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ÖNSÖZ

“Küreselleşme ve Medya” başlıklı bu çalışma, İstanbul Üniversitesi’nin Uzaktan Eğitim
Fakültesi Gazetecilik bölümü öğrencileri için hazırlanmıştır. Bu derste, küreselleşmenin tarihsel
süreçteki gelişiminin yanı sıra küreselleşmeye yönelik yaklaşımlar ele alınacaktır. Küreselleşmenin
ekonomik, siyasi, kültürel boyutlarının anlatılacağı bu ders kapsamında küresel medya olgusu detaylı
olarak irdelenecektir. Gazetecilik öğrencilerinin günümüzün küreselleşen dünyasındaki gelişmeler
hakkında bilgi sahibi olması hedeflenmektedir. Günümüz medyasının sahiplik yapısı ve gelişen
teknolojinin medyaya etkileri hakkında bilgiler verilecektir. Çalışmanın sonunda yararlanılan
kaynaklar yer almaktadır.
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1. KÜRESELLEŞMEYE GİRİŞ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1. Küreselleşmeye Giriş
2. Küreselleşme Yeni Bir Olgu mudur?

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- 1-Zygmunt Bauman küreselleşmeyi tanımlarken, küreselleşmenin ‘hepimiz birbirimize bağlıyız’
anlamına yaptığı vurguyla ne demek istemiştir?
2- 2-Küreselleşme neden düzgün işlemeyen bir süreçtir?
3- 3-Küreselleşmenin 3 temel özelliği nelerdir?
4- 4-Marshall McLuhan’ın ‘küresel köy’ kavramını açıklayınız.
5- 5-Ulrich Beck’in risk toplumu kavramını açıklayınız.

3

Konu

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım
Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

4

Anahtar Kavramlar
Küreselleşme, küresel köy

5

Giriş
Küreselleşme kavramı bize dünyadaki insanların toplumsal, kültürel ve ekonomik
alanlarda birbirleriyle yoğun bir iletişim ve etkileşim sürecine girmelerinin kaçınılmaz
olduğunu anlatmakla birlikte ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda toplumsal değişmeye
ilişkin tartışmaların da odak noktasını oluşturmaktadır. Küreselleşmeye Giriş bölümünde;
küreselleşme olgusu tanımlanmakta ve çeşitli düşünürlerin küreselleşme kavramına ilişkin
görüşlerine yer verilmektedir.
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1.1.Küreselleşme Yeni Bir Olgu mudur?
Londra, New York, Bangkok veya Rio de Janerio’nun caddelerindeki sıradan bir
insana küreselleşmenin aslında ne olduğunu sorduğumuzda, alacağımız yanıt
muhtemelen, kişisel bilgisayarlar, internet, cep telefonları, teleteks, faks makineleri, el
bilgisayarları, dijital fotoğraf makineleri, uydular, jet uçakları, uzay mekikleri gibi yeni
teknolojilerin güçlendirdiği ekonomik ve siyasal karşılıklı bağımlılıkların gelişen
biçimlerine bir göndermeyi içerecektir. Özellikle internet, milyarlarca kişiyi, özel
kuruluşları ve devletleri birbirine bağlayan world wide web’i (www) oluşturarak
küreselleşmenin gerçekleşmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu teknolojilerin
çoğu 30 yıldan daha kısa bir süredir kullanıldığından, küreselleşmenin yeni bir olgu
olduğunu düşünenler olacaktır. Ancak dünya ölçeğindeki karşılıklı bağımlılıklardaki
artışın ve küresel bağlantılardaki gelişmenin daha iyi fark edilmesi süreci, tarihsel
kökenleri derinde olan ve yavaş işleyen süreçlerdir. Bazı araştırmacılar,
küreselleşmenin çağdaş özelliklerini ortaya koyabilmek için, küreselleşmenin tarihsel
kapsamını, bilinçli bir şekilde, sanayi ötesi dönemin son kırk yılı ile sınırlandırılmıştır.
Başkaları ise bu zaman dilimini, 19. yüzyılın çığır açıcı gelişmelerini içerecek şekilde
genişletmek eğilimindedir. Bazıları da küreselleşmenin, aslında yaklaşık 500 yıl önce
modernitenin ve kapitalist dünya sisteminin ortaya çıkmasıyla başlayan karmaşık
süreçlerin devamı ve uzantısı olduğunu öne sürmektedir.

Günümüzün en popüler kavramlarından biri olan küreselleşme kavramı aynı
zamanda gerek bilimsel-akademik, gerekse siyasi-bürokratik alanlarda çeşitli kendisine
en çok atıf yapılan kavramların başında gelmektedir. Son yıllarda en çok konuşulan
kavramların başında gelen küreselleşme kimileri için özgürlük, serbestlik, açıklık ve
karşılıklı etkileşim temelinde, yeni ve daha iyi bir dünyanın kurulmasında anahtar bir
süreçtir. Kimileri için ise eşitsizlik, bölünme, çatışma, sömürü ve zengin ile yoksulun
arasındaki uçurumun daha da açıldığı bir süreçtir.

Küreselleşme, çağdaş yaşamın ekonomi, uluslararası ilişkiler, toplum, siyaset ve
din gibi pek çok unsurunu etkileyen ve bunlardan etkilenen bir süreçtir. Karşılıklı bağ
ve bağımlılık anlamı taşır. Ekonomik, kültürel ve toplumsal yaşamın yanı sıra iletişim
ve teknoloji alanında da etkili olan küreselleşme, gerçekte son yıllara damgasını vuran
popüler bir gelişme olmakla birlikte temelleri çok eskilere dayanan bir olgudur.

Gezegenin üzerinde ilk insan yerleşim birimleri oluşmaya başladığından bu yana
hiç kesintiye uğramadan ilerleyen bir süreç var karşımızda. Bu süreç, gezegenin
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üzerindeki coğrafi noktaları birbirine bağlayarak, kültürleri, dilleri birbirine karıştırarak,
ulaşım, haberleşme ağları kurarak ilerlemeye devam ediyor. İnsanlık, tüm gezegeni tek
bir birim olarak kullanmak üzere kendine mal etmeye devam ediyor. Daha batı, ‘Batı’,
doğu da ‘Doğu’ olmadan önce küresel çapta, birbirini etkileyen, biçimlendiren bir genel
insanlık ‘uygarlığı’ oluşmuştu, yayılıyordu; üretici güçler sürekli gelişiyor geliştikçe gezegen
ölçeğinde yaygınlaşıyor, ‘küreselleşiyordu’.

M.Ö. 3000 yılından itibaren İpek ve Baharat yollarının kullanılmaya başlanması,
uluslararası ticaretin kapılarını açmıştır. M.Ö. 10000 yılından sonra, insanların bulundukları
bölgelerden göç etmeye başladıkları da biliniyor. Tekerleğin, yazının ve daha sonra atlı
arabanın icadı, göçleri daha da kolaylaştırmıştır. Dünyanın tüm kıtalarının keşfinin ise ancak
1750 yılında tamamlanabildiği, Amerika’nın keşfi ile de küreselleşmenin başlamış olduğu
kabul ediliyor. Amerika’nın keşfi, muazzam bir sanayinin ortaya çıkmasına, bu sanayinin de
gerçekten küresel olan bir pazarı yaratmasına yol açmıştır. Bu pazarın yaratılması ticareti,
denizciliği ve karadaki iletişimi önemli ölçüde geliştirmiştir. Bu gelişmeler de sanayinin daha
fazla genişlemesine neden olmuştur. Sanayi, ticaret, denizcilik ve demiryollarındaki gelişmeler,
orta çağların eski toplumsal sınıflarını geri plana iten burjuvazinin ve sermayenin yükselişiyle
at başı gitmiştir. Dünya üzerinde kendi malları için giderek genişleyen pazarların arzusuyla
yanıp tutuşan burjuvazinin her yere yerleşmek, her yerdeki olanaklardan yararlanmak ve her
yerde bağlantılar kurmaktan başka alternatifi yoktu.

Küreselleşme olgusunu kavrayabilmek için binlerce yıllık insanlık tarihini incelemek
gerekir. Günümüzde küreselleşme tanımı içeren uluslararası ticaret, ulaşım ve anında iletişim,
sadece eski bir birleşme sürecinin en yeni ve en göz önünde olan sembolleridir. Yerleşik
uygarlıkların ortaya çıkışından itibaren insanlar, ticaretle uğraştılar, uzak ülkelerdeki diğer
insanları kendi inançlarına döndürdüler, yerleşmek için yeni topraklar keşfettiler ve
imparatorluk kurmak için ordular gönderdiler. Yirminci yüzyılın ikinci yarısı iletişim ve ulaşım
alanındaki gelişmelere sahne oldu. Bütün bu gelişmeler küreselleşme sürecini hızlandırmıştır.

Küreselleşme Batı’da oluşturulan ve Batı’dan dünyaya yayılan kültürel modellerin ve
ülkelerin sürekli daha geniş alanları kapsayacak şekilde yayılmasının bir sonucu olarak
görüldüğünde, küreselleşmenin başlangıcı 15. yy.’da Amerika kıtasının keşfine kadar
götürülür. Küreselleşme dünyaya yayılan modern devlet anlayışı, eğitim ve sağlık sistemi,
kişisel hak ve özgürlükler anlayışı olarak belirginleştirildiğinde; Avrupa devletlerinin
emperyalizmin bir ürünü olarak nitelenir.

Küreselleşme (globalization) kavramı ise ilk olarak 1960’lı yıllarda kullanılmaya,
1980’li yıllardan itibaren ise yaygınlaşmaya başlamış, 1990’lara gelindiğinde zaman ise
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bilimsel çevrelerce kabul edilen anahtar sözcük haline gelmiştir. Kavram olarak ilk
olarak; 1980’lere doğru Stanford, Columbia gibi prestijli Amerikan okullarında
kullanılmaya başlanmış ve yine bu çevrelerden çıkmış bazı iktisatçılar tarafından
iktisatçılar tarafından popülarize edilmiştir. Aynı yıllarda uluslararası ekonomi
kuruluşlarının yayınlarında ve raporlarında da yer almaya başlamıştır.

Sosyal teorisyenlerin önemli bir bölümü, bugünün dünyasını, kapitalist
ekonomik sistemin egemenliğini güçlendiren küreselleşmenin yükselişi, ulus devletlerin
yerine uluslararası kuruluş ve organizasyonların alışı, küresel kültürün yerel kültürler
ile gelenekleri aşındırması ile ifade edilebileceği konusunda görüş birliğindedirler.
Marxsistler, dünya sistemi savunucuları, fonksiyonalistler, Weberyenler ve diğer pek
çok çağdaş teorisyen, küreselleşmenin günümüzün en dikkat çeken trendi olduğunda
hem fikirler. Ayrıca, farklı bir postmodern dönem yaşandığını savunanlar da geleneksel
kapitalizmde yaşanan değişimlerin, Post-Fordizm ya da Post-Modernizmin yeni bir
küresel ve tarihsel görünüme bürünerek, kapitalizmin yeni kültürel mantığını
oluşturacağını ileri sürmekteler. Bazılarına göre küreselleşme, dünyanın batılılaşmasını
getirir, bazıları için kapitalizmin yükselişini gizleyen bir ortam niteliğindedir. Kimi
düşünürler, küreselleşmeyi bir örnekleşmeyi (homojenleşmeyi) getiren bir süreç olarak
görürken, kimileri de ortaya çıkan karmaşanın farklılık ve heterojenliğe yol açacağını
savunmaktadır. Bazı teorisyenler, tanımlayıcı kavramı küreselleşme olan bir çağda
yaşadığımızı savunurken, başka düşünürler, küreselleşmenin bu kadar yüceltilip
merkezi bir konuma getirilmesini abartılı bulduklarını dile getirmektedirler.

Küreselleşme kavramı bize dünyadaki insanların toplumsal, kültürel ve
ekonomik alanlarda birbirleriyle yoğun bir iletişim ve etkileşim sürecine girmelerinin
kaçınılmaz olduğunu anlatmakla birlikte ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda
toplumsal değişmeye ilişkin tartışmaların da odak noktasını oluşturmaktadır.
Küreselleşmenin bir anlamda, yaşadığımız dünyada uluslar, toplumlar arasında
karşılıklı ilişkilerin ve etkileşimlerin artması ve hızlanması ile ilgili tüm olguları
kapsadığını söyleyebiliriz. Toplumsal ilişkilerin dünya çapında yoğunlaşmasının,
insanlığın dünya üzerinde dolaşmaya başladığından beri var olduğunu söyleyebiliriz.
Küreselleşme olgusu binlerce yıldır gerek ticaretle, gerek seyahatle gerekse bilim ve
teknoloji dahil olmak üzere kültürel etkilerin dünya çapında yaygınlaşmasıyla yol
almaktadır.

Küreselleşme düzgün işlemeyen bir süreçtir. Tek bir süreç olarak
düşünülmemelidir. Temelinde ekonomik, siyasi, kültürel yönler yer alır. Tarihsel
temelleri insanların ve toplumların değişim ve etkileşim düşünceleri ile atılmıştır. Bir
diğer deyişle küreselleşme dünyayı yeniden yapılandırma isteğinin ve girişiminin
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tarihsel bir sonucudur. Uzun sürren bir değişimin sonucu olarak gerçekleşen küreselleşme
olgusu, ‘yeni batılılaşma’, ‘emperyalizmin yumuşatılmış hali’ ve ‘kapitalizmin dünya
egemenliği’ olarak değerlendirilmektedir. Buna bağlı olarak küreselleşme ekonomik
faaliyetlerin dünya düzeyinde yeni bir entegrasyonuna karşılık gelen bir kavramdır.
Günümüzde küreselleşme dünya pazarıyla evrensel bir bütünleşme, mal ve hizmetlerin bütün
dünyaya yayılmasını ifade etmektedir.

Küreselleşme özü itibarıyla küresel çapta düzenlenmiş kapitalizmdir. Küreselleşme ile
pazarlar ulus-aşırı tekellerin kontrolüne girmiştir. Küreselleşme tarihsel bir olgudur ve
kapitalist üretim ilişkilerinin gelişiminde bir aşamayı ifade eder. Küreselleşme döneminde
üretim ve tüketim son derece artmıştır. Burada tüketilen yalnızca maddi mallar ve metalar değil,
doğal kaynaklar ve insanlıktır.

Küreselleşme, iletişim ağları ile dünyamızı donatarak haberleşmeyi, bilgilendirmeyi ve
aydınlanmayı sağlamış, dünyayı evrenselleştirmiş ve haberin yayılımını ve aktarılmasını
hızlandırmıştır. Küreselleşme, dünyayı belirli temel evrensel, özgürlükçü, demokrat değerler
üzerinde birleştirme yolunda önemli atılımlar yapmış ve bunları kısmen de olsa
gerçekleştirebilmiş, gerektiği gibi toplum ve insanlık yararına kullanıldığında çok sesliliği
sağlayabilmiş, tüm bu yönleriyle olumlu bir görünüm sergilemiştir. Bu bağlamda
küreselleşmeyi yalnızca ekonomik alandaki faaliyetleri etkileyen bir unsur olarak görmek
sınırlı bir bakış açısı yaratmaktadır.

Zygmunt Bauman’ın da ifade ettiği gibi küreselleşme ‘hepimiz birbirimize bağlıyız’
anlamına geliyor. Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir olay küresel sonuçlar
doğuruyor. Ülkeler arasındaki mesafenin artık pek bir önemi kalmadı. Sahip olduğumuz
kaynaklar ve teknik ekipmanlar ile gerçekleştirdiğimiz her şey, zaman ve mekanın kolaylıkla
önüne geçebiliyor. Yine Bauman’a göre, küreselleşme aşırı zenginlere daha hızlı para kazanma
fırsatı vermiştir. Aslında küreselleşme bir paradoks: Çok az sayıda insana büyük faydalar
sağlarken, dünya nüfusunun üçte ikisini dışarıda bırakıyor ya da kenara itiyor. Bauman
küreselleşmeyi küresellerin ve yerellerin, ayrıcalıklıların ve mahrum olanların, zenginliğin ve
yoksulluğun, özgürlük ve sınırlamanın birbirinden belirgin olarak ayrıldığı ve dağıldığı
tabakalaşma olarak açıklar.

Küreselleşme ekonomik anlamda kapitalist pazarın dünya üzerindeki yaygınlığını
yücelten bir kavramdır. Yerel olanın son bulduğunu ve herkesin, her şeyin dünyaya ait
olduğunu anlatır. Küreselleşme bu aitlikle beraberlik ve karşılıklı bağımlılık anlamını taşır.
Küreselleşme emperyalizm kavramını ortadan kaldırır ve emperyalizmin sonunu ilan ederek
onun yerini alır. Bu bağlamda günümüzün egemen gerçeğidir.
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Küreselleşmeyi gelişmiş ülkelerin başlattığı, ekonomik, kültürel ve teknolojik
olarak az gelişmiş/gelişmekte olan ülkelere empoze ettiği bir olgu olarak görmek
mümkün. Dünya ölçeğinde eşitsizlik ve kutuplaşmanın önemli ölçüde büyüdüğünü
görüyoruz.

Küreselleşmenin 3 temel özelliği;

-İnsanların hareketi

-Ürün ve hizmetlerin dolaşımı

-Güç/İktidar ilişkileri

Küreselleşme ile birlikte ülkeler ve insanlar arasında toplumsal, kültürel, ticari,
ekonomik ve siyasal değişimler yaşanmaktadır. Küreselleşme süreci ile birlikte dünya
toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasal alanlarda daha çok bütünleşmekte artık coğrafi
mesafeler giderek önemini yitirmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler
hızla artmakta, piyasa ekonomileri evrensel bir nitelik kazanmaktadır.

Küreselleşme olgusunun ortaya çıkmasında kitle iletişim araçları önemli bir rol
üstlenmiş ve küreselleşmenin oluşumunda itici bir güç oluşturmuştur. İletişim alanında
yaşanan gelişmeler ile birlikte dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir olay,
anında dünyanın dört bir yanına ulaştırılabilmektedir. Günümüzde insanlar toplumsal,
kültürel ve ekonomik alanlarda birbirleriyle yoğun bir etkileşim ve iletişim sürecine
girmişlerdir.

Teknolojinin küreselleşmesiyle birlikte sürekli yenilenen iletişim araçları
bilginin, haberin uluslararası alanda dolaşımını hızlandırmaktadır. Dünyayı saran
iletişim araçları yeni değerlerin, fikirlerin tüm dünyaya yayılmasını ve tanıtılmasını
sağlamıştır.

Kanadalı iletişim Kuramcısı Marshall McLuhan, elektronik iletişimin dağıtıcı
olduğu kadar birleştirici özelliklerini de vurgulamıştır. Marshall McLuhan bilindiği gibi
dünyanın hızla bir ‘küresel köy’ haline geldiğini belirterek gelişen teknolojinin ve
iletişim araçlarının insanları yeni biçimlerle bir araya getirdiğini öne sürmüştür.
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Küreselleşme süreci ile birlikte dünyayı daha küçük birimlere ayıran sınırlar giderek önemini
yitirmekte, bir çok alanda tüm dünyayı kapsayan kurumlar ortaya çıkmaktadır. Yeni iletişim
teknolojileriyle insanların yaşamında çeşitli alanlarda değişimler meydana gelmektedir.
Bireylerin birbirleri ve kurumlarla olan ilişkileri hayatın her alanında etkili olan kitle iletişim
araçlarının etkisiyle yeni biçimler almaktadır. Yine McLuhan’ın görüşüne göre, küçük bir
köyde bir arada yaşarmışcasına birbirinden haberdar olan insanların dünyayı bir bütün olarak
algılayacakları ileri sürülmektedir.

Dünyanın iletişim teknolojileri nedeniyle ‘küresel bir köy’ olduğu görüşü 1960’larda
Marshall McLuhan tarafından ortaya atıldı. Fakat o zamanlar ulus kurma temeline dayanan
görüş ve politikalar egemendi. McLuhan’ın görüşü 1980’lere kadar marjinal kaldı. 1980’lerde
uluslararası pazar ağları, finans devleri, firmalar ve görünmeyen alışverişler genişlemeye
başladı. Buna toplumun pazar yapısının düzenlenmesini tümüyle kolaylaştıran özelleştirme ve
deregülasyonlar önemli şekilde yardım etti. Bir taraftan kamusal alanda sivil toplum
örgütleriyle demokrasi ve özgürlük ideolojisi satılırken, öte yandan burjuva demokrasisinin
1930’lardan beri kurduğu ‘refah devleti’ ve kamu hizmeti düşüncesi geriletildi. Onun yerini
‘halka istediğini verdiği’ söylenen ve ‘sosyal sorumluluk’ iddia eden kapitalist sermayenin
değerleri ve dünya görüşü aldı. Bu değişimler ve artan kontrol gereksinimleri dev multi medya
gruplarının ve teknolojik şebekelerin kurulmasını teşvik etti. İletişim hızla profesyonelleşti ve
faaliyetleri çeşitlendi. Bilinç yönetimi bütün toplumu konu yapacak biçimde sosyal ilişkileri
yönetmek amacıyla ön plana çıktı.

Küreselleşmenin tanımlarına bakacak olursak;

1.Küreselleşme geleneksel siyasi, kültürel ve coğrafi sınırları giderek aşan yeni
toplumsal ağların ve faaliyetlerin yaratılmasını ve mevcut olanların çoğaltılmasını
içermektedir.

2.Toplumsal ilişkilerin, faaliyetlerin ve karşılıklı bağımlılıkların genişlemesi ve
yayılması. (Günümüzde finans piyasaları dünyanın her yerine yayılmıştır ve elektronik ticaret
24 saat boyunca devam etmektedir.)

3.Küreselleşme toplumsal mübadelelerin ve faaliyetlerin yayılmasını ve ivme
kazanmasını içerir. Örneğin Anthony Giddens küreselleşmeyi dünyadaki toplumsal ilişkilerin
yoğunlaşması olarak tanımlar. ‘Uzak yerleşimleri birbirlerine, yerel oluşumların millerce
ötedeki olaylarla biçimlendirildiği ya da bunun tam tersinin söz konusu olduğu yollarla
bağlayan dünya çapındaki toplumsal ilişkilerin yoğunlaşması’ olarak tanımlamaktadır.
Giddens’ın bu görüşüne göre, Singapur’daki bir kentsel alanın artan gelişmişliği, küresel
12

ekonomik bağları içeren karmaşık bir şebeke yoluyla Pittsburgh’da, yerel ürünleri dünya
pazarlarında rekabete giremeyen bir bölgenin yoksullaşmasıyla nedensel biçimde ilişkili
olabilir.

4.Karşılıklı toplumsal ilişkilerin ve bağımlılıkların meydana gelmesi, yayılması
ve yoğunlaşması sadece nesnel, maddi düzeyde ortaya çıkmamaktadır. Coğrafi
sınırların ve uzaklıkların öneminin azaldığının farkına varmaları, insanlarda, küresel
bütünün parçası olmaya başladıkları yönünde güçlü bir duyguyu beslemektedir. Küresel
karşılıklı bağımlılığa ilişkin bu sürekli deneyimler her gün daha da güçlenerek,
insanların bireysel ve ortak kimliklerini yavaş yavaş değiştirir ve böylece dünya
üzerinde eylemde bulunma tarzlarını da çarpıcı biçimde etkiler. Bu bağlamda,
küreselleşme dünya ölçeğindeki toplumsal karşılıklı bağımlılıkları ve mübadeleleri
meydana getiren, çoğaltan, yaygınlaştıran ve yoğunlaştıran toplumsal süreçlerin çok
boyutlu kümesini ifade etmektedir. Bu süreçler aynı zamanda, insanların yerel olanla
uzakta olan arasında mevcut bağlantılardaki güçlenmeyi giderek daha çok fark
etmelerini kolaylaştırmaktadır.

5.Küreselleşme milli ekonomilerin dünya ile bütünleşmesini, teknolojinin,
üretimin, tüketimin ve finansmanın önündeki sınırların kalkmasını öngörmektedir.
Burada da belirtildiği gibi dünya ile bütünleşme sürecine girildiğinden teknolojinin,
üretimin, tüketimin önündeki sınırlar ortadan kalkmakta ve küresel ürünler dünyanın
dört bir yanına ulaşmaktadır.

Araştırmacılar, küreselleşmenin doğru tanımlarına ilişkin farklı görüşlerde
olmalarının yanı sıra, küreselleşmenin derecesi, nedeni, kronolojisi, etkisi, izlediği yol
ve politikaların sonuçları konusunda görüş ayrılığı içindedir. Küreselleşmeye ilişkin tek
yanlı bir kavrayışa bağlı kalmak hata olacaktır. Küreselleşme çok yönlü ve farklılaşmış
süreçleri içerdiğinden, bunun toplumsal ve yaşamın her alanına ulaştığını söylemek
yanlış olmaz.

Giddens’ın yanı sıra Roland Robertson’un da küreselleşmeyle ilgili
yaklaşımlarının toplumsal kuramlar içinde önemli bir yer tuttuğunu söyleyebiliriz.
Robertson, küreselleşme sürecinin bir yüzünü evrenselin yani küreselin yerelleşmesi,
diğer yüzünü ise tikellikle/yerelliklerin evrenselleşmesinin oluşturduğunu
belirtmektedir. Küresel ve yerel arasında süregelen karşılıklı dinamiğin sonucu olarak
yaşanan farklılaşma ve aynılaşma birbirini olanaklı hale getirmektedir. Robertson’a
göre ‘yerelliği yaratmak ve daha sonra da içermek’ olarak tanımlanan bu süreç
globalleşme kavramı ile somutlaşmaktadır.
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Giddens küreselleşmeyi modernliğin bir sonucu olarak görmekte, Robertson ise küreselyerel etkileşimi üzerinde durmaktadır. Robertson küresel-yerel bağlantısını tanımlamak için
küre-yerelleşme (glocalization) kavramını önermektedir. Böylece küreselleşmenin heterojen
yönünü vurgulamaktadır. Dünyadaki değişim eğilimini gözlemlediğimizde küreselleşme
olgusunun yanı sıra yerelleşme olgusunun da yer aldığını görmekteyiz. Küre-yerelleşme
(glocalization) kavramı İngilizce küreselleşme (globalization) ve yerelleşme (localization)
kavramlarının birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Robertson’a göre bu kavramsallaştırma içinde
mekan, zamansal ve tarihsel unsurlar kadar önemlidir.

Giddens küreselleşmeyi sosyal, kültürel ve ekonomik boyutta modernitenin kendisini
dünya çapında yeniden inşa etmesi olarak vurgular. Bir bakıma küreselleşmeyi modernitenin
bir sonucu olarak görmektedir. ise bu görüşe katılmamaktadır. Robertson’a göre küreselleşme
farklı yaşam biçimlerinin karşılaşmasını içine alan bir süreçtir. Bu durumda küreselleşmeyi
modernliğin bir sonucu olarak gören Giddens’ın fikirlerine katılmamaktadır. Ona göre
küreselleşme, Batı kökenli bir proje olarak modernitenin sonucu değildir. Küreselleşmiş bir
dünyada uygarlığın, toplumsallığın, etnik, bölgesel, bireysel kimliklerin, bireysel bilinç
artışının etkileri vardır.

Robertson, küreselleşme olgusunu kapsayıcı bir şekilde açıklamaya çalışırken öncelikle
sosyo-kültürel süreçleri ele almaktadır. O’na göre küreselleşme olgusu kendisini oluşturan
toplumsal, kültürel ve ekonomik süreçlerden bağımsız değildir. Küreselleşme, modernitenin
dinamizmine özgü bir dizi süreçten oluşmaktadır ve kavram olarak da dünyanın küçültülmesi
ve bir bütün olarak dünya bilincinin pekiştirilmesine yöneliktir. Dünyanın küçültülmesi,
modernitenin kurumlarına yönelik olarak düşünülebilir ve bu nedenle küreselleşme Giddens’ın
belirttiği gibi kapitalist dünya ekonomisi, ulus-devlet sistemi, dünya askeri düzeni ve küresel
bilgi sistemi çerçevesinde kavranabilir.

Küreselleşme anlam çokluğuna sahip bir terimdir. Roland Robertson gibi sosyologlara
göre, küreselleşme sıkıştırılmış bir dünyayı ima eder. Robertson’a göre küreselleşme ayrıca
dünya bilincinin yoğunlaşmasıdır. Küreselleşmeyi tek bir mekanda farklılıkların kendiliklerini
koruyarak bir arada bulunabilmesi olarak açıklayan Robertson, küreselleşmeyi çözümlerken
kültüre öncelik verir. Robertson’ın küresel kültür dediği şey de, farklı kültürlerin
etkileşimlerinin bir sonucudur. Küreselleşmenin aslında ekonomik temelli analizlerde olduğu
gibi bütünleştirici değil; kırılma ve farklılıkların yaşandığı bir süreç olduğunun iddia eder.

Ulrich Beck gibi kimi sosyologlara göre ise küreselleşme, risk toplumunun yükselişine
gönderme yapar. Risk toplumu, finans ve emek pazarının güvensizliğinin küresel bir karakter
kazandığı bir toplumdur. John Tomlinson gibi yazarlara göre, modernliğin göstergesi olan
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küreselleşme, Appadurai’ye göre postmodernitenin göstergesidir. Kültürel imalara
rağmen, küreselleşme hala ekonomik bir fenomen olarak görülür. Marksist yaklaşımdan
Wallerstein, Hardt ve Negri, Neomarksistler’den Mattelart, Castelles, Baudrillard,
Virilio ve Appadurai gibi yazarların küreselleşme tanımları, teknolojik gelişmelerin
insanların, kültürlerin, toplumların yaşamına getirdiği değişikleri içerir. Bourdieu,
Bauman gibi yazarlar ise küreselleşmenin etkilerine ve ekonomik özelliklerine daha az
önem verirler, vurguları, kültürel olanadır. Mattelart’a göre küreselleşme, ekonomi
alanında birleşme sürecini tanımlamak ve dünyanın durumunu genelleştirerek,
açıklamak demektir. Küreselleşme öncelikle finans akımı yönünde gerçekleşmiştir.
Ayrıca küreselleşme, artan rekabet ortamıyla birlikte kazancın ve pazar payının artması
amacıyla, bilgi ve yeteneklerin kullanılmasını gerektiren bir ‘şirket işletmesi’ modelidir.
Bu sözcük dünyasallaşma sözcüğünden farklıdır çünkü kapsayıcı bir sistem ya da
sistemin parçası görüşüne gönderme yapar. Gerçekten de, küresel şirket her bölümün
her hizmeti verebileceği organik bir yapıdır. Bölümler arasındaki bir aksaklık, eksiklik
sistemi tıkar, bu nedenle, her yere uzanan iletişim şarttır. Hardt ve Negri’ye göre,
küreselleşmenin yükselişi, kapitalizmin tarihinin incelenmesiyle gözler önüne çıkar.
Çünkü çağdaş kapitalist üretimdeki değişiklikler, küresel iktidar ilişkilerindeki
değişimle paralel gider. Dünya sistemi düşüncesinin savunucusu olan Wallerstein’a
göre, kapitalizm her zaman bir dünya ekonomisi olarak işlemiştir. Bu nedenle, bugün
küreselleşmenin tarihi bilinmemesi nedeniyledir. Hardt ve Negri’nin İmparatorluk adlı
kitabında, sermaye ve küreselleşme arasındaki ilişkiyi tarihsel olarak açıklamakta,
sermayenin biyo-iktidarı kullanarak günlük yaşamı nasıl sömürgeleştirdiği ve kanını
emdiği ortaya konmaktadır. (Biyo-iktidar: Faucault, verili sistemin, insan bedeninin
sahip olduğu güçleri emek gücünü dönüştürmek ve üretim gücü olarak kullanmak için
bedenin sahip olduğu güçleri ‘en iyi şekilde kullanmak, örgütlemek ve denetlemek
zorunda’ olduğunu belirtmektedir. Bu durumun sağlanması için biyo-iktidar; bir yandan
nüfusun sağlığını koruyan önlemleri bulup çıkarırken; diğer yandan da şiddet
kullanmadan bedenleri itaatkar hale getiren teknikler icat etmiştir. Böylelikle, aslında
insana ait olan yaşam alanına da politikanın nesnesine dönüşmüş, modern devletin
alanına girmiştir.)

George Modelski’ye göre küreselleşme dünyanın büyük medeniyetleri
arasındaki artan bağlantının tarihidir. Modelski küreselleşmenin uluslar, medeniyetler
ve siyasal topluluklar arasındaki genel dayanışmanın genişlemesinin ve derinleşmesinin
tarihsel sürecini kapsayan bir kavram olduğunu da belirtir.

Paul Hirst ve Grahame Thompson küreselleşme kavramı ve süreci ile ilgili
görüşlerini şu şekilde açıklamışlardır; ulusal kültürlerin, ulusal ekonomilerin ve ulusal
sınırların çözüldüğü, sosyal hayatın büyük bir bölümünün küresel süreçler tarafından
belirlendiği bir çağda yaşıyoruz. Bu anlayışın temelinde yeni ve hızlı ekonomik
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küreselleşme süreci fikri yatmaktadır. Aynı ulusal ekonomilerin ve dolayısıyla ulusal ekonomik
yönetimin yerli stratejilerinin hızla geçerliliğini kaybettiği gerçek bir küresel ekonominin
ortaya çıktığı ya da çıkma sürecinde olduğu öne sürülmektedir.

David Held ve Anthony McGrew küreselleşmeyi kıtalar arası veya bölgeler arası
akışlar ve ağlar meydana getiren, toplumsal ilişkilerin uzamsal örgütlenmesinde dönüşümü
temsil eden bir süreç olarak tanımlamaktadırlar. Ünlü yazar Thomas Friedman, küreselleşmeyi
genel teoriler ile açıklanması ve kavranılması hiç de kolay olmayan bir sistem olarak
tanımlamaktadır. Friedman’a göre küreselleşme, giderek artan sayıda insanı çok çeşitli
alanlarda etkileyen bir sistemdir. Friedman, küreselleşmeyi serbest piyasa kapitalizminin
hemen hemen her ülkeye yayılması olarak algılamaktadır. (küresel dönüşümler,72)

Esas itibariyle ekonomik bir olgu olarak karşımıza çıkan küreselleşmenin siyasal ve
sosyo-kültürel boyutları da mevcuttur.

-Uluslararası ticaretin yaygınlaşması

-Emek ve sermaye hareketlerinin artması

-Teknolojideki hızlı değişim sonucunda ülkeler ekonomik, siyasal ve sosyo-kültürel
açılardan birbirlerine yaklaşmışlardır.

Küreselleşme ile ilgili genel bir tanım da şu şekildedir:

Küreselleşme; hangi alanda olursa ekonomiden sanata bilimden iletişime herhangi bir
çalışmada, üretimde, yapımda, dünya çapında geçerliliği, ağırlılığı, öncülüğü olan normların,
ölçütlerin dikkate alınması ya da etkili hale gelmesi, benimsenmesi; dünyaya açılarak
yerelliğin, ulusallığın reddedilmeksizin dışına çıkılması ve evrensellikle bağdaştırılması,
birleşilmesidir.

Aynı zamanda, Aynı zamanda, küreselleşme mal ve ürünlerin devingenliği, haberleşme
ve iletişim ürünlerinin, hizmetlerinin devingenliği ve insanların devingenliği ile ilgilidir.
Caddenizde yürürken McDonald’s ya da Benetton gibi küresel zincirlere rastlayabilirsiniz.
Sony, Protector&Gamble ya da Coca Cola gibi şirketlerin küresel ürünlerinden satın
alabilirsiniz. Ceketiniz Türkiye’de, müzik setiniz Japonya’da ve arabanız Kore’de üretilmiş
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olabilir. “Küreselleşme ile homojen bir dünya kültürü yaratılmaya başlanmıştır. İnsanlar
aynı alt-edevat ve ürünleri kullanmakta, benzer şeyleri yiyip içmeye başlamakta, aynı
mağazalardan giyinmekte, benzer filmleri ve televizyon programlarını izlemektedir.
Dolayısıyla küreselleşme sermayenin, bunların ürettiği malların ve bu malların
tüketiminin, kısaca kültürün küreselleşmesidir. Küreselleşme ile Amerikan tarzı yaşam
küresel ölçekte yaygınlaşmış olur. Amerikan mal ve hizmetlerinin çevre ülkelere
yayılması bu ülkelerdeki insanların Amerikan yaşam biçimiyle kendilerini daha farklı
algılamalarına neden olmaktadır. Amerikan tarzı tüketim kalıbı egemen hale gelmekte
küresel ölçekte ABD imali olan değerler ve imajlar hayatın her alanını kuşatmaktadır.
Küresel çapta üretilen kültür medyanın ve onların mülkiyet ve çıkar ortaklığı içinde
bulunduğu büyük sermaye gruplarının egemenliğini sağlamlaştırmak ve sürdürmek için
gerekli olan kültürdür. Bu kültür kendisini tüketenleri kendi yerel, otantik, ulusal ve
sınıfsal kültürlerine yabancılaştırmaktadır.

Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, kimilerine göre küreselleşme; tarihsel
bir çığır, soğuk savaş döneminin sonlanması ile ortaya çıkan yeni bir siyasi ve ekonomik
düzenin başlangıcı olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre küreselleşme, dünya güç
dengesini ABD lehine değiştirecek ve denetimin ABD’de olduğu sistemin yeni adıdır.
Bu görüşü savunanlara göre, ABD’nin teknolojisi, sermayesi, siyasi ve ekonomik
kurumları tüm dünyaya yayılacak ve tüm dünya tarafından benimsenecektir. Diğer bir
bakış açısına göre küreselleşme; pazarların serbestleşmesi, kamu kurumlarının
özelleştirilerek devletin küçültülmesi, devletlerin elini ekonomiden çekmesi, artan
uluslararası yatırımlar sayesinde, dünya mali pazarlarının küçülmesi anlamını
taşımaktadır. Bir başka eğilime göre küreselleşme, teknolojik ve sosyal bir devrimdir.
Çünkü küreselleşme, sadece ekonomik alanda değil, sosyal alanda da kendini gösteren
yeni bir sistemdir. Bu sistem sayesinde, üretim ve teknoloji ulusal sınırları aşarak, iç
pazarları birbirleriyle bütünleştirmiş, tek bir pazar haline getirmiştir. Bunun sonucunda,
küreselleşme ile birlikte ulus-devletlerin yok olduğu, ulusal politikaların ortadan
kalktığı ama gelir dağılımdaki adaletsizliğin daha da arttığı, zenginin daha zengin
fakirin ise daha fakir olduğu, sosyal patlamaların ortaya çıktığı, çevrenin kirlendiği,
işsizliğin arttığı, teknolojik gelişmeler sayesinde robotların insanları tehdit eder duruma
geldiği, ulusal kimlik ve benliklerin ortadan kalktığı, dünyanın büyük sermayedarlar
tarafından yönetilip kontrol edileceği küresel bir toplum oluşmuştur. Küreselleşme
bizim gündelik deneyimlerimizin doğasını kökten bir biçimde değiştirmektedir.
Yaşadığımız toplumlar ciddi dönüşümler geçirirken, bu toplumların altında yatan
yerleşik kurumlar da konumlarını yitirmiştir. Küreselleşen güçler, kişisel olmayan
kaynakların –medya, internet ve popüler kültür gibi- yanı sıra başka ülke ve kültürlerden
gelen bireylerle girdiğimiz kişisel temas yoluyla da bizim yerel ortamlarımıza,
evlerimize ve topluluklarımıza girdikçe, kişisel yaşamlarımız değişmiştir.
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Küreselleşme ile ideolojik olarak en çok vurgu yapılan olgu artık hiçbir şeyin eskisi gibi
olmadığı yönündeki önermedir. Bu argümana göre artık başka bir devirde yaşanmaktadır. Artık
pek çok insanın kendi ideolojik yönelimine göre sorgulamadan kabul ettiği bu anlayış
kavramsal düzeyde kendisini post ön ekiyle tanımlar olmuştur. Post-modernizm, postyapısalcılık, post-marksizim, post-kolonyalizm, post emperyalizm, post-politika bu
kavramlardan birkaçıdır. Günümüzün egemen bilim ve ideolojisine göre küresel bir postmodern çağda yaşanmaktadır. Bu dönemde eski (modern döneme ait) ilişkiler ve eski değerler
yoktur.

Post modernizm: 1990 ve 2000’ler küreselleşme ve post (ötesi) ekiyle gelen
yaklaşımların egemen olduğu zamanlar oldu. Eski kuramlara ‘ötesi’ eki eklenerek eskiden
kopuş anlatıldı. Bunun en büyük nedeni; enformasyon teknolojilerinin gelişmesi ve bilgi
toplumunun kurulduğu varsayımıdır. Batı (özellikle Amerika) kültürel emperyalizmi
reddetmekte ve kültürel alış veriş, kültürel zenginleşme, globalleşme, post-endüstriyalizm,
postmodernizm, bilgi toplumu gibi tezleri savunmaya devam etmektedir. Modern terimi içinde
yaşadığımız dünyayı, günümüz toplumlarının yaşam tarzını ve bugünkü yaşamı geçmişteki
toplumlardan ayırdığını düşündüğümüz farklılık ve değişmeleri anlatır. Postmodern ifadesi
gelecekteki yaşamı ve toplumu, modern toplumdan sonraki dönemi, günümüzde ve gelecekteki
yaşam biçimlerinin II. Dünya Savaşı’ndan sonraki Batı toplumlarından tamamen farklı
olduğunu anlatmak için kullanılır. Postmodernistler geleceğin toplumuyla, onun biçimi ve
yapısı açısından sonuçları ile ilgilidir. Post öneki moderne karşıt olarak tanımlanan, modern
sonrasını, modernden kopmayı gösterir.

Bu düşünceyi savunanlar: Baudrillard, Lyotard, Jameson, Derrida, Foucault, Zizek,
Barthes, Deleuze. Eleştirenler ise: Giddens, Habermas, Berman.

Post modern dünyanın istikameti Marx’ın ümit ettiği gibi, sosyalist olmak değildir.
Aksine post modern dünya üzerinde medyanın egemen olduğu ve bizi geçmişimiz dışına
çıkaran bir dünyadır. Post modern dünya çoğulcu ve çeşitlidir. Sayısız film, video, tv programı
ve web sitelerinde imajlar dünya ölçeğinde dolaşmaktadır. Her şey durmaksızın akışkan
görünmektedir. Post modernliğin önemli düşünürlerinden biri olan Jean Baudrillard’a göre
elektronik medya bizim geçmişimizle olan ilişkimizi tahrip eder ve karmakarışık boş bir dünya
yaratır. Önceleri Marx’tan güçlü bir şekilde etkilenen Baudrillard sonraları, elektronik
iletişimin ve kitlesel medyanın yayılmasının toplumu ekonomik güçlerin biçimlendirdiği
şeklinde Marksist teoriyi tersine çevirdiğini öne sürmektedir. Ekonomik güçler yerine
toplumsal yaşamı her şeyin üstünde işaretler ve imajlar etkilemektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Küreselleşme kavramı ve küreselleşmenin tanımları.
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Bölüm Soruları
1-Küresel Köy kavramı Marshall McLuhan’a aittir.
a)Doğru
b)Yanlış
2- Ulrich Beck’e göre içinde yaşadığımız toplum ‘risk toplumudur.’
a)Doğru
b)Yanlış
3- Aşağıda küreselleşme hakkında verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
a)Küreselleşme ekonomik, kültürel, siyasi yaşamın yanı sıra iletişim ve teknoloji
alanında da etkilidir.
b)Küreselleşme, çağdaş toplumların karşılıklı bağımlılığını tanımlamak için
kullanılır.
c)Küreselleşmenin başlangıcı 15. yy.’da Amerika kıtasının keşfine kadar uzanır.
d)Küreselleşme SSCB’nin dağılmasıyla birlikte ortaya çıkmıştır.
e)Küreselleşme özü itibariyle küresel çapta düzenlenmiş kapitalizmdir.
4- Küreselleşme sürecinin ortaya çıkmasında ve hızlanmasında hangisinin etkili olduğu
söylenemez?
a)Teknolojideki gelişmeler
b)Bilgi ekonomisinin öne çıkması
c) Dünyada yaşanan neo-liberal politikaların yükselişi
d)Çok uluslu sermayenin küresel bir pazarda yayılışı
e)Yerel unsurların öne çıkması
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5- Postmodernizm için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a)Gelecekteki yaşamı ve toplumu ifade eder.
b) Modern toplumdan sonraki dönemi ifade eder.
c)Günümüzde ve gelecekteki yaşam biçimlerinin II. Dünya Savaşı’ndan sonraki Batı
toplumlarından tamamen farklı olduğunu anlatmak için kullanılır.
d) Postmodernistler toplumların modern öncesi dönemdeki yapısı ile ilgilidir.
e) Post öneki ötesi anlamındadır.
6- Aşağıdakilerden hangisi sosyolog Roland Robertson’ın görüşleri arasında yer almaz?
a) Küreselleşme sıkıştırılmış bir dünyayı ima eder.
b) Küreselleşme ayrıca dünya bilincinin yoğunlaşmasıdır.
c) Küresel kültür farklı kültürlerin etkileşimlerinin bir sonucudur.
d) Küreselleşme farklı yaşam biçimlerinin karşılaşmasını içine alan bir süreçtir.
e) Küreselleşmeyi çözümlerken kültür kavramını geri planda tutar.

7- Küreselleşme sadece ekonomik bir süreçtir. Siyasal ve sosyo-kültürel boyutları yoktur.
a) Doğru
b) Yanlış
8- Giddens küreselleşmeyi modernliğin bir sonucu olarak görmekte, Robertson ise küreselyerel etkileşimi üzerinde durmaktadır.
a) Doğru
b) Yanlış

9- Küreselleşme ekonomik anlamda kapitalist pazarın dünya üzerindeki yaygınlığını yücelten bir
kavramdır.
a)Doğru
b)Yanlış
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10- Küresel-yerel bağlantısını tanımlamak için küre-yerelleşme (glocalization) kavramın kullanan
düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a) Roland Robertson
b) Herbert Schiller
c) Marshall McLuhan
d) Anthony Giddens
e) John Tomlinson

Cevap Anahtarı
1- a

6- e

2- a

7- b

3- d

8- a

4- e

9- a

5- d

10- a
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2. KÜRESELLEŞMENİN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1-Küreselleşmenin Tarihsel Süreçteki Gelişimi
2- I.Küreselleşme Dönemi
3- II.Küreselleşme Dönemi
4- III..Küreselleşme Dönemi
5- Küreselleşmeyi Ortaya Çıkaran Nedenler

27

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Küreselleşmeye yol açan nedir? Tek bir nedeni mi var yoksa birkaç faktörün bileşimi
midir?
2. Küreselleşme genel olarak kaç dönemde incelenebilir?
3. Endüstri Devrimi’nin İngiltere’de başlamasının nedenleri nelerdir?
4. Endüstri Devrimi’nin sonuçları nelerdir?
5. Dünya Sistemi (Merkez-Çevre) Modeli kime aittir?

28

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kazanım
Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya
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Anahtar Kavramlar
Küreselleşme, coğrafi keşifler, endüstri devrimi

30

Giriş
Küreselleşme olgusunu daha iyi kavrayabilmek için küreselleşmenin dönemsel olarak
incelenmesine yer verilmektedir. Ayrıca küreselleşmenin nedenleri de detaylı şekilde
irdelenmektedir.
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2.1.Küreselleşmenin Tarihsel Süreçteki Gelişimi
Küreselleşme olgusunu kavrayabilmek için binlerce yıllık insanlık tarihini incelemek
gerekir. Günümüzde küreselleşme tanımı içeren uluslararası ticaret, ulaşım ve anında iletişim,
sadece eski bir birleşme sürecinin en yeni ve en göz önünde olan sembolleridir. Yerleşik
uygarlıkların ortaya çıkışından itibaren insanlar, ticaretle uğraştılar, uzak ülkelerdeki diğer
insanları kendi inançlarına döndürdüler, yerleşmek için yeni topraklar keşfettiler ve
imparatorluk kurmak için ordular gönderdiler. Yirminci yüzyılın ikinci yarısı iletişim ve ulaşım
alanındaki gelişmelere sahne oldu. Bütün bu gelişmeler küreselleşme sürecini hızlandırmıştır.

Coğrafi keşiflerle hemen hemen eşanlı başlayan sömürgecilik XV.yy -XIX yy. arasında
Avrupa’nın dar bir köşesinde (Batı Akdeniz’de) canlanıp gelişen pazar ekonomisinin kısa
zamanda eriştiği o zamanki doğal sınırların dışına çıkmak gereksinimi duymasından ileri
gelmiştir. Yani kökünde sadece daha fazla ticaret, daha geniş alanlarda ticaret yapmak gibi bir
güdü değil, aynı zamanda ve her geçen yüzyıl daha artan oranda büyüyen sınai üretimindeki
çeşitli sorunları karşılamak kaygısı belirleyici olmuştur. Dolayısıyla o zamana değinki toprak
fetihlerinden de farklı bir çizgide gelişen sömürgecilik bu yanıyla dünyanın her yanının Batı’nın
dayattığı normlarda adeta bir ekonomik devre-şebeke içine alınması sürecini başlatmıştır.
Bugün küreselleşme dediğimiz olgunun bir bakıma ilk çemberini atmıştır.

Ülkeleri, insanları ekonomik, siyasal ve kültürel yönlerden etkileyen küreselleşme
kavram olarak 1980’lere doğru kullanılmaya başlamıştır. Ancak kavramın temellerinin daha
öncelere dayanmakta olduğu söylenebilir. Gülten Kazgan küreselleşmenin hiç de yeni bir olgu
olmadığını belirtmektedir. Aslında başlangıcı Orta Çağ’daki coğrafi keşiflerle önce yerkürenin
her yanının tanınmasına kadar uzanıyor. Olayın ilk basamağı bu. İkinci basamağı Birinci Sanayi
Devrimi’nden, üçüncü basamağı İkinci Sanayi Devrimi’nden geçiyor. Sermayenin
küreselleşmesi anlamında küreselleşmeyse, Birinci Sanayi Devrimi’nin ürünü; yeni keşifler ve
icatlarla ulaştırma-haberleşmeye yeni boyutlar katan İkinci Sanayi Devrimi dönemindeyse
sermayenin küreselleşmesi olgusu son buluyor.

16. yüzyıldaki keşif ve buluşların da küreselleşmenin itici gücü olduğunu söylememiz
mümkündür. 18. yüzyıl sonlarında meydana gelen Sanayi Devrimi’ni de küreselleşmenin bir
başka itici gücü olduğunu belirtebiliriz.

2.2.I. Küreselleşme Dönemi
1492’de Coğrafi Keşiflerle birlikte başlayan süreç.

İtici gücü: Denizcilikteki gelişmelerdir. Özellikle İspanyol ve Portekizli denizciler
değerli madenlere ulaşabilmek için 15. ve 16. yy’da yeni yerler keşfetme çabasına girerler.
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İspanyol ve Portekizli gemiciler Amerika kıtasının güney yarımküredeki parçasını keşfettiler
ve oraları sömürgeleştirdiler. Bu coğrafi keşifler yerküreyi coğrafi bir bütün haline getirerek
çağdaş anlamda küreselleşmenin mekansal temelini hazırlamış oldu.

Avrupa ülkelerinin 15. yy’da ticari faaliyette bulunmaya başlamalarında yelken yapımı
ve denizcilik faaliyetlerinin gelişmesi dönüm noktasını oluşturmaktadır. Okyanus seferlerinin
yapılması Amerika’nın keşfini sağlamış, değerli altın ve gümüş gibi madenlerin Avrupa’ya
aktarılması, ticaret potansiyelini arttırmıştır. Özellikle İspanya, Portekiz, Hollanda, Fransa ve
İngiltere’nin denizaşırı seferler aracılığıyla büyük bir servet paylaşımının içine girdikleri
görülmektedir.

Altın ve para gibi değerli ekonomik değişim araçlarının önem kazandığı Merkantilist
dönemin doğuşu, okyanus ötesi denizcilik faaliyetlerinin gelişmesinin sonucunda Amerika
kıtasına yapılan keşifle mümkün hale gelmiştir. Keşifler sonucunda değerli madenlerin
Avrupa’ya aktarılması kıtadaki ticari hayatın yapısını köklü olarak değiştirmiştir. Toprağa sahip
olan sınıfın el değiştirmesiyle birlikte tarım ürünlerine yapılan sermaye yatırımları hız
kazanmıştır. Üretim yapısında köklü değişikliklere yol açan bu gelişmeler, kentleşen nüfus
sayısını arttırmış, bunun sonucunda da merkezi yönetimler sanayileşme yolunda adımlar atmak
zorunda kalmışlardır.

Başlangıçta İspanyollar ve Portekizliler tarafından başlatılan coğrafi keşifler İngilizler,
Fransızlar ve Hollandalılar tarafından tamamlanmıştır. Batı’nın deniz aşırı keşiflere yelken
açmasıyla ortaya çıkan süreç, Endüstri Devrimi’ne kadar devam etmiştir.

Coğrafi keşiflerle hemen hemen eşanlı başlayan sömürgecilik XV.yy -XIX yy. arasında
Avrupa’nın dar bir köşesinde (Batı Akdeniz’de) canlanıp gelişen pazar ekonomisinin kısa
zamanda eriştiği o zamanki doğal sınırların dışına çıkmak gereksinimi duymasından ileri
gelmiştir. Yani kökünde sadece daha fazla ticaret, daha geniş alanlarda ticaret yapmak gibi bir
güdü değil, aynı zamanda ve her geçen yüzyıl daha artan oranda büyüyen sınai üretimindeki
çeşitli sorunları karşılamak kaygısı belirleyici olmuştur. Dolayısıyla o zamana değinki toprak
fetihlerinden de farklı bir çizgide gelişen sömürgecilik bu yanıyla dünyanın her yanının Batı’nın
dayattığı normlarda adeta bir ekonomik devre-şebeke içine alınması sürecini başlatmıştır.
Bugün küreselleşme dediğimiz olgunun bir bakıma ilk çemberini atmıştır.

15. yüzyıl sonlarından başlayarak, kara ulaştırması azalmaya, buna karşın deniz
ulaştırması azalmaya, buna karşı deniz ulaştırması artmaya başlar. Coğrafi keşifler ve
sömürgecilik, ulaştırma biçimin, ticaret yollarını, değiş tokuş edilen eşya ve maddelerin nitelik
ve niceliği ile ticaretin niteliğini de değiştirmiştir. En çok nakledilen ve satılan mallar, sömürge
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ürünleri ve eserlerdi. Sömürge ürünlerinden bir bölümü Amerika’da yetişiyordu. Tütün, kakao,
vanilya bu ürünler arasındadır. Asya, İran halılarını ve atlarını; Hindistan, ceviz, biber, tarçın
ve afyonla kumaşlarını; Çin, ipeğini, porselen ve bronz ürünlerini satıyordu. Bu mallar ve
ürünler çoğaldı, genelleşti, fiyatları düştü. Yeni Dünya’da madenlerde çalışacak, toprakları
işleyecek yeterli el emeği bulunmuyordu. Yerliler daha ilk zamanlardan başlayarak vahşice yok
edilmeye başlandı. Bunların yerine geçmek üzere Afrika’dan zenci getirilmesi düşünüldü.
Böylece zenci ticareti başladı. Sömürgeciliğin kuruluşundan ve ticaret biçiminin
değişmesinden, ekonomik düşünceler de etkilenmiştir. Çalışma, Ortaçağ döneminde Tanrı’nın
buyurduğu bir görev olarak kabul ediliyordu. Emeğin haklı ve ılımlı bir ücreti, eşyanın da yine
akla yakın ve ılımlı bir fiyatı olması gerekeceği düşünülüyordu. Bu düşünceye göre hiç
kimsenin yüksek kazançlar elde etmeye hakkı yoktu. Oysa 15. yüzyılın sonlarından başlayarak,
bu sınırlı kazanç kuralı bırakılır, böylece ticaret alanı ve kazancın sınırı genişler.16. yüzyılın
ilk yarısında Avrupa’ya Amerika’dan önemli miktarda değerli maden (altın, gümüş)
getirilmişti. Bununla, özellikle yeni sınıf, yeni burjuvazi güçlendi. Yüzölçümü bakımından
kıtların en küçüğü Avrupa kıtasıydı. Oysa, yeniçağın başlarındaki gelişmelerle kıtaların en
önemlisi oldu. Öteki kıtalar ise Avrupa’nın birer sömürgesi haline gelmeye başladı. Avrupa,
ticareti ile diğer ülkeleri sömürüyor, oradaki servetler kendisine akıyordu.

Batı Avrupa’nın, 16. yüzyıldan başlayarak, ekonomik, siyasal ve giderek kültürel
üstünlüğü de ele geçirmesinin temelinde bu gerçekler yatmaktadır.

Bu dönemde Rönesans ve Reformun etkileri de vardır. 14. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar,
Batı Avrupalılar yalnız okyanusların ötesinde ülkeleri keşifle yetinmediler; edebiyat, sanat ve
düşün alanlarında da büyük ilerlemeleri oldu. Rönesans (yeniden doğuş), Batı Avrupa’da
edebiyat ve sanatın yeni bir yöne çevrilmesidir, Batı’da Ortaçağ ile modern dünya arasında bir
basamaktır.

Roland Robertson’a göre küreselleşmenin temelleri coğrafi keşiflere kadar uzanır.
Robertson; insan hakları ve ortak bir hümanite duygusuna dayalı bir ‘küresel bilincin’
gelişeceğine inanır. Wallerstein bunun tam tersini savunur. Wallerstein ‘kapitalist dünya
sisteminin’ ortaya çıkışını ulus devletlerin gelişimine ve 16. ve 17. yy’da İngiltere, İspanya ve
Fransa gibi imparatorlukların yayılmacı keşiflerine bağlar.

Wallerstein’ın Dünya Sistemi (Merkez-Çevre) Modeline göre;

Atlantik kıyılarındaki Kuzey ve Batı Avrupa ülkeleri merkezdir.
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İkinci kademede yarı çevre (yarı periferik)

Üçüncü kademede çevre (periferik)

Bu modelde ana faktör ekonomidir. Roland Robertson, Wallerstein’ın modelinde kültür
faktörüne hiç yer vermemesinin büyük bir eksiklik olduğuna işaret etmiştir.

Wallerstein, kapitalist dünya ekonomisindeki gelişmeler içindeki dünya toplumlarının
etkileşimlerine olumlu yaklaşmaktadır. Dünya sistemi, sürekli genişleyerek, tüm toplumların
bu sistem içinde birbirleriyle eşit konuma yerleşmelerine doğru giden bir süreç
gerçekleşmektedir... Wallerstein, tüm sorunların kapitalizmin gelişme ve genişleme süreçleri
içinde kendiliğinden giderilebileceğine inanmaktadır…Wallerstein, günümüzdeki iletişim ve
ulaşım olanaklarının dünyanın en uzak köşelerinden bile haberdar ettiğini, sürecin toplumlara
tek bir dünyaya doğru yönelim kazandırdığını, zamanla bilim ve teknoloji yardımıyla tek bir
ekonomik dünyaya, tek bir kültürel dünyaya yol alma ile sonuçlanacağını ileri sürmektedir.

Üçüncü Dünya terimi ilk olarak 20.yy’ın başlarında 3 tür toplum biçimi arasında kurulan
karşıtlığın bir parçası olarak ortaya çıkmıştır.

Birinci Dünya; Avrupa’nın sanayileşmiş ülkeleri, ABD, Japonya.

İkinci Dünya; SSCB, Polonya, Çekoslavakya, Macaristan (Doğu Avrupa’nın komünist

toplumları, artık yok Çin gibi istisnalar bile hızla kapitalist ekonomileri
benimsemektedir.)

T. Friedman’a göre; Küreselleşme eski dünyanın numaralandırma söylemini
reddetmektedir. Hızlı Dünya ve Yavaş Dünya şeklinde bir kategorizasyondan söz edilmektedir.
Hızlı Dünya teknolojiye, demokratikleşmeye, enformasyonun paylaşılmasına açık her geçen
gün artan bir ivmeyle büyümeyi hedefleyen dünyadır.

1. dönem ekonomik olarak merkantilizm, siyasal olarak da monarşilerin yönetim
yapısının egemen olduğu dönemdir.
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Merkantilizm: Avrupa’da 15. ile 18. yy. arasında yani kapitalizmin hemen öncesinde
uygulanan ekonomik sistemin adıydı. Kelime, tacir anlamına gelen Latince ‘merkator’dan
geliyor. Değerli madenlere sahip olmanın zenginlik sağlayacağı inancı. 15. yy.’da kağıt para
yoktu. Madeni para altın, gümüş gibi değerli madenlerden üretiliyordu. Bu dönemde
sömürgelerden elde edilen altın/gümüş ülkenin zenginliğinin artmasına katkıda bulunuyordu.
Merkantilist yaklaşıma göre; ithalat ülkeden metal para (altın/gümüş) çıkışına, dolayısıyla
ülkenin fakirleşmesine neden oluyor, ihracat ise bunun tam tersini zenginliğin artmasını
sağlıyordu. Merkantilistlere göre, bir ülke ne denli para ya da değerli madene sahip olursa o
denli zengin sayılmaktadır.

Gelişen ticaret burjuvazisinin, güçlenebilmek ve yeni bir dünya kurabilmek için her
şeyden önce kendisini koruyacak bir üst kuruluşa, ulusal sınırlara, mal ve can güvenliğinin
sağlanmasına, belli bir sınır içinde ölçü ve kanun birliğine gereksinimi vardır. Bu gereksinimler
ise ancak ‘ulusal devlet’ biçimindeki bir kuruluşça gerçekleştirilebilirdi. Nitekim, merkantilist
ekonomi ve burjuva sınıfı geliştikçe, ulusal devletin kuruluşu da hız kazanmıştır. Diğer
ülkelerden daha önce ulusal devlet niteliğini kazanmış olan İngiltere, merkantilizmin –İspanya
ile birlikte- ilk uygulandığı ülkedir.

2.3.II. Küreselleşme Dönemi
Endüstri Devrimidir.

İtici gücü; sanayileşmedir. Sanayileşme ile başlayan baskının yaşandığı bir
küreselleşme.

Başrollerde İngiltere var.

Feodal dönemin ekonomik yaşamında asıl üretim kaynağını toprak oluşturmaktadır
ancak yeni dönem ekonomik yapının değişimini de beraberinde getirmiştir. Yeni buluşların
üretime uygulanması ve buhar gücüyle çalışan makine, makineleşmiş sanayiyi doğurmuş, bu
gelişmeler de Avrupa’daki sermaye birikimini arttırmıştır. Ortaya yeni çıkan bu dönem, Sanayi
Devrimi olarak nitelendirilmiştir.

Sanayi Devriminin ilk aşamasında buhar, kömür ve demirin birleşimi; siyasal,
ekonomik ve toplusal sonuçlarının yanı sıra ‘demiryolu çağı’nı başlatmıştır. 1850 yılına
gelindiğinde İngiltere 26 bin km. uzunluğunda demiryolu hattına sahip olmuştur. 1870’li
yıllardan sonraki sanayi devriminin ikinci aşaması olarak da kabul edilen dönemde ise temel
hammadde ve enerji kaynaklarında değişiklikler ortaya çıkmıştır. Çelik, elektrik, petrol ve
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kimyasal maddelerin üretim sürecine girmesiyle sanayileşme günümüzdeki haline kavuşmaya
başlamıştır. İçten yanmalı motor, telefon, mikrofon, lamba, bisiklet, daktilo bu döneme ait
yenilikler arasında yer almaktadır.

Buhar gücünün bulunmasıyla ortaya çıkmıştır. Evrensel etkilere sahiptir. Ekonomik
düzeni etkilemiş, kitlesel üretime olanak tanımıştır. Endüstri Devrimi öncesi prestij sağlayan
değer topraktır, daha sonra ise sanayi olmuştur. 16. ve 17. yy’daki siyasal, bilimsel ve felsefi
düşünceler Endüstri Devrimini hazırlamıştır. 17. yy’da Aydınlanma Çağı düşünürleri bilimsel
yöntemi ve rasyonel düşünme ilkelerini getirmişlerdir.

Endüstri Devriminin İngiltere’de başlamasının nedenleri:

-18.yy. İngilteresi dünyanın mali merkezi konumunda

-Borsa ve bankacılık sektörleri diğer ülkelerden çok ileri

-Kömür ve demir yönünden zengin yer altı kaynaklarına sahip

-Dünyanın en büyük sömürge İmparatorluğu, geniş pazar olanaklarına sahip

-Donanması ve güçlü ticaret filoları sayesinde taşımacılıkta üstün konumda

Endüstri Devriminin sonuçları;

-Kapitalizm, emperyalizm, sosyalizm gibi akımlar ortaya çıkmıştır.

-İşçi sınıfı oluşmuştur. (Daha önce de vardı ancak bilinçli bir işçi sınıfı söz konusu)

-Kentlere göç. Kentleşme süreci hız ve yaygınlık kazandı

-İnsan ve hayvan gücüne ihtiyaç azaldı
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-El tezgahlarının yerini büyük fabrikalar aldı

-Bol ve ucuz üretime geçildi

İngiltere’de meydana gelen Endüstri Devrimi Fransa, Almanya, ABD ve Japonya gibi
ülkelere yayılmıştır. Endüstri Devrimi, bir dizi yaşanan toplumsal, ekonomik ve siyasal değişim
süreçlerinin bir sonucu olarak da değerlendirilebilir. Feodal ekonomik yapının ortadan
kalkması, ticaretin burjuvazisinin sermaye birikimi oluşturmasıyla temelleri atılan bu dönem,
yeni buluşların ekonomik alanda kullanılması ve sanayi üretiminin makineleşmesiyle zirve
noktasına ulaşmıştır. Çelik üretimine başlanmasıyla demiryolu yapımına hız verilmesi, üretilen
malların aynı zamanda insanların taşınmasına dolayısıyla kentleşme sürecine önemli katkı
sağlamıştır. Yine bu dönemde elektrik, petrol ve kimyasal madde üretimi ve yeni buluşların
ortaya çıkışı Endüstri Devrimine ivme kazandırmıştır. Ancak bu dönem, bazı Avrupa
ülkelerinin finansal sisteminde yüzyılın sonuna doğru yaşanan iflas dalgalarının etkisiyle
kesintiye uğramıştır.

Endüstri Devrimi’yle birlikte kapitalist ekonomik sistemin yaygınlık göstermesi; üretim
kapasitelerinin aşırı ölçüde büyümesine, rekabetin artmasına, üretilen malların sürümünde
yaşanan zorluklar nedeniyle fiyat ve karların azalmasına yol açmıştır. 19’uncu yüzyılın sonuna
doğru Avusturya ve Almanya’da yaşanan borsa krizi sonucunda meydana gelen banka iflasları
‘Büyük Buhran’ olarak tanımlana dönemin habercisi olmuştur.

Endüstri Devrimi’nin yol açtığı önemli sonuçlardan biri de sömürgecilik faaliyetlerinin
emperyalizm haline dönüşmesi olmuştur. Bir devletin egemenliğini başka topraklar ve halklar
üzerinde genişletmesi, ‘sömürgecilik’ olarak tanımlanırken, ‘emperyalizm’ Avrupa’nın büyük
devletlerinin 19. yüzyılın ikinci yarısında öteki kıtalar üzerinde yayılmalarını ifade etmektedir.
Emperyal kelimesinin İngilizce’deki kullanımı ‘buyruk ya da üstün güç’ anlamına gelmektedir.
Emperyal ‘imparatorlukla ilgili’ olarak ve emperyalizm de ‘bir imparatorun yönetimi,
imparator ilkesi ya da ruhu, emperyal denilen çıkarların savunuculuğu’ olarak
tanımlanmaktadır. Emperyalizm eşitsiz bir ilişkinin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bu ilişkide
merkez ülkenin egemen güçleri, çevre ülkenin egemen güçlerine nüfus etmektedir. Böylece her
iki ülkedeki egemen güçler arasında bir ittifak kurulurken bunun yanı sıra iki ülkenin çalışan
sınıfları arasında bir birlikteliğin doğması önlenmek istenir. Üretimin toplumsallaştığı
emperyalizmde malvarlığı özel ellerde kalmaktadır.

2.4.III. Küreselleşme Dönemi
1990’lı yıllar. 1989 Berlin Duvarı’nın yıkılması ve 1991’de SSCB’nin dağılmasıyla
birlikte ortaya çıkan dönem.
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İtici gücü: Teknoloji, ekonomi, kitle iletişim araçları ve uzay teknolojisi.

1970’li yıllardan itibaren dünya ekonomisinde söz sahibi olmaya başlayan çok uluslu
şirketler. 1980’lerde meydana gelen iletişim devrimi

1989 yılında Berlin Duvarı yıkılmış ve Soğuk Savaş sona ermiştir. 1991’de SSCB’nin
dağılmasıyla birlikte iki kutuplu eski dünya tek kutuplu yeni dünyaya dönüşmüştür. Böylece
dünya üzerinde küresel boyutta etkiler ortaya çıkmıştır. Yeni bir dünya düzeninin başladığı
inancı belirmiş, Rusya ekonomisini serbest piyasa temelinde yeniden örgütlemek için Batı’ya
açılmaya başlamıştır. Amaç; Batı kapitalizmine entegre olmak.

Küreselleşmenin tarihi gelişim sürecinde Soğuk Savaş dönemi ve sonrası önemli bir
yere sahiptir. Genel olarak küreselleşme süreci, Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Sosyalist
Blok’un çökmesiyle birlikte ivme kazanmıştır. Uzun süre farklı politikalar izleyen Sovyet
Blok’u küreselleşme süreciyle başa çıkamayarak dağılmıştır. Sovyetler Birliği dağılmadan önce
dünyada bir tarafta ABD diğer tarafta Sovyetler Birliği’nin yer aldığı iki kutuplu bir denge söz
konusudur. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte dünya üzerindeki bu denge ortadan
kalkmıştır. Sovyet Bloku’nun gittikçe küreselleşen dünya ekonomisi ve teknoloji karşısında,
rekabet edememesi ve gücünü yitirmesi iki kutuplu dengenin dağılmasına, dolayısıyla
bozulmasına neden olmuştur. 1945 yılına bakıldığında bir tarafta savaş öncesine göre askeriekonomik gücünü kaybeden Avrupa devletleri, diğer tarafta ise dünyanın süper güçleri
niteliğinde olan ABD ve Sovyetler Birliği yer almaktadır. Batı’da ABD ekonomisine bağlı
olarak yeniden yapılanan liberal demokrasiler, Doğu’da ise komünist ideolojiye sahip bir
ekonomik-siyasi güvenlik sahası oluşturan Sovyetler Birliği’nin varlığı söz konusudur.

kinci Dünya Savaşı sonrası dünya ulusları hızlı bir sanayileşme ve kalkınma yarışına
girmişlerdir. Dünyanın ekonomik ve siyasi dengeleri gelişen rekabetçi yapı üzerine kurulmuş
ve Soğuk Savaş biçiminde varlığını sürdürmüştür. Sanayileşme sürecine katılmayan az gelişmiş
ülkeler ise Üçüncü Dünya olarak ayrı bir bloklaşma içine girmişlerdir.

Böylesine iletişimden yoksun, adeta ülkeler arası diyalog sürecini hiçe sayan bloklar
arası çekişme, dünya üzerinde varlığını sürdürmekte olan her bir ülkeyi tedirgin ediyordu.
Özellikle SSCB’nin önderliğini yaptığı Doğu Bloku, kendi toplumunun temel gereksinimlerini
karşılayamamanın ötesinde; mevcut sıkıntılarını göz ardı edip, tamamen Batı’ya karşı kapalı
bir kutuplaşma anlayışı gereği, silahlanmaya bütçesinden büyük miktarlarda pay ayırıyordu.
Ancak toplum içerisindeki memnuniyetsizlik, yönetime karşı duyulan huzursuzluk ve
muhalefet oluşumu giderek büyümüş ve Doğu Bloku’nun parçalanmasını da beraberinde
getirmiştir.
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Emre Kongar’a göre; küreselleşmenin 2 kaynağı var:

1)

Teknolojik (İletişim teknolojisi devrimi-telefon)

(Bilişim teknolojisi devrimi-bilgisayar)

Böylece iletişim ve bilişim devrimi doğuyor.

2)

Siyasal (1989 Berlin Duvarı’nın yıkılması)

(1991 SSCB’nin dağılması)

Sovyetler Birliği 2 nedenle çökmüştür;

-Batılı iletişim-bilimsel devrimi

-Gittikçe küreselleşen dünya ekonomisi ve teknolojisi ile rekabet edememesi ve gücünü
yitirmesi

Sovyetler Birliği ekonomisinin bir özelliği var; üretim verimliliği düşüktür. Yani aynı
malı Batı ekonomisine göre daha büyük maliyetle, daha uzun sürede ve daha pahalıya üretiyor.
Yükselen bir tüketim beklentisi topluma egemen olunca, üretim verimliliği artamadı ve çöktü.
Yükselen beklentiler ve düşük verimlilik Sovyetler Birliği’nin çökmesine neden olmuştur.

2.5.Küreselleşmeyi Ortaya Çıkaran Nedenler
-Ulaşım, enformasyon ve iletişim alanındaki teknolojik gelişmeler

-II. Dünya Savaşı sonrasında hızlanan ticari ve finansal liberalleşme hareketleri

-Ülkelerin bir çoğu IMF’nin desteği ile uluslararası sermaye hareketleri üzerindeki
sınırlamaları kaldırmıştır. Bu da küreselleşme sürecini hızlandırmıştır.
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-Soğuk Savaş’ın sona ermesi de süreci hızlandırmıştır. Soğuk Savaş döneminin sona
ermesi küreselleşme önündeki engelleri ortadan kaldırmıştır. Eski Doğu Bloku ülkelerinin Batı
ile yakın ekonomik/siyasi entegrasyon içine girmelerine ortam hazırlanmıştır. Ekonomik açıdan
serbest piyasa ekonomisini benimsemişlerdir.

-Gerek iletişim gerekse ulaşım teknolojisindeki gelişmeler sonucu ortaya çıkan tüketici
tercihlerindeki değişmeler ülkeleri birbirlerine yaklaştırmıştır. İletişim ve ulaşım ağındaki
gelişmeler, reklamlar yoluyla mal ve hizmetlerin tanıtımını kolaylaştırmıştır. Tüketici tercihleri
de giderek birbirine benzemektedir.

Genel olarak bakıldığında küreselleşmenin nedenleri 3 başlık altında
toplanabilir:

1)
Teknolojik gelişmeler: Teknolojinin küreselleşme üzerindeki etkileri
yadsınamaz. Özellikle 1980’li yıllardan itibaren enformasyon teknolojilerinin (yeni bilgi,
iletişim teknolojileri-bilgisayarlar, uydu iletişimi, gittikçe daha çok kullanılan internet)
yaygınlık kazanması dünyada mesafe kavramının eski anlamını yok etmiştir.

2)
İdeoloji faktörü: Doğu Bloğu’nun yıkılmasının ardından, küreselleşmenin
önündeki en büyük engellerden birisi aşılmıştır. Eski devletçi ekonomiler, piyasa mekanizması
süreci içinde, liberal piyasa ekonomisine yönelik olarak, serbest ticaretin ve yabancı
sermayenin imkanlarından yararlanma çabası içine girmişlerdir.

3)
Ekonomik faaliyetler: Gelişmiş ülkelerde iç piyasaların doyması, özellikle
1970’lerdeki petrol krizi sonrasında dış piyasalara açılma arayışı ile iktisadi faaliyetlerin
hacimlerinin artmış olması, küreselleşme sürecini ortaya çıkaran ekonomik faktörlerden
bazılarını oluşturmaktadır.

Küreselleşme denilen süreç SSCB’nin yıkılması ile birlikte ABD önderliğindeki çok
uluslu şirketlerin dünya üzerindeki hegemonyasının adıdır. Bütün devletler ve uluslar bu
hegemonyaya tabi kılınmıştır.

Soğuk Savaş’ın bitmesi, Doğu Bloku ve SSCB’nin askeri/nükleer bir tehlike
olmaktan çıkıp “Batı” ile entegre olmaya başlaması yepyeni bir politik ortam yarattı. ‘Batı’
Bloku, ‘Soğuk Savaş’ boyunca ‘Doğu’ya karşı ABD’nin askeri/nükleer şemsiyesi ve onun
politik liderliği altında bir birlik oluşturmuştu. ABD’nin liderliğini destekleyen teknol ojik ve
41

ekonomik üstünlüğü her ne kadar 1970’lerde ve özellikle de 1980’lerde göreli olarak Japonya
ve Almanya karşısında gerilemiş ise de ‘Doğu’ tehlikesi, ‘Batı’ Blokunu oluşturan ülkelerin iç
çelişkilerin gönüllü olarak ikinci plana atmalarını, birliği beraberliği öne çıkarmalarını
gerektiriyor, ABD’nin liderliğinin kabul edilmesini kolaylaştırıyordu. ‘Soğuk Savaş’dan sonra
bu ortam değişti. ‘Batı’ Bloku içinde çelişkiler su yüzüne çıkmaya, bir liderlik ya da daha politik
ismi ile hegemonya mücadelesi gelişmeye başladı ve uluslararası rekabet ve ticari bloklaşma
eğilimleriyle de güçlendi.

Soğuk Savaş’ın öğeleri;

-Silahlanma

-Ekonomi

-Siyaset ve İdeoloji

Silahlanma yarışında hem nükleer hem de uzay teknolojisi belirleyiciydi. Batı
ve Doğu dünyası, birbirleriyle ‘hangimizin silahı daha güçlü?’ diye rekabet ediyorlar; bir
yandan konvansiyonel silahları geliştirirken, öte yandan nükleer silahlar üzerinde çalışıyorlardı.
Bu yarışın son aşaması, uzay teknolojisi konusundaki rekabetti. Silah yarışı çok pahalı bir işti.
Sovyetler’in çöküş nedenlerinden birinin, bu yarışın maliyeti ve buraya tahsis edilen
kaynakların tüketim maddelerinin üretiminde kullanılamaması olduğu söylenebilir. Yarışın
başında nükleer bombaya sahip ve bunu Japonya’da savaşı bitirmek için kullanmış olan ABD,
Sovyetler’in önündeydi. Fakat çok kısa süre sonra Sovyetler Birliği de nükleer teknolojiye sahip
oldu ve ortaya bir dehşet dengesi çıktı. Silahlanmanın son aşaması, uzay teknolojisi konusunda
ortaya çıktı. Bu konuda Sovyetler Birliği ilk yapay uydu Sputnik’i uzaya yollayarak öne geçti.
Son aşamada ABD, Ay’a insan yollayarak buna yanıt verdi.

Soğuk Savaş’ın ikinci alanı ekonomiydi. ABD ve Sovyetler Birliği kıran kırana bir
ekonomik rekabette girişmişlerdi. Her iki ülke de, lideri oldukları dünyalarda kendi dışındaki
ülkelerin kaynaklarını kullandılar. Sovyetler bunu tank ve tüfekle, yani zorla, Amerikalılar ise
ticaret ve endüstriyel ilişkilerle gerçekleştirdi. Burada temel amaç ekonomik üstünlüğü ele
geçirmekti. Ekonomik üstünlüğün altında yatan öğe ise başka ülkelerin sömürülmesi yanında,
‘üretim verimliliği’ denilen kavramdı. Karşılaştırmalı üretim verimliliği, en basit biçimiyle,
hangi ülkenin ‘bir insan/saat birimine göre aynı malı daha çok ürettiği’ biçiminde açıklanabilir.
Örneğin aynı dolmakalem bir ülkede iki insanın bir gün veya bir insanın iki gün çalışmasıyla
üretilirken, bir başka ülkede bir insanın bir gün çalışmasıyla üretilebiliyorsa, ikinci ülke, birinci
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ülkeden daha güçlüdür demektir. ABD üretim verimliliğinde de Sovyetler’i geçti. Bu öğe de
Sovyetler’in çöküşünde önemli bir rol oynadı; Sovyetler, halkın tüketim gereksinimlerini
yeterince karşılayabilecek üretimi gerçekleştirmek açısından ABD’nin çok gerisinde kaldı.

Soğuk Savaş’ın üçüncü öğesi siyaset ve ideoloji alanıydı. İslam ülkelerini ve
bu arada Türkiye’yi de doğrudan ve çok büyük ölçüde etkileyen bu alan iki farklı düzeyde
ortaya kondu. Birinci düzey, siyasal rejim ve özgürlükler konusunda bir savaşa konu oldu.
ABD, Sovyetler Birliği’ni diktatörlükle suçluyor, girişim özgürlüğü, seyahat özgürlüğü gibi
temel hak ve özgürlükleri yok etmekle itham ediyordu. Sovyetler Birliği ise Amerika’yı,
‘burjuva diktatörlüğü’yle suçluyor ve çalışma, eğitim, sağlık, konut ve sosyal güvenlik hakkı
gibi ekonomik özgürlükleri yok etmekle suçluyordu. İkinci düzey, siyasal alandan bağımsız
olmamakla birlikte, daha çok ideolojik plana odaklanan bir rekabetti:

ABD, demokrasi ve insan hakları bağlamında din ve milliyet öğelerini öne
çıkarırken, Sovyetler Birliği dini ve milliyetçiliği ayrımcı olarak niteliyor ve asıl demokrasinin
sınıf diktatörlüğü bağlamında gerçekleştirilen eşitlik olduğunu savunuyordu.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Küreselleşmenin dönemsel olarak tarihçesinin yanı sıra, küreselleşmeyi ortaya çıkaran

faktörler öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdakilerden hangisi Wallerstein’ın Dünya Sistemi, (Merkez-Çevre) Modeli
görüşleri arasında yer almaz?
a) Wallerstein kapitalist dünya sisteminin ortaya çıkışını ulus devletlerin gelişimine
bağlar.
b) Merkez-Çevre modeline göre Atlantik kıyılarındaki Kuzey ve Batı Avrupa ülkeleri
merkezdir.
c) Dünya sistemi sürekli genişlemektedir.
d) Wallerstein dünya sistemi modelinde yeterli ölçüde kültür faktörüne de yer
vermiştir.
e) Wallerstein’a göre kapitalist dünya sisteminin ortaya çıkışı İngiltere, Fransa ve İspanya
gibi İmparatorlukların yayılmacı keşiflerine bağlıdır.

2- Hangisi Coğrafi keşiflerin nedenleri arasında yer almaz?
a)Pusulanın kullanılmaya başlaması ile gemicilerin açık denizlere korkusuzca
açılmaları.
b)Gemi yapım sanatının gelişmesi ile okyanuslara dayanaklı gemilerin yapılması.
c)Yeni yerler keşfetme arzusu.
d)Müslümanlığı yayma düşüncesi
e) Cesur gemicilerin yetişmesi

3- Sanayi Devrimi ilk olarak Almanya’da başlamıştır.
a)Doğru
b)Yanlış
4- Merkantilizm, Avrupa’da günümüzde uygulanan ekonomik sistemin adıdır.
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a)Doğru
b)Yanlış
5- Hangisi Küreselleşmenin 3. Dönemi olan 1980’lerin itici gücü değildir?
a)teknoloji
b) ekonomi
c) buhar makinesinin bulunması
d)kitle iletişim araçları
e)uzay teknolojisi
6- Feodalizmin fiilen ortadan kalkması uzun zaman almış, son kalıntıları ancak Sanayi
Devrimi ile yok olmuştur.
a)Doğru
b)Yanlış
7- Ülkeleri, insanları ekonomik, siyasal ve kültürel yönlerden etkileyen küreselleşme kavram
olarak 1980’lere doğru kullanılmaya başlamıştır.
a)Doğru
b)Yanlış
8- Coğrafi keşifler ve sömürgecilik hangisinin gelişime neden olmamıştır?
a) ticaret yollarının gelişimi
b)ulaştırma biçiminin gelişimi
c) ticaretin niteliğinin gelişimi
d)değiş tokuş edilen eşyanın niteliğinin gelişimi
e) televizyonun gelişimi
9- Sanayi Devrimi, bir dizi yaşanan toplumsal, ekonomik ve siyasal değişim süreçlerinin
bir sonucu olarak da değerlendirilebilir.
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a)Doğru
b)Yanlış
10-Dünya Sistemi (Merkez-Çevre) Modeli kime aittir?
a)Wallerstein
b)Giddens
c)McLuhan
d)Robertson
e) Friedman

Cevap Anahtarı
1- d

6- a

2- d

7- a

3- b

8- e

4- b

9- a

5- c

10- a
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3. KÜRESELLEŞMEYE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR

50

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1- Küreselleşmeye Yönelik Yaklaşımlar
2- Küreselleşme Sürecinde Yeni Olan Ne?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Küreselleşmeye yönelik yaklaşımlar kaça ayrılır? Nelerdir?
2- Neden ‘küresel’ ve ‘yönetişim’ kelimeleri kamusal söylemde kaçınılmaz olarak
bağlantılıdır?
3- Aşırı küreselleşmecilerin ulus devlet görüşünü kısaca açıklayınız.

4- Amerikalı sosyal kuramcı Francis Fukuyama dünyanın Amerikanlaşmasını nasıl karşılar?
5- Sizce iyi yönetişim ne şekilde gerçekleşmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kazanım
Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya
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Anahtar Kavramlar
Küreselleşme yaklaşımları, yönetişim, ulus-devlet
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Giriş
Çeşitli düşünürlerin de görüşlerine yer verilerek küreselleşmeye yönelik yaklaşımların
anlatılmaktadır. Ayrıca küreselleşmenin farklılıklarının ve yeni olan özelliklerinin neler olduğu
aktarılmaktadır.

55

3.1.Küreselleşmeye Yönelik Yaklaşımlar
Küreselleşmeden anlamlı bir biçimde söz edebilmek için öncelikle kavramın farklı
kullanım biçimleri ile ne gibi süreçleri açıklayabilmek için kullanıldıklarının ortaya çıkarılması
gerekir. ‘Emperyalizm’ ve hatta ‘modernleşme’ gibi eski söylemlerin yerine de kullanıldığı
için, bu sözcüğü saf ya da tarafsız olarak anlamlandırmak olası değildir. Modernleşme
sözcüğünün yerine kullanıldığında, değişim süreçlerinin zorunlu olarak ilerleme ve yeniliği
getireceğini ve bu süreçlerin modernlik ve gelişme için zorunlu olduğunu ifade eden, kabul
görmüş ideolojinin anlamını bozabilir. Emperyalizm (olumsuz, eleştirel) ve modernleşme
(olumlu, kabul edilmiş) söylemleri ile karşılaştırıldığında, küreselleşme söylemi görünümde
tarafsızdır. Hem modernleşme (iyi) hem de emperyalizm (kötü) söylemlerinin yerine
kullanılmasına karşın, çok daha tarafsız ve kabul gören bir söylem olarak algılanmaktadır.
Eleştirenlere göre küreselleşme, yerel geleneklerin yıkılmasını, yoksul ülkelerin zenginler
tarafından sömürülmesini, çevre tahribatını ve gündelik yaşam ve kültürün bir örnek haline
gelmesini ifade etmektedir. Kuşkucular için kavramın kendisi şüphelidir: Küreselleşme içinde
‘küresel’ olan nedir diye sorarlar. Küreselleşme kavramının sorgulanmasında, kuşkucular genel
olarak küreselleşme tezinin nihai bir testini yaratma çabasındadırlar. Genel olarak bu, küresel
ekonomi, küresel kültür veya dünya toplumu için önsel bir model veya soyutlama inşa etmeyi
ve çağdaş eğilimlerin bununla ne kadar uyuştuğunun değerlendirilmesini içerir.

Çağdaş dünyayı şekillendiren güçlere bir öngörü sağlamak yerine küreselleşme
kavramı, birçok kuşkucu tarafından her şeyden önce ideolojik bir yorum olarak değerlendirilir;
kısmen küresel bir serbest piyasa yaratmak ve dünyanın belli başlı ekonomik bölgeleri
dahilinde neo liberal küreselleşmeyi meşrulaştırmaya ve haklı çıkarmaya yarayan uygun bir
mittir. Küreselleşmeci açıklama, küreselleşme kavramının ister ideolojik ve toplumsal kurgu,
ister Batı emperyalizminin eş anlamlısı olsun kolay bir şekilde reddedilmesini kabul etmez.
Küreselleşmeyi salt bir ekonomik görüngü olarak kabul etmek yerine, küreselleşmeci analiz
toplumsal ilişkilerin diğer önemli boyutlarını eşit statüde görür. Küreselleşmeyi sadece
ekonomik veya teknolojik mantığa indirgemeyi büyük bir eksiklik olarak değerlendirir, çünkü
bu, modern toplumlara ve dünya düzenini oluşturan güçlere has karmaşıklığı görmezden gelir.
Küreselleşmeci analiz küresel ağları ve sistemleri işleyen diğer mekansal ölçeklerden -yerel
veya ulusal- ayrıştırmaya çalışırken küreselleşmeyi öncelikle bölgeler arası veya kıtalar arası
ölçekte oluşan aktiviteler ve ilişkiler olarak tanımlar. Küreselleşmeciler giderek artan bir ortak
insanlık yazgısı anlayışının gelişmesini sağlayan –dünya genelindeki çevre kirliliği, küresel
ısınma ve mali krizler gibi- küresel siyasi sorunların artan önemine işaret ederken, kuşkucular
ulusal çıkarların halen geçerliliğini koruyan önceliği ve ulusal toplulukların kimliklerini devam
ettirmelerini sağlayan kültürel gelenekler üzerinde dururlar.

Aslında hem küreselleşmecilerin hem de kuşkucuların kabul edeceği ortak noktalardan
söz etmek mümkündür. Bunlar;
56

Bölgesel ve küresel düzeydeki uluslararası yönetimlerde (AB ve Dünya
Ticaret Örgütü gibi) bir genişleme yaşanmaktadır. Bu durum, nasıl bir dünya düzeninin inşa
edilmekte olduğuna ve bu düzenin kimin çıkarlarına hizmet edeceğine dair önemli soruları
beraberinde getirmektedir.

Genetik yapısı değiştirilmiş ürünlerin yaygınlaşması, kitle terörü, kara para
aklama gibi bölge-ötesi ve sınır ötesi sorunlar her geçen gün daha fazla ön plana çıkarak ulusal
yönetimlerin geleneksel rollerinin, işlevlerinin ve kurumlarının sorgulanır hale gelmesini
sağlamıştır.

Bölgeler arası ve küresel (siyasi, ekonomik, kültürel) rekabet eski hiyerarşileri
sarsmakta ve refah, güç, imtiyaz ve bilgi açısından yeni eşitsizlikler yaratmaktadır.

Bu gelişmeler, siyasal, ekonomik ve kültürel değişimler hakkında yeni
düşünce biçimleri gerektirir. Ayrıca siyasetçilerin ve karar alıcıların, etkin siyasal düzenlemeler
ve demokratik sorumluluklarının geleceği üzerine yaratıcı fikirler geliştirmeleri gerekmektedir.

-

Aşırı Küreselleşmeciler (Radikaller)

-

Küreselleşme Karşıtları (Kuşkucular)

-

Dönüşümcüler

Kuşkucular küreselleşmeyi insanlık tarihinin başlangıcına kadar götürürler, aşırı
küreselleşmeciler küreselleşmenin tarihsel sürecini modernleşmeyle sınırlarlar ya da
kapitalizmin gelişimi bağlamında ele alırlar, dönüşümcüler ise küreselleşmeyi 1960 sonrası
gelişmelerle ele alırlar. 3 görüş arasındaki ana farklılıklar temsil ettikleri dünya görüşlerinden
kaynaklanmaktadır. Küreselleşme içinde daha fazla yer alan ülkelerin hemen hemen tamamı
gelişmiş ülkelerdir. Eleştirilerin de çıkış noktası buradandır.

Aşırı Küreselleşmeciler (Radikaller): Bunlara göre endüstri uygarlığının bir ürünü
olarak ulus-devlet, küreselleşme sürecine paralel olarak önemini yitirmiştir. (Sınıfların ortadan
kalktığı bir dünya söz konusudur.) Küreselleşmekte, güçlü sınır ötesi ticaret ve üretim akımları
yoluyla taşınan yeni bir küresel düzen yaratmaktadır. Küreselleşmeyi fazlasıyla ekonomik ve
tek yönlü bir süreç olarak görmektedirler. Kuşkucuların görüşlerinin ve küresel ekonominin
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gidişatına getirdikleri yorumların aksine, küreselleşmeci görüş günümüzde yaşanan küresel
ekonomik bütünleşmenin tarihsel olarak tahmin edilemez boyutuna ve büyüklüğüne dikkat
çekerler. Örneğin çok uluslu şirketler tarafından yapılan küresel üretim dünya ihracatından
hatırı sayılır ölçüde fazla olup, dünyadaki bütün önemli ekonomik bölgeleri kapsamaktadır.

Dünya toplumunun geleneksel ulus devletlerinin yerini almakta olduğu ya da
alacağı ve yeni toplumsal örgütlenme şekillerinin ortaya çıkmakta olduğunu düşünürler.
Küreselleşme söyleminin Batıdaki güçlü toplumsal güçlerinin çıkarlarına hizmet ettiğini
reddetmezken aynı zamanda modern toplumsal örgütlenme ölçeğindeki gerçek yapısal
değişimleri de yansıttığını vurgularlar. Diğer gelişmelerin yanı sıra çok uluslu şirketlerin, dünya
mali piyasaları, popüler kültürün yayılması ve çevrenin küresel olarak yok oluşu bunun
kanıtıdır.

Piyasalar artık devletlerden daha güçlüdür. Tek tek ülkeler artık kendi
ekonomilerini denetleyememektedirler. Küresel ekonominin yükselişi, radikal yeni dünya
düzeninin bir delili olarak yorumlanabilecek, küresel düzeyde kültürel karışım, küresel yayılma
ve küresel yönetişim kurumlarının doğuşu, köklü bir biçimde yeni dünya düzeninin delilleri ve
ulus devletin ölümü olarak yorumlanmaktadır. Sermayenin sabit olmadığı, finansal akışın
ulusal hükümetlerin denetimini aştığı iki kutuplu dünyanın sona erdiği bir dünyada, modern
dönemdeki gibi denetim artık elimizde değildir. Bu durumu Bauman yeni dünya düzeni yerine
‘yeni dünya düzensizliği’ olarak adlandırmaktadır. Bu durumda denetim artık hiç kimsenin
elinde değilmiş gibidir ve ‘şeylerin kontrolden çıkması’ durumu hakimdir. Bu durumda
küreselleşme, dünyadaki sorunların belirsiz oluşu, bir merkez, denetim mekanizmasının
olmadığı, yeni dünya düzensizliğinin ikinci adıdır.

Ekonomik küreselleşmenin günümüzde geldiği aşama, dünyanın başat ekonomik
bölgelerini aşan ve bütünleştiren tek bir küresel ekonomiye sahip olmasıyla önceki aşamalardan
ayrılırlar. Ekonomik faaliyetlerin bölgeselleşmesi ekonomik küreselleşme pahasına
gerçekleşmediği için bölgeselleşmedeki gelişmeler dünyanın rekabet eden bloklara ayrılmasına
yol açmamıştır. Tam tersine bölgeselcilik ulusal ekonomilerin küresel piyasalarla stratejik
olarak ilişkiye geçebilecekleri mekanizmaları yaratmıştır. Kuşkucuların iddia ettiğinin aksine
günümüz ekonomik küreselleşmesi bütün kıtaları ve bölgeleri kapsar. Küresel ekonomi tanımı
gereği kara yönelik üretim ve piyasa prensiplerine göre düzenlenmiş kapitalist bir küresel
ekonomiyi ifade eder. Yeni küresel kapitalist organizasyonun merkezinde çok uluslu şirketler
yer almaktadır. Ekonomik faaliyetleri bölgeler içinde ve arasında bütünleştiren ve yeniden
düzenleyen bu şirketler, hammadden finans ve imalata kadar küresel ekonominin her alanına
yayılmış durumdadır. Küreselleşmecilerin bir diğer iddiası da çok uluslu şirketlerle birlikte
ortaya çıkan yeni bir küresel iş bölümünün günümüz ekonomik küreselleşmesinin yeni
biçimlerine eşlik ettiğidir.
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Küreselleşmecilere göre günümüz küresel ekonomisini önceki dönemlerden ayıran
kendine özgü tarihsel biçimidir. Son yıllarda küresel sistemdeki merkez ekonomiler büyük bir
ekonomik yeniden yapılanma sürecine girmişlerdir. Bu süreç içerisinde sanayi
ekonomilerinden sanayi-sonrası ekonomilere dönüştüler. Nasıl ki 20. yüzyıl sanayi
kapitalizminin yayılmasına tanıklık ettiyse, bu yüzyılın sonlarında da sanayi-sonrası kapitalizm
yerini almaya başladı. Bu yeniden yapılanma ile birlikte küresel kapitalizmin biçiminde ve
örgütlenişinde dramatik değişiklikler yaşandı. Yeni küresel kapitalist biçimin mekansal
örgütlenişinde ve dinamiklerinde yaşanan niteliksel değişiklik ‘küresel enformasyon
kapitalizmi’, ‘çılgın kapitalizm’, ‘turbo kapitalizm’ gibi çeşitli kavramlarla karşılanmaya
çalışılmıştır. Daha basit bir ifadeyle, internet çağında piyasaların küreselleşmesi yerel
ekonomilerin küresel rekabet koşullarına boyun eğmesini sağlarken hem üretici hem de mali
sermaye ulusal ve bölgesel sınırlamaları aşmaktadır.

Günümüzde ulus devlet, devletler üstü kurumlar, yerel yönetimler ve sivil
toplum kuruluşlarının karşılıklı etkileşimleri sonucunda şekillenen ‘küresel siyaset’ anlayışı
giderek güçlenmektedir. Bu durum geleneksel siyaset anlayışından farklı bir yapıyı
yansıtmaktadır. Literatürde bu yeni yapıyı tanımlamak üzere küresel yönetişim kavramı
kullanılmaktadır. Küresel siyaset ve küresel yönetişim adı altında ifade edilen yeni siyaset
anlayışı ve yapısının en önemli özelliklerinden biri geleneksel iç/dış politika ayrımının giderek
geçersiz hale gelmesidir.

(Yönetişim: Yönetmek ve yönetimden farklı olarak, ortak sorun, konu ve çıkarların
halinde, resmi ve özel kuruluşların, kişilerin birlikte hareket etmeleridir.

Bugünkü anlamıyla ilk kez 1989’da Dünya Bankası’nın bir raporunda dile getirildiğinde
siyasal iktidarın ulusal faaliyetlerin yönetimi için kullanımı olarak tanımlanmıştı. Kavram
devletle toplum arasındaki ilişki üzerine yeniden düşünmeyi öneriyordu; devlet-toplum
karşıtlığını kaldırmayı ve devlet toplum birliğini savunuyordu. Böylece yönetişim, bir bakıma,
devlet toplum ilişkilerinin kurulması için bir model önermiş oluyordu. Bu model yönetime
katılım ilkesini de aşarak birlikte yönetme iddiasını taşıyordu. Devlet dışındaki aktörlerle
devleti yönetme yani yönetişim, temel olarak devletin piyasalaştırılmasıdır; yani devletin
toplumla ya da aktörlerle piyasa mantığı ile ilişkilenmesidir. Kamu hizmetleri alanında, örneğin
vatandaşın yerini tüketici kelimesinin almasıyla da bu durum açıkça görülebilir. Yönetişim,
yöneten-yönetilen, kamusal-özel, devlet-toplum gibi ikiliklere son veren bir söyleme sahipti.
Fakat kısa sürede modelin neo liberal içeriği ortaya çıkmıştır. Devlet-toplum, kamusal-özel,
yöneten-yönetilen ilişkisinin kaldırılması ve bunun yerine eşit toplumsal haklara sahip
‘aktör’lerin kurduğu ilişkilerin önerilmesi, bu aktörlerin kimler olduğu ile yakından ilgilidir.
Nitekim söz konusu aktörler, bütün toplumsal grupları temsil eden sivil toplum kuruluşlarının
yanı sıra, devleti temsilen bürokrasi ve özel sektörü temsilen şirketlerdir.
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Küresel düzeyde yönetişim ise (global governance); Devletle beraber, ulus aşırı
kuruluşların, hükümet dışı kuruluşların, yurttaş platformlarının, çok uluslu şirketlerin
uluslararası sistemin karar verme mekanizmasına katılmaları. (Ulus ötesi şirketler/Sivil toplum
kuruluşları)

Küresel yönetişimin geniş, dinamik, çoğulcu ve karmaşık etkileşimlerden gelen ve
zamanın şartlarına göre değişen akışı vardır. Sivil topluma dayalı, katılımcı demokrasinin
küreselleşmesi. Küresel toplum yaratmaya yöneliktir.

Küresel yönetişimin ortaya çıkmakta olan yapısını binlerce gönüllü, sivil toplum
kuruluşundan oluşan ‘küresel sivil toplum’ biçimlendirmektedir. Birleşmiş Milletler tanımıyla,
Sivil Toplum Kuruluşları, kar amacı gütmeyen, yerel, ulusal ya da uluslararası düzeyde
örgütlenmiş ve kamu yararını hedefleyen vatandaşların gönüllü birliğidir. Görev temelli ve
ortak çıkarlara sahip insanlardan oluşan sivil toplum kuruluşları, vatandaşların taleplerini
devletlere ileterek, politikaları ve programların uygulanmalarını izleyerek, toplum düzeyinde
sivil toplum çıkar sahiplerinin katılımını teşvik ederek çeşitli hizmetler ve insani fonksiyonları
yerine getirmektedir. Bazıları insan hakları, çevre ve sağlık gibi belirli konularda organize
olmuşlardır. Uluslararası Af Örgütü, Greenpeace gibi uluslararası STK’ları ulus devletlerin ve
devletler arası örgütlerin verdiği siyasi ve ekonomik kararlara meydan okuyan milyonlarca
sıradan vatandaşı temsil etmektedir.

Dünya 21.yy. başlangıcında modern ulus devlet sistemi ile küresel yönetişimin
postmodern biçimleri arasındaki bir geçiş aşamasındadır.

İyi Yönetişim (Good Governance): BM, Dünya Bankası, IMF ve OECD gibi kuruluşlar
raporlarında yaygın olarak bu kavramı kullanmıştır.

İyi Yönetişim olmaksızın ideal bir demokrasiden söz edilemez. Kavramın içinde
diyalog, uzlaşma vardır.

-

halk hür iradesi ile temsilcilerini seçebilmeli

-

onlara bu şekilde yönetme hakkını verebilmeli

-

yöneticiler ile yakın bir iletişim içinde bulunarak kamusal kararlara katılabilmeli
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- yöneticilerin güç ve yetkilerini kötüye kullanmamaları için onları kontrol
edebilmelidir.

Ülkeler arası işbirliği, iletişim kolaylaşmıştır. Küresel bir uygarlığın doğuşu için
ortak zemin oluşturmaktadır.

Aşırı küreselleşmecilere göre ülkeler arası işbirliği, iletişim kolaylaşmıştır.
Küresel bir uygarlığın doğuşu için ortak zemin oluşmaktadır. Küreselleşmenin doğal hatta
kaçınılmaz bir süreç olduğunu savunurlar. Bu yaklaşıma göre Kuzey ve Güney giderek birbirine
benzeyecek, gelişme seviyelerinde eşitlik sağlanacaktır. (İyimser hiper küreselleşmeciler)

Kötümser hiper küreselleşmeciler ise Batı normlarının ve yaşam tarzlarının daha
savunmasız kültürleri bastırdığını ileri sürerler. İyimser hiper küreselleşmeciler, kültürel
küreselleşmenin benzerlikleri arttırdığı konusunda kötümserlerle aynı görüştedirler fakat onlar
bu sonucu iyi bir şey olarak görürler. Örneğin Amerikalı sosyal kuramcı Francis Fukuyama
dünyanın Amerikanlaşmasını demokrasinin ve serbest piyasanın yayılmasıyla bir tutarak,
Amerikan değerlerinin ve yaşam tarzının yayılmasını kesin bir memnuniyetle karşılar.

Küreselleşme Karşıtları (Kuşkucular): Küreselleşmeye her konuda kuşkuyla
yaklaşmaktadırlar. Yaşadığımız dünyada hiçbir şeyin yeni olmadığını iddia etmektedirler.
Onlara göre küreselleşme yeni bir süreç değildir. Dünyanın yaşadığı değişmeleri küçümser bir
bakış açısıyla değerlendirmektedirler. Kuşkucular, tamamen küresel bir ekonomiden ziyade
tarihsel terimlerle yargılandığında bugünkü dünya ekonomisinin bütünleşmiş olmaktan çok
uzak olduğu iddiasındadırlar. Bugün dünyanın belli başlı ekonomileri arasındaki toplam
sermaye akışı, görülmediği kadar çok da olsa onların arasındaki sermayenin net gerçek dikkate
değer bir şekilde 20. yy.’ın başında olduğundan daha azdır. Bu ekonomilerin birçoğu
günümüzde geçmişte olduğundan daha az ticarete açıktır ve bu aynı zamanda birçok gelişmekte
olan ülke için de böyledir. Küreselleşmecilerin aksine kuşkucular yakın zamandaki eğilimleri
ekonomik faaliyetin dikkate değer ama tarihsel olarak eşsiz olmayan bir uluslararasılaşmasının
kanıtı olarak yani ayrı ulusal ekonomiler arasındaki bağların yoğunlaşması olarak yorumlarlar.
Bütünleşmiş küresel bir ekonomiden uzak bir durumda, kuşkucu analiz, dünyanın ekonomik
faaliyetinin, kendi içlerinde bir merkezi ve çevresi bulunan 3 merkez blok, yani Avrupa, AsyaPasifik ve Amerika kıtası içinde artan bir şekilde yoğunlaştığını onaylar.

Bu grubun bazı üyeleri küreselleşmeyi kapitalizmin savaşçı olmayan yeni bir
işleyiş mantığı ya da jeo-ekonomik emperyalizm olarak değerlendirirken Chomsky gibi bazı
düşünürler de, kar peşinde koşan mega işletmelerin, totaliter kurumların tiranlığı olarak
nitelendirmiştir. Bu gruba göre küreselleşme beklenilmeyen bir şey değildir; sadece bu süreç
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aşırı küreselleşmeciler tarafından abartılarak bir efsane haline getirilmiştir. Dünya ekonomisi
geçmişte olduğundan daha az bütünleşmiştir.

Küreselleşme sürecine paralel olarak ortaya çıkan eşitsizlik ve güvensizlik gibi
unsurların ön plana geçmesinden, orta sınıfların zayıflamaya yüz tutmasından, zenginle yoksul
arasındaki mesafenin şimdiye kadar görülmedik düzeyde artışı, birçok ülkede toplumsal
bütünleşmeyi tehdit eder hale geldiği iddia edilmektedir. Huntington gibi bazı yazarlar da,
küreselleşme sürecinin uygarlık bilincini güçlendirerek, dünyada bir bütünleşme değil,
çatışmayı beraberinde getireceğini iddia ediyor. Huntington Batı medeniyetinin Avrupa’yı,
Kuzey Amerika’yı ve Batılıların yerleştiği Avustralya ve Yeni Zelanda’yı kapsadığını savunur.
Huntington’a göre Avrupa tarihsel olarak Batı medeniyetini temsil eder.

Dünya küresel uygarlık yerine, yeni anlayışlar çerçevesinde bölünmeye doğru
gitmektedir. Küreselleşme, bir bütünleşmeyi değil, farklı kültürler, uygarlıklar ya da bölgeler
arasında yeni çatışmaları beraberinde getirecektir. Yine bu grup, dünya ekonomisi içerisindeki
eşitsizliğe dikkat çekiyorlar ve bunun dünyada neo-liberallerin dediği gibi küresel bir uygarlığın
doğuşundan daha ziyade, kökten dinciliğin ya da saldırgan milliyetçiliğin doğuşuna yol
açacağını savunuyorlar. Bölünme, çatışma, toplumsal adaletsizlik ve eşitsizlik söz konusu.

Chomsky gibi Zygmunt Bauman da küreselleşme süreci üzerine eleştirel
çözümlemesini yaparken özgürlük-güvenlik ikilemi üzerinde durur. Güvensizliklerle
(ekonomik güvensizlik, sağlık güvensizliği, iş ve gelir güvensizliği, çevresel güvensizlik,
kişisel güvensizlik) dolu dış dünyada yaşadığımız tedirginlikler, korkular, sınırları belirli bir
topluluğa girdiğimiz zaman kaybolurlar. Bu nedenle kendi topluluğumuzda rahatızdır,
güvenliyizdir. Kendi topluluğumuzda birbirimizi anlarız, aynı dili konuşuruz, aynı kültürü
paylaşırız.

Kuşkucular, küreselleşmeden ziyade mevcut eğilimlerin daha geçerli bir
kavramsallaştırmasının uluslararasılaşma (farklı ekonomiler ve toplumlar arası artan bağlar
anlamında) ve bölgeselleşme (sınırları aşan ekonomik ve toplumsal değiş tokuşların coğrafi
olarak küreselleşmesi) gibi terimler ile anlaşılacağı sonucuna varır.

Hirst ve Thompson küreselleşme kavramı üzerine olan iddialarını ve şüphelerini
şu şekilde belirtmişlerdir:
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- Bugünün büyük ölçüde uluslararasılaşmış ekonomisi öncesiz değildir. Mevcut
uluslararası ekonomi, bazı yönleriyle 1870-1914 yılları arasında hüküm süren rejimden daha az
açık ve daha az bütünleşmiştir.

- Gerçek uluslararası kurumlara az rastlanır. Çoğu kurum ulusal temellidir, ulusal
üretim ve satış bölgelerinin gücüne oranla çok uluslu ticaret yapmaktadır.

- Sermaye hareketliliği, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru yoğun bir
yatırım ve istihdam akışına neden olmamaktadır.

- Bazı iddialı küreselleşme taraftarlarının da kabul ettiği gibi dünya ekonomisi
gerçekten küresel olmaktan çok uzaktadır. Ticaret, yatırım ve finansal hareketler daha çok
Avrupa, Japonya ve Kuzey Amerika üçgeninde yoğunlaşmış durumdadır.

- Dolayısıyla, eğer politikalarını koordine ederlerse, bu ekonomik güçlerin finansal
piyasalar ve diğer ekonomik yönelimler üzerinde güçlü bir yönetişim baskısı kurma
potansiyelleri bulunmaktadır.

Kuşkucular, aşırı küreselleşmeciler gibi kimileri tarafından benimsenen,
küreselleşmenin ulusal hükümetleri kökten bir biçimde güçsüzleştirdiği ve onları daha az
merkezi bir dünya düzeninin yaratıldığı görüşünü yadsımaktadır. Kuşkuculara göre, ulusal
hükümetler, ekonomik etkinliğin düzenlenmesi ve koordinasyonunda oynadıkları rol yüzünden
esas oyuncular olmayı sürdürmektedir. Dünya ekonomisinin yönetişiminde merkezi konumda
olan ulusal hükümetler, ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesi için resmi siyasal otoriteye
sahiptirler. Örneğin hükümetler pek çok ticaret anlaşmasının ve ekonomik liberalizasyon
siyasetlerinin gerisindeki itici güçtür.

Kuşkuculara göre ulusal hükümetler dünya ekonomisinin yönetişiminde merkezi
konumdadırlar, çünkü onlar tek başlarına ekonomik faaliyetin düzenlenmesi için resmi
otoriteye sahiplerdir. Çoğu devlet ulusal ekonomik kalkınmayı sağlamak için, farklı
derecelerde, uluslararası ticaret ve finans akışlarına bel bağlamaya devam ettiği sürece, ulusal
ekonomik hakimiyet üzerindeki sınırlamalar ve kısıtlamalar özellikle demokratik devletlerde
daha görünür hale gelmiştir. Küresel piyasalara açık olma durumu, birçok iktisatçının iddia
ettiği gibi, sürdürülebilir ulusal ekonomik kalkınma için muazzam fırsatlar sunmaktadır. Doğu
Asya kaplanları deneyiminin altını çizdiği gibi, küresel piyasalar güçlü devletler ile tamamen
uyumludur. Ulusal hükümetleri dışsal ekonomik güçlerin basit bir tutsağı olarak algılamaktan
ziyade, kuşkucu konum, onların, küresel piyasaların en başta var olabilmesi için gerekli ulusal
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ve uluslararası koşulların yaratılmasındaki kritik rollerinin farkındadır. Bu bağlamda, devletler
dünya ekonomisinin hem mimarı ham de tebaalarıdır.

Dönüşümcüler: Kuşkuculardan daha çok radikallere yakın durmaktadırlar. Giddens’ın
da dahil olduğu bu grup küreselleşmeyi, modern toplumları ve dünya düzenini yeniden
şekillendiren hızlı sosyal, siyasal ve ekonomik değişmelerin arkasındaki siyasal güç olarak
görmektedir. Önceki pazardan çok daha bütünleşmiş yeni bir küresel pazar oluşturmuştur.
Karşılıklı alınıp satılan malların miktarı 19.yy’la karşılaştırılamayacak kadar fazladır. Ekonomi
giderek daha fazla bir şekilde hizmet sektörüne bağlı hale gelmektedir. Bilgi eğlence iletişim
ve en önemlisi de elektronik ve finans içeren hizmetler, ekonomideki en önemli sektör haline
geliyor.

Aşırı küreselleşmecilerin aksine, dönüşümcüler küreselleşmeyi etkilere ve
değişmeye açık olan, dinamik ve açık bir süreç olarak görüyorlar. Küreselleşme tek yönlü bir
süreç değildir, bilginin ve etkilerin iki yönlü akımıdır.

Küresel göç, medya-telekomünikasyon kültüre etkilerin yayılmasına katkıda
bulunmaktadır. Küreselleşme birbiri içine geçmiş sayısız kültürel ağın ürünü olduğundan,
dünyanın belirli bir bölgesinden yönlendirilemez.

Küreselleşmenin ekonomik olduğu kadar siyasal, teknolojik ve kültürel boyutları
bulunan bir olgu olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanan Giddens kavramı şu şekilde
açıklamaktadır: Küreselleşme tek bir süreç değildir, karmaşık süreçlerin bir araya geldiği bir
olgular kümesidir. Üstelik çelişkili ya da birbirine zıt etkenlerin devreye girdiği bir süreçtir.
Çoğu insanın gözünde, küreselleşme basitçe gücün ya da etkinin yerel toplulukların ‘elinden
alınıp’ küresel arenaya aktarılmasından ibarettir. Küreselleşmenin sonuçlarından birisi
gerçekten budur. Uluslar eskiden sahip oldukları ekonomik gücün bir kısmını kaybediyorlar.
Fakat bunun zıt yönde bir sonucu da vardır. Küreselleşme yalnızca yukarıya doğru bir süreç
değil, aynı zamanda yerel özerklik doğrultusunda yeni baskılar yaratarak aşağıya doğru inen
bir olgudur.

Dönüşümcüler, ulusal hükümetlerin otoritelerini ve güçlerini yeniden yapılandırdığını
kabul ettiği halde, hem aşırı küreselleşmecilerin ‘egemen ulus devletin sonunun geldiği’
iddialarını, hem de küreselleşme karşıtı kuşkucuların ‘hiçbirşey değişmedi’ tezini
reddetmektedirler. Bu noktada dönüşümcüler açısından ulus devlete yapılan vurgu, ulus
devletin de hemen her şeyde olduğu gibi bir yeniden yapılanma içerisine girdiğidir. Buna koşut
olarak ulus devletin dönüşüm içerisinde olan dünyadaki konumu küreselleşmeyle yakından
ilgilidir ve tartışmaya açılmalıdır. Dönüşümcü düşünürlerden Giddens’a göre; ulus devletler
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gerçekten hala güçlüdürler ve siyasal liderlerin de dünyada oynayacak büyük rolleri vardır.
Ama aynı zamanda, ulus devletin gözlerimizin önünde yeniden şekillenme sürecini de kimse
yadsıyamaz.

Ülkeler, dönüşümcüler tarafından aşırı küreselleşmecilerin ileri sürdüğü gibi
egemenliğini yitiriyor diye görülmekten çok, toprak temeline dayanmayan yeni ekonomik ve
toplumsal örgüt biçimlerine (örneğin şirketler, toplumsal hareketler ve uluslararası organlar)
yanıt olarak yeniden yapılanıyor diye görülmektedir. Dönüşümcüler bizim artık devlet merkezli
bir dünyada yaşamadığımızı, hükümetlerin, küreselleşmenin karmaşık koşulları altında
yönetime daha etkin ve dışa dönük bir bakış açısı benimsemeye zorlandıklarını ileri
sürmektedir.

3.2.Küreselleşme Sürecinde Yeni Olan Ne?
Küreselleşmenin farklılıklarını ve yeni olan özelliklerini 4 başlık altında
toplayabiliriz.

1- Yeni piyasalar: Finansal piyasalar, küresel olarak birbirine bağlanmış ve günde 24
saat işlem yapmaktadır. Hizmetler, bankacılık, sigorta ve taşımacılık alanlarında yeni piyasalar
ortaya çıkmaktadır. Castels’in de belirttiği şekilde, küresel düzeyde, milyarlarca dolar
değerindeki işlemler, elektronik devreler vasıtasıyla saniyelerle gerçekleştirilmektedir.
Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Raporuna göre ise, dünya finansal piyasalarında her gün 1,5
trilyon dolardan fazla para el değiştirmektedir. Küresel düzeyde bütünleşmiş finansal piyasalar
tarihte ilk defa gerçekleşmektedir.

2- Yeni aletler: Teknolojik açıdan mobil telefonlar, internet bağlantıları ve medya
networkleri de tarihte ilk defa ortaya çıkmıştır. Ve bütün bu teknolojiler, küreselleşmenin
teknolojik altyapısını oluşturmaktadır.

3- Yeni aktörler: Ulusal hükümetler üzerindeki otoritesi ile Dünya Ticaret Örgütü
(DTÖ/WHO) birçok devletten daha fazla ekonomik gücüyle çok uluslu şirketler, küresel
gönüllü kuruluşlar ve ulusal sınırları aşan diğer gruplar ortaya çıkmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte klasik sınırların ortadan kalkması ve toplumların artık sınırlardan çok ekonomik
gelişmişlik düzeyi, yaşam kalitesi, evrensel insan haklarının kabulü, liberal değerlerin
benimsenmesi gibi farklı kriterlere göre tasnif edilmesi, politika inşası noktasında yeni aktörleri
beraberinde getirmiştir. Çok uluslu şirketler, bölgesel entegrasyonlar, sivil toplum kuruluşları
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gibi yeni küresel ve bölgesel aktörlerin ortaya çıkışı ulus-devleti dünya düzeninin yegane
mimarı olmaktan çıkarmıştır.

4- Yeni kurallar: Ulusal politikaların alanını daraltarak ulusal hükümetleri daha çok
bağlayan ve güçlü yaptırım mekanizmalarıyla desteklenmiş, ticaret, hizmetler ve fikri haklar
üzerindeki çok taraflı antlaşmalar gündeme gelmiş ve demokrasi, insan hakları konusunda yeni
hassasiyetler ortaya çıkmıştır.

Aşırı Küreselciler

Kuşkucular

Dönüşümcüler
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Yeni olan ne

•

Küresel Bir Çağ
Ticaret Blokları
Küresel Karşılıklı Bağlılık
•
Hakim özellikler
Küresel Kapitalizm
1890’larda Olduğundan Yoğun Ve Derin Küresel Yönetişim
Daha Karşılıklı Bağlı küreselleşme Küresel Sivil Toplum
•
Ulusal hükümetlerin Gücü
Geriliyor Ve Aşınıyor
Güçleniyor Ve Çoğalıyor Yeniden İnşa Ediliyor
Ve Yeniden Yapılanıyor
•
Küreselleşmenin İtici Gücü
Kapitalizm Ve Teknoloji Devlet Ve Piyasalar Modernitenin
Birleştirici Güçleri
•
Tabakalaşma Kalıpları
Eski Hiyerarşilerin Giderek Artan Bir Dünya Düzeninin Aşınması Şekilde Güney’in
Eni Mimarisi Marjinalleşmesi
•
Hakim Motif
Mc Donalds, Madonna ulusal çıkar siyasal
topluluğun transformasyonu
•
Küreselleşmenin Kavramsallaştırılması
İnsani Eylemin Çerçevesinin Uluslararasılaşma
Belli Bir
Düzenlenmesiyle

Mesafedeki

Eylemlerin

Ve

Bölgeler

Arası

İlişkilerin

Yeniden

•
Tarihsel Yörünge
Küresel Uygarlık
Bölgesel Bloklar Karşılıklı Uygarlık Çatışması
Bağımlılık: Küresel
Bütünleşme Ve
Parçalanma
• Özet
Ulus Devletin Sonu
Uluslararasılaşma
Küreselleşme
Devletin Kabulü Ve Devletin Gücünü Desteğine Bağlı ve Dünya Siyasetini
Dönüştürüyor
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Küreselleşmeye yönelik yaklaşımlar düşünürlerin görüşleri bağlamında ele alınmıştır.
Ayrıca küreselleşme sürecinde yaşanan gelişmelerden söz edilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeye yönelik yaklaşımlar arasında yer almaz? (3.
Hafta)
a)Radikaller
b)Aşırı Küreselleşmeciler
c)Kuşkucular
d)Dönüşümcüler
e)Liberaller
2) Yönetişim, yönetmek ve yönetimden farklı olarak, ortak sorun, konu ve çıkarların
halinde, resmi ve özel kuruluşların, kişilerin birlikte hareket etmeleridir.
a) Doğru
b)Yanlış
3) Fukuyama Amerikan değerlerinin ve yaşam tarzının yayılmasını kesin bir
memnuniyetle karşılar.
a) Doğru
b)Yanlış
4) Dönüşümcü düşünürlerden Giddens’a göre; ulus devletler ve siyasal liderler
günümüzde artık güçlerini yitirmişlerdir.
a) Doğru
b)Yanlış
5) Hangisi aşırı küreselleşmenin özellikleri arasında yer almaz?
a) ulus devletin artan gücü
b)küresel kapitalizm
c)küresel yönetişim
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d)küresel sivil toplum
e) küresel bir çağ

6) Hangi yaklaşıma göre küreselleşme tek yönlü bir süreç değil, bilginin ve etkilerin çift
yönlü akımıdır?
a) Kuşkucular
b) Aşırı Küreselleşmeciler
c) Dönüşümcüler
d) Radikaller
e) Hiper Küreselleşmeciler

7) İyi Yönetişim olmaksızın ideal bir demokrasiden söz edilemez. Kavramın içinde diyalog,
uzlaşma vardır.
a) Doğru
b)Yanlış
8) Kuşkuculara göre küreselleşme, bir bütünleşmeyi değil, farklı kültürler, uygarlıklar ya da
bölgeler arasında yeni çatışmaları beraberinde getirecektir.
a) Doğru
b)Yanlış
9) Dönüşümcüler ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?
a) Dönüşümcüler, Radikallerden daha çok Kuşkuculara yakın durmaktadırlar.
b) Önceki pazardan çok daha bütünleşmiş yeni bir küresel pazar oluşturmuştur.
c) A. Giddens Dönüşümceler arasında yer almaktadır.
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d) Dönüşümcülerin görüşlerine göre ulus devlet yeniden yapılanma
içerisindedir.
e) Küreselleşme etkilere ve değişmeye açık olan, dinamik ve açık bir süreçtir.
10) Chomsky gibi Zygmunt Bauman da küreselleşme süreci üzerine eleştirel çözümlemesini
yaparken özgürlük-güvenlik ikilemi üzerinde durur.
a) Doğru
b)Yanlış
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Cevap Anahtarı
6- e

6- c

7- a

7- a

8- a

8- a

9- b

9- a

10- a

10- a
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4. KÜRESELLEŞMENİN EKONOMİK BOYUTU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1- Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Bretton Woods sistemi hangi uluslararası ekonomik örgütlerin oluşturulmasının temellerini
atmıştır?
2- Neoliberal ekonomi düzeninin sonuçları nelerdir?
3- Çok uluslu şirketler hakkında kısaca bilgi veriniz.
4- Elektronik ekonominin olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?
5- Güneydoğu Asya Krizi hangi ülkelerde ortaya çıkmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya
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Anahtar Kavramlar

Ekonomi, neo-liberal ekonomi, çok uluslu şirketler
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Giriş

Dünya ölçeğinde karşılıklı ekonomik etkileşimlerin yoğunlaşmasını ve yaygınlaşmasını
ifade eden ekonomik küreselleşme konusu irdelenecektir. IMF, Dünya Bankası ve Dünya
Ticaret Örgütü gibi ekonomik kuruluşların küreselleşmedeki yeri ve önemine değinilecektir.
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KÜRESELLEŞMENİN EKONOMİK BOYUTU

Ekonomik küreselleşme dünya ölçeğinde karşılıklı ekonomik etkileşimlerin
yoğunlaşmasını ve yaygınlaşmasını ifade etmektedir. Genel anlamda ülke ekonomilerinin
dünya ekonomisiyle entegrasyonu yani dünyanın tek bir pazarda bütünleşmesini ifade
etmektedir. Ülkeler arasında mal, emek, sermaye akışkanlığının artmasıyla ekonomik ilişkiler
çoğalmış ve ülkeler birbirine yakınlaşmıştır. Sermaye ve teknoloji akışları, mal ve hizmet
ticaretini teşvik etmiştir. Küreselleşme günümüzde dünya ekonomisinin bütünleşmesi ile de
yönlendirilmektedir. Genel olarak; ülke ekonomilerinin dünya ekonomisiyle entegrasyonunu,
yani dünyanın tek bir pazarda bütünleşmesini ifade eder. Ülkeler arasında mal, sermaye ve
emek akışkanlığının artması sonucu ekonomik ilişkiler yoğunlaşmış ve ülkeler birbirlerine
yakınlaşmıştır.

Günümüz ekonomik küreselleşme eğilimleri, dünyanın önemli bölgeleri arasında
ekonomik kaderlerin birbirine bağlandığı güçlü ve kalıcı ağların kurulmasına yol açmıştır.
Küreselleşme kavramını uluslararası ekonomik bütünleşmenin bir sonucu olarak görenler
kapitalizmin, ‘tarihin sonu’nu getirdiğini öne sürmektedir. Çünkü küreselleşme, global
pazarları ve liberal demokrasiyi desteklemektedir. Ekonomik anlamda küreselleşmeye bakış
açısı uluslararası üretim sistemi, dünya ticareti, sermaye akışı ve ulus ötesi şirketlerin rolü
üzerinde odaklanmıştır.

Dünyadaki bütün ülkeler aynı teknolojiye sahip değildir. Sanayileşme ve modernleşme
her yerde aynı hızla gelişmemiştir. Küreselleşme ile birlikte ülkeler, insanlar, kurumlar ve
şirketler arasındaki uzaklıklar kısalmakta ancak işsizlik ve ülkeler arasındaki gelir
dağılımındaki eşitsizlik giderek artmaktadır. Zengin ile yoksul arasındaki uçurum giderek
artarken, dünyada günde bir dolardan daha az parayla geçinmek zorunda kalan insanların
verdikleri yaşam mücadelesi dünyadaki eşitsizliği bir kez daha gözler önüne sermektedir. Kimi
ekonomistlere göre küreselleşme yoksulluğu azaltmadığı gibi giderek arttırmış, gelişmekte olan
ülkelerde ekonomik krizlere yol açmış ve ekonomik istikrarsızlığa neden olmuştur.

Dünya ölçeğindeki eşitsizlik ve kutuplaşmaların önemli ölçüde büyüdüğünü görüyoruz.
Bunun teknoloji alanındaki hızlı gelişmelerle ilgisi olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Gelişmiş
ve gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkeler arasında, her alanda olduğu gibi teknoloji açısından
da bir eşitsizlik ve dengesizlik vardır; bu eşitsizlik ve dengesizlik, gelişmiş ülkelere teknolojik
bağımlılığı artıran bir unsur olmuştur.

Küreselleşme ülkeler ve insanlar arasındaki gelir dağılımını büyük ölçüde değiştirdiği
ve eşitsizliği arttırdığı için farklı tepkilere neden olmaktadır. Küreselleşme sürecinde ortaya
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çıkan fırsatları kullanarak gelirini katlayan ve sınıf atlayanlarla yoksullaştıklarını ve ayaklarının
altındaki toprağın kaydığını hissedenler arasındaki uçurum derinleşirken bu süreçte
kazananlarla kaybedenlerin küreselleşme olgusuna yaklaşımları da doğal olarak çok farklı
oluyor.

Küreselleşme süreci, ülkelerin hızlı büyümeleri açısından önemli fırsatlar
yaratmaktadır. Ancak küreselleşme sürecinin dengesiz bir biçimde geliştiği göz ardı
edilmemelidir. İçinde bulunduğumuz bu süreç gerek ülkeler arasında gerek aynı ülkede bulunan
bölgeler arasında önemli farklılıklar yaratmakta, ülke içi gelir dağılımını da olumsuz yönde
etkilemektedir.

Gelişmiş ülkelerde insanların demokratik bir ortamda refah ve zenginlik içinde
yaşadıkları, gelişmekte olan ülkelerde ise toplumun büyük bir çoğunluğunun yoksulluk içinde
yaşamlarını sürdürdükleri bilinen bir gerçektir. Gelişmiş ülkelerde yaşam standardı daha
yüksektir. İnsanlar arasındaki gelir dağılımında çok büyük farklılıklar yoktur ve ekonomileri
güçlüdür. Oysa ekonomik yönden zayıf olan azgelişmiş ülkelerin dışa bağımlılığı söz
konusudur. Gelişmiş ülkeler ekonomik küreselleşme adı altında zenginliklerine zenginlik
katmaktadır, ancak az gelişmiş ülkelerde durum çok farklıdır. Dünya nüfusunun yarısından
fazlasının kişi başına günlük geliri birkaç doları geçmezken, sanayileşmiş ülkelerde kişi başına
bu miktarın çok üstünde bir gelir dağılımı görülmektedir.

Ekonomik eşitsizlik küreselleşme sürecinde temel bir sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır. Ticaret ve yatırımlar çoğunlukla sanayileşmiş ülkelerde gerçekleşmektedir.
Dolayısıyla sanayileşmiş ülkeler dünya ticaretinde önemli bir konuma sahiptir. Ekonomik ve
toplumsal bir güç olarak dünya çapında giderek etkili olmaya başlayan çokuluslu şirketler,
uluslararası sermaye dolaşımında ve küresel ekonomide kendi çıkarlarını ön plana alıp
doğrudan kar amacı güderek; içinde bulundukları piyasada kendilerinden zayıf olan sektörel
firmaları dikkate almamakta ve zor duruma düşmelerine neden olmaktadır.

Dünya ekonomisinin işleyişinden en yüksek payı alan gelişmiş ülkeler bu payı alırken
tüm dünya ekonomisinin kendi gereksinimlerine göre işlemesini sağlamakta ve aynı zamanda
az gelişmiş ülkeleri de sürekli olarak denetimleri altında tutmaktadır. Bu durum da emperyalist
ilişkiyi doğurmaktadır. Emperyalizm ve yeni sömürgecilik politikası az gelişmiş ülkeleri bugün
gerçek anlamıyla sanayileşmekten, gelişmekten alıkoymaktadır. Küçük bir azınlığın gelirinin,
gücünün hızla arttığı, bunun yanı sıra büyük bir çoğunluğun giderek yoksullaşıp, güçsüzleştiği
bir küresel düzenden söz etmek mümkündür.
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Savaş sonrası dönem olan 1950’li ve 1960’lı yıllar ekonomik açıdan gerçekten altın
dönem olarak nitelenebilmektedir. Savaşın yıkıcı etkilerini yaşayan gelişmiş ya da sanayileşmiş
ülkeler ABD’nin yardım ve katkıları ile çok yüksek bir ekonomik büyümeyi
gerçekleştirmişlerdir. Bilindiği gibi, savaş sonrası dönemde sanayileşmiş ülkeler sıfıra yakın
bir enflasyon ve tam istihdam koşulları içinde hızlı bir büyümeyle savaş yaralarını sarmayı
başarmışlardır. Gelişmiş ülkelerin yüksek bir büyüme hızı tutturmaları toplam dünya ticaretinin
hızla gelişmesi, ülkeler arasındaki sermaye hareketlerinin yoğunlaşması demektir. Bu ise doğal
olarak gelişmekte olan ülkeler açısından olumlu sonuçlara yol açmıştır.

1970’li yıllarda ise gelişmiş ülkelerin ekonomilerinde bir durgunluk dönemi ortaya
çıkmıştır. Gelişmekte olan ülkeler de bu durumdan etkilenmişlerdir. 1970’lerin başında altın
dolar ilişkisine bağlı uluslararası para sistemi Bretton Woods çöktü, sabit kur sistemi yerini
dalgalı kur sistemine bıraktı. Bretton Woods sisteminin mimarı Keynes’tir. (1944) Keynes’in
üzerinde durduğu temel noktalardan biri; bir ülkeye mal vererek kazanılan paranın herhangi bir
başka ülkeden mal alımında kullanılabilmesini sağlamaktı. II. Dünya Savaşı’nın sonlarında her
ülkenin parasının ABD dolarının sabit altın değerine bağlandığı istikrarlı bir döviz kuru sistemi
oluşturulmuştur. Bazı ekonomistler krizin ve özellikle de Amerikan ekonomisinde krizin ortaya
çıkışını, Japonya ve Avrupa sanayisinin hızlı gelişimi karşısında ABD sanayisinin
duraganlaşmasını ileri sürerek ortay koymaktadır. Bu duraganlaşmayı da ABD’nin Soğuk
Savaş sırasında silahlanmaya olağanüstü yatırım yapmasına ve Vietnam Savaşı’nın Amerikan
kaynaklarını tüketmesine bağlamaktadır. 1970’lerden 1990’ların başına kadar geçen süreç ise,
uluslararası sisteme ‘yumuşama’ ortamının hakim olduğu dönemdir. Soğuk Savaş’ın en şiddetli
yıllarında iki kutuplu bir yapı gösteren uluslararası bir politika zamanla gevşeyerek çok
kutupluluk sürecine girmiştir. 1970’lerin sonlarından ve 1980’lerin başlarından itibaren gittikçe
artan sayıda ülke serbest piyasa ekonomisine geçmek üzere çaba harcamıştır. 1990 yılından
sonra da bu ülkelere sosyalist düzeni terk eden ülkeler de katılmıştır. Bu dönemde gelişmiş
ülkeler uluslararası mal ve hizmet hareketleri ve dış ödemeler üzerindeki kısıtlamaları
kaldırarak ulusal piyasaların bütünleşmesine ve ülkelerin karşılıklı bağımlılıklarının artmasına
neden olmuştur. Gelişmekte olan ülkeler 1980’li yılların sonlarından itibaren ekonomilerini
dışa açma yönünde önemli ilerlemeler kaydetmişlerdir.

Bretton Woods aynı zamanda 3 yeni uluslararası ekonomik örgütün oluşturulmasının
temellerini atmıştır. Bu kuruluşlar küreselleşmeyi yöneten kuruluşlardır, gelişmekte olan
ülkelerin ekonomilerini pazar mekanizmasına uyumlu hale getirmek görevini üstlenmişlerdir.

1)Uluslararası Para Fonu (IMF): Uluslararası ekonomik sistemin yönetimi için
oluşturulmuştur. Ekonomik istikrarı sağlamak için küresel düzeyde bir kolektif faaliyete ihtiyaç
olduğu inancına dayanarak kurulmuştu. Bir kamu kuruluşudur, devletlerin maliye
bakanlıklarına ve merkez bankalarına rapor veriyor. Günümüze IMF, ancak açıkları kapama,
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vergileri artırma ya da faiz oranlarını yükseltme gibi ekonomide bir küçülmeye yol açacak
politikaları benimseyen fon sağlamaktadır. IMF gelişmekte olan ülkelerin bir yaşam parçası
haline gelmiştir. Berlin Duvarı’nın yıkılması, IMF için yeni bir faaliyet alanı yaratmıştır, eski
Sovyet Cumhuriyetleri ve Avrupa’daki komünist blok ülkelerinde piyasa ekonomisine geçişi
yönetmek.

2)Uluslararası Yeniden İnşa ve Gelişme Bankası: Avrupa’nın savaş sonrası yeniden
inşası için kredi sağlamak amacıyla kurulmuştur. Daha sonra Dünya Bankası olmuştur. Dünya
Bankası ve IMF, kültürleri, tarzları ve görevleri açısından belirgin karşıtlıklar gösterir. Dünya
Bankası yoksulluğu yok etmeye, IMF ise küresel istikrarı korumaya adanmıştır.

3)Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT): 1947’de çok taraflı ticaret
anlaşmalarını yapmak ve uygulamakla görevli küresel bir ticaret örgütü. 1995’te GATT’ın
yerine Dünya Ticaret Örgütü (WTO) kuruldu. 1995’te kurulan bu örgüt küresel
adaletsizliklerin ve gelişmiş sanayi ülkelerinin iki yüzlülüğünün en bariz sembolüydü. Görevi,
uluslararası ticari ilişkileri yönetmektir. Bu örgüt kuralları kendi koymuyordu, ticaret
pazarlıklarını yapılacağı bir forum oluşturuyordu ve anlaşmalara uyulmasını sağlıyordu.

1973 ve 1979 yıllarında ortaya çıkan petrol şoklarını izleyen dönemde; çeşitli ülkelerde
önemli değişimler olmuştur.

-ekonomiler arasında bağımlılık artmıştır.

-döviz kuru hareketlerinde belirsizlik görülmüştür.

1945-1975 yılları kapitalizmin Keynesçi dönemiydi. 1975-2000 ve sonrası dönem ise
neo-liberalizme dönüş dönemidir. Neo-liberalizm (bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler)
1960’ların sonu ile 1970’lerin başında üstünlük sağlayan refah devleti anlayışına bir tepki
olarak doğmuştur. 1945-1975 yılları arasında dünyanın coğrafi mekan olarak önemli bir
bölümü serbest pazar ilişkilerine açılmıştır. 1945 öncesinde temelde farklı bir dünya ticareti
alanı ortaya çıktı. İleri kapitalist ülkelerdeki sermaye kendine daha serbestçe at koşturabileceği
bir zemin buldu. Serbest pazar ekonomisine, kapitalizme geçen ülkeler arttı veya bir başka
deyişle ‘üçüncü dünya’ denilen ülkelerde kapitalizmin gelişmesi hızlandı. Kısacası bu dinamiği
1980’lerden itibaren şekillenecek olan küreselleşmeyi hazırlayan en önemli gelişmelerden biri
olarak kabul edebiliriz.
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1980’lere gelindiğinde İngiltere Başbakanı Thatcher ve ABD Başkanı Reagan
Keynesciliğe karşı neoliberal devrimin başını çektiler. (John Mayard Keynes daha yoğun bir
devlet müdahaleciliğini savunur.) Keynesçi görüş, ekonomide etkin kaynak kullanımının ve
büyümenin gerçekleştirilmesinin, adil bir gelir ve servet dağılımı için, devletin toplam talep
üzerinde yönlendirici karar alınmasının gerekliliği üzerinde durmaktadır. Savaş sonrasında
liberal kapitalizmin yarattığı dengesizlikleri sosyal devlet kaldırmayı amaç edinmiş,
çalışanların (emek gücünün), sosyo ekonomik durumları iyiye doğru gitmesi önlemleri
artırmıştır. Dönemin devletlerinin amacı daha geniş alanda sosyal refahı artırmak ve daha iyi
yaşam koşulları olanağı sağlamak olmuştur. Sosyal Devlet bir uygulamalar ve müdahaleler
devleti (hakem devlet) olarak düşünülmelidir. Sosyal Devletin, bu şekilde kapitalizm ve iletişim
alanı ile olan etkileşimi, Avupa’da II. Dünya Savaşı’ndan sonra, yeni bir döneme girmiştir.

Neoliberal ekonomi düzeni 1989-1991’de Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa’da
komünizmin çökmesiyle daha da meşruluk kazanmıştır. Küreselleşmenin gelişmesini
hızlandırdığı neo liberalizm ideolojisi ile, piyasaların verimli bir şekilde çalıştığı ve piyasalara
yapılan devlet müdahalesinin her zaman kötü olduğu öne sürülür. İdeoloji düzlemindeki
sonuçları; özelleştirme, deregülasyon, açık pazarlar, denk bütçe, deflasyonist kemer sıkma
politikaları ve sosyal devletin ortadan kaldırılması dünyanın her yanındaki hükümetlerce kabul
edildi.

Deflasyonist: Enflasyonun düştüğü, ancak bununla birlikte halkın satın alma gücünün
de düştüğü ekonomi politikası.

Thatcher ve Reagan’ın ülkelerinde uyguladıkları ekonomi politikalarının temeli;

1) Kamu harcamalarının kısılması

2) Denk bütçe politikasının izlenmesi

3) Vergi oranlarının indirilmesi ve tarafsız bir vergi politikasının uygulanması

4) Özelleştirme

5) İstikrarlı bir para politikasına

86

6) Deregülasyon sürecinin başlatılması

Deregülasyon: Kuralsızlaştırma, özelleştirme

Kapitalist pazar yapısının yeni gereksinimleriyle uyumlu olmayan her
türlü düzenlemenin kaldırılması, terk edilmesi (yasal-kurumsal serbestleşmesi)

Ekonomik küreselleşmeyle ilişkili en önemli 3 gelişme

1) Ticaretin ve finansın uluslararasılaşması

2) Çok uluslu / ulus ötesi şirketlerin artan gücü

3) IMF, Dünya Bankası ve DTÖ gibi uluslararası ekonomik kuruluşların artan rolü
(IMF ve Dünya Bankası Bretton Woods sisteminden ortaya çıkmıştır. Soğuk Savaş sırasında
bunların gelişmekte olan ülkelere borç verme biçimindeki önemli işlevleri, Batı’nın komünizmi
durdurma siyasi amacıyla ilişkili hale gelmiştir. )

IMF ve Dünya Bankası gelişmiş ülkelere, çok ihtiyaç duydukları kredileri verme
karşılığında, kredi verdiği ülkelerden ‘yapısal uyum programları’ uygulamalarını talep
etmektedir. 1990’larda gelişmekte olan ülkelere dağıtılan bu neoliberal politikalar dizisi
genellikle ‘Washington Anlaşması’ olarak ifade edilmektedir. Bu anlaşmanın amacı; borçlu
ülkelerin aldıkları borçları geri ödemede daha iyi bir duruma gelmeleri için bu ülkelerin
ekonomilerinde reform yapılmasıdır. Ancak programın koşulları uygulamada yeni bir tür
sömürgeciliği ifade etmektedir.

Ekonomik eşitsizlik küreselleşme sürecinde temel sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ticaret ve yatırımlar çoğunlukla sanayileşmiş ülkelerde gerçekleşmektedir. Dünya
ekonomisinin işleyişinden en yüksek payı alan gelişmiş ülkeler bu payı alırken tüm dünya
ekonomisinin kendi ihtiyaçlarına göre işlemesini sağlamakta ve az gelişmiş ülkeleri de sürekli
denetimleri altında tutmaktadır.

Dünya Bankası’nın Washington’da yer alan binasının onüç katlı avlusunun ortasında
yaşlı ve kör bir adama kılavuzluk eden genç bir çocuk heykeli vardır; bu haykal nehir
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körlüğünün kurutulmasının anısına dikilmiştir. Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü ve
diğerleri ortak bir çalışmaya girinceye kadar, Afrika’da her yıl binlerce insan bu hastalıktan kör
kalıyordu. Caddenin karşısında, kamu refahına atanmış başka görkemli bir anıt yükselir:
Uluslararası Para Fonu’nun merkez binası. İçerisinde zengin bir bitki örtüsü ile süslenmiş
mermer avlu, dünyanın dört bir yanından buraya gelen maliye bakanlarına IMF’ninn refah ve
gücün merkezi olduğunu hatırlatmaya yarar. Halkın kafasında çoğunlukla karıştırılan bu iki
kurum, kültürleri, tarzları ve görevleri açısından belirgin karşıtlıklar gösterir: biri yoksulluğu
yok etmeye adanmıştır, diğeri ise küresel istikrarı korumaya.

IMF, Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Bankası gibi uluslararası ekonomik kuruluşlar
daha çok gelişmiş ülkelerin çıkarlarına hizmet etmektedir. Ayrıca güçlü ülkeler sahip ülkeler
sahip oldukları kaynakları az gelişmiş ülkelere karşı çoğu zaman dayatma amacıyla
kullanmaktadır. Örneğin hiçbir zaman çıkar gözetmedikleri, açlık ve yoksulluk içinde kıvranan
birçok Afrika ülkesine kaynak bulunamazken, çıkar ilişkileri içinde oldukları kimi ülkelere kısa
sürede kredi sağlayabilmektedirler. Böylelikle gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerin
gelişim süreçlerini de ellerinde tutmaktadırlar.

Küreselleşme süreci içinde çokuluslu şirketlerin önemli bir yeri vardır. Uluslararası
ekonominin şekillendiricisi işlevini üstlenen bu şirketler dünyanın dört bir yanına dağılarak,
küreselleşme trendinin en önemli aktörleri haline gelmiştir. Kimilerine göre, çok uluslu
şirketlerin ve uluslararası örgütlerin ekonomide önemli rol oynamasıyla ulus devletin karar
alma gücü ve egemenliği krize girmiştir. Çokuluslu şirketler genel merkezi belirli bir ülkede
olduğu halde, etkinliklerini bir veya birden fazla başka ülkelerde kendisi tarafından koordine
edilen şubeler, yavru şirketler veya bağlı şirketler aracılığıyla genel merkez tarafından
kararlaştırılan bir işletme politikasına uygun olarak yürüten büyük şirketlerdir.

Çokuluslu şirketler özünde etkinlik gösterdikleri ülkelerde istihdam ve kar konusunda
bağımsız ancak yönetim bazında tek merkezden yönetilmektedirler. Çokuluslu şirketler
etkinliklerinin bulunduğu ülkelerin finans piyasalarının yanı sıra uluslararası finans piyasaları
üzerinde de etkili olmaktadır. Günümüz çok uluslu şirketlerinin en yakın habercisi olmayı
elinde tutan, uluslararası üretimin sanayi devrimi olarak gelişimidir. Bu noktada çok uluslu
üreticiler olarak İngiliz firmalarının üstünlüğü belirgindir. Genelde, üretim yapan çokuluslu
şirketlerin dünya ekonomisinde on dokuzuncu yüzyılın ortalarından sonra ortaya çıktıkları ve
I. Dünya Savaşı ile yerleştikleri kabul edilir. Uluslararası iş dünyası faaliyeti
1920’lerde,gerçekten çeşitlenmiş ve bütünleşmiş çokuluslu şirketler olgunlaştığında güçlü bir
biçimde büyüdü; ancak çöküntü dönemi olan 1930’larda ve savaşın parçaladığı 1940’larda
durgunluk içine girdi ve 1950’den sonra yeniden dalgalanmalı büyüme göstermeye başladı.
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Çokuluslu şirketler bazında küreselleşme ekonomik ve toplumsal olarak iki açıdan ele
alınabilir. Ekonomik açıdan bakıldığı zaman bu şirketlerin gücünün birçok dünya ülkesinin
toplam gücünden daha fazla olduğu söylenebilir. Toplumsal açıdan baktığımızda ise çok uluslu
şirket politikalarının, üretimin devlet tarafından yapıldığı zamanki sorumluluğu taşımadığı
görülmektedir. Bu şirketlerin üretim yeri seçimi, dağıtım ve servis yöntemleri konusundaki ani
kararları toplumsal huzursuzluklara yol açabilmektedir.

Çokuluslu şirketlerin büyüme ve genişleme kapasitesi 1960’lı yıllarda başlamış, 21.
yüzyıla girerken daha da artmıştır. Çokuluslu şirketler ekonomik ve toplumsal bir güç olarak
dünya çapında giderek daha etkili olmaya başlamışlar ve küresel pazara yönelik aktivitelerini
arttırmışlardır. Finans sektöründe ise çok uluslu bankalar küresel ekonomi dahilindeki para ve
kredilerin düzenlenmesi ve idaresi açısından oynadıkları kritik rol sayesinde küresel mali
piyasanın temel aktörleri haline gelmişlerdir. Küreselleşmecilere göre günümüz küresel
ekonomisinde ekonomik gücün ve kaynakların örgütlenmesi, konumlanması ve dağıtımında
belirleyici etkiye sahip olanlar devletler değil küresel şirketlerin sermayesidir. Bu anlamda
neredeyse dünya çapında ekonomik ve ticari aktivitelere yön vermektedirler. Teknolojik
gelişmelerin yanı sıra, dünya ticaretinin giderek serbestleşmesi ile beraber gerek ülkeler gerekse
şirketler arasındaki rekabet hızla yoğunlaşmaktadır. Gelişmiş ülkeler çeşitli proje ve
yöntemlerle kendi girişimcilerini desteklemekte, rekabet güçlerini arttırıcı politikalar
uygulamaktadır.

Ekonomilerini dışa açan ülkelerde yabancı şirketlerin rekabeti ile karşılaşan ulusal
şirketler üretim kalitelerini yükseltmek için daha fazla çaba harcamak zorunda kalmaktadırlar.
Uluslararası rekabetin artmasıyla büyümeyi ve gelişmeyi hızlandırıcı sonuçlar ortaya çıkmakta,
ulusal ekonomilerde yapısal değişiklikler meydana gelmektedir. Gelişmekte olan ülkeler doğru
politikalar izledikleri takdirde, küreselleşmenin sağladığı olanaklardan yararlanarak
ilerlemelerine ivme kazandırabilmektedirler.

Dünya toplam ticaretinin büyük bir bölümü çokuluslu şirketler tarafından
gerçekleştirilmektedir. Uluslaraşırı şirketler, İkinci Dünya Savaşını izleyen yıllarda küresel bir
olgu haline geldiler. Savaş sonrası dönemin ilk yıllarındaki genişleme daha çok ABD’de
üstlenen şirketlerden geliyordu; ancak 1970’lere gelindiğinde, Avrupa ve Japon firmaları
giderek artan bir biçimde ülke dışına yatırım yapmaya başladılar. Günümüzde bazı ülkelerde
giderek büyüyen ve gelişen çokuluslu şirketlerin bir başka yönü de; ekonomik açıdan birçok
ülkeyi geride bırakmalarıdır. Küresel ölçekte düşünüp planlama yapan insanlar tarafından
yönetilen çok uluslu şirketlerin bir kısmı, dünyadaki pek çok ülkeden daha zengin olup, yıllık
ciroları bu ülkelerin yıllık gayri safi milli hasılasından kat kat fazladır.
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Çok uluslu şirketler ülke ekonomilerine olumlu-olumsuz yön verebilmekte, bölgesel
ekonomik dengeleri değiştirebilmektedir. Hükümet dışı örgütler lobi etkinlikleriyle karar
mekanizmalarında etkin rol oynayabilmektedir. Medya kartelleri yüksek donanımlı alt yapıları
ile yeterli sayıdaki çalışanı ve haber kaynaklarıyla gündemi oluşturmakta, kamuoyunu istediği
biçimde yönlendirebilmektedir. Yatırımcı konsorsiyumlar ile şahsi serveti bulunan bireyler de
yatırımların sektörel bazdaki seçimleriyle bölgesel ekonomik oluşumları değiştirebilmektedir.

Çok uluslu şirketler iletişim alanında da önemli bir etkinliğe sahiptir. “Bu şirketler
yalnızca iletişim pazarını harekete geçirip buraya sermaye ve teknoloji transfer etmekle
kalmazlar, aynı zamanda bütün düşünce, beğeni, tercih ve inançları yönlendiren çok sayıda
sosyo-kültürel tüketim malı satarlar.” (MacBride, 1993:41) Böylece etkinlikte bulundukları
ülkelerin ekonomik üretim araçlarını da etkileyen çok uluslu şirketler toplumun sosyo-kültürel
alanlarında da değişikliğe neden olabilmektedirler. Dünya çapında verilen haberlerin içeriği de
genellikle büyük medya şirketleri tarafından belirlenmektedir. Habercilik ve iletişimin
günümüzde zenginlik kaynağı haline geldiği görüşünün yaygınlaşması ve enformasyon
dolaşımı ve küresel iletişim modellerindeki dengesizliklerle birlikte zengin ve yoksul ülkeler
arasındaki uçurumun da giderek arttığı öne sürülen bir gerçektir.

Dünya ekonomilerinde önemli rol oynayan ülkelerin başında Amerika, İngiltere,
Almanya, Fransa, İsviçre gibi ülkelerin yanı sıra Japonya’nın giderek artan önemi göz ardı
edilemez. Japon çok uluslu şirketler dünya sıralamasında Amerika ile birlikte üst sıralarda yer
almaktadır. Ürünlerin dünya çapında dağıtımı-satışı ve reklamı alanlarında bu ülkeler önemli
rol oynamaktadırlar. Bütün bunların küresel çapta yürütülmesi doğal olarak ekonomik açıdan
güçlü, teknolojik açıdan da gelişmiş olmayı gerektirmektedir. Ekonomik açıdan bakıldığında
bu ülkelerde yer alan şirketlerin gücünün bir çok dünya ülkesinin toplam gücünden fazla olduğu
bir gerçektir. Çok uluslu şirketler faaliyetlerini giderek serbestleşen bir küresel işgücü
pazarında güçlendirmişlerdir. Küresel Güney’de ucuz iş gücünün, kaynakların ve üretim
koşullarının varlığı şirketlerin karlılığını arttırmıştır. Örneğin; Nike mal üretiminin %100’ünü
fason üretim olarak Çin, Güney Kore, Tayvan, Tayland ve Malezya’daki işçilere
yaptırmaktadır.

Ülkeler arası rekabetin artması ve dış pazarlarda rekabetin önem kazanmasıyla birlikte
şirketlere kendi ulusal pazarları yetmemeye başlamıştır. Bu durum özellikle yeniden yapılanma
eğiliminde olan Batılı şirketler için geçerlidir. İçinde bulundukları pazar şirketlere dar geldikçe
şirket birleşmeleri meydana gelmektedir. Şirket birleşmeleri ve şirket satın almalar ile birlikte
dünya ekonomisinde daha az sayıda ve daha güçlü şirketler söz sahibi olmaktadır. Kurulan
küresel ortaklıklar tüm dünya pazarına hizmet vermektedir. Ülkeler arasındaki sınırlar giderek
ortadan kalkmakta ve ticari ilişkilerde bütünleşmeye gidildiği gözlemlenmektedir. Gelişmekte
olan ülkeler kalkınma sürecinde gereksinim duydukları sermaye birikimini sağlayabilmek için
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yabancı sermaye yatırımlarına yönelmektedirler. Günümüzde yabancı sermaye yatırımları
giderek artmaktadır.

Küreselleşmenin nimetlerinin ülkeler arasında eşit paylaşılmadığı bir gerçektir.
Küreselleşme sürecinde özellikle gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler arasında yaşanan gelir dağılımı
adaletsizliği hem ülkeler, hem de ülke içindeki gruplar açısından küreselleşmeye yönelik en
önemli tehdidi oluşturmaktadır.

Herbert Schiller’e göre de, en azından yarım yüzyıldır küresel arenanın tek egemen
aktörü ABD’dir. 7 trilyon doları aşan bir ekonomi, ulus ötesi şirketlerin çokluğu, uluslararası
karar alma mekanizmalarının –BM, NATO, IMF, Dünya Bankası- gibi uluslararası örgütler ve
finans kuruluşları hükümetlerin otoritesini törpülemektedir.

Michael Hardt ve Antonio Negri’ye göre, (İmparatorluk adlı kitaplarında) 20.yy’ın
başlarında egemen olan klasik emperyalizm modeli, günümüzde yerini küreselleşmenin tek bir
pazar için yarattığı bir İmparatorluk sistemine bırakmıştır. Küreselleşme, egemenliğin,
hiyerarşik bir yapı içinde bir dizi farklı odakta yoğunlaşmasına yol açan ‘İmparatorluk’ adlı
karma yapıyı oluşturur. Kolonyalizm ve emperyalizmin sona erdirilmesinde rol oynayan
imparatorluk, bir çok bakımdan yıktığı rejimlerden çok daha acımasız bir sömürüye dayalı
kendi iktidar ilişkilerini kurar. Hardt ve Negri ‘halk’ ve ‘sınıf’ kavramlarının yerine ‘çokluk’
kavramını ortaya artmaktadır.

Küresel ekonominin kendi işlemleri bilgi çağında ortaya çıkan değişmeleri
yansıtmaktadır. Ekonominin pek çok yönü bugün, ulusal sınırlarda artık durmayan onları aşan
ağlar yoluyla işlemektedir. Küreselleşen koşullarda rekabet gücüne sahip olmak için, iş dünyası
ve şirketler kendilerini, daha esnek ve daha az hiyerarşik bir yapıya sahip olacak bir biçimde
yeniden yapılandırdılar. Üretim pratikleri ve örgütsel kalıplar daha esnek oldu; öteki firmalarla
ortaklık düzenlemeleri yaygınlaşmış ve dünya çapındaki dağıtım ağlarına katılmak, hızla
değişen bir küresel piyasada iş yapmak için zorunlu hale gelmiştir.

Küresel rekabetin gelişimi şirketleri uluslararası işbirliğine, başka şirketlerle birleşmeye
ya da ortak girişimler (joint-venture) kurmaya itmektedir.

Joint venture: İki ya da daha fazla tüzel kişinin bir araya gelerek, kararlaştırdıkları
belirli bir yatırım projesi için birlikte hareket etmek üzere oluşturdukları ortak işletme yapısına
joint venture adı verilmektedir. Bu tür girişimin;
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- yerel teknolojiye daha gelişmiş bir yabancı teknolojinin desteğini sağlaması,

- yabancı firma için ise yerel firmanın katkısı ile kendisine yabancı bir piyasaya daha
kolay uyum sağlaması ve piyasanın keşfi açısından bir takım avantajları bulunmaktadır.

- Ancak, ortak girişimin çoğunlukla pek tanınmayan piyasalarda yapılması nedeniyle
yüksek bir yatırım riski üstlenilmesi açısından dezavantaja sahiptir.

Ekonomik güç gerek askeri gerek siyasi başarıda önemli bir yer tutar. Ekonomik
eşitsizlik küreselleşme sürecinde temel bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya
ekonomisinin işleyişinden en yüksek payı gelişmiş ülkeler almaktadır. Gelişmekte olan ülkeler
kalkınma sorununu çözmeden uluslararası rekabet ile karşı karşıya kalmaktadır ve bu ülkelerde
dış borçlanma artmaktadır.

Gülten Kazgan 1990’lı yıllarda dünya ekonomisinin işleyiş biçimini, temelde yakın
geçmişin olayları kadar, tarihsel gelişmenin şekillendirdiği yapı ve bu yapıyı pekiştiren
ideolojik, konjonktürel ve teknolojik süreçlerin belirlediğini vurgulayarak; bu yapıya dışarıdan
bakıldığında hiyerarşik sıralamayla ikili, hatta üçlü bir ayrım görülebildiğini belirtmektedir.
Tepede ‘merkez’ dediğimiz, dünya ekonomisinin gidişini ekonomik güçlerin büyüklüğüyle
belirleyen; aynı zamanda işleyiş biçimini belirleyecek kuralları koyan; bu kuralların diğerlerine
kabulünü sağlayacak ideolojiyi gerçekleştiren ileri düzeyde sanayileşmiş ülkeler var.
Günümüzde bunlara artık ‘bilgi toplumu’ denmektedir.

Hirst ve Thompson küreselleşmiş bir ekonominin sonuçlarını şu şekilde belirtmektedir:

- Küreselleşmiş bir ekonominin yönetişimi temel bir açmaz taşımaktadır.
Düzenleyicilerin etkin bir işbirliği yürüttüğü ve çıkarlarının örtüştüğü kabul edilse bile,
toplumsal koşullarından soyutlanmış küresel piyasaları düzenlemek zordur. Başlıca zorluk,
küresel piyasa güçleriyle başa çıkabilecek etkili ve bütünleşmiş uluslararası ve ulusal kamu
politikası modelleri oluşturmaktadır.

- Çok uluslu şirketlerin, dünya ekonomisinin as oyuncaları olarak ulus ötesi şirketlere
dönüşmesidir. Ulus ötesi şirket, uluslararasılaşmış bir yönetimi olan, dünyada en güvenli ya da
en yüksek kazancın olduğu yerlere yerleşmeyi uman, özel bir ulusal kimliği olmayan, gerçekten
serbest olan sermayedir.
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- Küreselleşmenin üçüncü sonucu, örgütlü emeğin ekonomik pazarlık gücünün ve
politik etkisinin daha da azalmasıdır. Küreselleşmiş piyasaların ulus ötesi şirketlerin yansıması,
açık bir dünya emek piyasası olacaktır. Bu piyasa, asıl olarak, ülkeden ülkeye gerçek emek
hareketliliğiyle değil emek maliyeti ve arzı bakımından en uygun bölgeleri seçen hareketli
sermayeyle işler.

- Küreselleşmenin kaçınılmaz sonucu, uluslararası politik sistemdeki çok
kutupluluğun artmasıdır. Günümüze kadar hakim durumda olan ulusal güç, kendi topraklarında
da başka bir yerde de kendine özgü düzeni zorla kabul ettiremez artık, kamusal ya da özel daha
küçük ajanslar hırslı hegemonlara karşı artan reddetme ve sakınma güçlerini kullanırlar. Ulus
ötesi şirketlerden uluslararası gönüllü kuruluşlara kadar birçok yapı medyayı kullanarak ulusal
sınır ötesindeki vatandaşlardan meşruiyet ister ve bu meşruiyeti elde eder.

Güneydoğu Asya Krizi: 1990’larda Tayland, Endonezya, Malezya, Güney Kore ve
Filipin hükümetleri, doğrudan yabancı sermayeyi çekmek için sermayenin ülke içinde dolaşımı
üzerindeki denetimlerini tedrici şekilde kaldırdılar. Faizleri arttırdılar ve ulusal paraları ABD
dolarının değerine bağladılar. Uluslararası yatırımcıların makul olmayan aşırı heyecanları
Güneydoğu Asya’nın tamamında hisse senedi ve gayrimenkul piyasalarını coşturdu. 1997’ye
gelindiğinde, bu yatırımcılar fiyatların gerçek değerlerinin çok üstünde şiştiğini fark ettiler.
Yatırımcılar bu ülkelerden toplam 105 milyar dolar çektiler. Paralarındaki ani düşüşü
durduramayan bu hükümetler döviz rezervlerinin tamamını kullandılar. Bunların sonucunda
ekonomik üretim düştü, işsizlik arttı ve ücretler geriledi. Küresel ekonomiyi durgunluğa
sürükleme tehlikesi doğuran bu kriz uluslararası kurtarma paketleri, Güneydoğu Asya
şirketlerinin ticari varlıklarının yabancı yatırımcılara yok pahasına satılması yoluyla güçlükle
önlendi.

Elektronik ekonomi: Elektronik ekonomi, ekonomik küreselleşmenin altında yatan bir
başka etkendir. Bankalar, şirketler, fon yöneticileri ve bireysel yatırımcılar bir tıkla fonlarını
uluslararası düzeyde hareket ettirebilirler. Bu yeni olan, elektronik paranın anlık olarak yer
değiştirme yeteneği büyük riskleri de beraberinde getirmiştir. Büyük miktarlarda sermaye
aktarımı 1998’de Asya’nın ‘kaplan ekonomilerinden’ Rusya ve ötesine yayılan krizde olduğu
gibi uluslararası finansal krizleri tetikleyerek ekonomileri istikrarsızlaştırabilir. Küresel
ekonomi giderek daha bütünleşmiş hale geldikçe, dünyanın bir tarafındaki finansal bir çöküş
uzaktaki ekonomiler üzerinde çok büyük etkide bulunabilir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Küreselleşmenin ekonomik neden ve sonuçlarının yanı sıra, Neo-liberal ekonominin sonuçları

aktarılmıştır.
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Bölüm Soruları

1) Altın dolar ilişkisine bağlı uluslararası para sistemi Bretton Woods sistemi hangi
yıllarda çökmüştür?
a) 1950’ler
b) 1960’lar
c) 1970’ler
d) 1980’ler
e) 1990’lar
2) Hangisi ekonomik küreselleşmeyle ilişkili gelişmeler arasında yer almaz? (4. Hafta)
a) Ticaretin uluslararasılaşması
b) Çok uluslu şirketlerin gücünün artması
c) Finansın uluslararasılaşması
d) IMF, Dünya Bankası gibi ekonomik kuruluşların etkinliğinin artması
e) Deregülasyon sürecine son verilmesi
3) Bretton Woods sistemi ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?
a) Altın dolar ilişkisine bağlı uluslararası para sistemi Bretton Woods 1970’lerin başında
çökmüştür.
b) Sistemin çökmesiyle sabit kur sistemi yerini dalgalı kur sistemine bırakmıştır.
c) Bretton Woods IMF’nin temellerini atmıştır.
d) Bretton Woods sisteminin mimarı M. Thatcher’dır.
e) Bretton Woods sisteminin mimarı J. Keynes’tir.
4) Küreselleşmenin işleyişi ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir? (4. Hafta)
a) Küreselleşme bugünkü işleyiş biçimi ile zengin-sanayileşmiş ülkelerin işine
gelmektedir.
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b) Yoksul ülkeler ve ‘yükselen pazarlar’ diye tanımlanan ülkeler çok ciddi bir
kaynak sıkıntısıyla karşı karşıya kalmaktadırlar.
c) Küresel düzendeki eşitsizliklerin de gerileme gözlemlenmektedir.
d) Sermaye serbestçe hareket etmekte ancak insanlar serbestçe hareket
edememektedir.
e) Sınırları aşarak zenginleşenler karşısında kaybedenlerin kayıplarını
karşılayacak mekanizmalar yoktur.
5) Enflasyonun düştüğü, ancak bununla birlikte halkın satın alma gücünün de düştüğü
ekonomi politikasına ne ad verilir?
a) Deflasyon
b) Neo-liberal
c)Deregülasyon
d) Enflasyon
e)Serbest Pazar
6) Çokuluslu şirketlerin büyüme ve genişleme kapasitesi 1960’lı yıllarda başlamış, 21.
yüzyıla girerken daha da artmıştır.
a) Doğru
b) Yanlış
7) Dünya ölçeğindeki eşitsizlik ve kutuplaşmaların önemli ölçüde azaldığını
görüyoruz.
a) Doğru
b) Yanlış
8) 1980’lere gelindiğinde İngiltere Başbakanı Thatcher ve ABD Başkanı Reagan
Keynesciliğe karşı neoliberal devrimin başını çektiler.
a) Doğru
b) Yanlış
9) 1995’te GATT’ın yerine Dünya Ticaret Örgütü (WTO) kurulmuştur.
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a) Doğru
b) Yanlış
10) Kamu harcamalarının kısılması ve özelleştirmeler neo-liberal ekonomik
sistemin sonucudur.
a) Doğru
b) Yanlış

Cevap Anahtarı
1- c

6- a

2- e

7- b

3- d

8- a

4- c

9- a

5- a

10- a
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5. KÜRESELLEŞMENİN SİYASİ BOYUTU

100

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1- Küreselleşmenin Siyasi Boyutu

101

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Ulus devlet kurma süreci kaç aşamada tamamlanmıştır ve bu aşamalar nelerdir?
2- Kuzey Atlantik Anlaşma Örgütü (NATO) hangi yılda kurulmuştur?
3- Anthony Giddens küreselleşme sürecini ne şekilde nitelendirir?
4- Küreselleşmenin tarihi gelişim sürecinde Soğuk Savaş döneminin yeri ve önemini
tartışınız.
5- Birleşmiş Milletler Örgütü hangi yıl kurulmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya
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Anahtar Kavramlar

Ulus devlet, Soğuk Savaş, 11 Eylül.
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Giriş

Dünya üzerindeki siyasi ilişkilerin yoğunlaşmasını ve genişlemesini ifade eden siyasi
küreselleşme, küreselleşmenin tarihi gelişim sürecinde Soğuk Savaş dönemi ve sonrası ve ulus
devlet kavramları anlatılmaktadır.
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5.1.Küreselleşmenin Siyasi Boyutu

Siyasi küreselleşme dünya üzerindeki siyasi ilişkilerin yoğunlaşmasını ve genişlemesini
ifade eder. Küreselleşme süreci ile birlikte yaşanan ekonomik bütünleşmeler dünyanın siyasi
yapısını da etkilemektedir. Ülkeler arası ekonomik çıkar çatışmaları genel olarak siyasi
anlaşmazlığın da nedenlerini oluşturmaktadır. Küreselleşme olgusu içerisinde ekonomik
çıkarların bir noktada birleşmeye başlamasıyla birlikte siyasi anlaşmazlıklarda da azalma
görülmektedir.

Küreselleşen dünyada ulusal devlet anlayışı yerini uluslar üstü devlet anlayışına
bırakmaktadır. Ekonomik küreselleşmenin sonucu olarak ortaya çıkan siyasi küreselleşme;
ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak devletin otoritesinin yavaş yavaş azalması ve
sınırları olmayan bir dünyanın kurulmasıdır.

Küreselleşme süreci çağdaş emperyalizmin 1980’lerden itibaren yaygınlaşan ve Sovyet
sisteminin çöküşünden sonra tek ve kaçınılmaz bir olgu gibi dünyaya sunulan yeni adıdır. Nasıl
ulusal devletlerde egemen sınıfların ideolojisi geniş ölçüde ezilen sınıflara da nüfuz ediyorsa,
küreselleşme ideolojisi de ileri kapitalist ülkelerin ideologları tarafından tüm dünyaya empoze
edilmiştir.

Küreselleşmenin tarihi gelişim sürecinde Soğuk Savaş dönemi ve sonrası önemli bir
yere sahiptir. Genel olarak küreselleşme süreci, Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Sosyalist
Blok’un çökmesiyle birlikte ivme kazanmıştır.

Avrupa’nın bir güç merkezi olarak dünya politika sahnesinden çekilmesinden sonra,
dünya en az yirmi yıl kesin çizgileriyle ABD ve Sovyetler Birliği’nin çerçevesinde ‘iki kutuplu’
bir nitelik kazandı. Savaştan her bakımdan yıkık çıkan Avrupa devletleri bu iki ‘süper’ devletin
çevresinde kümeleneceklerdir. Böylece ‘iki kutuplu’ bir denge çıkmıştır. Soğuk Savaş diye
kısaltarak anlattığımız bu yeni durum, etkisini yirmi yıl kadar sürdürmüştür. İkinci Dünya
Savaşı sonrasındaki Soğuk Savaş döneminde ortaya çıkan iki blok arasındaki dengelerde ‘güç’
faktörü önemli bir rol oynamaktadır.

Soğuk Savaş, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, savaştan galip çıkmış iki büyük devlet
ve bu devletlerin çevresinde kümelenmiş küçük devletler arasındaki anlaşmazlıkla ve
çatışmanın, doğrudan birbirlerine karşı silah kullanmadan sürdürüldüğü belirli bir tarihsel
döneme verilen addır. Ancak uluslararası ilişkiler uzmanları, bu olguyu daha belirgin bir biçime
sokan açıklamalar getirmektedirler. Örneğin bir tanıma göre ‘Soğuk Savaş, iki blok arasındaki
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ilişkilerde blokların ve üyelerin davranışlarını denetlemeye yönelik, taraflarca benimsenmiş
kuraların bulunmadığını ve ilişkilerde tamamıyla güce dayanan davranışların başat olduğu bir
dönemdir.’ Soğuk Savaş, aynı zamanda, ülkeler arasında anlaşma kuralları yaratılmasına ve
ilişkilerin bir düzen içinde gücün sınırlanarak yürütülmesine olanak sağlayacak temel yöntem
olan diplomasinin, iki blok arasında hemen hemen ortadan kalktığı bir dönemdi. Kuralları
oluşturacak ve işletecek diplomasi, yerini güç ilişkilerine bırakmıştı.

SSCB’nin önderliğini yaptığı Doğu Bloku, kendi toplumunun temel gereksinimlerini
karşılayamamanın ötesinde; mevcut sıkıntılarını gözardı edip, tamamen Batı’ya karşı kapalı bir
kutuplaşma anlayışı gereği, silahlanmaya bütçesinden büyük miktarlarda pay ayırıyordu. Ancak
toplum içerisindeki memnuniyetsizlik, yönetime karşı duyulan huzursuzluk ve muhalefet
oluşumu giderek büyümüş ve Doğu Bloku’nun parçalanmasını da beraberinde getirmiştir.

1989’da Berlin Duvarı yıkılmış ve Soğuk Savaş sona ermiştir. Soğuk Savaş’ın sona
ermesiyle birlikte yeni bir dünya düzeninin başladığı inancı belirmiş, Rusya ekonomisini
serbest piyasa temelinde yeniden örgütlemek için Batı’ya açılmaya başlamıştır. Burada amaç
Batı’ya açılarak kapitalizmle entegre olmaktır. 1989 yılında Doğu Bloku’nun çökmesi, 1991
yılında da SSCB’nin dağılmasıyla birlikte iki kutuplu eski dünya tek kutuplu yeni dünyaya
dönüşmüştür. Böylece, dünya üzerinde küresel boyutta etkiler ortaya çıkmıştır.

Aşırı küreselleşmecilere göre; küreselleşme ile birlikte ulus devletin önemi giderek
azalmaktadır. Ulus devletler artık kendi sınırları dahilindeki ekonomik faaliyetleri ve istihdam
düzeylerini bağımsız olarak etkileyememektedir. Bunlar uluslararası hareketliğe sahip
sermayenin tercihleriyle belirlenmektedir. Ayrıca siyasette küreselleşmenin etkisiyle beraber
insan hakları, demokrasi gibi kavramlar tüm dünyada kabul görmeye başlamış, dünyanın tüm
çehresi değişmiştir. Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle birlikte ortaya çıkan serbest rekabet
ortamının insanlığı özgürlüğe ve eşitliğe götüren yeni bir sistem yarattığı düşüncesi kimileri
tarafından da aslında bunun tam tersi söz konusu olmuştur.

Ulus-devlet: Ulus devlet çağımızın küresel boyutta en yaygın siyasal yapılanma
modelidir. Belli bir coğrafi mekanda, yani sınırları belirlenmiş bir toprak parçasına bağlı ve
ortak bir kültürü, ortak bir dili olan, ortak bir geçmişi, tarihi paylaşan nüfusu ‘ulus’ olarak kabul
edersek; bu ulusun feodal dönemden farklı olarak merkezi otoriteyi esas alan yeni siyasi
düzenine, yani yeni devlet örgütlenmesine denir.

Giddens ise ulus devleti şöyle tanımlamaktadır; ulus devlet, bir toplumun yöneticilerinin
şiddet araçlarının (yani asker ve polisin) yönetimini tekellerine almalarına yarayan siyasal
yönetim kurumlarından oluşan bir devlet olarak tanımlanabilir.
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Fransız Devrimi ile birlikte ulus bir toplumsal bütünleşme aracına dönüşmüştür.

Feodal toplum yapısının çözülüşü ve kapitalizmin gelişim süreciyle siyasal, ekonomik,
kültürel ve düşünsel alanda görülen toplumsal değişimin yeni bir toplum biçimine
dönüşümünün bir göstergesi olarak ulus devletleri görüyoruz. Ulus devletin ortaya çıkması ve
yayılması, kapitalist dünya ekonomisinin varlığına bağlanmaktadır. Ulus devletler Avrupa’da
kapitalizmin gelişmesinin bir ürünüdür. Belirlenmiş belirli bir kara parçası üzerinde para ile
temellenmiş değişim ve sistematik bir üretimin gelişmesine bağlı olarak yasalarla birlikte
kimlik, dil, kültür, vb. sağlamaktadır.

Ulus-devletlerde, devlet toplumun en büyük kurumudur. 16. yy.’da Avrupa’sı ufak
devletlerden oluşuyordu. Bunlar henüz ulus devlet değildi. (Toplumun yöneticileri şiddet
araçlarını tekeline almamıştı henüz)

Ulus-devletin yayılması savaş araçlarının hiç durmadan bu devletlerin elinde
toplanmasıyla gerçekleşmiştir. Özellikle gelişmiş ülkelerde bu olgu çok belirgin bir hal almıştır.
Amerika ve Batı Avrupa ülkeleri birer ulus-devlet biçiminde örgütlenmişlerdir. Bunu ordularını
güçlü tutarak sağlamaya çalışmışlardır. Ulusun oluşabilmesi için dil birliğine sahip olması
gerekir. (Kültür ve tarih birliği, soy ve din birliği de olmalıdır.)

Ulus devletin bir kurum olarak vatandaşlarını olanakları ölçüsünde çevre ülkelerin
saldırılarına karşı korumak, içeride de etnik ve dinsel ayrım gözetmeden toplumsal sınıflar
arasındaki hukuksal eşitsizlik, adalet ve güvenliği sağlamaya yönelik işlevleri vardır. Ekonomik
anlamda ise ekonomik yaşamı yürütmek ve büyümesini sağlamak, vatandaşlarının çalışma
olanaklarını ve asgari refahını güvence altına alarak eğitim-kültür ve sağlık düzeylerinin
yükselmesini güvence altına almak gibi işlevleri vardır.

Toplumlar arası ilişkilerin coğrafi bir mekan içinde gerçekleşmelerine bağlı olarak;
Batı’da yeni gelişmeler önünde ve bu gelişmelere katılmada avantaj sağlayan coğrafi bölgeler
önem kazanırken, bu mekan üzerinde bulunan topluluklar kendi adlarına çözüm ve siyaset
önerme imkanı bulmuşlardır. Bu çerçevede vatan ve ulus kavramları ortaya çıkmış ve modern
devletin belirleyici özelliklerini oluşturmuşlardır. Ulus devlet kendi egemenliği altındaki
alanları, sınırlar vasıtasıyla diğer egemen ülke topraklarından ayırmaktadır.

Ulus-devlet kurma süreci 4 aşamada tamamlanmıştır.
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1)15.yy’dan Fransız Devrimi’nin yapıldığı 18.yy’a kadar uzanan süreyi ve devletin
oluşumunu içeren 1. aşama.

2)Kitlelerin giderek artan oranda sisteme dahil olmasını ifade eden 2. aşama

3)Toplum üyelerinin politik sistemin işleyişinde tebalıktan aktif yurttaş kavramına
geçmeleri 3. aşama

4)Devletin idari aygıtlarının genişlemesine ilişkin süreç 4. aşama. Bu aşamada kamu
refahını sağlamaya yönelik politikaların uygulanması-ulusal çapta ekonomik koşulları
eşitlemeye yönelik politikaların uygulanması devlet nüfuzundaki artışın göstergeleri olarak
belirlenmiştir.

Avrupa’da ulus devletlerin gelişmesi, devletlerarası ilişkileri de başlatmıştı. 1776’da
Amerika’nın İngiltere karşısında bağımsızlığını kazanması, 1789 Fransız Devrimi, Avrupa’da
mutlak monarşileri zayıflatmıştı. Kilise de gücünü yitirmişti, hızla bir endüstri toplumuna dönüş
vardı. 19. yüzyılda Endüstri Devriminin gerçekleştiği ulus devlet sisteminin kökleşmeye
başladığı görülmektedir. 20. yüzyılda ise dünyada savaşların etkisiyle bir çok ulus her
bakımdan zarar görmüştür. I.Dünya Savaşı Avrupa, Amerika ve Uzakdoğu’yu kapsayan bir
alanda gerçekleşmişti. II. Dünya Savaşı da pek çok ülkeyi (ABD, İngiltere, Fransa, İtalya,
Japonya) etkilemişti. Savaştan ABD ve SSCB büyük güç olarak çıktı. II. Dünya Savaşından
sonra bağımsızlıklarını kazanan Üçüncü Dünya ülkeleri (Bağlantısızlar) olmak üzere
uluslararası ilişkilere giren devletler ulus devleti yapı olarak kuramamışlardır.

Ulus-devletin sonu mu? Aşırı küreselleşmecilere göre ülke sınırları artık önemini
yitiriyor. Bazı yapılan araştırmalar küreselleşme nedeni ile ulus devletin sonunun veya gücünün
azalmakta olduğunu belirtmektedir. Ulus devletler günümüzde değişme ve yeniden yapılanma
sürecine girmiştir. Küresel düzeyde bakıldığında ulus ötesi ya da uluslararası örgütlerin hem
sayılarının hem de etkilerinin hızla arttığı görülmektedir. Artık ihracatın ve ithalatın hangi
kurallara göre yapılacağı Dünya Ticaret Örgütü’nün koyduğu kriterlerle belirlenmektedir.
Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Dünya Bankası ve IMF gibi kuruluşların günümüzde
küreselleşmeyi teşvik eden bir anlamda küreselleşmeden dönülmesini engelleyen bir ortam
yaratmış olduklarını söyleyebiliriz. Küreselleşme sürecinde kararlar ve normlar ulus-devlet
biriminde alınmamakta, iktisat politikaları ya da temel hak ve özgürlüklere ilişkin normlar artık
AB ya da OECD gibi kurumlarda karara bağlanmaktadır. Kimi zaman çoğunluğun iradesi bile
önemini yitirebilmektedir. Ulus-devletin para politikası ve merkez bankası işlemleri biterken,
bu ülkeler vergi kanunu, bütçe açığı yapamamaktadır. Çoğunluk iradesine dayalı demokrasi de
böylece uygulamada bitmektedir.
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Küreselleşme ile birlikte ulus-devletler çağı geriledikçe, ulusal kimliğin saldırgan
ırkçılık tarafından yönlendirilen bir biçimi ortaya çıkabilmektedir. Ulus-devlet zayıfladığında
buna verilen tepkinin aynı anda 2 ayrı yoldan yayıldığı görülmektedir. Bu durum ulus devletin
hem üstüne çıkmak, hem de altına inmektir. Aynı anda hem küresel hem de yerel olmaktır.
Küreselleşmenin ulus devletlerin, ulusal ekonomilerin, ulusal kültürel kimliklerin
egemenliğinde olduğu bir dönemden yeni bir döneme geçişin iki yüzü vardır; küresel ve yerel.
Küreselin karşısına çıkarılan yerellik yeni yaklaşımları doğurmuştur. Mikro milliyetçilik
akımları, ulusal devleti aşan ve onu küçük parçalar halinde algılayan bir yapıya sahiptir.

Ulus devleti yukarıdan zorlayan, sıkıştıran ABD’nin etkisi, uluslararası sermayenin
egemenliği ve bilgi toplumunun yayılmacılığı.

Aşağıdan zorlayan ise mikro milliyetçilik akımları.

Mikro milliyetçilik: Kendisinin farklı kültürel öğeler taşıdığını iddia eden her gruba
siyasi özerklik verilmesi eğilimi.

Milliyet, ırk, din, mezhep, dil hatta coğrafya farklarına göre, içinde yaşadığı geniş
toplumdan farklılık gösteren her gruba, siyasal olarak, çoğunluğun içinde bulunduğu siyasal
birlikten özerk, ayrı, otonom bir yapı önerilmesi.

Her bir ayrı alt kültür grubunun ait olduğu siyasal birlikten koparılması ve ayrı bir özerk
siyasal yapıya kavuşturulması. Yugoslavya örneğinde gördüğümüz gibi mikro milliyetçilik
akımları, ulusla devleti aşan ve onun küçük parçalar halinde algılayan bir yapıya sahiptir.

Bütün bu yaklaşımların sonucunda ulus-devleti zayıflatarak yerine yeni bir sistem
yarattığı düşünülen küreselleşmenin politik boyutundan söz etmek mümkündür. Bu durumda
politik küreselleşme, uluslararası örgütlerin (örneğin Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği) ulus
devletlerin yerine geçmesi ve küresel politikaların yükselişi ile ilgilidir. Küreselleşme
kavramına; dünyanın sıkışması, küçülmesi ve ulusal olan her şeyin anlamını yitirmesi,
dünyanın tek bir mekan olarak algılanma biçiminin doğması açısından bakılabilir. Ancak
yerelliklerin ve heterojenliğin ortaya çıkışı küreselleşmenin bu iddiasını çürütebilmektedir.
Diğer bir deyişle, yerel farklılığın ve çeşitliliğin artmasını, yerel heterojenleşmenin yükselişini
beraberinde getirmektedir. Uygarlıkların, bölgelerin, ulus-devletlerin, devletlerin içindeki
halkların kendi tarihlerini, kimliklerini ve geleneklerini yeniden kurmaya ya da yeniden
edinmeye özendirildiği küresel bir eğilimin gelişiminden söz etmek mümkündür.
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Küreselleşme sürekli devinim içinde bulunan uluslararası sistemin ulaştığı son aşamayı
nitelemektedir. Tarih boyunca güç merkezlerinin sürekli yer değiştirmesi şeklinde gelişen
uluslararası sistem artık yalnızca devletlerden ve onların arasındaki ilişkilerden oluşan bir yapı
olmaktan çıkarak, güç ve etkinlikleri gittikçe artmakta olan yeni küresel aktörleri kapsayan
yapısal bir bütünlüğe dönüşmektedir. Uluslararası sistemdeki değişme aynı zamanda,
devletlerin kamu yönetimleri üzerinde kurumsal düzeyde etkilerini göstermektedir. Ulus
devletler arasındaki ilişkilerin özeti olan diplomasinin işlevselliği giderek azalmaktadır.
Uluslararası ilişkiler bağlamında artık devletler arası ilişkilerin yerini ulus aşırı şirketler ya da
uluslararası kuruluşlar almaktadır. Böylece geleneksel diplomatik örgütlenme değişime
uğramaktadır. Dolayısıyla siyasal anlamda küreselleşme, devlet-toplum-birey arasındaki ilişki
ve rollerin yeniden şekillendirilmesini gerektirmektedir.

Anthony Giddens küreselleşmenin 4 boyutundan söz eder;

-

Kapitalist dünya ekonomisi

-

Ulus devlet sistemi

-

Askeri dünya düzeni

-

Uluslararası işbölümü

Kapitalist dünya ekonomisi: Kapitalizmin 16. ve 17. yy.’da ortaya çıkmasıyla küresel
dünya düzeni siyasal güçten daha çok ekonomik güce dayanmaktadır. Ülkeler arasındaki
ekonomik gelişmişlik farklılığı da dünya kapitalist ekonomik düzenin bir sonucudur. Dünya
ekonomisindeki ana güç merkezleri kapitalist devletlerdir. Ticari kuruluşlar, özellikle ulus aşırı
şirketler ellerinde çok büyük güç bulundurabilirler ve kendi ülkelerindeki ya da bir başka
ülkedeki siyasaları etkileme gücüne sahiptirler. Günümüzde, ulus aşırı şirketlerin en büyükleri,
birkaçı dışında bütün uluslardan daha büyük bütçelere sahiptirler.

Ulus devlet sistemi: Devletin kendi toprakları içindeki özerklik savı, sınırlarının diğer
devletler tarafından tanınmasıyla onaylanır. Giddens’a göre ulus devletler küresel siyasal
düzenin en önemli üyesidirler. Çünkü ulus devletler bölgesel ve uluslararası ekonomik
politikaların yürütülmesi, uygulanması ve düzenlenmesinde etkin rol oynamaktadırlar. Küresel
siyasal düzende ulus devletin etkinliği o devletin refah düzeyi ve askeri gücüyle sınırlıdır.
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Askeri dünya düzeni: Savaşın endüstrileşmesi, silah ve askeri örgütlenme tekniklerinin
dünyanın bazı bölümlerinden diğerlerine akışı ve devletlerin birbirleriyle kurdukları ittifaklar
arasındaki bağlantılar. Askeri açıdan en gelişmiş 2 devlet ABD ve Sovyetler Birliği küresel
ölçekte çift kutuplu askeri ittifak sistemi oluşturmuşlardır. Ekonomik açıdan zayıf olan birçok
üçüncü dünya ülkesi askeri açıdan güçlüdür. Çoğu ülke teknolojik olarak ileri düzeyde silah
donanımını ellerinde tutmaktadırlar. Ordularını tamamen modernize etmişlerdir. Ortak
silahlanma ve savunma politikaları yoluyla birden fazla ülkenin (NATO) silahlı güçlerini
birleştirmesi küreselleşmenin en önemli boyutunu oluşturmaktadır. Böylece, belirli bir bölgede
olan çatışma, o bölgedeki ulusların bağlı bulunduğu uluslararası askeri örgütleri kolayca
harekete geçirebilmekte ve yerel çatışmalar tüm dünyayı ilgilendirebilen bir küresel sorun
haline gelmektedir.

NATO: Kuzey Atlantik Anlaşma Örgütü

Birleşmiş Milletler Örgütü’ne üye uluslar 1949’da kendi aralarında yeni bir birleşme ve
dayanışma örgütü kurdular. ABD, Kanada, Fransa, İngiltere, İzlanda, Hollanda, Belçika, İtalya,
Danimarka, Norveç ve Portekiz tarafından savunma amaçlı olarak kurulmuştur. 1952’de
Türkiye ve 1954’te Yunanistan katılmıştır.

Uluslararası işbölümü: İş bölümündeki küresel bağımlılıkta II. Dünya Savaşı’ndan bu
yana kuşkusuz önemli bir genişleme vardır. Endüstriyel gelişmeye bağlı olarak gelişmiş ve az
gelişmiş ülkeler arasındaki farklılaşmaları kapsamına alan ve sürekli genişleyen iş bölümünden
söz etmek mümkündür. Küresel olarak belirli bölgeler üretim merkezi haline gelirken belirli
bölgeler endüstri dışı üretim faaliyetlerinde yoğunlaşmaktadır.

Giddens’a göre küreselleşme modernitenin bir sonucudur. Kapitalist modernizmin
dayandığı ekonomik, siyasal ve kültürel gelişmelerin dünya çapında yaygınlaşmasından başka
bir şey değildir. Küreselleşme sürecini ‘geç modernite’ olarak nitelendirir. Giddens’ın
yaklaşımı küreselleşmenin yalnızca ekonomik faktörlerle sınırlı kalmayıp, siyasal, kültürel ve
askeri boyutları da kapsadığını öne sürmesi bakımından önemli bir katkı olarak ele alınabilir.
Ancak küreselleşmeni 4 boyutu arasında ne tür bağlantılar olduğu ve her bir faktörün birbirleri
ile karşılıklı etkileşiminin ne düzeyde bulunduğu yeterince açıklanmamıştır. Yaklaşımın bir
diğer zayıflığı da küreselleşmeyi çok nedenli bir yaklaşımla açıklamaya çalışması ve kesin
sonuçlara ulaşamamasıdır.

1990’lı yılların sonunda ve günümüzde küreselleşmenin geldiği noktaya bakacak
olursak küreselleşme karşıtı görüşlerin giderek yoğunluk kazandığını söylemek mümkündür.
Küreselleşme karşıtlığı, bir varlık olarak ilk kez 1999 yılında Seattle’da onbinlerce kişi olarak
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karşımıza çıktıysa da, böylesi bir fikrin tartışılması ve oluşmasının tohumları 1980’li yılların
ortalarıyla 1990’lı yılların başında Meksika’da atıldı. Neoliberal politikalara karşıtlığı ile
bilinen, bu konudaki görüşlerini internet üzerinden dünyaya yayan ve daha çok barışçı
taktiklerle Meksika hükümetinin dikkatini yerli halkın sorunlarına çekmeyi mükemmel biçimde
başaran ve Zapatistanların ‘beyni’ olan Subscomandante Marcos, küreselleşme karşıtlığının
‘fikir babası’ olarak adlandırılıyor.

Küreselleşmeye karşı oluşturdukları hiyerarşik yapı ve sözleriyle mücadele eden
Zapatistalar, internetle, toplantılarla, söyleşilerle, bildirilerle, hatta öykülerle tüm dünyaya
mesajlarını iletmektedirler. Zapatistalar Seattle 1999’dan itibaren dünyayı saran küreselleşme
karşıtı protesto gösterilerini birinci elden etkilemişlerdir. Zapatistaların anlayışlarına göre;
dünyanın herhangi bir yerinde adaletsizlikle mücadele eden herkes bir Zapatistadır.

Son yıllarda yaygınlık kazanan küreselleşme karşıtlığı ülkeden ülkeye göre farklılık
göstermektedir. Ellerinde çok büyük sermaye olmayan küreselleşme karşıtlarının tamamı
genelde seslerini internet aracılığıyla duyurmaktadır. İnternet sayesinde son derece ucuza mal
olan yazılı, görsel ve işitsel medya ortamı oluşturulmuştur. Günümüzde yüzlerce bağımsız
medya sitesi mevcuttur. Bunlar arasında ilk kurulanı Independent Media Center’dır.

Küreselleşme karşıtları ilk olarak 1999 yılında ABD’nin Seattle kentindeki Dünya
Ticaret Örgütü’nün toplantısını protesto etmiştir. Bu sayede Seattle’da yapılan Dünya Ticaret
Örgütü toplantısı, aldığı ya da almadığı kararlarla değil, yol açtığı protesto gösterileriyle dünya
kamuoyunun gündemine girmiştir. Küreselleşmeye karşıt tepkilerin insanların kendi kontrolleri
dışında gördükleri bir küresel güçler koalisyonuna karşı çıkma isteklerinden kaynaklandığını
söyleyebiliriz. Küreselleşme olgusuna ve kurumlarına karşı yapılan protestolar aslında
gelişmekte olan ülkeler açısından eski yıllardan beri vardır burada yeni olan gelişmiş ülke
insanlarının da bu protestolara katılarak küreselleşmeye karşı tepkilerini göstermeleridir. Prag,
Washington, Nice, Viyana, Davos, Cenova gibi dünyanın çeşitli kentlerinde küreselleşme
karşıtı gösteriler yapılmıştır.

Ulusal sınırlar içinde, çoğu kez kendi seçtikleri (dolayısıyla devirebilecekleri)
hükümetler tarafından yönetilmeye alışmış olan insanlar, şimdi ulus devletlerin etki alanı
daralırken küresel pazara hükmeden büyük şirketlerin, trilyon dolarlık günlük iş hacimlerine
erişen para ve sermaye piyasalarının ve WTO ya da IMF gibi kendi kontrolleri dışındaki
kuruluşların etkisinin arttığını hissettikleri için buna tepki duyuyor ve isyan bayrağını
yükseltiyorlar.
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IMF, Dünya Bankası, WTO gibi kurumlar üzerinde ABD’nin belirleyici bir etkisi
vardır. II. Dünya Savaşı’nın bitimini izleyen yıllarda ABD’nin önderliğini yaptığı gelişmiş
ülkeler IMF, WTO, OECD gibi uluslararası kuruluşlar çerçevesinde, dış ticareti
serbestleştirmek için sürekli çaba harcamışlardır. Gelişmekte olan ülkeler ise dış ticaret ve
ödemeler üzerindeki kısıtlamaları sürdürmüşlerdir. Ancak küreselleşmeyi yalnızca ABD ile
özdeşleştirmek yanlıştır. Bu olgunun temelinde kendine özgü olan Batılı yaşam tarzı;
ekonomik, bilimsel ve teknolojik açıdan bağımlılık yatmaktadır. Şimdiye kadar küreselleşme,
özgürlük, sınırsızlık, şeffaflık ve işbirliği ile anılıyordu. ABD’deki terör, küreselleşme
olgusunu temelden değiştirmese de, bir noktaya dikkat çekmiştir: özgürlüğün ve sınırsızlığın
da bir bedeli vardır ve küreselleşmenin serbestliği korunmaya gereksinim duymaktadır.

11 Eylül 2001’deki New York ve Washington’a yapılan terörist saldırılar küreselleşme
karşıtlığına dayandırılmaktadır. ABD’nin merkezini vuran teröristler bir bakıma
küreselleşmeyle bu hareketlerini bağdaştırdıklarını iddia etmektedirler. Bir anlamda bu
saldırılar Amerika’nın Ortadoğu politikasına duyulan tepkinin bir sonucu olarak da görülebilir.
Küreselleşme sadece ekonomileri değil, değerler sistemini ve yaşam biçimini de etkiliyor.
Alıştıkları dünyaları kaybeden insanların çoğu bir çalkantı içinde nereye gittiklerini tam
kestiremeden ve eskiden hissettikleri güven unsurunu kaybederek yaşamaya başladılar. ABD
de yönlendiren olarak bu sürecin belki de tek kazananı durumunda görünüyordu. ABD halkı da
kendini güvende hissediyordu, ‘herkese bir şey olur bize bir şey olmaz’ diye düşünüyorlardı. O
açıdan İkiz Kuleler’e giren uçaklar sadece binaları yıkmakla kalmadı, ABD’lilerin kendilerine
duyduğu bu güveni de yıktı. ABD bile can evinden vurulabildi.

Fuat Keyman ise 11 Eylül saldırısını, “tüm insanları ‘ontolojik güvensizlik’ duygusuna
mahrum ederek, günlük yaşamı bir ‘risk, belirsizlik, güvensizlik’ durumuna sokan ve bu
anlamda ‘özgürlük alanı’ üzerine yapılmış vahşi bir saldırı” olarak nitelendirmektedir. 11
Eylül’de yaşananlar Amerikalıların güven duygusunu temelinden sarsmakla beraber
küreselleşmeyi de gündeme getiren sermayenin, bilginin, hizmetlerin sınır tanımaz bir biçimde
hızla yer değiştirdiği yaşam tarzının temellerini sarsmıştır. Bu bağlamda, hedef seçilen
mekanda masum insanlar öldürülerek dünyada bir güvensizlik duygusu yaratılmak istenmiştir.

Topluluk bir bakıma dış dünyaya karşı bireye güven duygusu vermektedir. Dış dünyada
meydana gelebilecek olaylar karşısında topluluk güven duygusunun yanı sıra korunma
duygusunu da bireye vermektedir. Kendi topluluğu içinde birey hem güvendedir hem de
özgürdür. Güvenlik ve özgürlük yaşamın en önemli değerlerindendir. 11 Eylül saldırısı
insanların güvenlik ve özgürlük değerlerine bir bakıma darbe vurarak insanlarda güvensizlik
duygusunun oluşmasına yol açmıştır. Son derece korunaklı bir mekanda güven içinde ve özgür
bir şekilde yaşadıklarını düşünen insanlar böyle bir saldırıyla terör gerçeği ile karşılaşarak
terörizme karşı mücadele içine girmişlerdir.
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Teorik açıdan bu tarz terör hareketlerini bakılacak olursa, ABD’nin tek yanlı davranışını
ve küresel hegemonyasını da açıklamak gerekir: Hegemonik gücün, diğer ülkelerin çıkarlarını
hiç hesaba katmadığı bir hegemonya düzeni kalıcı olamaz. Çünkü diğer ülkeler bir noktada
hegemonik güce karşı birleşerek onun hegemonyasını kırar. Bu noktada ortaya çıkan 11 Eylül
türü planlı ancak beklenilmeyen tehditlerin ve saldırıların, sadece güç kullanımıyla bastırılması
da baskıcı ülke rejimlerinin sonunu hazırlar. Nitekim bazı baskı rejimlerinin uzun ömürlü
olduğu görülmüştür, ama tarihte hiçbir baskı rejimi kalıcı olamamıştır.

11 Eylül 2001’deki barbarca saldırılar hepimizin aynı gezegeni paylaştığımızı çok iyi
bir şekilde anlamamızı sağladı. Biz küresel bir topluluğuz ve bir arada yaşayabilmek için diğer
tüm topluluklar gibi bazı kurallara uymalıyız. Bu kurallar adil ve doğru olmalı (ve böyle
oldukları denetlenmeli), güçlüleri olduğu kadar fakirleri de dikkate almalı ve temel bir ahlak ve
sosyal adalet anlayışını ifade etmelidir. Günümüz dünyasında, bu kurallar demokratik
süreçlerden geçirilerek belirlenmelidir; idari organların ve otoritelerin bağlı çalıştığı bu
kurallar, verilen kararlardan ve belirlenen politikalardan etkilenen uzaklardaki bütün o
insanların isteklerini ve ihtiyaçlarını dikkate almayı ve bunlara yanıt vermeyi garanti etmelidir.

Küreselleşme bugünkü işleyiş biçimi ile öncelikle ABD’nin ve bir ölçüde de zenginsanayileşmiş ülkelerin işine gelmekte, yoksul ülkelerin ve ‘yükselen pazarlar’ diye tanımlanan
ülkelerin ise çok ciddi bir kaynak sıkıntısıyla karşı karşıya kaldıkları bilinmektedir. Yükselen
pazarlara ve en yoksul ülkelere dış kaynak akışını yeniden arttıracak önlemlerin alınmaması
halinde bu ülkelerin ekonomik büyüme olanaklarının sınırlı kalacağı ve küresel düzendeki
eşitsizliklerin daha da büyüyeceği görülmektedir. Mevcut iç piyasalardaki dengelerin
bozulması nedeniyle ülkelerin; dış piyasalardaki dengelerin bozulması nedeniyle de küresel
piyasaları kaos beklemektedir. Küresel pazarlar oluşurken, küresel toplum oluşmamaktadır:
Sermaye serbestçe hareket etmekte ancak insanlar serbestçe hareket edememektedir.

Küreselleşmenin avantajı sınırlar ötesi zenginliğe kapı açmasıdır. Fakat sınırları aşarak
zenginleşenler karşısında kaybedenlerin kayıplarını karşılayacak mekanizmalar yoktur. ABD
tek başına dünya lideri konumuna gelmesinin avantajını kullanarak askeri, idari, ekonomik
kurallar koymaktadır; tek doğru ABD’nin koyduğu kurallardır. Bu tabloda yoksulluk, sosyal
adalet, ticari dengeler, uluslararası işbirliği ve gelir dağılımı gibi konulara önem veren kimse
yoktur. Küreselleşme teknolojik değişim ve yeni pazarlara ulaşabilme potansiyelini sağlamakta
ancak gerek ülkeler arasında gerek ülkelerin kendi içlerinde önemli ölçüde dengesizliklere
neden olmaktadır. Giderek artmakta olan bu dengesizliklerin yol açtığı eşitsizliklerden olumsuz
olarak etkilenenlerin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır.
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İnsanlar arasındaki eşitsizliğin artması da doğal olarak tepkilere neden olmakta hatta bu
tepkiler kimi zaman terör eylemlerine dönüşecek kadar ciddi boyutlara varabilmektedir. 11
Eylül 2001’de gerçekleşen terör eylemi de bu tarz tepkilerden biridir. 11 Eylül’den önce de sivil
toplum örgütleri tarafından Seattle, Prag ve Cenova’da küreselleşme karşıtı gösteriler meydana
gelmiştir. Eylemlerin tarzı çok farklı olsa da, altında yatan gerçekler birbirlerine çok yakındır.
Küreselleşme yandaşları demokrasinin ve serbest piyasa mekanizmasının yaygınlaşmasının
yeni bir özgürlükler çağı açacağı inancındadırlar. Ancak günümüzde bu beklentinin yerine,
dünya üzerinde dengesiz bir gelir dağılımının olduğu ve bunun giderek arttığı gözlenmektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Küreselleşmenin siyasi boyutu ve ulus-devlet kurma süreci irdelenmiştir.
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Bölüm Soruları

1- Yunanistan Türkiye’den önce NATO’ya katılmıştır.
a)Doğru
b)Yanlış

2- SSCB hangi yıl dağılmıştır?
a) 1971
b) 1981
c) 1991
d) 2001
e) 2011

3- 11 Eylül saldırıları olarak da bilinen New York ve Washington’a yapılan terörist
saldırılar hangi yıl gerçekleşmiştir?
a) 1961
b)1971
c)1981
d)1991
e)2001

4- Türkiye NATO’ya hangi yıl katılmıştır?
a) 1949
b) 1950
c) 1952
d) 1954
e) 1956
5- Küreselleşmenin tarihi gelişim sürecinde Soğuk Savaş dönemi ve sonrası önemli bir
yere sahiptir.
a)Doğru
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b)Yanlış

6- Giddens’a göre küreselleşme modernitenin bir sonucudur. Küreselleşme sürecini
‘geç modernite’ olarak nitelendirir.
a)Doğru
b)Yanlış

7- Mikro milliyetçilik kavramı ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?
a) Kendisinin farklı kültürel öğeler taşıdığını iddia eden her gruba siyasi özerklik
verilmesi eğilimi.
b) Her bir ayrı alt kültür grubunun ait olduğu siyasal birlikten
koparılmayarak ve ayrı bir özerk siyasal yapıya kavuşturulmasına izin verilmemesidir.
c) Mikro milliyetçilik akımları, ulusal devleti aşan ve onu küçük parçalar halinde
algılayan bir yapıya sahiptir.
d) Yugoslavya örneğinde gördüğümüz gibi mikro milliyetçilik akımları, ulusla
devleti aşan ve onun küçük parçalar halinde algılayan bir yapıya sahiptir.
e) Milliyet, ırk, din, mezhep, dil hatta coğrafya farklarına göre, içinde yaşadığı
geniş toplumdan farklılık gösteren her grubun özerk otonom bir yapı içinde olmaması, siyasal
olarak, çoğunluğun içinde bulunduğu siyasal birlikten özerk, ayrı, otonom bir yapı önerilmesi.

8- IMF, Dünya Bankası, WTO gibi kurumlar üzerinde ABD’nin herhangi bir etkisi
yoktur.
a)Doğru
b)Yanlış
9- Ulus devletin ortaya çıkması ve yayılması, kapitalist dünya ekonomisinin varlığına
bağlanmaktadır. Ulus devletler Avrupa’da kapitalizmin gelişmesinin bir ürünüdür.
a)Doğru
b)Yanlış
10- İkinci Dünya Savaşı sonrası ekonomik gelişmeler hakkında verilen bilgilerden hangisi
doğru değildir?
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a) 1950’li ve 1960’lı yıllar ekonomik açıdan altın dönem olarak nitelenebilmektedir.
b) Gelişmiş ülkelerin büyüme hızı sonucunda ülkeler arasındaki sermaye hareketleri
yoğunlaşmıştır.
c) 1970’li yıllarda gelişmiş ülkelerin ekonomilerinde bir durgunluk dönemi ortaya
çıkmıştır.
d) Savaş sonrası dönemde Keynesyen ekonomi önemini yitirmiştir.
e) Avrupa’nın savaş sonrası yeniden inşası için kredi sağlamak amacıyla Uluslararası
Yeniden İnşa ve Gelişme Bankası kurulmuştur.
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Cevap Anahtarı
1- b

6- a

2- c

7- b

3- e

8- b

4- c

9- a

5- a

10- d
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6. KÜRESELLEŞMENİN KÜLTÜREL BOYUTU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1-Küreselleşmenin kültürel boyutu
2-Kültür endüstrisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Küresel kültür kavramını kısaca açıklayınız.
2- Amerikalı sosyolog George Ritzer “toplumun Mcdonaldlaştırılması” kavramıyla ne
anlatmak istemiştir?
3- Kültür endüstrisinde bireyin konumunu açıklayınız.
4- Kültürel küreselleşmede medyanın rolünü irdeleyiniz?
5- Yersiz-yurtsuzlaşma kavramını açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya
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Anahtar Kavramlar

Kültür, küresel kültür, kültür endüstrisi
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Giriş

Dünya üzerindeki kültürel akışların artmasını, yayılmasını ifade eden kültürel
küreselleşmenin önemi ve küreselleşmenin kültür üzerindeki etkilerine ilişkin görüşler
irdelenecektir. Ayrıca küresel kültür, kültür endüstrisi ve küyerelleşme kavramları da
anlatılacaktır.
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6.1.Küreselleşmenin Kültürel Boyutu

Küreselleşmenin en fazla hissedildiği alan kültürel alandır. Kapitalist dünyanın tüketim
kültürü, küresel medya ve enformasyon sistemleri ile, ürünlerin, imaj ve düşüncelerin tüm
dünyada dolaşımını sağlamaktadır. Medyanın sunduğu sanal gerçeklik içinde, modern yaşamın
özgürlükler alanı, çeşitli tüketim mallarıyla çizilmektedir. Ayrıca çeşitli medya içeriklerinde bu
yöndeki iletilere çokça yer verilmekte, bireyin kimliği tüketimle özdeşleştirilmektedir.

Küreselleşme siyasi, ekonomik boyutunun yanı sıra kültürel boyutuyla da bir çok
değişimi beraberinde getirmektedir. Kültürel küreselleşme dünya üzerindeki kültürel akışların
artmasını ve yayılmasını ifade eder. Özellikle internet ve diğer teknolojilerin sağladığı
olanaklar sayesinde görüntüler ve düşünceler bir yerden diğerine daha kolay ve hızlı bir şekilde
gönderilebilir olmuştur, bu da insanların günlük yaşamlarını derinden etkilemektedir.

Kültürel anlamda küreselleşme iletişim devrimi sonucunda dünyadaki bireylerin hayat
tarzlarından, zevklerinden ve tüketim eğilimlerinden haberdar olması anlamına gelmektedir.
Küreselleşmenin kültür üzerindeki etkilerine ilişkin görüşler temel olarak iki yaklaşımda
toplanabilir. Bu yaklaşımlardan ilki, küreselleşmenin benzerlikleri arttırarak küresel düzeyde
bir tektipleştirme yaptığı, başka bir deyişle homojen bir dünya kültürünü oluşturduğu
yönündedir. Homojenleşme: farklı toplum ve kültürdeki insanların birbirlerine benzemeye
başlamasıdır. İkinci yaklaşım ise, küreselleşmenin kültürler arası etkileşimin artmasını
sağlayarak heterojen bir kültür yapısının oluşumuna katkıda bulunduğunu ileri sürmektedir.

Küreselleşme, kapitalizmin küresel anlamda yayılmasıdır. Küreselleşme ile pazarlar
ulus üstü küresel sermayelerin tekelleri altına girmiştir. Küreselleşme ile dünya üzerinde
kültürel homojenleştirme yaratılmaya çalışılmaktadır. Kültür Amerikan menşeli olarak
kitleselleşmekte, tektipleşmekte ve yapaylaşmaktadır. Bilinen her alanda tektipleşme getirerek
durağanlaşmaktadır. Bu durum özellikle Üçüncü Dünya ülkeleri açısından olumsuz olmaktadır.
Çünkü sadece ucuza sunulduğu için tüketen, üretime katılmayan bu ülkeler önce kültürel daha
sonra ekonomik emperyalizme uğramaktadır. Çok uluslu şirketler yerel kültürlere tutunarak ve
onların özgün kültürel değerlerini de kitleselleştirerek kendi pazarına katmaktadır. Dolayısıyla
bu açıdan küreselleşme, emperyalizmin farklı bir uygulamasıdır. Küreselleşme sürecinde öteki
ile aynılaşma, tektipleşme, kendine ve kendi kültürüne yabancılaşmayı gerekli kılmaktadır.
Kendine ait değerler, küresel pazarın hizmetine sunulduğunda yapay, tektip, özgünlüğünü
yitirmiş olmaktadır. Dolayısıyla kültür endüstrisi, tüketime yönelik içi boşaltılmış, yapay
kültürel ürünlerle kitleleri tüketim bombardımanına tutarak zihinsel fonksiyonları olumsuz
etkilemekte, düşünüp sorgulamayan, demokratik tepkilerini gösteremeyen edilgen, kolay
yönetilen kitleler yaratmaktadır. Küreselleşme, coğrafi anlamda sabit mekanlarda, teknolojinin
sağladığı iletişim ağları sayesinde iç içe ve geçirgen bir dünya yaratmıştır. Ancak bu olanak
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gücü elinde bulunduran ülkelerin denetim ve engellemelerine açıktır. Dolayısıyla tüketmek
gelişmişlik düzeyinin belirleyicisi olmamaktadır. Bilimi ve teknolojiyi üretmek bu konuda
emperyalist ilişkileri engelleme açısından gereklidir.

Bazı teorisyenlere göre küreselleşme tüm dünyayı kuşatarak her yerde aynılık ve bir
örneklik yaratan, küreselleşmiş medya ve tüketici kültürün egemen olduğu bir standartlaşma
sürecidir ve bu süreç evrensel bir kitleselleşme yaratır. Postmodernistler ise aksine, yerel, farklı,
değişik olanı savunurken, küreselleşmenin çoğulculuğu ifade ettiğini iddia ederek, küresel
kültürün, tüm dünyada yerel ve karmaşık sentezlerini yaratarak heterojenliğe ve farklılığa
imkan sağladığını savunurlar.

Küresel Kültür: Küresel kültürden kastedilen bilginin yoğun olarak istenilen yere
aktarılabilmesi imkanıdır. İletişim araçlarının kullanımı, kullanım ücretinin giderek düşmesiyle
daha geniş kesimlere yayılmaktadır. Yeni bir küresel pazar ekonomisinin gelişimi ve ulus devlet
sisteminin değişime uğramasının yanı sıra günümüz küreselleşmesinin en temel özelliği,
küresel kültürün yükselişidir. Kapitalizmin ve uluslararası politik organizasyonların gelişiminin
yanı sıra, bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin sayesinde bir tüketim toplumu ortaya
çıkmaktadır.

Tüketim toplumunun köklerinin, kitle toplumunda aranması gerekmektedir. 18.yy’a
kadar götürülebilecek ticari malların toplumun her alanına yayılması, mal tüketimini
yaygınlaştırmıştır. Alınıp satılan mallarla tüketim yaygınlaşmaktaydı. Tüketim toplumu aynı
zamanda medyanın yönlendirdiği bir kitle toplumudur. Kitle, medyanın yönlendirmesiyle
hareket eden ve tüketime koşullandırılan, yaşamın amacını üretmek değil, tüketmek olarak
benimseyen bireylerden oluşmaktadır. Kitle iletişim araçları, günlük yaşam içine
yerleştirdikleri tüketim kültürüyle, bireylerin sisteme bağlanmalarında araç olmaktadır. Bu
kültür günün koşullarına göre değişen bir içerikte olup, standartlaşmış endüstri ürünlerinin
tüketilmesine gereksinim yaratan yeni malları tanıtan, yaşamın amacını tüketim olarak
tanımlayan içeriklerdir. Örneğin moda, boş zamanların değerlendirilmesi vb. Birey kendisini,
bireyselliğini gerçekleştirme çabasıyla, bu kültüre bağlanarak, sistemin işleyişine katkıda
bulunmaktadır.

Küreselleşme üzerinde çalışan kuramcılar, dünyadaki ulusötesi şirketler ve tüketiciler
üzerinde dururlar. Çünkü küreselleşme mal ve hizmetlerin ömrünü kısaltmakta, emeği geçici
ve esnek işlerle istikrarsız üretimin oyuncağı haline getirmektedir. Günümüz endüstrisi,
bireyleri cezp etme ve ayartmaya dayanır. Başka deyişle, tüketimin küreselleşmesiyle, arzuların
doyurulmasından çok, yeni arzular peşinde koşma durumu yaratılır. Zaten kapitalizmde
yoksulluğa çare bulunmaz, çünkü yoksulluk kapitalizmin sağlıklı olduğunun bir kanıtıdır.
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Gerçekten de, dünyanın en zenginleri bile daha fazlasını elde etmek için çalışıp dururlar.
Modernizmin oluşumundaki toplum bir üreticiler toplumuydu ama içinde yaşadığımız toplum,
tüketim toplumudur. Küresel tüketim toplumunun en dikkat çeken özelliği, sosyal, kültürel ve
ekonomik bir süreç olarak tüketimin artışı ve kapitalizmin etkisinin çok uluslu şirketler
aracılığıyla küreselleşmesidir.

Günümüz toplumlarında öznel bir yetmezlik duygusu yapay olarak yaratılmaktadır. Bu
sayede toplumda sahip olduklarıyla yetinen insan hor görülmekte ve zenginlik kolayca evrensel
tapınma nesnesi haline gelmektedir. Bu toplumda, herkes bir tüketici olmayı isteyebilir ama
bunun olabilmesi için kişinin arzuladığı nesneye yakınlaşabileceğine dair bir umudu taşıması
gerekir. Bu durum bazıları için mümkündür, çoğunluk için ise zordur. Çünkü her ne kadar
herkes bir seçenekler dünyası içinde yaşasa da seçici olmak herkese açık değildir. Bütün öteki
toplumlar gibi yaşadığımız postmodern tüketim toplumu da eşitsizliğe dayalıdır. Bir anlamda
tüketim kapitalizmin en eski ve en öldürücü silahıdır. Çünkü belirli tüketim kalıplarının insan
yaşamının bir parçası haline gelmesi sayesinde, kapitalizm bireyleri egemenliği altına
almaktadır.

Küresel kültür, Marshall McLuhan’ın hayali olan, içindeki insanların tüm dünyada
meydana gelen -Körfez Savaşı gibi- politik olayları, en önemli spor karşılaşmalarını, eğlence
ve gösterileri ve kapitalist modernleşmenin ürünü olan reklamları izlemesine olanak sağlayan
medya teknolojilerinin yaratacağı küresel köyün oluşumunu içerir. Aynı zamanda, zaman ve
mekan sınırlarını aşarak tüm dünyaya yayılan düşünce, imaj ve enformasyonların kesintisiz bir
biçimde hızla dolaştığı küresel bilgisayar ağlarına giren insan sayısı da her geçen gün
artmaktadır.

Küresel kültür, yaşam biçimini, tüketimi, üretimi ve kimliklerin gelişimini içerir.
Uluslararası kuruluşlar yerel pazarlara girebilmek, küresel ürünleri satabilmek ve yerel
direnişleri kırabilmek için reklamlardan yararlanırlar. Kültür, yerel bölgelerin yabancı
düşünceler, kimlikler ve yaşam biçimleri tarafından istila edilmesine karşı bir kalkan görevini
üstlenerek, yerel kimliklerin, pratiklerin ve gündelik yaşam tarzlarının oluşumunu sağlar.
Kültür, günümüzün en karmaşık ve tartışmalı alanıdır, zira küresel kültür yereli yıkıp
sömürgecilik ve direnişi, küresel homojenleşme ve yeni yerel formları ve kimlikleri bir araya
getiren yeni ve farklı yapılar ortaya çıkartmaktadır.

Küresel kültürü oluşturan toplumsal ve kültürel gelişmeleri şöyle sıralayabiliriz: dünya
çapında uydu enformasyon sisteminin varlığı, küresel tüketim ve tüketimcilik kalıplarının
ortaya çıkması, kozmopolit yaşam tarzlarının gelişmesi, olimpiyat oyunları, futbolda dünya
kupası ve uluslararası tenis turnuvaları gibi dünya çapındaki spor dallarının gelişmesi.
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Giddens ise küresel güçleri ortaya çıkaran güçleri şu şekilde sıralamaktadır;

1.
Britanya ve özellikle Amerikan kültürünü (BBC, MTV ya da Friends gibi
ağlar ya da programlar yoluyla) her gün dünyanın dört bir yanındaki evlere getiren; aynı
zamanda da Hollanda’dan (Big Brother) ya da İsveç’ten Expedition:Robinson ki Survivor’a
dönüştü) aldığı kültürel ürünleri Amerikan seyircisi için uyarlayan televizyon.

2.
Fabrikaları, yönetim yapıları ve pazarları çoğunlukla kıtalara ve ülkelere
yayılan şirketleriyle birleşik bir ekonominin ortaya çıkışı.

3.
Evlerinde harcadığı kadar zamanı dünyayı dolaşırken harcayabilen, büyük
şirketlerin yöneticileri gibi, kendi uluslarından çok kozmopolit bir kültürle özdeşleşen ‘dünya
vatandaşları’.

4.
Küresel bir siyasal, hukuki ve askeri çerçeve yaratan Birleşmiş Milletler
kuruluşları, bölgesel ticaret ve ortak savunma birlikleri, çok uluslu bankalar ve öteki küresel
finansal kuruluşlar, uluslararası iş ve sağlık örgütleri ve küresel tarife ve ticaret anlaşmaları gibi
çok sayıda uluslararası kuruluş.

5.
İş dünyasındaki günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olan gezegenin hemen
her tarafıyla anlık iletişim sağlayan elektronik iletişim biçimleri (telefon, fax, e-posta, internet)

Küresel kültür görselleşmenin, görüntünün ve özellikle de televizyonun egemenliğinde
kendini göstermektedir. Küresel kültür Batı merkezlidir, Batı teknolojisi özellikle kitle iletişim
araçları sayesinde yönlendirici bir güç kaynağı konumundadır.

Kültürün çeşitli süreçlerde aktığı görüşü ilk kez Appadurai tarafından getirilmiştir.

Arjun Appadurai küresel kültür akışlarını 5 boyutta sıralamaktadır:

Ethnospaces (etnomanzaralar): insan akışlarının ürünüdür, turistler, göçmenler,
sürgünler, geçici işçiler. (Globalleşme süreci bir yanıyla insanları ait olduğu yerlerden koparan
bir dinamik yaratmıştır. Coğrafi olarak düşünürsek, dünya nüfusunun önemli bir kesmi savaş,
iç-savaş, politik sürgün gibi nedenlerden koparak başka yerlere göç etmişlerdir.)
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Technospaces (teknomanzaralar): burada çok uluslu ve ulusal şirketler ile devlet
tarafından üretilen fabrika akışları söz konusudur.

Finanscapes (finansmanzaralar): döviz piyasaları ve borsalardaki hızlı para akışının
yarattığı durum.

Mediascapes (medyamanzaralar): gazeteler, dergiler, televizyon ve filmler tarafından
üretilen ve dağıtılan akışlar.

Ideoscapes (ideomanzaralar): özgürlük, refah, haklar gibi öğeleri içeren devlet ya da
devlet karşıtı grupların ideolojileriyle ilişkili imge akışları.

Marksist medya kuramcısı Herbert Schiller kapitalist dünya sisteminin başlıca
temsilcileri olan ulus ötesi şirketler aracılığıyla tüm toplumları kendi etki alanına çektiğinin
üzerinde ısrarla durmuştur. Schiller’e göre; kapitalizm sadece küresel ekonomi-politiği
tanımlayıp yapılandırmakla kalmaz, bu süreç içinde tüketiciliğin değerlerini ve yaşam
felsefesini taşıyan ticarileşmiş medya ürünlerinin dağıtımı yoluyla küresel kültürü de belirler.
Dünya çapındaki kültürel ürünlerde standartlaşma ve yakınlaşma görülür. Bu durum
giyeceklerden, yiyeceklere, müzikten, filmlere, televizyona hatta mimarlığa her alanda söz
konusudur. Herbert Schiller ve Dallas Smythe’in iletişim yaklaşımı, bir adaletsizlik
duygusundan yola çıkar. Onlar iletişim sisteminin daha geniş ve antidemokratik ekonomik
sistemin parçası olduğunu ve bu sistemin bireylerin sömürüsüne dayandığı fikrini savunurlar.
Her ikisi da kia’nın ulusal çaptaki çözümlemelerinin yanı sıra öncelikli olarak iktidarın
yayılması ve ulus aşırı iletişim endüstrilerinin dünya üzerindeki etkisini araştırır. Hegemonyayı
elinde tutan kia’na karşı mücadeleyi esas alırlar.

Küresel medya ağları ve kapitalist tüketimin homojen küresel kültürü ürettiği korkusu
vardır. (Ekonomik ve kültürel sistemin adı olan Dünyanın McDonald’laşması gibi.) Yaşam
biçimimizin belirlenmesinde medyanın taşıyıcılığını yaptığı küresel kültür önemli rol
oynamaktadır.

Küreselleşme sürecinin medya aracığıyla kültürler üzerinde olumsuz yansımaları,
kültürel yozlaşmayla birlikte dünyanın tek bir kültüre doğru yönelmesi durumunu da
beraberinde getirmiştir.
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Amerikalı sosyolog George Ritzer de konuyla ilgili olarak; insanın yaratıcılığını
engelleyen ve toplumsal ilişkileri insancıl olmaktan uzaklaştıran tekdüze standartların kabul
ettirilmesi anlamına gelen dünyanın McDonaldlaşması kavramını ortaya atmıştır. Bu kavram
toplama kampı modelinden ilham alınarak bütün dünyayı ‘akılcılığın demir kafesi’ içine
hapseden toplumsal, ekonomik ve kültürel bir sistemin adıdır. McDonaldlaşma kavramı,
Amerikan toplumunun giderek dünyanın daha büyük kesimine hakim olmasına neden olan
sosyo kültürel bir süreci bizlere anlatmaktadır. Bu süreçte küresel medya kuruluşları da önemli
rol oynamaktadırlar. Medya alanında özellikle televizyon yayınlarının formatlarının ve
içeriklerinin giderek birbirine benzediği görülmektedir.

George Ritzer’e göre, toplumun McDonaldlaştırılması, restoran, eğitim, iş, sağlık,
seyahat, eğlence, spor, aile, politika, doğum ve ölüm olmak üzere yaşamın birçok alanını
kapsayan tüketime yönelik bir müdahaledir. İnsanlar kendilerine sunulan bu kolaylaştırılmış
hizmetleri tüketirken kendilerinden bazı ödünler verirler. McDonaldlaştırılma topluma
verimlilik, hesaplanabilirlik, ürün standardizasyonu ve denetim olanağı sunar. (Bu temel
özellikler aynı zamanda küresel şirketlerin de temel özellikleridir.) Bu standardizasyonu
sağlama yolu, malzemeden ürüne, çalışanların müşteri ile konuşacağı sözcüklere varıncaya
kadar belirli klişelerle belirlenmesiyle sağlanır. Çalışanları insani tepkilerden uzaklaştıran,
adeta robotlaştıran bir uygulamadır. Müşteriler açısından ise, hizmetin mekanik bir biçimde
alınarak zaman kazanılmasıdır. Medya tarafından hırslı tüketiciler olmaya programlanan
insanlar, özellikle çocuklar ve gençler, küresel sermayenin denetimine ve etkisine açıktır.
Küresel sermaye, insanla ilgili olan her şeye el atarak onu kendi pazarı için bir tüketim nesnesi
haline getirir.

McDonalds’ın ürün gösterisi, küresel sermayenin sayısız formlarıyla gittikçe daha fazla
birleşmekte ve çok sayıda yer ve medya aracılığıyla kendisini hatırlatmaktadır. 1950’li yıllarda,
Disney’in McDonald’s’ın ile stratejik bir ittifak yapmayı reddetmesine rağmen, 1990’lı yıllarla
birlikte bu iki kurum birbirine sıkıca sarılmış ve Disney, McDonald’s’ı kendi lunaparkları gibi
göstermeye, McDonald’s da Disney filmlerini tanıtan oyuncaklar hediye etmeye başlamıştır.
McDonald’s ayrıca Coca Cola ile de ittifak yapmış ve bu küresel devlerle, birbirleriyle
bağlantılı promosyon kampanyaları yaparak, Disney ve Cola gösterileri arasında bir sinerji
meydana getirmiştir. Yine, McDonald’s kız çocuklarını restoranlarına çekmek için geleneksel
olarak Barbie bebek promosyonlarını kullanmıştır. Bu promosyon ürünleri neredeyse köle gibi
çalıştırılan işçiler tarafından üretilmektedir ve McDonald’s hem ürünlerini üretenleri
sömürmekte hem de potansiyel müşterilerini kendi amacı ve çıkarları doğrultusunda
kullanmaktadır.

Sonuç olarak McDonald’s gösterisi, küresel kapitalizmin bugünkü yerini anlamamızı
sağlamaktadır. McDonald’s küresel kapitalizmin yanlış yönlerini gösteren küresel örnek şirket
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özelliklerini taşımaktadır. Bununla beraber, McDonald’s karşıtı küresel hareket ve kapitalizmin
aşırılığı, küreselleşmenin direnç, baskı ve hakimiyet formlarını da doğurduğunu
göstermektedir.

McDonald’karşıtları; bireysellik, özgürlük ve Habermas’ın deyimiyle, ‘dünya hayatının
toplumsal düzen tarafından sömürgeleştirilmesi’ndeki çöküşü hızlandırmak için, Frankfurt
Okulu’nun homojenleştirme, standartlaştırma ve metalaştırma karşıtı kitle toplumu eleştirisine
benzer iddialar ortaya atma eğilimi göstermektedirler.

Amerikalı siyasal kuramcı Benjamin Barber, McDünya kavramını ortaya atmıştır.
Barber’ın kültürel küreselleşmenin iç yüzünü iyi bir şekilde ortaya koyan araştırmasında,
McDünyanın sömürgeleştirme eğilimlerinin cihat biçimindeki kültürel ve siyasi direnişleri
kışkırttığına ait önemli bir saptama da yer almaktadır. “McWorld ticari genişlemeciliğin
desteklediği popüler kültürün bir ürünüdür. Göndergesi Amerika kaynaklıdır. Biçimi ise bir
üslup haline gelmiştir. Bu dünyanın sahip olduğu şeyler hem imgeler hem de maddi mallardır.
Bu ürünler dizisi kadar bir estetik de söz konusudur. Bu, metaya dönüştürülmüş kültür, ideoloji
haline gelmiş giyim tarzıdır. İdeoloji bir tür ses bantlarından ve video kliplerden oluşan bir
videolojiye dönüşmüştür. Videoloji geleneksel politik ideolojilerden daha bulanık ve daha az
dogmatiktir. Ama bu niteliklere sahip olduğu ölçüde de küresel piyasanın ihtiyaç duyduğu yeni
değerleri yaymakta büyük bir başarı göstermektedir. (Nilgün Tutal, Küreselleşme İletişim
Kültürlerarasılık, İstanbul, Kırmızı Yayınları, 2005, 154)

Amerikalı sosyal kuramcı Francis Fukuyama, dünyanın Amerikanlaşmasını
demokrasinin ve serbest piyasanın yayılmasıyla bir tutarak, Amerikan değerlerinin ve yaşam
tarzlarının yaygınlaşmasını memnuniyetle karşılar. Sosyolog Roland Robertson ise küresel
kültürel akışların genellikle kültürel faaliyetleri yeniden canlandırdığını öne sürmektedir.
Robertson kültürel küreselleşmenin her zaman yerel bağlamda gerçekleştiğini öne sürerek
kültürel türdeşleşme tezini reddetmekte ve kültürel alış veriş sonucu ortaya çıkan küresel ve
yerelin karmaşık etkileşimini ifade etmek üzere küyerelleşmeden (glocalization) söz
etmektedir. Küyerelleşme ile küreselleşmenin heterojen yönünü vurgulamaktadır. Küreselyerel iç içe geçmiştir. Örneğin günümüzde ekonomi sadece yerel değil aynı zamanda küresel
finans piyasaları ile ilişkilendirilmiş olanak evrensel niteliklidir. Ulusal ekonomi dünya
ekonomisinden bağımsız düşünülemez.

Dünyadaki değişim eğilimini gözlemlediğimizde küreselleşme olgusunun yanı sıra
yerelleşme olgusunun da yer aldığını görmekteyiz. Küyerelleşme (glocalization) kavramı
136

İngilizce küreselleşme (globalization) ve yerelleşme (localization) kavramlarının
birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Robertson’a göre bu kavramsallaştırma içinde mekan,
zamansal ve tarihsel unsurlar kadar önemlidir.

Küreselleşme, zamanımızın hakim gücü olabilir, fakat bu, yerelliğin önemi olmadığı
anlamına gelmez. Yeni bilgi ve iletişim şebekeleri ile bağlantılı olarak yerellikten kurtulma
süreçlerini vurgulamış bulunuyorsak, bu mutlak bir eğilim olarak görülmemelidir.
Küreselleşme, aslında yeniden yerelleşme dinamikleriyle bağlantılıdır. Bu, yeni bir yerelküresel bağlantısının, yerel uzamla küresel uzam arasında yeni ve karmaşık ilişkilerin
oluşumudur. Küreselleşme, bir bulmacanın parçalarını bir araya getirmek gibidir. Yeni küresel
sisteme birçok yerelliği birden yerleştirmek demektir. Buradan da anlaşılacağı gibi küresel ve
yerel kavramları birbirlerinin tamamlayıcısıdır. İnsanlar aslında küreselleşme süreci içerisinde
bir yerelleşmeye gitmektedir. Gelişmiş ülkeler yeniden yerelleşme dinamikleriyle bağlantılı
olan küreselleşme sürecinde yerelleşmelerini tamamlayabilirken, az gelişmiş ya da gelişmekte
olan ülkeler bu kapsamda kendi yerelliklerini ortaya tam anlamıyla koyamamaktadır. Bu
bağlamda gelişmiş ülkelerin kendi değer yargılarını diğer ülkelere kültürel ve ekonomik
açılardan dayatmaları söz konusu olabilmektedir.

XXI. yüzyılda kritik soru, yerel medya ağlarının ve izleyicilerinin rekabeti nasıl
karşılayacağı ve bu durumdan küresel, ulusal ve yerel kimliklerin nasıl etkileneceğidir.
Günümüzde, ulus devletler kendi ulusal medyalarını küresel medyadan kurtarmaya
çalışmaktadır. Örneğin, Hollanda, 1980’lerde uydu yayıncılığının geleneksel medya sistemine
zarar vermesini önlemek için bütün ülkede hızlı bir biçimde kabloya geçmiştir. Çin CNN, NBC
ve MTV, BBC gibi birkaç Batılı haber ve eğlence kanallarının doğrudan yayınlarını
engellemekte, bu kanallar daha çok, uydu aracılığıyla izlenebilmektedir.

Küreselleşme ekonomik etkinlikleri hızlandırmanın yanı sıra sosyal ve kültürel alanda
bilgi ve iletişim teknolojilerinde de hızlı gelişmelere neden olmaktadır. Yalnızca ekonomik
açıdan ele alınamayacak kadar geniş bir yelpazeye açılan küreselleşme olgusu Giddens’a göre
de modernleşmenin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Küreselleşmeyi modernleşmenin bir
sonucu olarak görmek, özellikle de Giddens’ın yaptığı gibi ‘zaman-mekan’ kavramlarıyla
ilişkilendirmek hızlı değişim ve gelişim süreçlerini anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır.
Küreselleşmeyi ‘zaman-mekan’ kavramları bağlamında açıklamaya çalışan Giddens iletişim
araçlarının insanlararası etkileşim sürecinde ne derece önemli olduğunu vurgulamaktadır.
İletişim araçları ve gelişen iletişim teknolojisi sayesinde bilginin küresel anlamda dolaşımı
gerçekleşmektedir. Giddens’ın tanımında da belirttiği gibi küreselleşme, zaman ve mekansal
olarak birbirlerinden çok uzakta gelişen olayların yerel oluşumları biçimlendirebilmesi ve bu
yolla dünya ölçeğindeki toplumsal ilişkilerin giderek yoğunlaşmasıdır. Giddens’a göre,
yaşamın her yönünü ve hatta bireysel kimliği zorlamasa da küresel etkilere maruz bırakan bir
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dünyada yaşıyoruz. Dünyadaki en fakir ülkeler bile McDonalds ve Coca Cola’nın tüketimci
gücünden kaçamamışlardır.

Bağlantılılık: Küreselleşme basitçe karşılıklı küresel bağlanmışlığın yoğunlaşmasıdır.
Mallar, insanlar, sermaye, bilgi, moda, suç ve inançlar karasal sınırlar arasında kolayca
akmaktadır. Küreselleşme bir anlamda dünyanın siyasi, toplumsal ve kültürel alanlarda giderek
daha bağlantılı hale gelmesidir. Gittikçe artan küresel-mekansal yakınlık anlamında ele
alınabilir. Buna Marx; mekanın zaman tarafından yok edilmesi, David Harvey (en önemli
özelliği Marksist kurama uzamsallık fikrini eklemlemesi) zaman-mekan sıkıştırılması
demektedir.

Burada söz konusu olan uzaklıkları aşmak için harcanan zamanın fiziksel (örn. Uçakla)
ya da temsili (bilgi ve imgelerin elektronik araçlarla gönderilmesi) olarak büyük ölçüde
kuşatılması yoluyla uzaklıkların da azaldığı duygusudur. Bu duruma teknoloji sayesinde
zamanın mekan tarafından sıkıştırılması diyebiliriz. Uluslararası borsacılığın ve küresel
ticaretin hakim olduğu günümüz dünyası, dünyada üretilen ürünlere ve farklı mekanlara
erişebilirliğimizdeki hızlı değişim (kitle turizminin yaygınlaşması, uzaklık engelinin
kalmaması), modadaki ve yaşam tarzlarındaki değişmeler, kısacası yaşananların böylesine
yoğunlaşması zaman-mekan sıkışması olarak tanımlanabilir.

Zaman-mekan ve mesafe artık modern dünyanın ayırt edici temel özellikleri değildir.
Modern iletişim ve ulaşım sistemleri sayesinde dünya artık küçük bir yerdir ve dünyayla birkaç
saniyede iletişim kurabilir ve onu birkaç saatte dolaşabiliriz. Bu küçülme aynı zamanda küresel
kontrolü de kolaylaştırır.

Yeni medyalar ve iletişim teknolojilerinin yarattığı zaman-mekan sıkışması, zaman ve
mekan sınırlarını aşarak küresel kültürel köyün oluşumuna ve küresel güçlerin, dünyanın her
bölgesindeki yaşam biçimlerine dramatik bir biçimde girmesinde imkan sağlamaktadır.

Paul Virilio günümüzde küreselleşmenin iki tamamlayıcı özelliği üzerinde durur.
Bunlardan ilki haberleşmenin ve ulaşımın ‘zamansal sıkışması’ nedeniyle mesafelerin aşırı
ölçüde kısalması, ikincisi ‘tele-gözetim’in giderek yaygınlaşmasıdır. Virilio, dalgaların sınır ve
hızlarının kullanılmasıyla canlı yayının doğrudan belirişinin, ‘tele-vizyon’ yani uzaktan ‘büyük
gezegen optiği’ haline dönüştürdüğünü vurgulamaktadır.

Soru: Kültürel Küreselleşme Nasıl Gerçekleşecektir?
138

n

Burada medya devreye giriyor.

n

Medya metinlerinin kültürel etkisi

n
Medyayı bir endüstri olarak gören ve önemli iletişim araçlarına özel
teşebbüslerin sahip olma tarzlarını inceleyen ekonomi-politik yaklaşımlar

n

Küresel medya ideolojisi
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6.1.1Kültür

Endüstrisi:

(Adorno-Horkheimer

1947’de

‘Aydınlanmanın

Diyalektiği’)

Kültür ürünlerinin de metalaşarak bir endüstri haline geldiği iddiasından yola çıkarak
kitle kültürü yerine kültür endüstrisi kavramını kullanmayı tercih etmişlerdir. Kültür endüstrisi
tarafından üretilen kültüre kitlelerin katkısının fazla olmaması bu kavramı tercih etmelerinin
nedenlerindendir. Kitle kültürünü kültür endüstrileri aracılığıyla ele almış ve bu kültüre karşı
olumsuz bir tavır sergilemişlerdir. Kültür endüstrileri kapitalizmle bütünleşmiştir, medya ve
eğlence firmalarıdır. Kapitalist toplumlarda kültür ve sanat eserleri endüstriyel olarak üretilir.
Gerçeklerden kaçan, sürekli eğlence arayışında olan bir kitle toplumu yaratılmaktadır.

Frankfurt Okulu’nun kitle kültürü ve kitlelere karşı olumsuz yaklaşmalarının temelinde
Avrupa’da yükselen faşist hareketler ve iktidarların kültür (ve bilinç) endüstrilerini kullanarak
kitleleri kolayca yönlendirebilmeleri yatmaktadır. Adorno ve Horkheimer kapitalist
toplumlarda ailenin giderek işlevini kaybettiğini ve onun yerini kültür endüstrisinin aldığını
belirtirler.

Kar odaklı bir kültür piyasası egemendir. (Burada reklam devreye giriyor) Adorno,
kültür endüstrisinin yaşam iksiri olarak tanımladığı reklamları sayesinde yeniden ve yeniden
üretildiğini ve toplumları kuşattığını dile getirmiştir.

Kültür endüstrileri başlıca 2 sürece dayanmaktadır. Kültür ürünlerinin standartlaşması
(egemen sınıfın yönetimiyle) ve dağıtım tekniklerinin (reklamla) rasyonelleşmesi süreçleri.

Kültür endüstrilerinde medya organizasyonları devreye giriyor. Yapay kültür,
eğlenceye, tüketime yönelik bir kültür söz konusu.

Tasarımdan geçen bütün metinler kültür endüstrisini oluşturur.

Habermas ‘tüketici vatandaş’ kavramını ortaya atıyor.

Küreselleşmenin tüm ülkeler arasındaki sınırları ortadan kaldıracağı, toplumlar arasında
sosyal,siyasal, ekonomik ve kültürel alanlarda bir kaynaşma yaratacağı düşüncesi Adorno’nun
işaret ettiği gibi kültürün alınır, satılır bir meta haline gelmesine neden olmuştur.
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Kültür endüstrisinde bireyin konumu:

n

Kültür endüstrisi bireyleri şeyleştirmekte, nesneleştirmektedir.

n
Herkese ne yapması ve nasıl davranması gerektiğini söyleyen mekanizmaların
kuşattığı bireylerin farkındalık kazanmaları güçleşmektedir.

n
İnsanlar sisteme uyumlu birer birey olmaları gerektiği konusunda telkin
edilmektedir.

n

İnsanlar artık toplumsal özne olma konumlarını yitirmektedirler.

n
Bireyler özgür irade ve düşüncelerinin gereği ile değil, kendilerine biçilen rolleri
oynayarak yeniden üretim sürecini gerçekleştirmektedir.

Adorno kültür endüstrisinden çıkış yolu olarak sanatı görmektedir. Sanatta gördüğü
umudun temel nedeni, sanatın genel içinde sınırlı da olsa belli bir özerk alan yaratacağına dair
duyduğu inançtır. Sanat insanların düşlerini, umutlarını canlı tutabilecekleri bir alan
sunabilmektedir. Sanat, insanların egemen kapitalist toplumsal düzeninin dışında alternatiflerin
var olduğuna dair inanç taşımalarına olanak tanımaktadır. Adorno’ya göre özerk ve toplumsal
olması sanatın vazgeçilmez 2 niteliğidir. Ona göre sanat, değiştirici bir özne, bir güç olarak
değil; varoluşundaki muhalif özelliği ile örnek olarak kültür endüstrisini alt edecektir.

Kültür endüstrisine çağdaş bir yaklaşım olarak Birmingham Okulu 1964’te Richard
Hoggart’ın başkanlığında kurulmuştur. (Raymond Williams, Edward Thompson, Stuart Hall,
David Morley temsilcileridir.)

Yersiz-yurtsuzlaşma: Kültürün coğrafi ve toplumsal kara parçalarıyla ‘doğal’
ilişkisinin yok olması. Gündelik kültürle, karasal anlamda bulunulan yer arasındaki bağlantının
çözülmesi ya da zayıflamasıdır. Kültürel deneyimlerimizle bulunduğumuz yer arasındaki bağ
her düzeyde dönüşüme uğramıştır. Küreselleşmiş medya aracılığıyla dünyaya açılma ve
kültürel ufkun genişlemesi anlamına gelir. (1940’larda yazılan Minima Moralia, yolculuğun,
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yolda olmanın metnidir; yersiz-yurtsuzluğun hiçbir yerde evde olamamanın/hissedememenin
metni. Bir göçmenin, bir mültecinin metni)

Kültürel olaylar yersiz-yurtsuzlaşmanın kültürel deneyimiyle ilişkilendirilir. Örneğin;
Avrupa Birliği yasaları küçük yerel işletmelerin pratiklerini (olumlu-olumsuz yönde)
etkileyebilir.

Kültürel küreselleşmede medyanın rolü? Yeni medya teknolojilerinin sağladığı ‘seçme’
şansı yersiz-yurtsuzlaşmaya katkıda bulunur. Evin için yersiz-yurtsuzlaşmanın kültürel
etkilerinin hissedildiği yerlerden biridir. Ama tek yer değildir. Örneğin sinemaya gitme de
yersiz-yurtsuzlaşmış bir deneyimdir. Sinema salonunun bulunduğu mekan ve çevresindeki
restoran, barlar, izlenilen film. Yersiz-yurtsuzlaşma yemek kültürü mitleri temelinde de devreye
girmektedir. Bugün süper marketlerinin raflarında çok çeşitli yabancı yiyecekler bulmak
mümkündür. Ancak yemek endüstrisinin küreselleşmesi yeni endişe ve belirsizlik alanlarını da
beraberinde getirmektedir. (Deli dana eti gibi)

Böylesi endişe ve küresel krizler yemek kültüründe çeşitli ‘yeniden yerleştirme’
pratiklerine katkı sağlamaktadır. Örneğin yerel üretim ve dağıtımı hedefleyen organik
tarımcılık gibi.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Küreselleşmenin kültürel neden ve sonuçlarının yanı dıra kültür endüstrsi kavramı

aktarılmıştır.
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Bölüm Soruları

1- “Mc Dünya” kavramı hangi düşünüre aittir?
a) George Ritzer
b) Marshall McLuhan
c)Benjamin Barber
c) Francis Fukuyama
d) Roland Robertson

2- Hangisi McDonaldlaştırılma’nın temel özellikleri arasında yer almaz? (6. Hafta)
a) Verimlilik
b) Hesaplanabilirlik
c) Denetim
d) Çeşitlilik
e) Ürün Standardizasyonu

3- Yersiz-yurtsuzlaşma kavramı ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir? (6. Hafta)
a) Gündelik kültürle, karasal anlamda bulunulan yer arasındaki bağlantının çözülmesi ya
da zayıflamasıdır.
b) Kültürel deneyimlerimizle bulunduğumuz yer arasındaki bağın değişime
uğramaksızın devam etmesidir.
c) Kültürün coğrafi ve toplumsal kara parçalarıyla ‘doğal’ ilişkisinin yok olmasıdır.
d) Yeni medya teknolojilerinin sağladığı ‘seçme’ şansı yersiz-yurtsuzlaşmaya katkıda
bulunur.
e) Küreselleşmiş medya aracılığıyla dünyaya açılma ve kültürel ufkun genişlemesi
anlamına gelir.

4- Turistler, göçmenler, geçici işçiler gibi insan akışlarının ürünü olan küresel kültür
akışı hangisidir?
a) teknomanzaralar
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b) medyamanzaralar
c) etnomanzaralar
d) finansmanzaralar
e) ideomanzaralar

5-Kitle kültürü yerine kültür endüstrisi kavramını ilk olarak kullanan düşünür hangisidir?
a) Theodor Adorno
b) Stuart Hall
c) Noam Chomsky
d) Anthony Giddens
e) Raymond Williams

6- Birmingham Okulu 1933 yılında kurulmuştur.
a) Doğru
b) Yanlış
7- Kültür endüstrisinde bireyler toplumsal özne olma konumlarını korumaktadırlar.
a)Doğru
b)Yanlış
8- Özgürlük, refah, haklar gibi öğeleri içeren devlet ya da devlet karşıtı grupların
ideolojileriyle ilişkili imge akışları hangi küresel kültür akışları arasında yer alır?
a) teknomanzaralar
b) medyamanzaralar
c) etnomanzaralar
d) finansmanzaralar
e) ideomanzaralar
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9-Yersiz-yurtsuzlaşma kavramı ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?
a) Yeni medya teknolojilerinin sağladığı ‘seçme’ şansı yersiz-yurtsuzlaşmaya
katkıda bulunur.
b) Süpermarketler, alışveriş merkezleri yersiz-yurtsuzlaşmaya örnek verilebilir.
c) Organik tarımcılık ve yerel üretim yersiz –yurtsuzlaşmaya örnektir.
d) Kültürel olaylar yersiz-yurtsuzlaşmanın kültürel deneyimiyle ilişkilendirilir.
e) Yersiz- yurtsuzlaşma gündelik kültürle, karasal anlamda bulunulan yer
arasındaki bağlantının zayıflamasıdır.

10- Adorno kültür endüstrisinden çıkış yolu olarak sanatı görmektedir?
a)Doğru
b)Yanlış

Cevap Anahtarı
1- c

6- b

2- d

7- b

3- b

8- e

4- c

9- c

5- a

10- a
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7. KÜRESELLEŞMENİN KÜLTÜREL BOYUTU II

149

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Küreselleşmenin Kültürel Boyutu
Ürün Gösterisi: Global Kültürün Bir Örneği Olarak McDonald’s
Fordizm
Post-fordizm

150

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- McDonaldlaştırma’nın modernizmi mi yoksa postmodernizmi bir ifadesidir? Tartışınız.
2- Çevreci bakış açısına göre McDonald’s’ın bir değerlendirmesini yapınız.
3- Fordizm kavramın kısaca açıklayınız.
4- McDonald’s hangi yıllarda nerede kurulmuştur?
5- Fordizm ile post fordizmi kısaca karşılaştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya
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Anahtar Kavramlar

McDonald’s, fordizm post fordizm
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Giriş

Küreselleşmenin kültürel boyutunun anlatıldığı bu bölümde küresel kültürün bir örneği
olarak her yönüyle McDonald’s fast-food şirketi irdelenecektir. McDonald’s çağı sosyolojik
açıdan, hizmet endüstrisinin, kitle toplumunun ve kültürünün zenginleştiği dönemdir.
McDonald’s’ın, ürün gösterisini ve ona ait tüketici kültürünü dünyanın her yerinde teşvik
ederek, Amerikanlaştırmanın ve küresel kapitalizmin kültür elçisi olması konusu örneklekle
aktarılacaktır.
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KÜRESELLEŞMENİN KÜLTÜREL BOYUTU (2)

7.1.Ürün Gösterisi: Global Kültürün Bir Örneği Olarak McDonald’s

McDonald’s fast-food şirketi, küresel kapitalizmin ve Amerikanlaştırmanın başlıca
sembollerinden biri olarak ve içlerinden çoğunun Amerikanlaştırılmış şirket
küreselleşmesinden nefret ettiği bir bütünün, büyük ölçüde itiraz ettiği bir sembol olarak ortaya
çıkmıştır. McDonald’s, 121 ülkede 30.000’den fazla bölgede satış noktasına sahip, günde 35
milyonu aşkın müşteriye hizmet veren ve yılda 2 milyar dolardan fazla kar elde eden çok büyük
çaplı bir şirkettir. Bu dünyanın dört bir yanında gerçekleşen modernleştirme, rasyonelleştirme,
verimlilik ve kültürel homojenlik süreçlerini açıklayan, süreçlerini açıklayan, son derece
önemli sosyolojik bir fenomendir. McDonald’s, ürün gösterisini ve ona ait tüketici kültürünü
dünyanın her yerinde teşvik ederek, Amerikanlaştırmanın ve küresel kapitalizmin kültür elçisi
olmuştur.

Kapitalist toplum, kendini tüketicilere bir ürün yelpazesi olarak göstermektedir. Ürün
gösterisi, kitle iletişim araçlarının çeşitliliği sayesinde, kurumsal mal ve hizmetleri teşvik
etmektedir. Örneğin, McDonald’s, kendine özgü mimarisi, ürünleri, görüntüsü ve insanların
hayal dünyasındaki rolüyle her yerde bulunmaktadır. McDonald’s’ın başarısı büyük ölçüde,
ürünlerinin ve hizmetlerinin, ABD’deki değişen toplumsal ve kültürel şartlarla
eklemlenmesinin ve sonra da fast food endüstrisinin büyümesine imkan veren ve
McDonald’s’ın zaferini mümkün kılan küresel ekonominin bir sonucudur. II. Dünya Savaşı
sonrasında hız kazanan araba kültürü, ulusal karayolları trafik sisteminin gelişmesi, şehir dışına
yapılan göçler ve gençlik kültürünün zenginleşmesi McDonald’s’ın başarısına katkıda
bulunmuştur. Çalışan kadın sayısı arttıkça ve hizmet ekonomisinin ruhu, sınıftan sınıfa ve
bölgeden bölgeye yayıldıkça, anneler her akşam evde yemek pişirme zorunluluğundan
kurtuldular. McDonald’s, kendini hem çocuklar için bir eğlence yeri hem de ailenin birlikteliği
için uygun bir mekan olarak ambalajladı. Çocuklarına sağlıklı yiyecekler pişiremedikleri için
suçluluk duyan aileler de, McDonald’s’ta yemek isteyen ve bundan son derece keyif alan
çocuklarının memnuniyetiyle, suçluluk duygularını yatıştırmışlardır.

McDonald’s çağı sosyolojik açıdan, hizmet endüstrisinin, kitle toplumunun ve
kültürünün zenginleştiği dönemdir. McDonald’s, 1950’lerde ABD’deki kitle toplumunun
başlıca eğilimleri ve değerleri olan uygunluk, tekdüzelik, standartlaşma, verimlilik, pratik
olmayı ve teknolojiyi tasvir ediyordu. Ayrıca metalaştırılmış ürünleri ve geleneksel malların ve
alışkanlıkların verdiği memnuniyeti değiştiren sosyal değişim sürecinin bir parçasıydı. Eskiden
insanlar yiyecekleri kendileri yetiştirip pişirirken, gelişmiş endüstriyel toplumların, gıda
maddeleri üretimi ve tüketimi gibi faaliyetler geliştirmeleriyle birlikte onlar da makineleşip
modernleştiler. Önceleri yiyecek de büyük ölçüde bölgesel bir fenomen iken, kitlesel bir
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toplumda, milyonlarca insan, tıpkı aynı televizyon programlarını izledikleri ve aynı kitapları
okudukları gibi, aynı fast foodları tüketmişlerdir.

McDonald’s; işlenmiş ve suni gıda maddelerinin, geleneksel yiyeceklerin yerini
almasıyla, insanlara yeni yemek alışkanlıkları ve ürünleri sunarak, tüketici halkı yapay bir
kültür ve çevreye alıştırmaya yardımcı olmuştur. McDonald’s; hizmet ekonomisinin
yükselişini, iş gücü piyasasında kadının gelişimini, makinelere ve servis endüstrilerine ülke
içinde iş yapma imkanı sunan modern eğilimi ve standartlaşmış kitle toplumunu ve kültürünü
beraberinde getirmiştir. Bu süreçler, ailelerin gıda maddelerini üretmekten vazgeçmelerine ve
akşam yemeklerini fast-food mekanlarında yemelerine imkan vermiştir.

McDonald’s’ın yükselişi ve yayılması, toplu fabrika üretim tekniklerinin, restoranlar ve
gıda maddeleri üretimi gibi hizmet endüstrilerinde kullanıldığı bir çağa damgasını vurmuştur.
McDonald’s; eskiden daha küçük çapta ve geleneksel olan aileye ait olup, yine aile tarafından
yönetilen çok sayıda geleneksel işletmenin, sanayileşmesine ve modernleşmesine yol açmıştır.

McDonald’s genellikle bir Amerikan şirketinin başarı hikayesi olarak gösterilmektedir.
McDonald’s’ın şubelerini genişletmeye başladığı ilk zamanlarda kurucusu Ray Kroc,
söylendiğine göre trafik akışından ve rakip restoranların yokluğundan faydalanarak,
McDonald’s’ın nerelerde açılabileceğini bulmak için ülkeyi dolaşıyordu. McDonald’s’ın fast
food yerlerini, zarar etmeye meyilli yerleşik işletmelerin bitişiğine açarak rakip aile
restoranlarını kasıtlı olarak devre dışı bıraktığına dair hikayeler de mevcuttur. McDonald’s
alternatifleri ortadan kaldırmak ve pazar hakimiyeti kurmak ve özel şirket modellerinin gücünü
kanıtlamak üzerine kurulu, yıkıcı şirket sermayesi tasarının bir parçasıdır. Modern dünyaya ait
çok az sayıda eser ve kurum, Big Mac’leri, altın sarısı yayları, Ronald McDonald’ı, popüler
film ve oyuncaklara ait promosyon kampanyaları, yardım dernekleri, reklamları ve son yıllarda,
dünya çapında kendisine karşı yapılan protestoları ile bilinen McDonald’s kadar tanınmış ve
yaygındır. McDonald’s; eğlence, ailelerin birlikteliği ve McDonald’s ile yakından ilgili olan
Amerikanlaşma deneyimleri oluşturmak için reklam kampanyalarını ve promosyon
gösterilerini seferber etmektedir. Bu yüzden kişi, bir Big Mac yediği zaman, ürünü yemenin
getirdiği memnuniyetin yanı sıra, hoşça vakit geçirmenin, ortak bir deneyimi paylaşmanın,
tüketici değeri ve etkinliğinin işaret değerlerini de tüketmiş olur. Belirli bir gıda ürününü satın
almak ve yemek; ucuz yiyecek, ailece yemeğe çıkmak, Amerikalılık ya da modernlik gibi işaret
değerlerinin tüketimini içine alan bu deneyimin sadece bir parçasıdır.

Küresel ve yerel arasında McDonald’s: McDonald’s küresel bir fenomen haline
geldikçe, bazı kültürlere modernleşmeyi ve modernliği sunarken, Batılı ve Amerikalı olmayan
seyircilere de yeni yiyecek üretme ve tüketme şekillerini öğretmektedir. Örneğin,
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McDonald’s’ın Asya’ya girişi hakkında araştırmalarda, McDonald’s’ın tüketicilere sıraya
girmeyi, kuyrukta beklemeyi ve yiyecek tüketiminin modernleşmiş süreçlerine katılmayı nasıl
öğrettiği vurgulanmaktadır. Batılı olmayanlara Batı modernliğinin değerler sistemine
katılmalarına imkan veren kültürel farklılıklar deneyimi sunmaktadır. Batılı olmayan işçilere
hızı, verimliliği, gıda maddelerinin temizliliğini ve müşteri hizmetlerini öğretmektedir. Bu
yüzden de, yeni kültürel formlar, toplumsal alışkanlıklar ve hayat tarzları meydana getiren
küreselleşme sürecinin bir parçasıdır. McDonaldlaştırma, kültürel pedagoji ve ideoloji olmakla
birlikte, bir dizi toplumsal uygulamadır. McDonald’s, herkes için ucuz ve cazip ürünler üreten,
müşterilerine iyi bir şekilde hizmet veren ve karlı bir alışveriş olarak görülen ürünler sunan,
tüketici yeniliklerinin ve teknik yeniliklerin ülkesi olan bir ABD modeli sunmaktadır.
McDonald’s kendisini; aile, milli bayramlar, vatanseverlik, Hıristiyan yardım dernekleri gibi
geleneklerle ve Coca Cola ve Disney gibi medya kültürünün sembolleriyle bağdaştırmaktadır.
Bu yüzden ABD vatandaşları için McDonald’s’a gitmek, Amerikan tüketici toplumuna
katılmak, milli kültüre ortak olmak ve ortak değerleri tasdik etmek demektir.

Batılı olmayan toplumlarda yaşayanlara göre McDonald’s gösterisi, Batı modernizmini
ifade etmekte, mutfak ve toplumsal deneyimler açısından geleneksel kültürlerine alternatifler
sunmaktadır. McDonald’s, Asya ülkelerinde, Big Mac ile birlikte noddle (çin eriştesi)
yemekleri servis yaparak ve restoranların bölgesel sahiplerinin, yerel damak lezzetlerine uygun
olarak menüde değişiklikler yapmalarına imkan vererek, yerel kültürlere ayak uydurmaktadır.
Amerikanlaşmış orijinal menüdeki değişiklikler şöyleydi: Türkiye’de ayran, İtalya’da espresso
kahve ve soğuk hamur işleri, Hollanda’da vejetaryen hamburgerleri, Filipinler’de McSpagetti,
Norveç’te McLaks (ızgara somon balıklı sandviçler), Almanya’da baharatlı sosisler ve bira.
Böylece McDonald’s bir yandan küresel tüketici kültürünün standartlaşmasına ve
homojenleşmesine yardımcı olurken, diğer yandan da dünyanın birçok yerine çeşitlilik, farklılık
ve yenilikler getirerek, melezleşmiş, postmodern, küresel popüler kültürün oluşumuna katkıda
bulunmaktadır.

McDonald’s çalışanlarının kendilerini sıkıcı çalışma koşulları altında çepeçevre
kuşatılmış ve kafese kapatılmış olarak hissetmelerine rağmen, McDonald’s müşterilerinin
çoğunun kendilerini, yakalanarak demir kafese atılmış olarak görmeleri ihtimal dahilinde
değildir. Kültürel yönden, McDonaldlaşma, müşterilere lunapark havası yaşatırken ve onları
eğlendiriken aynı zamanda da karınlarını doyurmak için, çoğunlukla gösterimdeki filmlerden
görüntüler ve popüler eğlencenin sembolleriyle donattığı renkli ortamıyla, modernleşme
koşullarını gizlemeye çalışmaktadır. Gösterişli ve zevksiz görünümünün altında, hiç kuşkusuz,
modernleşmenin amansız koşulları (ve karı en yüksek seviyeye çıkarma girişimleri), hızlı
tempolu bir tüketici toplumuna eğlence ve keyifli bir yemek sunan McDonald’s restoranlarının
vaat edilen deneyimlerinin aldatıcı görünümüyle gizlenerek, müşterilerinin arkasından iş
yapmaktadır.
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Modernizm ve Postmodernizm arasında McDonald’s: McDonald’s ve
Mcdonaldlaştırma; modernleşmenin, standartlaşmanın ve çoğunun kendisini modernizmle
özdeşleştirdiği kitle üretim ve tüketiminin bulgusal örnekleridir. Modernizm teorisyenlerinin
ileri sürdüğü gibi, günlük hayatın giderek daha fazla rayonelleştirilmesi, geleneğin
parçalanmasını ve yerine yeni ‘modern’ formların geçmesini gerektirmektedir. Başka bir görüşe
göre, McDonald’s’ın dünyanın her yerinde küreselleşmesi, onu özendiren kültürel formlar ve
semboller, bir

çok insanın bunu deneme ve yaşama şekli, McDonald’s’ın aynı zamanda postmodern
bir mantığı temsil ettiğini öne sürmektedir. Küresel bir üretim şekli olan McDonald’s, post
fordizmin, kültür ve kimliklerin melezleşmiş formların ve gerçek ve modernin yerini alan, yeni
bir simülasyon ve hiper gerçeklik aleminin örneği olarak ortaya çıkmaktadır.

Mcdonaldlaştırma, üretim ve tüketimin rasyonelleştirilmesi fikri ve formu konusunda
kesinlikle modern iken, reklamcılık ve reklam kampanyalarıyla artan McDonald’s deneyiminin
işaret değerleri, tüketicilerin efsanevi ve gerçek üstü bir Amerikan dünyasına adım atıp, aile
eğlenceleri ve hoşça vakit geçirmesiyle, post modern sonuçlar doğurmuştur.

Umberto Eco ve Jean Baudrillard tarafından geliştirilen ‘hiper-gerçeklik’ kavramı, Disneyland örnek bir Amerikan hayali sunduğunda, ortada karmaşık bir toplumsal gerçeklikten
ziyade Amerikalılar’ın olması gibi- gerçekten daha gerçek bir dünyayı ifade etmektedir.
McDonald’s reklamları, bu hiper-gerçek (aşırı gerçek) ABD’ni (ya da onun küresel
tüketicilerine göre bir modernizmi) yansıtmaktadır. Mimarisi de, onu kişinin gerçekten
uzaklaşarak efsanevi yiyecekler tüketebileceği ve kültürel mesafe kat edebileceği altın renkli
yaylar dünyasında göstermeye çalışmaktadır. Küreselleşmiş bir McDonald’s, post fordizm ve
postmodern bir kültürel melezleşmeyi temsil etmektedir. McDonald’s gibi modern şirketler
1950’lerden 1990’lara kadar uzanan tarihi dönemlerinde, son derece merkezi şekilde
yönetiliyordu ve şirketler yukarıdan aşağıya doğru hiyerarşik bir biçimde yapılanmıştı. Modern
şirketler ise günümüzde fordizm olarak tanımlanan bir şekilde standartlaşma ve
homojenleştirme ile kitlesel üretim ve tüketim yapmaktadır. Günümüzde küreselleşmiş bir
McDonald’s, daha az merkezi, yönelim bakımından daha lokal ve daha çeşitli kültürel
uygulamalara sahip olarak postfordizm tanımlamalarına bir örnek teşkil etmektedir.

McDonald’s başlangıçta esas olarak, kitlesel gıda üretim ve tüketiminde modernizmin
bir ifadesiyken, özellikle küreselleştikten ve modernizmin ürün ve sembollerini yerel gelenekler
ve kültürle sentezleyen postmodern melezleştirmenin bir parçası haline geldikten sonra,
müşterilerini bir simülasyon dünyasına, hiper gerçekliğe ve sınırların çöküşüne doğru çekerek,
düşsel reklamlar ve ürün gösterileri aracılığıyla postmodern çizgiyi geçmişti
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McDonaldlaştırma’nın modernizmin ya da postmodernizmin bir ifadesi olduğu üzerinde
ısrar etmek bir hatadır; çünkü her ikisini birden ifade etmektedir. Özellikle Batı dünyası dışında
yaşayan McDonald’s müşterisi, kültürel bir deneyimin yanı sıra bir mutfak kültürü paylaşarak,
Amerikanlaştırılmış hiper-gerçek bir yiyecek üretim ve tüketimi sahasına adım atmaktadır.
Baudrillard’a göre hiper-gerçek ayrıca moda görüntüleri ve eğlence endüstrisine yansıtılan
‘örnek bir beden’i ya da dergilerin tasvir ettiği veya medya görüntülerinde sunulan ‘örnek ev’i
tanımlamaktadır. Dolayısıyla McDonald’s ürünleri, yiyeceklerini kendileri düzenleyerek, suni
katkı maddeleri, tatlar ve malzemeler üretmek için gıda teknolojileri kullanarak ve geleceğin
suni tekno-gıdalarını öngörerek teknolojik bir fastfood üretim ve tüketim modeli
oluşturmaktadır. McDonald’s fast food tüketim modeli, geleneksel ev yapımı yiyecek modelini,
metalaştırmış gıdalarla değiştirmektedir. Fast-food modeli, gıda üretimi için yeni bir model
haline gelmiştir. Donmuş ve hazır yiyecekler ve başka çok sayıda fast-food restoran işletmeleri
zincirinin ve suni gıda üretiminin piyasaya girmesiyle bu modelin benzerleri yapılmıştır.

Baudrillard’ın postmodern bakış açısına göre, suni ürünleri, tatları ve keyifleri,
hamburgerler, kızarmış patatesler ve shake’lere benzettiği için, McDonald’s mutfağı, bir
yiyecek simülasyonu olarak da görülebilir. Gıda maddeleri; lezzetleri, yapıları ve malzemeleri
bakımından büyük ölçüde kimyasal katkılara ve suni maddelere dayandıkları için suni bir
şekilde oluşmuş bir mutfağa örnek teşkil edebilir. McDonald’s’ın yiyecekleri, suni ve işlenmiş
bir dünya için, işlenmiş ürünlerdir. McDonald’s, gıda teknolojilerinin ve gıda üretim ve tüketim
organizasyonun aracılığıyla, yeni bir yiyecek ve yemek yeme modeli sunmaktadır. Reklamlar
ve promosyonlar da, McDonald’s müşterisinin, Amerikalı gibi, aile birlikteliği ve toplumsal
ilişkilere dair hiper-gerçek ideolojilere katılmasına imkan vermektedir. McDonald’s ayrıca,
reklamlarını Amerika’ya özgü geleneksel imajları ve aile ideolojisiyle şifreleyerek, geleneksel
ve çağdaş arasındaki sınırları yıkmaktadır; çünkü ailevi yemek alışkanlıklarına zarar vermekte
ve yiyeceklerin ve mutfağın önemini, ailelerin birlikteliğini ve toplumsal deneyimi yeniden
tanmlamaktadır.

McDonald’s gösterisine eleştiri: McDonald’s karşıtları; bireysellik, özgürlük ve
Habermas’ın
deyimiyle,
‘dünya
hayatının
toplumsal
düzen
tarafından
sömürgeleştirilmesi’ndeki çöküşü hızlandırmak için, Frankfurt Okulu’nun homojenleştirme,
standartlaştırma ve metalaştırma karşıtı kitle toplumu eleştirisine benzer iddialar ortaya atma
eğilimi göstermektedirler. Modernizme ve rasyonelleştirmeye dair bu eleştirel bakış açıları;
insanların, artan benzerlik, özgürlük ve çeşitliliğin kaybolmasına ve modern toplumların
gelişimine bağlı olan toplumsal dış güçlerin egemenliğine dair olan korkularını ifade
etmektedir. McDonald’s’ı eleştirenler muhtemelen McDonaldlaşma’nın olumlu yönlerini
yeterince bilmemekte ve değerlendirmemektedirler. Kurulduğu 1950’li yıllardan 1990’lı yıllara
kadar, McDonald’s’ın olumlu imajı, gösteri toplumuna yayılmıştır. Genel olarak, medya hem
kendi reklam bütçelerine hem de yardım derneklerine çok büyük katkıda bulunan bir şirketi
çoğunlukla olumlu şekilde gösterme eğilimindeydi. McDonald’s hızla hem küresel bir başarı
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hikayesi hem de Amerikan iş dünyasının efsanesi haline gelmişti. Bununla beraber
McDonald’s, birdenbire küreselleşme karşıtı protestoların hedefi, Amerikanlaştırma ve
küreselleştirilmiş tüketici kültürü ile ilgili yanlışlıkların bir simgesi haline gelmiştir.

McDonald’s’ın yiyeceklerinin tuz, şeker ve yağlarla dolu olması, ürünlerin yüksek
kolestrollü olduğu şüphesini doğurmaktadır. Neredeyse dünyanın her yerindeki beslenme
uzmanları, McDonald’s’ın sattığı yiyecek türünün insanlar için zararlı olduğunu ittifakla kabul
etmektedir. Big Mac’te 12.6’sı doymuş yağ olmak üzere 28 gram yağ ve patates kızarmasında
22 gram yağ ve çeşitli ürünlerinde kullanılan 52 tane katkı maddesini kullanan bir şirketin
açıklamasında söyledikleri hiç şaşırtıcı değildir: ‘Beslenmeye gerçekten hitap edemeyiz ve onu
savunamayız. Biz besleneme satmıyoruz ve insanlar da McDonald’s’a beslenme için
gelmiyorlar.

McDonald’s’ın ürünlerini tüketmesi için çocukları hedef almasının sonuçları, 2001
yapımı ‘Fat’ başlıklı bir belgeselde açıkça belirtilmiştir. Bu belgeselde her dört Amerikalı
çocuktan birinin obezite rahatsızlığının olduğuna ve çocukların obezite oranının dünyanın her
yerinde arttığına işaret etmiştir. Ayrıca bugün Pekin’de her on çocuktan birinin obezite hastası
olduğu belirtilmiş ve Çinli çocukların kilosundaki endişe verici artışın, McDonald’s’ların
Çin’de çarpıcı bir şekilde yayılmasıyla ve tek çocukluk söz konusu olduğu için ebeveynlerin
çocuklarını memnun etme eğilimleriyle kısmen ilgili olduğu iddia edilmiştir. Ayrıca
McDonald’s ve diğer fast foodlarla ilgili olarak e.coli bakterisinden kaynaklanan tehlikeler ve
başka sağlık sorunları da bulunmaktadır. McDonald’s’ın satışları özellikle sağlık bilincinin
arttığı bölgelerde düşmektedir. George Ritzer, Weber’in modernleşme teorisini kullanmakta ve
ekonomik rasyonalizm açısından bile, McDonald’s’ın vaat ettiği kaliteyi vermediğini iddia
etmektedir. Satılan kızartmalarda, içeceklerde, hamburgerlerde ve diğer ürünlerde kara yönelik
çok büyük bir fiyat artışı olduğunu öne sürmektedir.

Bunun yanı sıra, McDonald’s’ın yemek yeme deneyimi sohbet ve toplumsal etkileşime
çok az olanak sağlayan ve bu yüzden de nadiren kaliteli bir ailevi sosyal deneyim ve toplumsal
bir yemek yeme deneyimi olan seri tüketime bir örnektir. McDonald’s’ın hedefi 10 dakikalık
bir yemek yeme tecrübesini garantilemektedir. Geleneksel ve ailevi değerleri ve ekonomik
değeri öven McDonald’s reklamları son derece aldatıcıdır. Ritzer’in belirttiği gibi, McDonald’s
uygulamaları çoğunlukla reklamlarında ve şirket propagandalarında gösterilen değer, etkinlik
ve sağlığa yararlılık mecburiyetleri ile çelişmektedir.

Gıda üretim ve tüketimi açısından, McDonaldlaşma 1950’li yılların sosyal
teorisyenlerininaçıkladıkları, uyum ve kitleselleştirme eğilimlerini açıkça dile getirmektedir.
Bütün bir McDonald’s deneyimi, kişiyi, önceden şekillendirilmiş bir tekdüzelik ve
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homojenleştirme kalıbına sokmaya çalışmaktadır. Kişi, az sayıdaki çeşitten birini seçerek
sipariş vermektedir ve damak tadını şirket deneyimine uydurmak zorundadır.

Mimari yönden McDonald’s ortamı; benzerliği, şirket homojenliğini, suni ve
standartlaşmış bir yeri ifade eden, sıradanlaştırılmış ve standartlaştırılmış tasarımı ve yapısıyla
sıkıcı ve kişiliksizleştirici bir mekandır. Çalışanlarına ve çalışma koşullarına gelince,
McDonald’s’ın üretim mekanizması; katı kuralların, rutinliğin ve asgari ücret veren, yeni işçi
alma oranının son derece yüksek olduğu düşük ücretli işgücünün çarpıcı bir örneğidir.

McDonald’s özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki işgücünü sömürmektedir. Örneğin
Vietnam’daki bir fabrikada McDonald’s’ın çocuk mönüleriyle birlikte hediye edilen ve çoğu
Disney karakterleri olan oyuncakları yapan 17 yaşındaki kız çocukları saatte 6 sent gibi çok
düşük bir ücret karşılığında haftanın yedi günü, günde 9 ila 10 saat çalışmaya mecbur
edilmektedir. Haftada 70 saat çalışan bu çocuklar evlerine 4.20 dolarlık bir maaşla
dönmektedirler. Ayrıca kimyasal maddelere maruz kalan ve havalandırmanın azlığına yenik
düşen 200 işçi hastalanmıştır. Kimyasal bir çözücü olan asetona uzun süre maruz kalmak, baş
dönmesine, bilinç kaybına, karaciğerin ve böbreklerin hasar görmesine ve göz, burun, boğaz ve
derinin kronik bir biçimde tahriş olmasına neden olabilmektedir.

McDonald’s ve Disney, sağlığa zararlı koşullar altında, az ücretle işçi çalıştırdıkları
Vietnam’daki iş yerinin ortaya çıkması yüzünden, herkesin gözünde kötü bir üne sahip
olmasına rağmen, satış yerleri için oyuncak üretmek üzere sağlığa zararlı koşullar altında,
düşük ücretle çocuk işçileri çalıştırmaya devam etmiştir. McDonald’s ve Disney, sağlığa zararlı
koşullar altında az ücretle işçi çalıştırdıkları Vietnam’daki iş yerinin ortaya çıkması yüzünden,
herkesin gözünde kötü bir üne sahip olmasına rağmen, satış yerleri için oyuncak üretmek üzere
sağlığa zararlı koşullar altında, düşük ücretle çocukları çalıştırmaya devam etmiştir. Bu yüzden
2000 yılında McDonald’s çalışma şartları kötü olan işyerlerinde çocuk mönülerinden çıkan
Snoopy, Winnie the Pooh ve Hello Kitty oyuncakalrını yapmak üzere, reşit olmayan Çinli
işçileri çalıştırmakla suçlanmıştı.

McDonald’s kız çocuklarını restoranlarına çekebilmek için, geleneksel olarak Barbie
bebek promosyonlarını kullanmıştır. Bu uygulama McDonald’s’ın çocukları sağlıksız
yiyeceklere doğru yönlendirme teşebbüslerine dikkatleri çekmektedir. Bu promosyon ürünleri
neredeyse köle gibi çalıştırılan işçiler tarafından üretilmektedir ve McDonald’s, hem ürünlerini
sömürmekte hem de potansiyel müşterilerini kendi amacı ve çıkarları doğrultusunda
kullanmaktadır.
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Çevreci bakış açısına göre, McDonald’s’ın ürünleri, ekolojik olarak bozulmalara yol
açmakta ve toprağın, yağmur ormanlarının, nehirlerin, otlakların ve kendi et ve süt ürünlerinin
üretilmesinde kullanılan diğer kaynakların zarar görmesine neden olmaktadır. McDonald’s,
başlangıçta, ormanların yok olması tehdidi altında olan Kosta Rika ve Brezilya gibi yağmur
ormanları bölgelerinden sığır ithal ettiğini yalanlıyordu, fakat sonradan yapılan kanuni işlemler,
McDonald’s’ın, o bölgelerden et tedarik ettiğini ortaya çıkarmıştır. Bundan dolayı, McDonald’s
biyolojik olarak parçalanamayan eski plastik bardaklarını ve diğer ambalaj malzemelerini, geri
dönüşümlü ürünlerle değiştirerek, çevre sorunlarına ayrıcalık tanımasına rağmen ürünleri ve
uygulamaları genel olarak çevreye zararlıdır.

McDonaldlaşmanın Kişisel ve Siyasal Boyutu: Kişi McDonald’s’a gitmeye
niyetlendiğinde ya da fast food almak için kuyrukta beklerken, kendine şu soruyu sormalıdır:
fast food yiyerek ne yapmış oluyorum? İstediğim beslenme türü ve vücut şekli bu mu? Abur
cubur yemekle, hayvanları öldürmekle, tutucu ve çok uluslu bir şirketle özdeşleşiyor
muyum?Tercihini McDonald’s’dan yana kullanmak ya da ona karşı durmak, sadece kişisel
tercih meselesi değil, aynı zamanda toplumsal, ahlaki ve siyasi bir meseledir. McDonald’s
gösterisi küresel kapitalizmin bugünkü yerini anlamamızı sağlamaktadır. McDonald’s küresel
kapitalizmin yanlış yönlerini gösteren küresel örnek şirket özelliklerini taşımaktadır. Bununla
beraber, McDonald’s karşıtı küresel hareket ve kapitalizmin aşırılığı, küreselleşmenin direnç,
baskı ve hakimiyet formları da doğurduğunun göstermektedir.

McDonald’s küreselleşme karşıtı hareketin başlıca hedefi olmuştur. Dünya çapında
gerçekleşen küreselleşme karşıtı kampanya; küresel kapitalizmin amansızca ilerleyişini ve onun
ürünlerini ve gösterisini, direniş ve mücadelenin küresel hareketlerini bir çırpıda anlatan,
küreselleşmenin kendi içindeki çelişkilerini göstermektedir. McDonald’s; Seattle, Prag,
Washington, Davos, Toronto ve Ottowa’daki protestolar dahil, küreselleşme karşıtı hareketin
büyük gösterilerinin neredeyse hepsinde saldırıya uğramıştır. 11 Eylül saldırılarının olumsuz
sonuçlarından biri de, McDonald’s’a karşı yapılan şiddetli saldırıların yoğunlaşması olmuştu.
Türkiye’de bir McDonald’sprotestocular tarafından bombalanmış ve ABD’nin Afganiztan’ı
bombalamasına öfkelenen bir grup da Pakistan’da bir McDonald’s’ı tahrip etmişti.

Sonuç olarak McDonald’s’ı eleştirel olarak sorgulamak, modern toplumun
günümüzdeki formunu daha iyi anlamamıza ve daha iyisini tasarlama ve oluşturma
çabalarımıza da yardımcı olacaktır.

Fordizm: Adını Henry Ford’un otomobil fabrikasındaki seri üretim ve montaj
bandından alan Fordizm, özellikle 1900’lü yıllarda, Batı toplumlarında yerleşen kitlesel üretim
ve tüketim merkezli bir yaşam tarzını tanımlar. Ford, geliştirdiği modelle, çeşitli aşamalara
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ayrılan üretimin hareketli bir montaj bandı üzerinde daha kısa sürede tamamlandığını keşfetmiş,
böylelikle üretkenliği en üst düzeye çıkarmıştır.

Katı ve sistemli iş örgütlenmesi anlamına gelen Taylorizmden etkilenen Ford, üretimi
arttırma amacıyla vardiya sistemine geçerek, işçilerin ücretlerini arttırmış, emek gücünü
organik bir bütün haline getirmek suretiyle maliyetleri düşürmüş ve seri üretilen otomobillerin
fiyatlarını makul seviyede tutmayı başarmıştır.

Fordizm, sadece bir üretim biçimi değil, aynı zamanda toplumsal yansımaları da olan
kültürel bir durumdur. Bir ‘ideoloji’ olarak fordizm terimi ilk kez Gramsci tarafından, 1931’de
yazılan Amerikan endüstriyel yaşam biçimini betimleyen ‘Amerikanizm ve Fordizm’ adlı
makalede kullanılmıştır. Gramsci’ye göre fordizm, kapitalist medeniyette yeni bir dönemi
başlatmıştır. Yalnızca üretim planlanmamış, aynı zamanda bireyi de planlanmıştır. İşçinin
sadece fabrika yaşamını değil, ev ve aile yaşamını da işgal etmiştir. Amaç; yeni bir işçi ve insan
tipi yaratmaktır. Gramsci’ye göre; çalışma ve üretim koşulları, bireyleri çalışma dışı alanlarda
da benzer şekilde düşünmeye ve hissetmeye yönlendirmiştir. Gramsci’nin de belirttiği gibi ileri
kapitalizm içinde yeni bir uygarlık dönemi olan fordizmin temelinde, sanayideki seri üretim
dünyasının bant sistemi yatar. Fordizm’deki seri üretim, standartlaşmış malları almakta istekli
olması gereken bir tüketici kitleyi, kısacası, kitlesel tüketimi önceden varsayar. Bu durumda
tüketim, kitle tüketim normunun oluşturulmasında canalıcı bir öneme sahiptir. Fordizm, kitlesel
tüketime ek olarak, yönlendirilen bir ulusal piyasa ve merkezileşmiş bir örgütlenmeye dayanır.
Ancak fordizmin çözülmesiyle, post-fordizm dönemine geçilmesiyle seri üretimin sınırlarının
fark edilmesiyle birlikte, sanayinin kaptanlığı reklamcıların ve pazarlamacıların eline geçmiştir.
Bu yeni düzende tasarımcılar yenilik üretir ve yaşam tarzlarını biçimlendirirken, vitrinler de
mal satmak yerine, tarz satmaya dönüşmüştür.

Fordizm terimi bant tipindeki üretim örgütlenmesinden fazla bir şeydir. Tüketim
mallarının ticarileşmesini dolayısıyla da sosyal ilişkilerin ticarileştirilmesini beraberinde
getirir. Bir anlamda Taylorizm’e ideolojik ve sosyal bir boyut kazandırmıştır.

Post-Fordizm: 1970’li yılların ortalarından itibaren, bazı sosyal bilimciler tarafından,
Batı’da üretim ve tüketim faaliyetlerinin Fordist süreci tamamladığı ve artık Post- Fordizme
geçildiği çeşitli iletişim organlarında dile getirilmiştir.

Post-Fordizm 1960’ların sonundan itibaren ağır endüstrinin inişe geçtiği ve erkeklerin
gruplar halinde fabrikalarda, kadınların da görece hafif işlerde çalıştığı bir dönemin sonunda,
üretim ve tüketim biçimlerinde meydana gelen yapısal değişimleri tanımlar. Post-Fordizm
olarak adlandırılan bu sürecin en belirgin özelliği, hem üretim düzeyinde hem de tüketim
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düzeyinde ‘esnek’ bir anlayışın ekonominin merkezine oturmasıdır. Post-Fordizmin kökenini
daha fazla ‘tüketim’ oluşturmaktadır.

‘Katı’ Fordizmle ‘esnek’ Post-Fordizm arasındaki farklılıklar:

Fordizm

Post-Fordizm

1) Kitlesel pazarlama, üretim

Bireysel üretim, pazarlama

2)Ulus devlet merkezli

Global ölçekte, şirket merkezli

örgütsel yapılanma

yapılanma

3)Büro ya da fabrika merkezli

Ev merkezli

4)Vasıfsız işçiler

Yüksek vasıflı ya da az sayıda işçi

5)Kitlesel, aile merkezli tüketim

Bireysel, hatta bireyci tüketim

6)İşçi sınıfı, ortalama maaş

Hizmet sınıfı, yüksek maaş

7)Birlik ve dayanışma ruhu

Bireyci düşünce ve girişimcilik

8)İşçinin tek bir görev yapması

Çoklu görev

9)Sendikalar, toplu sözleşme

Şirket ve bireysel sözleşmeler

10)Dayanıklı tüketim mallarına talep

Lüks tüketim mallarına talep

11)Tüketimin herkesi eşit düzeye

Tüketimin bireyleri farklılaştırması
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ulaştırması

Post-Fordizm bilgi teknolojisinin gelişimi ve esnek üretim yöntemlerinin ortaya
çıkışıyla, çok uluslu şirketlerin doğuşu ve mali piyasaların küreselleşmesiyle bağlantılıdır. PostFordist unsurların modern dünyada ortaya çıktığını kabul etsek de, Fordist unsurların
varlıklarını sürdürdükleri ve hiçbir yok oluş belirtisi göstermedikleri açıktır. Örneğin
“McDonaldlaşma” olarak adlandırabileceğimiz şey Fordizmle ortak birçok özelliğe sahip bir
olgudur. Tek tip ürünler, katı teknolojiler, standartlaştırılmış iş rutinleri, vasıfsızlaşma,
işgücünün (müşterinin) tek tipleştirilmesi.

Post-Fordizm kavramı post-modern toplum ve modernitenin karakteri konusundaki
tartışmaya katkıda bulunmuştur.
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Uygulamalar

166

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

McDonaldlaşma kavramının sosyolojik anlamı ve küresel kültürün bir örneği olarak
McDonald’s şirketi anlatılmıştır. Ayrıca fordizm ve post fordizm arasındaki farklılıklar ele
alınmıştır.
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Bölüm Soruları

1-McDonaldlaşma kavramı hangi düşünüre aittir?
a) Henry Ford
b)Marshall McLuhan
c)Harrison Ford
d)Antonio Gramsci
e)George Ritzer
2- McDonalds hangi yıllarda ortaya çıkmıştır?
a)1950’ler
b) 1960’lar
c) 1970’ler
d) 1980’ler
e) 1990’lar
3- Aşağıdakilerden hangisi post-fordizmin özellikleri arasında değildir? (7. Hafta)
a) Lüks tüketim mallarına talep
b) Yüksek vasıflı işçi
c) Kitlesel tüketim
d) Şirket merkezli yapılanma
e) Bireysel tüketim
4- Hangisi Fordizm ile birlikte yaşanan değişimler arasında yer almaz?
a) Vardiya sistemine geçilmiştir
b) Seri üretime geçilmiştir
c) Maliyetler düşmüştür
d)Maliyetler artmıştır
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e) Üretim artmıştır
5- McDonald’s özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki işgücünü sömürmektedir.
a) Doğru
b) Yanlış
6- Fordizm, sadece bir üretim biçimi değil, aynı zamanda toplumsal yansımaları da olan
kültürel bir durumdur.
a) Doğru
b) Yanlış
7- Çevreci bakış açısına göre, McDonald’s’ın ürünleri ile ekolojik olarak bozulmalar arasında
bir bağlantı yoktur.
a) Doğru
b) Yanlış
8- Hangi unsurlar fordizmde yer almaz?
a) Tek tip ürünler
b) Katı teknolojiler
c)Standartlaşmış iş rutinler
d) İş gücünün tektipleşmesi
e)Esnek çalışma şartları
9- McDonald’s çağı sosyolojik açıdan, hizmet endüstrisinin, kitle toplumunun ve kültürünün
zenginleştiği dönemdir.
a) Doğru
b) Yanlış
10- Fordizmde lüks tüketim mallarına talep söz konusudur.
a) Doğru
b) Yanlış
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Cevap Anahtarı
1-e

6- a

2- a

7- b

3- c

8- e

4- d

9- a

5- a

10- b
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8. İLETİŞİMİN KÜRESELLEŞMESİ

172

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1- Küreselleşme ve İletişim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Teknolojik determinizm yaklaşımını McLuhan’ın görüşlerini de göz önüne alarak
anlatınız.
2- İletişimin küreselleşmesi hangi gelişmeyle başlamıştır?
3- Dünyada kurulan ilk haber ajansı hangisidir?
4- McBride Raporu hangi amaçla hazırlanmıştır?
5- İletişim sürecinde meydana gelen değişmeler yazı öncesi ve sonrası olmak üzere
günümüze kadar toplam 6 bilgi devrimiyle gerçekleşmiştir. Bunlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya
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Anahtar Kavramlar

Küreselleşme, iletişim, haber
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Giriş

İletişim sürecinde meydana gelen değişmeler, teknolojik belirleyimcilik yaklaşımı ve
iletişimin küreselleşme evrelerinden söz edilecektir. Uluslararası haber ajanslarının
küreselleşmedeki rolü ve önemi anlatılacaktır.

177

8.1.Küreselleşme Ve İletişim

Dünya toplumlarını bir araya getiren sistemin işleyişinde iletişim teknolojilerinin önemi
büyüktür. İletişim teknolojileri her dönemde toplumsal değişmeleri hızlandırmıştır.
Genel olarak bakıldığında iletişim sürecinde meydana gelen değişmeler yazı öncesi ve
sonrası olmak üzere günümüze kadar toplam 6 bilgi devrimiyle gerçekleşmiştir.
-yazının bulunması
-matbaa dönemi
-kitle iletişim araçları
-eğlence devrimi
-ev merkezli araçların varlığı
-bilgi otobanları
Yazının bulunması: Konuşmadan sonra ikincil bir aşamadır. En eski yazıya Mısır ve
Mezopotamya’da rastlanılmaktadır. Mısır’da hiyeroglif yazı, Mezopotamya’da çivi yazısı
kullanılmaktaydı.
Matbaa dönemi: Matbaa 1440-1445 arası Almanya’da J. Gutenberg tarafından
bulunmuştur. Daha önceleri el yazmaları biçiminde yazılan kitaplar matbaa ile hızla
çoğaltılmıştı. Kitapları, dergiler, broşürler ve gazeteler takip etti. Endüstrileşme ile birlikte
deniz ve tren yollarının gelişmesi toplumsal yaşamın alanını genişlettiğinden ve yer değiştirme
hareketlerini hızlandırdığından, kitaplarla ve broşürlerle yeni düşünceler her yere taşınmaya
başlamıştı.
Kitle iletişim araçları:İletişim alanındaki gelişmeler önce Fransa’da, sonra İngiltere’de
gelişti. 19. yy.’dan itibaren elektronik basının gelişimine kadar, yazılı basın, alfabenin önemini
muhafaza etti. Kitle iletişim tarihinde alfabenin, matbaanın ve ekranın bulunması olarak
sıralanabilecek gelişmeler elektiriğin yardımıyla gerçekleşmişti. 19.yy’ın endüstri devrimini
hazırlayan gelişmelerin bir kısmı, bu iletişim alanındaki değişmelerle birlikte ortaya çıktı. Daha
sonraki gelişmelerde telgraf, telefon, kamera ve radyo ilk buluşmalar olarak, televizyona giden
yolu açmıştır. Aydınlanma felsefesi, Rönesans ve Reform ile ilgili görüşler hemen her toplumda
tartışılmaya başladı.
Endüstrileşme süreci nedeniyle kentleşme ile genişleyen yerleşim alanları olarak ortaya
çıkan büyük endüstri merkezlerinde, bu yazılı kanallardan yayılan yeni değerlerle, toplumsal
bütünleşme zemini kuruldu. Yerleşim alanları genişledikçe enformasyon gereksinimi
arttığından, medyaya yönelim de arttı. Endüstrileşmenin yarattığı kitle toplumu, kitle iletişim
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araçları yoluyla harekete geçirebilmekte ve yönlendirilmekteydi. Kitle iletişim araçlarından
yayılan mesajlar, kamuoyu önderleri yardımıyla tüm topluma dağılmakta ve kitleleri
etkilemekteydi.
19.yy’da endüstriyel kapitalizmin ilerleyen dinamikleri içinde toplumlar uluslaşma
sürecinde de hızla ilerlemekteydi. 1830’da telgrafın bulunmasını, elektrikli telgrafın bulunması
takip etti. 1840’dan sonra denizaltı kablolarının döşenmesiyle ortaya çıkan bağlantılarla ülkeler
arası ilişkiler güçlendirilmiştir. Denizaltı kabloları 1870’lerin başında Güneydoğu Asya
boyunca döşenmişti. Avrupa, Çin, Avustralya 1870’lerin sonunda birbirine bağlanmıştı.
Kabloların büyük kısmı o zaman İngiltere’de devletten yardım alan özel şirketler tarafından
hem üretilmiş hem de döşenmiştir.
Eğlence devrimi:Sayıca artan kentlerde elektriğin yaygın kullanımı ile birlikte gece
saatlerinin de çeşitli toplumsal etkinliklere açılması, eğlenme zamanını artırmış ve bu zaman
diliminin ticarileşmesini olası hale getirmiştir. Serbest zaman dilimleri içinde bireyler,
ticarileşen boş zamanların ve mekanların olanakları içinde, değişik eğlence çeşitlerine katılım
göstermektedir. Böylece yeni dönemde eğlenceye katılım önemli bir tüketim alanı haline
gelmiştir. Endüstri devrimi salt kitlesel bilginin yayılmasını değil, eğlenceyi de
kitleşelleştirmiştir.
İletişim araçlarının eve girişi:İletişim endüstrilerinin kurulması ve gelişmesiyle birlikte
bu araçların maliyetleri giderek azalmıştır. Günümüzde ev yaşamı içinde multi-medya
kullanımı yerini almıştır. En çok kullanılanlar olarak televizyon radyo gündelik yaşamın
sınırlarını çizmektedir. Ev bilgisayarlarının, uyduların, televizyon, telefon ve kablo sistemleri
evleri bir iletişim merkezine dönüştürmüştür. Yeniden iletişim teknolojilerinin üretimi ve
giderek daha yoğun kullanıma girmesiyle ev yeniden yapılandırılmıştır. Hatta aile içi ilişki ve
etkileşimleri değiştirmektedir. Evlerin yerleşim mekanları da değişmiştir. İletişim
teknolojilerinin gelişmesi bireye evinden erişim olanakları sunarken, bireyi de evine
bağlamıştır. Günümüzde ‘ev merkezli topluma’ doğru kaymalar ortaya çıkmıştır. Evden
çalışma olanakları ile endüstri toplumunun rutin çalışma saatleri ortadan kalkmıştır.
Bilgi otobanları: Medya ve bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte bilgiye erişim
olanakları artmıştır. Özellikle de her alanda giderek yaygınlaşan dijitalleşme sonucunda
makineleri kullanan insanlar arasında bilgi paylaşımı zorunlu hale gelmiştir. Yeni iletişim
araçları bilgiyi yeni bir güç olarak ortaya koymaktadır. Bilgi bir yaptırım aracı olarak toplumsal
ilişkileri etkilemektedir. Toplumsal tabakalar arasında etkileşimi değiştirmektedir. Bilgi
teknolojilerinin yaygın kullanımıyla oluşan endüstri toplumu bilgi toplumuna dönüşmektedir.
İmalat sektörü de, bilgi temelli teknolojilerle geçtiği için giderek küresel standartlarda rekabet
edebilecek nitelikli üretime yükselmiştir. Endüstride çalışan işçi sayısı, bütünsel otomasyon
gereği düşmüştür. Verimlilik artmış hizmetler sonu gelmeyen çeşitlilikte ve yeni mesleksel
fırsatlar yaratılmıştır. Teknolojik determinizm gereği toplumlar hızlı bir değişim süreciyle
küreselleşmekte, uluslararası toplumsal ve kültürel eklemlenmeler ortaya çıkmaktadır. Gelişen
iletişim teknolojileriyle bütünleşik medya uygulamaları ve iletişim kanallarına yansımaları,
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internet olanaklarıyla bir araya geldiği için günümüz toplumlarının geleneksel medyaları da bir
dönüşüm geçirmiştir. Bilginin üretimi kitlesel olarak artarken, bilginin kullanımı da bu
olanaklarla sunulan bilgi çeşitliliği içinde özelleşmiş ve bireyselleşmiştir. (Teknolojik
Determinizm (Belirleyicilik) Yaklaşımı: Bu yaklaşıma göre; toplumsal değişmelerin itici
gücü teknolojidir. Teknolojik belirlenimcilik iletişim teknolojilerinin toplumda bireylerin nasıl
düşüneceğini, hissedeceğini, hareket edeceğini veya toplumun biçimi ve çalışmasını
şekillendirdiğini kabul eder.
İletişim teknolojisinin belirleyiciliği görüşü 19.yy’da yeni iletişim teknolojilerinin,
özellikle trenin kullanımının yaygınlaşmasıyla ön plana çıkmıştır. İletişim yapılarının,
teknolojilerinin ve ürünlerinin yaygınlaşması dünyayı önce global köy ve sonra global kent
yaptı. Bu yaklaşımın önde gelen temsilcilerinden coğrafyacı ve ekonomi politikçi Harold
Innis, iletişim teknolojisini siyasal ve ekonomik süreçlerin temeli sayar. Yeni teknolojik yapılar
eski düzenlerin ortadan kalkmasına neden olur.
Diğer isim Marshall McLuhan’dır. Dünyanın iletişim sistemleri tarafından
biçimlendiğini kabul eder. Araçların insanların uzantısı olduğunu (örneğin giysiler derinin
uzantısı) ve araçların mesajın kendisi olduğunu söyler. Araç iletidir; sözcüğün yazıldığı şeyler
sözcüklerden daha önemlidir. Eğer araç bilinmezse ileti de bilinmez, bu anlamda araç ortak
iletidir.
McLuhan, toplum iletişim için ne kullanıyorsa bireylerin de onu kullanacağını,
dolayısıyla bireylerin mevcut iletişim teknolojilerine adapte olacaklarını kabul eder. Ona göre,
araç değişince toplumun iletişim biçimi de değişir. Dolayısıyla ‘küresel köy’de aynı mesajı
kullanan herkes aynı biçimde davranacak ve hissedecektir. Toplum ve kültürel değerler
teknolojiyle değişecektir.
McLuhan araçları sıcak ve soğuk olmak üzere 2’ye ayırır. Eğer araç tek bir duyuya hitap
ediyor ve bireyin katılımına imkan vermiyorsa bu sıcak araçtır. (Radyo, sinema, fotoğraf gibi)
Eğer araç birden fazla duyuya hitap ediyor ve birey tarafından tamamlanabiliyorsa bu soğuk
araçtır. (televizyon, telefon gibi)
McLuhan Gutenberg Galaksisi adlı eserinde; elektronik araçlar ideolojiye veya
toplumsal programlamaya konu edilir, kendileri toplumdan daha güçlüdür, tek başlarına hareket
ederler, dünyayı ve insanları değiştirirler. (tarihsel mozaik görüşü) Ancak kronolojik tarih ve
teknolojik bireycilik bakımından ciddi yanlışlar vardır.
McLuhan insanları yarattıkları teknolojinin tutsağı olarak görür. Gerçek hayattan,
toplumdan söz etmez, bunun yerine ‘çevre’ kavramını kullanır. Bu çevre, insanların yarattığı
ve yaptığı çevre değil, teknolojinin saptadığı, değiştirdiği ve eskiyi çöpe attığı bir çevredir.
Ancak bu görüşün aksine Gutenberg Galaksisi ölmemiştir. Şimdi eskiye göre daha çok kitap,
gazete ve dergi okunmaktadır. McLuhan her şeyi teknolojinin yaptığını öne sürer aslında
teknoloji dahil her şeyi yapan insandır. Ayrıca her anlatım biçimi veya arcı kendine özgü bir
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yapıya sahiptir, biri diğerini yok etmez. Yazı konuşmayı, televizyon dinlemeyi, sinema
tiyatroyu, radyo kitabı kaldırmamıştır.
Innis ve McLuhan iletişim teknolojisinin toplumda odak noktası olduğuna inanırlar
fakat etkisi konusunda ayrılırlar. Innis; teknolojinin toplumsal örgütlenmeye, kültüre etki
ettiğini, biçimlendirdiğini McLuhan; ana etkinin duyu organları ve düşünce üzerinde olduğunu
savunur.
Teknolojik determinizm kuramına eleştiriler, toplumsal süreçleri ve seçimleri göz ardı
ettiği için gelmiştir. Farklı teknolojilerle oluşan çeşitliliği göz ardı eder. Frankfurt Okulu
düşünürlerince eleştirilmiştir. McLuhan’a bir eleştiri de bilginin akış yönü konusundadır.
Teknolojiyi elinde tutan bilgiye de kolay ulaşıp, dolaşımı sağlar. (Küresel köy yaklaşımı
eleştirilir, bilgi gelişmişten az gelişmişe akar, iletişim teknolojisinde dengesiz gelişmişlik)
Teknolojik determinizm Amerikan iletişim yaklaşımlarının hemen hepsinin belli oranda
ortak özelliğidir. 1960’ların modernleşmeci kuramcıları teknolojiyi az gelişmiş ülkelerin
kurtarıcısı olarak sunarlar. (Örn. Huntington) 1980’lerde yumuşayan görüş 90’lar ve 2000’lerde
post modernizm ve post endüstriyalizmin ana öğesi olarak devam etmektedir. )
Küresel iletişim sistemi 2 önemli yolla tüm toplumları etkilemektedir. İlki; küresel
ekonominin en önemli kısmını oluşturan bilgi-iletişim sektörüdür. Diğeri ise daha durağan bir
yapı gösteren küresel oligapolistik medya bilgisayar ve telekomünikasyon marketleridir. Bu
alan tüm dünyada iletişim alanına hakim kuruluşların etkisi altındadır. Bilgi ve iletişim
sistemleri öylesine iç içe geçmiştir ki, adeta birbirlerini destekler bir teknolojik eklemlenme
yaratmaktadır. Multi medya uygulamaları da iletişim sektörünü canlandırmaktadır. Medya
olanaklarıyla zamanın ve mekanın ortadan kalkmasıyla oluşan sınırsızlık, bireylerin medya
kültürüne bağlanmalarıyla aşılabilmektedir. Bireyler, postmodern tüketim kültürüne
bağlanarak sınıfsal gerçekliklerini algılamaktan uzaklaştırılmaktadır.
Günümüzde medyanın küreselleşmesi ve aynı zamanda küresel ekonomik sistemin bir
parçası haline gelmesiyle giderek ulusal bağlılıklar aşınmakta, ulusun içinde ve ulusu aşan
etnik, dinsel, milliyetçi hareketlerin medyada temsil edilmeleriyle güçlenmelerine iletişim
ortamı zemin oluşturmaktadır. Medya sayısındaki artışlar farklı demokratik taleplerin sesi
değil, izleyici potansiyeli temelinde gelişen pazar ilişkilerinin yansımasıdır. Uluslararası medya
devleri, çeşitli ülkelerin adını taşıyan ulusal ve küresel-yerel özellikler gösterebilmektedir. Ya
doğrudan yayın alanına kendi adıyla girmekte ya da medya sermayelerinin ulusal sermayelerle
yaptıkları birleşmelerle zincirin halkaları tamamlanabilmektedir.
Gündelik yaşamda yoğun medya kullanımıyla, medyada temsil edilen somut toplumsal
gerçekliklere de alternatif oluşturabilecek yaşam biçimlerini de tanıtarak farklı tüketim
eğilimleri yaratmaktadır.
Thompson iletişimin küreselleşmesinin başlangıçlarını şu şekilde incelemiştir:
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1)Avrupa imparatorluk iktidarlarının su altı kablo sistemlerini geliştirmesi. 19. yüzyılın
ikinci yarısında geliştirilen kablo ağları, böylece iletileri iletme kapasitesinin, ulaşımın zamantüketimi süreçlerinden açıkça ayrıldığı ilk küresel iletişim sistemini oluşturdu.
2) Uluslararası haber ajanslarının kurulması ve dünyayı özel çalışma bölgelerine
ayırması
3) Elektromanyetik tayf tahsisiyle ilgili uluslararası örgütlerin oluşması.
Telgraf, elektriğin iletişim potansiyelinden başarılı bir şekilde yararlanan ilk iletişim
aracıydı. İlk elektromanyetik telgraflar 1830’larda geliştirildi. İlk telgraf sistemleri karasaldı ve
bu yüzden coğrafi alanla kısıtlı kaldı. 1850’lere kadar su altı telgrafında güvenilir yöntemler
geliştirilemedi.
Denizaltı kabloları 1851-1852’de İngiliz Kanalında ve İngiltere ile İrlanda arasında
döşendi. Kablolar ayrıca Avrupa ve Güney Amerika arasında ve Afrika sahilleri boyunca da
döşendi. Kabloların çoğu, hükümetlerden önemli miktarda finansal destek sağlayan özel
şirketlerce üretildi, döşendi ve işletildi. Londra bu genişleyen iletişim ağının merkeziydi.
1900’e kadar 190.000 mil denizaltı kablosu tüm dünyaya döşendi. Siyasi ve askeri çıkarlar ilk
denizaltı kablo ağlarının gelişiminde önemli bir rol oynamasına karşın, bu kablo ağları asıl
olarak ticari ve iş amaçları doğrultusunda kullanıldı.
1830’larda 2. Dünya Savaşı yılları arasında ülkeler arasındaki uluslararası ticareti
destekleyen birçok iletişim teknolojisi ortaya çıkmaya başladı. Tarihsel bir süreç olarak ele
alındığında otomatik telefon ve radyo iletişimiyle başlayan teknolojik gelişme, Pasifik
Okyanusu’nun kabloyla aşılması, Atlantik ötesi telsiz ve telgraf ağı, kıtalararası telefon, radyo,
faks, Atlantik ötesi telefon, yüksek hızlı telgraf ve teleksle devam etti. 2. Dünya Savaşı sona
ermeden hemen önce 1944 yılında ilk bilgisayar üretildi.
Küresel iletişim ağının temellerinin atılmasında telgraf dönüm noktalarından birini
oluşturmaktadır. Telgraf, güvercinler aracılığıyla yapılan haber iletimine son vererek haber
ajanslarının ortaya çıkışını sağlamıştır. 19. yy’ın ortalarına doğru kurulmaya başlayan ve
etkinliklerini artıran ajanslar, uzak coğrafyalardaki gelişmelerden haberdar olmak isteyen
tüccarların ekonomik faaliyetlerinin yürütülmesinde önemli katkılarda bulunmuşlardır.
Gelişmiş Batılı ülkelerde kurulan AP, AFP ve Reuters gibi uluslararası haber ajansları, dünya
üzerinde yaşanan gelişmelerin hangilerinin, ne ölçüde kamuoyuna sunulacağını belirleyen
‘uluslararası eşik bekçileri’ olarak hizmet vermektedirler.
İletişim ve bilişim teknolojilerinin itici gücü sayesinde toplumsal ilişkiler gelişmektedir.
İletişim alanında yaşanan gelişmelerle birlikte dünyada haber dolaşımı olgusu da giderek önem
kazanmaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte uluslararası boyutta haberin aktarımının hız ve
yaygınlık kazandığı bir gerçektir. Bu bağlamda ekonomik yönlerden önemli üstünlüklere sahip
ve teknolojik açıdan son derece donanımlı olan Batılı haber ajanslarının etkinlikleri göz ardı
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edilemez. Haberlerin dünya çapında geniş kitlelere ulaşmasında dolayısıyla da uluslararası
haberleşmede etkin rol oynayan haber ajansları, medyanın bilgi ve görüntü gereksinimini büyük
ölçüde karşılamaktadır.
Elektrik ve telgrafın hızla yayılması, haber ajanslarının 19.yy’ın sonunda haber dağıtımı
anlamında egemenliklerini ilan etmelerine yol açmıştır. Haber ajansları dünyanın dört bir
yanından elektrik hızında haber iletmeye başlamıştır. Küreselleşme olgusunun uluslararası
iletişimde yaşanan dengesiz haber akışının artmasına katkıda bulunduğu savunulmaktadır.
Artık dünyadaki her ülkenin birbirine eskisinden daha yakın olması ve bu ülkelerde meydana
gelen gelişmelerden haberdar olma ihtiyacı, egemen haber akışının öncüleri olan uluslararası
haber ajanslarının rolünü daha da artırmıştır.
Haber ajansları kuruluşları, işleyişleri bakımından kuruldukları ülkelerin hukuki
rejimlerine göre değişiklik göstermektedir. Dünya düzeyinde ulusal haber ajansına sahip
ülkelerin bazılarında haber ajansları doğrudan devletin denetimi altında bulunmakta veya
çalıştırılmaktadır. Bazı ülkelerde ise, haber ajansları, gazeteler, radyo, televizyon örgütlerinin
kurduğu kooperatifler biçiminde örgütlenmekte veya işletilmektedir. Bunların dışında tamamen
ticari birer özel kuruluş olarak kurulan pek çok haber ajansı da bulunmaktadır. Dünyada 120
civarında ajans bulunmaktadır ve 50 ülke de ulusal eğilimli birer ajansa sahiptir. Ancak haber
ajanslarından sadece 5 tanesi dünya çapında yayın yapabilmekte ve dünya nüfusunun
%99.8’ine ulaşabilmektedir.
Uluslararası haber dolaşımında önemli olan gelişen olayları çok hızlı bir biçimde
dünyanın her tarafına ulaştırabilmektir. Uluslararası ajanslar haber dağıtımını kolaylaştırmak
için dünyadaki başlıca merkezlerde bürolar açmakta ve muhabirler bulundurmaktadır.
Haberleri toplayan muhabirler, bunları bağlı oldukları ajanslara ulaştırmaktadırlar. Haberlerin
merkez ajanslara ulaştırılması sırasında son derece modern iletişim araçları kullanılmaktadır.
Haberin toplanması, habere şekil verilmesi ve haberin tarafsız bir şekilde aktarımı uluslararası
haber üretiminde son derece önemlidir. Dünya üzerinde haber dolaşımını sağlayan ve kontrol
eden haber ajansları, kitle iletişim araçları için haber sağlayan önemli kuruluşlardır ve güçlerini
haber tekelini ellerinde bulundurmalarından almaktadır.
Haber ajansları 3 ölçüte göre sınıflandırılmıştır.
-

Muhabir şebekelerinin yeri ve önemine göre

-

Servislerin ulusal ya da uluslararası olmasına göre

-

Müşterilerin ulusal ya da uluslararası niteliğine göre.

Uluslararası haber ajansları dünyaya yayılan haber ağları sayesinde abonelerine
kesintisiz hizmet verebilmektedir. Yapılan çeşitli sözleşmeler doğrultusunda gelişmekte olan
ülkelerin ajanslarına teknik danışmanlık hizmeti de verilebilmektedir. Büyük haber ajansları
kuruldukları yıllarda birbiriyle işbirliği içine gitmişlerdir ancak daha sonraki dönemlerde artan
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rekabet ortamının etkisiyle kendi olanaklarını kullanmaya başlamışlardır. Ancak teknik olarak
bu tarz ayrıcalıklara sahip olmayan gelişmekte olan ülkeler uluslararası ajanslara bağlı
kalmaktadırlar. Ekonomik nedenlere bağlı olarak uluslararası haberleşmede gelişmiş ülkelerden
az gelişmiş ülkelere doğru tek yönlü bir dolaşım söz konusudur. Ekonomik ve teknik açılardan
yetersiz olan az gelişmiş ülkeler seslerini yeterince duyuramamaktadır. Gelişmiş ülkeler yeterli
donanıma sahip oldukları için uluslararası haber üretiminde son derece önemli bir role sahiptir.
Gelişmiş ülkeler önemli önemsiz her türlü haberle seslerini duyurabilmelerine rağmen, az
gelişmiş ülkeler çok önemli haber olmadıkça gündeme gelememektedir. Az gelişmiş ya da
gelişmekte olan ülkeler genellikle doğal afet, iç savaş gibi çok önemli olaylarla seslerini
dünyaya duyurabilmektedir. Bunun yanı sıra Batı’nın sıradan haberleri dünya medyasında
anında yerini almaktadır.
Ekonomik açıdan sahip olunan güç ve üstünlükler, iletişim yapıları ve haber akışı
üzerinde etkili olmaktadır. Gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki iletişime ait
dengesizliklerin nedenini burada aramak gerekir. Daha dengeli ve demokratik temellere
dayanan uluslararası bir iletişim düzeninin sağlanması yeni evrensel iletişim düzeninin bir
amacıdır. Haber dolaşımının ve iletişimin özgür bir biçimde yapılabilmesi her şeyden önce çift
yönlü bir dolaşımla olasıdır. Gerek haberlerin gerek televizyon programlarının gerekse kültürel
ürünlerin sağlanmasında gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru tek yönlü bir
dolaşım söz konusudur.
İlk haber ajansı Paris’te 1835 yılında Charles Havas tarafından kurulan Havas haber
ajansıdır. Bunu Reuters, Wolf, AP, UPI haber ajansları izlemiştir. 1869’daki Ajans Birliği
Anlaşması’na göre, Reuters, Britanya İmparatorluğu ve Uzak Doğu’da; Havas, Fransız
İmparatorluğu, İtalya, İspanya ve Portekiz’deki bölgeleri paylaştı. Wolf’e ise Almanya,
Avusturya, İskandinavya ve Rus topraklarında özel çalışma ayrıcalığı tanındı. Üçlü ajans
karteli, Birinci Dünya Savaşı’nın patlamasına kadar uluslararası haber toplama ve dağıtımına
egemen oldu. Associated Press (AP) ve United Press Association’un (UPA, daha sonra United
Press International ya da UPI’ye dönüştü) büyümesiyle Birinci Dünya Savaşı’nın başında üçlü
ajans karteli kırıldı. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dört büyük ajans olan Reuters, AP, UPI ve
AFP, uluslararası haber ve diğer enformasyon toplama ve dağıtma sistemindeki egemen
konumlarını sürdürdüler. Uluslararası haber üretim ve dağıtım hizmeti uzun yıllar AP, UPI,
AFP, Reuters ve TASS’ın önderliğinde yürütülmüştür. Ancak UPI el değiştirerek küçülmüş,
Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte ise TASS’ın etkinliği azalmıştır. Böylece AP, AFP
ve Reuters haber ajanslarının dünyada etkinliği giderek artmaktadır. Üçüncü Dünya ülkeleri
uluslararası düzeyde iletişim kaynaklarının kullanımındaki dengesizlik ve adaletsizliğin
düzeltilmesi amacıyla yeni bir iletişim düzeni istemişlerdir. Bu yüzden de 1980 yılında Unesco
tarafından MacBride Raporu hazırlanmıştır. Dünyadaki haber akışını sağlayan büyük haber
ajansları gelişmiş ülkelere aittir ve bu ajanslar dünyada dolaşan haberlerin büyük bir
çoğunluğunun dağıtımını gerçekleştirmektedir. Haber görüntü ve filmleri büyük bir çoğunlukla
Amerikan ya da İngiliz kaynaklıdır. Televizyon programlarının hemen tümü Batılı ülkelere
aittir. Bütün bunlar dünya üzerindeki iletişim dengesizliğinin göstergeleridir.
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2007 yılında Kanada merkezli yayımcılık şirketi Thomson, yaptığı anlaşma sonucunda
Reuters’in %53’lük kontrolünü elde etmiş, birleşme sonrasında ajans Thomson-Reuters adını
almıştır. Birleşmeyle Thomson-Reuters, pazar payı %33 olan Bloomberg’i geçerek, finansal
bilgi ve veri pazarında %34’lük payla birinci olmuştur. Birleşmeden önce Reuters pazarın
%23’ünü, Thomson ise %11’ini kontrol ediyordu.
MacBride Raporu’na göre haber dolaşımındaki dengesizlik karmaşık ve çok yönlü bir
olgudur. Bu durum, haber dolaşımının uygun altyapılara bağımlılığı ölçüsünde gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkeler arasında, değişik siyasal ve sosyo-ekonomik sistemlere sahip ülkeler
arasında, aynı siyasal sisteme bağlı büyük ve küçük ülkeler arasında, bizzat Üçüncü dünya
ülkeleri arasında, siyasal haberler ile az gelişmişliğe karşı savaşım kararında olan ülkelerin
toplumsal, ekonomik ve kültürel etkinlikleri ile ilgili haberler arasında çeşitli düzey ve
görünümlerde hem niceliksel hem de niteliksel olarak ortaya çıkar.
İletişim alanındaki dengesizlik aslında ‘tek yönlü’ bir akımdan başka bir şey olmayan
‘özgür dolaşım’ düşüncesini güçlendirecek ve bu nedenle bu düşünce ‘özgür ve dengeli
dolaşımı’ sağlayacak biçimde yeniden formüle edilmek zorunda kalacaktı. Çok kesin
olmamakla birlikte bu kavramların kökeni 1950’lere kadar uzanır. 1960’lı ve 1970’li yıllarda
ise daha açık bir biçimde tanımlandılar. Bu yıllarda sanayileşmiş ülkelerle gelişmekte olan
ülkeler arasındaki haber ve bilgi akımındaki dengesizlik uluslararası toplantılarda önemli bir
tartışma konusu ve çağdaş dünyanın temel siyasal ve ekonomik sorunların tartışılmasında
önemli bir koz haline gelmişti. Günümüzde bu dengesizliği hemen hemen kimse yadsıyamıyor.
Ancak bu kavramın somut bir biçimde yaşama geçirilmesi ve bundan da öte bunların çözümü
için gerekli araçlar ve politikalar konusunda bir görüş birliği bulunmamaktadır. İşte bu yüzden,
özgür dolaşım, tek yönlü akım, denge ve dengesizlik gibi kavramlar uluslararası tartışma ve
çatışmaların birer öğesi durumuna geldiler.
Küreselleşme ile az gelişmiş toplumlara demokrasi ve insan haklarının ulaşacağını ileri
sürenler, iletişim alanındaki gelişmelerle ‘küresel bir köy’e dönen dünyada en ücra köşedeki
insanların bile gelişmelerden haberdar olacağını, dolayısı ile iletişimin bu şekilde demokrasiyi
ve bireyin özgürlüğünü güçlendiren bir etki yaptığını iddia etmektedirler. Oysa toplumların
iletişiminde de tek yönlü bir açık kapı politikası hüküm sürmektedir. Dünyaya haber servisi
yapan beş büyük ajansın tümü de Batı’dadır. Bu ajanslar aracılığı ile servis edilen haberler
değerlendirildiğinde Batının bulunduğu merkezden çevreye tek yönlü bir haber akışının
hakimiyeti ortaya çıkmaktadır.
Haberleşme hakkı, demokrasi ve özgürlüğe doğru ilerlemenin mantıksal bir uzantasıdır.
İnsan her çağda iletişimi sınırlamaya çalışan, siyasal, ekonomik, sosyal ve dinsel egemen
güçlere karşı, özgür olma savaşımı vermiştir.
Özgür dolaşım ilkesi daha çok gelişmiş iletişim araçlarına ve ileri teknolojiye sahip olan
güçlü ülkelere yaramaktadır. Gelişmekte olan ülkeler kısıtlı teknolojik ve ekonomik olanakları
nedeniyle uluslararası büyük ajanslara bağımlı durumda kalmaktadırlar. Bu bağlamda da
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haberleşme özgürlüğü konusu uluslararası iletişim alanında sıklıkla gündeme gelmektedir.
Gelişmekte olan ülkelerde iletişim tesisleri genellikle maddi kaynakların ve personelin eksikliği
nedeniyle yetersiz olup, daha işin başlangıç evrelerinde bulunmaktadır. Gazeteler küçük, iç
haber toplama ve yayma şebekeleri çok sınırlıdır. Dolayısıyla gelen haberleri dağıtmada ya da
dünyaya dağıtılacak haber kaynağı işlevi görmekte çok yetersizdirler. Birçok yerde, ulusal
basın ajansları gazeteler ve radyo istasyonları devamlı muhabir bulundurmadıklarından dış
haberlerde uluslararası ajanslara bağımlıdırlar. İletişim alt yapısındaki eksiklikler ve ekonomik
yetersizlikler gelişmemiş ülkelerin kendi aralarında ve bu ülkelerden Batı’ya akan haberlerin,
mesajların yetersizliğine neden olmaktadır.
Mac Bride Raporu’nda ortaya atılan ilkeler şu şekilde sıralanabilir:
- Mevcut durumu karakterize eden, iletişim araçlarında ve haber dolaşımındaki
dengesizliklerin ve eşitsizliklerin kaldırılması,
- Serbest dolaşıma, enformasyon ve fikirlerin daha geniş ve daha dengeli
yayımına mani olan iç ve dış öğelerin yok edilmesi,
- Enformasyon kaynak ve kanallarında çoğulculuk,
- Basın ve enformasyon özgürlüğü,
- Gazetecilerin ve iletişim araçlarında çalışan herkesin sorumluluklarından ayrı
biçimde düşünülemez olan özgürlükleri,
- Kalkınmakta olan ülkelerin kendi durumlarını düzeltmek konusundaki
yetenekleri, bu düzeltmenin, kendi donanımlarını kendilerinin sağlaması, personellerini
eğitmeleri, altyapılarını geliştirmeleri ve enformasyon ve iletişim araçlarının bu ülkelerin
gereksinimlerine ve beklentilerine yanıt verecek duruma getirilmesi suretiyle
gerçekleştirilmesi,
- Gelişmiş ülkelerin, kalkınmakta olan ülkelerin bu hedeflerine ulaşabilmeleri
için içtenlikle yardım etme istemini göstermesi,
- Her halkın kültürel kimliğine ve her ulusun dünya kamuoyunu kendi çıkarları,
özlemleri ve toplumsal ve kültürel değerleri konusunda aydınlatabilmesi hakkına saygı,
- Bütün halkların eşitlik, adalet ve karşılıklı yarar edinme temelinde uluslararası
enformasyon alış verişine katılma hakkına saygı,
- Kamunun etnik ve sosyal grupların ve bireylerin enformasyon kaynaklarına
ulaşma haklarına ve iletişim sürecine etkin biçimde katılma hakkına saygı.
1984 yılında ABD, özgür bilgi akışını tehdit ettiği gerekçesiyle Unesco’dan çekilmiştir.
ABD basınının ileri sürdürdüğü formülle ABD ve basını yüksek bir ilke olarak kendisini
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koşulsuz iletişim özgürlüğüne adamışken; Unesco’nun, özünde ‘hükümetin medyayı kontrol
etmesi’ ve ‘gazetecilere izin verilmesi’ yatan Yeni Medya Enformasyon Düzeni’nden yana
olduğu ifade edilmiştir. Batı medyası ve haber ajansları uluslararası haber akışına yıllardan beri
egemen durumdadır. İki yönlü, dengeli haber akışı çağrısında bulunan Üçüncü Dünya
ülkelerinin temel endişesini Batı’nın reklam mesajlarının ve diğer kültür ürünlerinin akışının
kültürel bütünlük ve egemenliği tehdit etmesi oluşturmaktadır. Bu ülkelerden birçok analizci
gerçek bağımsızlığın ve kalkınma için halkın seferber edilmesinin bağımsız ulusal iletişim
sistemleri olmadan mümkün olmadığını oybirliğiyle kabul etmişlerdir.
Uluslararası iletişim sürecinin tüm biçimlerinin analizini yapan Mowlana, donanım ve
yazılımın oluşturduğu teknoloji ekseni ve üretim ile dağıtım söz konusu olduğu iletişim
ekseninin belirleyici olduğu bir model çizmiştir. Modelin genel amacı, gönderenden alıcıya
teknolojik temele dayanan üretim ve bir dağıtım sistemiyle iletildiği bilinen bir yapıyı temsil
etmektedir. Örneğin bir politikacı ve reklamcının temsil ettiği kaynak, bir başka ülkede üretilen
bir mesaj ile birleştirilebilir ve bu ülkede bir üçüncü ülkeye bile dağıtılabilir. Üretim aşamasının
tamamının bir ülkede yürütülmesi ve bir başka ülkede dağıtılarak alınması daha sıklıkla
rastlanan bir durumdur. Daha az gelişmiş ülkelerde bir tarafta kaynaklar, mesaj üretim ve
dağıtım sistemi ile diğer tarafta potansiyel alıcının dünyası arasında oldukça büyük bir uzaklık
çoğu kez yaşanacaktır. Modelin ortaya koyduğu en önemli nokta, özellikle daha gelişmiş
ülkelerden daha az gelişmiş ülkelere doğru yaşanan iletişim akışında birden çok bağımlılık
durumunun ortaya çıkmasıdır.
Mowlana, Unesco’da hazırladığı küresel rapor ve analizde, haberin kuzey ve güney
dairesel akış modeli ve merkez ve çevre ülkeler arasındaki dolaşım modelini açıklamıştır. İlk
model, zengin ve gelişmiş kuzey ülkelerinin bulunduğu Kuzey Amerika, Avrupa ve
Japonya’dan, ekonomik açıdan gelişmesini tamamlayamamış güney ülkelerine yani Güney
Amerika, Afrika ve Asya ülkelerine doğru yaşanan haber dolaşımını anlatmaktadır. Güneyden
kuzey ülkelere ve güney ülkelerinin arasında haber dolaşımı zayıftır. Gelişmekte olan ülkelerle
ilgili haberlerin gelişmiş kuzey ülkeleri muhabirleri ve haber ajansları tarafından üretilmesi ve
işlenmesi bu dengesizliğin boyutunu arttıran nedenler arasındadır. Mowlana’nın ikinci modeli
‘merkez-çevre modeli’ne göre ise dünya egemen merkez ve çevre ülkelere ayrılmıştır. Merkez
ülkelerin, çevre ülkelere göre haber akışının miktarı açısından üstünlüğü bulunmaktadır. Diğer
model gibi çevre ülkeler arasındaki akışın olmaması ya da zayıflığı, bu ülkelerin kendi
bölgelerinde yaşanan olayları gelişmiş ülkelerin sahip olduğu uluslararası haber ajanslarından
öğrenmesine neden olmaktadır.
John Galtung, uluslararası haberlerin dört özelliğinin bulunduğunu ifade etmektedir.
Buna göre habere konu olan olaylarda merkezin üstünlüğü bulunmaktadır ve merkez ve çevre
ülkeler arasında haber değişim oranında anlaşmazlılar yaşanmaktadır. Çevrenin merkez
ülkelerin haberlerinde yer almasından çok, merkez ülkelerin çevre ülkelerin medyasında
ağırlığı hissedilmektedir. Koloni sınırları içinde olmak üzere çevre ülkeler arasında haber akışı
çok azdır ya da bulunmamaktadır.
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Gelişmiş ülkeler haberleri çarpıtmakta uluslararası uydu teknolojilerini de kontrol
altında tutmaktadırlar ve ulus aşırı medyalarda gelişmekte olan ülkeler; krizler, grevler, sokak
gösterileri vb. biçiminde yer almaktadır. Günümüzün enformasyon sistemi, gelişmekte olan
ülkelerle ilgili haberleri sıklıkla taraf tutarak vermekte, kültürel, ekonomik ve politik
sömürgeciliği kutsal hale getirmektedir. Çok önemli olaylar medyada yer almayabilmektedir.
Benzer olarak bilgi diğer ulusların sorunlarının gündeme gelmesinde etnik ve kültürel bilincin
kaynakları aykırılıklarında yer almaktadır. Ulusaşırı sistemin kurulmasında etkili olan
ekonomik ve politik çıkarlarla belirlenmektedir. En önemli konular bile söz konusu ülkelerin
önemli medyası tarafından bozulabilmektedir. Böyle haberler, müşteri ülkelere bu kanallardan
geçirilerek onların ilgisi olmasa bile zorla kabul ettirilmektedir.
Sonuç olarak Unesco’nun öncülük ettiği MacBride Raporu’nun uluslararası iletişim
düzeninde haber ve enformasyon anlamında yaşanan dengesizliklerin çözümlemesinde iyi
niyetle bir girişim olarak kaldığı söylenebilir. Rapor, az gelişmiş sahip olduğu iletişim
altyapılarının mevcut durumunu ortaya koyarak, yaşanan sorunların aşılması için çözüm
önerilerinde bulunmuştur. Ancak iletişim alanındaki dengesiz yapının önlenebilmesi, sorunun
ekonomik, teknolojik, siyasi boyutlarının birlikte ele alınarak çözülmesiyle yakından ilgilidir.
Bu nedenle rapor, önemli bir durum tespitinde bulunmasına karşın söz konusu yapının
değiştirilmesinde etkin bir rol oynayamamıştır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

İletişimin küreselleşmesinin aşamaları ve uluslararası haber dolaşımı hakkında bilgiler
aktarılmıştır.
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Bölüm Soruları

1-Dünyada ilk haber ajansı hangi yılda kurulmuştur?
a) 1800
b) 1831
c) 1835
d) 1850
e) 1885
2- Hangisi haber dolaşımındaki dengesizliğin nedenleri arasında yer almaz?
a) Personel yetersizliği
b) İletişim alt yapısındaki eksiklikler
c) Ekonomik yetersizlikler
d) Eğitim düzeyindeki eksiklikler
e) Teknolojik yetersizlikler
3- John Galtung’a göre uluslararası haberlerin dört özelliği bulunmaktadır. Hangisi
bu özelliklerden biri değildir?
a) Habere konu olan olaylarda merkezin üstünlüğü bulunmaktadır
b) Merkez ve çevre ülkeler arasında haber değişim oranında anlaşmazlılar
yaşanmaktadır.
c) Merkez ülkelerin çevre ülkelerin medyasında ağırlığı hissedilmektedir
d) Merkez ve çevre ülkelerin haber oranları dengeli dağıtılmaktadır.
e) Koloni sınırları içinde olmak üzere çevre ülkeler arasında haber akışı çok azdır
ya da bulunmamaktadır.
4-Teknolojik determinizm (belirleyicilik) yaklaşımı ile ilgili bilgilerden hangisi doğru
değildir?
a) Harold Innis ve M. Mc Luhan yaklaşımın önde gelen temsilcilerindendir.
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b) Yaklaşıma göre toplumsal değişmelerin itici gücü teknolojidir.
c) Teknolojik

determinizm

gereği

toplumlar

hızlı

bir

değişim

süreciyle

küreselleşmektedir.
d) Teknolojik determinizm kuramına eleştiriler, toplumsal süreçleri ve seçimleri göz ardı
ettiği için gelmiştir.
e)

Yaklaşım Frankfurt Okulu düşünürlerince de kabul görmüştür.
5- AFP haber ajansı hangi ülkeye aittir?
a)Almanya
b)Romanya
c)Fransa
d)İngiltere
e)Rusya

6-Teknolojik determinizm kuramına eleştiriler, toplumsal süreçleri ve seçimleri göz ardı ettiği
için gelmiştir.
a)Doğru
b)Yanlış
7- “Gutenberg Galaksisi” Harold Innis’in eseridir.
a)Doğru
b)Yanlış
8- Haber ajansları kuruluşları, işleyişleri bakımından kuruldukları ülkelerin hukuki rejimlerine
göre değişiklik göstermektedir.
a)Doğru
b)Yanlış
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9- Telgraf, elektriğin iletişim potansiyelinden başarılı bir şekilde yararlanan ilk iletişim
aracıydı. İlk elektromanyetik telgraflar 1830’larda geliştirildi.
a)Doğru
b)Yanlış
10- MacBride Raporu, az gelişmiş sahip olduğu iletişim altyapılarının mevcut
durumunu ortaya koyarak, yaşanan sorunların aşılması için çözüm önerilerinde bulunmuştur.
a)Doğru
b)Yanlış

Cevap Anahtarı
1- c
2- d

6- a
7- b

3- d

8- a

4-e
5- c

9- a
10- a
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9. ULUSLARARASI İLETİŞİM KURAMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1-Uluslararası İletişim Kuramları
2-Yeni Uluslararası Enformasyon ve İletişim Düzeni (NWICO)
3-Dengesiz İletişim ve Yeni Dünya Düzeni
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Modernleşme yaklaşımını kısaca anlatınız.
2- Kültürel emperyalizm kuramının eleştirisini yapınız.
3- 1947’de Chicago Üniversitesi Rektörü Robert Hutchins tarafından hazırlanan Hutchins
Raporu’nda hangi konular ele alınmıştır?
4- Kültürel Çoğulculuk kuramını örnek vererek açıklayınız.
5- Medyanın global devlerine 3 örnek veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

.
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Anahtar Kavramlar

Kültürel emperyalizm, küresel çoğulculuk, küresel medya
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Giriş

1960’lardan beri, ülkeler arası iletişim alanı 3 başarılı bilimsel kuram tarafından ele
alınmıştır.

Bunlar; Modernleşme Kuramı, Kültürel Emperyalizm ve Küresel Çoğulculuk
kuramlarıdır. Bu kuramlar örneklerle detaylı olarak anlatılacaktır.
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9.1.Uluslararası İletişim Kuramları

Örneğin iletişim teknolojilerinin gelişimi, değişen iletişim süreçleri, bu yolla toplumsal
gelişmelerin sağlanması, ulusal ve uluslararası alanda medyanın rolü ve gelişen süreçlerin
eğitim, kültür, pazarlama, ticaret, politik vb. alanlardan olmak üzere küresel iletişim süreci ve
etkileşimleri farklı yaklaşımlar çerçevesinde incelenmiştir. Yaklaşık 50 yıldır, bilim adamlarını,
hükümetleri, çeşitli medya uzmanlarını vb. meşgul eden uluslararası iletişim konusunda yapılan
araştırmalarda yer alan temel yaklaşımların, genel varsayımsal çerçeveleri 4 kategoride
toplanmaktadır.

1Uluslararası iletişim ulusları ve insanları bir araya getirerek etkileşimi
artırmaktadır. Uluslararası organizasyonlar da toplumlara yardımcı bir güç olarak vardır.

2-

Uluslararası iletişimi politik bir yönlendirme aracı olarak ele almaktadır.

3Bilginin uluslararası alanda ekonomik bir güç kaynağı olduğunu, bu nedenle de
gelişme projelerinde, oluşan iş risklerinde, pazarlama, ticaret, teknoloji transferlerinin
merkezden daha az modern olan çevreye doğru gerçekleştirilmesinin bir güç ilişkilerini de açığa
çıkardığı varsayımıdır ki bu gücün kaynağı Batı’dır.

4Bilgi politik bir güçtür. Haberler de verilerin, malların, serbest dolaşımında, kitle
iletişimi, telekomünikasyon olanakları vb. birkaç ülkede bu gücün merkezleşmesini sağlayan
birer araç konumundadırlar.

1960’lardan beri, ülkeler arası iletişim alanı 3 başarılı bilimsel kuram tarafından ele
alınmıştır.

-

Modernleşme Kuramı

-

Kültürel Emperyalizm

-

Küresel Çoğulculuk
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Modernleşme Kuramı: 1960’ların başındaki gelişmeci düşünceden ortaya çıkmıştır.
(Peter Berger, Marshall Berman, David Lerner)

Avrupa ülkelerinin Asya ve Afrika’daki sömürgelerinin, bağımsız devletler olarak
ortaya çıktığı 1950’li ve 1960’lı yıllarda Üçüncü Dünya ülkelerinin izlediği politikalar ve
ekonomileri ilgi çekmeye başlamıştır. Söz konusu ülkelerin içinde bulunduğu ekonomik ve
siyasal durumdan çıkış yollarının arandığı bu yıllarda gelişmiş Batılı, ‘Birinci Dünya Ülkeleri’
olarak tanımlanan devletler, modernleşme kuramı aracılığıyla kalkınmanın sağlanabileceğini
düşünmüşlerdir. Modernleşme kuramı başlangıçta iyimser bir yaklaşımla ele alınarak gelişmiş
ülkelerin önceki yıllarda ekonomik ve siyasal alanda yaşadığı modernleşme anlayışının takip
edilmesini öngörmüştür. Bu kuram, az gelişmiş ülkelerin bunu başarabilmesi için modern
kültürel değerleri kazanmaları, buna uygun ekonomik ve siyasal kurumları oluşturmalarının
zorunlu olduğunu savunmuştur. Az gelişmiş ülkelerin geleneksel kültürlerin değiştirilmesi bu
yolla atılacak önemli bir adım olarak değerlendirilmiştir. Modernleşmenin sağlanabilmesi için
aynı zamanda; eğitim, şehirleşme ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması da büyük önem
taşımaktadır.

Bu kuramın anlayışına göre; az gelişmişliğin nedeni olan, geleneksel düşünce ve
davranış kalıpları ile inanç ve değerler sisteminin terki halinde, kendiliğinden gelişme süreci
gerçekleşecektir. Her toplumun kaçınılmaz bir biçimde aynı yapısal özellikleri içeren dönüşüm
içeren dönüşüm geçirmesi modernleşme için şarttır. Bu dönüşüm ise; sanayileşme, kentleşme,
okur-yazarlık oranının ve eğitim düzeyinin yükselmesi, kitle iletişim araçlarının varlığı, siyasal
birlik ve sanayileşme sürecine ayak bağı olan geleneklerin yok edilmesi ile gerçekleşmektedir.

Kurama göre, gelişmemiş ülkelerin, modernleşebilmek için Batılıların gittikleri yoldan
geçmeleri, Batılıların uyguladıkları sosyal-ekonomik ve siyasal yapıların oluşturulması
gerekmekte olup, bu yeniden yapılanmada kitle iletişim araçlarının rolü büyüktür. Kia kırsal
kesimlerdeki insanları dünyaya bağlamakta ve bu kişilerin toplumsal-siyasal katılımını
sağlamaktadır. Modern kitle iletişim araçlarına sahip olmak eşitliği sağlayacaktır ve teknoloji
bu anlamda modernleşmenin tek aracıdır. Gelişmiş ülkeler ile 3. dünya ülkelerinin özellikleri
temelde aynı olup, fark sanayileşme ve teknoloji düzeyindedir. Bu bağlamda 3. dünya ülkeleri
gelişmiş ülkelerin endüstri seviyesine ulaştıklarında modernleşecektir.

Uluslararası iletişimin kültürel boyutu modernleşme kuramı taraflarınca, kültürel
alışveriş ve demokratik iletişim olarak nitelenir. Modernleşme sorunu yeniliğin yayılma süreci
olarak tanımlanır. Modern kitle iletişim araçlarına sahip olmak eşitliği sağlayacaktır ve
teknoloji bu anlamda modernleşmenin tek aracıdır. Üçüncü dünya ülkeleri gelişmiş ülkelerin
endüstri seviyesine ulaştıklarında modernleşeceklerdir. Modernleşmek için; 1-Modern
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teknolojiye sahip olmaları gerekir, bunun da en kestirme yolu satın almaktır. 2-Teknolojiyle
birlikte, bu teknolojiyi kullanacak, işletecek bilgi tecrübe, tutumlar ve değerler sistemine yani
profesyonelliğe de sahip olmaları gerekir.

Modernleşme kuramına göre, toplumsal değişim ve ekonomik gelişme, bunlara uyum
sağlayamayan geleneksel toplumu kaçınılmaz olarak modernleşmeye zorlamaktadır.

Medya çok yönlü bir modernleşmenin vazgeçilmez bir aracı olarak görülmektedir.
İletişim üzerinden kurulan bir manipülasyonla, gelişmekte olan ülkelerin sürekli olabilecek
demokrasilere, sosyal, ekonomik büyümelere yumuşak ancak hızlı bir dönüşümle
geçebilecekleri düşünülmüştür. Ulusal medya sistemlerinin bu süreçte kalkınma projelerinin
gerçekleştirilmesinde de önemli bir katkısı olacağı varsayılmıştır. Bu nedenle dönemin iletişim
araştırmaları da çoğunlukla izleyicilerin toplumsal, ekonomik, siyasal vb. katılımlarının
artırılmasına yönelik çalışmalardır.

Kuramın eleştirisi; Modernleşme kuramı, gelişmekte olan ülkelerde 1970’li ve 1980’li
yıllarda beklenen olumlu sonuçları vermedi. Çünkü bir çok gelişmekte olan ülkenin ekonomik
büyüme oranları, şehirleşme, eğitim, sağlık, siyasal ve sosyal birlik, kia’nın yaygınlaşması gibi
sosyal, siyasal ve ekonomik yapısal özellikleri gelişmişi ülkelerden çok düşüktü. Birçok ülke
yoksulluk, baskıcı rejimlerin yaygınlaşması, bölgesel ve iç savaşlarla boğuşmaktaydı. Kuram,
gelişme ideallerinin söz konusu ülkenin içinde yaşadığı durum göz önüne alınmaksızın tepeden
inmeci bir biçim içermesi nedeniyle eleştirilmektedir. Batılı toplumları idealize ederek oradaki
sorunları görmezden gelmektedir. (ekonomik sıkıntılar, işsizlik, evsizlik, uyuşturucu, terör,
ırkçılık, şiddet vb.gibi)

İlerleme, gelişme, büyüme kavramları, Batı’ya özgü nitelik ve kavramlardır ve Batı
bunları diğer toplumlara öğretmek durumunda olup, tüm toplumlara uygun bir yaşam biçimi
bulduğu iddiasıyla bunu dayatmaktadır. Sanayileşmedeki gelişme sonucu, teknolojik
olanaklardan belirli bir grup yararlanırken, ulusal düzeyde yararlanım eşit olmamaktadır.
Burada önemli olan nokta, ekonomik alandaki gelişmenin, üretimin ve dağıtımın eşit olmasıdır
ki, bunun üzerinde durulmamaktadır. Batı modernleşmesinin tüm dünyayı etkileyerek
modernleştirmesi gerekmekte olup, az gelişmiş ülkelerde modernitenin yayılması ile ortaya
çıkan Batı modernitesinin homojen yapısı değil, melez ve heterojen bir yapıdır. Brezilya ve
Meksika örneğinde olduğu gibi ne tamamen Batılı ne de yerel olan melez bir yapının ortaya
çıktığı gözlemlenmektedir.

Modernleşme modeli tek yönlü bir yapıda olup, gelirin ve enformasyonun eşit dağılımı
ile ilgilenmemektedir. Gelişmemiş ülkelerde iletişim teknolojileri, toplumun sadece belli,
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küçük azınlık kesimi (siyasal ve ekonomik bakımdan güçlü) hedef almakta, bu teknolojiler
toplumun tümüne yayılmamaktadır. Yeni iletişim teknolojileri sayesinde gelişmiş ülke
haklarının iletişim kapasiteleri ve olanakları artarken, üçüncü dünya ülkelerinde ise sınırlı bir
kesim tarafından kullanılan iletişim olanakları söz konusudur.

Kültürel Emperyalizm: 1960- 1970’li yıllara kadar etkinliğini sürdüren modernleşme
kuramına eleştirel bir bakış açısı getirmektedir. Modernleşme kuramıyla yüceltilen Amerikan
yardım programlarına Amerikan medyasıyla eklemlenen medya endüstrilerinin egemenliğine
eleştirel bir yaklaşımdır.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde, uluslararası iletişime modernleşme aracı
olarak atfedilen değer, yerini yavaş yavaş, küresel iletişimin gelişme ve modernleşme, bu
paralelde büyüme ve özgürleşmeden çok, ulusal ve yerel kimliklerin yok olduğu ve kültürel
homojenleşmenin söz konusu olduğu yeni sömürgeciliğe yol açtığı düşüncesine bırakmıştır.

Emperyalizm en yalın tanımı ile bir devletin, ulusun veya grubun başkası üzerinde
haksız bir biçimde üstünlük kurması ve egemenlik sağlamasıdır. Modernleşme kuramının
eleştirilerinin iskeletini oluşturan kültür emperyalizmi ise bir tanıma göre gelişmiş ve az
gelişmiş ülkeler arasındaki bağımlılığın yapısal ilişkilerinin kaçınılmaz bir sonucudur. Kültürel
emperyalizmde medyanın rolü, Batı kültürünün dayatması olarak görülür ve medya genellikle
kapitalist Batı kültürünün merkezine yerleştirilir. Emperyalist dönemin sona ermesine karşın
emperyalist ilişkilerin, periferik ülkelerdeki az gelişmişliğe neden olan sosyo-ekonomik ve
siyasal sistemlerin, gelişmişler lehine yeniden üretilmesi söz konusudur. Söz konusu üretimde
medya ideolojik bir görev yapmaktadır. Gelişmiş ülkelerin modernleşme aracı olarak daha fazla
teknoloji transferi önerileri, gelişmemiş ülkelerin bu araçların teknolojisini üretemedikleri,
yalnızca teknolojiyi dışarıdan alabildikleri göz önüne alındığında, teknolojik bağımlılık
sorununu doğurmaktadır. Pahalı teknolojinin dışa bağımlı olarak gelişmesi beraberinde, bu
teknolojiye sahip olmak için yeni gelir kaynakları gerektirmekte, bir diğer deyişle ekonomik
bağımlılığı ve bu zincirleme etkileşim süreci devamında da içeriksel kültürel bağımlılığı
getirmektedir.

Dünyanın pek çok geleneksel ve yerel kültürlerinin özellikle ABD’nin ticari ürünler ve
medya ürünleri bombardımanı dolayısıyla yok edilmesi.

Schiller kültür emperyalizmini özellikle medya boyutuyla ele almaktadır. Schiller
kültürel ve ekonomik alanların birlikte hareket ettiğini savunmaktadır. Schiller’e göre; medya
ekonomik işlevlerinin yanı sıra ideolojik bir araçtır ve toplumu manipüle ederek zihinleri
yönlendirmekte ve topluma paketlenmiş bilinç sunmaktadır.
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Schiller’e göre; küresel kapitalist bir piyasa ekonomisinin oluşturulduğu sistemdeki
gelişmiş Batının ‘merkez’ ülkeleri, insani ve doğal kaynakları tahakküm altına almışlardır.
Üçüncü Dünya halkları, bu modele göre sistemin ‘çevresinde’ yer alırlar; denetim
merkezlerinden ekonomik, teknolojik, stratejik ve politik güç bakımından uzaktadırlar.
Schiller’e göre, iletişim teknolojileri, gelişmiş ülkelerin, özellikle ABD’nin ekonomik çıkarları
ve askeri-endüstriyel yapıları yararına üretilmektedir. İletişim teknolojilerinin üçüncü dünya
ülkelerine girişi ise, ABD’nin dünya sisteminde iktidar olmaktan doğan ekonomik-askeri
çıkarlarının gereği ve sonucu olarak gerçekleşmektedir. Amerikan kitle iletişimi, kültür ve
yaşam tarzı dünyada rakipsiz egemenliğe sahiptir.

Kia ve teknolojileri, dünyanın her tarafındaki farklı yaştaki, farklı toplumsal sınıfa ait,
çeşitli kültürlerden insanlara belli bir takım değerleri, bakış açılarını ve fikirleri iletir.
Böylelikle, kültürel bağımlılığın ölçüsü giderek artırılarak, vazgeçemedikleri emperyalist
isteklerini başka biçimde gerçekleştirmektedirler. Artık toprak istilası, askeri güç kullanımı söz
konusu olmayıp, bunun yerine düşüncelerin, duyguların kia’nın kullanımı ile gelişmekte olan
ülkelere ihraç edilmesi söz konusudur.

Kültürel emperyalizm bağlamında geliştirilen bir görüş olan medya emperyalizmi, bir
ülkedeki kia’nın mülkiyeti, yapısı, dağılımı ve içeriğinden birinin veya hepsinin bir başka
ülkedeki çıkar gruplarının önemli derecede etkisi altında olması ve etkilenen ülkenin, o ülkelere
aynı derecede karşı bir etkide bulunamamasıdır. Medya emperyalizmi medya araç ve
ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve tüketimi ilişkilerinde belli güçlerin diğerleri üzerinde
egemenliğidir. Ve genel güç kaynaklarının dengesiz bir biçimde bölüşüldüğü bir dünya
düzeninin sonucudur.

Medya emperyalizmi tezi; Boyd-Barnett 1970’lerde Marksist siyasal ekonomi temelli
teziyle gelmiştir. Boyd-Barrett’a göre 2 önemli uluslararası faaliyet biçimini anlatır:

1) Uluslararası tek yönlü medya akışı

2) Birkaç ülkenin uluslararası medya nüfuzu-etkisi

Boyd-Barrett’a göre; medya emperyalizmi, herhangi bir ülkedeki medya sahipliği,
yapısı, dağıtım ve içeriğinin tek başına veya birlikte, diğer ülkelerin çıkarlarının önemli
miktarda baskısına maruz kalma sürecidir. Boyd-Barrett 1990’larda tezini savunmaya devam
etmektedir. 1970’lerdeki haber akışındaki tek yönlülüğün 90’larda da devam ettiğini ve
uluslararası yapının değişmediğini belirtmektedir.
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Yine Boyd-Barrett’a göre; bir ülkedeki medyanın yapısı (medya mülkiyeti, dağılımı,
içeriği) diğer bir ülke ya da ülkelere göre eşitsiz bir dağılım gösterebilmektedir. Bu eşitsizliğin
4 boyutu vardır.

Bu sürecin birinci boyutu; iletişim aracının bir ülkede şekillenmesi, düzenli çalışır
olmasıdır. Britanya, Almanya ve Fransa, Amerika vb. ülkelerde olduğu gibi iletişim araçlarının
teknolojik olarak erken bulunması ve gelişerek endüstrileşmesiyle ülkelerin ulusal pazarlarının
oluşmasını ve ulusal sermaye birikiminin gelişmesini de etkilemektedir. Bu araçlar merkez
endüstrileşmiş ülkelerden endüstrileşmemiş ülkelere ihraç edilebilmektedir. Merkez ülkeler
genel olarak ABD ya da Japonya olmaktadır. Medya koloni ülkeye/ülkelere ihraç edildikten
sonra o ülkeyi uluslararası kapitalizmin bir parçası haline getirmektedir. Kurulan medya sistemi
ile birlikte kullanılması gereken teknolojileri, programları kendileri üretmediklerinden merkez
ülkelere bağımlı hale gelmektedirler.

İkinci boyutu endüstriyel düzenlemelere gelmektedir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra
organizasyon ve finans bakımından yetersizliklerine rağmen bu ülkeler, toplumsal
gelişmelerinde medyaya yer vermişlerdir. Medyanın bu ülkelerde kurulup gelişebilmesi için ve
teknik donanım ve personel gereksinimleri (örn. medya ürünlerindeki yetersizlikler vb.) merkez
ülkelerin endüstrilerini bu ülkelere ihraç etmeleri biçiminde bir süreç gelişme nedenidir.

Üçüncü ve dördüncü aşamalarda ise medyanın uygulamada profesyonelliği, objektifliği,
tarafsızlığı ele alınmaktadır. Medyanın işleyişinin gelişmiş ülkelerdeki yapıya olan benzerliği,
medyanın içeriği pazar ilişkilerine etkisinin olup olmadığı vb. konuların karşılaştırması
yapılmaktadır. Ülkenin özel medya sistemi kurulmaya ve içerikleri oluşturulmaya
başlanmaktadır. Daha sonra medya emperyalizmin çok çarpıcı bir görüntüsü olan TV
programlarının ithal edilmesi ya da benzer formatlarda üretilmeye çalışıldığı görülmektedir.
Filmler, kitaplar, dergiler, kayıtlı materyaller vb. kültürel mallar ideolojik bir konum da olması
söz konusudur. Boyd-Barrett, medya emperyalizminin 4 biçiminden söz ederken, üçüncü dünya
ülkelerinin birtakım planlama güçlükleri içinde olduklarını da belirtmektedir. Söz konusu
güçlüklerin giderilmesinde bu ülkeler, kendi ulus devletleri aracılığıyla bir takım önlemler
almaktadır. Ancak yine de merkez ülkelerden teknoloji seçimi, finans, medya politikaları ve
içerikleri yönüyle farklılaşmaktadırlar. Zamanla merkezden farklılıkları azalsa bile sorunlar
devam etmektedir. Öncelikle haber medyasının kurulmasıyla birlikte, giderek bu alanın da
endüstrileşme sürecine girmesiyle meydana gelen gelişmelerle haber, eğlence, reklamla
karışmış orta düzey bir pazar oluşturma süreci geçirmektedir. Kurulan medya modelleri yoluyla
bu toplumlar hem Batı’nın güçlü devletlerine ideolojik olarak bağlanmakta, hem de
modernleşmektedir.
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Medya yoluyla bölgesel küresel kültürel coğrafyalar karşı karşıya gelerek birbirleriyle
etkileşime geçmekte, kültürler mutasyona uğramakta, adaptasyon geçirerek melezleşmektedir.
Etkileşimler artan oranda günümüzde de süregelmektedir. Görünürdeki bir modernleşme
toplumsal bir gelişme olarak da görülmekte ise de tek kültürlülüğe doğru giden bir süreç olarak
değerlendirilmekte ve eleştirilmektedir.

Kültürel emperyalizm ve medya emperyalizmi kuramlarının en büyük yararı, küresel
dinamikleri ve ilişkileri tanımlamaları, dış politika çıkarları, kapitalist yayılma, kitle iletişim
araçları alt yapıları ve içerikleri arasındaki bağlantıları belirtmeleri ve açıklamalarıdır. Kültür
emperyalizm tezi ile ilgili olarak çalışmalarını değerlendiren Schiller, artık kültür emperyalizm
tezinin özgün biçimiyle sürdürülemeyeceğini anlamıştır. 1960’ların sonlarından itibaren
küresel iktidar ilişkilerinin önemli değişmelere uğradığını kabul etmektedir. Yine de Schiller,
tek biçimli bir Amerikan medya kültürü ve bu kültürün küresel egemenliği görüşünü sürdürür.
Amerikan medya kültürünün tüketimciliği teşvik eden bir hedefle tanımlandığı savunur.

Kuramı eleştirenlere göre; kültürel emperyalizm görüşünün benimsediği kültürde tek
tipleştirme kavramı, günümüzde geçerli olan ‘melez kültür’ kavramı karşısında giderek
tartışmalı hale gelmektedir. Hiçbir ulusal ya da yerel kültürün tam anlamıyla özgün ve otantik
olduğunu ileri sürmek imkansız olup, hemen her yerel kültürün içinde bir miktar küresel, her
küresel içinde de yerel öğeler yer almaktadır.

Kültürel emperyalizm ve medya emperyalizmi kuramları, medya ürünlerinin bunları
tüketenler üzerinde önceden belirlenmiş, zorunlu ve doğrudan etkileri olduğuna ilişkin sihirli
mermi modelini benimsemeleri nedeniyle eleştirilir. (Hipodermik İğne (Sihirli Mermi) kuramı:

Medya iletilerinin izleyiciler tarafından edilgin bir biçimde alındığını varsayar. Kitle
toplumu kuramcıları, yapılan araştırmaların bir sonucu olarak KİA’nın toplumu rahatça
etkileyebileceği ve yönlendirebileceğini savunmuşlardır.) Kitle iletişim araçlarının izleyiciler
üzerindeki etkisi hegemonyacı sihirli mermi modelinin benimsediğinden çok daha karmaşıktır.

İnsanların medyanın içerik ve mesajlarını, yaşadıkları çevre, toplumsal konum ve
eğitim, kültürel ilgi alanlarına bağlı olarak yorumladıklarını ortaya çıkarmıştır. Mesajın izleyici
tarafından, kurgulandığı şekilde aynen alınması mümkün olmadığından, sonuçta da tek tip bir
etki doğmamaktadır. Toplumsal ve kültürel farklılıklar, iletişim ürünlerinin kültürel
sonuçlarından önce, o ürünün kabul edilip edilmemesini de belirlemektedir. Yapılan
araştırmalar Kuzey Avrupa ülkelerinde uydu kanallarının izlenme oranlarının gençler arasında
yüksek olduğu, daha yaşlı izleyicilere ise dilin yabancı olması ve kültürel farklılıklar nedeniyle
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uydu yayınlarının cazip gelmediği tespit edilmiştir. Görüldüğü üzere yaş faktörü bile kitle
iletişim ürünün izlenip izlenmeme oranını belirleyebilmektedir.

Küresel Çoğulculuk: Bu bakış açısında göre, kültürel farklılık, bütünleştirici olgu olarak
değerlendirilmektedir. 1950-1990 arasında tüm dünya toplumlarında ekonomik, toplumsal ve
kültürel alanda hızlı değişmeler yaşanmıştır. Çünkü bu alanlar köklü değişmelerle küresel
bütünleşmeye doğru yönelim kazanmıştır. Toplumlar küreselle bütünleşme sürecinde kuşkusuz
medyanın önemli rolü olmuştur.

İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte kültürel izolasyonlar azalmaktadır. Kültür
gruplarının diğer gruplarla olan etkileşimleri ve kendi içlerinde olan etkileşimleriyle geleneğin
geleneğin bütünleştirici rahatlığı, öz yorumlamanın kolaylığıyla, bireylerin kendi kültürel
kimliklerinin farkına varmaları dolayısıyla daha duyarlı hale gelmeleri, kültürel kimlik bilincini
yükseltmektedir. Bu bilinç zaman zaman yükselerek etnik ve aşırı ulusçu eğilimlere
dönüşebilmektedir. Diğer endüstriyel ve kapitalist gelişmelerle birlikte sosyal mobilite,
hareketlilik ve etkileşimin oluşumunda medyanın yaygın bir rolü söz konusudur. Dolayısıyla
toplumlarda medya sistemlerinin kültürel çoğulculuğun oluşmasında etkileri söz konusudur.
Medya sistemlerinin ve ulaşımın gelişmesiyle birlikte kültürler arası sınırlar geçirgen hale
gelmektedir. Öncelikle bu kültürlerin medyada temsil edilmeleri önemlidir. Daha çok temsil
edilen kültürler daha egemen ve etkili hale gelirken, diğer kültürler daha cılız
algılanabilmektedir. Medyayı daha iyi kullanan sınıfların ya da toplumların simgeleri ya da o
toplumlara ait kültürler dünya çapında tanınabilirken, dünyanın üçte ikisine ait kültürler böyle
bir temsil edilme düzeyine ulaşamamaktadır.

Gelişen iletişim teknolojileri kültürlerin küreselleşme süreçlerini güçlendirmiştir.
Kültürlerarası etkileşim süreci hızlanmış, küresel düzlemde kültürler değişme sürecine
girmişlerdir. Medya yoluyla söz konusu kültürlerin, zamanı ve mekanı yeniden tanımlanmış,
sınırlar esnekleştirilmiştir. Küreselleşmenin sonucu ortaya çıkan bölgeselleşmeler medya
alanına da yansımıştır. Medya sistemlerinin oluşturduğu alt yapı üzerinde gelişen küreselleşme
eğilimleri karşısında zıt bir eğilim söz konusu olmaktadır. Yayın alanlarının ve medya
ürünlerinin uluslararasılaşmasını sağlayan küresel ağlara rağmen, ulus devletin ulusun varlığına
yönelik desteğiyle etkili olan ulusal medyalar yayınlarını sürdürmekte ve yayın alanlarını
geliştirme eğilimindedir.

Küresel içinde bölgeselleşme örneği olarak Avrupa’da Avrupa Topluluğu’nun içindeki
yerel dilleri öne çıkaran TV programcılığında izleyici beğenisi göz ardı edilmiştir. Topluluk
kendi içindeki kültürel farklılıkları Avrupa’daki kültürel kimliklerin korunmasına giderek artan
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bir duyarlılık göstermektedir. Burada küresel ve yerel bağlantısı ortaya çıkmaktadır. Küresel
içinde yerel gittikçe artan bir öneme sahip olmaktadır.

Çağdaş devlet yapısı içinde yerleştirilmeye çalışılan demokratik yönetim ve katılım
anlayışından dolayı, ‘farklı kültürlerin varlığının hukuksal olarak tanınması’ gereksinimi
doğmuştur. Çağdaş demokrasilerde çok kültürlülüğe esnek bakılmakta, eşit kültürel haklar
tanınması yolunda gelişmeler hızlanmaktadır. Küresel alanda birer siyasal aktör olan ulus
devletler üzerinde, bu kültürel taleplerin karşılanması yolunda uluslararası yaptırımlar söz
konusudur. Günümüzde aynı kültürel talepler, medyanın da yoğun manüpilasyonu altındadır.
Oysa değişen dünya koşulları içinde ilkel toplumların dışında hemen her toplumda var olan
farklı kültürler, iç içe yaşamakta, medya ve pazar ilişkileriyle, küresel alana açılmaktadır. Bu
iç içelik bazı kültürü/kültürleri daha güçlü kılarken, bazıları da daha zayıf hale getirerek
ötekileştirmektedir. Örneğin bir zamanlar Avrupa Kolonilerinden gelen insanların yerel
kültürleri, Avrupa kültürü içinde ötekileşmiştir. Tüm Avrupa dikkate alındığında sayıca bu
insanlar oldukça çoktur. Ancak Batı kültürü içinde hem melezleşmekte hem bulundukları ulus
kültürler içinde marjinal kalmayı da sürdürmektedirler.

1945’te kurulan Birleşmiş Milletler teşkilatının etkinliğinde ve daha sonraki yıllarda bu
teşkilata üye ülkeler tarafından meydana getirilen ‘İnsan Hakları Sözleşmesi’nde azınlık hakları
ve kültürel haklar olarak dile getirilmiştir. Uluslararası sermayenin dünya pazarlarında
dolaşımıyla bir zorunluluk olarak ortaya çıkan ve tüm uluslarda alternatif bir etnik değerler
oluşturan İnsan Hakları Bildirge’sinin uygulamaya konulması, iletişim özgürlüğünün
başlangıcı açısından önem arz etmektedir.

Geçen süre içinde;

a-

Dünya güvenlik ve barışın korunması

b-

Gelişme

c-

Azınlıkların kendi dili ve kültürünü koruma

dİletişim kurma hakları yürürlüğe girmiştir. En son 1993’te İnsan Hakları üzerine
yapılan Birleşmiş Milletler konferansında, 1945’te alınan kararlar yeniden doğrulanarak yalnız
gelişmiş ülkelerde değil, tüm dünya toplumlarda ihlal edilen çok sayıda haklar (çocuk, kadın,
azınlıklar, kültürel vb. alanlarda) olduğu kabul edilmiştir.
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Küresel yeniden yapılanma süreci, enformasyon ve iletişim bağlantılı değişik
endüstrileri de etkilemiştir. Üretim giderek Batı Avrupa’ya, Japonya’ya ve Pasifik kıyılarına
kaydığında, ABD’nin savaş sonrası egemenliği aşındı. ABD elektronik eşya üretimindeki
egemen konumunu kaybetti. Örneğin bugünkü Asya, televizyon üretiminde lider bölgededir,
1987’de bütün dünyadaki tv çıktısının %19’unu imal eden Çin en büyük üreticidir. Hollywood
en önemli film ve televizyon eğlencesi üreticisi olmayı sürdürse bile, giderek daha fazla
Hollywood stüdyosu yabancı kökenli şirketlerin sahipliğine geçmektedir.

25 yıl sonra çalışmasını değerlendiren Schiller, kültür emperyalizmi tezinin artık özgün
biçimiyle sürdürülemeyeceğini anlamıştır. Küresel iktidar ilişkilerinin önemli değişikliklere
uğradığını ve tezin günümüzde yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini kabul etmektedir.

Kültürel egemenlik, medya ürünlerinin içeriği ve biçimleri bağlamında Amerikalı
kalmayı sürdürmekle birlikte, egemenliğin ekonomik temelleri uluslararasılaştırılmıştır.
Amerikan kültür emperyalizmi, Schiller’in ifadesiyle uluslararası şirket kültürü egemenliği
halini almıştır.

Bugünün dünyasındaki çoğu kültür biçimi, farklı değerlerin, inançların ve pratiklerin
derinden iç içe geçtiği melez kültürlerdir.

Amerikan hegemonyasında değinirken, kültürel emperyalizmin Amerikan olmayan
biçimlerini, örneğin Fransız ve İngiliz ajanslarının Afrika’daki sömürgelere sürekli kültür
malzemesi ihracını, aynı şekilde Meksika’nın diğer Güney Amerika ülkelerine, Brezilya’nın
İspanya, İtalya, Portekiz gibi Katolik Avrupa ülkelerine telenovela ihracını dikkate
almamaktadır.

2000’lerde küresel medya ortamı 1970’lerdeki kültürel emperyalizm modelinin
önerdiğinden çok daha karmaşıktır. Örneğin Brezilya’nın büyük televizyon şebekesi Globo,
Küba, Çin, Bağımsız Devletler Topluluğu, eski Doğu Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere 128
ülkeye telenovelalalar ihraç etmektedir. TV ürünlerinin Brezilya’dan Portekiz’e akışı, çağdaş
kültürel akışın, emperyalizmin tarihsel rolünü nasıl geriye çevirdiğine bir örnektir. Güney
Amerika telenovela’larının Amerika’daki İspanyolca yayın yapan televizyon kanallarında yer
alması ‘kültürel emperyalizmin tersine dönüşü’ olarak tanımlanmaktadır. ‘Ters yönlü
sömürgeleştirme’ olarak da adlandırılan eğilim Batı dışındaki ülkelerin Batıdaki gelişmeleri
etkilemesi anlamında kullanılmakta olup, Los Angeles’ın Latinleşmesi, Hindistan’da küresel
yönelimli bir ileri teknoloji sektörünün ortaya çıkması da kanıt olarak gösterilmektedir.
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Bir diğer örnek olan Hindistan sineması, en üretken sinema olarak ve yaygın ihraç pazarı
ile uluslararası bir üne sahiptir. Hindistan’ın yanı sıra Hong Kong da bu konuda gittikçe
ilerleme göstermektedir. Son kuşak Hong Kong sinemasının (Bruce Lee, Jackie Chan vb.)
ürettiği filmler Hollywood’un en önemli ihraç mallarıyla, aksiyon ve macera filmleriyle boy
ölçüşür hale gelmiştir.

Kuramın eleştirisine göre; Yerelleşmiş üretiminin miktarı abartılmaktadır.

1989 “Dünya İletişim Raporu” (UNESCO)’nda küresel çoğulculuk kuramının
eleştirilen yönleri gözler önüne serilmektedir. Rapora göre; büyük enformasyon ve iletişim
gruplarından kaynaklanan iletişim ve enformasyon dönüşümünün (ekipman, servis ve kültürel
üretimi kapsar) toplamında ABD ve Japon firmalarının tahakkümü açıkça devam etmektedir.

En yüksek cirolu firmaların en üst sıralarında; Capital Cities, ABC, Time, Bertelsmann,
News Corp, Warner, General Electric, CBS gibi gruplar yer alırken, 3. Dünya medya
kuruluşlarından listeye giren olmamıştır.

UNESCO tarafından yayınlanan 2. Dünya İletişim Raporu olan ‘Medya ve Yeni
Teknolojinin Mücadelesi’ adlı raporda gelişmiş toplumlarda iletişim ve enformasyon
endüstrisinin önem kazandığı, kamu sektörünün rolünün ise özelleştirme süreci nedeni ile ciddi
değer kaybettiği belirtilmektedir. Raporda iletişim alanındaki gelişmeler ülkelere dair Kuzey
ve Güney ayrımıyla ele alınmıştır. Geniş nüfus yığınlarının hala yeni iletişim teknolojilerine
ulaşmaktaki yoksunluğunun altı çizilmektedir.

Medyanın Global Devleri

Time Warner (ABD)

Fuji(Japonya)

Walt Disney (ABD)

Reuters(İngiltere)

News Corp. (ABD)

Hearst(ABD)

Vivendi (Fransa)

Mediaset(İtalya)
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Bertelsmann(Almanya)

Prisa(İspanya)

CBS(ABD)

Grupa Televisa(Meksika)

Cox(ABD)

Canwest(Kanada)

Toppan(Japonya)

New York Times(ABD)

Dai Nippon(Japonya)

Washington Post(ABD)

WPP (İngiltere)

General Electric-NBC(ABD)

Viacom(ABD)

9.2.Yeni Uluslararası Enformasyon ve İletişim Düzeni (NWICO)

Yeni kurulan devletlerde, bir yandan iletişimin alt yapısını oluşturan mekanik araçların
üretimi ve tüketimi bakımından eski sömürgeci ülkeye bağımlılık, diğer yandan enformasyon
kanallarını sağlıklı bir biçimde işletememe, enformasyon boşluğu yaratmıştır. Alt yapı
bakımından bağlılık sürerken ellerinde olanak olmaması nedeniyle, enformasyon boşluğu,
içerik yönünden gelişmiş ülkelerin iletişim kanallarıyla sağlananlarca doldurulmuştur. Bu ise
dengesiz iletişim olarak adlandırılmaktadır. Bu dengesizlik sadece haber ajanslarını değil,
iletişim uyduları, bazı radyo ve televizyon şirketleri, gazeteler, dergiler gibi kitle iletişim
araçlarını da kapsamaktadır.

1970’li yıllarda yeni bir uluslararası enformasyon ve iletişim düzeninin savunulması ile
başlayan ve günümüze kadar uzanan tartışmaların odağında Macbride Raporu yer almaktadır.

Daha önce de, 1947’de Chicago Üniversitesi Rektörü Robert Hutchins tarafından
hazırlanan Hutchins Raporu’nda;

-basında yer alan haberlerin çarpıtılıp çarpıtılmadığı
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-adil olup olmadığı

-gerçekleri ne ölçüde yansıttığı soruşturularak, özgürlükçü ortamın sorumsuzluk
anlamına gelmemesi gerektiği üzerinde durulmuştur.

İletişim alanında tespit edilen yanlışlar;

-Kia’na sahip olanlar, siyasal ve ekonomik değerlerini yaygınlaştırmaya çalışıyorlar.

-İletişim araçları büyük iş çevrelerine hizmet ediyor, reklam veren kuruluşlar kia’nın
editoryal politikalarına baskıda bulunuyorlar.

-Kia toplumun ahlaki değerlerini tehdit eder hale geliyor, çok fazla özel yaşama
müdahale ediliyor.

-Kia belirli bir sosyal grup tarafından kontrol ediliyor. Bu ise tekelleşme demektir.
İletişim alanı çok büyük bir finans gerektirdiği için küçük işletmeler ortadan kalkmakta ve
iletişim belli başlı birkaç kuruluşun eline geçmekte ve birer güç oluşturmaktadır.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra yeni kurulan 3. Dünya Devletlerinin (Bağlantısızlar) eski
sömürgeci Avrupa devletlerinin kurdukları iletişim düzenine karşı çıkmaları sonucu şekillenen
yeni uluslararası enformasyon ve iletişim düzeninin başlangıç noktası OPEC’in öncülüğünü
yaptığı güneyin hammadde kaynağı ülkelerinin birbirleriyle işbirliği yaparak, kuzey ülkelerine
karşı yeni bir paylaşım sistemi oluşturmaya yönelik çalışmalarının sonucu olan ‘Yeni
Uluslararası Ekonomik Düzen’dir.

1973’te oluşturulan bu düzenlemenin iletişim alanına da yansıması sonucu yeni bir
uluslararası enformasyon ve iletişim düzeni (NWICO) ortaya çıkmıştır. Yeni uluslararası
iletişim düzeninin kurulması için başlangıç UNESCO’nun 1976’daki toplantısında ortaya
çıkmıştır. Sean MacBride tarafından 1979’da “MacBride Raporu” teslim edilmiştir.

Rapora göre; Gelişmekte olan ülkeler iletişim alanındaki bağımlılıklarını aşmak için
gerekli değişiklikleri yapmaktan öncelikle sorumludurlar. Bu bağlamda mevcut düzene çözüm
olarak; gelişmekte olan ülkeler arasında özgür, aracısız ve çabuk işleyecek iletişim
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sistemlerinin kurulması, ulusal haber ajanslarının kuruluşunun desteklenmesi, iletişim
araçlarına uygulanan telekomünikasyon tarifelerinde indirim yapılması önerilmiştir.

Devletin serbest ve dengeli haber akışını sağlamak için yapabilecekleri; basının ve
ajansların yabancı ülkelerde büro açmalarına, dışarıya muhabir göndermelerine destek olmak,
3. dünya haber ajansları ile kurulacak ilişkileri kolaylaştırarak, komşu ülkeler arasında bir haber
havuzu oluşturmada ve bu doğrultuda kia, üniversiteler ve mesleki örgütler arası işbirliği.

NWICO ile o zamana kadar benimsenen serbest haber akışı doktrini yerine, serbest ve
dengeli haber akışı benimsenmiştir. İletişimde eşitlikçi ve çoğulcu bir yapının oluşturulması
için teknolojik olanakların, ekonomik kaynakların ve iletişim olanaklarının adil bir dağılımının
sağlanması gerekmektedir. Yayın kuruluşlarının ürettikleri ürünleri (film, televizyon programı,
günlük gazete, dergi vs.) serbestçe diğer ülkelere ulaştırabilmeleri olarak tanımlayabileceğimiz
özgür haber dolaşımı kavramı, günümüzde yayıcılığın çok büyük üretim kapasitesi gerektirmesi
nedeniyle enformasyon alanında tekelci emellerin temel prensibi haline gelmiştir.

1984’ten itibaren ABD’de esmeye başlayan ve ABD tarafından tüm dünyaya empoze
edilen deregülasyon rüzgarı ile ulusal ve uluslararası iletişim pazarlarının operasyonunda ve bu
pazarlara giriş şartlarında kısıtlamalara son verilmesi hedeflenmektedir. Deregülasyon kavramı
ile; iletişim düzeni ve iletişim alanının serbest piyasa koşullarına göre belirlenmesi
öngörülmektedir. İletişim alanında kurallar engelleme olarak nitelendirilmektedir.

Dünyada iletişimin dengesizliğini göstermek için kullanılan kanıtlardan bazıları;

-

AP, AFP, Reuters dünyada dolaşan haberlerin %90’ını dağıtmaktadır.

- Dünyada önem taşıyan gazete ve dergilerin hemen tümü ABD, İngiltere ve
Fransa’da yayınlanmaktadır.

- Yabancı ülkelere yayın yapan radyoların çoğu (Voice of America, BBC, Deutsche
Welle) gelişmiş/sanayi ülkelerinde yer almaktadır.

- Haber görüntü ve filmleri çoğunlukla İngiliz ya da Amerikan kaynaklıdır. CNN,
ABC, NBC, BBC…
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9.3.Dengesiz İletişim ve Yeni Dünya Düzeni

Teknik yönden gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ülkelere veya gelişmekte olan ülkelere
yönelen tek yönlü olarak gerçekleşen iletişime dengesiz iletişim denilmektedir. Bu dengesizlik,
hem kia’nın mülkiyeti ve dağılımı, hem de haberlerin dağılımı bakımından ortaya çıkmaktadır.

İletişimde dengesizliğin temeli; sömürgecilikten, sömürgeci devlet yönetimlerinin
kurduğu sömürge iletişim düzeninden kaynaklanmaktadır. 19.yy’da sömürge sahibi Avrupa
ülkeleri, sömürgeci iletişim düzeni kurarak, iletişimin alt yapısını ve haberlerin dağılımını kendi
yönetimlerini sağlamlaştırmak bakımından düzenlemişlerdir. I. ve II. Dünya Savaşı’ndan sonra
sömürge devletleri bağımsızlıklarını kazanmaya başlamış, ancak iletişim sistemleri yeni
kurulan siyasal sistemlere ayak uyduramamıştır. Eski sömürgeci ülkeye bağımlılık söz
konusuydu.

1960’larda yeni kurulan devletlerdeki seçkinler, önceki sömürgeci ülkelerin kurdukları
sömürgeci iletişim düzenine karşı savaş açtılar. Hakça ve adil işlem görme isteğini uluslararası
platforma getiren 1970’lerin başında Sovyet Bloku oldu. Bu girişimler sonucu gündeme ‘yeni
ekonomik düzen’ ve ‘yeni uluslararası iletişim düzeni’ kavramları girdi.

UNESCO, yeni iletişim düzeninin dile geldiği başlıca yerdir. 1969 Fransız Jean
Maheu’nun başkanlığındaki UNESCO bir toplantı düzenledi. Toplantının ana konusu; tek
yönlü iletişim idi. 1980’de İrlandalı Sean MacBride başkanlığında hazırlanan rapor, uluslararası
camiayı temsil eden bir örgütün himayesinde yayınlanmış olan ve ileti akışının dengesizliğini
kabul eden, ortaya koyan ve bunu düzeltmek için seferber edilecek stratejileri sorgulayan ilk
resmi belgedir.

1985’te ABD, iletişim sorunlarının bir siyasallaşmaya doğru yöneldiğini ileri sürerek
UNESCO’dan çekildi. Onu Singapur ve İngiltere izledi. Ağların ve alış verişlerin düzenlenmesi
konusu GATT (Gümrük Tarifeleri ile ilgili Genel Anlaşma) gibi daha teknik amaçlı kuruluşlara
kaydı.

Tek yönlü iletişim ve yeni dünya düzeni tartışmaları, bugün yerini internet
teknolojisinin neden olduğu siber uzay ve siber demokrasi kavramlarının tartışılmasına
bırakmıştır. İnsanların sanal uzayın geleceği için insani bir yönetimi biçimlendirmeyi
kendilerinin üstlenmesinin önemi Halkın İletişim Beyannamesi ile ortaya konmuştur. Bu
beyanname ile dünyanın iletişim yapılarının ve enformasyon akışlarının demokratik ve
sürdürülebilir bir örgütlenmesi amaçlanmaktadır.
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-

Üçüncü Dünya Şebekesi (Malezya)

-

İletişim ve İnsan Hakları Merkezi (Amsterdam, Hollanda)

-

Kültürel Çevre Hareketi (ABD)

-

Dünya Hıristiyan İletişimi Derneğinin girişimleriyle oluşturulmuştur.

Sivil aktivizm için bir referans noktası oluşturan beyanname, insan hakları
standartlarının sanal uzaya uygulanması için ilgililerin aktif sorumluluk alması gerektiği
vurgulanmaktadır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Uluslararası iletişim kuramlarının yanı sıra dengesiz iletişim ve yeni dünya düzeni hakkında
bilgiler verilmiştir.
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Bölüm Soruları

1- Hutchins Raporu hangi yıl hazırlanmıştır?
a) 1937
b) 1947
c) 1957
d) 1967
e) 1977
2- Time Warner ve Walt Disney hangi ülkeye ait medya kuruluşudur?
a)İngiltere
b)Fransa
c)Amerika
d)Almanya
e)Japonya
3- Hangisi modernleşme kuramının eleştirileri arasında yer almaz?
a) Kuram gelişme ideallerinin söz konusu ülkenin içinde yaşadığı durum göz önüne
alınmaksızın tepeden inmeci bir biçim içermesi
b) Modernleşme modeli tek yönlü bir yapıda olup, gelirin ve enformasyonun eşit dağılımı ile
ilgilenmemektedir
c) Gelişmemiş ülkelerde iletişim teknolojileri, toplumun sadece belli, küçük azınlık kesimi
hedef almakta, bu teknolojiler toplumun tümüne yayılmamaktadır.
d) Batılı toplumları idealize ederek oradaki sorunları görmezden gelmektedir.
e) Yeni iletişim teknolojileri sayesinde hem gelişmiş hem de gelişmemiş ülke haklarının
iletişim kapasiteleri ve olanakları eşit biçimde artmaktadır.
4- Dünyada önem taşıyan gazete ve dergilerin hemen tümü ABD, İngiltere ve Fransa’da
yayınlanmaktadır.
a)Doğru
b)Yanlış
5- Deregülasyon kavramı ile; iletişim düzeni ve iletişim alanının serbest piyasa koşullarına göre
belirlenmesi öngörülmektedir.
a)Doğru
b)Yanlış
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6- Hangisi dünyada iletişimin dengesizliğini göstermek için kullanılan kanıtlar arasında yer
almaz?
a) AP, AFP, Reuters dünyada dolaşan haberlerin %90’ını dağıtmaktadır.
b)Dünyada önem taşıyan gazete ve dergilerin hemen tümü ABD, İngiltere ve Fransa’da
yayınlanmaktadır.
c) Dünya sinema sektöründe Hindistan ve Hong Kong ilk sıraya yerleşmiştir.
d)Yabancı ülkelere yayın yapan radyoların çoğu gelişmiş/sanayi ülkelerinde yer
almaktadır.
e)Haber görüntü ve filmleri çoğunlukla İngiliz ya da Amerikan kaynaklıdır.

7- Gelişen

iletişim

teknolojileri

kültürlerin

küreselleşme

süreçlerini

güçlendirmiştir.

Kültürlerarası etkileşim süreci hızlanmış, küresel düzlemde kültürler değişme sürecine
girmişlerdir.
a)Doğru
b)Yanlış

8- Hutchins Raporu kim tarafından hazırlanmıştır?
a)Harold Innis
b)Marshall Mc Luhan
c)Sean Mac Bride
d) Oliver Boyd Barrett
e)Robert Hutchins

9- İletişim alanı çok büyük bir finans gerektirdiği için küçük işletmeler ortadan kalkmakta ve
iletişim belli başlı birkaç kuruluşun eline geçmekte ve birer güç oluşturmaktadır.
a)Doğru
b)Yanlış
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10- İletişimde dengesizliğin temeli; sömürgecilikten, sömürgeci devlet yönetimlerinin kurduğu
sömürge iletişim düzeninden kaynaklanmaktadır.
a)Doğru
b)Yanlış

Cevap Anahtarı
1- b
2- c

6- c
7- a

3- e

8- e

4- a

9- a

5- a

10- a
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10. KÜRESEL MEDYA OLGUSU

224

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Küresel Medya Olgusu
Küresel Medya Kuruluşları
Küresel Medya Kuruluşlarının Etkileri
Medya Alanında Yoğunlaşmalar
Küresel Medyanın Karşısında Alternatif Medya
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Küresel medya kuruluşlarından 5’ini ve hangi ülkeye ait olduğunu açıklayınız.
2- Dünyadan 3 alternatif medya örneği veriniz.
3- Propaganda Modeli’nin en önemli öğeleri nelerdir?
4- Alternatif medyaya ait özellikler nelerdir?
5- Alternatif medyanın tanımını yapınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya
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Anahtar Kavramlar

Medya, küresel medya, alternatif medya
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Giriş

Teknolojinin küreselleşmesiyle birlikte sürekli yenilenen iletişim araçları bilginin,
haberin uluslararası alanda dolaşımını hızlandırmaktadır. Dünya çapında büyük medya
sektörlerinin ortaya çıkmaları ile küresel medya olgusu etkinlik kazanmıştır. Bu bağlamda
küresel medya olgusu, medya alanında yoğunlaşmalar anlatılacaktır. Ayrıca küresel medyanın
karşısında alternatif medya olgusuna değinilecektir.
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10.1.Küresel Medya Olgusu

Uluslararası bağlantılı yazılı, görsel ve işitsel kitle iletişim araçları küresel medya
olgusunu oluşturmaktadır. Küresel medyanın en önemli özelliklerinden biri ticari olmasıdır.
Teknolojinin küreselleşmesiyle birlikte sürekli yenilenen iletişim araçları bilginin, haberin
uluslararası alanda dolaşımını hızlandırmaktadır. İlk olarak uluslararası haber ajansları ile
birlikte kendini gösteren küresel medya önceleri daha çok haber toplama ve yayma işlevi
üzerinde yoğunlaşmıştır. İlerleyen süreçte haber ajanslarının yanı sıra küresel medya
kuruluşları ortaya çıkmaya başlamıştır. Gelişen iletişim teknolojileri ve özellikle internet
sayesinde görüntüler ve fikirler dünyanın bir yerinden diğerine son derece kolay ve hızlı bir
biçimde ulaştırılabilir hale gelmiştir. Günümüzde medya ideolojilerin ve kültürlerin
benimsetilmesinde son derece önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle de medya güç sahibi olmak
isteyen kesimlerin ellerinde tutmak istedikleri bir araç haline gelmiştir. Medyanın
küreselleşmesi de onun bir güç aracı olarak etkisini ve önemini daha da arttırmıştır.

Küresel süreçlerin birbirleriyle olan etkileşimlerinde medyanın büyük rolü vardır.
Sürekli gelişen iletişim teknolojileri ve medya sayesinde insanların dünyadaki olaylardan çok
kısa sürede haberdar olmalarına, kültürlerin de diğer kültürlerle etkileşimlerine olanak
tanınmıştır. Aynı zamanda insanlar arasındaki kültürel iletişim de güçlenmiş, toplumların
birbirlerinden daha kolay haberdar olması sağlanmıştır. İletişim teknolojisindeki hızlı
gelişmeler dünyayı McLuhan’ın da belirttiği gibi dünyayı benzeri duyuların paylaşıldığı küresel
bir köye dönüştürmektedir. Bilindiği gibi McLuhan ‘küresel köy’ kuramını elektronik
medyanın insanlığı yeniden birleştirdiği saptaması üzerine oturtmaktadır.

Massimo Baldini’nin de belirttiği gibi iletişim medyaları son 10 yıl içinde hızla
çoğalmış ve haberlerin toplanıp dağıtılması tamamen değişmiştir. 1960’li yıllara kadar gazete,
kitap, telefon ya da radyo üreticilerinin ve onlardan ayarlananların deneyimlerini, kültürünü ve
özellikle ekonomik koşullarını yansıtırken, son 30 yılda yaşanan teknolojik ilerlemeler
sonucunda bu farklı dünyalar birbirine yaklaşmıştır. Böylece enformasyon endüstrisi dünyası
olarak adlandırılan tek bir dünyanın ortaya çıması söz konusu olmuştur.

Küreselleşmeyle birlikte, iletişim teknolojisindeki gelişmelere karşın, iletişim
teknolojilerinin sahipliğindeki ve kullanımındaki artış, iletişim açısından zengin ve fakir ülkeler
arasındaki farklılıkların artışına, küresel eşitsizliğe neden olmaktadır. Kültürün
küreselleşmesini eleştiren görüş, medyadaki tekelleşmenin artışına ve medyadaki
homojenleşmeyle ortaya çıkan totaliter olasılıklara dikkat çeker. Bu küresel eşitsizliğin sonucu
olarak, pazarlama stratejileriyle hedef piyasalarının kültürel özelliklerini anlamaya çalışan çok
uluslu firmalar, reklam faaliyetleriyle, ekonomik sömürüyü amaçlarlar, hedeflediği ülkelerdeki
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kitleleri aldatır ve güdümlerler, piyasaya sundukları ürünleriyle geleneksel ürünleri baskı
altında tutarlar.

Küresel medya terimi, genellikle Amerika, İngiltere ve Fransa gibi sanayileşmiş
ülkelerdeki küresel medya şirketlerinin yabancı karlarını arttırmak, küresel tekel ideolojisini
arttırmak için birleşebileceği düşüncesinden doğmuştur.

10.2.Küresel Medya Kuruluşları

Küresel medya kuruluşları özellikle kültürel ve toplumsal açıdan küreselleşme
tartışmalarının merkezinde yer almaktadır. Bir çok medya kuruluşu iletişim teknolojisinin
sağladığı olanaklarla birlikte hızla dünya pazarına girmektedir. Giderek büyüyen ve genişleyen
uluslararası medya kuruluşu bir çok ülkede yatırımlar yaparak ya da birbirleriyle birleşerek, bir
diğerini satın alarak yeniden yapılanmaktadır. Böylece bu kuruluşlar küresel medya ortamının
bir parçasını oluşturmaktadır.

Günümüzde artık medya alanı daha güçlü ve daha büyük olmak isteyen kendi küresel
firmalarına sahiptir. İrfan Erdoğan uluslararası iletişimde küreselleşmenin birbirine bağımlı iki
anlamı olduğunu vurgulamaktadır. Bunlar: - bir firmanın bir ülkenin sınırları ötesinde yatırım
yapması - firmaların birbirleriyle birleşerek veya satın alarak ya da ortak girişimle
uluslararasılaşması anlamındadır.

Örneğin Time ve Warner Bross+AOL kuruluşlarının 1989 yılında birleşmesiyle oluşan
Time Warner şirketi küresel medya alanında son derece önemli bir yere sahiptir. “Time Warner
Amerikan halkının %25’ine ulaşan bir televizyon kuruluşunun program sağlayıcılığını
yapmakta, ABD’nin en büyük yüz pazarının %22’sini kontrol eden bir kablo yayın sistemine
sahip bulunmaktadır. Altı bin film ve yirmi beş bin televizyon programından oluşan arşivi
bulunan şirket oyuncak ve elektronik oyun üreten çeşitli firmalara da hissedar olup Süperman,
Batman karakterlerinin patent hakkına sahiptir” (Pazarbaşı, 2007: 182). Steger, Küreselleşme
adlı eserinde 2000 yılında AT&T, Sony, AOL/Time Warner, Bertelsmann, Liberty Media,
Vivendi Universal, Viacom, General Electric, Disney ve News Corporation gibi yalnızca on
medya devinin dünyadaki iletişim sektörünün elde ettiği 250 – 275 milyar dolarlık yıllık gelirin
üçte ikisini aşan bölümünden fazlasını elde ettiğini belirtmektedir. Yine Steger, aynı yılın ilk
yarısında küresel medya, internet ve iletişim alanlarında gerçekleşen şirket birleşmelerinin
hacminin de, 1999 yılının ilk altı ayındakinin üç katı olduğunu vurgulamaktadır.
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Bu küresel medya kuruluşlarının yıllık ciroları bir çok az gelişmiş olan ülkenin toplam
gayri safi yurt içi hasılatından daha fazladır. Aynı zamanda küresel medya kuruluşlarındaki
yoğunlaşma açısından ABD’nin üstünlüğü açıkça ortadadır. Örneğin küresel medya kuruluşları
arasında yer alan Walt Disney Company ABD, News Corporation Avustralya, Viacom ABD,
AOL/Time Warner ABD, Bertelsmann Almanya, Sony Japonya, General Electric / NBC ABD,
CBS Corporation ABD, Marta Hachette Fransa kökenli olup, bu kuruluşlar küresel eğlence,
haber, televizyon ve film piyasasına egemen durumdadır. Bu örnekten de anlaşılacağı gibi
ABD’den sonra Almanya, İngiltere ve Fransa gibi gelişmiş ülkeler bu alanda küresel bir bakış
açısıyla etkinliklerini sürdürmekte ve hedeflerini dünyanın dört bir yanındaki tüketici /izleyici
kitlesini kucaklayacak bir biçimde genişletmektedir. İletişim teknolojisi bakımından da üretici
ülkeler arasında yer alan bu gelişmiş ülkelere Uzakdoğu’daki teknoloji üreticisi Japonya’yı da
eklememiz mümkündür. Afrika ve Asya kıtalarında yer alan ülkeler ise bu ülkelere bağımlı
yani tüketici konumundadır. Küresel medya düzenine göre bireyler ‘tüketici’ olarak
görülmektedir.

Küresel medyanın en belirgin büyük şirketleri, sinema, televizyon programları, müzik
kayıtları, kitapların sahibi olan Batılı şirketler ve ABD’deki şirketlerden meydana gelir. Bu
medya şirketleri için herşeyin ölçütü paradır ve bu tür sistemde Türkiye, Hindistan ya da
Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerin söz hakkı yoktur. Bu tür ulusötesi şirketlerin kullanıldığı
slogan ‘küresel düşün, yerel davran’dır. Böylelikle, medya ürünleri bölgelere bağlı olarak
küçük farklılıklar gösterse de, küresel sisteme bağlı olan bu ürünler, getirdikleri kar açısından
değerlendirilirler.

Film ve kitap gibi medyanın önemli branşları uzun yıllardan beri küresel pazarlara
sahipti; ama ulusal medya sistemleri, kültür ve siyaset üzerinde belirleyici etkilere sahip küresel
bir medya sisteminin oluşması yalnızca son yirmi yılda gerçekleşti. Daha genel anlamda iş
dünyasının küreselleşmesi, onunla bağlantılı olarak küresel reklamcılığın hızla büyümesi ve
sınır ötesi operasyonlarla denetimi kolaylaştıran gelişmiş iletişim teknolojileri de bu süreci
besledi.

Kar ve rekabet mantığıyla hareket eden yeni medya şirketlerinin şimdi en önemli amacı
bundan böyle ürünlerini mümkün olan en geniş tüketici kitlesine ulaştırmaktır. Bu durumda da
sürekli genişlemeci bir eğilim içinde vardır ve bu eğilim durmaksızın genişletilmiş görsel işitsel
mekanlar ve piyasalar inşa edilmesi yönünde çalışmaktadır. Ulusal toplulukların eski sınırları
ve engellerinin yıkılması artık zorunludur ve bu sınırlar, ticari stratejinin yeniden
örgütlenmesinin önündeki keyfi ve irrasyonel engeller olarak görülmektedir. Görsel işitsel
coğrafyalar böylece ulusal kültürün sembolik mekanlarından uzaklaşmakta ve uluslararası
tüketici kültürünün daha ‘evrensel’ ilkeleri temelinde yeniden düzenlenmektedir.
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Küresel süreçlerin birbirleriyle olan etkileşimlerinde medyanın rolü son derece
önemlidir. Daha fazla kar amacıyla hareket eden küresel medya kuruluşlarının en önemli hedefi
dünyanın dört bir yayına ulaşabilmektedir. Bu hedef doğrultusunda dünya çapında bir çok
ülkede üretim ve yatırımda bulunmaktadırlar. Dünya çapında büyük medya sektörlerinin ortaya
çıkmaları ile küresel medya olgusu etkinlik kazanmıştır. Dünyadaki dev medya şirketlerinin
mülkiyet yapılarına bakıldığında bu finans-medya ikilisinden oluşan küreselcilik, somut olarak
ortaya çıkmaktadır. Örneğin General Electric gibi bir sanayi devi ABD’deki NBC, A&E, Bravo
gibi TV kanallarının arkasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra çeşitli banka ve finans
kuruluşları bulunmaktadır. Global medya pazarı, dört veya beş düzine ikincil düzeyde şirket
tarafından tamamlanmış olmakla birlikte, bu şirketler ulusal veya bölgesel elektrik santrali ya
da ticari yayıncılık gibi pazarları kontrolleri altında bulundurmaktadırlar. Bu ikincil düzeydeki
şirketlerin yaklaşık olarak yarısı Kuzey Amerika merkezli olup; geri kalanın büyük bir bölümü
ise Batı Avrupa ve Japonya kökenlidir. İkincil düzeydeki şirketlerin her biri kendi çapında birer
dev olup, dünyadaki binlerce büyük şirket içerisinde kıdemli bir yere ve faaliyet alanlarında her
yıl 1 milyar Amerikan Doları’ndan daha fazla kazanca sahiptirler. İkincil düzeydeki medya
şirketlerinin isim listesinde Kuzey Amerika’dan Dow Jones, Gannett, Knight-Ridder, Hearst
and Advance Publications; Avrupa’dan Kirch Group, Havas, Mediaset, Hachette, Prisa, Canal
Plus, Pearson, Reuters ve Reed Elsevier yer almaktadır. Sony’nin haricindeki Japon şirketleri
ise neredeyse sadece yerel üretici düzeyinde kalmışlardır.

Son yıllarda dünyada özellikle medya alanında bir sermaye bütünleştirmesinin
yaşandığını görüyoruz. Uluslararasılaşma denen olay tüm dünyada yaşanmakta ve iletişim
yapıları, dünyanın her yerinde uluslararası özellikler kazanmaktadır. Finans sektöründeki
birleşmeler doğrultusunda medya sektörleri de güçlerini birleştirmektedir. Böylece de küresel
medya sektörleri ortaya çıkmaktadır. İçinde bulunduğumuz küreselleşme sürecinin yerel
medya sektörleri, gerek yapısal gerek içeriksel açıdan Batılı medya devlerinin birer uzantısı
haline gelmektedir. Ortaya çıkan bu küresel medya sektörlerine karşı yerel medya sektörlerinin
direnebilmesi de giderek zorlaşmaktadır.

10.3.Küresel Medya Kuruluşlarının Etkileri

Küreselleşme sürecinde kitle iletişim araçlarının etkisi her geçen gün daha da
artmaktadır. Bu sürecin hızlı olmasının yanı sıra, toplumlara en etkin biçimde ulaşması kısaca
medya olarak adlandırılan bu araçlar sayesinde gerçekleşmektedir. Günlük yaşam pratiklerini
yeniden şekillendiren teknoloji temelli yoğun gelişme süreci bireysel ve toplumsal ilişkileri bir
anlamda yeniden kurmaktadır.

Günümüzde dünyada artık küresel medya sektörlerinin iktidarını görmekteyiz. Bu
küresel medya sektörleri; ya stüdyo kurup tüm dünyaya yayacakları ürünler üretiyorlar, ya
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üretilen bu ürünlerin dağıtımını yapıyorlar ya da donanım sağlayan bir alt yapı kurarak üretilen
ürünlerin tüm dünyada hızlı bir şekilde dolaşımına olanak tanıyorlar. Bazı küresel medya
kuruluşları da sahip oldukları gücü yetersiz bularak diğer küresel kuruluşlarla birleşme yoluna
giderek, güçlerine güç katıyorlar. Böylece dünyadaki pazar paylarını ve etkinliklerini
arttırıyorlar. Ayrıca eğlence ve bilgi hizmetleri sunan medya kuruluşları güçlerini
telekomünikasyon sanayisi ile birleştirdiğinde ortaya multimedya kuruluşları çıkmaktadır. Bu
kuruluşlar kablolu televizyon yayını ile birlikte evden ya da iş yerinden bankacılık hizmetleri,
alış veriş yapma olanağı ve buna benzer bir çok hizmeti de beraberinde getirmektedir.

Küresel medya serbest piyasayı ve adı üstünde küreselleşmeyi savunurken, ulusalbölgesel-yerel öğelere karşı kültürel olanı savunmaktadır. Yine Uluç’un görüşüne göre; küresel
medya kuruluşlarının üretim ve büyüme stratejileri, medya alanında mevcut küresel
dengesizliği yatıştırmaktan daha çok, medya zenginleri ve fakirleri arasındaki dengesizliği
şiddetlendirmeye yöneliktir.

Örneğin ABD’nin dünya üzerinde giderek artan ekonomik ve siyasal gücü, iletişim
alanında da kendini göstermektedir. Sahip olduğu Walt Disney Company, Viacom, AOL/Time
Warner, CBS Corporation gibi küresel medya kuruluşlarıyla dünyanın her yerine
ulaşabilmektedir. Bu bağlamda medya aracılığıyla kültürel bir hegemonya döneminin
başladığını, özellikle ABD’nin ve güçlü Batılı ülkelerin kendi kültürlerini ve yaşam tarzlarını
diğer ülkelere ve toplumlara empoze etmeye çalıştıklarını söyleyebiliriz. Medyanın kontrolünü
elinde bulunduran gelişmiş ülkeler, bir yandan enformasyonun küresel ölçekte özgür biçimde
dolaşımını savunurken, bir yandan da dünya üzerinde tek yönlü işleyen enformasyon akımı ile
kendi çıkarlarına hizmet eden siyasal, ekonomik, toplumsal, ve kültürel bir yapılanmayı devam
ettirmektedirler.

İnsanlar arasında kültürel sembol alış verişi iletişim teknolojisindeki değişmelerle
gerçekleşmekte, yaşanan süreç değerler sistemini ve tüketim kalıplarını belirlemekte, iletişim
ve bilgi teknolojilerinin gelişimi ise bu sürece eşlik etmektedir. Kültürel alandaki değişmeyi
tanımlamada, tüm toplumlarda tüketimin sosyal işlevinin aynı olması, toplumların ortak
paydası niteliğini taşımakta ve tüketim kültüründe bu işlev belirginleşmektedir.

Küreselleşme sürecinin medya aracığıyla kültürler üzerinde olumsuz yansımaları,
kültürel yozlaşmayla birlikte dünyanın tek bir kültüre doğru yönelmesi durumunu da
beraberinde getirmiştir. Medya alanında özellikle televizyon yayınlarının formatlarının ve
içeriklerinin giderek birbirine benzediği görülmektedir. Yine bu alanda çoğunlukla ABD ve
Avrupa ülkelerinin ürettiği program formatları kopyalanarak diğer ülkelere pazarlanmaktadır.
Küresel medya kuruluşlarının kendi bakış açılarıyla formatlanmış olarak dünya piyasalarına
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sunulan ve diğer ülkelerin kendi kültürel değerleriyle örtüşmeyen bazı program formatları ve
içerikleri çoğu zaman toplumsal tepkilere ve rahatsızlıklara neden olmaktadır. Gelişmiş
ülkelerin, medya sayesinde diğer ülkeleri kendi çıkar ve beklentilerine göre yönlendirdikleri bir
gerçektir. Amerikan medya yöneticileri, dünyanın bir çok ülkesinde özellikle de gelişmekte
olan ülkelerde istedikleri etkiyi yaratabilmek adına yoğun bir çaba içindedirler. Kendi
kültürlerini dünyaya pazarlayarak kendi ideolojilerini diğer ülkelere yaymanın yanı sıra ticari
açıdan büyük kazançlar elde etmektedirler. Aşırı ticarileşme ve kültürel ürünlerin çok uluslu
şirketler tarafından seri, tek tip ve yatay üretimi ile kültürel doku ile uyuşmayan ürünlerin
medyada yer alması, yetişen kuşak ve eğitim düzeyi düşük olan kitlede toplumsallaşma
açısından olumsuz etki yapmaktadır.

Küresel medya, bilgi sistemlerini ve dünya kapitalist tüketim kültürünü, ürünlerini,
imgelerini, filmlerini tüm dünyaya dağıtır. Körfez Savaşı gibi olaylar, toplumsal eğilimler,
Madonna, rap müzik, popüler filmler gibi kültürel fenomenler, küresel kültür dağıtım
ağlarından dünyaya yayılır ve küresel popüler kültür kavramını oluşturur. Küresel popüler
kültür, ürünlerin, hizmetlerin, gösterilerin spesifik izleyicileri hedeflediği bir kültür biçimidir.
Küresel üreticilerin, en fazla sayıda insana ulaşma çabası, her ülkeden müşteriler için geçerli
olabilecek ürünler oluşturmasına neden olmaktadır. İşte bu nedenle Hollywood filmleri,
televizyon dizileri, best-seller’lar dünyadaki her kesimden müşteriyi hedeflemekte ve
birbirinden farklı göstermemektedir. Pek çok iletişim kanalı, en az maliyetle ama en fazla kar
arayışı içinde aynı tür ürünleri, aynı saatlerde yayınlamaktadır.

Dünya ölçeğindeki eşitsizlik ve kutuplaşmaların önemli ölçüde büyüdüğü bir gerçektir.
Bu durumun teknoloji alanındaki hızlı gelişmelerle ilgisi ise yadsınamaz. Gelişmiş ve az
gelişmiş ülkeler arasında, bir çok alanda olduğu gibi teknoloji alanında da büyük bir eşitsizlik
ve dengesizlik söz konusudur. Bu eşitsizlik ve dengesizlik de gelişmiş ülkelere teknolojik
bağımlılığı arttıran önemli bir unsurdur. Gelişmiş ülkeler küresel rekabette belirleyici öğelerden
biri olan teknolojiyi kullanma konusundaki avantajlarını kullanmaktadırlar. Ticaret ve
yatırımlar gelişmiş ülkelerin lehine artış göstermektedir. Uluslararası rekabet ve teknolojide
yaşanan baş döndürücü gelişmeler, küresel medya devlerinin giderek genişlemelerine ve
yaygınlık kazanmalarına yol açmaktadır. Arkasındaki teknolojik yatırımlar sayesinde gelişen
ve küresel medya olarak sunulan yeni dünya düzeninin kitle iletişim araçları bu alandaki
eşitsizliği giderek yaygınlaştırmaktadır.

Küreselleşme sürecinin ortaya çıkmasında ve hızlanmasında yeni enformasyon ve
iletişim teknolojilerinin gelişmesi; bilgi ekonomisinin ön plana çıkması Sovyetler Birliği’nin
dağılmasının ardından neo-liberal politikaların yükselen zaferi; uluslararası elektronik ve finans
ağının oluşması; kültür, sanat, eğlence ve tüketim alanlarında tek tipleşmenin yaşanması;
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sayıları artan çok uluslu şirketlerin faaliyet alanlarını genişletmeleri; yayıncılık alanında
devletin ve kamu tekellerinin sorgulanan rolleri etkili olmuştur.

10.4.Medya Alanında Yoğunlaşmalar

Uluslararası sermaye ve bu sermayeyi denetiminde tutan çok uluslu şirketler medya
tekelini biçimlendirmekte, medya tekelleri de uluslararası şartlarda örgütlenmektedir. Bu
durum da, tüm medyanın dünya ölçeğinde birkaç elde toplanmasına neden olmaktadır. Aynı
medya sahiplerinin, program üreten, dağıtan şirketler kurmaları, reklam pazarlama işine
girmeleri de medya sektöründeki yoğunlaşmayı arttırmaktadır. Bunların yanı sıra, medya
holdinglerinin medya sektörü dışında başta finans olmak üzere birçok alanda yatırım yaptıkları
da bilinen bir gerçektir. Her alanda olduğu gibi iletişim alanında meydana gelen küresel
yatırımlar sonucu ülkeler arasındaki etkileşim artmakta ve sektörel gelişim ivme
kazanmaktadır. Küresel rekabetin gelişimi dev medya şirketlerini uluslararası işbirliğine, diğer
şirketlerle birleşmeye ya da ortak girişimler (joint-venture) kurmaya itmektedir. Bu ortaklıklar
ve birleşmeler sayesinde teknolojik gelişim sağlamayı, karşılıklı dayanışma içinde olmayı
beklemektedirler. İki ya da daha fazla tüzel kişinin bir araya gelerek, kararlaştırdıkları belirli
bir yatırım projesi için birlikte hareket etmek üzere oluşturdukları ortak işletme yapısına, joint
venture adı verilmektedir. Örneğin, iki firmanın değişik hisse oranlarıyla, kendi ülkelerinde ya
da yabancı bir ülkede kurdukları yeni bir firma joint venture kapsamına girmektedir. Bu tür
girişimin; yerel teknolojiye daha gelişmiş bir yabancı teknolojinin desteğini sağlaması, yabancı
firma için ise yerel firmanın katkısı ile kendisine yabancı bir piyasaya daha kolay uyum
sağlaması ve piyasanın keşfi açısından bir takım avantajları bulunmaktadır. Ancak, ortak
girişimin çoğunlukla pek tanınmayan piyasalarda yapılması nedeniyle yüksek bir yatırım riski
üstlenilmesi açısından dezavantaja sahiptir. Örneğin ekonomik açıdan düzenin tam olarak
sağlanamadığı ülkelerde joint-venture tarzı girişimler bir takım riskler taşımaktadırlar.

Giderek büyüyen ve genişleyen dev medya şirketleri ya kurdukları ortaklıklarla ya da
doğrudan satın almalarla yeniden yapılanarak küresel medya ortamının birer parçasını
oluşturmaktadırlar. Medya sahipliğindeki yoğunlaşma birçok biçimde gerçekleşebilmektedir.
Bunlardan ilki monomedya yoğunlaşması olarak adlandırılan yatay entegrasyondur. Bu radyo,
televizyon ya da basın gibi tek bir sektörde sahipliğin yoğunlaşması anlamına gelmektedir.
İkinci yoğunlaşma şekli ise dikey entegrasyondur ve bir medya ürününün arz zincirinin farklı
evreleri boyunca ortak sahiplik olarak tanımlanmaktadır. Dikey medya entegrasyonu,
televizyon ve radyo yayıncıları ile ilişkili oldukları program üretici firmalar ve dağıtım pazarları
arasındaki sahiplik ve sermaye entegrasyondur. Çapraz medya yoğunlaşması ise bazen çoklu
medya yoğunlaşması olarak da adlandırılan televizyon ve radyo yayıncıları ile basın ve internet
yayıncıları gibi diğer medya unsurları arasındaki sahiplik ve sermaye entegrasyondur.
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1990’lı yıllardan itibaren iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve yenilikler beraberinde
medya alanında yoğunlaşmaları getirmektedir. Son yıllarda yaygınlaşan küresel medya devleri
arasındaki şirket evlilikleri sonucunda ise iletişim alanındaki gelişmeler birkaç dev küresel
şirketin tekeline girmiştir. Küresel medya devleri yatay, dikey, çapraz bütünleşmeler ve şirket
evlilikleri sonucunda kazançlarını her geçen gün daha da arttırmaktadırlar.

Medya kuruluşları birçok alanda ekonomik girişimlerde bulunarak giderek
genişlemektedirler. Günümüzde dünya çapında medya alanında dev kuruluşlar bir çok alana
yatırım yaparak genişlemelerini sürdürmektedirler. Batı dünyasında büyük şirketler arasındaki
birleşmeler, el değiştirmeler, iletişim sektöründe dev kuruluşların oluşmasına neden olmuştur.
Bu dev medya kuruluşları gerek yazılı, gerek görsel medyada giderek büyürken sinema, müzik
ve yayıncılık alanlarını da bünyelerine eklemektedir. Örneğin Time ve Warner Bross+AOL
kuruluşlarının birleşmesiyle oluşan AOL/Time Warner; CNN dahil 15 televizyon kanalının,
People, Life, Time dahil 64 derginin, Warner Bros, New Line dahil olmak üzere 3 sinema
stüdyosunun, America Online, Netscape dahil 4 internet şirketinin sahibidir. Burada da
görüldüğü gibi küresel medya devleri birbirleriyle yaptıkları ortaklıklarla kablolu yayın,
televizyon ve sinema alanlarında konumlarını daha da sağlamlaştırmaktadırlar. Bütün bu
örneklerden anlaşıldığı gibi medya patronları sektörün hemen her alanında etkinlik
göstermektedirler. Televizyon kanalı sahibi olan medya patronlarının aynı zamanda radyo
kanalı, gazete, dergileri ve ayrıca dağıtım şirketleri bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, medya
patronlarının medya sektörü dışında başka alanlarda da çeşitli yatırımlar yaptıkları bilinen bir
gerçektir.

10.5.Küresel Medyanın Karşısında Alternatif Medya

Alternatif medyanın kökenleri, Adorno ve Frankfurt Okulu’nun başlattığı eleştirel
medya çalışmalarına kadar gider. Günümüzde, altenatif medyanın iletişim alanındaki izlerini
Bagdikian; de Jong, Shaw, Stammers; Downing, Mohammadi ve Sreberny-Mohammadi,
Herman ve McChesney gibi yazarlarda bulabiliriz.

Eleştirel medya çalışmaları konusunda iki yaklaşımdan söz edilebilir:

1Glasgow University Media Group (GUMG) tarafından yapılan ve medya
metinlerinin nasıl inşa edildiğini ve toplumsal grupların nasıl temsil edildiğini inceleyen
yaklaşımdır. Bu incelemelerden birinde, GUMG, BBC televizyonunun haberlerinde,
toplumdaki seçkin grupların (politikacılar, iş adamları, hukuk ve mesleki profesyoneller)
temsilindeki yanlılığı ortaya çıkarmıştır.
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2Kitle iletişimi eleştirel yönden inceleyen ikinci yönelim ise Herman ve
Chosky’nin yarattıkları propaganda modelidir.

Edward Herman ve Noam Chomsky birlikte, Amerikan medyasında haber üretiminin
ekonomi politiğini inceledikleri Propaganda Modeli’ni (1998) geliştirmişlerdir. Buna göre,
kapitalist toplumlarda bütün iş alanları gibi, iletişim, medya ve kültür alanı da diğer endüstri
alanları gibi kapitalizmin yasalarına göre örgütlenmiştir. Bu alanda faaliyet göstermek çok
büyük sermayeye mal olmaktadır. Kapitalist toplumlarda bilinçle ilgili tüm etkinlik alanları
birer endüstriye dönüşmüştür. Bu alanın çok pahalı olması tekelleri doğurmuştur. Ancak büyük
sermaye sahipleri bu alana girebilmektedir. Medyanın içeriğine yönelik üretim de bu yapılar
tarafından kontrol edilir. Chomsky ‘demokratik toplum üzerinde düşünce bekçisi’ olarak
nitelediği propagandanın I. Dünya Savaşı’ndan sonra geliştiğini belirtir. Medyanın ana
görevlerinden en önemlisi propagandadır, medyanın propagandası insanların dikkatlerini başka
yöne çekmektedir. Bu yön de spor, seks skandalı vb…

Chomsky’e göre; medyayı anlamak için önce medyanın toplumsal yapı içerisindeki
yerine bakmak gerekir. Medyanın güç yapılarıyla ve siyasi otoriteyle ilişkileri incelenebilir.
Medyanın yapısına bakarak medyanın ürünleri hakkında bir takım hipotezler geliştirilebilir.
Çok farklı medyalar olduğu görülebilir. Örneğin eğlenceye yönelik her türlü gazeteler, dergiler
ve Hollywood ürünü filmler popüler ürünlerdir ve bunları üretenler de popüler medyalardır.
Bunların hedefi geniş kitlelerdir. Bu kitle medyasının yanında ya da popüler medyanın yanında
bir de elit medya vardır. Bu medya toplumun gündemini kurar. Çünkü bunlar büyük kaynaklara
sahiptir ve insanların içinde hareket edecekleri çerçeveyi çizerler. New York Times ve CBS bu
tip medyadır. Bunların izleyicileri çoğunlukla ayrıcalıklı insanlardır. Kitle medyasının amacı
ise insanların dikkatini ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel konulardan başka alana çekmektir.
Elit medyası, New York Times ve CBS örneğinde olduğu gibi büyük ve çok karlı şirketlerdir.
Bunlar ayrıca General Electric ve Westinghouse gibi büyük holdinglerle de sahiplik bağı
içerisindedirler. Chomsky’e göre bu şirketler birer tiranlıktır. Çünkü hiyerarşik bir yapıları
vardır ve yukarıdan kontrol edilirler. Büyük medyalar genel ekonomik ve politik sistemin birer
parçasıdır.

Chomsky’e göre bakılacak diğer bir yapı da önemli bir propaganda endüstrisi olan
halkla ilişkiler çalışmalarıdır. Halkla ilişkiler faaliyetinin amacı halkın zihnini denetlemektir.

Herman ve Chomsky geliştirdikleri Propaganda Modeli’ni Amerikan haber medyasına
uygulamışlardır. Chomsky’e göre kapitalist ülkelerdeki medyanın amacı halka 24 saat
propaganda yaparak egemen değerleri topluma sunmaktır. Medyanın tek işlevi olmamakla
birlikte en önemli işlevi propagandadır.
238

Propaganda Modeli, servet ve iktidar eşitsizliği ile bu eşitsizliğin medyanın çıkar ve
seçimlerine çeşitli düzeylerdeki etkisine odaklanır. Paranın ve iktidarın ne gibi yollarla
haberleri eleyip basılmaya uygun olanları seçtiğini, muhalif düşünceleri nasıl
önemsizleştirdiğini, hükümete veya egemen özel çıkar çevrelerine ise nasıl mesajlarını halka
kolayca verme imkanı sağladığını ayrıntılı olarak inceler.

Propaganda Modeli’nin en önemli öğeleri;

-

Medyanın büyüklüğü, mülkiyeti ve kar amaçlı oluşu: ABD’de medya halkın en
önemli haber kaynağı ve büyük medya grupları ülkenin gündemini belirliyorlar.
Medya için reklam veren kuruluşların desteğini kazanmak çok önemlidir.
Reklam şirketleri ağır ciddi programlar yerine seyirciyi çekecek, eğlendirici programları tercih
ederler.
Medyanın haber kaynaklarını; medya düzenli ve güvenilir haber hammaddesi
akışına muhtaçtır. Medyanın haber kaynakları olan kişi, kurum ve kuruluşlar belli çıkar
odaklarının temsilcileridir. Dolayısıyla bu çıkar birliği haberlerin toplanışını ve sunuluşunu
biçimlendirir.
Tepki ve yaptırımcı kurumlar; tepki medyada yayımlanan bir görüş ya da
programa olumsuz karşılık vermek demektir.
Medya için 2 temel unsur vardır: Birincisi reklamlar, ikincisi izleyiciler.

Medya reklam saatlerini reklam şirketine satarken, reklamları da izleyiciye satarlar.
Medyanın gücü izlendiği sürece vardır.

Anti-komünizm propagandası; kapitalist medya ve onların çıkar birliği içinde
oldukları ortakları kendi çıkarlarını tehdit eden her türlü gelişmeyi komünist hareket ve toplumu
o yönde kışkırtma işlemi yerine getirirler.
Ayrıca, alternatif medya toplulukları geliştirme ve aktif vatandaşlık katkılarıyla
toplumsal ve siyasal yaşamı şekillendirebilir. Örneğin John Downing’e göre, alternatif medya
politik bilincin uyandırılmasında çok önemli rol oynar. Downing, alternatif grupları var olan
parti ya da politik kurumlardan ayırır. Çünkü bu gruplar kollektif olarak işler, hiyerarşik
yapılanmaları yoktur, formel değillerdir. Bunlar ortak çıkarlar için bir araya gelen toplumsal
hareketlerdir. Downing’e göre, bunların ne söylediği değil, nasıl örgütlendikleri de çok
önemlidir. Çünkü Downing’e göre alternatif medya toplum içindeki aykırı grupların
bilinçlenmesinde çok önemli bir rol oynar. Altenatif medya, Downing’in ‘başkaldırı iletişimi’
olarak nitelendirdiği haberciliği ve yorumlarıyla statükoyla mücadele etmekle kalmaz, bunların
üretimi yoluyla da mücadele eder. Özellikle, alternatif medyanın amacı, toplumsal ve politik
bir değişimi ise bu üretim can alıcı duruma gelir. Aslında bu medya kendi vaaz ettiği işi yapar.
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Downing bu durumu ‘figüratif politikalar’ olarak tanımlar. Downing’e göre, bu uygulamaya en
iyi örnek Indymedia’dır. Çünkü Indymedia’da yerel gruplar bu ağı oluşturur ve karar alma
süreçleri de yerel düzeyde işler. Bu bağımsız, kendini yöneten ağ, demokratik, tekelci olmayan
bir medya örneğini oluşturur. Bu yapı, örgütsel olarak Batı demokrasilerinde rastladığımız
medyanın hiyerarşik yapılanmasından oldukça farklıdır.

İnsanlar kendi medyalarını yarattıklarında kendilerini ve topluluklarını daha iyi temsil
edebilecektir. Yurttaş medyası olarak adlandırılan bu durumda, politik ilgilere set çeken kitle
iletişim anlayışı yerine, yurttaşlar kendi yönettikleri medyalarını kullanarak politikayla kendi
istedikleri biçimde meşgul olabilirler. Böylelikle yurttaş medyasının üreticisi olmak, ne
üretildiğinden daha önemli hale gelir. Bu bakımdan medya üretiminde aktif yurttaş olmak
politik bir eğitim alma hali kazanır.

Alternatif medyanın tanımı: Küçük azınlıkların görüşlerini yayan medya olarak ya da
yaygın olarak bilinen ve tüketilen medyanın karşısında olan, ya da ona alternatif olan medya
olarak tanımlanabilir. Bu konuyla ilgili ilk akla gelen örnek, 1960’ların hippi kültürünün karşı
kültür gazeteleridir. Günümüzde bunlara, sendika gazeteleri, düşük bütçeli edebiyat dergileri,
radikal politik partiler tarafından dağıtılan gazeteler, çevre aktivistlerinin web sitesi gibi
örnekler verilebilir. Bu alternatif medya örneklerinin hepsi ana akım gazetelerde, dergilerde ya
da yayın medyasında göremeyeceğimiz konuları ele alır.

Alternatif medya genellikle aşağıdaki 3 yaklaşım açısından değerlendirilir:

1Topluluklara Hizmet Etmesi: Topluluğun önemini ve gücünü temsil eder,
bastırılmış ya da yanlı sunulan toplumsal gruplar için iletişim olanağı sağlar.

2Ana akım Medyaya Alternatif Olması: Medya örgütleri için her zaman bir kaçış
yolu olduğunu gösterir, örgütlenmenin alternatif yollarını gösterir, ana akım medyadan
farklılaşan söylemler barındırır, toplumsal seslerin duyulmasına izin verir, çoğulculuğu teşvik
eder, bireylerin ve grupların kendini dışa vurmalarına olanak sağlar.

3Alternatif Medyayı Sivil Topluma Bağlaması: Demokrasi için sivil toplumun
önemini ortaya koyar, sivil toplumun parçası olarak, mikro ve makro katılımla birlikte
medyanın demokratikleştirilmesini sağlar, kamusal tartışmalara geniş katılım ve kamusal
alanda kendini temsil etme fırsatları yaratır.
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Alternatif medya aktivist medyayla da aynı anlamda kullanılabilmektedir. Ama aktivist
medya ile alternatif medya birbirinden farklıdır. Aktivist medya izleyicilerini toplumsal
değişim yönünde cesaretlendiren medyadır. Alternatif medya, sağda ve solda herhangi bir
politikayı, insanların seçimlerine göre bir politikacıyı desteklemek ya da gönüllü olarak
yardımda bulunmak gibi bir politik felsefeyi destekler. Bu türden yayınların önerdiği politik
etkinlikler, ana akımın dışında, kültür endüstrisinden ayrıdır. Ayrıca bu tür ürünler, üretimin
demokratik sürecini kullanır, içerik için yeni yönelimler arar. Bazı aktivist medya ürünleri
Michael Moore’un Fahrenheit 9/11 filmi gibi, muhalif duruşları olmasına karşın, ana akım
formatları, dağıtım ağlarını kullanır. Aslında, aktivist medya, medya aktivizmini ana akım
haline getirmek ister. Hepsi olmasa da pek çok aktivist medya, aynı zamanda alternatif
medyadır. Örneğin, sol kanat ya da anarşist politikaları destekleyen aktivist medyanın
izleyicileri ya da okuyucuları, bu medyanın kar içinde üretilmediğini, katılıma yönelik
olduğunu ve belirli bir elit yerine, sıradan insanları hedeflediğini bilir. Tüm bu nedenlerden
dolayı bu tür medya alternatif medyadır. Çünkü alternatif olma iddiasındaki medyanın da
radikal medya gibi toplumsal değişimi kışkırtması ya da buna yönlendirmesi gerekir. Bazı
alternatif medya harekete geçirmeyi isteyen tarafıyla, aktivist de olabilir. Bazıları da ana akım
medyaya girebilir ve zamanla alternatifliğini yitirebilir. Diğerleri de iletişim için kendini
geliştirme ya da kaçış için bir araçtır. Bazıları bunların hepsini farklı zamanlarda izleyici
talebine uygun olarak yapar. Alternatif medya genellikle, abonelik, kitap satışları, biraz reklam
ve destekleyenlerin ödedikleri paralarla geçimini sağlamaktadır.

Radikal medya: Küçük ölçekli, düşük bütçeli, muhalif, yatay medya olarak sosyal ve
politik hareketlerle ilgili bazen geçici süre yayında kalan medya olarak da tanımlanmaktadır.
Teknolojik ya da teknolojik olmayan biçimde, politik şakalar, web siteleri, alternatif video
projeleri, hatta düşük güçlü radyolar gibi etkinlikler radikal medyaya örnek verilebilir. Tarihsel
ve uluslararası olarak, radikal medya sık sık rastlanan bir medya örgütlenmesidir. Örnekleri
1770’lerdeki Amerikan Devrimi sırasındaki el ilanlarından, 1980 ve 1990’lardaki Aids yönünde
farkındalık yaratan videolara kadar uzatılabilir.

Alternatif medyaya yönelik yaklaşımlar: Alternatif medya, emek, ırkçılık, azınlıklar,
kadın hakları, çevrenin korunması gibi konuları dikkate alır.

Alternatif medyaya yönelik ilk yaklaşım; alternatif medyayı paylaşılan bir çıkar ya da
amaç etrafında örgütlenmiş, interaktif iletişimin elektronik ağ toplulukları olarak değerlendirir.
Bu türden topluluklar bazen konferanslar bazen de toplumsal ağlar yoluyla kendiliğinden
biçimlenmiştir. Topluluklar yoluyla medyaya katılım, kamusal alanlarda tartışmalara ve insanın
kendini sunumuna gönderme yapar. Ana akım medya da izleyici katılımını sağlayan biçimler
düzenlense de, alternatif medya hem online hem de offline olarak bu ortamları yaratmada daha
başarılıdır.
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Alternatif medya konusundaki ikinci yaklaşım, alternatif medyayı ana akım medyanın
karşı hegemonik eleştirisi olarak görür. Bu yaklaşım, bu iki medya türü arasındaki ayrımı
vurgular. Alternatif medya ideolojiden, tahakkümdan ve Gramsci’nin hegemonya nosyonundan
ayrılamaz. Bu anlamda alternatif medyanın bütün gücü, hegemonya karşısındaki
mücadelesinden kaynaklanır. Bu medya, bu nedenle, küçük ölçekli, hegemonik politikalara,
önceliklere ve perspektiflere alternatif bakış açısı sunar.

Üçüncü yaklaşım, alternatif medyayı sivil topluma bağlaması yönündedir. Gerçekten
de piyasa ve devletten bağımsız olan alternatif medya sivil toplumun önemli bir parçasıdır. Sivil
toplumun bir parçası olarak alternatif medya, devlet ve özel ticari medya arasında üçüncü sestir.
Bu yaklaşım alternatif medyayı demokrasinin varlığı açısından can alıcı önemde görür. Medya
ister yerel, ister ulusal isterse uluslararası olsun, ekonomik kültürel ve politik düzlemlerde işler.
Bu nedenle alternatif medyanın önemini anlamak için politik ve demokratik kurumlara ihtiyaç
duyulur. Demokrasinin katılımcı ve politik modelleri, alternatif medyayı etkileyen ve besleyen
önemli unsurlardır ve yurttaşların katılımını ve demokrasiye daha etkin olarak bağlanmalarını
vurgular.

Ana akım medya:

-

Geniş ölçekli ve homojen izleyiciye hitap eden,

-

Devletin ya da ticari çıkarların sahipliğine,

-

Profesyonellerin hiyerarşik örgütlerde istihdam edildiği,

-

Toplumda egemen olan söylemlerin ve temsillerin taşıyıcısı olan medyadır.

Alternatif medya ise;

-

Küçük ölçekli, spesifik topluluklara yönelen, onların farklılığına saygı duyan,

-

Devletten ve piyasadan bağımsız,
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- Demokratikleşme ve çoğulculuk çerçevesi içinde izleyicilerin ulaşabilirliğine ve
katılımına açık,

-

Hiyerarşik bir yapılanma içinde bulunmayan,

- İnsanın kendini temsil etmesine vurgu yaparak karşı hegemonyacı ya da egemen
olmayan söylemlerin ve sunumların taşıyıcısı olan medyadır.

Dünyadan Alternatif Medya Örnekleri

Günümüzde internetin alternatif medya olarak kullanımının en belirgin üç örneği,
yukarıda söz ettiğimiz Bağımsız Medya Merkezlerinin oluşması (Indymedia), Le Monde
Diplomatique’in çok lisanslı versiyonları, Zapatista hareketinin iletişim stratejileridir.

Dünya internetin alternatif medya olarak kullanımı ve medya aktivizmi ile ilgili
fikirlerin doğuşuna, 1999’da Dünya Ticaret Örgütü’nün yıllık toplantısını yaptığı Seattle’da da
tanık olmuştur. Seattle’da dünyanın her tarafından milyonlarca insanı temsil eden, aralarında
yerli halk, sendika üyeleri, feministler ve küreselleşme karşıtlarının da bulunduğu yüzlerce
grup, Dünya Ticaret Örgütü’nün neo-liberal politikalarını eleştirmiş; özelleştirme ve açık
piyasa karşısındaki alternatif kamu tartışmalarını başlatmıştır. Buradaki gösterilerde
protestocular ana akım medyada özel mülke zarar veren, kamu mekanlarında şiddet olaylarına
yol açan kişiler olarak gösterilmiş, bu kişilerin küresel kapitalizm ve toplumsal adalet
konusundaki görüşleri küçümsenmiş ve dikkate alınmamıştır. Bağımsız Medya Merkezlerinin
kuruluşuna neden olan bu gelişmeler, alternatif medyanın tekelci küresel medyaya üstün geldiği
ve potansiyel bir alternatif bir araç olarak kullanıldığı dönemde meydana gelmiştir. Not:
Küreselleşme karşıtlarının ortak noktası, küreselleşen neo-liberal kapitalizmin yarattığı baskı
ve adaletsizliğin eleştirisidir. Bu genel amaç başlığı altında, dünyanın değişik bölgelerinden
gelen farklı gruplar ve eğilimler etkinliklerini daha çok alternatif medya yoluyla duyururlar. Bu
eylemlere katılan pek çok aktivist, kendini küreselleşme karşıtı ya da anti kapitalist hareketler
olarak adlandırmak istemez. Onlar daha çok kendilerinin “küresel adalet hareketi” olarak
adlandırılmasını tercih ederler. Bu hareketler, dünya çapındaki insanlar arasında daha insani ve
demokratik bağlantıları sağlayarak, küreselleşmenin aşağıdan başlamasını sağlayacak
etkinlikleri kapsar. Küreselleşme karşıtı hareketler 1990’ların sonunda, Dünya Ticaret Örgütü
ve Dünya Bankası’nın uluslararası toplantılarında, 1999’da Seattle’de, 2000 yılında Prag’da ve
2001’de Cenova’da protestolarla başlamıştır. Medya ise küreselleşme karşıtlığıyla büyük sokak
protestolarının yaşandığı Seattle’da tanışmıştır.
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Dünyanın ilk Bağımsız Medya Merkezinin kuruluş amacı, Dünya Ticaret Örgütü
olayları boyunca, alternatif haberler sunmaktı. Merkez, açtığı web sitesinden ana akım
medyadakinin tersine, protesto olaylarını caddelerden canlı görüntülerle yayınlamıştır. Seattle
Bağımsız Medya Merkezi (Independent Media Center), Paper Tiger TV gibi pek çok medya
aktivist gruplarını bir araya getirmiştir. Bu gruplara online aktivistler, radikal gazeteciler ve
fotoğrafçılar da dahil edilmiştir. Geçim kaynağının büyük bir kısmını bireysel yardımlardan
alan Merkeze, gruplar sınırlı bir finansal yardımda bulunabilmiştir. Bağımsız Medya Merkezi,
ham videoları, işitsel haberleri, metin dosyalarını alarak bunları online hale getirmiştir.
Seattle’dan sonra Bağımsız Medya Merkezleri tüm dünyaya yayılmıştır. Günümüzde 5’i
Afrika’da, 5’i Asya’da, 11’i Okyanusya’da (Avustralya, Yeni Zelanda, Endonezya, Filipinler
ve Pasifik Adaları), 68’i Kuzey Amerika’da, 17’si Orta ve Güney Amerika’da, 41’i Doğu ve
Batı Avrupa’da bulunmaktadır. Bu merkezlerin her birinin adresi internette bulunmaktadır.
Bağımsız Medya Merkezlerinin web sitelerinin genel özelliği, yerel, bölgesel ve uluslararası
olayları ve fikirleri haber veren küresel bir fenomen oluşlarıdır. Bu merkezlerden bazıları yerel
haberleri vurgularken, bazıları diğer konuları öne çıkarabilir. En önemlisi ise her okuyucunun
haberini koyma ya da habere yorum yapma yönünde açık yayın ilkesi esastır. Böylelikle,
değişik fikirler burada yer alabilmektedir. Haberler her dilde olabilir ve her çeşit dijital dosyada
olabilir. Bu haberlerin ortak noktası, tekel karşıtı ve kapitalist karşıtı yönelimli olmasıdır.

Türkiye’de dahil olmak üzere, dünyada pek çok ülkede bulunan Bağımsız Medya
Merkezleri, çeşitli biçimlerde kurulmakta ve finansal açıdan yerel topluluklardan ve değişik
ülkelerden destekçiler bulmaktadır. Bu merkezlerde e-mail ve web siteleri yoluyla birbirine
bağlı pek çok medya aktivisti vardır.

Aylık Le Monde Diplomatique ise Fransız günlük gazetesi Le Monde’nin eki olarak
Ekim 2001’de yayınlanmaya başlamıştır. Günümüzde artık tamamen ayrı ve bağımsız bir yayın
haline gelmiştir. İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Arapça, Portekizce, Yunanca da yayınlanan
gazete, geniş bir gazete formatındadır. Bu yayın aslında, İngilizce konuşulan ülkelerde pek
bilinmese de, pek çok bölgede aktivist okuyucuya sahiptir. Bu okuyucular, dünya çapındaki ağa
bağlı ilgili yurttaşlardır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Küresel medya alanında yoğunlaşmalar ve küresel medya karşısında dünyadan alternatif
medya örnekleri.
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Bölüm Soruları

1- Herman ve Chomsky geliştirdikleri Propaganda Modeli’ni hangi ülkenin haber medyasına
uygulamışlardır?
a)İngiltere
b) Almanya
c) Amerika
d) Fransa
e)İspanya
2- Aşağıdaki küresel medya kuruluşlarından hangisi ABD merkezli değildir?
a) Bertelsmann
b) Time Warner
c) Walt Disney
d) CBS
e) NBC
3- Chomsky’e göre; medyayı anlamak için önce medyanın toplumsal yapı içerisindeki yerine
bakmak gerekir.
a)Doğru
b)Yanlış
4- Propaganda Modeli hangi yıl ortaya atılmıştır?
a)1968
b)1978
c)1988
d)1998
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e)2008
5- Alternatif medyanın kökenleri, Adorno ve Frankfurt Okulu’nun başlattığı eleştirel
medya çalışmalarına kadar gider.
a)Doğru
b)Yanlış
6- Küresel medya, bilgi sistemlerini ve dünya kapitalist tüketim kültürünü, ürünlerini,
imgelerini, filmlerini tüm dünyaya dağıtır.
a)Doğru
b)Yanlış
7- Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi ‘alternatif medya’ya ait değildir? (10. Hafta)
a) Ana akım medyaya alternatif olması
b) Hiyerarşik bir yapılanmaya sahip olması
c) Demokrasiyi güçlendirmesi
d) Kamusal alanda temsil edilebilmesi
e) Çoğulculuğu teşvik etmesi
8- Günümüzde medya patronlarının medya sektörü dışında başka alanlarda da çeşitli
yatırımları yoktur.
a)Doğru
b)Yanlış

9- Ana akım medya toplumda egemen olan söylemlerin ve temsillerin taşıyıcısı olan medyadır.
a)Doğru
b)Yanlış
10- Le Monde Gazetesi hangi ülkede yayınlanmaktadır?
a) Fransa
b) Rusya
c) Amerika
d) Polonya
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e) Estonya

Cevap Anahtarı
1- c

6- a

2- a

7- b

3- a

8- b

4- d

9- a

5- a

10- a
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11. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI SAHİPLİĞİ DÜZENLEMELERİNDE
TEMEL TEORİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1234567-

Kitle İletişim Araçları Sahipliği Düzenlemelerinde Temel Teoriler
Yetkeci Kuram
Liberal Kuram
Sosyal Sorumluluk Kuramı
Sosyalist Medya Kuramı
Gelişmeci Kuram
Katılımcı Demokratik Medya Kuramı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Liberal kurama göre basının 3 politik fonksiyonu nelerdir?
2- Otoriter Kuramın temel prensipleri nelerdir?
3- Sosyal sorumluluk kuramının ideolojisi nedir?
4- Medyanın toplumsal sistem içinde belirli kurallar temelinde konumunu ve nasıl işlemesi
gerektiğini belirleyen en ideal kuram sizce hangisidir? Nedenleri ile açıklayınız.
5- Katılımcı Demokratik Medya Kuramı hangi kuramın bir uzantısıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

.
.
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Anahtar Kavramlar

Kitle iletişim araçları, medya kuramları
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Giriş

İletişim ortamları ve iletişim araçlarının kullanım biçimleri toplumlara ve ideolojilere
göre değişiklik göstermektedir. Bu bağlamda yetkeci (otoriter), liberal (özgürlükçü), sosyal
sorumluluk, sosyalist medya kuramı, gelişme kuramı ve katılımcı demokratik medya kuramları
anlatılacaktır.
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11.1.Kitle İletişim Araçları Sahipliği Düzenlemelerinde Temel Teoriler

Kitle iletişim araçları, çeşitli kesimler tarafından, farklı amaçlarla kullanılabilmektedir.
Bu durum ise kitle iletişim araçlarının kullanımı ve sahipliği olgusunu doğurmaktadır. İletişim
araçları ve siyasal aktörler arasında bazen sıkı bir bağ olabilmektedir. Kitle iletişim araçları
kimi zaman enformasyonu da elinde bulundurmak anlamına gelmekte ve bu da iktidar ile otorite
kavramlarının yeniden sorgulanmasına olanak sağlamaktadır. İktidar kavramı otoriteyi de
içerir. Otoritenin görüldüğü her yerde yöneten ve yönetilen ayrımı bulunur. Toplumun en küçük
birimlerinde, hatta ikili bireysel ilişkilerde bile otoriteye rastlayabiliriz. Bu anlamda iletişim
araçlarının sahipliğinin, dolaylı bir biçimde iktidar ve otorite kavramlarıyla bağlantılı olduğunu
belirtmek mümkündür.

İletişim kurumunun farklı toplumlarda formal işleyişi birbirinden farklılıklar
göstermektedir. Ülkeler arası farklılaşmalar, ülkelerin yönetim yapısı ve toplum felsefeleri,
ekonomik yapısına göre değişmektedir. Bu sürecin genel olarak endüstrileşme, kapitalistleşme
sürecinde elde edilen ilerlemeler ve teknolojik alt yapıyla doğrudan ilişkili olduğu ileri
sürülebilir.

Medya sistemleri, sosyal, ekonomik ve siyasi kurumların birbiriyle olan eşgüdümlülüğü
içinde biçimlenmektedir. Toplumsal değişme sürecinde ortaya çıkan siyasal sistemlerdeki
değişmeler medya sistemlerinin toplumsal işlevini de değiştirmiştir. Böylece kitle iletişim
sistemlerinin farklılaşma nedeni, siyasal sistemlerdeki farklılaşmalardır. Buna göre çeşitlenen
medya kuramları, medyanın toplumsal sistem içinde belirli kurallar temelinde konumunu ve
nasıl işlemesi gerektiğini belirleyen kurallardır. Böylece ülkelerin siyasal sistemleri ve tercih
ettikleri toplum felsefeleri; medyanın nasıl bir işlev üstlenmesi gerektiğini yasal çerçevesinin
nasıl olması gerektiği normatif medya kuramlarına göre belirlenmektedir. Bu bakış açısı, aynı
zamanda kitle iletişim araçlarının kamusal rollerine de açıklık getirmektedir.

Siebert ve arkadaşları devlet ve medya arasındaki ilişkilerle ilgili yetkeci (otoriter),
liberal (özgürlükçü), sosyal sorumluluk, sosyalist medya kuramı olmak üzere 4 normatif
kuramdan söz etmektedir. Daha sonra toplumsal gelişmelerde medyanın üstlendiği rollere ve
kurumlaşmalara göre gelişmelere gelişme kuramı ve katılımcı demokratik medya kuramları
geliştirilmiştir.

İletişim ortamları ve iletişim araçlarının kullanım biçimleri toplumlara ve ideolojilere
göre değişiklik göstermektedir. Kitle iletişim araçlarının değişim sürecinde de onların
sahipliğinin düzenlenmesine ilişkin çeşitli teoriler ortaya atılmıştır. Yaşanan dönemler iletişim
araçlarının kulanım biçimlerine yansımaktadır. Örneğin Ortaçağ toplumlarında yaşanan baskı,
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kilise otoritesi Otoriter Kuram’ın beslenmesine yol açarken, Aydınlanma ile beraber akılcılığın
ön plana çıkması Liberal Kuram’ın gelişmesine katkı sağlamıştır. Ancak Sovyet Rusya,
Almanya, İtalya gibi ülkelerde totaliter rejimlerin varlığı da yeni kuramların doğmasına neden
olmuştur. Bunun yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin varlığı Gelişmeci Kuram’ın ortaya
çıkmasına neden olurken, toplum içerisindeki farklılıklar Demokratik Katılımcı Kuram’ın
beslenmesine olanak sağlamıştır.

11.1.1.Yetkeci (otoriter) Kuram:

Yetkeci medya kuramının en temel önermesi; medyanın her zaman devlet kontrolünün
altında bulunması gerektiğinin benimsenmiş olmasıdır.

Herhangi bir kitle iletişim aracı devletin gücünü zayıflatacak, eleştirecek yayınlara yer
vermemelidir. Bu kuram, 16. ve 17. yy’da İngiltere’de gerçekleştirilmiştir. Bugünde çeşitli
toplumlara adapte edilerek uygulanmaktadır. O yıllarda yönetimdeki hükümdarın ya da
hükümetin mutlak gücünün öne çıkarılması gerekmekteydi.

Otoriter kuramın düşünsel temellerinin atılmasında rol oynayan düşünürlerden biri
Machiavelli’dir. ‘Prens’ adlı eserinde, hükümdarın devletin güvenliğini sağlayabilmek için
baskı ve zulüm yapılsa da her türlü gayri-ahlaki olan uygulamaları bile uygulaması doğaldır.
Yönetenler gerek duyduklarında kuvvet ve hileye başvurabilirler. Makyavelizme göre otorite
devlet başkanlığında toplanmalıdır. Önemli olan devletin devamlılığıdır. Bireylerin çıkarları
ikinci derecede önemlidir. Amaca ulaşmak için bütün yolar meşru sayılmaktadır. Devletin
güvenliği herşeyin üstündedir. Devletin güvenliğini tehlikeye sokacak her türlü tartışma ortamı
sınırlandırılmalı ve yasaklanmalıdır.

Benzer şekilde Thomas Hobbes da otoriter yönetimi korumak için, bireysel çıkarların
kontrol edilmesi gerektiğini savunmaktadır. Hobbes’a göre devletin ya da toplumun işleyişinin
tartışılması sakıncalıdır. Hegel felsefesi de otoriter kuramın ortaya çıkmasında etkili olmuştur.
Hegel’e göre devlet bireylerin basit bir toplamı olmayıp bütünün kendisi, kuvvetli ve zayıf tüm
bireyleri barış içinde barındıran ideal bir yapıdır. Yurttaşların mutluluğu ancak devletin
varlığına bağlıdır.

Bu düşünce akımları içinde 17. ve 18. yy’lardaki toplumsal ekonomik koşullarla uyum
içinde gelişmek durumunda olan kitle iletişim araçları iktidarın kontrol ve güdümüyle
yapılanmıştır.
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Yetkeci (otoriter) medya kuramına göre, medya toplumu yöneten azınlığın elinde
önemli bir araçtır. Medyanın birincil işlevi, yönetici sınıfın fikirlerini, tutumlarını ve taleplerini
aktarmaktadır. Yönetici sınıfın fikirlerine karşıt fikirler medyada da yer almazlar. Yöneticiler
medyayı kendi kontrolleri altında tutmalıdır. Sansür sistemi gereklidir. Sansür yoluyla rejim
karşıtı düşünceler de kontrol altına alınabilmektedir. Otoriteye yönelik yayın kabul edilemez.
Resmi politikalara ve ahlak değerlerine saldırılar suç sayılmaktadır. Otoriter medya kuramı bir
kurum olan basının, bir başka organize kurumdan hükümet yoluyla fonksiyonları ve işleyişi
kontrol edilen bir yaklaşım olmaktadır. Modern dünyada büyük ölçüde terk edilmiştir. Farklı
ülkelerde halen uygulanmaktadır.

Kontrol yöntemlerini uygulayan ülkeler dört kategoride değerlendirilirler. Basını
tümüyle kontrol altında tutanlar, Örn. SSCB ve Çin; siyasi eleştirilere formal anlamda yer veren
bunun yanı sıra sansür uygulamalarına da rastlanan ülkeler Örn. Kolombiya, Mısır, Suriye;
basına karşı özel basın kanunları ya da editörlerin tutuklanması ya da bazı yasal düzenlemeleri
uygulayanlar Güney Afrika Cumhuriyeti, İran gibi; Muhalif basını yıldırmak için resmi
olmayan yöntemlerin uygulandığı ülkeler Türkiye gibi.

Ancak ülkelerde medya sistemlerinin işleyişi için de bazı değişikler ortaya
çıkabilmektedir.

Sonuç olarak Otoriter Kuram’ın temel prensipleri şu şekilde sıralanabilir;

a)

Kitle iletişim araçları yerleşik yasal erke her zaman bağlı olmalıdır.

b)

Bu araçlar egemen ya da yaygın siyasal ve ahlaksal değerlere karşı çıkmamalıdır.

c)

Denetim ve sansür yukarıdaki ilkeleri uygulamak için kullanılabilir ve meşrudur.

d)
Otoriteye karşı olmak, resmi politikadan sapmak ve moral değerlere saldırmak
cezai sorumluluk getiren suç kapsamındadır.

e)
edilebilir.

İletişim araçları üzerinde mülkiyet ancak bu koşulları uyma halinde kabul

259

11.1.2.Liberal Kuram:

17. yy’ın sosyal, siyasal, ekonomik birikiminin üstüne inşa edilmiştir. Bunlar arasında
bilim ve teknolojinin gelişmesi, coğrafi keşifler, soyluların (seçkinlerin) yönetimine karşı orta
sınıfın doğması, dindeki reform hareketleri, rasyonalizm akımının güçlenmesi, kitle iletişim
alanında yeni bir dönemin başlamasına etki eden faktörlerdir.

Liberal kuram merkeze devleti değil, bireyi koymaktadır. Liberal düşünceye göre insan
akılcı bir varlıktır. Devletin amacı bireyin mutluluğunu sağlamak ve kendisini oluşturan
bireylerin çıkarlarını savunmaktadır. Gerçeğe ulaşmada ortay çıkan sorunlar, akılcı bir varlık
olan insanın kabul edeceği kanıtlarla kesin gerçeklere ulaşılabilmektedir.

Özgürlükçü kuramı ortaya çıkaran temel düşünürlerden John Milton, ‘serbest düşünce
pazarı’ kavramıyla ortaya çıkmıştır. Ekonomideki serbest pazar kavramı siyaset ve iletişim
alanına da uygulanmıştır. Dolayısıyla Milton’a göre fikirler arasında farklılık ve farklılıklar
temelinde rekabet kaçınılmazdır. Yaratılan bir tartışma ortamında en iyi ve en doğru fikirler
açığa çıkacaktır. Bu yaklaşım dine ve sivil topluma eleştirici ve sınır getiren fikirleri, bu
düşünce havuzunun dışında bırakmaktadır.

Liberal basın kuramında temel görüş, bireyin özgürlüklerinin sınırlandırılmaması ve ve
bireyin sorunlarının çözümü için yeterli potansiyele sahip olduğudur. Ancak bu güç siyasi gücü
ortadan kaldırmaz. Siyasi güç ‘bireyin sorunlarının çözümü için gereksinim duyacağı ortamı
sağlamakla’ sorumlu tutulmaktadır. Fikirlerin sansür edilmesi ve kontrolü sonuçta gerçeğin bir
kısmının yok edilmesi anlamına gelmektedir.

Bu kuramla günümüzdeki Batı tipi medya sistemlerinin o dönemde temelleri atılmış
olmaktadır. Jefferson’un kurama katkısı ise; basını kamu üyelerine bilgilendirme ve
yönlendirme aracı olarak görmesinden gelmektedir. Toplumu bilgilendirme ve yönlendirme
aracı olan basın bu görevini ancak devlet kontrolü dışında gerçekleştirebilir. Jefferson ‘basın
özgürlüğü’ konusunda önemli bir katkı sağlamıştır. Basına siyasi otoritenin müdahale etmesine
karşıdır. Ayrıca basının toplumun üzerinde olumlu etkileri olması gerektiği eğitici rolünün öne
çıkması gerektiğini savunmaktadır. Otoriter kuramdaki ‘basının kontrolünün’ hangi
mekanizma tarafından yapılması gerektiği sorunu, liberal kuramda ‘hükümetin kontrolünü
kimin yapacağı’ biçimine dönüştürmüştür.

Liberal kuramda basının 3 politik fonksiyonu vardır. İlki, basın gündelik olaylar ve
olgular hakkındaki kamu tartışmalarına bir forum oluşturarak, kamuoyunun kendisini ifade
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edebilmesine yardım edebilmelidir. İkincisi, basın hükümeti insanların ne düşündüğü
konusunda bilgilendirmeli, vatandaşlar adına hükümetin üzerinde informal denetimin olmasını
gerektirmektedir. Üçüncüsü de basın vatandaşları bilgilendirirken eğitmeli, özellikle seçim
zamanlarında bilinçli oy kullanmalarına yardım etmelidir. Basın siyasi iktidarın yürütme
gücünü kötüye kullanması durumunda politik bir iletişim kanalı olarak halkın yanında yerini
almalıdır.

Liberal kuramın işleyişinde 2 temel ilkeden söz edilebilir. İletişimde serbest girişimcilik
olmalı, serbest haber ve bilgi dolaşımının önü kesilmemelidir. Böylece iletişim alanında
çalışanların önünde hiçbir ön koşul olmamalıdır. Gerektiğinde izin almaksızın iletişim şirketleri
kurulabilmeli, yayınlardan baskı, sınır ve sansür kaldırılmalıdır. Ancak bireylerin özel
yaşamları kapalı kalmalı ve ülke güvenliği, mağdur kişi ve kurumlar için basına karşı yasal bir
güvence sağlamalıdır.

Genel olarak liberal kuramın ilkeleri şu şekilde belirlenmektedir.

a)
Yayın yapmak için izin ve ruhsat zorunluluğu kaldırılarak, yayıncılık her bireye
ve her topluma açık olmalı

b)
Hükümetlere, yöneticiler ya da siyasi partilere karşı yapılan düşünce, açıklama
ve eleştiriler cezaya tabii tutulmalı

c)

Herhangi bir haber ve konunun yayınlanması için medyaya baskı yapılmamalı

d)
Doğrular kadar yanlışlar da medyada yer alabilmeli. Kişilerin doğru ve yanlışı
karşılaştırabilmesine olanak verilmeli

e)

f)
getirilmeli

Yayınlanacak materyallerin toplanması kurallarla sınırlandırılmalı

Uluslararası medya ile her türlü bilgi ve materyal alışverişine kısıtlama

Liberal kuram 200 yıldır ABD ve İngiltere’de basının temellerini oluşturmaktadır. Bazı
nedenlerden dolayı kuram çok geçerli olamamış ve bir takım değişikliklere uğramıştır.
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Sosyal Sorumluluk Kuramı: Sosyal sorumluluk kuramının ortaya çıkışında teknolojik
ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra liberal medya düzeninin kuramsal olarak öngördüğü
düşünce pazarının oluşmasındaki yetersizlikler etkili olmuştur.

Serbest pazar felsefesinin basın alanına taşıyan liberal basın kuramı ve basın özgürlüğü
vaadi uygulamada birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir. Liberal kurama ABD’de tepki
olarak doğan bu kuram, daha sonra da diğer ülkelere de yansımıştır.

Toplumsal sorumluluk kuramının düşünsel temelleri Hutchins Komisyonu olarak tarihe
geçen bir çoğu akademisyenden oluşan bir grubun liberal medya sistemlerinde ortaya çıkan
aksaklıkların düzeltilmesine yönelik çalışmaları sonunda 1947 yılında ‘özgür ve sorumlu basın’
isimli bir rapor yayınlamasıyla ortaya çıkmıştır.

Hutchins komisyonu sözcüsü Patterson, özgür ve serbest düşünce pazarının tehlikeye
girdiğini belirterek medyaya olan eleştirilerini şu şekilde sıralamaktadır. Bu eleştiriler liberal
medya sistemine de getirilen eleştireler olmaktadır.

a)
Gazete sahipleri, karşıt görüşleri dışlayarak ekonomi ve siyaset alanında kendi
çıkarları doğrultusundaki görüşlere yer vermişlerdir.

b)
Basın, büyük ticari şirketlere hizmet eder duruma gelmiş, bu şirketler basının
yayın politikalarını kontrol eder duruma gelmişlerdir.

c)
Toplumsal değişmeye engel olmaya çalışmışlardır. Güncel olaylara ilgili
haberlerde toplum için önemli konular yerine sansasyonel ve eğlence içerikli haberlere daha
fazla yer verilmiştir.

d)

Bireylerin özel yaşamına müdahale edilmiştir.

e)

Basın, belli sosyo-ekonomik sınıfların ve sermayenin kontrolüne girmiştir.

Basın önündeki engellerin kaldırılması gerekliliği konusunda ‘basın özgürlüğü’ kavramı
kullanılmaya başlamıştır. Ancak tekelleşmeden söz edilmemiştir. Bu bakış açısına göre medya
kendi kendisini denetlemelidir. Basın izleme komiteleri, basın konseylerinin oluşturulması
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önerilmiştir. Ayrıca gazetecilik sorumluluk ilkesi belirlenmiştir. Gazetecilik mesleği
yürütülürken, gazetecinin topluma karşı sorumlulukları olması benimsenmiştir. D. Mc Quail
toplumsal sorumluluk kuramının temel önermelerini şu şekilde sıralamaktadır.

a)
Medya topluma karşı belli sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine
getirmelidir.

b)
Bu yükümlülükler yerine getirilirken bilgilendirici olma, gerçeğe, doğruya ve
dengeye özen gösterme gibi ölçütler göz önüne alınmalıdır.

c)

Medya yasalar çerçevesinde kendini sınırlandırmalıdır.

d)
Medya suça, şiddete ve kargaşaya yol açabilecek ya da azınlıklara saldırı
niteliğinde yayınlardan kaçınması gerekir.

e)

Toplum medyada başarılı bir uygulama bekleme hakkına sahiptir.

Sosyal sorumluluk kuramının ideolojisi, medya halk ve hükümet arasında bir dengenin
oluşmasını öngörmektedir. Azınlık ve çoğunluk haklarının birbiriyle görmezlikten gelinmeden
dengelenmesini öneren kuram, sansür ve baskılara yer vermeden özdenetim yoluyla tüm
dengelerin kurulabieceğini öngörmektedir.

11.1.3.Sosyalist Medya Kuramı:

Bu kuram yetkeci (otoriter) kuramın çağdaş versiyonu olarak da değerlendirilmektedir.
Marksist çizginin etrafında yoğunlaşan Sovyet medya sistemini betimlemeye çalışan Schramm
bu kuramın çıkışını şu şekilde betimlemektedir: Marks hiçbir zaman kitle iletişim sorununa
değinmediyse de düşünce Sovyet basın sisteminin temelini oluşturmaktadır. Öncelikle doğru
ve yanlış düşünceleri bir bütün içinde birbirinden kesin ayrımında basının hükümetleri özgürce
eleştiren özgür tartışmalar için bir forum görevi gören bir dördüncül güç olarak işlev görmesine
hiçbir zaman izin verilmeyecektir. Bunun yerine Sosyalist basın, Marksist doktrini yorumlayan
partinin ya da işçi sınıfının politikalarını gerçekleştiren bir araç olarak algılanmasının gerekli
olduğu kabul edilmiştir.
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Kitle iletişim araçları bir propaganda aracıdır. Devletin elindedir. İdeolojik anlamda
Marksist determinizme ve bir siyasal partinin nüfusunu korumaya yönelik bir siyasal gerekliliğe
dayanmaktadır. Medya reklam, tiraj ve izlenebilirlik oranı gibi baskılardan uzaktır.

Schramm, Sovyet medya sisteminin temel özelliklerinin devletin iletişim araçlarını
elinde bulundurarak vatandaşa erişimi garanti altında tuttuğunu ileri sürmektedir. Çünkü mutlak
özgürlük olası değildir. Asıl olan yönetimin doğru olarak algılandığının söylenmesidir. Bu
nedenle devlete karşı hiçbir özgürlük olamaz. Örtülü sınıf kontrolü de bu şekilde ortadan
kalkmış olur. Bu sistemde özgürlük ve sorumluluk birbirinden ayrılmaz bir biçimde
kenetlenmişlerdir.

Sovyet sosyalist kuramla, otoriter (yetkeci) kuram arasında denetleme farkı vardır.
Sosyalist kuramda siyasi rejimin amaçları doğrultusunda medya kullanılırken, otoriter kuramda
medya devlete uzaktır. Devlet üzerinde hiçbir denetim uygulanmamaktadır.

Otoriter kuramda devlet, medyanın sahibi değildir, ancak medyanın üzerine getirdiği
yoğun denetimle statükoyu korumaktadır. Sosyalist medya kuramında medyanın mülkiyeti
devletindir. Bu nedenle, sosyo-kültürel değişmelerin bir tamamlayıcısıdır. Planlı-örgütlü ve
politik anlamda eğitici bilgilendirici bir basın anlayışı egemendir.

11.1.4.Gelişmeci Kuramı:

Basındaki mevcut dört kurama Denis McQuail, tarafından ekonomik, toplumsal ve
siyasal alandaki gelişmelerde medyanın rolüne ilişkin geliştirilen bir kuramdır.

Ekonomik ve teknolojik yönden gelişmiş ülkelere bağlı iletişim alt yapısı sermaye
birikiminin yetersizliği nedeniyle iletişim araçları uzman personelleri yetersiz olan ikinci ve
üçüncü dünya ülkelerindeki medya toplumsal değişmelerde yönlendirici önemli bir işleve
sahiptir.

Gelişmekte olan ülkelerde daha önce sözü edilen dört kuramın uygulanmasında oluşan
sınırlılıklar ve yararlanışı azaltan bir çok sorun vardır. Gelişmekte olan ülkelerin yapıları,
sorunları ve siyasal tercihleri yoluyla gelişmiş bir medya sistemi kurulamamıştır. Bu ülkeler,
teknoloji ve üretim eksikliği nedeniyle gelişmiş ülkelere bağlıdırlar.
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Sosyal Sorumluluk ve liberal (özgürlükçü) ideoloji karması ya da bunların karışımından
oluşan bir türev olarak gelişme aracı kuramı doğmuştur.

Gelişmekte olan toplumlarda ve üçüncü dünya ülkelerinin toplumsal, ekonomik ve
kültürel birikimleri olan, iç dinamiklerin yetersizliği nedeniyle özgürlükçe medya tam
anlamıyla kullanılamamaktadır. Yetkeci (otoriter) kuramda bazı uygulamalara gidildiği
görülmektedir. Ancak ülke içinde planlı, güdümlü değişmeler gereği medya yeniliklerden
haberdar ederek, tutum değiştirerek benimsetilmesinde etkili olmaktadır.

Gelişmekte olan ülkelerde ortak bir ulusal dilde yerelliklerin üzerinde ulusal bir kültür
yaratmayı amaçlayan yayınlarda, yakından uzağa haber ve bilgilere öncelik tanıyan bir yayın
içeriği benimsenmektedir.

Bu kuramda hem bireysel özgürlüklerden çok hem de İnsan Hakları Beyannamesi’nin
19. maddesine dayanan ‘iletişim kurma hakkı’na gönderme yapılmaktadır. Buna göre kuramın
temel ilkeleri şu şekilde sıralanmaktadır:

a)
Medya ülkenin milli politikasıyla aynı doğrultuda olumlu gelişme görevlerini
benimsemeli ve uygulamalıdır.

b)
Medya ülkenin ekonomik önceliklerine ve toplumun gelişme ihtiyaçlarına uygun
şekilde özgürlükler verilmeli, gerektiğinde kısıtlanabilmelidir.

c)
vermelidir.

d)

Kitle iletişim araçları yayın içeriklerinde toplumsal kültüre ve dile öncelik

Çalışanlar özgürlükleri kadar sorumluluklarının olduğunu bilmelidir.

e)
Ülkenin gelişme hedefleri doğrultusunda devlet medya üzerinde kontrol
sağlayabilmektedir.

Medya yeni bir toplum yaratılmasında önemli bir yönlendirme alanıdır. Ancak bu
yönlendirmenin sınırları ülkeden ülkeye değişmektedir.
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11.1.5.Katılımcı Demokratik Medya Kuramı:

Liberal kuramın bir uzantısı olarak doğmuştur. Medyanın kendi kendini denetlemesi
düşüncesi ve medyanın topluma karşı sorumluluk duygusu içerisinde hareket etmesi gerektiği
savı ne medya kurumları arasında tekelleşmeyi önlemiş ne de yurttaşların gereksinimleri
doğrultusunda yayın yapılmasını garanti altına almıştır.

Kuram merkezileştirilmiş, yüksek değerli, profesyonelleştirilmiş, tarafsızlaştırılmış
medyanın yerine, kurumsallaşmamayı ve çoğulculuğu savunmaktadır. Bu yolla yönetime
katılmış olacaktır. Yayınlar, sosyalizm, eşitlikçilik, çevrecilik ve yerellik gibi öğelerin bir
sentezini içermektedir. Kuramın genel ilkeleri şu şekildedir:

a)
Yurttaşlar ve azınlık grupları, medyaya erişme ve kendi belirledikleri
gereksinimleri doğrultusunda bilgilendirme hakkına sahiplaedir.

b)
Medyanın örgütlenmesinde ve içeriğinin belirlenmesinde merkezi siyasi
otoritenin etkisi olmamalıdır.

c)
olmalıdır.

Medyanın varoluş nedeni, şirketler ya da müşteriler değil, izleyiciler/okurlar

d)
Gruplar, örgütler ve yerel topluluklar kendilerini ifade edebilecekleri
medyalarına sahip olabilmelidirler.

e)
Küçük ölçekli etkileşici ve katılımı kolaylaştırıcı medya, tek yönlü
profesyonelleştirilmiş medyadan daha iyidir.

f)
Medyaya yönelik toplumsal beklentiler ne bireysel tükeitm talepleriyle ne de
devletin temel kurumları aracılığıyla yeterince ifade edilebileceklerdir.

Bu kuram medyayı değil, izleyiciyi/okuyucuyu temel almakta, ön plana çıkarmaktadır.

Medya üzerinde yetkeci düşüncenin etkili olduğu toplumlarda devlet yasalarda
doğrudan medya alanını sınırlandırırken çalışmalarını da örtülü bir biçimde denetlemektedir.
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Demokratik toplumlarda ise devlet medya sistemleri üzerinde daha az denetleme getirerek
medyayı daha az denetlemektedir. Bu süreçte toplumların evrim sürecinde kat ettikleri
mesafede önemlidir. Gelişmekte olan toplumların ve gelişmiş modern toplumların kurumsal
işleyişi içinde medya sistemlerinin işleyişinde de farklılıklar söz konusudur. Ancak hemen her
toplumda, medya ve toplum devlet üçgeni mutlaka siyasal, yasal ve toplumsal kurumsal işleyişe
göre biçimlenmektedir.
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Uygulamalar

268

Uygulama Soruları

269

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Kitle iletişim araçları sahipliği düzenlemelerinde temel teorilerin hangileri olduğu detaylı bir
biçimde aktarılmıştır.
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Bölüm Soruları

1- Liberal kuram 200 yıldır hangi ülkelerin basının temelini oluşturmaktadır?
a) Çin ve Kore
b) İngiltere ve ABD
c) Rusya
d) Kolombiya
e) Mısır ve Suriye
2- Hangisi liberal kuramın ilkeleri arasında yer almaz?
a) Yayın yapmak için izin ve ruhsat zorunluluğu kaldırılarak, yayıncılık her bireye ve
her topluma açık olmalı
b) Kişilerin doğru ve yanlışı karşılaştırabilmesine olanak verilmeli
c) Herhangi bir haber ve konunun yayınlanması için medyaya baskı yapılmalı
d) Doğrular kadar yanlışlar da medyada yer alabilmeli.
e) Yayınlanacak materyallerin toplanması kurallarla sınırlandırılmalı

3- Katılımcı Demokratik Medya Kuramı ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?
a)Medyanın varoluş nedeni izleyiciler olmalıdır.
b)Gruplar, örgütler ve yerel topluluklar kendilerini ifade edebilecekleri medyalarına
sahip olabilmelidirler.
c)Yurttaşlar ve azınlık grupları, medyaya erişme ve kendi belirledikleri gereksinimleri
doğrultusunda bilgilendirme hakkına sahip olmalıdırlar.
d)Liberal kuramın uzantısıdır.
e)Medyanın örgütlenmesinde merkezi siyasi otoritenin de katılımcı rolü olmalıdır.
4- Sosyal Sorumluluk ve liberal (özgürlükçü) ideoloji karması ya da bunların
karışımından oluşan kuram hangisidir?
a) Otoriter Kuram
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b)Yetkeci Kuram
c) Gelişmeci Kuram
d) Katılımcı Demokratik Kuram
e) Sosyalist Kuram
5- Aşağıdakilerden hangisi basındaki mevcut dört kurama Denis McQuail,
tarafından ekonomik, toplumsal ve siyasal alandaki gelişmelerde medyanın rolüne ilişkin
geliştirilen bir kuramdır?
a)Otoriter Kuram
b)Yetkeci Kuram
c)Gelişmeci Kuram
d)Liberal Kuram
e)Sosyalist Kuram
6- Gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş modern ülkelerin kurumsal işleyişi içinde medya
sistemlerinin işleyişinde de farklılıklar söz konusu değildir.
a) Doğru
b) Yanlış
7- Ortaçağ toplumlarında yaşanan baskı, kilise otoritesi Otoriter Kuram’ın beslenmesine
neden olmuştur.
a) Doğru
b) Yanlış
8- Katılımcı demokratik medya kuramına göre medyanın örgütlenmesinde ve içeriğinin
belirlenmesinde merkezi siyasi otoritenin etkisi olmamalıdır.
a) Doğru
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b) Yanlış
9- Katılımcı demokratik medya kuramı izleyiciyi/okuyucuyu temel almakta, ön plana
çıkarmaktadır.
a) Doğru
b) Yanlış
10- Yetkeci kuram 16. ve 17. yy’da İngiltere’de gerçekleştirilmiştir?
a) Doğru
b) Yanlış

Cevap Anahtarı
1- b

6- b

2- c

7- a

3- e

8- a

4- c

9- a

5- c

10- a
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12. ULUSLARARASI GÖRÜNTÜ PİYASASI VE CNN ÖRNEĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Uluslararası haber piyasasının oluşumundaki dönemler hakkında bilgiler verilecektir. CNN ve
CNN Türk kanallarının habercilik anlayışı akjtarılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

12345-

Uluslararası haber piyasasının oluşumundaki dönemler hakkında kısaca bilgi veriniz.
CNN hangi yıl, nerede kurulmuştur?
CNN’in haber anlayışı hakkında bilgi veriniz.
CNN Türk hangi yıl yayın hayatına başlamıştır?
CNN Türk kanalının vizyonu nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Anahtar Kavramlar

Televizyon, Cnn, haber
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Giriş

Günümüzde gelişen teknolojinin getirdiği yeniliklerle televizyon alanındaki değişimler
devam etmektedir. Küreselleşen dünyada teknolojik alanda meydana gelen gelişmelerle birlikte
televizyon kanalları giderek çoğalmaktadır. Bu bölümde uluslararası görüntü piyasasından söz
edilecektir. CNN’in habecilik anlayışı ve tarihçesi de anlatılacaktır.
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ULUSLARARASI GÖRÜNTÜ PİYASASI VE CNN ÖRNEĞİ

Uluslararası iletişimde özellikle televizyon alanında büyük medya kuruluşları önemli
rol oynamaktadır. Bu kuruluşlar birbirleriyle yaptıkları ortaklıklarla kablolu yayın, televizyon
ve sinema alanında daha güçlü konuma yerleşmektedirler.
Televizyon programlarının uluslararası dağılımında ve uluslararası ortak yapımlarda
özellikle 1980’lerden itibaren bir hareketlenme gözlenmektedir. Ülkeler arası program alış
verişi artmış, kanal sayıları çoğalmış ve buna bağlı olarak da kanallar arası rekabet başlamıştır.
Bu bağlamda giderek daha kaliteli programların yapılmasına ve farklı projelerin üretilmesine
gereksinim duyulmuştur. Teknolojik ve ekonomik açılardan yeterli olanaklara sahip olamayan
ülkeler gelişmiş ülkelerle işbirliği içine girmişlerdir.
1980’li yıllarda teknoloji alanındaki ilerlemelerle birlikte küresel yayıncılık konusu
gündeme gelmiştir. Dünyada küresel yayıncılık alanında Amerika ve Avrupa ülkelerinin
üstünlükleri yadsınamaz boyuttadır. Bu ülkelerin iletişim sistemleri öncelikle kendi
gereksinimlerine yanıt alabilecekleri biçimde geliştirilmiştir. Uluslararası iletişim düzenindeki
dengesizlik de buradan kaynaklanmaktadır. Uluslararası televizyon yayıncılığında tek yönlü bir
dağılım mekanizması devreye girmektedir.
Uluslararası TV program üretiminde, ABD 1960’lı yılların ortalarından itibaren tüm
diğer ülkelere nazaran 2 kat daha fazla program ihraç ederek piyasaya hakim olmuştur.
Önceleri devlet televizyonculuğunu temsil eden kanalların programlarıyla yetinmek
zorunda kalan izleyici kitlesi, kablolu televizyon ve uydu yayıncılığının yaygınlaşmasıyla tercih
yapabilme hakkını hayata geçirmiştir. Örneğin bu sistemlerden yararlanan bir izleyici; yabancı
müzik kanallarından MTV’de uluslararası üne sahip pop-starların kliplerine, yeni müzikal
çalışmalarıyla ya da özel hayatlarıyla ilgili son gelişmelere ulaşabilmektedir. Ya da spora
meraklı olan bir izleyici kablolu yayına abone ise, Eurosport kanalından dünyanın her
köşesindeki sporla ilgili gelişmeleri takip edebilmektedir. Küresel siyasete ve ekonomiye ilgi
duyan bir izleyici de, CNN kanallarından siyasi ve ekonomiye bağlı haberlere anında
ulaşabilmektedir.
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Uluslararası haber piyasasının oluşumunda 3 dönemden söz edilebilir.
1)Uluslararası haberin, sanayi ve finans alanındaki gelişmelere ve sömürgeciliğe paralel
olarak ortaya çıktığı 19.yy. tekabül eder. İlk uluslararası haber düzeni 1859 yılında ortaya
çıkmıştır. Bu dönemde Havas, Reuters ve Wolf uluslararası haber piyasasını ellerinde
tutuyordu. ABD kendi ulusal pazarını bu ajanslardan korumayı başarmış ve 1945 yılında
neredeyse piyasanın tek hakimi haline gelmiştir.
2)Uluslararası haber piyasasının ortaya çıktığı 1950’li yıllardan 1990’lı yıllara kadar
uzanan dönem. Soğuk Savaş dönemi boyunca dünya haber piyasalarında ABD bir tür kuralları
yapan bir güç olarak ortaya çıkmıştır. (İlk dönem ABD’nin henüz dünya sahnesinde küresel bir
güç olarak ortaya çıkmadığını görüyoruz.) Dönemin bir diğer özelliği; haber pratiklerinde
propaganda amaçlı ya da resmi iktidarla bağlantılı bir yayıncılık anlayışının belirleyici
olmasıdır.
3)Özel televizyon kanallarının kurulması ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler. Bu
dönemi uluslararası haber-görüntü piyasasının genişlemeye başladığı 1980’li yıllara kadar
götürebiliriz. 1990’lı yıllarda ise bu durum hız kazanmıştır. 1980’li yıllarda kesintisiz canlı
haber yayınlarının başlamasıyla birlikte uluslararası olayların görüntülerine olan talep hızla
artmıştır.
Görüntü Piyasasının ‘Küresel’ Televizyonu CNN
Günümüzde gelişen teknolojinin getirdiği yeniliklerle televizyon alanındaki değişimler
devam etmektedir. Küreselleşen dünyada teknolojik alanda meydana gelen gelişmelerle birlikte
televizyon kanalları giderek çoğalmaktadır. Kamu hizmeti veren televizyon kanallarının yanı
sıra özel televizyon kanallarının sayısında da artış gözlenmektedir. Kamu hizmeti veren
televizyon yayınlarından beklenen, öncelikle haber vermesi, eğitim ve öğretim içerikli
programlar hazırlamasıdır. Kamu hizmetinin belirli kuralları vardır ve kamu kuruluşu olarak
yayın yapan televizyon kanallarından bu kurallara uymaları beklenmektedir. Kamu hizmeti
yayıncılığı ilk olarak İngiliz yayın kuruluşu olan BBC ile başlamıştır. Artık günümüzde
televizyon yayınları sınır ötesi bir yayıncılık anlayışı ile gerçekleşmektedir.
Uluslararası haber görüntü piyasasında CNN ve BBC World önemli bir konuma
sahiptir. Bu 2 kanal uluslararası haberler açısından diğer haber organları tarafından referans
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kabul edilmektedir. Bu 2 kanal uluslararası haberler açısından diğer haber organları tarafından
referans kabul edilmektedir. Bu durum, yani diğer yayın organlarının haber gündeminin
oluşmasında belirleyici olmak, öncelikle CNN’in haber piyasasındaki üstün konumun
pekiştirmektedir.
Avrupa devletleri BBC World’ü (1991) ve Euronews’i (1993) Körfez Savaşı (1991)
sırasında CNN’in tüm Batılı yayın kurumlarının başvurduğu tek haber kaynağı olarak ön plana
çıkmasının yarattığı kimi rahatsızlıklara karşı önlem almak amacıyla, ulusal piyasalarında ve
uluslararası haber piyasasında Amerikalı bir televizyonun egemenlik kurmasını dengelemekengellemek için kurdular. Bu iki haber kanalı CNN modeli üzerinden, yani CNN’in kesintisiz
canlı haber yayını ilkesi uyarınca örgütlenmişlerdir. Uluslararası haber piyasasındaki yapısal
dönüşümlerin gerisinde bu anlamda bir yandan CNN’in en büyük haber kanalı olarak haber
piyasasındaki konumunun ve diğer yandan bu kanalın izlediği kesintisiz canlı yayın
politikasının mutlak bir etkisinin olduğunu söyleyebiliriz.
CNN’i diğer uluslararası haber televizyonlarına kıyasla farklı kılan canlı ve kesintisiz
haber yayın anlayışı olmasına karşın günümüzde bu tür anlayışla yayın yapan televizyon
kanallarının sayısı çoğalmaya başlamıştır. CNN’i diğer kuruluşlardan farklı kılan şey ise
küresel bir boyut taşıma iddiasıdır. Örneğin BBC World, uluslararası haber gündemini yabancı
ülkelerdeki İngilizleri ya da Anglo-Sakson kesimleri düşünerek hazırlamakta, Euronews ise
tüm Avrupa’ya bile yayın yapamamaktadır. Ayrıca Euronews gibi haber kanalları daha çok
Avrupa’yı ilgilendiren konularda haber üretmek için kurulmuştur. CNN ise çok uluslu ve
homojen bir küresel izler kitleye seslenme ve hiçbir ulusal tabanı izler kitlesi olarak
hedeflememe iddiası taşımaktadır.
Medya sektörü liderlerinden Ted Turner’ın 1980 yılında Atlanta’da kurduğu Cable
News Network (CNN), uydu ve kablo aracılığı ile yaptığı 24 saat haber yayını ve ilk haber
kanalı olmuştur. Yayıncıların, izleyicilerinin haberleri ne zaman izleyeceklerini ve haber
yayınlarının ne kadar süreceğini belirlediği bir dönemde CNN, 24 saat haber kavramı ile
kesintisiz, canlı ve son dakika haberciliğine öncülük etmiştir. Ted Turner dünya çapında sessiz
kalmış halkların sesi olmak için yollar aramıştır. CNN’in ortaya çıkışı, uluslararası şebekelerin
gelişmesi ve CNN World Report haber kanalının yayına başlaması sadece karşılıklı haber alış
verişi değil aynı zaman da toplumsal alış veriş aracı da olmuştur.
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Ted Turner başlangıçta sadece Atlanta’da yayın yapan yerel bir televizyon kanalının
sahibiydi. 1970 yılında satın aldığı bu kanalda kalitesi düşük programlar ile satın aldığı Atlantalı
bir beyzbol takımının maçlarını yayınlıyordu. Turner, açılış konuşmasında CNN’in “insanlığın
en büyük serüveni olacağına” işaret ederek “yerleşik düzene karşı, ikiyüzlülere karşı bir savaş
veriyoruz. Ya batacağım ya da televizyonda devrim yapacağım. Artık geri adım atamayız”
demiştir. CNN kuruluşunun dördüncü yılında dünyadaki en prestijli dört şirketten biri haline
gelir; Disney, Kodak, Mercedes, Rolex, IBM gibi şirketler listesinin başında yer almaya başlar.
Ted Turner’ın kurduğu CNN habercilik alanında uluslararası bir üne ve önemli bir yere
sahiptir. CNN’in küresel varlığı, Amerikan kültür hakimiyeti olarak yorumlanmakta ve bu da
dünya çapında habercilik yapan bir kuruluş olarak inandırıcılığına gölge düşürmektedir.
Merkezi Atlanta’da bulunan ve kesintisiz 24 saat kesintisiz haber yayını yapan CNN’in
Amerikan kültürünün egemenliğinde olduğu ve bu kültürü tüm dünyaya yaydığı kanısı
yaygındır. CNN’in dünyanın farklı yerlerinde farklı dillerde yayınlar yaparak küresel alanda
sağladığı başarıyı yerel ortamlarda da gösterebildiği düşünülmektedir. Küresel uydu
yayınlarının ortaya çıkmasıyla birlikte küresel medya alanında ve haber endüstrisinde yeni bir
düzenlemeye gidilmiştir. Reuters, AP, AFP gibi Batılı haber ajansları haber dolaşımını ellerinde
bulundurmaktadır. Uydu yayıncılığı bölgesel haber kanallarının doğmasına yol açmıştır. CNN
bunların içinde en önde geleni ve tüm haber kanalları içerisinde en geniş erişime sahip olanıdır.
CNN’in başarısının sırrı; CNN markası hemen hemen haber kelimesi ile eş anlamlıdır.
Buradan pek çok ulusal ve uluslararası haber örgütü beslenmektedir. CNN en ileri ve en yeni
teknolojilere yatırım yapmaktadır. Bu da onun hızını ve yayılma alanını genişletmektedir.

1980’de CNN kuruldu.
1986 CNN International
1996’da CNN+Time Warner birleşti
2000 Time Warner+American Online birleşti
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CNN International Londra ve Berlin, Hong Kong, Buenos Aires merkezli 3 ana yayın
yapmaktadır.
1987 yılında CNN International ne kadar küresel ve ne kadar öteki ve farklı bakış açısı
olduğunu kanıtlamak istercesine, World Report programını yayınlar. Program, CNN ve
küreselleşme politikası ile ilgilenen kimi araştırmacılar tarafından fazlaca sorgulanmadan
‘Amerikalı olmayan gazetecilerin perspektifinden dünya olaylarını sunma girişimi’ olarak
nitelenmiştir. Turner’ın insani amaçlı yayıncılık anlayışı bu dönemde, sansürlenmiş ve yeniden
kurgulanmış röportajların World Report adı altında haftada dört saatlik bir programla
yayınlanmasını beraberinde getirir. 1989 yılından itibaren CNN International Hour’un bir alt
bölümü olarak yayına devam edecek World Report programı kanalın sahibinin ‘barış içinde bir
dünya’ parolasıyla örtüşecek bir biçimde sayısı 100’ü bulan yüz değişik ülkedeki katılımcıların
hazırladığı haberlerden oluşur. Bu katılımcılar yaptıkları haber karşılığında aynı programda
yayınlanan haberleri kendi ülkelerinde kullanma imkanını elde ederler. Yapılan haberlerin çoğu
dünyadaki azgelişmişlik sorunlarını ya da turistik nitelikleri açısından bir ülkeyi ele alan
haberlerdi.
Bu iyi niyetin yanı sıra CNN International başlangıçta CNN Domestic’te Amerikalılar
için hazırlanan programların pek çoğunu yayınlamakla yetinmiş ve ancak Körfez Savaşı
sırasında kazandığı ünün ardından uluslararası kitleyi hedefleyen haber programlarının oranı
kanalda artmaya başlamıştır. 1993 yılında uluslararası CNN’de yayınlanan programların
%30’unu hala ulusal kitle düşünülerek hazırlanmış programlar oluşturmaktaydı. 1993 yılında
açılan Londra bürosu ile sadece CNN International için hazırlanan programlarının oranı
yükselmeye başlamıştır. Bunun gerisinde ise beş kıtaya yayılmış 35 büronun yanı sıra, yabancı
ülkelerde gerektiğinde CNN’e programlarının üretimi için gerekli araç gereci sağlayan 550
yayıncı ile yapılan anlaşmalar yatmaktadır.
1990’lı yıllarla birlikte CNN’in yayınlarının dünyanın farklı bölgelerine ulaşması uydu
yayıncılığı teknolojisi ile mümkün hale gelmiştir. Çekoslovakya ve Slovenya’da 1990 yılından
itibaren izlenebilen CNN, 1992 yılında da Hindistan’da hükümetin uydu kanallarına erişimi
serbest bırakmasının ardından izlenmeye başlamıştır. CNN 1993 yılından itibaren Romanya’da,
1997 yılından itibaren ise Fransa’da izlenebilmektedir. Aynı yıl Küba’da da bir büro açmıştır.
CNN sadece uydu yayıncılığının olanaklarıyla dünyanın farklı bölgelerinden izlenir olmakla
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yetinmemiş, genişleme politikasında 1996 yılında kurduğu ekonomi kanalı ile günde 12 saat
boyunca sadece finans haberleri yayınlayarak ekonomik küreselleşmenin yayın dünyasındaki
önemli aktörlerinden biri haline gelmiştir.
CNN’in ilk bölgesel televizyon anlaşmasını 1992 yılında MNVK isimli Moskova
Bağımsız Yayın Şirketi ile yapmıştır. Bu kanal her akşam 2 saat boyunca CNN’den aldığı
programları Rusça yayınlamaktadır. Diğer bölgesel televizyonlar arasında İspanya’da 1996’dan
itibaren yerli şirket Sogecable ile %50 hissesine sahip olduğu Canal Plus’u, Türkiye’de Doğan
Grubu ile %50 hissesine sahip olduğu CNN Türk’ü ve ayrıca Almanya’da yine %50 hissesine
sahip olduğu NTV’yi saymak mümkündür.
CNN’in küreselleşme-yerelleşme ikilemine bulduğu çözümlerden biri, küresel haber
üretimi amacıyla paralellik gösterecek bir biçimde CNN’i Amerika-dışılaştırmaktır. CNN’de
Amerikalı olmayanları ‘yabancı’ olarak nitelemek yasaklanmıştır. Haber sunucuları farklı etnik
kökenlere sahip kişiler arasından seçilmektedirler. Amerika dışında açtığı bürolarda yerel
gazetecileri çalıştırmaktadır. Her haberin olguların basit bir anlatımından daha fazla bir şey
olduğu dikkate alındığında, CNN’in küresel ya da evrensel haber politikasının dünyanın farklı
bölgelerinde yaşayan halkların tarihlerini, geleneklerini ve politik rejimlerini dikkate almadığı
ileri sürülebilir. Bunun en bariz örneklerinden birini Körfez Savaşı (1991) sırasında yaşanmıştır.
CNN’in yaptığı savaş haber ve görüntüleri Batı dışı dünyada ve özellikle de Arap ülkelerinde
eleştirilerle karşılaşmıştır. Arap ülkeleri Batı dünyasının CNN aracılığıyla gerçekleştirdiği
dünya olayları anlatısını yanlı bulmuşlardır. CNN’in küresel olma iddialarına rağmen
Amerikalı bir televizyon kanalı olma kaderinden kurtulmadığı bir gerçektir. CNN’in sınırların
olmadığı evrensel bir köy yaratma iddiasına eşlik eden haberin evrenselliği ilkesi de bu
çerçevede eleştirilere konu olmaktadır.
CNN’in

izleyicilerinin

çoğunluğunu

gazeteciler,

politikacılar,

iş

adamları

oluşturmaktadır. Uluslararası haberlerin üretiminde politik çekişmeler ve ekonomik çıkarlar
belirleyici bir rol oynamaktadır.
11 Eylül olaylarında da diğer Amerikalı yayın kuruluşları ile aynı yayın politikasını
izlemiştir. Birbiriyle rekabet eden Fox News ve CNN’in konuyla ilgili haberlerinin %80’i
devlet yanlısı haberlerdi. Bu bağlamda CNN’in savunduğu evrensel haber anlayışının aslında
Batılı haber anlayışı olduğunu ve bu anlayışın, Batı’nın sahip olduğu yeni iletişim
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teknolojilerini

kullanma

kolaylığı

ile

evrensellik

ilkesinin

altında

gizlenen

dünyanın/gerçekliğin sadece bir yönüyle ilgilenmeyi içerdiğini söylemek mümkündür.
Uluslararası haber piyasasında egemen olan Batılı haber ajansları ve televizyonları kendi
aralarında birbirleriyle rekabet etmektedirler.

Dünya temsillerinin sadece Batılı bir

perspektiften inşa edilmemesi yönündeki tek girişim, Arapça yayın yapan El-Cezire
televizyonunun kurulmasıdır. CNN’in pek de önemli bulmadığı Batılı bakış açısına
alternatiflerin oluşmasını sağlayan bu tür gelişmeler, Batı’da CNN’in temsil ettiği haberin
yayılabilirliği anlayışının eleştirilmesini de beraberinde getirmektedir.
Yeni iletişim teknolojilerinin sağladığı teknik olanaklar sayesinde, dünya hakkındaki
görüntülerin bu görüntülere-haberlere konu olan Batı-dışı halklara ulaşması aslında yerel
kimliklerin uyanmasına yol açmaktadır. Haberin çoğalmasını ve yaygınlaşmasını küresel bir
kültürel kimliğin oluşması yönündeki gelişmeler olarak kabul etmek, bu olgu kısmen doğru bile
olsa, çoğalan haberlerin çoğalan bakış açılarını da beraberinde getirdiği olgusunun görmezden
gelinmesine yol açmaktadır. Dolayısıyla Batı’nın kendi dünya ve haber temsilini dayatmaktan
vazgeçmesi gerekmektedir.
S. Huntington küresel dünyayı ya da medeniyetlerin çatıştığı dünyayı Batı ve diğerleri
şeklinde ikiye böler. İnsan hakları, hukuk devleti, bireycilik, demokrasi gibi evrensel değerler
olarak kabul ettiği değerlerin yalnızca Batı’ya özgü değerler olduğunu vurgular.
Uluslararası görüntü piyasasının genişlemesi kendi başına ekonomik bir olgu olarak
anlamlıdır. Ancak, piyasanın genişlemesi ürün çeşitliliğini beraberinde getirmemektedir. Özel
televizyon kanallarının çoğalması ve yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklar
uluslararası görüntü piyasasını genişletmiştir. Uluslararası haberlerde kullanılan görüntülerde
bir türdeşleşme eğilimi belirmiştir. Uluslararası haberler artık genellikle uluslararası yayın
yapan haber kanalları yer bulmaktadır. CNN örneğinde olduğu gibi bu tip haber kanallarının
hedef kitlesi kültürel ve ekonomik sermayesi güçlü, kablolu televizyonlara ya da uydu yayını
yapan televizyonlara abone olan kesimlerden oluşmaktadır.
Haberin ulusal ve uluslararası ölçekte büyük iletişim grupları arasında ekonomik, politik
ve profesyonel rekabetin konusu haline gelmesiyle, sürekli haber üretme bir zorunluluk olmaya
başlamıştır. Hızlı ve karlı habercilik anlayışı gazetecilerin mesleki pratiklerinde dönüşümlere
yol açmaktadır. Gazeteci sipariş üzerine çalışan ve elindeki malzemeyi kopyalayıp birleştiren
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bir uzmana dönüşmektedir. Bir haberin oluşması için gerekli zaman süresinin gitgide azalması
haberlerin telefon görüşmeleriyle yazılmasına neden olmaktadır.
Uluslararası haber üretiminde, neyin haberleştirileceğine de büro gazetecileri karar
verirken, dış politika konularında, örneğin insani konulara öncelik verilmektedir. Bir savaşın
nedenlerini analiz etmek kısa sürede zor olduğundan, genellikle görüntülere savaşın sonuçları
yansımaktadır.
Kesintisiz Canlı Yayın: Teknolojik gelişmeler haber pratiğindeki değişmelere uygun bir
ortam sağlamaktadır. Olayın olduğu yere giden gazeteci sayısı sınırlandırılmakta, haberin
montajı için harcanan zaman süresi kısalmakta ve yaygın ifadeyle haber ‘gerçek zamanda’
hazırlanmaktadır. Televizyon teknik olarak canlı yayın olanağıyla nitelenen bir kitle iletişim
aracı olarak düşünülmektedir. Teknolojik değişim görüntü ihtiyacını izleyicilerde sürekli bir
ihtiyaca dönüştürmektedir. Habercilikte enformasyonun kalitesinin görüntü bolluğu ile
ölçüldüğü bir evreye girilmiştir. Canlı yayınla yayınlanan görüntüler artık izleyicinin zamanıyla
aynı ana denk düşmektedir. Her izleyicinin her an dünyanın hemen her yerinde olma olasılığına
sahip olduğu türünden bir izlenim yaratılmıştır. Canlı yayın, televizyonun gerçeğin sadık bir
aynası olduğu, dünyanın ne ise o olarak televizyondan aktarıldığı inancını pekiştirmektedir.
Televizyon haberciliği

yapanlar genellikle görüntünün

öneminden

ve haber

için

vazgeçilmezliğinden söz etseler de, televizyonun işleyişi açısından dil ve ses ihtiyacı en az
görüntü kadar önemlidir. Özellikle sunucunun sesi, televizyonun sanal bir dünya olmadığını
izleyiciye kabul ettirmek için vazgeçilmez bir işleve sahiptir.

Uluslararası haber kanallarının büyük olayları CNN’in Körfez Savaşı sırasında yaptığı
gibi uluslararası izleyiciye ulaştırdığı anlarda kamera-ses ikilisinin önemi de ortaya çıkmıştır.
Canlı yayının yarattığı gerilim televizyonun gündelik yayınının dışına çıkmasıyla hem
gazeteciler hem de izleyiciler açısından eşi az görülür bir tatmin olasılığının kaynağı
olmaktadır. Büyük olaylar, sıradanın ötesinde olaylar, kötü nesne televizyonun kurumsal olarak
iyi nesne televizyona dönüşmesini sağlamaktadır. Bu da televizyon kanallarının canlı yayına
yönelimini hızlandırmakta, olan biten her şeyde bir büyük olay arayışı peşinde koşulmasına
neden olmaktadır.
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Canlı yayının aslında teknolojik gelişmelerin yarattığı bir sonuç olduğunu da gözden
kaçırmamak gerekir. Televizyonun canlı yayın olanağı, televizyonun kendisinden önceki
iletişim araçlarının vaatlerini gerçekleştirdiği inancını yaygınlaştırmıştır. Olayın hızla,
yakından ve anında haberleştirilmesi, tekniğin evrimlerinin yarattığı bir gelişmedir. Teknolojik
yenilikler sayesinde olay ve izleyici birbirine yaklaşmıştır. CNN gibi uluslararası haber
kanallarına bağlanabilme, dünya ile anında doğrudan bağlantı olasılığı anlamına gelmektedir.
Canlı yayın bir topluluk bağı oluşturmaktadır. Televizyon böylece aynı anda milyonlarca bakışı
üzerinde toplayabilmektedir. Haber artık kitlesel katılıma olanak tanımaktadır. Kesintisiz canlı
yayın, gazetecilerin önemli olanın haber yerinde olmak değil de, haberi son veren olmamak
olduğunu ifade ettikleri bir dönemde, haberciler arası rekabeti körüklemektedir.

CNN’in Haber Anlayışı: CNN an beklentisini habere dönüştürmektedir. CNN’in haber
toplama yöntemi de olayın potansiyel gelişmelerinin öngörülmesine dayanmaktadır. Kanal,
gazeteciler ağı ile olayın bütün olası gelişmelerini ele almaya çalışmaktadır. CNN gazeteciler
ağı ile en beklenmedik olayı bile anında haberleştirme eğilimi taşımaktadır. CNN’de haber
ağının oluşturulması haber toplama sürecinin en önemli temelini oluşturmaktadır. Bu iş
bölümü, haber anlatılarının neler olacağının aslında önceden belirlenmesi anlamına
gelmektedir. Ağ dünyayı çatışma alanlarına bölerek, olay beklentisiyle her an her yerde olmaya
çalışmaktadır. CNN, tarihi konu alan haberler yapmamakta, temel entrikayı çok parçalı
entrikalar halinde işlemektedir. CNN’in bu haber anlayışında Amerikan habercilik anlayışı
egemendir. Kesintisiz canlı yayından gerçeğin hizmetinde olmadığı da aslında açıkça ortadadır.
Daha sonra dünya medyalarına iham verecek canlı ve kesintisiz haber yayını anlayışının
doğduğu CNN’in Körfez Savaşı sırasındaki haber pratiği incelediğinde bu açıkça ortaya
çıkmaktadır. CNN’in Körfez Savaşı haberleri Irak hükümeti tarafından denetlenmiştir. CNN
canlı haber vermek uğruna savaşan tarafların tutsağına dönüşmüştür. Görüntü ve haber
sürekliliğini sağlayabilmek için savaşan tarafların iletişim stratejilerine hizmet etmiştir.
CNN’in haber ihtiyacı, kanalın diplomasi işlevi görmeye başlamasına yol açmış ve haber verme
işlevi politika oyununun parçası haline gelmiştir.
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Körfez Savaşı’nın neredeyse dünyanın tek kaynaktan izlenmesini sağlayan CNN
televizyonu, hem TV yayın teknolojisinin uydular ve kablolu yayınla hangi aşamaya geldiğini
ispat ediyor, hem de Avrupa ile ABD arasındaki ‘televizyon teknoloji savaşı’nda ABD’nin
galibiyetini ilan ediyordu. Ancak asıl hedef, daha çok seyirciye de bu sayede ulaşılmasıydı.
CNN savaş öncesi Los Angeles’da 50 bin evde seyredilirken, 17 Ocak 1991’den itibaren seyirci
sayısı 1.5 milyona çıkmıştır. Araştırmalar savaşın %89 oranında televizyondan izlendiğini de
gösteriyordu.

Amerikan sermayeli CNN’in yine ABD siyasi ve ekonomik beklentilerine hizmet ettiği
görülmektedir. İzleyici sayısının ABD içinde bu kadar artış göstermesinin temel nedeni,
insanların böylesi savaşta ülkeyi ne gibi sonuçların beklediğine yönelik merak ve yüz binlerce
Amerikan askerinin yakınlarının taşıdıkları endişedir. Yine yazılı basında Körfez’deki
gelişmeler farklı açılardan ve uzmanların kaleminden okuyuculara bir gün sonra aktarılırken,
CNN dakika dakika Körfez Savaşı’nı tüm dünyadaki izleyici kitlesine yansıtmıştır. Ancak bu
yayınlarda ABD’nin devlet politikasına dayalı ayarlamalara sıkça rastlanılmıştır. Örneğin kimi
günler harekata ilişkin bazı askeri veriler CNN kanalı tarafından bilinçli bir biçimde sansüre
tabi tutulmuştur. Tüm kitle iletişim araçları özel haberler elde etme amacını taşımaktadır. CNN
Körfez Savaşı ile ilgili olarak yaptığı haberlerle, yayınlarla bunu başararak bir yayıncılık örneği
oluşturmuştur. Bu başarının altında yatan en önemli gerekçe de ileri teknolojiyi kullanıyor
olmasından kaynaklanmaktadır. Kullandığı ileri teknolojiye rağmen CNN yaptığı tek yanlı
haberlerle kimi zaman eleştirilere uğramaktadır.

CNN ve CNN Türk
Günümüzde insanların dünya haberlerine ve en yeni bilgilere anında ulaşma olanağına
sahip olmak isteği, kitle iletişim araçlarına duyulan ilgiyi giderek artırmaktadır. Bu bağlamda
dünya üzerinde bilgi ve haberin yayılması konusu son derece önemlidir. Medya alanında büyük
şirketlerin varlığı yeni bir olgu değildir. Ancak 1980’li yıllardan itibaren medya sektörünün
küresel görünümünde yapısal değişiklikler meydana gelmiştir. Uluslararası etkinliklerini ve
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yaygınlıklarını artıran küresel medya şirketleri, çeşitli birlikteliklerle iletişim sektöründeki
hedeflerini giderek genişletmektedirler.
Günümüzde iletişimin uluslararası boyutları son derece önemlidir, bu bağlamda medya
alanında uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi gerekmektedir. İletişim sektörü yalnızca kamu
enformasyon aracı olarak değil, uluslararası kalkınma stratejisinin bir parçası olarak
düşünülmelidir. Dünya çapında büyük üne sahip bir televizyon kanalı olan CNN ile yapılan
işbirliği Türk haberciliğinin gelişmesi açısından da son derece önemlidir.
CNN 1998 yılında ‘bölgeselleşme’ kararı almıştır. Bu karar haber ticaretinin her alıcıya
özgü mantığın dikkate almasını gerekli kıldığı düşünülürse, alınması zorunlu bir karar olarak
nitelenebilir. CNN gibi uluslararası bir televizyon kanalının izleyici kitlesini genişletmesinin
önünde dil gibi bir engel çıkmıştır. Bu farkına varışın ilk sonucu, CNN bölgeselleşme projesiyle
bağlantılı olarak 1998 yılında Avrupalı, Asyalı ve Güney Amerikalı izleyicilerine yönelik
programlar yapmaya başlamıştır. Aynı zamanda ülkelerinde egemen konumda bulunan medya
şirketleri ile yerel ortaklıklar imzalamaya başlamıştır. Bu CNN’in adını taşıyan haber
kanallarının dünyadaki farklı ülkelerde kendi dillerinde CNN’in programlarını yayınlamaları
anlamına gelmektedir.
1999 yılında CNN Plus Madrid’den İspanyolca yayın yapmaya başlamıştır. Yine aynı
yıl (1999) CNN Türk yayın hayatına başlamıştır.
CNN ile Doğan Grubu arasındaki görüşmeler 1998 yılında başlamıştır. 1980 yılında
Milliyet Gazetesini satın almış olan Doğan Grubu, 1984 yılında da Hürriyet Gazetesini satın
alarak en prestijli iki gazetenin sahibi haline gelerek, medya sektöründe egemen bir konum elde
etmiştir. Doğan Medya Grubu gerek yazılı basın alanında yayınladığı gazete ve dergileriyle
gerek görsel basın alanında sahip olduğu televizyon kanalıyla belli bir okuyucu kitlesine
sahiptir. Sonuçta yayıncılık alanında belli bir deneyime sahip olan grupla birlikteliğe gitmek
CNN yetkilileri açısından bir avantaj olarak görünmüştür. CNN reklam piyasasında egemen
konumda olan ve ülkenin ekonomik ve politik çevreleriyle yakın ilişkiler içinde olan neredeyse
Türk medya piyasasının tekel konumundaki grubuyla işbirliği yapmayı seçmiştir. CNN İspanya
ve Türkiye gibi stratejik öneme sahip bir medya piyasasında önemli bir stratejik yatırım
yapmıştır.
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CNN Türk kanalı kuruluş aşamasında gerek hukuki, gerek mali, gerekse editoryal
açılardan CNN kanalı ile karşılıklı bir anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşmaya göre CNN Türk
kanalı, CNN’in temsi ettiği yerel bir yayıncılık anlayışını gerçekleştirmektedir.
CNN International gibi CNN Türk de kesintisiz canlı yayın yapan bir haber kanalıdır.
Haberler yararlı ve pratik olmalıdır, olayların, ortaya çıkan olguların yayınlanmasından ve
aktarılmasından başka bir şey olmamalıdır. CNN Türk ile CNN arasında karşılıklı bir haber
alışverişi bulunmaktadır. Dünyanın her yerinde CNN’in bir bürosu bulunmaktadır. CNN’in
sahip olduğu haber ağından ve bürolardan CNN Türk kanalı da yararlanabilmektedir. CNN’in
kendi logosuyla yayın yapmakta olan ilk yerel haber kanalı CNN Türk’te haberler Türk
habercileri tarafından hazırlanmaktadır. Ağırlıklı olarak haberlerin yer aldığı kanalda, haber
dışında ekonomi, spor ve tartışma programları da yer almaktadır. Bunların dışında kanalda
çeşitli belgesellere, kültür, sanat ve gezi programlarına yer verilmektedir.
CNN Türk’ün vizyonu arasında; piyasa ekonomisi, demokrasi, güçlü firmalar, güçlü
medya, dışa açılma, küreselleşme yer almaktadır.
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Uygulamalar

292

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Uluslararası haber piyasası ve CNN’in haber anlayışı hakkında bilgiler verilmiştir.
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Bölüm Soruları

1- Uluslararası haber piyasasının oluşumuyla ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?
a) İlk uluslararası haber düzeni 1859 yılında ortaya çıkmıştır.
b) İlk döneminde Havas, Reuters ve Wolf uluslararası haber piyasasını ellerinde tutuyordu.
c) İlk haber ajansı ABD’ye aittir.
d) 1980’li yıllarda kesintisiz canlı haber yayınlarının başlamasıyla birlikte uluslararası
olayların görüntülerine olan talep hızla artmıştır.
e) Haber piyasasının ikinci döneminde haber pratiklerinde propaganda amaçlı ya da
resmi iktidarla bağlantılı bir yayıncılık anlayışı belirleyici olmuştur.
2- Time Warner ve American Online şirketleri 2000 yılında birleşmiştir.
a) Doğru
b) Yanlış
3- CNN Ted Turner tarafından Londra’da kurulmuştur.
a) Doğru
b) Yanlış
4- S.Huntington’a göre aşağıdaki unsurlardan hangisi Batı’ya özgü değildir?
a) İnsan hakları
b) Hukuk devleti
c) Bireycilik
d) Demokrasi
e) Sansür
5- CNN ilk olarak hangi yıl bölgeselleşme kararı almıştır?
295

a) 1986
b)1989
c) 1993
d) 1998
e) 2000
6- Küreselleşen dünyada teknolojik alanda meydana gelen gelişmelerle birlikte televizyon
kanalları giderek çoğalmaktadır.
a) Doğru
b) Yanlış
7- Dünya medyalarına iham verecek canlı ve kesintisiz haber yayını anlayışının doğduğu
CNN’in Körfez Savaşı haberciliği hangi yılda olmuştur?
a) 1989
b) 1990
c) 1991
d) 1992
e) 1993
8- Aşağıdakilerden hangisi CNN’in vizyonu arasında yer almaz?
a) Piyasa ekonomisi
b) Tamamen yerelleşme
c) Dışa açılma
d) Küreselleşme
e) Güçlü kuruluşlar
9- Kamu hizmeti yayıncılığı ilk olarak hangi yayın kuruluşu ile başlamıştır?
a) BBC
b) CNN
c) Euronews
d) CNN Türk
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e) MTV

10- CNN ve Time Warner şirketleri hangi yılda birleşmiştir 1996 yılında birleşmiştir
a) Doğru
b) Yanlış

Cevap Anahtarı

1-c

6-a

2-a

7-c

3-b

8-b

4-e

9-a

5-d

10-a
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13. İNTERNET ÇAĞINDA GAZETECİLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

İnternet Çağında Gazetecilik
Gazetecilikte Değişen Roller
Haber Blogları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1“Her toplum dijital devrimi kendi sosyo-kültürel özellikleriyle yaşamaktadır”
cümlesini örneklerle açıklayınız.
2Bloglar demokrasiye katkı sağlar mı? Tartışınız.
3Sizce sanal ortam kamusal alan yaratıyor mu? Tartışınız.
4İnternetin ‘hipermetinsellik’ özelliğini açıklayınız.
5Dijital kültür dış politikayı ne şekilde etkilemektedir? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya
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Anahtar Kavramlar

İnternet, internet gazeteciliği, haber blogları
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Giriş

İnternetin gelişim süreci ile geleneksel gazetecilik ve internet gazeteciliği arasındaki
farklılıklar anlatılacaktır. Ayrıca haber blogları konusu dünya ülkelerinden örneklerle
aktarılacaktır.
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13.1.İnternet Çağında Gazetecilik

Sözde nükleer bir felakette kesintisiz haberleşmenin yolunu arayan ABD interneti
keşfetmiştir. Kökeni ABD olan internetin gelişimi 1960’lı yılların ortalarına kadar geriye
çekilebilir. 1957’de Ruslar Sputnik adlı uyduyu uzaya fırlatıp, uzay yarışındaki üstünlüklerini
gösterince, Amerika’nın paniğe kapılması sırasında, oluşturulmuş bir kurum var: DARPA.
Askeri teknolojiler geliştirmek konusunda örgütlenen bu organizasyon, internetin de
mucitliğini üstleniyor. (Daha önce ARPA olarak biliniyordu) DARPA bilim adamları, 1969
yılında dönemin en popüler bilimsel aleti olan bilgisayarları birbirleriyle etkileşime geçirmeyi
sağlıyorlar. Bundan sonra internetin gelişme ve sivilleşme süreci başlıyor. İnterneti önce
akademisyenler ve üniversiteler benimsiyor. 1972 yılında, internetin en popüler uygulaması
olan e-mail uygulaması kullanılmaya başlanıyor. O yıllarda internet, halka tanıtılarak,
sivilleştirme süreci hızlandırılıyor. Doğum yılını 1969 olarak ele alırsak 1989 yılına kadar tam
20 yıl, sıradan kullanıcılar açısından internet ‘sadece akademik’ olarak kullanılmaktadır.

1989 yılında Tim Berners Lee, bugün kullandığımız internetin en önemli teknolojisini
geliştiriyor. www. world wide web. Dünya çapında ağ olarak tanınan bilgi paylaşım sistemini
kurmuştur. Web’in babası kabul edilir.

Tim Berners Lee; İsviçre’de Nükleer Araştırmalar Merkezi’nde (CERN) çalışan bir
uzman. Bilgisayar Bilimleri Profesörü. Lee’yi efsane haline getiren ise geliştirdiği yazılımın
(htlm adı verilen bir bilgisayar kodlama dili) patentini almamış olması.

Bu ne anlama geliyor? İnterneti var eden yazılımı herkesin bedava kullanabilmesi
anlamına geliyor. İnternetin yaygınlaşmasını da Lee’nin geliştirdiği teknoloji kadar, bu
teknolojinin bedava kullanılabilir olması sağlıyor.

1990 internet tarihinde gerçek bir dönüm noktası. www teknolojisi sayesinde, kendi
veya şirketleri adına site açanların sayısı giderek artıyor.

Kökeni ABD olan bu teknolojinin ülkemize gelişi 1994 yılıdır. 1994, Amerika’da web
sitelerinin sayısında patlama yılıydı. Türkler inanılmaz bir içerikle karşılaştılar ama henüz
Türkçe yoktu ve internetin yaygınlaşması açısından hızla Türkçe içerik yaratmak gerekiyordu.

İnternette ilk yerini almış yayın: Aktüel Dergisi’dir. 1995 yılında Boğaziçi
Üniversitesi’nin sunumcu bilgisayarları üzerinden yine bu üniversitenin öğrencileri güncellenip
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dünyaya açılmıştır. 1996 yılında internette Türkçe bir Aktüel Dergisi bir de Zaman Gazetesi
vardı.

1997 yılında, Türkiye’nin bütün büyük medya grupları internetteki yerlerini almaya
başladılar: Milliyet, Hürriyet, Sabah… Hürriyet gazetesi basılı içeriğinin tamamını internet
ortamına aktarıyor.

Türkiye’nin ilk internet gazetesi ise; Xn Gazetesi’dir. Xn’de çeşitli gazetelerden
değişik haberler derleniyor. Mümtaz Soysal, Melih Aşık, Hasan Pulur, Osman Ulagay, Umur
Talu, Ahmet Altan, Deniz Gökçe gibi yazarların yazıları gazeteleri ile aynı anda
okunabiliyordu.

Habertürk.com’da Ufuk Güldemir son dakika haberciliği ile devrim yapmıştır. Her
olan biten anında internet ortamında yer almaya başlıyor. İlk kez künye kullanılıyor.

Online medyanın 3 dönemine genel olarak bakılacak olursa;

Birinci dönem (1995-2000) : Geleneksel gazetelerin içeriklerinin internet
ortamında yer aldığı dönem.

-

İkinci dönem (2000-2010): İnternet gazetesi özgün bir biçimde hazırlanır.

-

Üçüncü dönem (2010’dan sonrası): İnteraktif, okur denetlemesine açık dönem.

Türkiye ile Amerika arasında, internetin gelişim tarihi açısından öne çıkartılabilecek en
önemli farklılıklardan biri; Türkiye’de internete önce büyük sermaye grupları girdi. Amerika’da
ise bildiğimiz başarı öykülerinin ardında hemen hemen hep küçük sermaye grupları, birkaç
arkadaşın bir araya gelmesiyle oluşmuş şirketler vardı.

İnterneti üstün hale getiren teknolojilerden söz edecek olursak;

Kişiselleştirme teknolojisi: Bir tür yapay zeka niteliği gösteren kişiselleştirme,
Türk internet dünyasında giderek popüler oluyor.
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Kişiselleştirme teknolojisi kullanan web siteleri, ilgileriniz hakkında bilgi
toplamak için 2 yol kullanıyor.

Birincisi soru sormak. Bir web sitesine girdiğinizde bazen form doldurmanız
gerekebilir. Verdiğiniz yanıtlarla sizin hakkınızda birçok şeyi öğrenebilir. (yaşınız, gelir
düzeyiniz, eğitim durumunuz, e posta adresiniz vs.) Fakat sizinle ilgili bilgi oluşturabilmek için
bunlar yeterli değildir.

Sizinle ilgili bilgi toplamın, ilgi ve eğilimlerinizi belirlemenin ikinci yolu ise
davranışlarınızı izlemektir. Siz bir form doldursanız da doldurmasanız da akıllı web siteleri,
kim olduğunuzu bilirler. Çünkü sizi izleyebilecekleri özel yazılımlar kullanmaktadırlar. Size
bir kod numarası vererek sizi izlemeye başlarlar. Adınızı yazmadığınız sürece 01234 kod
numaralı kişi olabilirsiniz. Ve o web sitesine her girdiğinizde size verilen kod numaralı veri
tabanına, davranışlarınızla ilgili bilgiler kaydetmeye başlanır. Site içinde nerelerde
dolaştığınızı, nelere, hangi konulara ilgi gösterdiğinizi izler. Örneğin bir haber sitesindesiniz ve
Beşiktaş ile ilgili haberleri 10 kez tıklamışsa, sistem sizi Beşiktaş’lı olarak kayıt altına alır. Yani
web sitesi davranışlarınızı izleyerek, hangi siyasi partiye ilgi duyduğunuzu, hangi spor dalıyla
ilgilendiğinizi, hangi şarkıları sevdiğinizi bilebilir.

Web sitelerinin kişiselleştirme teknolojisini kullanma amaçları sizi tanıyarak, size daha
iyi bir site sunmaktır. Bu teknoloji, pek çok web sitesinde kullanılıyor. Örneğin amazon.com,
cnn.com, New York Times gazetesinin online versiyonu nytimes.com bu teknolojiyi kullanan
sitelerden bazıları. Bu teknoloji Türkiye’de çok fazla kullanılmıyor. Superonline ve star.com
uygulamış. Her iki sitede size ilgilerinizi soruyor. Ancak Türkiye’de henüz davranış izleyerek
bilgi toplama ve bu yolla web sitesini kişiselleştirme teknolojisi uygulanmıyor.

İnternet kurabiyeleri (cookie) ise minik yazılımlardır. Eğer bir internet sitesi cookie
kullanıyorsa, siz o siteye bağlandığınızda bilgisayarınıza minik yazılım bırakır. Onu
silmediğiniz ya da bilgisayarınızı formatlamadığınız sürece cookie’ler bilgisayarınızda kalır.
Örneğin ABD’nin en güvenilir gazetelerinden The New York Times ile İngilizlerin klasiği
haline gelen The Times bu sistemi kullanıyor. Bu siteler her ziyaret edişinizde sizi adınızla
karşılıyor. Kötü niyetli cookie kullanıcıları ise ziyaretçilerinin her hareketini izleyerek, onlara
ait bilgileri ticari amaçlarla kullanarak başkalarına da satabiliyorlar.

Sonuç olarak 1990’lı yıllarda gelişmeye başlayan world wide web ile internet, iletişim
araçları içinde en hızlı büyüyen, gelişen, yaygınlaşan bir niteliğe bürünmüştür.
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Gazetecilikte Değişen Roller:

Geleneksel medyada haberlerin toplanması, işlenmesi ve yayına hazırlanması
işlemlerini yürüten yazı işleri ve haber merkezleri, yerel, ulusal ve çeşitli ülkelerde bulunan
muhabirleri ile topladıkları haberler yanında; abone oldukları haber ajanslarından gelen
haberlerden seçilen ve kamuoyu gündemini oluşturma ve etkileme bağlamında belirlenen
haberlerin işlenmesi söz konusudur.

Gazetelerdeki fiziksel yazı işleri ortamının yerini internette birlikte “sanal yazı işleri”
almıştır. Sanal yazı işleri ile ortaya bilgisayar destekli muhabirlik çıkmıştır.

Sanal yazı işleri gazetecilikte ortaya çıkan farklılıklar:

1)
Haber siteleri muhabir istihdam etmemektedir. Her internet kullanıcısı haber
gönderebilmektedir. Haber siteleri, haberleri ajanslardan ve geleneksel medyadan alıp,
çoğunlukla aynen web ortamına aktarmaktadır. Abone oldukları ajansların geçtikleri haberler
aynen aktarılmaktadır. Bu sitelerde yer alan son dakika, flaş haber de yine bu ajanslardan
derlenmektedir. Basılı gazetede yer alan haberleri de kendi web sayfalarında yayımlamaktadır.

2)
Haber sitelerinde foto muhabiri de istihdam etmemektedir. Çeşitli internet
kaynaklarından izinli ya da izinsiz aldıkları fotoğrafları kullanmaktadırlar. Ya da abone
oldukları ajanslardan fotoğraf almaktadırlar.

3)
Haberler çoğunlukla ajanslardan hazır olarak alındıkları için üzerinde herhangi
bir editasyona gerek duyulmamaktadır.

4)

Köşe yazarları da istihdam edilmemektedir.

5)
Haber sitelerinin haber üretim maliyetleri düşüktür. Muhabir, foto-muhabiri,
köşe yazarı istihdam edilmediğinden içerik oluşturmaktaki maliyeti artırıcı unsurlar ortadan
kalkmaktadır.

6)
Haberlere hızlı erişim ve hızlı güncelleme imkanı sunmaktadırlar. Haberler anlık
olarak sunulmaktadır.
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7)
Haber siteleri, okurun tepkisini anlık olarak alabilmektedir. İnternet ile birlikte
kullanıcının içeriği kontrol etmesi geleneksel tek yönlü iletişim yerine interaktif iletişimi
gündeme getirmiştir.

8)
Haber sitelerinde sunulan haberler, basılı gazetelerdeki sütun sınırlılığı, radyo ve
televizyondaki süre kısıtlılığını ortadan kaldırarak yayımlamaktadır.

9)
Çoklu medya avantajı; haberlerin yazı yanında video ve sesli görüntülerle
desteklenmesi mümkündür.

10)
Haber sitelerinde kişileştirme (personalization) sayesinde okura yalnızca
ilgilendiği alandaki haberleri sunmak mümkündür. (Sınırlı sitede uygulanmaktadır)

11)

Online gazetelerin büyük çoğunluğuna ücretsiz ulaşılabilmektedir.

12)
İnternetin en karakteristik özelliği hipermetinselliğidir. Bu özellik okurun aynı
sayfadaki metin içindeki bir yere ya da başka sayfalara linkler aracılığıyla ulaşılmasını
sağlamaktadır. Hiper metinsellik özelliği onu diğer kia’ndan farklı kılmaktadır. Yani okur
internetten okuduğu bir haberin ayrıntılarına inme şansına sahiptir.

İnsanlar internet ortamında bir şeyleri okumadan önce hızlı bir şekilde göz gezdirirler,
ona göre okumaya karar verirler. Bu durumda;

-Linklerin dikkat çekmesi sağlanmalı

-Anlamlı alt başlıklar kullanılmalı

-Ters piramit tercih edilmeli

-Sözcük sayısı azaltılmalı, gereksiz bağlaç, sıfat çıkarılmalı

Haber Blogları
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Time dergisi’nin 2006 yılı kapağında kocaman bir bilgisayar ekranının üzerinde ayna
yer almaktaydı. Bakanların kendilerini görmelerini sağlayan bu yaratıcı kapak aslında son
derece anlamlıydı. Yılın insanı “Sizsiniz” diyordu dergi. Süreç devam ediyordu, 2010 yılının
sonuna gelindiğinde interneti kullanarak siyasette, toplum hayatında ve iletişimde dengeleri
değiştiren aktörlerin “yılın adamı” seçilmesi sürpriz olmadı. Facebook’un yaratıcısı Mark
Zuckerberg’i yılın adamı seçti. Fransız basınının köklü gazetesi Le Monde ise WikiLeaks’in
kurucusu Julian Assange’ı yılın adamı seçti. 2010 yılında internetin Nobel Barış Ödülü’ne aday
gösterilmesi, Facebook ve WikiLeaks’in ödüllendirilmesi dijital teknolojilerinin ne derece
güçlü duruma geldiğini göstermektedir.

Bilginin demokratikleşmesi ve ulaşılır hale gelmesi, geleneksel basında yer alamayacak
kışkırtıcılıkta fikirlerin internette dolaşması, okurun daha aktif ve talepkar hale gelmesi
blogların çıkmasında etkili olmuştur. Bloglar 1993’te doğdu. 2000 yılına gelindiğinde ise
bloglar olgunlaşmış ve sayıları hızla artmaya başlamıştı. Blogcular genelde bilgi aktarmak,
yorum yapmak ve internet ortamında görüşlerini paylaşmak isteyen bir grup. Her sosyal sınıftan
ve meslekten insana rastlamak mümkündür. Ancak her internete giren blog okuru değil, blog
okuyanların çoğunluğu haber ve bilgi kaynaklarını çeşitlendirmek isteyenler. Bloglar bugün
twitter, facebook gibi sosyal ağlarla bütünlemekte ve ortaya melez yapılar çıkmaktadır.

Sosyolog Manuel Castells de 21.yy. ekonomisinin ortaya çıkarttığı yeni yapıyı analiz
ederken ‘zamanı olmayan zaman’ kavramını ortaya atmıştır.

Manuel Castells: (Ağ toplumu) Enformasyon toplumu/iletişim toplumu kavramların
yerine günümüzde yeni iletişim teknolojileriyle donatılmış yerküreyi tanımlamak için ağ
toplumu kavramı kullanılmaktadır. M. Castells’e göre; enformasyona dayalı toplumun en
önemli niteliklerinden biri, bu toplumun yapısına işleyen ağ mantığıdır. Castells ağ toplumu
nitelemesinin sadece Batı’yı değil, tüm diğer toplumları da içerdiğini düşünür. Ağ toplumu ile
öncelikli olarak kastedilen telekomünikasyon ağları, karayolları ağları, kent hizmeti ağları ile
uzmanlaşmış enformasyon ağları ve finansal ağların birbiriyle yöndeştiğidir. Yeni iletişim
teknolojileri ve ağlar, Batı ekonomisinin yeniden yapılandırılmasını üstlenecek unsurlar olarak
değerlendirilir. Castells toplumsal değişimin dinamiğine (ekonomik, siyasi, kültürel alandaki
değişimlerin temeline) teknolojik gelişmeleri koyar. Harold Innis ve Marshall Mc Luhan’ın
izinden gider. (Teknolojik determinist yaklaşım)

Bilgi teknolojilerinin çoğu kere yerel güçlenmenin ve topluluğun yenilenmesinin bir
aracı haline gelebileceği sonucuna varmaktadır. Finlandiya örneğini verir. Finlandiya
dünyadaki en gelişmiş bilgi toplumudur. Ülkedeki bütün okulların internet erişimi vardır ve
nüfusun çoğunluğu bilgisayar kullanmayı bilmektedir. Aynı zamanda Finlandiya’nın iyi
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kurulmuş ve etkin bir biçimde işleyen yeni ekonominin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
yenilenmiş bir refah devleti vardır.

Manuel Castells’e göre; post modern toplumun tanımlayıcı karakteristikleri bilgi
teknolojisi, internet ve bilişim toplumudur.

Haber bloglarına dönecek olursak; günümüzde okurun haberi tüketme biçimi ve
beklentileri değişiyor. Günümüz insanı sanal ortamda istediği bilgiye birkaç sanayide
ulaşabiliyor. An ve hız internet çağının 2 anahtar sözcüğü. Anı ve hızı yakaladıkları için de
blogların yıldızı parladı. Eleştirel düşünceye sahip insanlar ancak bloglarda kendilerini ifade
edebiliyorlar. Sanal alem katılımcılığı ve paylaşımcılığı sağlıyor. Çok değişik insanlarla görüş
alışverişinde olmayı sağlıyor. Blog yazarı herhangi bir editoryal baskıya maruz değil. Dijital
ortamda haber sürekli yenileniyor, tartışılıyor, düzeltiliyor. Sürekli iletişim halinde olma ve
geniş kitlelerle bilgiyi anında paylaşma ihtiyacı blogların doğmasına zemin hazırlamıştır.
Bloglar bu sürecin ilk ürünleriydi. Daha sonra facebook ve twitter’la da pekişti. Dünyanın dört
bir köşesinden internete bağlanılsa da her toplumun blogları ve diğer sosyal medyayı kullanma
biçimi birbirinden farklıdır. Bu farklılığı teknolojiye hakimiyet, ekonomik gelişmişlik,
gelenekler, eğitim seviyesi, politik ve kültürel özellikler belirlemektedir. Kısacası her toplum
dijital devrimi kendi sosyo-kültürel özellikleriyle yaşamaktadır.

Haber blogları kullanımı bağlamda dünya ülkelerinden örneklere bakılacak olursa;

Türkiye’de durum: İnternet ortamı ana akım medyanın yazamadıkları için var,
eşcinseller, Aleviler gibi toplumda çok fazla seslerini duyuramayan topluluklar internette aktif
olabiliyorlar. Sözlük üzerinden fikirler tartışılıyor, kamplaşmalar oluşuyor. Türkiye’de sözlük
ortamı son derece canlıdır. Türkiye’de düzenli ve etkili politik blogların olmamasının en büyük
nedenlerinden biri de yazılı ve elektronik medyanın haberden çok yoruma yer vermesinde
yatıyor. Gazeteler köşe yazarlarıyla dolup taşmış durumda. Dış politika yazan bir köşe yazarı
ertesi gün popüler kültür daha ertesi gün ise iç politika yazabiliyor. Köşeler adeta blog gibi
kullanıldığı için doğrusu kimsenin sanal ortamda blogcu olmaya niyeti bulunmuyor. Türkler
ve İtalyanlar facebook kullanımında son derece etkin durumdadırlar.

Avrupa’da blogculuğa çok çabuk uyum sağlayan ülkelerden biri Fransa olmuştur. Kafe
kültürü. Bloglardaki canlı tartışma ortamı Fransızların kafe ve salon geleneğine çok uyuyor.
Kafeler aydınların buluşup siyasi ve felsefi konuşmalar yaptıkları mekanlarındı. Bugünün
kafeleri artık sanal dünyaya kaydı. Fransa’da blogların bu derece popüler olması kadın erkek
herkesin kendisini ülke işlerinden sorumlu hissetmesine bağlanmaktadır. 2000 yılından itibaren
Fransız blog dünyası canlanmaya başladı. Salon ve kafe kültürünü taşıyan Fransız bloglarında
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yazılar dünyadaki örneklerine göre daha uzun, daha eleştirel ve olumsuz. Provakasyon
yapmaktan da çekinmiyorlar. Fransızlar arasında 3 milyon blogcu var.

Amerikan politik bloglarındaki yazılar ise daha kısa, daha etkileşimli ve tartışmaya
daha açıktır.

Avrupa’nın en etkili ve dinamik politik tecrübesine sahip olan İngiltere’de Parlamento
üyelerini yakın takibe alan bloglar araştırmacı gazeteciliğin çarpıcı örneklerini sergiliyor. Blog
kültürünün İngiliz siyasetini, siyasetin de blogları etkilediği tartışılmaz. İşçi Partisi’ne yakın
bloglar Muhafazakarları, Muhafazakar bloglar da İşçi Partisi’ni adım adım izliyorlar. Bu
bloglarda çıkan haberler Parlamento’da hararetli tartışmalara yol açmaktadır. 18. yy.’dan
itibaren basın üzerindeki baskılara karşı yazarların ve gazetecilerin mücadele verdiği, köklü
yazılı basın geleneğine sahip İngiltere’de The Guardian yüksek profilli kurumlar dijital
devrimin kapıya dayandığını anlamakta gecikmediler. Guardian.co.uk sitesi okurlardan gelen
yorumlara platform sağlarken bloglara da ev sahipliği yaptı. The Guardian her yıl verdiği
başarılı politik blog ödülüyle İngiliz blog aleminin hamiliğine soyundu. Şüphesiz ki Avrupa’da
yeni medyanın model arayışlarında The Guardian Medya Grubu ayrıcalıklı bir konuma sahip.
Bu gazetenin internet sitesini ayda 32-33 milyon kişi ziyaret etmekte.

Güçlü bir yazılı basın geleneği olan Almanya’da blogculuk Fransa kadar gelişmiş değil.
Hatta Avrupa’nın genel ortalamasının bir hayli gerisinde. Blogları ciddiye almayan Almanlar,
bloglara şüpheci yaklaşıyorlar. Geleneksel medyanın görevini yeterince yerine getirdiğine
inanıyorlar. Ciddiye alınan bloglar ise belli konularda uzmanlaşanlar. Politik bloglara belli
mesafeden bakan Almanlar, tüketici haberleri, çevrecilik ve medya gibi konularda derinleşen
bloglara ilgi duyuyorlar. Özellikle geleneksel medyayı yakın takibe alan ve gazetelerin
hatalarını bulup çıkartan BILDblog Alman dijital aleminin en popüler durağı. Online wikipedia
Avrupa ülkeleri arasında en çok Almanya’da kullanılıyor. İnternet devrimini yakalamada
Almanya’nın diğer Avrupa ülkelerine göre daha yavaş ve dikkatli kullanmasının pek çok nedeni
olabilir. Bunlardan biri toplumun 20.yy’da Alman ekonomik mucizesini yaratan ağır sanayi
reflekslerini hala koruyor olması Bu tutukluk büyük çapta demografik nedenlerle izah edilebilir
çünkü Almanya Avrupa’nın en hızlı yaşlanan ülkesi.

Yunanistan’da ise blogculuk çok fazla rağbet görmemektedir. 10 milyon nüfusu olan
Yunanistan’da 132.000 blog sayısı fazla görünse de bunlarda 3500’ü günlük olarak
güncellenmektedir. Kullanıcı profili az çok diğer ülkelere benzerlik gösteriyor. Protesto
geleneğini demokrasi kültürünün bir parçası olarak yaşayan Yunanistan’da sokak eylemlerini
tetikleyen blog örnekleri yok denecek kadar az. Genelde bloglar siyasal parti çizgisindeki
gruplarla öne çıkıyor.
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Kuzey Avrupa ve İsveç; İletişim teknolojilerinin iddialı markaları Nokia ve Ericsson’u
üreten Kuzey Avrupa ülkeleri, dijital dünyaya hızla uyum sağlamışlardır. Ancak bütün
İskandinav ülkeleri dijitalleşmede aynı hıza sahip değiller. Örneğin ekonomisi petrol ve
balıkçılık üzerine oturan Norveç, ileri teknoloji üreten Finlandiya ve İsveç’e benzemiyor.
Ancak bu ülkeler yüksek eğitim ve gelir düzeyiyle internet çağına adım atmış durumdalar. Cep
telefonu kullanımında en yaygın ve hızlı erişime sahipler. Merkezi ve yerel yönetimler Kuzey
Avrupa’nın e-toplumuna hizmet vermek için sorunlara e-çözümler getirmeye çalışıyorlar.
İsveç’te politik bloglar çok etkili, Norveç’te ise kişisel bloglar ön plandadır. Bunların çoğu da
genç kızların yazdığı moda ağırlıklı konuları içeriyor. Avrupa Birliği’nin aldığı bir karar ya da
ülkedeki siyasi kriz en çok takip edilen bloglarda yer almıyor. Şaşırtıcı olan dijital çağın
öncülüğünü yapan Kuzey Avrupa ülkelerinde, internetin toplumu gözetlemek ve özel
konuşmaları dinlemek amacıyla kullanılmaya başlanması. Bu çelişki, 2008 yılında İsveç
Hükümeti’nin hazırladığı terörle mücadele amacıyla istihbarat birimlerine elektronik ortamı
denetleme ve uluslararası telefon konuşmalarını dinleme yetkisini veren tasarıyla doruğa
çıkmıştır. İktidar bu yasayla, yabancı tehditlere ve siber savaşa karşı önlem aldıklarını iddia
ediyordu. Bu olayın en çarpıcı tarafı İsveç blogculuğunu patlatması oldu. Bu sayede Avrupa
blogculuğunda kaliteli ve etkili bir İsveç markasından söz etmek mümkündür.

Güney Amerika’da internet erişimi bir ülkeden diğerine göre çok farklı. Aynı ülke
içinde bölgesel farklılıklar da çok belirgin ancak internetin ulaştığı yerlerde politik bloglar çok
canlılar. Güney Amerika’nın en blogcu ülkesi Brezilya. Arjantin de aynı şekilde. Bu ülkelerde
bloglar büyük kentlerde kümeleniyor. Özellikle seçim dönemlerinde bloglar canlanıyor, okur
kitlesi katlanıyor.

Japonlar bloglara karşı mesafeli yaklaşıyorlar. 128 milyon nüfuslu ülkede çok büyük
sosyal ve politik kutuplaşmaların olmaması ve topluluk içinde fikir tartışması yapmaktan
hoşlanmamaları nedeniyle Japonlar bloglara ilgi göstermiyorlar.

Çin’de ise bloglar ve internet siteleri toplumun yaşam tarzını etkiliyor ve iletişim
biçimini değiştiriyor. Çinliler genelde eğlenmek ve oyun oynamak için internete bağlanıyorlar.
Hükümet sanal alemi denetleme çabasındadır. İnternet kullanıcılarının sayısı 400 milyona
yakın, bir çok blogcu var. (dedikodu, spor, magazin ve moda blogları ağırlıkta) Çin’de 2009
yılında Sincan bölgesinde meydana gelen etnik çatışmaların ardından twitter vb. süresiz olarak
kapatılmıştır. Küresel ekonomik sürecin motoru olan Çin’de kentli yeni bir kuşağın ağırlığı
hissediliyor. Örneğin Çin’li öğrenciler Çin yönetimini eleştiren yabancı blogları hacklemede
geri kalmıyorlar. Milliyetçi söylemin bayrağını taşıyan yeni orta sınıf, internet ortamında son
derece aktif durumda.
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Güneydoğu Asya kaplanlarının internet kaplanı olan Güney Kore halkının %68’i
haberleri internetten izliyor. Gazete okuyanların oranı ise %32 civarında. Kamu hizmeti büyük
çapta internet aracılığıyla veriliyor. Toplum internet sayesinde pasif izleyicilikten katılımcılığa
geçiyor. Politik blog kültürü hem canlı hem de etkili. Güney Kore’de 2000 yılında kurulan
OhMyNews adlı internet gazetesi bir dijital medya öncüsüdür. Bu gazetede yazı yazanlara para
ödenmiyor, yazı yazanların amacı para kazanmak değil, dünyayı değiştirmek. Asya’dan,
Avrupa’ya ve Amerika’ya pek çok internet gazetesi OhMyNews’i örnek almış durumda.

Singapur ve Malezya’da medya sıkı denetim altında. Endonezya ve Filipinler’de
blogların yanı sıra twitter ve facebook kullanılmaktadır. Görece özgür bir medyaya sahip olan
Endonezya’da bloglar medyanın izini sürmektedir.

Mısır’da halkın %25’i internet kullanmaktadır. Politik blogların varlığı 2000’lerin
ortasından itibaren hissedilmeye başlanmıştır. Solculardan liberallere, feministlerden İslami
gruplara kadar muhalifler, Mübarek rejimini protesto ediyor ve başkanlık seçimlerine birden
fazla adayla gidilmesini istiyorlardı. Mısır’da gazete ve televizyonlar kısmen kontrol altında
olduğundan bloglarda gazetecilik yapılmaktadır. Basında haberler sansürleniyor, toplumu
yakından ilgilendiren pek çok konu merkez medyada serbestçe tartışılamıyor. Kadın blogcular
hatırı sayılır bir ağırlığa sahip. Mısır’lı kadınlar bloglarında cinsel taciz, zorla evlendirilen genç
kızların yaşadığı zorluklar ve şiddet gibi konularda yazılar yazıyor ve sanal ortamı politik
görüşlerini açıklamak için kullanıyorlar.

İran dünyanın en zengin blog alemine sahip ülkelerindendir. Mollaların İran medyasını
susturması ve dini/toplumsal tabular sonucunda tartışma ortamı tamamen sanal aleme kaydı.
İranlı blogcu profili genel olarak genç, eğitimli, Ahmedinecad’a sıcak bakmayan bir kitleden
oluşuyor. Baskıcı İran rejimi facebook, twitter ve myspace gibi sosyal medya mecralarını
muhalefetin aracı olarak gördüğü için 2009 Haziran’ında kapattı. İnternet polisi sanal ortamdaki
tüm aktiviteleri mercek altına aldı, 2010’da g-mail posta sistemi kapatıldı. Ancak her türlü
baskıya rağmen İranlı gençler internette aktif olmayı sürdürüyor. İran son zamanlarda genç
bilişim uzmanlarından oluşan İran Siber Ordusu’nu kurmakla meşgul. Bu ordunun Devrim
Muhafızlarının elektronik kanadı olacağı söyleniyor. Bu ordu 10.000 adet yeni blog açmayı ve
blogları sıkıca takibe almayı planlıyor. Ancak her türlü baskı ve tehdide rağmen İranlı gençler
internette aktif olmayı sürdürüyor, sansür onları yıldıramıyor. 2009 yılından bu yana ise pek
çok İranlı erkek, çarşafa girip kadın kılığında fotoğraf çektirerek facebookta hesap açmış
durumda. Bu, Tahran’daki gösterilerde tutuklanan eylemcilere destek mesajı anlamı taşıyor.
İran’da muhalefet büyük bedeller ödeyerek sanal alemdeki mücadelesini sürdürüyor.
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Kırgızistan, Tacikistan ve Beyaz Rusya gibi ülkelerde ‘just-in-time blocking’ yani
anında bloklama sistemi uygulanmaktadır. İnternet altyapıların çok gelişmemiş ve müdahaleye
açık olduğu ülkelerde bu sistem çok yaygın.

Soru: Sanal ortam kamusal alan yaratıyor mu?

Sanal alem yurttaşların görüşlerini özgürce paylaşacağı ve bu paylaşımlar sonucunda da
ortak bir kamu düşüncesinin oluşabileceği bir ortam. Kamusal alan denilen kavram 17. Ve 18.
Yüzyılda kahvehane kültürünün bir uzantısıydı aslında. Kimse kimseye üstünlük taslamıyor,
akılcı bir şekilde uzlaşma kültürünü benimsiyordu. Yani kamusal alan kavramı gerçek
olamayacak kadar ideal ortamı tanımlıyordu. Kamusal alan tartışmalarında medyanın (yazılı
basın) rolü de son derece önemliydi.

Bloglar, siteler ve belli temalar çerçevesinde ‘tık’lanarak oluşturulan e-referandumlar
sanal alemi dinamik bir forma çevirdi. Böylece sanal ortam 2 önemli gelişmeye zemin hazırladı.
Bunlardan ilki özel alanın genişlemesiydi. İnternet çağı başlamadan önce politik tartışmalar
ailenin ya da yakın arkadaş grupkarının bünyesinde yapılırdı. İnternet bu özel alanı alabildiğine
genişletti. Örneğin facebook arkadaşları artık belli temaları sanal alemde tartışmaya başladılar.
Diper gelişme ise; kamu alanının genişleyip çeşitlenmesiydi. Yakın zamana kadar kamu
alanında belli siyasi ve sosyal grupların sesini duymak mümkündü. Oysa internet sayesinde uç
görüşler duyulmaya, karşıt görüşler ise birbiriyle çatışmaya başladı. Kısacası, internet ortamı
kamu alanını hem genişletti hem de farklılaştırdı. İnternet gündelik bir yurttaşlık faaliyetine
imkan veriyordu. Yurttaş artık sadece kendisini temsil edecek olanları seçmekle kalmıyor, aynı
zamanda siyasi bir tartışmanın parçası oluyor ve siyasi sınıfı denetliyordu. Siyasete katılmanın
bu yeni yöntemi, her ülkede siyasetin ufkunu da genişletmeye başlamıştı.

Soru: Dijital kültür nasıl olur da dış politikayı etkiler?

Bu sorunun yanıtı iletişim teknolojilerinin geniş kitleler tarafından kullanılmasında,
benzer duyarlılıkları paylaşan insanların birbirleriyle bağlantıya geçmesinde ve böylece
bilginin hızla demokratikleşmesinde saklı. Bu sıçramayı ne yazılı basın ne de televizyon
sağlayabildi. Gazete, radyo ve televizyonlar sadece okur ve izleyici kitlesi yaratmakla kaldılar.
Özellikle televizyon kitlelerin zamanını yönetme aracıydı ve öyle olmaya da devam ediyor.
Oysa internet zamanı yönetmiyor, geniş kitleleri ortak davalara katabiliyor. Toplumun haber
alma kaynaklarını çeşitlendiriyor. Bu gelişmelerin yeni bir dış politika yaratması kaçınılmaz.
Günümüzde dış işleri dijital çağ ile uyumlu dış politika üretmek zorunda. Bugün blogcular,
twitter ve facebook kullanıcıları modern siyasetin aktörü sayılıyorlar. Elektronik posta
vatandaşın siyasetçiye kolayca ulaşmasını sağladı. Yeni bir siyasi iletişim biçimi söz konusu.
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İnternetin temposu siyasetin hızını arttırdı. İnterneti kullananlar siyasi elitlerin attığı her adımı
denetleyerek muazzam bir baskı aracı elde ettiler. Siyasi elitler artık attıkları her adımda mercek
altındalar.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnternetin geliş süreci ile birlikte internet gazeteciliğinde meydana gelen değişimlerin yanı sıra
geleneksel gazetecilikle internet gazeteciliğinin farkları anlatılacaktır.
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Bölüm Soruları

BÖLÜM SORULARI
1) İçeriğini internette yayınlayan ilk gazete hangisidir?
a) Milliyet
b) Hürriyet
c) Zaman
d) Sabah
e) Cumhuriyet
2) Özellikle geleneksel medyayı yakın takibe alan ve gazetelerin hatalarını bulup
çıkartan BILDblog hangi ülkeye aittir?
a)İngiltere
b) Almanya
c)Fransa
d)ABD
e)Japonya
3) Facebook’un yaratıcısı kimdir?
a) Mark Zuckerberg
b) Harold Innis
c)Marshall McLuhan
d)Julian Assange
e) Anthony Giddens
4) İnternetin interaktif, okur denetlemesine açık olduğu dönem hangisidir?
a) 1970 sonrası
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b) 1980 sonrası
c) 1990 sonrası
d) 2000 sonrası
e) 2010 sonrası

5) Avrupa’da blogculuğa geçmişten gelen kafe kültürü nedeniyle en çabuk uyum sağlayan ülke
hangisidir?
a) İngiltere
b) Fransa
c) İtalya
d) Almanya
e) İsveç

6) Hipermetinsellik özelliği okurun aynı sayfadaki metin içindeki bir yere ya da başka
sayfalara linkler aracılığıyla ulaşılmasını sağlamaktadır.
a) Doğru
b) Yanlış
7) Manuel Castells’e göre; post modern toplumun tanımlayıcı karakteristikleri bilgi teknolojisi,
internet ve bilişim toplumudur.
a) Doğru
b) Yanlış
8) Manuel Castells’ın ağ toplumu nitelemesinin sadece Batı ülkelerini kapsamaktadır.
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a) Doğru
b) Yanlış
9) Güçlü bir yazılı basın geleneği olan Almanya’da blogculuk Fransa kadar gelişmiş
değildir. Hatta Avrupa’nın genel ortalamasının bir hayli gerisindedir.
a) Doğru
b) Yanlış
10) Güney Kore’de 2000 yılında kurulan OhMyNews adlı internet gazetesi bir dijital
medya öncüsüdür.
a) Doğru
b) Yanlış

Cevap Anahtarı
1- c

6- a

2- b

7- a

3- a

8- b

4- e

9- a

5- b

10- a
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14. KÜRESELLEŞME VE EKONOMİ POLİTİK YAKLAŞIM

322

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Küreselleşme ve Ekonomi Politik Yaklaşım
Ekonomi Politiğin Konusu ve Yöntemi
İletişimin ve Kültürün Ekonomi Politiği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Medyanın ve genel anlamda iletişimin ekonomi politiği konusunda yapılan çalışmalarda bu
yaklaşım medyanın mülkiyet biçimiyle ilgilenir.
a)Doğru
b)Yanlış
2- Ekonomi politik iletişim endüstrilerinde 1990’lı yıllardan itibaren 4 temel yaklaşım
olduğunu ortaya koymuştur. Bunlar nelerdir, sadece maddeler halinde sıralayınız.
3- Bilinç endüstrisi kavramını bir cümle ile açıklayınız.
4- Günümüzde bir medya şirketine sahip olabilmenin kuralları sınır ötesine yatırım
yapabilmeyi ve şirket satın alabilmeyi sağlayacak şekilde gevşetilmiştir.
a)Doğru b)Yanlış
5- Ekonomi politik yaklaşıma dayalı olarak geliştirilen medya emperyalizmi tezinin
uluslararası medya faaliyetlerine etkisini kısaca tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya
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Anahtar Kavramlar

Ekonomi-politik, medya, küreselleşme
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Giriş

Kapitalist toplumlarda en büyük kültür üreticisi olan medya kapitalist sınıfın
mülkiyetindedir ve kapitalist üretim ilişkilerinin sürdürülmesinde ekonomik ve ideolojik
işlevleri vardır. Bu hafta, ekonomi politiğin konusu ve yöntemi, iletişimin ve kültürün ekonomi
politiği anlatılacaktır. Aynı zamanda medya emperyalizmi konusuna da yer verilecektir.
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14.1.Küreselleşme Ve Ekonomi Politik Yaklaşım

Ekonomi Politiğin Konusu ve Yöntemi: İnsanların maddi varlıklarını sürdürebilmek
için gereken araçların üretim ve değişimini inceleyen bir bilimdir. Ekonomi politik özünde
tarihsel ve sınıfsal bir bilimdir. Tarihseldir çünkü üretim ve değişim ilişkileri ülkelere ve tarihsel
dönemlere göre farklılaşır. Sınıfsaldır, çünkü üretim ve bölüşüm tarihsel olarak incelenen
dönemin üretim ve güç ilişkilerine dayanır. Bugüne kadar insanlık ilkel komünal, köleci, feodal
ve kapitalist olmak üzere çeşitli toplumsal formasyon tiplerinden geçmiştir. Her bir dönemin
kendine özgü üretim ve bölüşüm tarzı ve buna dayanan güç ilişkileri vardır. İlkel komünal
toplum tipi insanın doğa karşısındaki güçsüz durumundan doğmuştur. Bu dönemde insanlar
avcılık ve toplayıcılıkla geçinirler. Dolayısıyla üretim ve bölüşümde herkes ortak olarak çalışır
ve tüketirler. Ancak bu dönemde insanlar zaten yarı aç ve yarı tok yaşamaktadırlar. Güvenlik
ön plandadır ve topluca hareket edilmektedir. Zaman içerisinde insanlar üretim araçlarını
geliştirip üretim yapmaya başlamışlardır. Bu üretici güçlerin gelişiminin sonunda insanlar kendi
ihtiyaçlarından fazlasını üretmeyi başarınca toplumun bir kesimi (üretim araçlarını kontrol
edenler) diğerlerini köleleştirmişlerdir. O dönemin koşulları içerisinde köleler her türlü üretimi
gerçekleştirirler ve üretilen zenginlik de köle sahiplerine aittir.

Zaman içerisinde üretici güçlerin gelişmesi ve köle isyanları neticesinde feodal toplum
tipi gelişmiştir. Toprak feodal beye aittir. Buna karşılık, köylüler beyin topraklarını işlerler ve
bunun yanında kendi geçimlerini asgari düzeyde sürdürecek bir toprağı da kendileri için işlerler.
Feodal toplumun temel amacı geçimdir. Dolayısıyla da üretimin amacı da temel geçim
araçlarının sağlanmasıdır. Bunun yanında üretici güçlerin gelişmesiyle üretilen ürün miktarında
bir artış meydana getirmiş ve bu da bir tüccar sınıfın yani kapitalist sınıfın doğmasına sebep
olmuştur. Feodal toplumun bağrında doğan kapitalist sınıf, önce ekonomik gücü daha sonra
Fransız Devrimi’yle de siyasal gücü ele geçirmiştir. Üretimin kapitalist örgütlenmesi de
kapitalist üretim ve bölüşüm ilişkilerini yaratmıştır. İlkel komünal toplum biçiminden sonraki
bütün toplumlarda üretilen zenginliklerin eşitsiz bölüşümü söz konusudur. Bölüşümdeki
farklılıklar sınıfsal farklılıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Böylece zengin sınıflar ve
yoksul sınıflar, egemen ve egmenlik altındakiler olmak üzere temelde karşıt sınıflardan oluşan
bir yapıya sahip olmuştur. Bu eşitsizliklerin ortaya çıkmasıyla birlikte egemen sınıfın
egemenliğini sağlamak için devlet ortaya çıkmıştır.

Ekonomik politik, tarihsel olarak üretimin ve tüketimin incelenmesidir. Genel olarak
üretimin örgütlenme tarzı yani üretim ilişkileri üretim, değişim, bölüşüm ve tüketimi
şartlandırır.
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Ekonomi politik bir bilim olarak 17.yy. sonunda doğmuş ve bilim olma niteliğini
18.yy’da Adam Smith’in çalışmaları ile kazanmıştır. Kapitalizmin ve Sanayi Devrimi’nin
sonucunda toplumun zenginleşmesini açıklamak için geliştirilmiştir. Kapitalizmin
koşullarından ve gereksinimlerinden ortaya çıkan ekonomi politik klasik ekonomi politikçiler
tarafından insan aklının evrensel ve değişmez ifadesi olarak görülmüştür. Bunun neticesinde
ortaya konulan kapitalist üretim, değişim ve bölüşüm yasaları, bu eylemlerin ortaya çıktığı
tarihsel koşulların ürünü değil de doğanın değişmez yasaları olarak görülmüştür. Bu yasalar
kapitalist insanın doğasından çıkarılmıştır.

Toplumsal ilişkiler mevcut tarihsel koşullara göre oluşur. Oysa bu tarihsel gerçekler
Adam Smith ve onu takip eden klasik ekonomi politikçiler tarafından ölümsüz doğa yasaları
olarak görülmüştür. Böylece kapitalist üretim ve bölüşüm ilişkilerini meşrulaştıran bir bilim
olarak ekonomi politik ortaya çıkmıştır. Konusu toplumdur. Ekonominin kelime anlamı ‘evin
içindeki düzen’ demektir. Politik ise sitenin ve ulusun yönetimine dair herşeyi anlatır. Buna
göre ekonomi politik bir ulus için yürürlülükte olan düzenin ilkelerinin incelenmesi anlamına
gelir. Üretimin, sosyal ilişkilerin bilimidir. Üretimin, sosyal üretimin insan arasındaki
ilişkilerde niçin belirleyici rol oynadığını inceler. Ekonomi politiğin konusu kapitalist
toplumdur. Ekonomi politik medyadan öte kapitalist toplumu inceleme ve anlama bilimidir.
Ekonomi politik, toplumu anlamak için toplumun maddi hayatını üretim biçiminden yola çıkar.
Burjuva toplum ya da kapitalist toplum kapitalist üretim ilişkilerinin egemen olduğu toplumdur.
Üretim ilişkileri, üretim araçlarının mülkiyet biçimlerini, toplumsal sınıf ve grupların
üretimdeki yerlerini, bu sınıfların birbirlerine göre durumlarını ve üretilen ürünlerin
paylaşılması biçimlerini içerir.

Kitle iletişimi ile ilgili medya ve kültür endüstrileri kapitalist ekonomik ve siyasi
yapının içerisinde hareket ederler. Ekonomi politik bu ortamda üretilen medya içeriklerinin
üretim ve dağıtım süreçlerini inceler. Bu yapı içerisinde üretilen kültürel ürünler ve içerikler
birer metadır.

Ekonomi politik bilimin amacı, iktisadi süreci yöneten toplumsal kanunları
incelemektir. Ekonomi politik, iktisadi faaliyetler boyunca sürekli tekrarlanan ilişkileri
inceleyen teorik bir bilimdir. Ekonomik kanunları tarihsel bir biçimde inceler. Bu bilimin temel
hareket noktası insan topluluklarının ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan materyal araçlarının
üretim ve dağılımlarının gelişim ve değişim biçimidir.

İletişimin ve Kültürün Ekonomi Politiği: Kitle iletişimiyle ilgili medya ve kültür
endüstrileri kapitalist ekonomik ve siyasi yapının içerisinde hareket ederler. Bu kurumlar
kapitalit pazar ekonomisinin ve siyasal bir otoritenin sınırlandırdığı bir ortamda faaliyette
329

bulunurlar. Ekonomi politik bu ortamda üretilen medya içeriklerinin ve kültürel alandaki üretim
ve dağıtım süreçlerini inceler. Bu yapı içerisinde üretilen kültürel ürünler ve içerikler birer
emtiadır. Bunların üretimi, dağıtımı ve tüketimi egemen üretim yapısının kurallarına bağlıdır.
Ancak bu emtialar diğer emtialardan farklı olarak ideolojik bir işlev de yerine getirirler. Bunlar
egemen toplumsal yapının ve iktidar ilişkilerini meşrulaştırma, pekiştirme ve yeniden üretme
fonksiyonunu da gerçekleştirirler.

Kapitalist toplumlarda medya ve kültür endüstrileri temelde kar etmek ve karı en
çoklaştırmak için çalışan ve bunun için piyasa koşullarında başka şirketlerle oligo-polistik bir
rekabete giren firmalar, önde gelen endüstriyel ve ticari çevrelerle reklamcıların belirlediği bir
ekonomik yapı ile devletin çeşitli düzeylerde yasal sınırlamalarıyla muhattap olmak zorundadır.
Bunun neticesinde kitlesel bir izleyicinin ortak noktalarını bulup onları yakalamak zorundadır.
Böylece kitle iletişim kurumları, hem kar etmek için pazar koşullarıyla hem de bir ideolojik
meşrulaştırma aracı olarak devletin yasal düzenlemeleri arasında bir denge tutturmak
zorundadır.

Medyanın ekonomi politiği yaklaşımı, liberal yaklaşımın medyayı kamusal
sorumluluğu olan ve hükümetleri halk adına denetleyen kurumlar olarak gören yaklaşımın
geçersiz olduğunu belirtir. Çünkü kapitalist devlet ve kapitalist ekonomik ilişkiler medyanın
sadece kendilerini kontrol eden kapitalist bir grubun ekonomik ve siyasal çıkarlarına hizmet
eden kuruluşlar olmasına neden olmaktadır. Günümüzde kapitalist toplumlardaki medyanın
yapısına bakıldığında bunların holdingleşme ve yoğunlaşmaya maruz kaldıkları görülür.
Medyanın kar oranını artırabilmesi için mümkün olduğu kadar çok izleyici/okuyucuya ulaşması
gerekir. Bu da medya içeriklerinin en düşük ortak paydaya ve duyarlılığa hitap etmesine yani
popülerleşmeye neden olur. Böylece medya kuruluşları en çok okuyucu/izleyici ulaşmakta ve
reklam verenlere satabileceği izleyici emtiasının boyutlarını ve karını büyütmektedir.

Medyanın ve genel anlamda iletişimin ekonomi politiği konusunda yapılan çalışmalarda
bu yaklaşım medyanın mülkiyet biçimiyle ilgilenir. Ancak ekonomi politik sadece medyanın
sahipliği ve kontrolü sorunuyla ilgilenmez. Bu kontrol temel sorunlardan birisi olmasına karşın
ekonomi politik daha geniş bir bağlam içerisinde ekonomik ve kültürel kaynakların dağılımı
aracılığıyla kapitalist sistemin işleyişini inceler. Sermaye hareketlerini, devletin rolü ve işlevi
ile bu sürecin ideolojik yeniden üretim üzerindeki etkilerini de inceler.

Dar anlamıyla ekonomi politik, iletişim kaynaklarının da dahil olduğu, toplumsal
kaynakların üretim, dağıtım ve tüketimini yaratan toplumsal ve iktidar ilişkilerinin
incelenmesidir. Geniş anlamda ekonomi politik ise, toplumsal yaşamda egemenliğin ve
mücadelenin incelenmesidir. Ekonomi politik incelemeleri tarihsel gelişmeleri ve toplumsal
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dönüşümleri analiz eder. Örneğin, tarım toplumlarından sanayi toplumlarına geçiş gibi makro
konuları da analiz eder. Bunun dışında ekonomi politik bütüncül bir yaklaşımla ekonomi,
siyaset, kültür ve ideoloji arasındaki ilişkiyi ele alır. Ekonomi politik hiçbir şekilde olayların
ekonomik yorumunu yapmaz. Onun için bu bilimin adı ekonomi değil, ekonomi politiktir.
Ekonominin ve politikanın birbirinden ayrılmasına neden olan neo-klasik yaklaşımları kabul
etmez.

Ekonomi politik bütüncül bir yaklaşım olduğu için kitle iletişim ürünlerinin üretim,
dağıtım ve tüketim aşamalarının bir bütünlük içerisinde inceler. Medyanın gelişmesi, büyümesi,
emtialaşma, küreselleşme, iletişim politikalarının saptanması, devlet ve hükümet politikaları ile
reklam verenlerin rolünü bütünsel olarak ele almaya imkan sağlar.

Ekonomi politik iletişim endüstrilerinde 1990’lı yıllardan itibaren 4 temel yaklaşım
olduğunu ortaya koymuştur.

n

Küreselleşme

n

Deregülasyon

n

Birleşme

n

Sayısallaşma

Küreselleşme süreciyle ulus aşırı kitle iletişim şirketleri bütün dünyadaki iletişim
içeriklerinin üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerini kontrol etmeye başlamıştır. Reklam destekli
bu sistem küresel bir tüketim kültürünün yayılmasını sağlamıştır. Ticari medya kamusal
meselelerden çok oyalayıcı, magazin ağırlıklı, dedikodu ve tüketime ve rekabete dayalı bir
yayın politikasının egemen olmasına neden olmuştur.

Sayısallaşma; bilgisayar sistemlerinin iletişimin her aşamasının temel parçalarından biri
haline gelmesidir. İletişim alanında “yöndeşme” ortaya çıkmıştır. Yani farklı iletişim araçları
bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle birleşmiştir.
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Deregülasyon sürecinde özelleştirmelerle hükümetler kamu medyasına verdikleri
desteği azaltarak kitle iletişimi dünyanın pek çok yerinde sermayeye açmıştır.

Kapitalist toplumlarda en büyük kültür üreticisi olan medya kapitalist sınıfın
mülkiyetindedir ve kapitalist üretim ilişkilerinin sürdürülmesinde ekonomik ve ideolojik
işlevleri vardır. Bu işlev halkı bilgilendirmek, eğitmek ve eğlendirmek adı altında egemen
değerleri halka aktararak onları toplumun kurumsal yapısı ile bütünleştirecek kültürel ve
ideolojik formasyonları aşılamak şeklinde gerçekleştirilir. Bu yaklaşıma göre, kapitalist
toplumda medyanın en temel ideolojik işlevi sınıf çıkarlarının ve çelişkilerinin gizlenmesidir.
Maddi servetin kapitalist sınıfın elinde toplandığı ve geniş halk yığınlarının sefalet ücretlerine
mahkum edildiği burjuva toplumlarında egemen değerleri topluma aktarmak için medya her
gün toplumu yirmi dört saat ileti bombardımanına tutar. Medya bunu yaparken de egemen
sınıfın çıkarlarını toplumun genel çıkarları olarak yansıtır.

Medya araştırmalarında ekonomi politik yaklaşımın eleştirel bir anlamı vardır. Bu
yaklaşım medyanın sahipliği ve kontrolü, medya endüstrilerinin diğer endüstriyel yapılarla ve
siyasal ve ekonomik toplumsal elit katmanlarla bütünleşmesini sorunsallaştırır. Yaygın olarak
medyanın çeşitlenmesi, ticarileşmesi, uluslararasılaşması ve kar motivasyonunun seyirci
çekmeye etkisi ile reklamlar ve bunun sonuçlarıyla medya pratiklerini ve içeriğini inceler.
Eleştirel ekonomi politik yaklaşımın amacı insanlara iktidarlar tarafından nasıl
yönlendirildiklerini göstererek onları aydınlatır. Bu anlayış küreselleşme, mülkiyet biçiminde
yoğunlaşma gibi geniş kapsamlı konularda çalışır ve dünyaya bir bütün içerisinde bakar, onu
anlar ve eleştirir.

Medya gibi kültür ve ideoloji üreten endüstriler öncelikle onların ekonomik yapılarına
bakarak anlaşılabilir. Böylece medya içerikleri ve taşınan mesajlar bu anlamları üreten
kurumların ekonomik yapıları tarafından belirlenir. Ticari medyalar kendilerini reklam
verenlerin ihtiyaçlarına göre hazırlarlar ve amaçları mümkün olduğu kadar çok izleyiciyi
kendilerine çekebilmektir.

Ekonomi politik yaklaşıma göre belirli bir tarzda maddi hayatı üreten insanlar toplumsal
ilişkileri de beraberinde üretirler. Toplumsal hayatın üretimi beraberinde bilincin, fikirlerin ve
anlayışların üretimini getirir. Kapitalist toplumlarda iletişim, medya, enformasyon, kısaca
bilinç ve kültür endüstrileri tamamen tekelci (serbest değil) pazarın mantığına göre
işlemektedir. (Bilinç endüstrisi: İletişim araçları eğitim, din vb. kurumlarla birlikte bireylerin
yerleşik bilinç yapılarını ve anlamlarını yeniden üretirler.)
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Bu alanlarda da mülkiyet ilişkileri vardır. Meta üretimine dayanır ve amaç kar
maksimizasyonu sağlamaktır. Bu alan tamamen ticari etkinlik alanıdır. Bu alanda da metalar
üretilir, alınır, satılır ve kar elde edilir. Bu alanlarda etkinlik göstermek tamamen büyük
sermayeye bağımlıdır. Bu alanı sadece kapitalist sınıf kontrol edebilir, işçi sınıfı tüketici
konumundadır. Yaşanan bütün gelişme ve değişmeler tekelci sermaye tarafından kontrol
edilmektedir. Tekelci sermaye sadece bilinç ve kültür endüstrilerini değil bütün dünyanın
kaynaklarını kontrol eder.

Kapitalizmin gelişimi ve sanayi devrimi ile birlikte kültürel ürünlerin mekanik olarak
üretimi mümkün hale gelmiştir. Tamamen kapitalizmin ürünü olan kitle iletişim faaliyetleri de
kapitalizmin kurallarına bağlıdır. Kapitalizm ile birlikte kitle iletişimi ve kültür alanında
üretilen ürünler de birer emtiaya dönüşmüştür. Kültürel ve iletişimsel içeriklerin emtia olarak
üretim, dağıtım, bölüşüm ve tüketim süreçlerini bir bütünlük içerisinde inceleyen medyanın
ekonomi politiği yaklaşımı, kapitalist toplumlarda kültür ve iletişimin örgütlenme biçimini ve
bu örgütlenişin kapitalist sistemin işleyişindeki etkisini analiz eder. Bu süreçte medya hem bir
zenginlik yaratılmasını sağlar hem de bu zenginliğin eşitsiz olarak bölüşülmesini meşrulaştıran
ideolojik bir araç olma işlevini yerine getirir.

Kitle iletişimi alanında ekonomi politik yaklaşım, ekonomik ve siyasal güçlerin ve
üretim ilişkilerinin medyanın kurumsal yapısını ve içeriğini belirlediğine dikkat çeker. Bu
yaklaşım ulusal ve uluslararası pazarda kültürel malların üretim ve dağıtımını belirleyen
ekonomik ve politik güçleri açıklayarak eleştirir. Buna göre, medya kurumları ve bunların
ürettikleri emtialar sosyo-politik ve sosyo-ekonomik toplumsal çevrenin ve egemen ilişkilerin
dışavurumudur. Medya kurumları ve bunların ürettiği mesajlar ekonomi politik sistemin
parçalarıdır. Medya kuruluşları ve mesajları kapitalizmin ekonomik ve siyasal koşullarında
üretilir. Egemen üretim ve mülkiyet ilişkileri bu kurumların ve onların ürettiği içeriklerin
doğasını belirler.

Bu yaklaşıma göre, medya kuruluşlarının ürettikleri mesajlar ekonomik ve politik gücün
kullanımı için vazgeçilmezdir. İletişim içeriklerini üreten medya kuruluşları ile devlet
arasındaki ilişkiler de bu yaklaşımın çerçevesi içinde ele alınır.

Medyanın ekonomi politiği yaklaşımı içerisinde 2 farklı yönelim yer almaktadır.
Bunlar; araçsalcı ve yapısalcı yaklaşımlardır. Araçsalcı yaklaşım medyayı kapitalist sınıfın
bir aracı olarak görür. Araçsalcılar medya üzerindeki etkileri ve üretim sürecinde kapitalist
sınıfın kendi çıkarları doğrultusunda kurduğu kontrol üzerinde odaklanırlar. Yapısalcı
yaklaşım medya sahiplerinin niyetlerinden ve eylemlerinden öte kapitalist ekonomik sistemin
altında yatan temel dinamiklere dikkat çeker. Bu yaklaşım medya endüstrilerinin işleyişinde ve
333

politikalarında endüstrinin ve kapitalist ekonominin genel dinamikleri tarafından konan
sınırlama ve kısıtlamalara vurgu yapar. Yapısalcı yaklaşım iki kaynaktan beslenir. Birincisi
Louis Althusser’in yaklaşımlarına ve çalışmalarına dayanırken, diğeri Marksist ekonomi politik
yaklaşımın medyaya uygulanmasına dayanır. Bu iki yaklaşım da eleştirel yaklaşımlar olarak
çoğulcu yaklaşımların karşısında yer alır. Çoğulcu yaklaşım; medya içeriklerinin
okuyucu/izleyici tarafından belirlendiğini iddia eder. Oysa mevcut yapı durumun böyle
olmadığını göstermektedir. Çünkü pratikte egemen pazar yapısı içerisinde tüketicinin tatmini
ekonomi koşulların garantisi değildir. Alım gücü düşük olan bir kalabalığın anlamı yoktur.
Önemli olan alım gücü yüksek olan bir tüketici grubun reklam verenlere satılabilmesidir.
İzleyicisi yüksek olan ama reklam alamayan bir medya kuruluşunun varlığını sürdürebilme
şansı çok yüksek değildir. Medya sahibinin kar amacı onun medyayı sürdürme amacını da
belirler. Bazen sahip olduğu diğer kuruluşlardan kaynak aktarımı yaparak medyayı siyasal
amaçlarla da işler durumda bırakabilir. Egemen yapı içerisinde yeni bir medya ancak çok büyük
holdingler tarafından kurulup işletilebilir. Yeni bir medya kurarak bunu işler durumda
sürdürmek, gerekirse zararlarını başka ortak kuruluşlardan finansman aktarımı yoluyla
gerçekleştirmek egemen yapının yerleşik durumunu korumasına yardımcı olmaktadır.
Kaynakların dağıtımındaki eşitsizlik belli kişi, grup ya da sosyal sınıfların medyaya sahip
olarak egemen yapıya alternatif görüşler yaymasını engeller. Oysa çoğulcu görüşe sahip olanlar
medyanın var olan yapı içerisinde bütün görüşleri aktarabileceğini iddia eder. Ekonomi politik
yaklaşım çoğulcu yaklaşımın tüketici egemenliği ve (medya) üretiminin göreli bağımsızlığı
argümanına karşı çıkar.

Ancak bu iddiaların aksine tarihi boyunca medya sermayeye bağımlı olmuştur. Medya
popüler kültürün sürekli bir biçimde oluşturucusu olmuştur. Medya yaygın bilincin
oluşmasında eksik ya da taraflı davranır. Mümkün olduğunca çok okuyucuya/izleyiciye ulaşma
isteği medya içeriklerinin gitgide birbirine benzemesine yol açmaktadır. Bu içerik de ünlü ve
zengin kişilerin özel hayatları, tüketim, sağlık,moda, boş zaman, kişisel ilişkiler ve tatil gibi
konular üzerinde yoğunlaşmaktadır. Alt sınıfların toplumsal sorunlarına yer verilmez. Kişilerin
dikkatleri yukarıda sayılan kişisel konulara yöneltilince toplumsal sorunlarla uğraşacak zaman
kalmaz.

İletişimin ekonomi politiği konusundaki çalışmalar öncelikle iletişimin uluslararası
boyutunun incelenmesiyle başlamıştır. 1970’li yıllarda uluslararası iletişim alanında yapılan
çalışmalarda iletişim alanının uluslararasında eşitsiz bir bağımlılık ve sömürü ilişkisi içerisinde
gerçekleştiği ve bu durumun kültür ve medya emperyalizmi olduğu görüşü geliştirilmiştir.
Üçüncü dünya ülkeleri merkez ülkelerden ürün transfer etmekte ve bununla birlikte gelen
profesyonel ideolojiler toplumların bilincinin ve kültürünün şekillenmesini sağlamaktadır.
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Eleştirel medya çalışmalarının ABD’deki en önemli temsilcisi olan Herbert Schiller
çalışmalarında ekonomi politik yöntemi kullanmıştır. Herbert Schiller’in çalışmaları kitle
iletişim endüstrilerinin ekonomi politiğinin en önemli analizleridir. Daha çok iletişimin
uluslararası boyutları üzerinde çalışan Schiller, iletişimin emperyalizmin yayılmasına nasıl
hizmet ettiğini ortaya koymuştur. Schiller’in tezine göre ABD’nin televizyon alanında ihraç
ettiği programlar dünyayı kontrolü altına almak isteyen Amerikan askeri endüstriyel
kompleksinin çıkarına hizmet eder. Schiller’e göre iletişim ve medya alanındaki kültür
emperyalizmi emperyalist sistemin önemli bir parçasıdır. Kültürel ve ekonomik alanlar
birliktedir. Kültürel üretim de kapitalist biçimde endüstri olarak örgütlenmiştir. Bu sistemde
üretilen ürünler, diğer ürünlerden farklı olarak ideolojik bir özellik taşımakta ve sistemin
çıkarına hizmet etmektedir.

Schiller, daha eğitici ve daha az ticari bir yayıncılıktan yanadır. Ona göre, medya
ekonomik işlevlerinin yanında ideolojik bir araçtır. Toplumu manipüle ederek zihinleri
yönlendirmekte ve topluma paketlenmiş bilgi sunmaktadır. ABD, bütün dünyaya hem
televizyon alıcıları hem televizyon programları ve Amerikan reklam şirketlerinin etkinliklerini
ihraç etmektedir. Bunlar aracılığıyla Amerikan tüketim maddeleri bütün dünyaya
yayılmaktadır. Amerikan ticari televizyonları ve bunların içerikleri o kadar güçlüdür ki dünyada
çok az ulus bunlara karşı koyabilir. Schiller’e göre 1960’larda Amerikan politikası dünyada
merkezi bir öneme sahip olurken ABD, uydu yoluyla geri kalmış ulusları pasifleştirmeye ve
etkisi altına almaya başlamıştır. İne Schiller’e göre ulus-aşırı ve çokuluslu şirketler şeklinde
örgütlenen Amerikan sermayeli küresel şirketler bütün dünyayı kontrol edip denetlemek ve
kapitalizmin ekonomik ve ideolojik çıkarlarına uygun tüketici ve seçmenler yaratmak için
hegemonik mesajlar üretmekte ve bu insanların düşüncelerini yönetmektedir. Çok uluslu
şirketler yayın ve medya yoluyla Üçüncü Dünya ülkelerindeki insanların düşünce biçimlerini
ve bilinçlerini biçimlendirmektedir. Üçüncü Dünyanın kalkınması ancak yeni bir uluslararası
ekonomik düzen kurulmasıyla mümkündür. Batı teknoloji kontrolünde tutmaktadır.
Teknolojiyi kitlelerin erişmesinden uzak tutacak patentleri, hak sahipliği, danışmanlık ücreti,
ithal vergileri ile bu kontrolü pekiştirmektedir. Medya Üçüncü Dünyaları ‘küçük Amerika’lara
çevirmeye çalışmaktadır. Bağımlılık kuramı olarak görülen bu yaklaşım merkez ile çevre
arasındaki ilişkinin merkezin egemenliğine dayalı dengesiz bir ilişki olarak görmüştür. Bu
yaklaşım bağımlılık ilişkisinin merkez ile çevre arasındaki bir ilişki biçimi olduğunu, yalnızca
ekonomik ve siyasi alanı değil, kültürel alanı da kapsayan karmaşık bir ilişki biçimi olduğu
görüşüne dayanır. Bu ekonomik ve kültürel bağımlılık yaklaşımı da kültür emperyalizmi tezinin
doğmasına neden olmuştur.

Ekonomi politik yaklaşıma dayalı olarak medya emperyalizmi tezi geliştirilmiştir.
Uluslararası medya faaliyetlerinde 2 şekilde ortaya çıkar:
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•

Uluslararası medya akışı tek yönlüdür.

•

Uluslararası medya alanında belli ülkeler söz sahibidir.

Dünyanın en büyük holdinglerinin merkezleri çoğunlukla ABD’de bulunmaktadır.
Küresel medya piyasasına haberlerin ve eğlencenin üretim, dağıtım ve pazarlanmasında bu
kuruluşlar egemendir. Schiller’e göre, medya ticari kurallara göre çalışmaktadır. Geliri
itibarıyla da reklamcılara muhtaçtır. Reklamcılık toplumsal bir iletişim biçimidir. Endüstriyel
pazar ekonomilerinde reklamcılık temel kurumlardan birisidir. Reklamlar toplumsal ve siyasal
olarak kullanılır. Reklamlar bireylerin sosyalleşmesinde ve toplumsal yeniden üretimlerinde
çok önemli bir rolü kalıplaşmış anlam sistemlerini oluştururlar. Kapitalist sistemde pazar
sadece malların ve paranın dolaştığı bir mekanizma değil, aynı zamanda bir kültürel sistemdir.
Reklamlar insanlara hazır davranış ve rol kalıpları sunarlar. Reklamcılar reklam harcamasıyla
izleyicilerin dikkatlerini satın alırlar. Günümüz toplumlarının kültürü büyük oranda reklam
şirketleri tarafından biçimlendirilmektedir. Reklamların amacı tüketimi teşvik etmektir.
Reklamcılar tüketicilere hangi malları alacaklarını öğretirler. Tekelci kapitalizm reklamlar
aracılığıyla talep yönetir ve yönlendirir.

Medya mülkiyet yapısı ve destekçileri itibarıyla genel ekonomiye bağlıdır. Medya başlı
başına bir endüstridir, farklı tipte ürünler sunmaz. Medyanın amacı içeriğini sınırlar. Amacı;
kar etmek ve özel mülkiyet esasına dayalı tüketim sisteminin kabulünü ve sürekliliğini
sağlamaktır.

Sonuçta;

•

Küresel medyaya artık az sayıda ama güçlü şirketler egemendir.

•

Kamu sahipliğinden özel sahipliğe kayma söz konusudur.

•
Bir medya şirketine sahip olabilmenin kuralları sınır ötesine yatırım yapabilmeyi
ve şirket satın alabilmeyi sağlayacak şekilde gevşetilmiştir.

•
Medya endüstrisi çeşitlenmiştir. Büyük medya holdingleri müzik, basılı
malzeme, televizyon programlarını kapsayan medya içeriklerini üretip dağıtmaktadır.
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•
Medya endüstrilerindeki farklı kesimlerden şirketler birbirleriyle birleşme
eğilimindedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

339

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Medyanın ekonomi politiği yaklaşımı hakkında bilgiler verilmiştir. Küresel medyanın
günümüzdeki durumu irdelenmiştir.
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Bölüm Soruları

1) İçeriğini internette yayınlayan ilk gazete hangisidir?
a) Milliyet
b) Hürriyet
c) Zaman
d) Sabah
e) Cumhuriyet

2) Özellikle geleneksel medyayı yakın takibe alan ve gazetelerin hatalarını bulup
çıkartan BILDblog hangi ülkeye aittir?
a)İngiltere
b) Almanya
c)Fransa
d)ABD
e)Japonya

3) Facebook’un yaratıcısı kimdir?
a) Mark Zuckerberg
b) Harold Innis
c)Marshall McLuhan
d)Julian Assange
e) Anthony Giddens

4) İnternetin interaktif, okur denetlemesine açık olduğu dönem hangisidir?
a) 1970 sonrası
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b) 1980 sonrası
c) 1990 sonrası
d) 2000 sonrası
e) 2010 sonrası
5) Avrupa’da blogculuğa geçmişten gelen kafe kültürü nedeniyle en çabuk uyum sağlayan ülke
hangisidir?
a) İngiltere
b) Fransa
c) İtalya
d) Almanya
e) İsveç
6) Hipermetinsellik özelliği okurun aynı sayfadaki metin içindeki bir yere ya da başka
sayfalara linkler aracılığıyla ulaşılmasını sağlamaktadır.
a) Doğru
b) Yanlış
7) Manuel Castells’e göre; post modern toplumun tanımlayıcı karakteristikleri bilgi teknolojisi,
internet ve bilişim toplumudur.
a) Doğru
b) Yanlış
8) Manuel Castells’ın ağ toplumu nitelemesinin sadece Batı ülkelerini kapsamaktadır.
a) Doğru
b) Yanlış
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9) Güçlü bir yazılı basın geleneği olan Almanya’da blogculuk Fransa kadar gelişmiş
değildir. Hatta Avrupa’nın genel ortalamasının bir hayli gerisindedir.
a) Doğru
b) Yanlış
10) Güney Kore’de 2000 yılında kurulan OhMyNews adlı internet gazetesi bir dijital
medya öncüsüdür.
a) Doğru
b) Yanlış

Cevap Anahtarı
1- c

6- a

2- b

7- a

3- a

8- b

4- c

9- a

5- b

10- a
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