toplumsal düşünceler, duygular ve eylemler de bundan etkilenmektedir.
Özellikle İstanbul gibi farklı sosyo ekonomik ve kültürel statüdeki insanların yaşadığı bir
kentte yaşanılan işsizlik ve ekonomik bunalımlar bazı alt kimlikleri diğer bütün kimliklerin
önüne geçirmektedir. Sermayenin yoğun olduğu bir kent olarak İstanbul’da sınıfsal kimliğe
bağlı olarak din, cemaat ve etnik kimlikler ayrışmaya başlamıştır.

11.4. Ulusal Birliği Oluşturan Semboller
Toplumu bir arada tutan, ortak yaşam biçimi oluşturan en önemli unsur birlik duygusudur.
Denekler ulusal birliği sağlayan en önemli faktörleri; bayrak, dil, kültür, vatan, tarih, din ve
devlet biçimi şeklinde sıralamıştır. Denekler tarafından Türk toplumunda genel olarak bir
birlik beraberlik duygusunun hakim olduğu belirtilmektedir. Deneklerin yüzde 49.8’i
Türkiye’deki sorunların tüm vatandaşların ortak sorunu olduğuna inanmakla birlikte bu
sorunları çözmek amacını güden siyasi partilerin siyasetine inanılmamaktadır.
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Toplum içinde amaçsızlık, idealsizlik ve vurdumduymazlığın yaygın olduğunu
düşünmektedir. Bunlar yabancılaşmaya neden olan unsurlardır. Bunların sürekliliği bireylerin
zamanla toplumdan uzaklaşmalarına, toplum sorunlarına ilgisizliğe ve kendilerini
farklılaştırmalarına yol açabilecektir. Hukuk ve eğitim bireyle toplum arasındaki uyumu
güvence altına alır. Kurumsallaşma ve toplumsallaşma toplumla birey arasında bir ayna işlevi
görür. Güvensizlik de ortak hareket etme isteğini, amaç birliğini olumsuz yönde
etkilemektedir.

Çözüm Arayışı
Türkiye’de ulusal birliğin önündeki en önemli engeller, uzun yıllar çözüme kavuşmayan
sorunlar, kurumlara olan güvensizlik ve gelecekle ilgili kaygılardır. Denekler Türkiye’deki
sorunları çözüme kavuşturacak kişi ya da kurumları ise, meclis, hükümet, sivil toplum
örgütleri, gençlik, öğretmenler, basın-medya ve siyasi partiler olarak düşünmektedir.
Deneklerin Türkiye’de öncelikli olarak ele alınmasını istediği konular ise, işsizlik, eğitim
sorunu, toplum hizmetlerindeki aksaklıklar, zengin fakir uçurumu, rüşvet-yolsuzluk ve terör
sorunudur.
Gelecek Kaygısı
Ulusal birlik geleceğe yönelik kaygı ya da umutların birlikte yaşanılması ve paylaşılmasıdır.
Ulus devletin günümüzde oturduğu temellerin ne ölçüde sağlam olduğu ve bu siyasi
yapılanma biçiminin gelecekte varlığını ne ölçüde koruyabileceği konusunda yürütülecek bir
analizde uluslaştırma sürecinin işlevsel sınırları dikkate alınmak zorundadır. Buna göre
araştırma sonuçlarının geneline bakıldığında bireyler gelecekte işsizlik, toplumsal barışın yok
olması, laikliğin zarar görmesi, yoksulluk, ekonomik bunalım, özgürlüklerin kısıtlanması,
çevre kirliliğinin artması vb. sorunların artacağı kaygısını taşımaktadır. Geleceğe ilişkin bu tür
kaygıların varlığı toplumsal düzenin ya da ilişkilerin bozulmasına ve güvensizliğe yol
açabilir. Böyle bir güvensizlik ortamının oluşması ulus kimliğin yıpranmasına neden olabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ulusal kimlik, ortak geçmiş, ulusal düşünce, ahlak, duygu ve coşkunun, anı ve geleneklerin ulusun tüm
bireylerinde kökleşerek ortak bilinci ve ortak dili oluşturmasıdır. Buna göre, zengin tarih birikimine sahip olmak,
birlikte yaşamak konusunda istekli olmak, ortak tarihin ve değerlerin korunmasında ortak istence sahip olmaktır.
Ulus devlet ise, meşruiyetini bir ulusun belli bir coğrafi sınır içindeki egemenliğinden alan devlet şeklidir. Devlet
politik ve jeopolitik bir varlık, ulus ise kültürel ve/veya etnik bir varlıktır. Ulus devlet kavramı ise bu ikisinin
belli bir coğrafyada örtüştürür, ve böylelikle kendisinden önce gelen devlet yapılarıyla büyük ölçüde farklılaşır.

Yadsınamaz bir çağdaş gerçeklik olan küreselleşme ile ulus-devlet arasında bir gerilim söz
konusudur. Bunun nedeni, her ülkenin dünya ekonomisi ile bütünleşirken daha avantajlı bir
konum yakalamak istemesinden ve bu eğilimlerin esas olarak devlet politikası biçiminde
yansıma bulmasından kaynaklanmaktadır. Buna karşılık, küreselleşme süreci içerisinde kimin
nasıl bütünleşeceği ve bütünleşmedeki konumunun ne olacağı kararları sermaye, özellikle
uluslararasılaşmış mali sermaye tarafından verilmek istenmektedir. Bu durumda, iki karar
parametresi arasında gerilim ya da çatışma çıkması kaçınılmaz olabilmektedir.
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BÖLÜM SORULARI
1-………… , diğerlerine göre farklı olunduğuna işaret eden bir takım semboller yoluyla ifade
edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Ulus
Devlet
Kimlik
Bilgi
Tarih

2-………., meşruiyetini bir ulusun belli bir coğrafi sınır içindeki egemenliğinden alan devlet
şeklidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Ulus devlet
Kamuoyu
Yabancılaştırma
Kimlik
Tarih

3-…………..………. göre dolayısıyla bir kimsenin kimliği onun kültürel kimliği ile iç içe
dokunmuştur. Tarihi ve kültürel bir olgu olan kimlik, yine tarihi ve kültürel kökenleri olan
imge ile toplumsal kültürel varlığının iki farklı yönünü oluşturmaktadır.
Yukarıdaki düşünceler aşağıda yer alan hangi bilim adamına aittir?
a)
b)
c)
d)
e)

A.Giddens
Marcuse
Habermas
Adorno
Gramsci

4- Ulus ile devlet arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
a) Devlet politik ve jeopolitik bir varlık, ulus ise kültürel ve etnik bir varlıktır.
b) Devlet kültürel varlık, ulus ise etnik bir varlıktır.
c) Devlet etnik ve jeopolitik bir varlık, ulus ise somut bir varlıktır.
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d) Devlet somut bir varlık, ulus ise soyut bir varlıktır.
e) Devlet ekonomik bir varlık, ulus ise kültürel bir varlıktır.

5- …………………….. sürecinin, olumlu sonuçlarının yanında mevcut haliyle güvensizliği,
eşitsizliği, toplumsal adaletsizliği artırdığı ve toplumsal dayanışmayı zayıflattığı ifade
edilebilmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Küreselleştirme
Yabancılaştırma
Kamuoyu
Toplum
Ulus devlet

6- ................., bölgeselcilik ve mikro ulusçuluk olarak ikiye ayrılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Yerelleşme
Makro ulusçuluk
Ulusçuluk
Ulus altıcılık
Ulus üstücülük

7- Ulus altıcılık, bölgeselcilik ve mikro ulusçuluk olarak ikiye ayrılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Birey ve toplum
Bölgeselcilik ve mikro ulusçuluk
Küreselleşme ve yabancılaşma
Kimlik ve ulus
Devlet ve kamuoyu

8- Birbirlerine kültürel özelliklere bağlı benzer davranış biçimleri ve iletişim kanallarıyla
bağlanmış belirgin sayıda insan topluluğu, ne olarak adlandırılır?
a)
b)
c)
d)
e)

Ulus
Kimlik
Halk
Modernizm
Kültür
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9- ……………..……….. kavramı her milletin kendi kaderini tayin ve otonomi hakkına sahip
olduğu fikrini içerir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Kamuoyu
Yabancılaştırma
Küreselleştirme
Modernizm
Ulus devlet

10-……….

güçlenmesiyle

ulus-devletlerin

bazı

yetkilerini

ulus

üstü

kurumlara

devretmelerine neden olmuştur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Sanatın
Kültürün
Kurumsallaşmanın
Liberal ekonominin
Sosyal statünün

Cevplar: 1c, 2a, 3c, 4a, 5a, 6d, 7b, 8c, 9a, 10d
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12. GOFFMAN’S SOSYOLOJİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12. GOFFMAN’S SOSYOLOJİSİ
12.1. Goffnıan's Sosyolojisi: Halkla İlişkiler Kuramı Geliştirmeye Yönelik Bir Esin Kaynağı
12.2. Goffman
12.3. Goffman'ın Kavramlarının Halkla İlişkiler Alanında Geliştirilmesi
12.4. Halkla İlişkilerde İzlenim Yönetimi
12.5. Halkla İlişkiler İçin Yapılan Çerçevelemenin Olası Etkileri
12.6. İlişki Niteliği ve İtibarın Halkla İlişkilere Uygulanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Goffman’ın sosyolojisi neyi anlatır?
2) Halkla ilişkilerde izlenim yönetimi nasıl yapılır?
3)Halkla ilişkiler çalışmalarını sosyolojik açıdan nasıl yorumlayabilirz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Goffman’ın sosyolojisi

Goffman’ın halkla ilişkiler
çalışmalarına sosyolojik
yaklaşımını öğrenir

Halkla ilişkilerde ilişki
yönetimi, çerçeveleme, itibar
yönetimi ve ilişki niteliği
Goffman’ın bakış açısıyla
irdelenir
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Anahtar Kavramlar
İzlenim yönetimi, İtibar yönetimi, Çerçeveleme, İlişki niteliği
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Giriş
Günümüzde, halkla ilişkiler uygulayıcıları, iletişimin yanı sıra iç ve dış kitlelerle ilişki
geliştirmeyi, iletişim teknolojisindeki gelişmeler ve sürekli değişen örgütlerle başa çıkmayı
gerektiren çok-yönlü bir mesleği icra etmektedir. Bununla birlikte, hâlâ araştırılmayı bekleyen
çok geniş alanlar vardır. Araştırılmamış bu alanlardan biri, bu dersin konusunu oluşturan ve
özellikle iç ve dış kitlelerle ilişkilere yönelik olan, kişilerarası iletişimdir.
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12. GOFFMAN’S SOSYOLOJİSİ
12.1. Goffnıan's Sosyolojisi: Halkla İlişkiler Kuramı Geliştirmeye Yönelik Bir
Esin Kaynağı
Halkla ilişkiler, akademik bir disiplin ve bir meslek olarak hızla gelişmektedir. Son yıllardaki
yayınlar, giderek artan eserler (Botan ve Taylor, 2004; Heath, 2001; L'Etang, ve Pieczka, 2006;
van Ruler ve Vercic, 2004) yoluyla çeşitli bakış açılarının ortaya konulmasına önemli katkılar
sağlamıştır. Aynı zamanda, halkla ilişkilerin "kuramsal olarak geç kalmış olduğu" ve bir kuram
geliştirmenin gerekliliği de belirtilmektedir (Coombs, 2001; McKie, 2001). Akademik alan ve
uygulamadaki gelişmeler her zaman birbirine koşutluk göstermemesine rağmen (van Ruler,
2005), kuram geliştirmeye yönelik çağrı, uygulayıcılar tarafından da duyulmuştur (Bütschi ve
Stein, 2006; Watts, 2006). Günümüzde, halkla ilişkiler uygulayıcıları, iletişimin yanı sıra iç ve
dış kitlelerle ilişki geliştirmeyi, iletişim teknolojisindeki gelişmeler ve sürekli değişen
örgütlerle başa çıkmayı gerektiren çok-yönlü bir mesleği icra etmektedir. Bununla birlikte, hâlâ
araştırılmayı bekleyen çok geniş alanlar vardır. Araştırılmamış bu alanlardan biri, bu dersin
konusunu oluşturan ve özellikle iç ve dış kitlelerle ilişkilere yönelik olan, kişilerarası iletişimdir.
Geleneksel olarak, halkla ilikiler araştırmacıları ve uygulayıcıları öncelikli olarak dış iletişimle ya
da dış kitlelerle olan ilişkilerle ilgilenmişlerdir. Dış iletişimle ilgili konular büyük oranda
yöneticilere ve örgütsel iletişim araştırmacılarına bırakılmıştır. Yine de, örgütsel iletişim ve
halkla ilişkiler ya da iç-dış iletişim arasındaki bu ayrım savunulabilir olmayıp, aksine bazı
nedenlerden dolayı üretime karşıttır (bkz. Johansson, 2007). örgüt içi iletişim etkinliklerinin
halkla ilişkiler uygulayıcıları ve akademisyenler için önemli olduğuna dair, giderek artan bir
farkındalık söz konusudur (Cheney ve Christensen, 2001 ile karşılaştırınız).
Erving Goffman'm sosyolojik çalışması, farklı alanlarda gerçekleştirmiş olduğu ampirik
çalışmalar sonucunda oluşturduğu sosyal etkileşim kuramları çevçevesinde şekillenmektedir.
Goffman, söylenilen ve yapılanın sembolik değerinin yanı sıra, sosyal yaşamın daha soyut
biçimlerine özel bir dikkat göstererek, kişilerarası anlamlar ve sosyal yapı arasındaki ilişkiyi
incelemektedir. Kültür, toplum ve dil konularına değinmek üzere, antropoloji, sosyoloji ve
dilbilimden yararlanarak geliştirdiği izlenim yönetimi, (sözcükleri, cümleleri, düşünceleri vb.)
çerçeveleme, ilişki niteliği ve itibar gibi temel kavramlarla, "etkileşimsel sosyolinguistik"
alanının oluşturulmasına katkıda bulunmuştur. (bkz. Schiffrin, 1994).
Goffman'm fikirlerinin tam olarak kavranması, sosyal dünyanın nasıl yaşandığı ve yeniden
üretildiği konusundaki bilgimizin derinleşmesini sağlayacaktır. Manning'e (1992) göre, bu
kavrayış, kurumlarımızın ve sosyal çevremizin geliştirilmesine yönelik çabalarımız için hayati
bir önem taşımaktadır.
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12.2. Goffman
Ervin Goffman (1922-1982) sosyoloji disiplinine hem etkide bulunmuş, hem de bu disiplinle ters
düşmüştür. Sosyal etkileşime odaklanarak, sosyal hayatın belirli durumlarında dilin nasıl
oluşturulduğunu, dilin bu durumları nasıl yansıttığını ve bu durumlara nasıl anlam ve yapı
kazandırdığını tanımlamıştır.
Goffman'ın sosyolojisi, çeşitli klasik sosyoloji kuramcılarının fikirlerini geliştirmiş ve bunları,
yapısal karmaşıklığı büyük oranda (Goffman'ın çalışmasından önce) farkedilmemiş olan sosyal
yaşam alanına yüz yüze sosyal etkileşime yönelik olarak uygulamıştır. Fikirleri, Giddens ve
Habermas gibi kuramcıların çalışmalarıyla bütünleştirilmiştir. Goffman'ın düşünce tarzı,
siyaset bilimi, felsefe, antropoloji, dilbilim ve psikoloji gibi sosyoloji dışındaki çalışmalar yapan
akademisyenleri de etkilemiştir, "izlenim yönetimi" konusundaki görüşleri, kişilerarası davranışlar
konusundaki popüler araştırmaların yazarları ve gazeteciler tarafından benimsenmiştir. Diğer
taraftan. Goffman'ın çalışması, hafif ve önemsiz olduğu gerekçesiyle eleştiriye uğramıştır (Smith,
1999). Goffman'ın yöntemleri, sistemli olmayan gözlemlere dayanarak yeni kavramlar üretmeye
yönelik olduğu için sorgulanmıştır. Smith'e göre, genel olarak bakıldığında, Goffman'ın
çalışmalarının evreni, parçalı ve tamamlanmamış bir yapıdadır. Goffman, elde ettiğini
sağlamlaştırmak yerine, bir sonraki konuya geçmek için acele ediyor izlenimini vermektedir.
Daha baştan beri, çalışmasının açıklamaya ilişkin özelliğini vurgulamaktadır (Smith, 1999).
Dolayısıyla, kuramları test edilmiş ve ortaya koyduğu kavramlar daha sonradan çalışmalarını
yorumlayanlar tarafından daha detaylı biçimde geliştirilmiştir.
Goffman, Presentation of Şelf in Everyday Life (Benliğin Günlük Yaşamda Gösterimi) adlı
eserinde bireylerin kamusal alanda kendilerini gösterme biçimlerini dramaya (tiyatro sanatı)
benzetmiştir. Goffman, yüz yüze iletişimi, tiyatro oyuncularının sahnedeki replikleriyle
karşılaştırmaktadır, sahnenin önünde ya da arkasında olma, dekor ve görünüm gibi kavramları
da kullanmaktadır. Goffman'a göre, benlik sosyal bir yapı ya da, daha kesin bir ifadeyle,
etkileşimsel bir yapıdır.
İzlenim yönetimi., insanların kendileriyle ilgili istedikleri izlenimi yaratmak için maksatlı ve
stratejik olarak iletişimi kullandığını göstermektedir. Diğerleriyle olan etkileşimde, bireyler
bu kişilerin kendilerine yönelik izlenimlerini yönetmek için iletişimi kullanmaktadır (Goffman,
1959: 4). Bu iletişim ikiye ayrılabilir: kişinin kendi iradesi ile nisbeten kolay bir şekilde kontrol
edebileceği sözlü iletişim ve daha irade dışı, kontrol etmesi güç olan sözsüz iletişimdir. Alıcı
durumda olan kişiler, sözcüklerle sözcüklerle ifade edilen ve diğer yollarla belirtilen iletilerin
geçerliliğini kontrol eder. Dolayısıyla, iletişim sürecinde bir asimetri söz konusu olur: kişi
iletişimin bir boyutunun bilincindeyken, diğerleri her ikisinin de farkında olur (Goffman, 1959).
İletilen izlenime karşı farklı duruşlar sergilenebilir: kişi, içten olabilir ve oluşturduğu izlenime
inanabilir ya da bunu içtenlikle yapmayabilir. İçtenlikle samimiyetsizlik arasında gidip gelen
doğal hareketle de karşılaşabiliriz.
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Kişilerarası iletişimde, iletişimde bulunanlar, durum tanımını birlikte yapılandıran kişilerdir.
Bununla birlikte, bir izleyici ya da dinleyicinin rolü ne kadar edilgen olursa olsun, herkes,
karşıdakine verilen yanıtın ve iletilen izlenimin yardımıyla durumu tanımlayabilir. İletişim
eylemine tarafından sonradan değiştirilen ve geliştirilen temeli oluşturdukları için ilk izlenim ve
bilgi çok önemlidir. Normal olarak, genel mutabakat ya da anlaşma düzeyi, bir etkileşim
ortamında oluşturulur (Goffman, 1959). Diğer taraftan, bir ortamda oluşturulmuş olan genel
mutabakat, içerik olarak, farklı bir ortamda oluşturulmuş olan mutabakata göre farklı olacaktır.
Pek çok etkileşim ortamında, katılımcılar bir takım olarak işbirliği yaparlar. Etkileşim, tüm
katılımcıların, genel bir mutabakat sağlamak üzere gösterdikleri işbirliği çabası bağlamında
incelenebilir (Goffman, 1959).
Çerçeveleme, bu alanda en çok destek görmüş kavramdır. Bateson (1972), çerçevelerin iletişimsel
eylemleri anlamak için gerekli olduğunu belirtmiştir. Goffman (1974), Bateson'un tanımını
genişleterek, çerçevelerin etkileşimdeki önemini ortaya koymuştur. Goffman'a göre çerçeveleme,
iletişimde bulunan tarafların devam etmekte olan olan bir diyalogu yorumlamak için ihtyaç
duyduğu artalanı (background) açıklamanın bir yoludur. Diğer bir ifadeyle, şu soruya cevap
oluşturmaktır: "Burada ne oluyor?" (Goffman, 1974: 8). Belirli bir düzen içinde kendi başına
anlamlı olan bir faaliyet, sosyal olarak yapılandırılmış bir anlama dönüştürülebilir ya da
"akort edilebilir:" örneğin, eğlence, aldatma, uzun uzadıya anlatma, düş, imgelem, ritüel, gösteri,
analiz ve hayırseverlik gibi. Beklentiler kavrayışımızın yanı sıra, nesneleri ve olayları
yorumlamamızı kolaylaştırır. Aynı zamanda, algılayışımızı da etkilerler. Çerçeveler söylem içinde
ifade edilir ve ortak anlamsal yapıya bağlıdırlar.
Pek çok durumda, bir olayın anlamı belirsiz olabilir. İki anlamlılık, belirsizlik ve tereddüt
olarak hissedilir. Buna ilaveten, kişiler, yanlış algılamalara hatta yanlış eylemlerde bulunmaya
neden olacak şekilde olayları çerçeveleyebilirler. Farklı olaylardaki görünümün farklı
anlamlarının olacağı açıktır. Fakat bağlam genellikle yanlış yorumlamaları ortadan kaldırır. Çok
az bilgiye dayanan eylemler, yanlış yönlendirilmiş çerçevelemeye özellikle maruz kalır.
Goffman (1974), insanların eylemleri sistematik bir biçimde dönüştürmesine ve bu dönüşümleri
davranış örnekleri1 olarak kullanmasına dair günlük yaşamda yapılan çerçeveleme konusunda
çeşitli örnekler vermektedir.
İlişki niteliği (fboting), kişilerin bir etkileşim sırasındaki düşünce biçimleri ya da duruşları ile
ilgili bir kavramdır (Goffman, 1981). Bir konuşmacının başkaları ile olan ilişki, niteliği üçe ayrılır:
animatör, yazar ve baş rol oyuncunu. Animatör, konuşan kişidir; yazar, bağlamı seçen ve
söylenileni şekillendiren kişidir; baş rol oyuncusu ise, ifadenin gerisinde olan ve tutumları ön
plana çıkarılan kişidir (Goffman, 1981). Bu ayrım, etkileşim sırasında güvenilirlik ve içtenlik
imgesinin oluşturulmasına ışık tutmaktadır. Goffman'a göre, "konuşmacı" terimi
kullanılırken, kendi metnini oluşturarak bunu canlandıran kişi kastedilmektedir ve animatör,
yazar ve baş rol oyuncusu aynı kişidir. Ancak, bu senaryonun dışında olan durumlarda oldukça
fazladır. Yalın bir ifadeyle, ezberlenmiş bir metnin akıldan söylenmesi ya da hazırlanmış bir
metnin yüksek sesle okunması, formülleştirme olanağımız olmayan sözcükleri canlandırmamızın
yanı sıra, ve sahip olmadığımız fikirleri, inançları ve duygulan ifade etmemize olanak tanır.

247

İng. cue: insanı yönlendiren bir söz ya da olay; ne yapılacağına, nasıl davranılacağına ilişkin
örnek. bir sözcüğün anlamını sınırlandıran zarf ya da sıfat da uzaklığı göstermektedir.
Etkileşime yönelik analizlerin de göstereceği gibi, bu küçük ipuçları, güvenilirliğin ciddi
biçimde zedelenmesine yol açabilir.
İtibar, bireylerin kendileri için oluşturmaya çalıştıkları ve sosyal ilişkileri tanımlamak için
kullandıkları bir araç niteliğindeki kamusal benlik imgesidir (Brovvn ve Levinson, 1987; Goffman,
1959). İlk olarak Goffman tarafından ortaya konulan bu kavram, daha sonra Brown ve Levinson
(1987, s. 61) tarafından kapsamlı olarak geliştirilmiştir: "İtibar, duygusal olarak yatırım yapılan bir
şeydir ve kaybedilebilir, sürdürülebilir ya da arttırılabilir. Ancak, etkileşim içinde sürekli olarak
bulunması gereken bir öğedir." İletişim, itibar üzerinden yapılır. İtibar, güç ve prestij ile iç içe
geçmiş durumdadır ve etkileşimde itibara yönelik çalışmalar, gizli ya da açık çatışmaların ortaya
çıkarılmasında kullanılabilir. Brovvn ve Levinson'a göre, bu kavramın iki bileşeni vardır (s. 62):
•
•

olumsuz itibar beceri sahibi her yetişkin bireyin, eylemlerinin başkaları tarafından
engellenmemesine yönelik isteği
olumlu itibar her bireyin, isteklerinin en azından başkaları için arzu edilebilir
olmasına yönelik isteği.

İlişkiler nadiren simetrik olup, genel olarak asimetriktir. Bu güç farklılıkları itibarı tehdit eden
ya da itibarı kurtaran eylemler tarafından meydana çıkarılır ve büyük olasılıkla da yönetilir. Alıcı
durumundaki kişinin itibarını tehdit eden eylemlere örnek olarak, alıcının bir şeyi yapması için
üzerinde baskı oluşturan, emirler, ricalar, tavsiyeler, tehditler ve uyarılar verilebilir (Brovvn ve
Levinson, 1987). Konuşmacının alıcı durumundaki kişinin duygularım ya da isteklerini
önemsemediğini gösteren eylemlere için de, onaylamama ifadeleri, eleştiri, şikayet, suçlama ve
hakaret örnek olarak verilebilir. İletişim konusunda ideal bir model oluşturabilecek alternatif (ör.
ikî-yönlü simetrik iletişim), etkileşimle ilgili ampirik çalışmaları kullanmak ve güç farklılıklarını
ortaya çıkaran kavramları da hesaba katmaktır. Amaç isterse stratejik etik ilişkiler oluşturmak,
isterse örgütsel aktivist rolünü üstlenmek olsun, ilişki inşa sürecini daha iyi anlayabilmemiz için
itibar kavramının daha fazla geliştirilmesi ve halkla ilişkilere uygulanması gerekmektedir.

12.3. Goffman'ın Kavramlarının Halkla İlişkiler Alanında Geliştirilmesi
Goffman'ın kavramlarının sınırlı bir şekildeki sunumunu özetlemek gerekirse, yüz yüze
iletişimde, kişisel olduğu kadar kurumsal kimlik ve ilişkiler birlikte yapılandırılmıştır, kuram
geliştirmenin yanı sıra, ilişki geliştirme sürecini ve halkla ilişkileri sürdürmeyi daha derinlemesine
anlamızın yolu, söylemsel bir yaklaşımı benimsemek ve etkileşimi örgütsel alanlarda
incelemektir.
Stratejik etik ilişkilerin oluşturulması ve sürdürülmesi, günümüzdeki halkla ilişkiler araştırma ve
uygulamalarının özünü teşkil etmektedir (Vasques ve Taylor, 2001). Bununla birlikte kişilerarası
ilişkiler ve iletişini, henüz yeterince ilgi görmemiştir. Toth (2000), kişilerarası iletişim
kuranımı, iletişim yönetimindeki bir iletişim etkinliği ve kişilerarası iletişimle halkla ilişkileri
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bağdaştıran kaynakçanın azlığına verilen bir cevap olarak görmektedir. Coombs (2001),
kişilerarası iletişimin geçmişteki kullanımım incelemiş ve kişilerarası iletişini kuramının halkla
ilişkilerde giderek artan bir biçimde kullanma eğilimini araştırmıştır. Kişilerarası iletişim daha
önceden, bir kampanyada davranış değişikliği meydana getirmeye yardımcı olan bir kanal ya da
iletişim ortamı olarak görülmüştür. Geleceğe yönelik öneriler, örgütler ve paydaşların sözlerinin
ve eylemlerinin, aralarındaki ilişkinin gelişimini nasıl etkilediği anlamak için her ana paydaş
kitlesinin ilişki boyutlarını belirlemek ve etkileşim yapılarını incelemektir.

12.4. Halkla İlişkilerde İzlenim Yönelimi
Bireyler gibi örgütler de, "izleyici" önünde, farklı "mekanlarda," çeşitli "oyunlar" sergileyen
"aktörlerdir" (Ailen ve Caillouet, 1994). Halkla ilişkiler alanında Goffman'm izlenim yönetimi
kavramı daha önceden, imajı ya da itibar yönetimi olarak adlandırılmıştır (bkz. Coombs, 2001).
İzlenim yönetimi şu ana kadar, sadece örgütsel krizlere bağlı olarak incelenmiştir (Ailen ve
Caillouet, 1994). Örgütün kamusal imajını ifade eden tümceleri detaylı olarak inceleyen Ailen
ve Caillouet, kriz anında bir örgütün uygulayabileceği izlenim yönetimi stratejilerine yönelik bir
tipoloji oluşturmuşlardır. Bu çalışma, hem kişilerarası, hem de örgütsel izlenim yönetimi
araştırmalarına dayanmaktadır, çalışanların kendi iletişim stratejisi repertuarlarını
oluşturmalarına bağlı olarak, bireyler tarafından kullanılanlara benzer stratejilerin, örgütün dış
söyleminde ortaya çıktığı sonucuna varılmıştır (Ailen ve Caillouet, 1994). Ailen ve Caillouet,
toplumsal arenada kullanılan mesajları incelemenin önemli olduğunu, zira bu mesajların
potansiyel olarak meşruluğun kamusal olarak algılanış biçimlerini oluşturduğunu ve
şekillendirdiğim belirtmektedir. Ortaya çıkan zengin imaj birikiminin, örgütsel liderler
tarafından arzu edilen kamusal imajlarla her zaman için örtüşmediği ya da meşruluk hedefine
göre mantıklı görünmediği sonucuna varılmıştır.
İzlenim yönetimi, yöneticilerle örgütün üyeleri arasındaki iletişimde de önemli bir konudur.
Örgütsel kimliğin nasıl oluşturulduğunu ve değişim çabalarının nedenle dirençle karşılatığını
anlayabilmek için örgütsel iletişim süreçlerinin ve belli başlı aktörlerin incelenmesi
gerekmektedir. Gelecekte yapılacak araştırmalara yönelik olarak şu sorular sorulabilir: halkla
ilişkiler uzmanları ve yöneticiler bilinçli ya da bilinçsiz olarak ne tür izlenimler yaratmakta ve
hangi farklı örgütsel alanlarda iletişim kurmaktadır? Bu izlenimler, sahnede ve sahne gerisinde
nasıl yönetilmektedir? Hangi izlenimler farklı izleyiciler ya da kamu tarafından ürkütücü olarak
algılanmaktadır'?

12.5. Halkla İlişkiler İçin Yapılan Çerçevelemenin Olası Etkileri
Hallahan (1999), çerçevelemenin, tutarlı bir tanımdan yoksun olmakla birlikte, halkla ilişkiler
konusunda yapılacak incelemeler için potansiyel olarak yararlı bir paradigma (belirgin / tipik
örnek) olduğunu belirtmektedir. Çerçeveleme kavramı, medya söylemine ilişkin araştırmalarda
da kullanılmış ve geliştirilmiştir; böylelikle, gündem oluşturma, medyada yapılan
çerçeveleme ve öncelik vermenin yanı sıra, iletişim bilimindeki kuramları da etkilemiştir
(Bulman, 1993; Scheufele, 1999; Wicks, 2005).
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Hallahan (1999), halkla ilişkilere uygulanabilecek yedi farklı çerçeveleme türü belirlemiştir.
Bunlar; durumların, niteliklerin, seçeneklerin, eylemlerin, konuların, sorumlulukların ve
haberlerin çerçevelenmesidir. Hallahan'a göre, çerçeveleme, dolaylı olarak halkla ilişkiler içinde
bütünleyici bir rol de oynamaktadır. Eğer halkla ilişkiler, bir örgütle ona bağlı kitleler arasında
karşılıklı yarara dayalı ilişki gerçekleştirme ve sürdürülme süreciyse, ortak çıkarlarla ilgili
konulara yönelik referans çerçevelerinin oluşturulması, etkili ilişkilerin meydana getirilebilmesi
için gerekli koşuldur (Hallahan, 1999).
Lundy (2006). mesaj çerçevelemenin bilişsel sürece olan etkisini, çalışanların örgüt için
mesajları algılayışları bağlamında incelemiştir. Katılımcılardan, kendilerine sunulan mesları
okurken akıllarından geçen düşünceleri listelemeleri istenmiştir. Yorumların, çerçeveye göre
değişiklik gösterdiği belirlenimiştir. Bu araştırmanın, yüz yüze iletişime ilişkin olarak
genişletilmesi (örneğin, çerçevelemelerin iletişim sırasında oluşturulduğu, fizikzel anlamdaki
görüşmeler), çerçeveleme sürecine ve algılanan çerçeveye göre mesajların yorumlanmasına daha
fazla ışık tutacaktır. Çerçeveleme, metinden bağımsız olduğu için mesajları gerçek
bağlamlarında incelemek de çok önemlidir.
Çerçeveleme konusundaki önemli araştırma alanlarına örnek olarak; "yanlış çerçevelemelerin"
ve dedikoduların nasıl ortaya çıktığı ve fısıltı gazatesiyle yayıldığı, ve kurumsal kimliğin,
değerlerin ve markanın iç ve dış iletişimle nasıl uyumlu hale getirildiği verilebilir. Liderlik
konusundaki araştırmalar, durumların tanımlanması ve grupların hangi örgütsel kararlara uyup,
hangilerini gözardı ettiklerine dair kararların alınması sırasında resmi olmayan liderlerin önemli
bir rol üstlendikleri göstermekle birlikte, resmi olmayan ya da sahne gerisindeki iletişim çok az
araştırılmış bir konudur.

12.6. İlişki Niteliği ve İtibarın Halkla İlişkilere Uygulanması
Örgütsel liderlerle çalışanlar arasındaki iletişim üzerinde ilişki niteliği kavramının da önemli bir
etkisi vardır. Johansson (2003), vizyon, misyon ve hedeflere bağlı olarak iç iletişim konusunu
incelemiştir. Strateji, örgütsel hiyerarşi bağlamında iletildiğinde, yöneticilerin ilişki niteliğinin
iletişim sürecini etkilediğini saptamıştır. "Baş rol oyuncusu" gibi hareket eden ve iletilen strateji
konusunda kişisel sorumluluk üstlenen orta düzey bir yönetici, sürecin yönetim kademesinden
çalışanlara doğru bir akış izleyecek şekilde devam ettirilmesinde başarılı olmuştur. Ancak,
"animatör" rolünü üstlenen, dış danışmanlara güvenen, kendisini "ben uzman değilim" diye
sunan bir yönetici, daha sonradan bölümlerin başındaki müdürlerin direnciyle karşılaşmış ve
iletişim sürecinin çalışanlara ulaştığını görememiştir. Halkla ilişkiler açısından bakıldığında, bu
farklı rolleri ve bu rollerin iletişim sürecine olan etkisini anlamak, kişilerarası ilişkilerin önemli bir
özelliğidir. Yöneticilere iç iletişim konusunda danışmanlık hizmeti verilirken, ilişki niteliğinin
etkisi ve yöneticiler tarafından oynanan farklı roller konusundaki bilgiler, halkla ilişkiler
uygulayıcıları için çok gereklidir.
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Halkla ilişkilerde, Kitleler genellikle diyalog ya da ilişki bakımından eşit bireylerden oluşuyormuş
gibi düşünülür. Bir ilişkide güç unsuru gözardı edildiğinde, bir örgüt ve bu örgüte bağlı
kitlelerin aynı zeminde buluşmaları ve farkedilen sorunlara yönelik olarak karşılıklı yarar
sağlayacak çözümler üretmeleri mümkündür (Jahansoozi, 2006). Bununla birlikte, örgütlerdeki
iletişimi ve ilişkileri büyük oranda etkileyen güç kavramını gözardı etmenin de savunulacak bir
tarafı yoktur aslında (bkz. Leitch ve Neilson, 2001; Mumby, 2001, 1988).
Halkla ilişkiler uygulayıcıları ile gazeteciler, yöneticiler ile çalışanlar ya da yöneticiler ile
çalışanlardan oluşan gruplar vb. arasındaki ilişkiler söz konusu olduğunda, itibar önemli bir
boyuttur ve etkileşimdeki güç farklılıkları konusunda yapılacak çalışmalar için analitik bir araç
işlevi görebilir. İletişim yöneticilerinin statüsü ve onların meşruluk konusundaki taleplerine
ilişkin olarak sık sık tartışılan konu, grup yönetimi toplantıları çerçevesinde yapılacak ampirik
çalışmalarla incelenebilir (bkz. Johansson, 2003).
Goffman'ın kuramlarının halkla ilişkiler konusundaki araştırmalarda nadiren kullanıldığı ve
geliştirildiği görülmektedir. Bununla birlikte, Goffman'ın kuramları, belli başlı bileşenleri güven
ve inançtan oluşan ilişkileri incelemekte kullanılabilir. Goffman'ın sosyolojisi, sosyal etkileşim ve
ilişkiler yaklaşımı nedeniyle, halkla ilişkiler kuramı geliştirmeye motive eden bir kaynak olarak
görülmektedir. Goffman'ın ortaya koyduğu görüşler; ilişkiler, özdeşleşme ve imag gibi halkla
ilişkilerdeki temel kavramlara aktarılmıştır. Hallahan (1999) tarafından da tartışıldığı gibi,
çerçeveleme, halkla ilişkilerde bütünleyici bir rol oynamaktadır. Diğer taraftan, bilgiyi,
kişilerin bu bilgiyi nasıl değerlendirdiği, anlamları kavradığı ve eyleme geçtiğini tanımlayan
durumsal ya da kültürel bir bağlama oturtmaktadır (Hallahan, 2005). İzlenim yönetimi kavramı,
örgütsel krizlere bağlı olarak kullanılmış ve geliştirilmiştir (Ailen ve Caillouet, 1994). Diğer iki
kavram, ilişki niteliği ve itibar, henüz halkla ilişkiler araştırmalarında kullanılmamıştır. Bununla
birlikte, dört kavramın hepsi de, iç ve dış kitlelerle kurulan kişilerarası iletişime yönelik bir bakış
açısı ile gerçekleştirilen, yüz yüze etkileşim konusundaki araştırmalara katkı sağlayabilir.
Sonuç olarak. Goffman'ın kavramları, ampirik alanlardan çıkarılan bulgulara bağlı olarak
geliştirilmiştir. Mikro düzeyde incelendiğinde, örgütlerin içinde ve dışındaki ilişkileri sürekli
olarak şekillendiren sosyal etkileşim, halkla ilişkiler alanına giren kitlelerin ilişkilerine yönelik çok
önemli etkisi olan iletişim sürecini daha derinlemesine anlamamıza yardımcı olacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Erving Goffman'm sosyolojik çalışması, farklı alanlarda gerçekleştirmiş olduğu ampirik
çalışmalar sonucunda oluşturduğu sosyal etkileşim kuramları çevçevesinde şekillenmektedir.
Goffman, söylenilen ve yapılanın sembolik değerinin yanı sıra, sosyal yaşamın daha soyut
biçimlerine özel bir dikkat göstererek, kişilerarası anlamlar ve sosyal yapı arasındaki ilişkiyi
incelemektedir. Kültür, toplum ve dil konularına değinmek üzere, antropoloji, sosyoloji ve
dilbilimden yararlanarak geliştirdiği izlenim yönetimi, (sözcükleri, cümleleri, düşünceleri vb.)
çerçeveleme, ilişki niteliği ve itibar gibi temel kavramlarla, "etkileşimsel sosyolinguistik"
alanının oluşturulmasına katkıda bulunmuştur. Goffman'ın kavramları, ampirik alanlardan
çıkarılan bulgulara bağlı olarak geliştirilmiştir. Mikro düzeyde incelendiğinde, örgütlerin içinde
ve dışındaki ilişkileri sürekli olarak şekillendiren sosyal etkileşim, halkla ilişkiler alanına giren
kitlelerin ilişkilerine yönelik çok önemli etkisi olan iletişim sürecini daha derinlemesine
anlamamıza yardımcı olmaktadır.
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BÖLÜM SORULARI

1-Sosyal

etkileşime

odaklanarak,

sosyal

hayatın

belirli

durumlarında

dilin

nasıl

oluşturulduğunu, dilin bu durumları nasıl yansıttığını ve bu durumlara nasıl anlam ve yapı
kazandırdığını tanımlayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

E.Goffman
Marcuse
Adorno
Gramsci
J.Fiske

2- Presentation of Self in Everyday Life (Benliğin Günlük Yaşamda Gösterimi) adlı eserinde
bireylerin kamusal alanda kendilerini gösterme biçimlerini kim dramaya (tiyatro sanatı)
benzetmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

E.Goffman
Marcuse
Adorno
Gramsci
J.Fiske

3-……………………..., insanların kendileriyle ilgili istedikleri izlenimi yaratmak için
maksatlı ve stratejik olarak iletişimi kullandığını göstermektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

İzlenim yönetimi
Çerçeveleme
İlişki niteliği
İtibar
İmaj

4-…………………….. , bireylerin kendileri için oluşturmaya çalıştıkları ve sosyal ilişkileri
tanımlamak için kullandıkları bir araç niteliğindeki kamusal benlik imgesidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)

İlişki niteliği
İzlenim yönetimi
İtibar
Çerçeveleme
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e) Dayanışma

5- Hallahan, halkla ilişkilere uygulanabilecek kaç farklı çerçeveleme türü belirlemiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

İki
Üç
Beş
Yedi
Sekiz

6- Halkla ilişkiler uygulayıcıları ile gazeteciler, yöneticiler ile çalışanlar ya da yöneticiler ile
çalışanlardan oluşan gruplar vb. arasındaki ilişkiler söz konusu olduğunda, ……… önemli bir
boyuttur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Nitelik
Eylem
İtibar
Çerçeveleme
İzlenim Yönetimi

7- Aşağıdakilerden hangisi Hallahan’ın halkla ilişkiler çerçeveleme türlerinden biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Sorumluluklar
Durumlar
Eylemler
Nitelikler
Eserler

8- ………………..……. , halkla ilişkilerde bütünleyici bir rol oynamaktadır. Diğer taraftan,
bilgiyi, kişilerin bu bilgiyi nasıl değerlendirdiği, anlamları kavradığı ve eyleme geçtiğini
tanımlayan durumsal ya da kültürel bir bağlama oturtmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

İzlenim yönetimi
İtibar
Sorumluluk
Çerçeleveme
Nitelik
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9- Erving Goffman'm ………………………… çalışması, farklı alanlarda gerçekleştirmiş
olduğu ampirik çalışmalar sonucunda oluşturduğu sosyal etkileşim kuramları çevçevesinde
şekillenmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Sosyolojik
Antropolojik
Tarih
Psikoloji
Edebiyat

10- Goffman, söylenilen ve yapılanın sembolik değerinin yanı sıra, sosyal yaşamın daha
…………………..….. biçimlerine özel bir dikkat göstererek, kişilerarası anlamlar ve sosyal
yapı arasındaki ilişkiyi incelemektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Somut
Soyut
Maddi
Manevi
Kültürel

Cevaplar: 1a, 2a, 3a, 4c, 5d, 6c, 7e, 8d, 9a, 10b
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13. BOURDİEU’YU TEMEL ALMAK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13. BOURDİEU’YU TEMEL ALMAK
13.1. Halkla İlişkilerin Sosyolojik Açıdan Kavranması Halkla İlişkilerin Geçerliliği
13.1.1. Habitus
13.1.2. Alan
13.1.3. Sermaye
13.1.3.1. Ekonomik Sermaye
13.1.3.2. Bilgi Sermayesi
13.1.3.3. Sosyal Sermaye
13.1.3.4. Simgesel Sermaye
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Habitus kavramını Bourdieu’dan alıntılayarak nasıl tanımlarız?
2) Sosyal sermaye ne demektir?
3) Kaç çeşit sermaye vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Bourdieu’nun Halkla İlişkiler Alan, Habitus ve Sermaye Pierre Bourdieu’nun alan,
çalışmalarına katkıları
Kavramları
habitus ve sermaye
kavramlarının halkla ilişkiler
çalışmalarında nasıl
kullanıldığı
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Anahtar Kavramlar
Alan, Sermaye, Habitus
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Giriş
Pierre Bourdieu'nün sosyolojisinden yararlanarak, hüküm sürmekte olan kuramlardan daha
gerçekçi bir halkla ilişkiler bakış açısı oluşturulabilir. Bourdieu aktörleri, farklı biçimlerdeki
simgesel ve maddi kaynakların yardımıyla (sermaye) kendilerine sözüm ona alanlarda yer
edinmek üzere için mücadele eden olarak kişiler olarak görmektedir.

261

13. BOURDİEU’YU TEMEL ALMAK
13.1. Halkla İlişkilerin Sosyolojik Açıdan Kavranması
Pierre Bourdieu'nün sosyolojisinden yararlanarak, hüküm sürmekte olan kuramlardan daha
gerçekçi bir halkla ilişkiler bakış açısı oluşturulabilir. Bourdieu aktörleri, farklı biçimlerdeki
simgesel ve maddi kaynakların yardımıyla (sermaye) kendilerine sözüm ona alanlarda yer
edinmek üzere için mücadele eden olarak kişiler olarak görmektedir (Bourdieu ve Wacquant,
1992). Burada alan, aktörlerin sahip oldukları farklı tür ve miktardaki kaynaklara bağlı olarak
ortaya çıkan ve egenmelik, astlık ya da eşitlik ilişkilerinin yaşandığı sosyal uzamdır. Halkla
ilişkiler, bu konumlara sahip olmak için verdikleri mücadelede örgütlere yardımcı olmakta ve
farklı kaynaklara ilişkin bir tipoloji geliştirilmektedir. Bourdieu'nün sosyal bilimlere esas
katlısı, "uygulama kuramı"nın yanı sıra, habitus, alan ve sermaye kavramlarıdır.

13.1.1. Habitus
Habitus, sosyal dünyadaki aktörler için strateji üreten ve aktörlerin sosyal dünya ile ilişki
kurmalarını sağlayan bir yapılandırma düzeneğidir. Habitus; kalıcı davranışlar sistemi, hem
bilinçli, hem de bilinç dışı olarak işlev gören içselleştirilmiş zihinsel ya da bilişsel yapı,
insanların yapmaları ya da yapmamaları gerekenler konusunda sınırlayıcı olan bir kavramdır.
Habitus, davranışların oluşturulduğu ve bireylerin bu davranışları yaşamları boyunca
deneyimler yoluyla göstedikleri durumlara dayanmaktadır (Bourdieu ve Wacquant, 1992).
Aktörler gerçekten de aktifitir; onları belirleyen habitus değildir ya da dışarıdaki güçler
tarafından boğun eğmeye de zorlanmazlar. Yansımanın bir sonucu olarak habitus'a direnç
gösterilebilir. Kalıcı davranışlar sistemi olarak, açık bir sistemdir; toplumu meydana getirir,
fakat aynı zamanda, toplum tarafından da üretilir. Değişime açıktır ve "sürekli olarak
deneyimlere maruz kalır; bu nedenle de, sahip olduğu yapılarını güçlendiren ya da değiştiren
etkiler söz konusudur. Kalıcıdır ama sonsuza kadar devam etmez" (Bourdieu ve Wacquant,
1992: 133).
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13.1.2. Alan
Alan, habitus'la diyalektik bir ilişkisi olan, sosyal alan ya da aktörlerin yer aldığı konumlar
arasındaki ilişkiler ağı olarak anlaşılmaktadır. Farklı konumlar, eşit olarak paylaşılmayan güç
ya da sermaye biçiminde yapılandırılır ve sabitlenir. Çatışma ve rekabet, farklı türdeki
sermayeleri biriktirmeye, korumaya ya da dönüştürmeye çalışan aktörler arasındaki ilişkilerin
özelliğini tanımlar. Bir aktörün sahip olduğu sermayenin miktarına ya da türüne değişen
konumlar: egemenlik, astlık ya da eşitliktir.

13.1.3. Sermaye
Bourdieu, sermayeyi üçe ayırır: ekonomik sermaye (para, mal), kültürel kapital (bilgi,
yetenekler, eğitimsel nitelikler) ve sosyal kapital (bağlantılar, grup üyelikleri). Fakat aynı
zamanda, kapitalin bu üç türünün, simgesel kapital (prestij, onur) olarak kavranabileceğini de
belirtir (Bourdieu, 1986). Aktörler öncelikle, sahip oldukları sermayenin hacmine göre alan
içine yayılmış durumdadır. İkinci olarak, aktörler, sermayelerinin oluşum biçimine göre
dağılım gösterir. Diğer bir ifadeyle, sahip oldukları tüm varlıklar içinde, farklı türdeki
sermayelerin göreceli ağırlığına göre konumlandırılırlar (Bourdieu, 1991).
Sosyal dünya, az çok özerkliği olan, ancak üstteki güç alanı tarafından sınıflandırılmış çeşitli
alanlardan oluşmuş görünür. Örgütsel düzeyde bakıldığında, bir araştırma merkezinin bilimsel
alana, okul-aile birliğinin eğitim alanına, bir bankanın ekonomi alanına, bir tiyatronun kültür
alanına, bir bakanlığın bürokrasi alanına ait olduğu söylenebilir. Bu tür alanların genel
özelliği, bir sermaye türüne diğerlerine göre daha fazla değer vermeleridir; ve bu sermayenin
farklı bir alandaki değeri daha az olabilir. İş dünyası söz konusu olduğunda, ekonomik
alnlamdaki sermayeye öncelik verilir, ancak bu sermaye türünün akademik alandaki değeri
daha azdır, zira burada önemli olan, bir akademisyenin meslekdaşları arasındaki önemi ve
konumudur.

Bir kaç değerli istisna hariç (ör. Edwards, 2006; Harris, 2005; Ihlen, 2005), Bourdieu'nün
çalışmasının halkla ilişkiler içinde gözardı edildiği görülmektedir. Bourdieu'nün sosyolojinin
üzerinde tekrar çalışılmış uyarlamasının, önemli katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir.
Alan kavramı, bir örgütün elinde çeşitli kaynaklar bulundurup, bunları kullanmasının bir yolu
olarak değerlendirilebilir. Bourdieu'nün temel alanımasının avantajı, ilişkiye dayalı ve
dinamik niteliklere yapılan vurgudur. Aktörlerin konumu, birbirleri ile olan ilişkileri
bağlamında görülmekte ve değişik tür ve miktardaki sermayenin işlevleri, bu sermaye
türlerinin alana özgü olarak değerlerinin takdir edilmesi ve sermayeyi elde etmek, elde tutmak
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ya da dönüştürmek üzere sürekli olarak gösterilen çaba biçimde açıklanmaktadır. farklı
alanlarda kendi çıkarlarını gözeten örgütsel aktörlere yardımcı olan bir pratik olarak
düşünülürse, halkla ilişkiler uygulamaları bu resme uyduğu söylenebilir.
Kurumsallaşma, bir örgütteki "sosyal davranışa denge ve anlam katan; bilişsel, kuralcı ve
düzenleyici yapılar ve etkinlikler" (Scott, 1995: 33) olarak tanımlanmaktadır. Burada örgüt,
bir grup birey tarafından, belirli bir hedefe ulaşmak üzere, iletişimi de içerecek şekilde yapılan
işlerde eşgüdüm sağlamaya yönelik girişimler olarak anlaşılmalıdır (Bruzelus ve Skävad,
2000). Bu durum, belirli bir kalıcılığın söz konusu olduğunu ve bazı rollerin katılımcılara en
basit şekilde verildiğini göstermektedir. Bununla birlikte örgütler, kurumsallaşma derecelerine
göre farklılık gösterebilir. En basit işlem biçimi, bir örgütün insan kaynaklarına bakmaktır:
örgütün üyeleri kimler ve kaç kişiler diye sormaktır. Üyeliğe dayalı örgütler söz konusu
olduğunda, örgütün sahip olduğu üye sayısı da, doğal olarak, geçerli bir veridir.
Kurumsallaşma, bu özelliği nedeniyle, insan sermayesi olarak da nitelendirilebilir.
Kurumsallaşmanın diğer bir özelliği de, istikrardır. Bir örgüt, uzun soluklu konularla başa
çıkmaya çalışırken istikrarlı olabilirse, bundan büyük yarar sağlar. Çevre ile ilgili
anlaşmazlıkların çoğunda görüldüğü gibi, çevre konusunda duyarlı yurttaşlardan oluşan böyle
bir grup, hazırladıkları plan sürüncemede kalınca, kaynaklarının eriyip gittiğini farketmiştir
(Ihlen, 2004). Diğer taraftan bu olay, söz konusu gruba beceri geliştirme olanağı da vermiştir.
Kurumsallaşmanın diğer özellikleri, uzmanlaşma ve tekdüzeliktir. Değişmeyen faaliyetler
genellikle tekdüzeliğe ve belirli faaliyetlerin örgütün belirli üyeleri ile bağdaştırılmasına
neden olur. Bunun en önemli göstergesi, bir örgütün halkla ilişkiler faaliyetlerini de tekdüze
hale getirmiş olması ya da örgüt kaynaklarının günlük işlere bağlamış olmasıdır. Kısacası,
eğer örgütün bu işe atanmış bir halkla ilişkiler müdürü ya da halka ilişkiler bölümü varsa, o
örgütün halkla ilişkilerinin nasıl ele alındığı önemli hale gelir.

13.1.3.1. Ekonomik sermaye
Sermayenin diğer biçimlerinin aksine, ekonomik sermaye örgüt dışında tutulabilir. Paranın
kendisi önemli değildir, fakat bu kaynak, diğer kaynakları elde etmek için önemli bir araç
olabilir. Örgüt, diğer bir ifadeyle, basın kitlerini (dosyalarını), basın bültenlerini ve
gazetecilerin haber oluşturmalarını kolaylaştıracak diğer araçlar için bilgiye yönelik mali
desteği sağlayabiliyor mu? (Gandy, 1980). Örgüt, halkla ilişkiler ajanslarından uzman yardımı
alıyor mu?
Bununla birlikte, halkla ilişkilerin etkili olabilmesi için mutlaka pahalı olması gerekmez.
Kaynak açısından nisbeten fakir durumda olan çevre örgütlerinin yıllar içinde medya yer alma
264

biçimlerini ve oranını garantilemiş olmaları dikkate değer bir noktadır. Bir yanda, zaten güçlü
olan kaynaklar ayrıcalıklı konumlarını daha da güçlendirmek için halka ilişkileri
kulllanmaktadır (Davis, 2000). Enerji ve çevre konusundaki anlaşmazlığa yönelik olarak
Norveç'te yapılan bir çalışmada, kaynak açısından çok fakir durumdaki bir çevre örgütü, üç
büyük Norveç şirketini arkasına almış olan hasmını alt etme başarısı göstermiştir. Bu başarı,
halkla ilişkilerin yalnızca zeki bir biçimde kullanılması sonusunda gerçekleşmiştir.

13.1.3.2. Bilgi sermayesi
Bilgi sermayesinin belirli bir biçimi, siyasal sürecin nasıl işlediği ve nasıl lobi yapıldığı ile
ilgilidir. Siyasetçilerin tartışmaya en açık oldukları ve iktidardan gelen bilgiye karşı denge
sağlamak üzere uzmanlığa ihtiyaç duydukları zamanları sezebilmek, değerli bilgiyi oluşturur.
Bir örgüt, siyasal güç oyununu oynama, iktidar için ittifak oluşturma ve rekabet konsundaki
genel becerisinin yanı sıra, geleneksel ya da stratejik nedenlerle yararlı olabilecek belirli
seçim bölgelerinin desteği ile güçlenir.
Diğer önemli bilgi türü ise medyanın nasıl işlev gördüğü ile ilgilenir. Örneğin, haber değeri
için gerekli olan nitelikler, geniş biçimde kabul görmüştür. Olayların genel anlamdaki kültürel
değerlerle uyumlu, yakın bir zaman öncesi ile ilgili, dramatik, çatışmaya dayalı, somut,
betimlenmesi mümkün, eyleme ilişkin siyasal gündemle bağlantılı olması gerekir (Shoemaker
ve Reese, 1996). Haber değerleri, en yaygın kaynak stratejisidir ve haber değerleri ile uyumlu
olay yaratma ya da haber değerlerini karşılayacak şekilde olayların gazetecilere sunulması
biçiminde görülür (Palmer, 2000). Pek çok kaynak, medyanın, çatışmaları güçlendiren
söylemler yerine, vurucu söylemlere daha fazla değer verdiğini ifade etmektedir (Ihlen, 2001).
Bir örgüt, olumlu medya profilleri oluşturarak, geleneksel kurumsal dezavantajlarla başa
çıkma konusunda ilerleme kaydedebilir. Daha önce de belirtildiği gibi, halkla ilişkiler, resmi
olmayan kaynaklar için çok daha büyük bir potansiyel oluşturur. Gerçekten de, profesyonel
anlamdaki halkla ilişkilerin yaygınlaşması, medyanın resmi olmayan kaynak niteliğindeki
gruplara erişimini kısıtlamaktan çok, genişletmek için önemli bir potansiyele sahiptir. Burada
dikkat edilmesi gereken nokta, istenilen en küçük kaynağa bile ulaşma olanağı bulunmayan
bir çok çıkar grubunun ve bireylerin varlığıdır (Davis, 2002).

13.1.3.3. Sosyal Sermaye
Bourdieu, sosyal sermayenin iki bileşeni olduğunu belirtmektedir: öncelikle, bir kişinin sahip
olduğu iletişim ağının boyutu ve ikinci olarak, iletişim ağının diğer öğelerin sahip olduğu ve
kişinin bu ağ yoluyla erişebildiği sermayenin hacmi. Sosyal sermaye, bilinçli ya da bilinçsiz
olarak yapılan, hediye, hizmet, sözcük, zaman, dikkat, özen ya da ilgi vb. alışverişini içeren
bir yatırım stratejisi olarak düşünülmektedir. Aynı zamanda, 'sorumluluk' ya da 'saygınlık'
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kavramları ile de dolaylı olarak ilişkilidir. Bir iletişim ağındaki üyeleri birbirlerine karşı öznel
olarak şükran, saygı ya da dostluk duyabilirler; bu ilişkinin, yasal hak ve sorumluluklar
biçiminde resmileştirilmesi de mümkündür. Saygınlık oluşturulabilir, ancak tanınacağı garanti
edilemez. Sosyal sermayeye yatırım yapmanın riski de vardır. Dar bir ekonomik bakış açısıyla
değerlendirildiğinde, sosyal sermayeye yatırım yapmak anlamsız görünmektedir, zira uzun
vadede kar getirir. Bununla birlikte, sosyal sermaye olmadan elde edilemeyecek çeşitli 'mal'
ve 'hizmetler' söz konusudur. Bu sermayenin, herhangi bir ihtiyaç ortaya çıkmadan önce
oluşturulması gerekmektedir.
Bir örgütün sosyal sermayesini araştırmak için Bourdieu'nünkünün yanı sıra, sosyal
sermayeye yönelik diğer çalışmalara (ör. Lin, 2002) dayanan bazı soruların sorulması gerekir.
Örneğin, bir örgütün sosyal sermayeye nasıl bir yatırım yapacağı; siyasetçilerle, gazetecilerle,
eylem gruplarıyla, bürokratlarla, araştırmacılarla ve diğer örgütlerle olan bağlantıları
güçlendirmek için nasıl girişimde bulunacağı sorulabilir. Yapılan toplantıların sayısı ve bu
toplantıları düzenlemek için harcanan zaman ve para, önemli göstergeler olarak kullanılabilir.
Sorulacak diğer bir soru, bir örgütün iletişim ağının büyüklüğüdür. Örgüt, yukarıda belirtilen
kitlelerle ne kadar bağlantı kurmaktadır ve bu konuda diğer örgütlerle karşılaştırıldığında,
durumu nedir? Örneğin, siyasal bir kararı değiştirmek için gerekenin, bazen yalnızca "iyi" bir
bağlantı olduğu fikrine de hazır olmak gerekir. Başarılı bir halkla ilişkiler kampanyasına
yönelik bir çalışma, bir çevre örgütünün kendilerini "olağan şüpheliler" olarak adlandıran
aktivistlerin oluşturduğu grubun dışındaki kişilerden de nasıl yaralandığını ve faaliyetlerine
aktif olarak katılımalarını sağladığını göstermiştir (Ihlen, 2009: 291).
Genel anlamda sorulabilecek diğer sorular, bir iletişim ağındaki üyelikleri dolayısıyla,
örgütlerin potansiyel olarak ulaşabilecekleri sermayenin türüne yöneliktir. Örneğin, ağdaki
diğer örgütler, nasıl bir profesyonel duruşa (simgesel) ya da uzmanlığa (kültürel) sahiptir?
Araştırma konusu olan örgüt, iletişim ağı ile bunlara nasıl ulaşmıştır? Örneğin bazı örgütlerin
lobicilik ve sağlam siyasal bağlantılara sahip olma konusunda iyi bilgisi vardır. Bu bilgiyi va
bağlantıları, ağdaki diğer üyelerle paylaşarak, sermaye transferi söz konusu olur ve sosyal
sermayenin gücü ortaya çıkar. Norveç'te hidroelektrik santral konusunda çıkan büyük tartışma
yerel bir örgütün, lobicilik ve siyasal bağlantılar sayesinde köklü bir çevre örgütü ile yaptığı
işbirliğinde nasıl yararlandığını ortaya koymuştur (Ihlen, 2004).

13.1.3.4. Simgesel sermaye
Bourdieu'nün gerçekleştirdiği önemli çalışmalar arasında, beğeni önemli bir yer tutmaktadır.
Burada simgesel sermaye, "uzmanlığa yönelik itibar ve saygın, onurlu olma imgesi"
(bourdieu, 1984: 291) olarak tanımlanmaktadır. Farklı bir yerde, "simgesel sermayenin
mantığını tanıyan ya da, isterseniz, sahip olduğu varlığın ya da birikimin rastlantısallığını
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yanlış tanıyan algı kategorileri yoluyla algıladıklarında" (Bourdieu ve Wacquant, 1992: 119),
sermayenin diğer türlerinin tamamının simgesel sermaye biçimini aldığı ifade edilmiştir.
Simgesel sermayenin kökleri diğer sermaye türlerine uzanmakla birlikte, temeldeki çıkar
ilişkilerini gizlediği için "reddedilmiş" bir sermaye biçimidir. Simgesel sermaye, diğer
sermaye biçimlerinin tersine, özneldir ve tanınmak için meşru taleplerde bulunduğu
düşünülmektedir. Simgesel sermaye, güç ilişkilerini meşrulaştırmaktadır (Bourdieu, 1990).
Simgesel sermayenin diğer sermaye biçimlerine uzanan kökleri üzerinde uzun uzadıya
düşünülebilir. Örneğin sosyal sermaye, "bilgi mantığı ve onaylama ile yönetildiği için"
(Bourdieu, 1986: 257) her zaman simgesel sermaye olarak işlev görür. Gerçekten de, farklı
sermaye biçimlerini birbirinden ayırmak genellikle zordur, fakat bir kişi ya da örgütün "iyi
bağlantılarının" olması için ihtiyaç duyduğu itibar, açıkça görüleceği gibi, simgesel
sermayedir. Aynı durum, bilgili olmanın getirdiği itibar için de geçerlidir. Buna ek olarak,
simgesel sermaye, saygın bir eğitimin getirdiği bilgi sermayesi (kültürel sermaye) ile
edinilebilir.
Kurumsallaşmanın, gazeteciler tarafından daha ciddiye alınan resmi ve kurumsal kaynaklarla
bağdaştırılmış meşrulaştırma ve güvenilirlik çerçevesinde simgesel sermayeye
dönüştürüldüğü söylenebilir. Norveç çevre örgütleri ile ilgili somut bir örnek, bir hidroelektrik
santralın yapımına karşı savaşan küçük bir çevreci örgütle ilgili haberlere, daha eski ve köklü
çevreci örgütlere göre medyada daha az yer verilmesidir (Ihlen, 2001). Dolayısıyla, bir örgüt
ne kadar eski ve kurumsallaşmış olursa, bu örgütün gazeteciler tarafından "doğal" bir haber
kaynağı olarak kabul edilme olasılığı artacaktır. Kurumsallaşma, simgesel sermayeyi
oluşturur.
Yeniden oluşturulmuş sermaye tipolojisi
Daha önceki bölümlerde sözü edilen sermaye türleri bir araya getirilerek, halkla ilişkilerin
analizine yönelik olarak aşağıdaki sorular sorulabilir:
(1) Örgütün kurumsallaşma derecesi nedir? Örgütteki insan kaynaklarının doğası, yönetimin
büyüklüğü, örgütün sahip olduğu üye ya da çalışan sayısı, bu çalışanlardan kaçının halkla
ilişkilerde görevli olduğu ve bu sayının diğer örgütler ya da rakiplere göre oranına ilişkin
sorular sorulabilir.
(2) Örgütün ne tür ekonomik sermayesi vardır? Bu sermaye, örgütün bütçesi biçiminde
tanımlanabilir. Diğer taraftan, bu bütçenin ne kadarının halkla ilişkilere aktarıldığını iclemek
de ilginç olabilir. Büyük bir bütçeye sahip olmak, bilgi için mali destek sağlanmasını ya da
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dışarıdan halkla ilişkiler için profesyonel yardım alınmasını kolaylaştırabilir. Veriler ortaya
konularak, farklı örgütler arasında karşılaştırma yapılabilir.
(3) Örgütün ne tür bilgi sermayesi vardır? Burada bilgi sermayesi, resmi bir kurumda alınan
eğitim ya da deneyim yoluyla edinilmiş olan becerileri içermektedir. O zaman bilgi
sermayesi, Bourdieu'nün ele aldığı kültürel sermaye ya da kültürel olgunluktan daha geniş bir
kategoridir (Bourdieu, 1984). Bu durumda bilgi sermayesi, resmi ya da resmi olmayan
eğitime, becerilere ve örgütte temsil edilen deneyimlere odaklanabilir. Özellikle, örgütün ne
tür bir halkla ilişkiler uzmanlığının olduğunu değerlendirmek ve bunu alandaki diğer
örgütlerle karşılaştırmak ilgi çekici olabilir. Nasıl lobi yapılcağına ve modern toplumda
oynadığı merkezi rol nedeniyle medyada nasıl yer bulunacağına dair bilgi çok önemlidir.
Bunların her ikisi de, maddesel ve simge üreten kurumlardır.
(4) Örgütün ne tür sosyal sermayesi vardır? Bourdieu'ye göre, sosyal sermaye esas olarak
grup üyeliği ve bunu izleyen ahlaksal nitelik ile güvenilirlikten oluşmaktadır. Buradaki
önemli özellikler; bir aktörün sahip olduğu iletişim ağının büyüklüğü ve bu kişinin sahip
olduğu sermayenin hacmine ilişkin olarak ağdaki diğer kişiler tarafından yapılan değer
takdiridir. Bir örgütün sosyal sermayeye yaptığı yatırımın büyüklüğü de dikkat edilmesi
gereken bir konudur. Sosyal sermaye, bir örgütün rakipleriyle, siyasetçilerle, gazetecilerle,
bürokratlarla, araştırmacılarla ve diğer ilgili gruplarla olan bağlantıları çerçevesinde,
niteliksel olarak da değerlendirilebilir. İletişim ağı bağlamında değerlendirilecek olan
sermayenin yapısının da belirtilmesi gerekir. Burada yine örgütler arasında karşılaştırma
yapılabilir.
(5) Örgütün ne tür simgesel sermayesi vardır? Simgesel sermaye, "uzmanlık ilişkin itibarın
yanı sıra, saygınlık ve onurlu olma imgesidir" (Bourdieu, 1984: 291). Bunun anlamı,
sermayenin diğer tüm türlerinin, bir örgütün simgesel sermaye hacmini destekleyici ve
arttırıcı yönde işlev görebileceğidir. Simgesel sermaye niceliksel olarak, sosyal konum, prestij
ve bir örgütün meşruluğu çerçevesinde, niceliksel olarak da incelenebilir ve en yaygın
biçimiyle, merkezi konumdaki diğer aktörler ve/veya medya yatafından ifade edilir.
Özet olarak, yukarıda sözü edilenlerin halkla ilişkiler açısından geçerliliği, öncelikle,
sermaye ve halkla ilişkiler yardımıyla oluşturulan güç konumlarının farklı biçimlerini
inceleyebilme olanağına dayanmaktadır. En önemli nokta, mevcut halkla ilişkiler kuramının
genel olarak iyi bir ontoloji* sunamamasıdır (Cheney ve Christensen, 2001). Alan
kavramınının yanı sıra, kaynaklar ya da sermaye tipolojisi ile bu konuya dikkat çekilmiştir.

varlıkbilim, var oluş gerçeğinin özelliklerini ve nesneler arasındaki bağıntıları konu olarak ele alan felsefenin
bir dalı.
*
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Bir aktörün başarılı olması için, öncelikle içinde bulunduğu alandaki kaynaklarını ve
konumunu iyi anlaması gerekir. İkinci olarak aktörün, bu alanı belirleyen kurallar,
yönetmelikler, resmi ya da resmi olmayan sermaye biçimlerinden haberdar olması gerekir.
Üçüncü olarak, aktörün, kendisininkinin yanı sıra, rakiplerin sermaye biçimlerinin de bilindiği
bir alan içinde manevra yapabilme ve koşulları müzakere edebilme olanağının olması gerekir.
Bu noktalar, stratejik ve karmaşık halkla ilişkiler uygulamalarının öğeleri olarak
değerlendirilmektedir.
Bir örgütün halkla ilişkiler faaliyetlerini çerçevelemek amacıyla, alan kavramı, Pierre
Bourdie'nün çalışmalarından ve sosyolojiden ödünç alınmıştır. Bu açıdan bakıldığında, sosyal
düzende yer edinmek üzere birbirleriyle rekabet halinde olan örgütlerin bir ya da daha fazla
alanda konumlandırıldıkları görülmektedir. Buradaki aktörler, konularının tartışılması,
tanımlanması ve çözüme bağlanmasını sağlamaya çalışırlar.
Alanlar arasındaki mücadelede, örgütler farklı türdeki sermayelere dayanırlar. Bu noktaya
kadar, örgütsel sermayeye daha fazla odaklanan bir disiplin olması nedeniyle, medya
sosyolojisinin anlayışı temel alınmış ve bu anlayışı içerecek şekilde yeni bir tipoloji
oluşturulmuştur. Kaynaklara yönelik diğer çalışmalar yerine, Bourdieu'nün temel alınmasının
yararı, Bourdieu'nün ilişkiye dayalı ve dinamik nitelikleri ön plana çıkarmış olmasıdır.
Aktörlerin konumu, birbirleri ile olan ilişkileri bağlamında ele alınmakta ve sermaye miktarı
ve türü, sermaye türleri için alana özgü olarak yapılan değerlendirmeler, sermayeyi edinme,
elde tutma ya dönüştürme amacıyla sürekli olarak yapılan girişimler olarak açıklanmaktadır.
İleride yapılacak araştırmalarda, sermaye biçimlerine yönelik daha zengin ve belirgin
kategorilerin geliştirilmesi ve bu kategorilerin, örgütlerin faaliyette bulundukları alanlarla
olan ilişkisinin ortaya konulması yararlı olacaktır. halkla ilişkiler uygulamalarında belirleyici
bir rol oynadıkları için, sermaye biçimlerinin daha iyi anlaşılması, daha iyi bütünleştirilmesi
ve daha kapsamlı olarak araştırılması gerekmektedir. Bu yaklaşım, hem akademisyenlerin,
hem de uygulayıcıların halkla ilişkiler alanına daha gerçekci bir açıdan bakabilmelerine
yardımcı olacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Pierre Bourdieu'nün sosyolojisinden yararlanarak, hüküm sürmekte olan kuramlardan daha
gerçekçi bir halkla ilişkiler bakış açısı oluşturulabilir. Bourdieu'nün sosyal bilimlere esas
katlısı, "uygulama kuramı"nın yanı sıra, habitus, alan ve sermaye kavramlarıdır. Habitus,
sosyal dünyadaki aktörler için strateji üreten ve aktörlerin sosyal dünya ile ilişki kurmalarını
sağlayan bir yapılandırma düzeneğidir. Alan, habitus'la diyalektik bir ilişkisi olan, sosyal alan
ya da aktörlerin yer aldığı konumlar arasındaki ilişkiler ağı olarak anlaşılmaktadır. Bourdieu,
sermayeyi ise üçe ayırır: ekonomik sermaye (para, mal), kültürel kapital (bilgi, yetenekler,
eğitimsel nitelikler) ve sosyal kapital (bağlantılar, grup üyelikleri). Fakat aynı zamanda,
kapitalin bu üç türünün, simgesel kapital (prestij, onur) olarak kavranabileceğini de belirtir.
Aktörler öncelikle, sahip oldukları sermayenin hacmine göre alan içine yayılmış durumdadır.
İkinci olarak, aktörler, sermayelerinin oluşum biçimine göre dağılım gösterir. Diğer bir
ifadeyle, sahip oldukları tüm varlıklar içinde, farklı türdeki sermayelerin göreceli ağırlığına
göre konumlandırılırlar
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BÖLÜM SORULARI

1-Bourdieu'nun kavramlarından olan Habitus ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Kalıcı davranışlar sistemi olarak, kapalı bir sistemdir
Toplumu meydana getirir, fakat aynı zamanda, toplum tarafından da üretilir
Değişime açıktır ve "sürekli olarak deneyimlere maruz kalır
Kalıcıdır ama sonsuza kadar devam etmez
Aktörler gerçekten de aktifitir; onları belirleyen habitus değildir

2- ………….. habitus'la diyalektik bir ilişkisi olan, sosyal alan ya da aktörlerin yer aldığı
konumlar arasındaki ilişkiler ağı olarak anlaşılmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Sermaye
Alan
Çerçeveleme
İzlenim yönetimi
Rekabet

3- Aşağıdakilerden hangisi P. Bourdieu’nun çalışmalarından biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Uygulama kuramı
Habitus
Alan
Sermaye
Anomi

4- ……….. sosyolojisinden yararlanarak, hüküm sürmekte olan kuramlardan daha gerçekçi
bir halkla ilişkiler bakış açısı oluşturulabilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

P. Bourdieu
Goffman
Adorno
Habermas
Hockheimer

5-Bourdieu, sermayeyi kaça ayırır?
a) Bir
271

b)
c)
d)
e)

İki
Üç
Dört
Beş

6-………… kalıcı davranışlar sistemi, hem bilinçli, hem de bilinç dışı olarak işlev gören
içselleştirilmiş zihinsel ya da bilişsel yapı, insanların yapmaları ya da yapmamaları gerekenler
konusunda sınırlayıcı olan bir kavramdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Habitus
Alan
Sermaye
İzlenim yönetimi
Çerçeveleme

7- Temeldeki çıkar ilişkilerini gizlediği için "reddedilmiş" bir sermaye biçimi olarak bilinen
sermaye türü aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Sosyal
Ekonomik
Bilgi
Biçimsel
Simgesel

8- Habitus da bulunan aktörler gerçekte nasıl bir yapıdadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Soyut
Somut
Aktif
Pasif
Karmaşık

9-…….………. sermaye, diğer sermaye biçimlerinin tersine, özneldir ve tanınmak için meşru
taleplerde bulunduğu düşünülmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)

Sosyal
Bilgi
Ekonomik
Simgesel
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e) Biçimsel

10- Aşağıdakilerden hangisi kurumsallaşmanın özellikleri arasında yer almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

İstikrar
Uzmanlaşma
Tekdüzelik
Serbest
Bilişsel

Cevaplar: 1a, 2b, 3e, 4a, 5c, 6a, 7e, 8c, 9d, 10d

14. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE İLETİŞİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE İLETİŞİM
14.1. Halkla İlişkiler ve Demokrasi
14.2. Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarının Etkilerinin Arttırılmasında Halkla ilişkilerin Rolü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sivil toplum kuruluşlarının işlevleri nelerdir?
2) Kadın sivil toplum kuruluşlarının çalışma alanları nelerdir?
3) Halkla ilişkler ve demokrasiyi nasıl tanımlarsınız?

275

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sivil toplum kuruluşları

Sivil toplum kuruluşlarının Kadın sivil toplum
demokratik
toplumlardaki kuruluşlarından yola çıkarak
önemi
demoratik toplumlarda
STK’ların önemini kavrar

276

Anahtar Kavramlar
Sivil toplum kuruluşları, Demokrasi, Halkla ilişkiler
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Giriş
Vatandaşların yönetime ve karar alma süreçlerine katılımlarını sağlayan demokrasinin en
etkili araçları sivil toplum kuruluşlarıdır. Sivil toplum kuruluşları, toplumun etkilenmesi ve
yönlendirilmesinde en çok güce sahip olan kuruluşlardır. Ulusal ve uluslararası sorunlar
karşısında, kamu ve özel sektör yöneticileri sivil toplum örgütleri ile işbirliğine girerek
katılımcı demokrasiyi geliştirebilirler. Bunun gerçekleşmesi için STK’ ların çeşitli sermaye
çevrelerinden tam bağımsız hareket edebilmeleri gerekmektedir.

278

14. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE İLETİŞİM
Vatandaşların yönetime ve karar alma süreçlerine katılımlarını sağlayan demokrasinin en
etkili araçları sivil toplum kuruluşlarıdır. Sivil toplum kuruluşları, toplumun etkilenmesi ve
yönlendirilmesinde en çok güce sahip olan kuruluşlardır. Ulusal ve uluslararası sorunlar
karşısında, kamu ve özel sektör yöneticileri sivil toplum örgütleri ile işbirliğine girerek
katılımcı demokrasiyi geliştirebilirler. Bunun gerçekleşmesi için STK’ ların çeşitli sermaye
çevrelerinden tam bağımsız hareket edebilmeleri gerekmektedir. STK’ların kendi içlerindeki
halkla ilişkiler çalışmaları, kamu çıkarlarını gözetir nitelikte olmalıdır. Yöneticilerin seçimi,
hangi konuların ele alınacağı, kuruluş içi iletişimin sağlıklı olması ve özgür tartışma alanının
yaratılması, kararlara ortak katılımın sağlanmasında halkla ilişkilerin önemi büyüktür. Zira
yönetimin kararlarına etki edilmesinde STK’lar önemli rol oynamaktadır. Türkiye’de sivil
toplum örgütleri devlet eliyle yaratılmaya çabalanmıştır. Bu da sivil toplum örgütlerini
bağımlı hale getirmiş ve etkisizleştirmiştir. Yönetimler, karar verme sürecinde sivil toplum
kuruluşlarının tutum ve davranışlarını göz ardı edemezler. Sivil toplum kuruluşları, toplumu
etkileyebilmek ve güvenilirliklerini arttırmak için halkla ilişkilerden yararlanarak söylemlerini
nasıl kurgulayacaklarını belirlerler. STK’ların amacı, devletle toplum arasında bir bağlantı
kurabilmek, halkın devlet karşısındaki haklarını savunmak, desteklemektir. Bu yüzden
kurgulanacak söylemler, halkın kendilerini ortaya koymalarına yardımcı olacak kamusal
alanların yaratımını sağlamalıdır. Böylece bireyler düşüncelerini serbestçe açıklayabilir ve
kararlara katılmada etkin rol alabilirler.
Kadın sivil toplum kuruluşlarının amacı da kadının topluma ekonomik, sosyal, siyasal ve
kültürel yönden katılımını sağlayabilmektir. Toplumsal cinsiyetçi bakış açısıyla
gereksinimleri geri plana itilen kadınların, ilerleme ve gelişme için aslında ne kadar büyük
güç oldukları STK’ların işlevleri doğrultusunda anlaşılabilir. Bu anlamda kadın STK’ları
kendi söylemlerini demokratik yollarla üretebilme, kararlara katılabilme ve kurumlar üzerinde
baskı uygulayabilme gücünü elde ederler. “Çeşitli söylem biçimlerine, türlerine ya da
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söylemin üretim araçlarına erişme imkanına kim sahiptir?... Bizimkiler de dahil bazı
kültürlerde güçsüz konumda olanların daha güçlüler konuşurlarken sessiz kalmaları gerekir.
Güçsüzler çoğu zaman yalnızca alımlayan konumundadırlar” (Van Dijk, 1994: 275).
Toplumumuzda çoğunlukla alımlayan konumda olanlar, kadınlardır. Toplumsal iktidarın
uygulanması ve korunması ideolojik bir çerçeveyi gerektirir. Bu çerçeve iletişim ve söylem
yoluyla yaratılır. Bu söylem, erkek egemen söylemdir. İlk çağlardan beri kadının her zaman
aklın düşük işlevlerine sahip olduğu düşünülmüş ve dile getirilmilştir. Örneğin Aristo erkeğin
zihninin her türlü maddeden daha yüksek ve daha kutsal, kadınların ise eksik ya da sakat
bırakılmış erkekler olduklarını belirtmiştir. Ona göre, ruhun düşük parçası olan kadın, doğal
olarak rasyonel ilkeye karşıttır. Pratik ve kuramsal aklın hedeflerinden yoksundur. (Allen,
1997: 109) Böylece aklı kullanma yeteneğinden yoksun bulunan kadın giderek kamusal
alandan da dışlanmıştır. Kendi kamusunu oluşturamadığından kendine ait ideolojiyi
üretememiş, kendini gerçekleştirememiş, buna bağlı olarak da sürekli başkalarının kontrolü
altında kalmaya mahkum olmuştur.
Kadın kimliğinin kabulü, kadının varlığının ayırdına varmasıyla gerçekleşir. Bu bilinç ancak
kamusal alanda oluşan benlik ve dilin bilincidir. Kadın kamusal alandaki hak arayışını, kendi
cinsiyetine ait olan dili kamusal alana pratikte taşıyarak sürdürebilir. Kamusal alanda kendi
dilini kullanarak hak talep edebilir. Bunun için demokratik iradenin gerçekleşeceği kamusal
iletişim mekanının varlığı gereklidir. Demokratikleşme süreci, bireysel ve kamusal kimlikler
arasında tartışma ortamını yaratan rasyonel iletişimin oluştuğu bir alandır. Günümüzde ise ne
yazık ki kamusal alan, eleştirel ve rasyonel tartışma alanı olmaktan çıkarak, ekonomik ve
siyasal propagandanın olduğu ‘bir sözde kamusallık’ durumuna girmiştir. Demokrasinin
gereği olarak, kadın ya da erkek tüm vatandaşlar arasındaki iletişim engelleri kaldırılmalıdır.
Sosyal sorumluluk duygusu ve toplumsal bilinç geliştirilmelidir. Toplumdaki kurumlar arası
iletişim geliştirilmeli, eksikleri anında ve zamanında gerekli yerlere iletilmelidir.

14.1. Halkla İlişkiler ve Demokrasi
Halkla ilişkiler etkinliklerinin hem nedeni hem de sonucu olan kamuoyu, yönetim sürecini,
alınan kararları etkiler. Halkla ilişkiler bir kamuoyu oluşturma sürecidir. Halkla ilişkiler insan
odaklı olması nedeniyle uygulamalarını kişilerarası etkileşim ve iletişim bağlamında kurar.
Cutlip ve Center (1958: 58) kitaplarındaki “Kanaat ve Kamuoyu” adlı bölüme Grunig’ten
alıntılanan şu cümle ile giriş yapmaktadır: “Kamuoyu yüzleşilmesi, anlamaya çalışılması ve
ele alınması gereken bir kavramdır. Kamuoyu, kuruluşların büyüyüp geliştiği ya da yok olup
gittiği psikolojik bir ortam sağlamaktadır”. Kamuoyunu bu derece biçimleştirici etkiye sahip
olan halkla ilişkilerin görevi, kurumların ayakta kalabilmelerini ve ortamlarına uyum
göstermelerini sağlamaktır. Ancak sözü edilen kurumlar, endüstriyel yapılardır. Bu yapılar
üretim-tüketim odaklıdır ve demokrasiyi farklı bir değerlendirmeyle tanımlar.
Küreselleşmenin sonucu ortaya çıkan çevresel sorunlara yönelik halkla ilişkiler firmalarının
söylemleri şu biçimde olabilmektedir: “Müşterilerimizin büyük bölümü sivil toplum
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örgütlerinin baskıları altında bulunuyor….baskı grupları günümüzde toplumun bir parçası
haline geldi…Firmalar gittikçe genişleyen tüketici çevreleriyle çatışmaya girmek yerine
onların desteğini kazanmaya çalışmalılar” (Berth & Sjöberg, 1998: 47). Bu tür anlatımlar
halkla ilişkiler ve demokrasi ilişkisine yönelik eleştirel söylemlerdir.
Bilinç oluşturucu, dönüştürücü ve değiştirici bir işleve sahip olması sebebiyle, toplumların,
siyasi, ekonomik ve kültürel gelişimlerinin sürecinde, halkla ilişkilerin işlev, yöntem ve
araçlarını buluruz. Burada amaç, belirlenen, kurgulanan mesajı doğru, tutarlı ve sürekli
biçimde hedefe ulaştırmaktır. Mesajlar, örgütler, bürokrasi, ırk, din, dil, cinsiyet, yasalar,
aile, iş, vb istenilen doğrultuda oluşturulabilir. Halkla ilişkiler bir yönetim fonksiyonudur.
Genellikle gruplar ve kurumlar aracılığıyla gerçekleşen insan etkinliklerini ve ilişkilerini
düzenleyen halkla ilişkilerin etkileşimdeki çelişki ve uyumsuzlukları ortadan kaldırıcı işlevi
vardır. Halkla ilişkilerin amacı, beklentileri karşılamak için gerekli etkileşim alanlarını
hazırlamaktır. Kitleleri ikna ederek yönlendirebilmek için beklentilerin bilinmesi ve o
doğrultuda yöntem belirlenmesi gerekmektedir. İnsanoğlunun yaşamdan ve gelecekten
beklentileri onun ideolojisinin önemli bir bölümünü oluşturur (Kongar, 2000: 369). Halkla
ilişkiler yalnızca beklentilere uygun yöntem belirlemez, aynı zamanda beklentileri de
belirler. Beklentiler ve gereksinimler ile ilgili farkındalık sağlayarak kamunun kendini
tanımasına yardımcı olur. Burada beklentilerin yanılsamalı değil, bireylerin gerçek
beklentileri olması gerektiğini belirtmekte de yarar var. Bireyler kendilerini, gerçek
beklentilerini, gereksinimlerini ve haklarını tanıyarak demokratik söylemlerde bulunurlar.
Chomsky, büyük şirketlerin gerçeği algılayışımızı nasıl bozduğuna dikkat çekmektir.
“A.B.D., hemen hemen şirketlerin 20. yüzyılın başlarında bugünkü biçimlerini kazandığı
sıralarda kurulan bir halkla ilişkiler sanayiidir. Bu endüstrinin amacı, kamuoyunun zihnini
denetim altına almaktır. Çünkü karşı karşıya olunan en büyük tehdit, kamusal zihindir.”
(Aktaran, Fox, 2002: 25)
Halkla ilişkilerin demokratik söylemi, toplum yararına kullanıldığında ve sermayenin
haklarından ziyade toplumun, bireylerin haklarını gözetilmesine hizmet ettiğinde anlam
kazanır. Sivil toplum kurumlarının amacı, yurttaşın haklarını ve sorumluluklarını bilmesini
ve etkinleşmesini sağlamaktır. Bu anlamda halkla ilişkiler ve sivil toplum kurumları
işbirliği içinde olmalıdırlar.
Yalnızca kar odaklı yapılan halkla ilişkiler çalışmaları kamu ve sivil toplum kurumlarının
bireye ilişkin işlevlerine hizmet edemez. Çoğulcu demokrasilerde sivil toplum kurumları
özel alan ve kamusal alan arasında bir aracı durumundadır. Bireylerin kamusal alana
girerek demokratik haklarını kullanabilmeleri, içinde bulundukları sivil toplum
kurumlarında uygulanan halkla ilişkilerin niteliğiyle yakından ilgilidir. Toplumsal
kurumlar ve sınıflar arasında ilişki kurup pekiştirme gücüne sahip olan “Halkla ilişkiler
çağdaş yöneticilik anlayışının temel öğesidir. Kamuoyunu dikkate almayan, sadece kar
elde etmeyi planlayan kuruluşlar artık başarısız olmaktadırlar. Kurumlar artık öncelikle ele
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aldığı kurumu, çevresini ve giderek tüm toplumun mutluluğunu sağlamaya, potansiyel ve
yetenekleri ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır” (Asna, 1998: 2-3). Bilgi
toplumu, iletişim toplumu olmanın en önemli sonucu olarak yeni toplumsal yapıları
oluşturan, yeni ideolojilerin aktarılması ve benimsetilmesidir. Ulusal ve uluslararası
kurumların bünyelerindeki halkla ilişkiler birimleri bu görevleri yerine getirmektedirler.
Sivil toplum kurumları iletişim toplumu olmanın dinamiğini oluşturan unsurlardır.
Halkla ilişkilerin çalışma alanının karşılıklı, geri bildirimli, açık, doğru ve tarafsız olma
özellikleri, onun demokratik söyleminin göstergeleridir. Demokrasi, halkın kollektif
iradesini temsil eder. Demokraside farklı çıkarlar gerçekten temsil edilir, tercihler gerçektir
ve katılım vardır. Herkesi etkileyen kararlarda tüm yurttaşların söz sahibi olması söz
konusudur. Bununla birlikte “Robert Dahl, 1956’da modern sanayi devletlerinin
demokrasilerden daha ziyade poliarşilerle, güçlü çıkar gruplarının değişik koalisyonlarla
yönetildiğini ileri sürmüştür… Demokrasiyi elit kesimlere ve sınıf egemenliğine
dayandıran kuramların tamamlayıcısı, Platon’dan Burk’e kadar uzanan, kolaylıkla ayak
takımının egemenliğine yol açabilecek, tehlikeli bir sistem olduğu gerekçesiyle
demokrasiye kuşkuyla bakan muhafazakar gelenekti” (Marshall, 1999: 141). Demokrasinin
gerçekliği, toplumun kollektif karar verme istenci ve iktidar seçkinleri bağlamında
sorgulanagelmiştir. Demokrasinin kim tarafından ve ne şekilde kullanıldığı halkla
ilişkilerin de kullanılma biçimini açıklar. Bu anlamda halkla ilişkilerin yalnızca özel
sektörün ve kârın demokrasisi olması eleştirilmektedir. Mills’e göre (1974: 416), liberal
kuramcılar toplumdaki iktidar sistemini kendilerine göre yorumlarlar. “Kamu” denen
topluluğun siyasal rolünü dayanak alarak, devletin ve yönetimin tüm kararlarıyla, özel
sektör kuruluşlarınca alınan, toplumda önemli sonuçlara yol açan kararlar, kamu yararına
alınmış diye gösterilerek haklılaştırılmakta, resmi açıklamalar kamu adına yapılmaktadır.
Demokratik düşünce çerçevesinde kamuoyunun özelliği, özgür düşünme ve tartışma
olanağına sahip olmasıdır. Demokratik toplum kurumlarında bireyler, alınan kararlara
birebir katılırlar. Bu durum kararların kamu adına alınmış olduğunu gösterir. Dernekler,
partiler ve çeşitli kurumlar içinde örgütlenen kamu kesimleri, küçük tartışma gruplarından
siyasal partiler gibi daha büyük çapta güçlere dönüşebilirler. Önemli olan bu grupların
seslerini yeterince duyurabilmeleri ve etkinleşebilmeleridir. STK’lar, halkla ilişkiler
aracılığıyla tüm bireylere toplumun sorunlarını öğrenebilme olanağı kazandırır.
Toplumda kamu çıkarının ön plana alınması, toplumun kamu toplumu ya da kitle toplumu
olması bakımından önemlidir. Kitle toplumunda bireyler kendi düşünce ve kanaatlerini
kolaylıkla ifade edemezler. Kitle iletişim araçları iktidar doğrultusunda kitleleri istediği
yönde biçimlendirir ve bunu hiç de diyalogsal olmayan biçimde normalleştirir. “Kitle
haberleşmesinin örgütlenme biçimi bireylerin anında yanıt vermelerine olanak
vermemektedir. Kamuoyunun oluşumundan sonra, kendini realize etmesi için kamunun
girişmesi gereken eylemler iktidar tarafından denetlenmektedir” (Mills, 1974: 425). Halkla
ilişkiler diyalog ilkesi aracılığıyla toplumun kamu toplumu özelliği kazanmasında etkili
olacaktır. Bilgilendirme ve fikir üretim alanları olarak sivil toplum kurumları diyalog
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ilkesinin uygulanabileceği, bireylerin düşünce ve kanaatlerini güdümsüz, açık ve empatik
biçimde açıklayabilecekleri ortamlardır. Bu ortamlarda kamunun amaç ve çıkarları ön
plandadır. Sivil toplum kurumları diyaloğa dayalı halkla ilişkiler aracılığı ile kamu
toplumuna geçişi kolaylaştırırlar. “Diyaloğun yaptığı, kurum- halkla ilişkiler ilişkisini,
örgüt-kamu ilişkisinin doğasını, ilişki üzerine vurgu yaparak değiştirmektir. Örgütler
kamularıyla diyalogsal bağlar kurmaya istekli olmalıdır. Diyalog ilkesinin özellikleri:
karşılıklılık, örgüt-kamu ilişkisinin kabulü, yakınlık veya kamularla etkileşimin geçiciliği,
empati, kamu amaç ve çıkarlarının doğrulanması ve bağlılıktır” (Kent and Taylor, 2004:
32).
STK’larla ilgili bilgilerin halka en iyi biçimde aktarılması gerekmektedir. Böylece STK’lar
bireylere işlev ve misyonlarını daha iyi anlatabilirler. Bu misyon doğrultusunda halkın
katılımını sağlayıp onların kendileri aracılığıyla seslerini duyurmalarını sağlayabilirler.
Toplumun STK’ları farketmesi ve bu kuruluşların varlıklarını sürdürme başarıları
önemlidir. Türkiye'deki gelişmeyi önleyen önemli etkenlerden birisi demokratik
yönetişimin uygulanamamasıdır. Bunun nedeni sivil toplum kurumlarının birbirlerinden ve
eylemlerinden haberdar olamamalarıdır. Bu tür sorunları ortadan kaldırmayı ve sivil
toplumun varlığını geliştirmeyi amaçlayan bir kurum olan Sivil Toplum Geliştirme
Merkezi, sivil örgütlerin bilgi, ekonomik güç eksikliklerini giderecek çalışmalarla
verimliliklerinin artırılmasına yardımcı olmak, sivil toplumun veri tabanını oluşturmak,
iletişim ağı kurmak; ulusal STK platformları oluşturma çabalarını desteklemek, STK’lar
arasında olumlu/olumsuz bilgi paylaşımını teşvik edecek olanakları sağlamak, sivil
örgütlerin çalışmalarını duyurmak ve lobi faaliyetleri yürütmek; böylece sosyal
girişimciliği özendirerek ve toplumsal farkındalığı artırarak, sivil inisiyatifi güçlendirmek
amacını yerine getirir. Ancak bu tür birleştirici işlev üstlenen krumların STK’lar tarafından
yeterince tanınımaması da önemli bir sorundur. Dolayısıyla ilgili kurumlar arası iletişimi
gerçekleştirecek bir aracı kurumun varlığı önem kazanmaktadır.
Halkla ilişkiler kurumun vizyon ve misyonunun aktarılmasında, halkın o kurumu
tanımasında önemli bir role sahiptir. Toplumsal gereksinimlerin giderildiği, demokrasinin
en belirgin biçimde işlediği STK’larda halkla ilişkiler fikri daha iyi oturmuş olmalıdır.
Ancak STK’ların kendi içlerinde ve diğerleriyle bunu gerçekleştiremedikleri
görülmektedir. Kendi içlerinde iyi örgütlenememe, kendini iyi anlatamama, yöneticiler,
çalışanlar, gönüllüler ve çalışanlar arasında çatışma ve iletişimsizlik yaşanması vb.
unsurlar buna neden olmaktadır. Bunlara örnek olarak, arada bilgi alışverişi olmaması,
ortak proje yürütememe, kişisel ve sosyal ilişkiler kurulamamasıdır. Halkla ilişkiler örgüt
içinde etkin iletişimi ve katılımı sağlayarak bu sorunları ortadan kaldırabilir. Demokratik
anlayışın hakim olduğu bir toplumda, bireyler arasında çıkar uygunluğu sözkonusudur.
Çıkarlar arası uyum, ya reformlar aracılığıyla kurulacak ya da sınıflar arası mücadelenin
belirli bir dönemindeki durumuna gore belirlenecektir. Halkla ilişkilerin boyutlarından da
biri olan çıkar olgusu, “Grunig ve Hunt’ın ortaya koymuş olduğu, halkla ilişkilerin ne
dereceye kadar kamu çıkarına ne dereceye kadar müşteri çıkarına hizmet edeceğini
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sorgular. Buradaki temel felsefe, kamu çıkarının müşteri çıkarının yerini alması
gerektiğidir” (Hutton, 2004: 11).
Halkla ilişkilerin demokratik söylemini gerçekleştirebilmesi, hangi rolü benimsediği ile
ilgilidir. White’a göre, halkla ilişkiler uygulayıcıları toplumsal rollerini dört ana başlık
altında tanımlamaktadır. Bunlar; pragmatik, muhafazakar, radikal ve idealist sosyal
rollerdir. Pragmatik sosyal rolü benimseyen uygulamacılar, sosyal sorumluluk ve müşteri
durumundaki kuruluşun etik değerlerine fazla önem vermemektedir. Her müşterinin
fikirlerin oluşturduğu serbest pazarda temsil hakkı olduğuna inanmaktadırlar. Dolayısıyla,
halkla ilişkiler çalışanları rollerini avukatlarınki ile özdeşleştirmektedir. Burada amaç,
müşterinin çıkarlarının ve amaçlarının gözetilmesidir. Bu role inanan uygulayıcılar, halkla
ilişkileri asimetrik olarak uygulamaktadır. Kamunun çıkarları dikkate alınmaz (Grunig and
Grunig, 1996). Dolayısıyla tam bir demokratik söylem gerçekleşemez. Bu noktada halkla
ilişkiler, sivil toplum kurumlarının kullanacağı bir araç olmaktan çıkar ve tam tersine sivil
toplum kurumlarını bağlı bulunduğu firmanın saygınlığını arttırmaya yönelik kullanır.
Çünkü, “firmaların toplumda kabul edilebilirliğini sağlayan unsur sivil toplum kurumlarına
yönelik gösterdikleri perfomanstır.” (Beaudoin, 2004:371) Tutucu ya da muhafazakar rolü
benimseyen uygulayıcılar işlerinin, ekonomik ve politik olarak güçlü olanın ayrıcalık ve
çıkarlarının gözetilmesi olduğunu düşünürler. Burada da asimetrik bir yaklaşım söz
konusudur. Muhafazakar uygulayıcılar rollerinin kapitalist sistemi hükümet, sivil toplum
örgütleri, sendikalar ve sosyalistlere karşı korumak olduğunu düşünmektedirler. Radikal
sosyal role sahip uygulayıcılar genel olarak toplumda değişim isteyen firmaları temsil
etmektedirler. Bu dünya görüşüne göre toplum, bilgi ve enformasyonun güç ve etki
oluşturduğu ve bu yolla değişimin gerçekleştirilebileceği bir sistemdir.
Halkla ilişkiler, daha geniş bir toplumsal yapıda, kamusal tartışmalarda kullanılacak bilgiyi
sağlayarak, gruplar arasında bağlantı kurarak, toplumsal problemlere çözüm sağlayabilecek
kaynakları bir araya getirerek sosyal değişime asimetrik olarak katkıda bulunmaktadır.
Radikal ve muhafazakar sosyal rolü benimsemiş olan uygulayıcıların kamuyu
yönlendirebilmek sık sık birilerine karşı olabildikleri görülmektedir. İdealist sosyal rol,
diğerlerinden farklı olarak, simetrik bakış açısına sahiptir. Halkla ilişkilerin kamusal
çıkarlara hizmet ettiğini, firma ve hedef kitlesi arasında karşılıklı anlayış geliştirdiğini ve
diyalogu kolaylaştırdığını öngörmektedir. Bu bakış açısı, toplumsal uzlaşıma
dayanmaktadır (Grunig and Grunig, 1996: 12). STK’ların işlevlerini etkin ve demokratik
söylem çerçevesinde yerine getirebilmelerinde ve kendilerini anlatabilmelerinde halkla
ilişkilerin idealist sosyal rolü benimsemesinin büyük önemi vardır. Simetrik uygulayıcılar
idealist sosyal rolü benimseyerek karşılıklı değerleri göz önünde bulundurur. Böylece
halkla ilişkiler uygulaması daha etik ve demokratik olabilir.

14.2. Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarının Etkilerinin Arttırılmasında
Halkla ilişkilerin Rolü
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Geleneksel yapıda kadın edilgen, bağımlı, geri planda ve erkek iktidarı ile yönlendirilen bir
konumdadır. Kadın kamusal alanda kendini gerçekleştirebileceği hak ve sorumluluklardan
uzak tutulmaktadır. Böylece egemen düzenin istediği tipte kadın yaratılır. Eğitimsel,
kültürel ve toplumsal alanda kadını modernleştirici kurumların sınırları onu kuşatmaktadır.
Kadınların içinde bulundukları ikincil ve olumsuz konumu güçlendiren unsurlar şöye
sıralanabilir: “Rekabet ve eşitsizlik gibi süreklilik gösteren güçler, toplum içinde karar
verme ve danışma süreçlerinin dışında bırakılmak, yeni teknolıji için gerekli sermayeye
ulaşamamak, bilgi ve eğitim olanağı elde edememek, ulaşma olanağı olmayan yerlerde
yaşamak.” (Evertsz, 1998: 102) Oysa eşitlik tüm kaynaklara eşit ulaşımı gerektirir.
Devlet kurumları, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel anlamda bir çok toplumsal sorunun
çözülmesinde yetersiz kalmaktadır. Bu alanlarda toplumun bilgilendirilmesi, geliştirilmesi
ve gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda görevlerini yerine getirememektedir.
Günümüzde en önemli olgu bilginin elde edilmesi ve bunun doğru biçimde yönlendirilmesi
olduğundan, STK’lar toplumun bu beklentilerine yanıt verir konumda olmalıdırlar.
STK’lar halkın beklenti ve gereksinimlerine cevap verebilen, kaliteli, birleştirici ve
yaptırım gücüne sahip, bağımsız kuruluşlar olarak varlıklarını sürdürebilirler. Bunun için
hedef kitlelerine kendilerini en iyi biçimde anlatabilmeleri, kendi kamularını
oluşturabilmeleri gerekir.
Kamu, herkese açık kurum ve tüm bireyler olarak
anlaşılmaktadır. “…tarihsel olarak bakıldığında kamu sözcüğü bunun zıttı bir anlam
taşımaktadır. Kamu, antik Yunan’da ve ondan esinlenen Roma’da sadece bir sınıfı, özgür
vatandaşları tanımlayan bir kavramdır ve her bireye ait olan ‘oikos’un karşıtıdır. Bu
nedenle yalnızca belli haklar tanınmış üstün sayılan bir grubu tanımlar. Bunun doğal bir
sonucu olarak toplumun diğer bireyleri aşağı bir konumdadırlar ve kamu içinde yer
almazlar” (Bektaş, 2000: 42). Kamu içinde yer alamayanlar ise çocuklar, köleler ve
kadınlardı. Kadınlar kendi varlıklarını, dillerini, gereksinimlerini ortaya koyamıyorlardı.
Onlar adına sürekli başkaları karar veriyordu. Toplumda bu biçimde güçten ve statüden
yoksun kalış günüze değin farklılaşarak sürdü. Kadının özellikle kamusal alanda kendini
istediği gibi ifade etmesi oldukça zor. Bu yüzden kadın özel alanına sığınmış durumda.
Hatta çoğu zaman orada da yaşamsal faaliyetleri elinden alınıyor. “Chodorow,
işbölümünün, kamusal ve özel alanların ayrılmasının ve kadının bu ikinci alanda yer
almasının
kadınlar üzerindeki baskının temelini oluşturduğunu varsaymaktadır.”
(Donovan, 1997: 208) Bunun nedeni cinsiyet tiplerinin aile içinde sürekli yeniden
üretilmesidir.
Antik çağlardan beri şairler, filozoflar kadınların zayıflıklarını göstermişlerdir. Kadınlara
ve kadınlığa ilişkin kötü, vahşi benzetmeler yapılmıştır. Ancak kadınlara yöneltilen bu
olumsuz yakıştırmaların asıl sebebi bir kendini kanıtlama arzusunda gizlidir.
“Montaigne’nin dediği gibi, ‘bir cinsiyeti suçlamak diğerini suçlamaktan daha
kolaydır.’…Erkekler kendilerini ‘ben’, kadınları ise ‘öteki’ olarak algılarlar. Beauvoir’a
göre, kadınlar da erkekleri özne, (ben ) ve kendilerini ‘öteki’ olarak algılamaktadırlar.” (De
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Beauvoir, 1990: 115) Dolayısıyla öncelikle kadınların kendilerini tanıma ve algılama
biçimlerinin erkek bakış açısından kurtulması gerekmektedir. Kadınların kamu yaşamına
katılmalarını engelleyen, özel hayatlarının yaşanma biçimidir. Özel alanda kadının
kamusala katılımı sınırlanırken erkeklerin katılımı teşvik edilmektedir. Kadınlar etkin
çalışan sivil toplum kurumlarında kamusal yaşama katılım olanağını bulurlar.
Sivil toplum kurumlarının başarılı ve etkin olmaları kendi bünyelerinde demokratik
yönetişimi yaratabilmelerine bağlıdır. Her kesimden bireye cinsiyet, ırk, din, dil ayrımı
gözetmeksizin açık olması ve iç işleyişinde demokrasinin gereklerini yerine getirmesi onun
etkinliğini arttıracaktır. Bu anlamda Kadın Sivil Toplum Kurumlarının en önemli
işlevlerinden biri de kadının toplumdaki gücünü ve statüsünü her alanda arttırmak, kadına
ait söylemlerin yaratılmasına hizmet etmek olmalıdır. “Önde gelen STK’lar Araştırma
Raporuna göre, yönetim kurullarının ortalama görev süresi 4.4 yıldır. En uzun görev yapan
yönetim kurulları oda ve sendikalardadır. Kadınların Türkiye nüfusunun yarısını
oluşturmalarına rağmen yönetim kurulu üyelerinin sadece altıda birini oluşturmaları ise
düşündürücüdür.” (“Sivil Toplum Kuruluşlarının Sürekliliğinin Garantisi” TKY s.2). Oysa
kadın gerçek anlamda üretimini, kamusal alanda sesini duyurabilecek pozisyonlarda
gerçekleştirebilir. Bu alanda verilen uğraşlara karşın cinsiyet farklılığı erkek egemen bir
bakışla sorun haline getirilerek kadının kamusal alandaki yaşamsallığına sınırlama
getiriyor. “Cinsiyet farklılığının anlamı, toplumsal anlaşmanın bir ürünüdür. Diğer bir
deyişle, farklılığın anlamı kültürel olarak üretilir. Bu, daha önceden anlam sistemi
bağlamında üretilen kadın ve erkeğin karşıt cinsiyetler olup, hiyerarşik düzeyde erkeğin
üstün kadının ise aşağı olduğu düşüncesine dayanır.” (Crawford&Chaffin, 1997: 82) Bilgi
ve teknoloji çağında bu tür düşünceleri değiştirmek, eğitmek ve kadının toplumda hak
ettiği yere gelmesini sağlayacak politikalar üretmek için sivil toplum kuruluşlarına büyük
görev düşüyor.
Sivil toplum hareketleri bireyler gereksinim duydukları zaman ortaya çıkar. Kadınlara
yönelik sivil toplum kurumları, belirlenen alanlarda kadınların inisiyatiflerini
kullanmalarını sağlayan, toplumun tümünü etkileyen kararların alınmasında ifade
özgürlüğü tanıyan demokratik kurumlardır. Ya da öyle olmaları gerekir. Bugün Türkiye’de
birçok kadın sivil toplum kurumu bulunmaktadır. Bunlardan kimi gerçekten aktif biçimde
çalışmalarını sürdürebilmekte ve seslerini duyurabilmekte, kimileri ise çeşitli nedenlerle
tam olarak varlık gösterememektedirler. Örneğin, KAGİDER girişimcilik kabiliyeti
bulunan kadınlara kaynak yaratma konusunu çalışma alanı olarak ele almıştır. Buna
yönelik bir fon yaratılmış ve bu fondan değişik kadın derneklerinin desteklenmesi
düşünülmüştür (Kurtsan, 2004: 4). Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER, Türkiye’de
çeşitli kurum ve kişilerden kaynak yaratarak, bu kaynağı, toplumsal cinsiyet eşitliği
kapsamında kadınların her alanda güçlenmelerini sağlamak amacını güden kadın STK’lara
ulaştırmayı hedeflemektedir. Türkiye’nin proje bazında ilk örneği olan Kadın Fonu, Türk
kadınını her alanda desteklemeyi ve olumlu yönde değiştirmeyi amaç edinmiştir. Buna
gore Kadın Fonu, “Parlementonun % 4.2’sini oluşturan kadın milletvekillerinin ve
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işverenlerinin % 3.4’ünü oluşturan kadın işverenlerin sayısının arttırılması, yasalarda
toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı maddelerin giderilmesi ve varolan yasaların,
kaynakların geniş kadın kitlelerine ulaştırılması, namus ve aile içi şiddet yüzünden hayatı
tehlikeye giren genç kızlar ve kadınlar için güvenli mekanların oluşturulması, okuma
yazma bilmeyen kadınların sayısının azaltılması, yoksulluk çeken ailelerin durumlarının
iyileştirilmesi ve kadın STK’ları arasında dayanışma ağları kurulması ve ortak politika
üretme zemininin yaratılması gibi amaçları güder” (Kurtsan, 2004: 5). Kadınların karar
alma süreçlerine katılımları onların hükümetin belli kademelerinde yer alabilmelerine
bağlıdır.
Kadının eğitim durumu, kültür seviyesi, ekonomik durumu ve yakın çevresinin bakış açısı
da bunda etkilidir. Ancak ne yazık ki toplumumuzda tüm bu özelliklere sahip olan
kadınların sayısı oldukça azdır. Maddi gücü olmayan ve yeterli eğitimi almamış kadınların
değil söz hakları yaşama hakları bile ellerinden alınabilmektedir. “Demokratik pratikler,
özel olduğu varsayılan aile, okul ve iş iş dünyasında öğrenilir; bu nedenle hayatlarımızın
başka alanlarında tabiyet sözkonusu iken devlet düzeyinde demokrasiyi kabul etmek
anlamsızdır. Pateman’a göre, politikaya katılma düzeyimiz ile kendimizi politik olarak
etkili düşünmemiz arasında yüksek bağıntı vardır.” (Phillips, 1995: 56) Sivil toplum
kurumlarının amacı bu kadınlara ulaşmak, onların gereksinimlerini öğrenmek ve bunları
karşılamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmek ya da ilgili yerlere iletmektir. Çünkü
devletin yüksek kademelerinde, mecliste kadınların sayıca azlığı, bu problemlerin
yeterince ve sürekli sorgulanmasına ve gündeme getirilmesine engeldir. Politika ve
siyasetin içinde olanların ise söylemleri bağlı bulundukları parti söyleminden bağımsız
değildir. Ayrıca ilginçtir ki kadın sorunlarına erkek gözüyle bakmaktadırlar.
Sivil Toplum Kurumlarında görülen başlıca sorunlar, bu kurumlarda çalışanların görev
alanlarının belirlenmemesi, yönetim ve diğer gönüllüler arasında iletişim çatışmalarının
ortaya çıkması, liderlik, gücü ele geçirmek için mücadele etme ve asıl amaçtan
uzaklaşmadır. Bunun yanı sıra, karar alma süreçlerine tam katılımın sağlanamaması,
kurum içinde hizipleşme, kaynaklara ulaşmada birbirinden habersiz olma, tam
bilgilendirilmeme ya da eksik bilgilendirme gibi sorunlardır. Üst yönetim ve çalışanlar
arasında ayrıca ücret dağılımında ve sosyal haklarda eşitsizlik, güven ortamının
oluşturulamaması, aşırı rekabet, dedikodu, misyon ve vizyonun tam olarak
oluşturulmaması ve bunun aktarılamaması vb. Bu gibi sorunlar nedeniyle sivil toplum
kurumları asıl amaç ve hedeflerinden uzaklaşırlar, güç ve baskı unsuru olma özelliklerini
yitirirler. Sivil Toplum kurumlarının etkinliklerini kazanmaları için gerekli olan en iyi
yönetim biçimi olarak yönetişim önerilebilir. Yönetişim, şeffaflık, açıklık, hesap
verilebilirlik, katılımcılık, etkinlik, hukuka bağlılık, ve toplumsal sorumluluktur. Bu durum
herkesin kendi hak ve sorumluluklarının bilincinde olmalarını ve bunlara sahip çıkmalarını
gerektirir. “Bu anlamda yeni bir yurttaşlık bilinci gelişiyor. Bu yurttaşlık bilinci, kendi
sorunlarına sahip çıkan, yüksek standartlar talep eden ama bu standartların oluşumunda ve
hayata geçirilmesinde aktif rol alan, çözümler üreten ve yapılanmalar oluşturan yeni bir
kimliği simgeliyor” (Argüden, 2005: 1). Bu yeni yurttaşlık bilinci içinde kadın da kendi
kimliğini daha iyi sorgulayacak ve kendi kamularını oluşturacaktır.
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Yönetişimi gerçekleştirecek en etkili araç olarak halkla ilişkiler, STK’ların vizyon ve
misyonlarını hedef kitlelerine iyi biçimde anlatabilmeleri, kaynaklara ulaşmalarını ve
bunları doğru yönde kullanmalarını sağlayacaktır. Ayrıca kadın STK’ların etki alanlarını
genişletmeleri, katlımcılıklarını arttırmaları ve gerçekçi gereksinimlere yanıt vermeleri için
demokratik özelliklerini etkinleştirecektir. Halkla ilişkilerin birleştirici, ara bulucu,
kapsayıcı ve sorun çözücü rolü bu anlamda oldukça önemlidir. Çalışanlar arası iletişimi
kolaylaştırıcı, kurum kültürünü yönetişimin gereklerine uygun hale getirmek ve bunu tüm
çalışanlara benimsetmek bu birimin sorumluluğundadır. Bu yüzden STK’lar artık halkla
ilişkiler çalışmalarından kapsamlı biçimde yararlanmalıdırlar.
Halkla ilişkiler birimler arası eşgüdümü sağlama, çatışma ve çelişkileri ortadan kaldırma
gücünde olmalıdır. Halkla ilişkiler, bütünleyici, düzenleyici, yönlendirici ve uzlaştırıcıdır.
Bunlar yönetişimin gerçekleşmesinde gerekli olan unsurlardır. Örnek olarak Kadın Fonu
için gerçekleşen tanıtım verilebilir. “Fonun hem kamuoyuna tanıtımı hem de STK’lara
tanıtımı için reklam ve halkla ilişkiler çalışmaları yapılıyor. Rafineri Reklam Ajansı
kampanyaları oluşturuyor ve Global Tanıtım ise halkla ilişkiler çalışmalarını yürütüyor.
Ayrıca kadın STK’larına tanıtım kampanyaları dışında birebir iletişim yollarını kullanarak
da ulaşmayı hedefliyorlar. Uçan Süpürge Derneği’nin yaptığı çalışmaya bağlı olarak proje
çağrılarını tüm kuruluşlara ulaştırmayı hedefliyorlar” (Kurtsan, 2004: 7).
Sivil toplum kurumlarının şeffaf ve açık bir yapıya dönüşmesi, sunduğu değerlerin halk
tarafından benimsenmesi, doğru bilgiye ulaşıp onu gerekli yerlere sürekli ve hızlı biçimde
iletmesi, ancak halkla ilişkilerin etkin ve doğru kullanımı ile gerçekleşebilir. Bununla ilgili
olarak İnsan kaynakları.com sitesinde Platin Dergisi için Haziran ayında “Sivil Toplum
Örgütlerinde Çalışmak” adı altında yapılan araştırmada, yaklaşık 2400 kişinin katıldığı
anket, bireylerin sivil toplum kuruluşlarındaki faaliyet durumlarını nedenleriyle ortaya
koymaktadır. Buna göre, “herhangibir STK çatısı altında faaliyet göstermeyen % 92’lik
kesim toplum için organize olmuş ekiplere katılmamış durumda. Sivil toplum
kuruluşlarının çalışmalarına katılan % 8’lik kesimin tercihlerine bakarsak…Bu kesimin %
19’luk oranla eğitim alanında faaliyet gösteren örgütlerde, % 14’lük oranda çevre ile ilgili
kuruluşlarda, % 9’luk oranla ise sağlık alanında etkinlik gösterdiğini görüyoruz” (“İstek
var, Aksiyon Yok!” 2005: 2). Yine aynı araştırmanın sonuçlarına gore, bireylerin sivil
toplum kuruluşlarında yeterli derecede faaliyet göstermemelerinin nedenleri; % 53
oranında ki bu en yüksek orandır, yeterli bilgilerinin olmamasıdır. % 22’si boş vaktinin
olmadığını, % 6’sı ilgilenmediğini ve % 1’lik oran ise faydalı bulmadığını belirtmiştir
Burada Türkiye’de sivil toplum kültürünün ve geleneğinin yaratılamamış olduğunu
görmekteyiz. Bireylerin STK’lar ile ilgili bilgilerinin ve katılımlarının arttırılması
gerekmektedir. Üyeler kendi özgür iradeleriyle bu gruplara katılırlar. Üyelerin kurumdan
beklentileri, amaçları ve buraya katkılarının ne olacağı etkili biçimde belirlenmelidir. Baskı
grupları, olarak bu kurumlar, medyayı kullanarak hem üyelerini hem de kamuoyunu kendi
amaçları doğrultusunda yönlendirmeye çalışırlar. Kamuoyu özellikle demokratik
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rejimlerde yönetimlerin dikkat etmeleri gereken bir unsurdur. Baskı grupları, yaptıkları
propagandalarla öncelikle kendi üyelerini ardından da diğer hedef kitleleri bilinçlendirmeyi
ve ortak hedefler altında birleştirmeyi amaçlarlar.
Sivil toplum kurumları, halkla ilişkileri kendi söylemlerinin aracılığını yapan ideolojik bir
araç olarak kullanır. Gerçekten de bu durumda halkla ilişkiler rıza yaratıcı, ikna edici,
asimetrik bir bilgilendirici konumdadır. Oysa önemli olan karşılıklılığı, çift yönlülüğü
sağlayabilmektir. Sivil toplum kurumları, kendi potansiyel gönüllülerine bilgi ulaştırmada
iletişim eksikliği içindedirler. Dolayısıyla gönüllülerin yeterince güdülenememesi,
organizasyon bozukluğu, değerlerin hedeflere tam sunulamaması, hedef, strateji ve
misyonlarını iyi anlatamamaları, başta kendi üyeleri olmak üzere bireylerin gereksinimleri
konusunda bilgi sahibi olmamaları, iletişim faaliyetlerine daha fazla eğilmelerini gerekli
kılmaktadır. Burada halkla ilişkilerin, kamusal enformasyon modeli ve amaca dayalı
uygulaması, hedef kitleyi belli bir yönde düşünmeye ve hareket etmeye yönlendirecektir.
Burada iknadan farklı olarak, vatandaşın genel çıkarına hizmet etmek ön plandadır. Bu
biçim demokratik anlayışa daha yakındır.
Gereksinimler ve beklentiler, ideolojileri belirler. Ayrıca ihtiyaçlar, ilişkilerin odak
noktasında bulunurlar. Halkla ilişkiler hem bu ideolojilerin üretilmesinde ve iletilmesinde,
hem de ilişkilerin düzenlenmesinde etkin bir role sahiptir. Kadın sivil toplum kurumları da
kadın söylemini ortaya koyan bir anlayışta kendi ideolojisini ve ilişki düzenini yaratmaya
çalışmaktadır. Böylece kendilerini dışlayan toplumsal cinsiyetçi bakış açısını törpülemeyi
amaçlarlar. L’Etang’a göre, demokrasi, karşılıklılık ve engellerin ortadan kaldırılması
temaları akademisyenler ve uygulayıcılar için halkla ilişkilerin çekirdek değerleridir.
Ancak L’Etang, halkla ilişkiler uygulamalarının bu değerlerinin yalnızca elit kesime
yönelik olduğunu düşünür (Weaver and Motion, 2002: 328). Burada halkla ilişkilerin
pragmatik anlayışı güden avukatlık rolü sözkonusudur. Heath ise ayrıca halkla ilişkilerin
diğer bir uygulama alanı olarak konu yönetimini, geniş özel sektör organizasyonlarının
çıkarına yönelik olarak konuların yönlendirilmesi olduğunu belirtmiştir.
Bu anlamda halkla ilişkiler gerçek ihtiyaçların değil, yanlış ya da yanılsamalı gerçekliğin
yaratılması ve yönetilmesidir. Bu da halkın genel çıkarına hizmet vermesi gereken sivil
toplum kurumlarının asıl kuruluş amaçlarına bütünüyle ters düşmektedir. Habermas da bir
vatandaşın belli bir konuyla ilgili ikna edilmesinin her zaman başka birinin
yönlendirmesiyle olacağını, böylece birinin halkla ilişkilerinin ötekinin propagandası
olduğunu söylemiştir (McNair, 2002: 107). 1980’den once demokratik kitle örgütleri diye
anılan STK’lar, neo-liberal sosyo ekonomik politikalarla birlikte, muhalif olma
özelliklerini yitirdiler. Medyanın da etkisiyle kamu toplumundan kitle toplumuna bir geçiş
yaşandı. Burada medyanın yeni oluşumunu radikal gruplar kendi projelerini uygulamak
için kullanmaya başladılar. Bu yeni demokrasi anlayışından kadınlar da paylarını aldılar.
Halkla ilişkiler uygulamaları da buna bağlı olarak hizmet ettiği ideolojinin yeniden
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üretilmesine katkıda bulunarak, demokrasi söylemini yeniden gözden geçirmek durumunda
kaldı.
Kadın sivil toplum kuruluşları, kadınların kendi söylemlerini yaratabilecekleri, kamularını
oluşturabilecekleri demokratik ortamlardır. Kadınlar bu ortamlarda gerçek gereksinimlerini
belirler, tartışır ve bununla ilgili çalışmalar yapabilirler. Bu kurumlarda kendilerini özne
olarak tanımlayabilirler. Özne, gücü olan, başkasının üstünde otorite kurabilen ve seçim
yapabilen bir varlıktır. Öznelliği olan bireyin göstereni ve bir başkasının otoritesi alyındaki
kişinin gösterileni olarak çift anlam taşımaktadır. “…Foucault toplumsal ve kültürel
özneyi, potansiyel olarak direnç gösteren bir öğe biçiminde tanımlamaktadır” (Akt:
Marshall, 1999: 94) Bu anlamda kadın, öznelliğinin oluşumunda ve kendiliğini
tanımlamada direnç sağlayamamaktadır. Belirlenen ve yönlendirilen varlık olarak nesne
konumundadır. Bu özne ve nesne ayrımcılığı, ataerkil yapının göstergesidir. Bireyi
söylemsel pratikler belirlemektedir. Gerçeklik, dil, söylem ya da ideoloji ile toplumsal
olarak yapılandırılmıştır. Sivil toplum kuruluşları halkla ilişkiler aracılığıyla bu söylemsel
pratikleri yaratır ve yönetirler. Bu söylemler de kadınları ya da diğer STK üyelerini
belirler. Sivil toplum, politik arena için bir kestirme yol değildir. Sivil toplumun
demokratikleşmesi, siyasal bir projedir. Ne doğal ya da otantik bir insanlık durumundan
türetilmiştir ne de böyle bir durumu ifade eder ve pek çok baskıcı biçimde işlevini
sürdürür. Aynı zamanda, politik yansıma ve katılım için gerekli olan koşulları arttırmanın
yanı sıra, bu koşulları gizleyebilir de. “Çağdaş kadın hareketi, kitlenin içinden bir
eylemlilik politikası, radikal otorite eleştirisi kolektif kararlara bağlılığıyla, neredeyse bir
katılımcı demokrasi deneyi olmuştur” (Phillips, 1995: 59).
Halkla ilişkiler, kamusal alanı gerçekleştirme sürecinin bir parçası olan kamusal iletişimi
kullanarak, demokratik değerlerin nasıl paylaşıldığını ve bireylere demokratik yurttaşlar
olarak nasıl kimlik kazandırıldığını, politik ve sivil kültürlerin oluşturulmalarını analiz
etmemize yardımcı olur. Halkla ilişkiler, kadın sivil toplum kurumlarının gerçek anlamda
işlevlerini gerçekleştirmesi için tarafsızlık, karşılıklılık, dürüstlük ve birleştiricilik
ilkelerine sahip çıkmalıdır. Kadın
STK’larının kendi içlerinde etkinleşebilmek,
demokratik ortamı oluşturmak ve kendilerini anlatabilmek için öncelikle ekip çalışmasına
inanmaları ve bunu halkla ilişkiler çalışmalarıyla geliştirmeleri gerekir.
Genel olarak kadın sivil toplum kuruluşları kendilerini iyileştirebilir, geliştirebilirler.
Halkla ilişkilerin anlamını ve önemini kavrayarak, doğru yöntemlerle uygulayarak bunu
gerçekleştirebilirler. Hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için hangi araçları, ne şekilde
kullanacaklarını iyi belirlemelidirler. Ayrıca iç ve dış hedeflerinin gereksinimlerini doğru
tespit edip, doğru iletişim yöntemlerini kullanmaları gerekir. İletişim faaliyetleri için
profesyonellerden yardım almalı ve kendi bünyelerinde de ayrıca bir ekip
yetiştirmelidirler. Kadın STK’ları, misyon ve vizyonlarını doğru anlatabilmek, gerekli
kaynaklara ulaşabilmek, gerçek anlamda bir güç unsuru olabilmek ve destek alabilmek için
kendi içlerinde demokratikleşebilmeli, yoğun ve çift yönlü halkla ilişkiler faaliyetleriyle
bunu çevreye yansıtabilmelidirler.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sivil toplum kuruluşları, toplumu etkileyebilmek ve güvenilirliklerini arttırmak için halkla
ilişkilerden yararlanarak söylemlerini nasıl kurgulayacaklarını belirlerler. STK’ların amacı,
devletle toplum arasında bir bağlantı kurabilmek, halkın devlet karşısındaki haklarını
savunmak, desteklemektir. Bu yüzden kurgulanacak söylemler, halkın kendilerini ortaya
koymalarına yardımcı olacak kamusal alanların yaratımını sağlamalıdır. Böylece bireyler
düşüncelerini serbestçe açıklayabilir ve kararlara katılmada etkin rol alabilirler. Sivil toplum
kurumlarının şeffaf ve açık bir yapıya dönüşmesi, sunduğu değerlerin halk tarafından
benimsenmesi, doğru bilgiye ulaşıp onu gerekli yerlere sürekli ve hızlı biçimde iletmesi,
ancak halkla ilişkilerin etkin ve doğru kullanımı ile gerçekleşebilir.
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BÖLÜM SORULARI
1-Aşağıdakilerden hangisi Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin amaçları arasında
gösterilemez?
a)
b)
c)
d)
e)

Sivil toplumun veri tabanını oluşturmak
İletişim ağı kurmak
Sivil örgütlerin çalışmalarını duyurmak
Sivil inisiyatifi zayıflatmak
Lobi faaliyetleri yürütmek

2-STK’larda halkla ilişkiler fikri daha iyi oturmuş olmalıdır. Ancak STK’ların kendi içlerinde
ve diğerleriyle bunu gerçekleştiremedikleri görülmektedir. Bunun nedenleri arasında
aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
a)
b)
c)
d)
e)

Kendi içlerinde iyi örgütlenememe
Kendini iyi anlatma
Yöneticiler, çalışanlar, gönüllüler ve çalışanlar arasında çatışma
İletişimsizlik yaşanması
Arada bilgi alışverişi olmaması

3-………. ,erkeğin zihninin her türlü maddeden daha yüksek ve daha kutsal, kadınların ise
eksik ya da sakat bırakılmış erkekler olduklarını belirtmiştir. Ona göre, ruhun düşük parçası
olan kadın, doğal olarak rasyonel ilkeye karşıttır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Aristo
Platon
Sokrates
Konfüçyüs
Descartes

4- Cutlip ve Center kitaplarındaki “Kanaat ve Kamuoyu” adlı bölüme hangi iletişim
kuramcısının cümlesi ile giriş yapmaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

J. Fiske
M.McLuhan
Adorno
J. Gruning
Altthusser
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5-Kamuoyunu bu derece biçimleştirici etkiye sahip olan halkla ilişkilerin görevi, kurumların
ayakta kalabilmelerini ve ortamlarına uyum göstermelerini sağlamaktır. Ancak sözü edilen
kurumlar, endüstriyel yapılardır. Bu yapılar ………….. odaklıdır ve demokrasiyi farklı bir
değerlendirmeyle tanımlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Soyut- somut
Gelir-gider
Üretim-tüketim
Kadın-erkek
Birey-toplum

6- Toplumumuzda çoğunlukla alımlayan konumda olanlar, kimlerdir?
a)
b)
c)
d)
e)

Erkekler
Kadınlar
Çocuklar
Yaşlılar
Gençler

7-………. , büyük şirketlerin gerçeği algılayışımızı nasıl bozduğuna dikkat çekmektir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

M.McLuhan
J. Fiske
Adorno
Gramsci
Chomsky

8- Halkla ilişkilerin hangi özelliği onun demokratik söylemlerinin göstergeleri arasında yer
almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Karşılık olması
Taraflı olması
Açık olması
Geri bildirimli olması
Doğru olması

9-…………… sosyal role sahip uygulayıcılar genel olarak toplumda değişim isteyen firmaları
temsil etmektedirler. Bu dünya görüşüne göre toplum, bilgi ve enformasyonun güç ve etki
oluşturduğu ve bu yolla değişimin gerçekleştirilebileceği bir sistemdir.
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Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Pragmatik
Feminist
Radikal
Muhafazakar
İdealist

10- ……… sosyal rolü benimseyen uygulamacılar, sosyal sorumluluk ve müşteri
durumundaki kuruluşun etik değerlerine fazla önem vermemektedir. Her müşterinin fikirlerin
oluşturduğu serbest pazarda temsil hakkı olduğuna inanmaktadırlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Pragmatik
Feminist
Radikal
Muhafazakar
İdealist

Cevaplar: 1d, 2b, 3a, 4d, 5c, 6b, 7e, 8d, 9c, 10a
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