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

ÖNSÖZ

Bu derste, iletişimin uluslararasılaşması sürecinde iletişim alanında dünyada ve Türkiye’de
yaşanan değişim ve dönüşümler anlatılmaktadır.
Dersin, öğrencilere; sosyo-ekonomik, siyasal ve kültürel boyutlarıyla uluslararası iletişim
düzeninin özelliklerini, sanayi sonrası küresel kapitalizm koşullarıyla bağlantılı değerlendirmeye
olanak verecek bir bakış açısı kazandırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda da, iletişimin
uluslararasılaşma süreci, küreselleşme dediğimiz olgunun itici gücüyle gerçekleştiği ve iletişim
alanına nüfuz ettiği için ve böylelikle de alanı yoğunlaştırdığı için, küreselleşme olgusunun
iletişim alanını nasıl ve hangi boyutlarda dönüştürdüğü konusu üzerinde özellikle durulmaktadır.
Bu derste ayrıca, uluslararası iletişim kuramlarından da bahsedilecektir. Ayrıca, uluslararası
iletişim alanında önemli bir alt çalışma alanı olan iletişimin ekonomi politiği de bir diğer çalışma
alanı olacak ve bu alanda yapılan çalışmaların iletişim arenasına katkıları analiz edilecektir.
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1. ULUSLARARASI İLETİŞİM OLGUSU

-

İletişimin Uluslararasılaşma Süreci

Küreselleşme Olgusu ve İletişim Alanına Etkileri
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Küreselleşme nedir?
İletişim ve Küreselleşme arasındaki ilişki
İletişimin Uluslararasılaşma Süreci
Küreselleşmeyi Ortaya Çıkaran Faktörler
Z. Bauman ve Küreselleşme
Küreselleşmeye Yönelik Farklı Yaklaşımlar
Yakınsama
Pazarlaştırma
Iraksama
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Küreselleşme nedir?
2- İletişim ile küreselleşme arasında nasıl bir ilişki vardır?
3- İletişimin uluslararasılaşma sürecinde küreselleşme olgusu nasıl bir etkide bulunmuştur?
4- Küreselleşen medyanın temel özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Küreselleşme

Kavram hakkında bilgi
sahibi olur

Süreç hakkında bilgi
İletişimin
Uluslararasılaşma Süreci sahibi olur ve analizini
yapabilir

Medyanın Temel
Özellikleri

Küreselleşme ile değişen
medyanın yapısal
özellikleri hakkında bilgi
sahibi olur

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Ders materyalleri ile birlikte
yardımcı kaynaklardan derste
anlatılan bilgileri pekiştirici
mahiyette araştırmalar yapıp,
farklı kaynaklardan okumalar
yaparak kazanım
geliştirilebilir.
Ders materyalleri ile birlikte
yardımcı kaynaklardan derste
anlatılan bilgileri pekiştirici
mahiyette araştırmalar yapıp,
farklı kaynaklardan okumalar
yaparak kazanım
geliştirilebilir.

Ders materyalleri ile birlikte
yardımcı kaynaklardan derste
anlatılan bilgileri pekiştirici
mahiyette araştırmalar yapıp,
farklı kaynaklardan okumalar
yaparak kazanım
geliştirilebilir.
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Anahtar Kavramlar
Küreselleşme
Z. Bauman
İletişimin Küreselleşmesi
Pazarlaştırma
Iraksama
Yakınsama
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GİRİŞ
Bu derste, iletişimin uluslararasılaşması sürecinde iletişim alanında dünyada ve Türkiye’de
yaşanan değişim ve dönüşümler anlatılmaktadır.

Dersin, öğrencilere; sosyo-ekonomik, siyasal ve kültürel boyutlarıyla uluslararası iletişim
düzeninin özelliklerini, sanayi sonrası küresel kapitalizm koşullarıyla bağlantılı değerlendirmeye
olanak verecek bir bakış açısı kazandırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda da, iletişimin
uluslararasılaşma süreci, küreselleşme dediğimiz olgunun itici gücüyle gerçekleştiği ve iletişim
alanına nüfuz ettiği için ve böylelikle de alanı yoğunlaştırdığı için, küreselleşme olgusunun
iletişim alanını nasıl ve hangi boyutlarda dönüştürdüğü konusu üzerinde özellikle durulmaktadır.
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Küreselleşme Nedir?
Küreselleşme nedir? sorusuna odaklanılarak, küreselleşmeyi ortaya çıkaran sebepler analiz
edilecektir. Ayrıca iletişimin uluslararasılaşması süreci hakkında bilgi verilerek, bunun
iletişim arenasına yansımaları üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda pazarlaştırma, ıraksama
ve yakınsama kavramları üzerinde durularak, konu detaylı bir şekilde incelenecektir. Son
olarak da küreselleşen medyanın temel özellikleri hakkında bilgi verilecektir.

Z. Bauman…


2000’li yıllardayız. Belirsizlikler Çağı. Bauman’a göre “küreselleşen güçlülerin saltanat
günlerini” yaşıyoruz. Bunun bedelini de yerelliğe çakılıp kalmış zayıflar ödüyor. Güçlü
olan ne emekçilere, ne gençlere, ne muhtaçlara ne de gelecek nesillere karşı sorumluluk
duyuyor.



Yereller, ırk, millet, etnik köken, sınıf gibi ne varsa kullanarak yeni bir biz duygusu
yaratmaya çabalarken, artık yoksullara ihtiyaç duymayan küreseller, onların giderek
içlerine kapanmalarını körüklüyor.



Baumann’a göre, yereller, yerellikleri etrafına kalın duvarlar örerken, küreseller, yerelleri,
yerellikleri, yerel olan her şeyi toplama kamplarına dönüştürme peşindeler.



Yerelleşme, küreselleşmenin ikiz kardeşi aslında. Yerelleşme, reddedenin reddedilmesi
yoluyla aynı amaca hizmet ediyor aslında, parçalanma ve yabancılaşma… parçalama ve
yabancılaştırma…

“Zenginlik küresel, sefalet ise yereldir.” Bauman.

Küreselleşme, son dönemin en gözde konularından birini oluşturmakta, akademik ve siyasi
çevrelerde çeşitli boyutlarıyla tartışılmaktadır. Kimi yazarlar küreselleşmeyi çok daha önceden
başlayan bir sürecin devamı gibi algılarken, kimi yazarlar da, geçmiştekinden farklı, özellikle
son

çeyrek yüzyılda, enformasyon teknolojileriyle öne çıkan bir süreç olduğunu

belirtmektedirler.

Küreselleşme, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasına paralel olarak, dünya toplumlarının
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ekonomik, politik ve kültürel düzeyde çok yönlü olarak iç içe girdiği ve dünyanın bir ucunda
oluşmakta olan olayların, kararların, çalışmaların ve etkinliklerin, yöresel ve ulusal sınırlar
ötesinde toplumları etkileyebilmesi olarak tanımlanabilir.

Bu bağlamda toplumsal değişmeler, hiçbir ülke sınırı tanımadan bütün toplumları
etkilemekte ve bu etkileşim süreçleri, kitle iletişim araçları ile daha da derinleşmektedir.
Artık insanlar, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, küresel gelişmelerden daha çok etkilenir
olmuşlardır.
Küreselleşme, iletişim ve insani etkileşimin dünya ölçeğinde hızla yayılmasıyla birlikte,
uluslararasındaki coğrafi sınırların önemini yitirmeye başlaması sonucunda insani gündem ve
ilgilerin dünyalaşması sürecidir.
Küreselleşme sürecinin ortaya çıkmasında ve hızlanmasında teknolojideki gelişmeler, bilgi
ekonomisinin öne çıkması, dünyada yaşanan neo-liberal politikaların yükselişi, çok uluslu
sermayenin küresel bir pazarda yayılışı etkili olmuştur. Ayrıca küreselleşmenin etkisi,
insanların bu sürecin bilincine varmalarıyla birlikte daha da artmaktadır.
Bir diğer tanıma göre küreselleşme, genel olarak hareket ve dolaşım boyutlarında ele
alınabilir. Hareket ve dolaşım, sermayenin, ürün ve hizmetlerin, insanların, simgelerin,
sembollerin, anlamların ve mitlerin akışını kapsar. Bu tanım, küreselleşmenin üç temel özelliği
olan; insanların hareketi, ürün ve hizmetlerin dolaşımı ve bunun sonucunda gelen güç/iktidar
ilişkileri ile birlikte düşünülmelidir. Küreselleşmenin bu özellikleri, ekonomi, kültür ve yönetim
alanlarında değişiklikler ve dönüşümler yaratarak, beraberinde yeni politikalar ve stratejileri
de getirmektedir. Küreselleşme tek yanlı bir süreç değildir. Çok yanlı ve çok boyutlu olarak
işlemeye devam etmektedir.
Özetleyecek olursak, küreselleşme, her alanda mesafenin daha az önemli hale gelerek, siyasal,
ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda dünyanın daha çok bütünleşmesidir.

Yönelik Farklı Yaklaşımlar
Küreselleşmeye ilişkin yaklaşımlar hiper küreselleşmeciler, şüpheciler ve dönüşümcüler olmak
üzere üçe ayrılmaktadır.
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Hiper Küreselleşmeciler

Ulus devletin aşıldığı ve artık küresel bir uygarlığın doğmakta olduğu şeklindeki yaklaşımı
savunan hiper küreselleşmeciler, küreselleşme sonucu kaynakların serbest dolaşımının herşeyi
yeniden düzenlediği görüşünü

ileri

sürmektedirler.

Küresel

ekonomi,

şüphecilerin

söylediklerinin aksine, daha önce benzeri görülmemiş bir olgudur. Uluslararası ticaret,
doğrudan yabancı yatırımlar ve göçe dayanan bir dünya ekonomisi 16. yüzyıldan beri vardır.
Ancak dünya ekonomisi anlayışının motor gücü, ulus devletlerdir. Oysa küresel ekonomi,
yeryüzü düzeyinde, yeni aktörlerle gerçek zamanda bir birim olarak çalışma kapasitesini
ifade etmektedir.
Küreselleşmenin tamamen gerçek olduğunu iddia etmekle yetinmeyip sonuçlarının istisnasız her
yerde hissedilebileceğini de ileri süren hiper küreselleşmeciler, küresel çarşının 1960’lı ve 70’li
yıllara kıyasla bile, çok daha gelişkin durumda olduğunu ve ulusal sınırları yıkıp geçtiğini
belirtmektedirler.
Artık küresel piyasa, politikanın yerini almaktadır, çünkü piyasa mekanizması, hükümetlerden
daha rasyonel çalışmaktadır. Bir başka ifadeyle piyasalar artık devletlerden daha güçlüdür.
Hiper küreselleşmeciler, dünya toplumunun, geleneksel ulus devletin yerini almakta olduğu
düşüncesindedirler.
Küreselleşme, paranın ve malların dolaşımından daha fazla birşeydir.
Zaman/mekan kavramlarının eski anlamını yitirmesi, sınırların ortadan kaybolmaya başlaması
ve yeryüzündeki tüm insanların karşılıklı bağımlılığının artmasıdır.


Şüpheciler

Onlara göre küreselleşme, emperyalizmin daha şiddetli bir aşamasıdır. Üstelik de daha az
algılanabilen bir aşamasıdır. O yüzden kapitalizmin çok uç hali veya kapitalizmin sondan bir
önceki halidir.
Küreselleşme,

dünyanın Amerikanlaşmasıdır. Dev şirketlerin zaferidir. Kapitalist ilişkilerin

genişlemesini, derinleşmesini ifade etmektedir.
Şüphecilere göre küreselleşme nosyonu, refah sistemlerini ve sosyal devleti ortadan kaldırmak
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ve devlet harcamalarında kısıntı yapmak isteyen serbest piyasacıların ortaya attığı bir
ideolojidir. Her şeyin piyasaya terk edilmesi, piyasaya egemen olanların tüm toplumsal yaşama
egemen olmaları sonucunu doğurmakta, sonuçta mali, ekonomik ve politik gücü elinde
bulunduran bir avuç azınlığın tüm dünyayı yönetmesi gibi bir durum ortaya çıkmaktadır.
Kısacası küreselleşmenin yeni bir süreç olduğunu kabul etmeyen şüpheciler için küreselleşme,
refah devletini yok edecek minimal devlet ve hükümeti amaçlayan çevrelerin kullandığı bir
argümandır. Küreselleşme, fakir ülkelerin ellerinden, kendi ekonomik politikaları üzerindeki
kontrollerini alarak, servetlerini birinci dünyadaki yatırımcıların ellerinde yoğunlaştırmıştır.


Dönüşümcüler

Üçüncü grupta yer alan dönüşümcüler ise, daha çok reel politiğe yakın duranlardan
oluşmaktadır. Dönüşümcüler, küreselleşmenin ulusal hükümetlerin otoritelerini ve güçlerini
yeniden yapılandırdığını kabul ederken, hem hiper küreselleşmecilerin “egemen ulus devletin
sonunun geldiğini” hem de küreselleşme karşıtı olan şüphecilerin “ hiçbirşeyin değişmediği”
yolundaki tezini reddederler. Onlar için küreselleşme sadece bir yeniden yapılanma sürecidir.

Ortaya Çıkaran Sebepler
-Teknolojik Gelişmeler

- İdeolojik Faktörler
- Ekonomik Gelişmeler
Teknoloji: Teknolojinin küreselleşme üzerinde yadsınamaz bir etkisi olup, özellikle
1980’li yıllardan itibaren enformasyon teknolojilerinin yaygınlık kazanması, dünyada
mesafe kavramının eski anlamını yok etmiştir. Olağanüstü bir hızla ucuzlayarak
yaygınlık

kazanan enformasyon teknolojileri, uluslararasındaki değişim/etkileşim

sürecinde, küresel dönüşüm sürecini hızlandırmaktadır.

İdeoloji: Doğu Bloku’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
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imkanlarından yararlanma çabası içine girmişlerdir. Küreselleşmenin gelişmesini
hızlandırdığı neoliberalizm 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, kemer
sıkma politikaları ve sosyal devletin ortadan kaldırılması dünyanın her yanındaki
hükümetlerce kabul edilmiştir.
Ekonomi: Gelişmiş ülkelerde iç piyasaların doyması, özellikle 1970’lerdeki petrol krizi
sonrasında dış piyasalara açılma arayışı ile iktisadi faaliyetlerin hacimlerinin artmış
olması, küreselleşme sürecini ortaya çıkartan ekonomik faktörlerden bazılarını
oluşturmaktadır. Çok uluslu şirketler “yeni uluslararası iş bölümü” çerçevesinde, üretimi
bütün yerküreye yaymışlardır. Her gün finans piyasalarında büyük miktarlarda para,
bir ülkeden başka bir ülkeye akmaktadır.
Küreselleşmenin bütünleşme ile birlikte farklılaşmayı da getirmesi paralelinde, ulus
devlete tepki olarak bölgesel ve yöresel boyutta ayrılıkçı hareketlerin ulus olma ya da
özerklik talepleri dikkat çekmektedir. Bu ise küreselleşmenin, etkilerin, tepkilerin
doğurduğu çift kutuplu bir süreç olmasının sonucudur.
Küreselleşme doğrultusunda sermaye artık ulus devlet sınırları ile bağlı kalmamakta,
üretim ve yatırım planları ve kararları artık tüm dünya ölçeğinde alınmakta, ulaşım
ve iletişim teknolojisindeki gelişmelerin de etkisiyle, üretim dünya genelinde farklı
mekanlarda gerçekleşmektedir. Ulusal sermaye/yabancı sermaye ayrımının ortadan
kalkmasıyla birlikte, sermaye ve üretim çok uluslu şirketlerin tekeline girmiştir.
Küreselleşmeye getirilen eleştirilerden biri de, yabancı sermaye yatırımlarındaki
dengesizliktir. Uluslararası ölçekte sermaye akışının büyük bölümü gelişmiş ülkeler
arasında gerçekleşmekte olup, gelişmekte olan ülkelerin pek azı büyük çapta yabancı
sermayeyi çekebilmektedir. Bu da dünyada belirli üretim merkezlerinin oluşumuna neden
olmaktadır.

eşme
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Ulus ötesi şirketlerin çoğunun evi, uluslararası karar alma mekanizmalarının BMNATO-IMF-Dünya Bankası v.d.- baş aktörü ABD. Bu gibi uluslararası örgütler ve
finans kuruluşları, hükümetlerin otoritesini törpülemektedir.
ABD’nin uluslararası kuruluşlardaki ağırlığı, diğer gelişmiş ülkelerden çok daha fazladır.
Kısaca özetlersek, dünya nüfus genelinde, az sayıda insan zenginken, çok sayıda insan
fakirdir, az sayıda ülkenin ekonomisi güçlü ve dayanıklıyken, çok sayıda ülkenin
ekonomisi zayıf ve savunmasızdır, az sayıda ülke kendi kaderine hakimken, çok sayıda
ülke zayıf ve sorunlu yapıları ile böyle bir şansa sahip değildir.
Üretimin merkeziliğinin sona erdirilmesi ve dünya pazarının birleştirilmesiyle birlikte,
sermaye ve emeğin uluslararası bölünmeleri, akışları o kadar kırılmış ve çok
yönlüleşmiştir ki, geniş coğrafi alanları merkez ve çevre ya da Kuzey ve Güney olarak
ayırmak pek mümkün değildir. ABD ile Brezilya ve İngiltere ile Hindistan arasında
niteliksel farklılıklar değil, niceliksel derece farklılıkları vardır.

şim ve Küreselleşme Arasındaki İlişki
İletişimde küreselleşme, sermaye piyasalarının ulus devletlerden bağımsızlaşırken,
ulusal üretimin dünya pazarına artan bağımlılığı olarak tanımlanan ekonomik
küreselleşme ile birlikte başlar. Bu iki şekilde olur;

- bir firmanın bir ülkenin sınırları ötesinde yatırım yapması,
- firmaların birbiriyle birleşerek veya satın alarak uluslararasılaşması.
Son yıllarda iletişim alanında küreselleşme ile ilgili tartışmalar; pazarlaştırma
politikalarının baskısı ve bilgisayar, telekomünikasyon ve görsel-işitsel endüstrinin hızla
artan yakınsaması üzerinde yoğunlaşmaktadır. Birbirine paralel olan bu iki hareket,
özel girişime yeni alanlar sunar. Özel girişimciler, yakınsamadan yararlanmak için,
hareket serbestleri üzerindeki kısıtlamaların daha fazla gevşetilmesi gerektiğini iddia
ederler.

- Yakınsama süreci dört sektörü bir araya getirmektedir; yayıncılık, basılı
yayımcılık, telekomünikasyon ve tüketici elektronik teçhizatı.
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- Pazarlaştırma

kavramı

ile

ise

de,

şirketlerin

faaliyet

alanlarının

genişletilmesi, politik düzenlemelerin kamu çıkarındansa şirket çıkarını gözeten
nitelikte olması ve böylelikle özel girişimin teşviki kastedilmektedir.

- Bu durum ise, kamusal iletişim kaynaklarının ve kuruluşlarının hızla
özelleştirilmesi, iletişim piyasalarında kamusal-ticari piyasa ve faaliyet ayırımının
ortadan kaldırılarak her alanda rekabetin güçlendirilmesi, iletişim alanında
faaliyette bulunan kuruluşların ister kamusal, isterse özel-ticari olsunlar, serbest
piyasa kurallarına göre harekete ve yapılanmaya yönlendirilmesi, lisans ve ruhsat
verme, frekans tahsisi işlemlerinde açık artırma yolu ile en çok verene
dağıtılması, iletişim alanının düzenleyici kurallardan arındırılarak, genel rekabet
kuralları içerisinde pazar politikalarının geçerli olması demektir.

- Medya alanının giderek artan hızla ticarileşmesi ile, tüketim gücü olan kesimin
hedef alınarak, fakir kesimlerin çoğunlukla hesaba katılmaması söz konusudur.

- Yakınsama kavramı, herhangi bir iletişim türüne, hizmetine, herhangi bir
iletişim

aracı

ve

herhangi

bir

altyapı

ile

ulaşılabilmesi

anlamında

kullanılmaktadır. Günümüzde giderek ivme kazanan yakınsama eğilimi ile,
örneğin cep telefonları ile internete bağlanma, MP3 dinleme, fotoğraf çekme,
film izleme,

görüntülü konuşma

imkanı, internet üzerinden bankacılık

işlemlerinin yapılabilmesi, alışveriş yapılabilmesi vs. gibi ayrı ayrı iletişim
araçları vasıtasıyla elde edilen hizmetlerin, tek bir iletişim ürününden sağlanması
söz konusudur.
Pek çok iletişim hizmetinin ve aracının iç içe girmesi ve bir araçta birleşmesi olarak
gerçekleşir yakınsama. Bu, AB’nin pazarlaştırma politikalarında da yer

almaktadır.

Böylelikle, en verimli ve ticari getirisi olan yoldan genişleyerek, küresel bir medya
ortamı oluşturulmak hedeflenmektedir.
Pazarlaştırma ile, pek çok ülkenin anayasasında temel bir hak ve özgürlük olarak
düzenlenmiş olan haber ve fikir alma ve verme hakkına sahip medya izleyicisi, okuyucusu,
dinleyicisi, bu hakka sahip bir vatandaş olarak değil, bir tüketici olarak görülmektedir.
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Medyanın, insanların bu haklarını kullanabilmeleri için gereken bilgiyi, fikri, yorumu
sağlama ve alternatifler üretme görevleri göz ardı edilmektedir…
Kamusal alanın özel sektör lehine zayıflatılması, çok renklilik yerine tek görüşün
yaygınlaştırılması, kamu yararı yerine para ve kar etme hırsının ön plana çıkartılması,
medya

ürünlerinin

metalaştırılması,

küresel medya şirketlerinin eleştirildikleri

noktalardır.

Iraksama:
Pazarlaştırma ile giderek artan iletişim ürünlerinin fiyatları, halkın bu ürünlere ve
hizmetlere ulaşamamasına ve böylelikle uzaklaşmasına, diğer bir deyişle ıraksamaya
neden olmaktadır. Dev şirketlerin birleşmeleri ve ittifakları ile, teknolojilerin tek bir
kanaldan hizmet verecek şekilde yakınsaması, ıraksamayı da beraberinde getirmektedir.
Uluslararası iletişim endüstrilerinin ve kendisini uluslararası alanda da kanıtlamış dev
tekellerin,

OECD,

Dünya

Bankası

gibi

uluslararası kuruluşlarda da etkinliği

bulunmaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak da bu örgütlerden, iletişim politikalarına
yönelik olarak, az gelişmiş ülkeler lehine kararlar çıkmamaktadır.

dyanın Temel Özellikleri

- Medya ürünlerinin daha geniş sınırlar içinde dolaşması,
- Ulus aşırı medya holdinglerinin büyümesi,
- Medya kontrolünün daha merkeziyetçi hale gelmesi
- Bugün çok uluslu bir yapıya sahip olup ama merkezlerinin çoğu ABD’de bulunan
dev medya firmalarının küresel medya piyasası üzerindeki hakimiyetleri
tartışmasız kabul edilen bir gerçek. Çok geniş kaynaklara ve ekonomik güce sahip
olan bu küresel medya devlerinin stratejileri ve politikaları 1990’lardan itibaren
yeni eğilimler göstermeye başlamıştır. Amerikan medya firmalarının çoğu, ABD
merkezli üretim ve uluslararası dağıtım modelinden uzaklaşarak, ulus aşırı
üretim ve dağıtım modeline yönelmekteler.
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• Kültürel üretimin giderek artan kısmı, basılı yayınlardan, televizyona, müziğe
kadar çok geniş bir alanda faaliyette bulunan büyük şirket grupları tarafından
üretilir.

• Küresel medyanın ürettiği ve dağıttığı kültür ise, modern teknolojinin
egemenliğinde, dilsel sınırları hızla ve kolayca geçebilen, popüler hayatı,
eğlenceyi ve dinlenceyi yeniden inşa eden, batı merkezli, teknolojisi, sermayesi,
teknikleri yoğunlaşmış, batı toplumlarına ait bir kültürü empoze eden, ve onu
yeniden ve yeniden inşa eden ve baskın ölçüde İngilizce konuşan küresel kitle
kültürüdür, küresel medyanın ürettiği ve dayattığı kültür.
Küresel medya kavramı, küreselleşme ile ortaya atılan zaman ve mekan kavramlarının
ortadan kalkmasını benimsemekte ve bu doğrultuda strateji belirlemektedirler. Her zaman
her yerde olmayı, herkesle ve her yerle eşit uzaklıkta olmayı hedeflerler. Ve sürekli daha
fazla büyüme ihtiyacı hissederler, daha fazla yere ve kişiye ulaşabilmek için. Bu nedenle
de stratejik birleşmeler, ittifaklar, franchisingler gerçekleştirirler.
Stratejik birliktelik; iki ya da daha fazla şirketin ortak bir avantaj sağlamak, işletme
fonksiyonlarını bütünleştirmek, riskleri paylaşmak için geliştirdiği bir ticari ilişkidir.
Dünya ölçeğinde geniş bir alanda etkin olabilmenin en kolay ve doğrudan yolu,
standart, homojen ürünleri, başta uydu yayınları olmak üzere, çeşitli araç ve kanallarla
pazarlamaktır. Bunun gerçekleşmesi için de dünyanın kültürel bakımdan yakınsaması
ve homojen, standart taleplerin ve bu taleplere içkin dünya medya pazarının varlığı
gereklidir. Bu anlayış, tüm farklılıkların görmezden gelinmesine ve dışlanmasına
elverişli bir ortamı doğurur.

Ortak değerlere, düşünce sistemine, yaşam tarzına, kültüre sahip insanlardan oluşan
dünya toplumu hedeflenir. (Tek boyutlu insan) Ortak bir paydaya göre hazırlanmış
küresel kültürün, tüketim kültürünün, küresel rıza ve gönüllü katılımın oluşması ya da
oluşturulması şarttır. Ancak tüm çabalara karşın farklılıklar aşılamamakta, tek tip
standart ürün küresel ölçekte pazarlanmaktadır.

Dilde yerelleşme de bir küresel medya stratejisidir.
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Uygulama Soruları

1- Küreselleşme nedir?
2- Uluslararası İletişim ile küreselleşme arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?
3- Küreselleşen medyanın özellikleri nelerdir?
4- Pazarlaştırma nedir? İletişimde pazarlaştırma politikalarının sonuçları nelerdir?
5- ABD’nin uluslararası iletişim politikalarına etkileri hakkında bilgi veriniz.
6- Iraksama ve yakınsama kavramlarını iletişim ortamı açısından analiz ediniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Küreselleşme olgusu hakkında bilgi edinildi. Bu olgunun iletişim alanına olan etkileri anlatıldı.
İletişimin uluslararasılaşma süreci hakkında bilgi verildi.
İletişimde pazarlaştırma, ıraksama ve yakınlaşma stratejilerine değinildi. İletişimde
pazarlaştırma olgusunun iletişim alanında ne gibi değişimlere yol açtığı analiz edildi.
Küreselleşen medyanın sahip olduğu özellikler anlatıldı. Sonuçlarına yer verildi.
Yerellik-küresellik karşılaştırıldı.
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2. KÜRESEL HABER AKIŞI NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

22

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1- Küreselleşmeye Karşı Yerelleşme Çabaları
2- Yukarıdan Küreselleşme
3- Aşağıdan Küreselleşme
4- Küreselleşmeye Karşı Mücadele etmek yerine
neler yapılabilir?
5- Küresel Haber Akışı Nasıl Gerçekleştirilir?
6- Tek Yönlü Enformasyon Akımı Nedir?
7- Tek Yönlü Haber Akımı Ne Demektir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Aşağıdan Küreselleşme nedir?
2- Yukarıdan Küreselleşme nedir?
3- Küresel Haber Akışı Nasıl Gerçekleştirilir?
4- Enformasyon Dengesizliği nedir?
5- Tek Yönlü Haber Akımı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Yukarıdan küreselleşme

Olguyu analiz eder

Konu ile ilgili ders notlarını
okuyarak, yabancı
kaynaklardan da beslenerek
konuyu detaylıca araştırıp
okumalar yapması durumunda
öğrenci kendisini geliştirebilir

Tek Yönlü Haber Akımı

Yorumlar

Konu ile ilgili ders notlarını
okuyarak, yabancı
kaynaklardan da beslenerek
konuyu detaylıca araştırıp
okumalar yapması durumunda
öğrenci kendisini geliştirebilir

Enformasyon Dengesizliği

Tanımlar ve
açıklayabilir

Konu ile ilgili ders notlarını
okuyarak, yabancı
kaynaklardan da beslenerek
konuyu detaylıca araştırıp
okumalar yapması durumunda
öğrenci kendisini geliştirebilir
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Anahtar Kavramlar

Aşağıdan Küreselleşme
Yukarıdan Küreselleşme
Enformasyon Dengesizliği
Tek Yönlü Haber Akımı
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Küreselleşmeye karşı yerelleşme çabaları dikkat çekmektedir. Yerelleşme stratejileri üzerinde
durulmakla birlikte ayrıca, aşağıdan küreselleşme, yukarıdan küreselleşme olguları açıklanmaya
çalışılacaktır. Bu bölümde ayrıca küreselleşmeyle mücadele etmek adına neler yapılabileceği
üzerinde de durulacaktır. Bu bölümün önemli konularından biri de küresel haber akışı nasıl
gerçekleştirilir? Tek yönlü enformasyon dendiğinde ne anlamak gerekir gibi sorulara yanıt
verilecektir.
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Karşı Yerelleşme Çabaları
Küresel

medyanın

standart

ürünle

hedeflediği

piyasaya

ve üstünlük

girememesi

sağlayamaması ya da zorlanması durumunda geriye yapabileceği tek şey kalmaktadır; o da
yerellikten ve farklılıktan, özgünlükten yararlanmak ve onunla işbirliğine gitmektir.
Kapitalizmin tecrübe ettiği en önemli ve en yararlı şey, direncin ve karşıtlığın yok
edilemeyeceği. Eğer bu konuda ısrar edilirse varolan direnişin daha da pekiştirileceği gerçeği. O
zaman en akıllıca davranış şekli, çoğulculuğu savunarak, karşıtlılığı ehlileştirmek, direnişi kendi
içine alarak yumuşatmak.
Böylelikle yerelle işbirliği yapılarak, o bölgede amaçlanan üstünlük sağlanır.
Söz konusu yerelleşme, çok uluslu medyanın küresel ve bu bağlamda genel geçer olduğunu iddia
ettiği niteliklerinin kabul görmediği mekanlarda gerçekleşmektedir. Farklı bölgelerin çeşitliliği
ile de küresel üstünlük oluşturulmaktadır.
Tek başına yerel üretimle, o topluma özgü üretimle girmeye kalksa, o topluma ilişkin bilgi
eksikliği nedeniyle zorlanacaktır. Bunun yerine o toplumun özelliklerini iyi bilen bir partnerle
bu işi halletmek, diğer yola oranla çok daha zahmetsiz ve garantili yoldur. Küresel medyanın
egemenlik alanını genişleten yerel medya kuruluşu ise, küreselin temsilcisi olma konumuna
düşmektedir.

Küresel sermaye, yerel sermayeler aracılığıyla hüküm süreceğini anlamış bir sermaye
biçimidir. Onları silip atmaya kalkışmaz, onların aracılığıyla işler, güçlenir. Karşılaştığı ve
bastırmaya çalıştığı farklılıklarla müzakere etmek, onları kısmen içine almak ve yumuşatmak,
küresel sermayenin, konumunu korumak için uyguladığı bir yerelleşme stratejisidir.
İşte bu şekilde çok uluslu şirketler yerelleşmekte, faaliyet ve etkinlik alanlarını genişletebilmek
için yerel sermaye ile oluşturulan ortaklıklarla, çok uluslu bağlantılı yerel üretimler
gerçekleştirirler. Bu şekilde girdiği yerel piyasada varolan yerel unsurları değerlendirir ve
müziği, turizmi, mutfağı, edebiyatı farklı olan ne varsa küresel olarak pazarlanır.
Bu süreçte anahtar kelime entegrasyon. Küresel ile yerelin, Pazar bütünleşmesi ile
farklılaşmasının entegrasyonu söz konusudur. İşletme mantığı. Üretim ve tüketim alanlarının
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entegrasyonu.
Bu bağlamda iletişimde küreselleşme kavramı, iletişimin küresel düzeyde ve hızlı akışı, ulusal
pazarların dış ticarette serbestleşmesi, sermayenin serbestçe dolaşımı gibi olguları anlatmak
için kullanılarak, gelişmemiş ülkelerin gelişmişleri örnek almaları ile küreselleşmiş bir
dünyada refah, özgürlük, eşitlik ve demokrasinin kendiliğinden, otomatikman geleceği kabul
edilmektedir.
Karşıt görüşte olanlara göre ise, küreselleşme ile söz konusu olan, iletişim alanında
holdinglerin gücü ve karların artmasıdır. Uluslararası iletişimde küreselleşme ile söz konusu
olan ulus ötesi şirketlerin egemenliğidir. Kar ve sermaye birikimi için, iletişim alanında dev
kuruluşlar bazen rekabetçi bir biçimde, bazen de işbirliği yaparak mücadele etmektedirler.
İktidar ve kar mücadelesi artık küresel ölçekte devam etmektedir.

selleşme – Aşağıdan Küreselleşme
Küreselleşmenin daha insani ve sosyal sorumlu hale dönüştürülmesini önerenlere göre,
küreselleşme; şirket yöneticileri ve dünyanın zengin ülkelerinin liderleri tarafından
yüceltilmektedir ve bu küreselleşme bu haliyle “yukarıdan küreselleşme”dir yani onların
yukarıdan dayattıkları bir küreselleşme türüdür. Buna alternatif olarak getirilen ise “aşağıdan
küreselleşme” dir ve aşağıdan küreselleşmeye göre de hem mevcut gruplar arasında hem de içinde
adaletli bir düzen kurulmalıdır.

Yukarıdan küreselleşmeye, dünyanın dört bir yanında taban hareketlerinde yer alan insanların,
küreselleşme sürecine kendi ihtiyaçlarını ve çıkarlarını dayatmak üzere birleştiği “aşağıdan
küreselleşme” ile karşı çıkılabilir ve çıkılmalıdır da diye düşünülür. Kendilerini küresel bir
hareketin parçası olarak gören, kendileri gibi düşünen başkaları ile bağlantı kuran ve ortak bir
vizyon geliştiren kişilerle aşağıdan küreselleşmenin ağırlık kazandığı bir hareket doğmakta olup,
bu hareketi oluşturan küresel taban hareketleri arasındaki dayanışma oldukça önemlidir.

Bu bağlamda, küreselleşme konusunda politikaların koordine edilmesi için, gelişmekte olan
ülkelerde üst düzey mekanizmaların kurulması, insani gelişme öncelikleri ve yoksul ülkelerin
koşulları düşünülerek yardımların yeniden düzenlenmesi, Dünya Ticaret Örgütü’nün kurumsal
yapısının gözden geçirilmesi ve DTÖ’de uluslararası müzakerelerde yoksul ülkelere yardımcı
olacak bir ombudsman ile bağımsız yasal bir yardım merkezinin kurulması, yoksul ülkelerin
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ihtiyaçlarını da dikkate alacak şekilde, küresel teknolojik devrimin finansmanında yeni
kaynakların araştırılması, yoksullar için de yeni teknolojilere ulaşmanın sağlanması, ülkelerin
yanı sıra, çok uluslu işletmeler, sendikalar ve diğer hükümet dışı örgütleri de kapsayacak
şekilde, farklı grupların temsilcilerinin yer aldığı bir küresel forumun ve zenginlerle
yoksulların karar sürecinde bir arada temsil edildiği bir küresel yönetişimin tesisi, insan hakları
ihlalleri, çevre kirliliği ve aids gibi insanların güvenliklerini küresel düzeyde tehdit eden
sorunlarla başa çıkabilmek için daha kapsamlı yaklaşımların geliştirilmesi gerekmektedir.
Görüldüğü gibi aşağıdan küreselleşme, diyalog, karşılıklı yardım ve uluslararası dayanışma,
ortak mücadeleler içinde yer alma gibi unsurları içinde barındırmaktadır.
Küreselleşme içinde yer alıp onu yönlendirme seçeneği yerine, küreselleşme karşıtı
davranışlarla yetinilmesi halinde, ulusal kimlik ve bütünlüğü yitirerek, farklı değerler sistemine
sahip devletçikler haline gelmek, bitmek tükenmek bilmeyen kısır tartışma çatışmalara
girişmek gibi tehlikelerle karşı karşıya kalınabilir.
Yukarıdan küreselleşmenin alternatifi olan aşağıdan küreselleşme ya da insani küreselleşme,
mümkün bir şeydir ve hatta gereklidir. Küreselleşme ekonomiyle ilgili olduğu kadar, kültür,
politika ve ahlakla da ilgilidir.
Neler yapılabilir?
Uluslararası hukuku güçlendirmeye önem vermek, uluslararası kurumlarda Güneyin daha
fazla temsil edilmesini sağlayarak ve küresel sivil toplum temsilcilerinin katılımına yer
açarak, BM’deki prosedürlerin demokratikleşmesi için uğraşmak gibi konularda adım atılmalıdır.
Enerjisini küreselleşmeye direnme yolunda harcayan toplumların, 21. yüzyılda başarılı olma
şansları

olmayıp, bunun

yerine,

küreselleşmeye boyun eğmeden ama

kesinkes de

reddetmeyerek, küreselleşmeyle baş etme yoluna gidilmesi gerekmektedir. Bunun da yolu,
toplumda belirli bir eğitim düzeyinin ve yaşam kalitesinin yakalanmasının hedeflenmesi ve
eğitim başta olmak üzere insan faktörüne yatırım yapılmasıdır.
Aşağıdan küreselleşmeyi savunanlara göre, küreselleşmenin iletişim alanında görülen olumsuz
sonuçlarına karşı çözüm olarak şunlar yapılmalıdır;
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• çok uluslu yayın kuruluşlarının ve onların yerel uzantılarının dışında, halkın
bağımsız medya kanallarını oluşturmak, desteklemek ve geliştirmek,

• sivil toplum çıkışlı girişimlerin desteklenerek güçlendirilmesi, seslerinin yükseltilmesi,
• medyanın fonksiyonları konusunda tüm kurumlarda iyileştirici yaklaşımlarda
bulunmak gerekmektedir.
Gelişmekte olan ülkeler, medya alanındaki eşitsizlikten kurtulmak için kendilerine özgü
enformasyon ve iletişim politikaları oluşturmalı, özel sektör ve devlet işbirliği içinde olmalıdır.
Yatay örgütlenme ile bölgesel bir ortam yaratılarak, küresel olana ürün satacak bir alternatif
oluşacak ve böylelikle küresel süreç içinde aktif katılım sağlanabilecektir.

kışı Nasıl Gerçekleştirilir?
Dünyada var olan ekonomik güçler dengesizliğine paralel olarak, enformasyon alanında da
kuzey ve güney ülkeleri arasında dengesizlik ve eşitsizlik söz konusudur.

Ekonomik ve kültürel yönden gelişmiş olan ve iletişim teknolojilerini geliştirmeye devam eden
ülkeler,

iletişim

imparatorlukları

kurarak egemenliklerini

güçlendirmişler,

etki

ve

üstünlüklerini daha da yaygınlaştırmışlardır.

ek Yönlü Enformasyon
Teknolojinin hızla gelişimi, beraberinde uluslararası iletişimle birlikte habercilik anlayışına da
yeni

boyutlar getirmiştir.

Teknolojik

gelişmeler bütün dünya ülkelerinde aynı hızı

göstermediğinden, kuşkusuz enformasyonun dünya düzeyinde dağılımında da dengesizlikler
vardır.
Enformasyon akımı genelde, gelişmiş ülkelerden, gelişmemiş ülkelere doğru yapılmaktadır.
Benzer ya da aynı dilleri konuşan, tarihsel bağlarla birbirleriyle ilişki içinde olan ülkeler arasında
enformasyon aktarımı çok olmasına rağmen, bunun tersine, farklı geçmişi bulunan ülkelerde
düşük düzeydedir.

Teknik yönden gelişmiş ülkelerden, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere aktarılan tek
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yönlü iletişim, dengesiz bir iletişimi oluşturmaktadır. Bu tek yönlü akış, nitelik ve nicelik
bakımından hemen fark edilebilmektedir.
Az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru bilgi alış verişi ya hiç yoktur ya da çok azdır. Yani
iki yönlü bir bilgi aktarımı söz konusu değildir.
Kitle iletişim araçlarının mülkiyeti ve dağılımı bakımından görülen dengesizlikler, ister istemez
haberin dolaşımını da olumsuz yönde etkilemektedir.
Gelişmemiş ülkeler, iletişim sürecinde gelişmiş ülkelerin egemenliği altında yer alabilmektedir.
Nitekim 1. ve 2. dünya savaşlarından sonra, Reuters, Havas ve Wolf Haber ajansları ortaya
çıkan enformasyon boşluğunu doldurmakla birlikte, dünyayı kendi haber bölgeleri şeklinde
bölerek dengesiz iletişimde rol oynamışlardır. Daha sonra bu ajanslara diğerleri de eklenmiştir.
Dünya üzerindeki düzensiz iletişimde haber ajansları yanında iletişim uyduları, dergiler,
gazeteler, bazı radyo ve televizyon kuruluşları da etkili olmuşlardır.
Enformasyon dengesizliği dendiğinde ne anlamak gerekir?

• Her şeyden önce, bazı ülkelerin diğer bazı ülkelerden daha fazla yararlı bilgiyi
ellerinde bulundurması olayıdır,

• Enformasyon dengesizliği, yine bazı ülkelerin diğer bazı ülkelerden enformasyonu
üretme, kaydetme, işleme ve dağıtım açısından daha fazla olanaklara ve kapasiteye
sahip olması anlamına gelmektedir.

• Bu kapasite, enformasyonun oluşturularak biçimlendirilmesi ve kullanılması için
gerekli olan bilgisayarlar ve enformasyonun taşınmasında işlevler gören kitapların
varlığıyla doğrudan ilgilidir.

• Bu durum, enformasyonu elde etme tekniklerine sahip olmakla da ilgilidir.
Üretim ve dağıtım olmak üzere iki ayrı aşama olarak tanımladığımız enformasyon akışının, her
iki aşamasında da etkin olmak gerekmektedir. Sadece üretim sürecindeki etkinlik yeterli
olmamakta, eğer dağıtım sürecinde kontrol söz konusu değilse, ürettiği enformasyon işlevsiz
kalabilmektedir.
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Enformasyonun

etkin olabilmesi

için

adresine ulaştırılması gerekmektedir.

şim ve Mowlana’nın Modelleri
Uluslararası iletişim alanında kuzey-güney ya da diğer bir ayrıma göre gelişmiş-azgelişmiş
ülkeler arasındaki iletişimde, ikinciler aleyhine mevcut olan durum, haberin işlenmesi açısından
şu şekilde özetlenebilir:
Kuzey ile daha zengin, kuzey yarımkürede yer alan endüstrileşmiş ülkeler kastedilmektedir.
Güney ile de daha küçük ve daha fakir, güney yarımkürede yer alan Afrika, Latin Amerika ve
Asya ülkeleri kastedilmektedir.

Güneyden Kuzeye ve Güneyin içinde geri dönen akışlar daha zayıftır. Bir diğer yönü,
uluslararası haberlerin Güneyde çoğu zaman, Kuzeyli muhabirler tarafından toplandığı, daha
sonra Güneyde yerel kitle iletişim araçları tarafından dağıtılmadan önce işlenmek ve
kurgulanmak üzere Kuzeye döndüğü gerçeğidir. Bu süreç, iki blok arasında hammaddelerin
Kuzeye akıp, pahalı ve her zaman pek uygun olmayan işlenmiş mallar olarak geri geldiği ticaret
ilişkileriyle paralellik gösterir.

Uluslararası haberler, güneyde çoğu zaman, kuzeyli muhabirler tarafından toplanır. Daha
sonra güneyde yerel kitle iletişim araçları tarafından dağıtılmadan önce işlenmek ve
kurgulanmak üzere Kuzeye döner. Yani ham olan, işlenmemiş haber güneyden çıkar, kuzeye
gider, orada işlenir, kurgulanır ve güneye pazarlanır.

Merkez- çevre modeline göre ise, dünya merkez ve çevre ülkeleri olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
Merkezin çevreye haber akışı üstünlüğü vardır. Merkez ülkelerin kendi uyduları vardır bu
nedenle bu ülkeler çevre ülkelere göre daha az bağımlıdır ve kendi haber toplama ve işleme
kaynakları vardır.

• Modellere göre, haberi veren merkez, haberin üstünlüğüne sahiptir.
• Merkez haberleri, çevre haberlerine göre daha önemlidir.
• Çevre ülkelerin kendi aralarında ya çok az ve zayıf ya da hiç haber akışı yoktur.
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• Gelişme

yolundaki

ülkeler,

tüm

bölgesel

haberleri

uluslar

arası

dolaşımlı ajanslardan alırlar,

• Komşu

ülkeler,

aynı

bölgede

yaşadıkları

halde,

kendi

aralarında

haberleşemedikleri için birbirlerine yabancıdırlar.

• Kendi bölgelerinde olup biteni, uluslararası haber ajanslarından öğrenip, onların
sesiyle, onların ideolojisiyle yansıtırlar.

• Birçok gelişmiş merkez ülke de, görece bağımlı durumdadır. Örneğin birçok Avrupa
ülkesinin hızla artan bir şekilde kültürel açıdan ABD’nin istilasına uğraması gibi.

r Akımı

Gelişmiş ülkelerin haber ajanslarından, gelişmemiş ülkelere yönelen bu tek yönlü akım, bu
ülkelerin algılama sürecini tümüyle etkilemektedir. Dünyanın herhangi bir bölgesinde gelişen
bir olayla ilgili bilgilerin, örneğin Reuters’in bürosuna ulaşması için bir dakika yeterlidir.
Ama gelişmemiş ülkelerin bu habere ulaşmaları tümüyle o ajansa bağlıdır. Haberi hiç
dağıtmayabilir ya da istediği zaman ve istediği biçimde verebilir. Örneğin, önemli bir hükümet
darbesini, sıradan bir magazin haberinden sonra verebilir.
Her gazetecinin haberi, kendi bakış açısıyla görüp yorumlaması gibi, her ajans da kendi
politikasına göre değerlendirir. Örneğin bir İngiliz gazeteci, Ortadoğu’ya ilişkin bir haberi,
kendi kültürüne, bakış açısına, okuyucusunun ya da dinleyicisinin niteliğine göre
değerlendireceği için, haber, kaynaklandığı ülkenin ölçülerine, özelliklerine yabancılaşacaktır.
Haber ajansının politikasının devreye girmesi ile, olaylar tamamen tam tersi olarak da
yansıtılabilir.
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Uygulama Soruları

1- Yukarıdan küreselleşme nedir? Tanımlayınız.
2- İnsani küreselleşme nedir? Tanımlayınız?
3- Enformasyon dengesizliği nedir? Tanımlayınız.
4- Tek yönlü haber akışı ne demektir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Küreselleşmeye karşı yerelleşme çabaları dikkat çekmektedir. Yerelleşme stratejileri üzerinde
durulmakla birlikte ayrıca, aşağıdan küreselleşme, yukarıdan küreselleşme olguları açıklanmaya
çalışılmıştır. Bu bölümde ayrıca küreselleşmeyle mücadele etmek adına neler yapılabileceği
üzerinde de durulmuştur. Bu bölümün önemli konularından biri de küresel haber akışı nasıl
gerçekleştirilir? Tek yönlü enformasyon dendiğinde ne anlamak gerekir gibi sorulara yanıt
vermeye çalışılmıştır.
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3. ULUSLARARASI HABER AKIŞININ ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1- Uluslararası Haber Akışının Özellikleri
2- Haber ve Bilginin Serbest Dolaşımını Engelleyen Nedenler
3- İletişim Düzenindeki Dengesiz Dağılımın Kanıtları
4- Yeni İletişim Düzeni Politik Arenayı Nasıl Etkilemiştir?
5- Demokrasi Etkeni ve İletişim
6- Seçim Dönemleri ve Yeni İletişim Teknolojileri
7- Enformasyonun Dengeli Dağılımı ile İlgili Yapılan Çalışmalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Haber ve bilginin serbest dolaşımını engelleyen nedenler nelerdir?
2- İletişim düzenindeki dengesiz dağılımın kanıtları hakkında bilgi veriniz.
3- Yeni İletişim Düzeni Politik Arenayı Nasıl Etkilemiştir?
4- Demokrasi faktörünün iletişim alanına olan etkilerini analiz ediniz.
5- Enformasyonun dengeli Dağılımı ile ilgili ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Demokrasi ve iletişim

Demokrasinin iletişim
alanındaki etkileri
hakkında bilgi sahibi
olur.

Dersle ilgili notları okuyarak
ve başka kaynaklarla da
öğrendiği bilgileri pekiştirerek

Haberin uluslararası
alanda dolaşımı

Haberin uluslararası
alandaki dolaşımının
hangi gelişmelerden
etkilendiğini analiz
edebilir.

Dersle ilgili notları okuyarak
ve başka kaynaklarla da
öğrendiği bilgileri pekiştirerek.

İletişimin dünya üzerinde
dengesiz dağılımı ve
sonuçları

İletişimin dengesiz
dağılımının olası
sonuçlarını
yorumlayabilir

Dersle ilgili notları okuyarak
ve başka kaynaklarla da
öğrendiği bilgileri pekiştirerek
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Anahtar Kavramlar

Uluslararası iletişim,
Demokrasi,
Haberin serbest dolaşımı,
Enformasyonun dengesiz dağılımı,
Yeni iletişim teknolojileri,
Seçim dönemleri ve iletişim
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3.1. Giriş
Uluslararası haber akışının özellikleri ve genel nitelikleri hakkında bilgi verildikten sonra,
uluslararası arenada haberin ve bilginin serbest dolaşımını engelleyen faktörler üzerinde
durulacaktır. Ayrıca “yeni iletişim düzeni” nin politik arenayı nasıl etkilediği hakkında bilgi
verilecektir. Yeni iletişim teknolojileri ve politik ortam arasındaki ilişkiye değinilirken, yeni
iletişim teknolojileri aracılığıyla siyasal alanda yaşanan değişim ve dönüşümler analiz edilecektir.
Ve son olarak enformasyonun dünya üzerinde dengeli dağılımı ile ilgili yapılan çalışmalar
hakkında bilgi verilecektir.
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3.1. Uluslararası Haber Akışının Özellikleri


Ham enformasyon, gelişmekte olan ülkelerden, gelişmiş ülkelere, özellikle ABD’ye akar.

• Gelişmiş ülkeler, ham enformasyonu depolamada, işlemede ve kullanmada birbirleriyle
işbirliği yaparlar.
• Gelişmekte olan ülkeler, kendilerinden giden ham enformasyonu işlenmiş olarak ve para
ödeyerek alırlar.
• Gelişmekte olan ülkeler kendi aralarında işbirliği yapmazlar.
3.2. Haber ve Bilginin Serbest Dolaşımını Engelleyen Nedenler
Dünyada haber, bilgi ve enformasyonun serbest ve dengeli dağılımını engelleyen nedenleri dört
ana başlıkta incelemek mümkün;
1- İletişim Teknolojilerindeki Dengesiz Dağılım
Haber ve bilgilerin dünya üzerindeki serbest dolaşımını engelleyen etmenlerin başında iletişim
teknolojilerinin ülkeler arasındaki dengesiz dağılımı gelmektedir. Gelişmiş ülkeler bu
avantajlarını kullanarak, az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeleri sürekli etkileme çabası
içindedirler.
Dağıtılamayan bilginin veya haberin önemi ve etkisi yoktur. Teknoloji, verilerin dağıtımını,
paylaşımın sağlayan faktörlerin başında yer almaktadır. Bu nedenle, az gelişmiş ülkeler, iletişim
araçlarının üretimi ve teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda gelişmiş ülkelere bağımlıdırlar.

Teknolojik bağımlılık, ister istemez içerik bağımlılığını da beraberinde getirmektedir.
İletişim teknolojisi bakımından ABD, kuzeyin merkezi konumundadır. Uzakdoğu’da ise
merkeziliği Japonya elinde bulundurmaktadır. Güneyde Latin Amerika ülkeleri, Arjantin,
Meksika, Brezilya, iletişim teknolojileri açısından aşama içinde bulunmalarına rağmen, kuzeyin
zenginliğine ve çeşitliliğine ulaşmaları konusunda belirli bir süreye ihtiyaçları vardır.
İletişim teknolojileri açısından en yetersiz bölge ise Afrika ve Ortadoğu’dur. Güney yarıkürenin
yer aldığı ülkeler teknolojik yetersizlik nedeniyle, bilgi ve haberlerin dağılımında da, gelişmiş
ülkelerin egemenliği altındadır.
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2- Ekonomik Yetersizlik

Teknoloji nasıl iletişim düzenini etkiliyorsa, elbette bunların temelinde de ekonomik güç
yatmaktadır. Bu bağlamda iletişim teknolojisiyle, ekonomik güç doğru orantılıdır. Az gelişmiş ya
da gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik sistemin güçsüzlüğü, medya organizasyonlarını da
olumsuz etkilemektedir.

3- İletişim Altyapısındaki Yetersizlik
İletişim alt yapısının yetersiz olduğu az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, yabancı gazetecilerin
çalışma alanı olmaktan da çıkmaktadır. Bu ülkeler sadece iç savaş, darbe, büyük doğal afetler,
kazalar

olduğunda

olumsuz

görüntüleriyle

uluslararası

haber

dağıtım

kanallarına

girebilmektedirler.

Haber dağıtım kanallarını ellerinde bulunduran gelişmiş ülkelerin haber ajansları, kendi yaşam
biçimlerini, kültürlerini ve ideolojilerini az gelişmiş ülkelere yayma imkanına da sahiptirler. Bu
nedenle geri kalmış ülkeler, batılı kültürel değerlerin bütün dünyaya egemen olduğunu, yerel
kültürlerin ortadan kalktığını ya da kalkmakta olduğunu öne sürmektedirler.

Teknolojik altyapı eksikliği ya da yetersizliği, iletişim ve haberciliği de olumsuz etkileyecektir.
Dağıtılmayan bilgi ve haber, hem etki hem de değerlendirme açısından hiçbirşey ifade
etmeyecektir.

4- Rejim Engeli
Haberin serbest dağılımı önündeki engellerden biri de rejim kaynaklıdır. Örneğin İran yönetimi,
ülkedeki uydu antenlerinin kullanımını yasaklamıştır. Havadan yerleşim bölgelerinin fotoğrafı
çekilerek uydu antenleri belirlenmektedir.
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• Yukarıda sözü edilen nedenlerden dolayı haber ve bilgi dağılımında standartlaşma tam olarak
sağlanamamaktadır. Rejim kaynaklı engellemeler, ekonomik güçsüzlüklerin yol açtığı iletişim
teknolojisindeki altyapı eksikliği, yararlanma oranlarındaki dengesizlik, bilginin sağlıklı
dağılımının önündeki en önemli engellerdir.
Teknolojiyi elinde bulunduran ve bunu sürekli geliştiren, yenileyen, bilginin, haberin toplanması,
depolanması ve dağıtımında öncülüğünü ve önceliğini her zaman koruyacaktır.
3.3. İletişim Düzenindeki Dengesiz Dağılımın Kanıtları
Dünyadaki iletişim dengesizliğini göstermek için ileri sürülen kanıtlardan bazıları şunlar;
1- Beş büyük haber ajansı (AP, UPI, Reuters, AFP ve TASS) dünyada dolaşan haberlerin yüzde
90’ını dağıtmaktadır.
2- Dünyada önem taşıyan gazete ve dergilerin hemen hemen hepsi ABD, İngiltere ve Fransa’da
yayınlanmaktadır.
3- Yabancı ülkelere yayın yapan radyoların çoğu sanayi ülkelerindedir.
5- Haber görüntü ve filmleri büyük çoğunlukla ABD ve İngiltere kaynaklıdır.
6- Satışa çıkarılan TV programlarının hemen hemen tümü Batılı sanayi ülkelerinden olup,
bunların üçte ikisi de ABD kökenlidir.

3.4. Yeni İletişim Düzeni ve Politika
Yeni iletişim düzeni hiç kuşkusuz politik hayat üzerinde de etkilerini göstermektedir. Bu etkiler
daha çok ABD’de hissedilmekle birlikte, diğer sanayileşmiş ülkelerde de yansımaları
görülmektedir. Örneğin ABD tipi seçim çalışmalarında, seçim araştırmalarında, kampanya
danışmanları, reklam teknikleri oldukça yaygınlaşmıştır. İletişim teknolojisindeki bu yenilikler,
çoğu ülkelerde siyasal alanda da egemenlik kurulmasını sağlamıştır.
İran Örneği: Üçüncü dünya ülkelerinden İran’da yeni iletişim araçlarının siyasal etkisiyle ilgili
örneklerden birisi de İslam Devrimi sırasında yaşanmıştır.
Şah Rıza Pehlevi büyük yatırımlar yaparak, geniş bir radyo televizyon ağı kurmuştur. Muhaliflerin
bu ağdan yararlanabilmesi mümkün olmamıştı. Onlar da kendi iletişim ağını kurmaya
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çalışmışlardı. Sürgündeki Ayetullah Humeyni’nin mesajları ülkeye kasetlere kayıtlı olarak
sokuluyordu. Fotokopi makinelerinden de geniş ölçüde yararlanıldı. Elektronik araçlarla
geleneksel iletişim ağlarının birleştirilmesi son derece etkili oldu.

Bu örnek, yeni iletişim

teknolojilerinin dışarıdan gelecek mesajlara ülkeyi açarak ve içeride de mesaj dolaşımını
kolaylaştırarak siyasal güçleri etkilediğini ortaya koymaktadır.

3.5. Seçimler ve Demokratik Araçlar

Demokratik ülkelerde radyolar, televizyonlar, videolar, fakslar ve diğer elektronik araçlar seçim
atmosferinde toplumu etkileme ve yönlendirme açısından önemli rol oynamaktadırlar.
Şu noktaya dikkat etmek önemli; yeni iletişim teknolojileri politikacılara, ara kademeleri
aşarak seçmene doğrudan ulaşma imkanı da vermektedir. Bu durumun bazı siyasal
kurumları zayıflattığı da bir gerçektir.
Örnekler:
İran İslam Devrimi’nden sonra, ABD Büyükelçiliğini ele geçirenler, yetkililerle konuşmak yerine
çeşitli TV kanallarıyla iletişim kurmayı tercih etmişlerdir. Bu şekilde doğrudan ABD halkı ile
iletişim kurmayı tercih etmişlerdir.
Birçok üçüncü dünya ülkesinde yaşanan anlaşmazlıklarda da, özellikle uydular aracılığıyla her
yerden yayın yapabilen televizyonlarla, aşırı gruplar seslerini duyurabilmişlerdir.
Körfez savaşında Saddam Hüseyin’in CNN televizyonuna sürekli yayın izni vermesinin altında
yatan gerçeğin, elinde Batı kamuoylarına açık bir mikrofon bulundurma isteğinden
kaynaklanmaktadır.
Gorbaçov da, modern medya teknolojisinden yararlanarak, Batı kamuoyunu etkileme çalışmaları
yapmıştır.
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Özetlersek, yeni iletişim ortamında sadece demokratik süreç ve yöntemlerin değil,
diplomatik yöntem ve süreçlerin bir bölümünün de medyalar tarafından devralındığı
anlaşılmaktadır.

3.5.1. Demokrasi Etkeni
Oluşan bu yeni iletişim ortamı, politik yapılanmayı da etkilemiştir. Buna bağlı olarak seçim ve
tekniklerinde de önemli değişiklikler meydana gelmiştir.
İletişim teknolojileri sayesinde toplumda dolaşan siyasal enformasyonun hacmi yoğunlaşmış,
iletişimin hızı artmış, çoğu siyasal olay canlı olarak yayınlanmış, bu nedenle birçok siyasal olay
sırf medya için sahnelenmiş, medya ile seçmen karşı karşıya kalmış, siyasal partilerin,
tartışmaların, pazarlıkların ve uzlaşmaların önemi azalmıştır.
Yeni medyalar, alıcının mesaj üzerindeki egemenliğini güçlendirmiş, teknolojik seçeneklerin
bolluğu karşısında vatandaşlar istedikleri mesajları alıp, istemediklerini dışlamakta daha özgür bir
konuma gelmişlerdir.
Yeni medya teknolojileriyle, iletişim ortamının güçlenmesiyle, yerel basının sesinin yükselmesi
ve daha geniş kesime ulaşması, merkezin hegemonyasının zayıflatılması bakımından da
önemlidir. Yani, yerelleşme eğilimleri güçlenmiştir.
Doğrudan demokrasiye yönelik yöntemlerin kullanımı, karşılıklı etkileşim sağlayan teknolojilerle
birlikte çoğalmış, anında kamuoyu yoklamaları, referandumlar, evden oy kullanma ya da görüş
bildirmeler giderek yaygınlaşmıştır.
Politikacıların seçmenleri belirleme imkanları güç kazanırken, istedikleri mesajları hedef kitlelere
ulaştırma yetenekleri de artmıştır. Buna karşın, seçmenlerin de kitle iletişim araçlarını kullanarak
politikacıları denetlemeleri bağlamında önemli adımlar atılmıştır.
3.6. Savaşların Naklen Yayını
Yeni iletişim düzeninde artık savaşların da spor karşılaşması, konser veya herhangi bir sosyal
etkinlik gibi naklen verilmeye başlandığı bir sürece girilmiştir.
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Savaş haberlerinde, sansür gibi engeller ortadan kalkmıştır. Naklen savaş dönemi, 1991 Körfez
Savaşı’nda başlamıştır. Dünyada ilk kez körfez savaşında, bir savaşın naklen yayını
gerçekleşmiştir.
Uluslararası iletişimin önemli araçlarından CNN televizyonu da savaşla adeta özdeşleşmiştir.
Yeni teknoloji sayesinde milyarlarca insan, evlerinde, kahvelerde, hatta sokaklarda, savaşı canlı
olarak izleyebilmişlerdir.
Aslında olay, teknolojik açıdan başarı olabilir ama mesleki açıdan ise yenilgi olarak görülmelidir.
Çünkü yeni teknolojiler, medya mensuplarına birçok kolaylık ve hız sağlamasına karşın,
gerçeklerin yansıtılmasında maalesef aynı başarı sağlanamamıştır.

3.7.

Enformasyonun Dengeli Dağılımı İle İlgili Çalışmalar

Yeni ekonomik düzen anlayışı, uluslararası ilişkilerin sömürgecilikten kurtarılmasını
öngörüyordu. Üçüncü dünya ülkeleri olarak adlandırılan bloksuzlar ve bağlantısızlar, uluslararası
alanda eşitlik ve adil ilişkileri temel alan bir düzenin kurulmasını istiyorlardı.
Gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelerle ilişkilerini tek bir merkezde, ortak bir denetim altında
toplamak eğilimindeydiler. Bu görüşler, kısa bir süre sonra gelişmiş ülkelerle, az gelişmişlerin
diyaloğu olarak kabul edilen UNCTAD Konferansı’na dönüşmüştür. (BM Ticaret ve Kalkınma
Örgütü)
Bu gelişme, kısa süre sonra, yeni ekonomik düzenden iletişim düzenine da yansıyarak, Yeni
Uluslararası İletişim Düzeni kavramını ortaya çıkarmıştır.
3.7.1. Basın Ahlak İlkesine Doğru Atılan Adımlar
Uluslararası iletişim düzenine yöneliş ve haberlerin serbest dolaşımı gibi konular, 2. Dünya
Savaşı’ndan sonra BM Genel Kurulu’nda tartışılmış, 1958 yılında BM Ekonomik ve Sosyal
Konseyi’nce az gelişmiş ülkelerde kitle iletişim araçlarının geliştirilmesi amacıyla bir eylem planı
hazırlanması istenmiştir.
Bu girişimlerden 10 yıl kadar sonra BM; birtakım baskı gruplarının etkisiyle geri adım atmış,
ancak 70 yılında UNESCO Genel Kurulu’nda, kitle iletişim araçlarının uluslararası anlayışa ve
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barışa yararlı olabilmeleri konusu ele alınmıştır. Uzun çalışmalar sonucu, 1978 yılında iletişim
araçları üzerinde yeni iletişim düzeninin kurulmasıyla bir bildiri hazırlanabilmiştir. Bu bildirge
tamamen Basın Ahlak Yasası’nın ilkelerini derleyen bir çerçeve niteliğindedir. Bu bildirge aynı
zamanda iletişimle ilgili bazı kurumların temellerinin atılmasına zemin de hazırlamıştır.
Bu kurumlar arasında Bağlantısız Ülkeler Haber Ajansları Havuzu, Bağlantısız Ülkeler Radyo ve
Televizyon Örgütü’nü, Bağlantısız Ülkeler İletişim Konseyi’ni ve Bağlantısız Ülkeler
Telekomünikasyon Komitesi sayılabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik ?
Uluslararası Haber Akışının Özellikleri
Haber ve Bilginin Serbest Dolaşımını Engelleyen Nedenler
İletişim Düzenindeki Dengesiz Dağılımın Kanıtları
Yeni İletişim Düzeni Politik Arenayı Nasıl Etkilemiştir?
Demokrasi Etkeni ve İletişim
Seçim Dönemleri ve Yeni İletişim Teknolojileri
Enformasyonun Dengeli Dağılımı ile İlgili Yapılan Çalışmalar
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4.

ULUSLARARASI İLETİŞİM KURAMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

4.1.

Modernleşme Kuramı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Modernleşme kuramı nedir?
2- Kuramın öncüleri kimlerdir?
3- Kuramın aldığı eleştiriler hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Modernleşme kuramı

Kuram hakkında bilgi
sahibi olur

Kuram hakkında detaylı
olarak farklı kaynaklardan
bilgi toplamak ve analiz etmek

Kuramın Eleştirisi

Hangi noktalarda eleştiri
aldığını analiz edebilir

Eleştiriler hakkında detaylı
araştırmalar yapmak
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Anahtar Kavramlar
Modernleşme kuramı

10 / 14

Giriş
Uluslararası iletişim kuramlarından modernleşme kuramı üzerinde durulacaktır. Kuram tüm
yönleriyle analiz edilmeye çalışılacaktır. Bu bölümde ayrıca modernleşme kuramına getirilen
eleştiriler üzerinde de durulacaktır.
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4.1. Modernleşme Kuramı

Uluslararası İletişim Kuramları
Uluslararası iletişim alanı, üç başarılı bilimsel kuram tarafından etki altına alınmıştır.
Bunlar;

- Modernleşme-gelişme,
- Kültürel emperyalizm ve
- Küresel çoğulculuk kuramıdır.
Sonuncu kuram, küresel-yerel çelişkilerini başarılı bir şekilde vurgulamakta ve konuyu tutarlı bir
şekilde araştırmaya devam etmektedir.

• Modernleşme Kuramı
Modernleşme, diğer bir deyişle “gelişme” kuramı, 1960’ların başındaki gelişmeci düşünceden
ortaya çıkmıştır. David Lerner, Wilbur Schramm, Everett Rogers, Peter Berger ve Marshall
Berman’ın öncüleri olduğu bu kurama göre, “az gelişmişliğin nedeni olan geleneksel düşünce
ve davranış kalıpları ile inanç ve değerler sisteminin terki halinde, gelişme süreci kendiliğinden
gerçekleşecektir.”
Bu görüş taraftarlarına göre, her toplumun kaçınılmaz bir biçimde aynı yapısal
özellikleri içeren dönüşüm geçirmesi modernleşme için şarttır.
Bu dönüşüm nasıl gerçekleşecek?
Bu dönüşüm; sanayileşme, kentleşme, okur yazarlık oranının ve eğitim düzeyinin yükselmesi,
kitle iletişim araçlarının varlığı, siyasal birlik ve bütünleşme, toplumsal yapılanmaların ve
kurumların gelişerek uzmanlaşması ve sanayileşme sürecine ayak bağı olan geleneklerin yok
edilmesi ile gerçekleşmektedir.

Lerner’a göre “Batılı modernleşme modeli”,

değişmesi olanaksız belli başlı evrensel

özellikler taşımaktadır. Sözgelimi, -bu modelin uygulandığı- her yerde, kentleşmeyle birlikte
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okuma yazma oranı yükselmiş, yükselen okuma yazma oranı, gazetelerin yaygınlaşmasına ön
ayak olmuş, yaygınlaşan gazetelerle daha geniş ekonomik ve daha büyük siyasal katılım
gerçekleşmiştir.
İkinci Dünya Savaşı’nın hemen sonrasındaki iyimser günlerde uluslararası iletişim, daha
geniş uluslararası anlaşmaya ulaşmada; modernleşme ve ulusu oluşturmada bir araç olarak
görülüyordu. Üretimde ilerleme ve bireysel demokrasi kültürünü geleneksel toplumlara
iletebileceği düşünülüyordu.
Bu kurama göre, gelişmemiş ülkelerin, modernleşebilmek ve gelişebilmek için Batılıların
gittikleri yoldan gitmeleri, Batılıların uyguladıkları sosyal, ekonomik ve siyasal yapıların
oluşturulması gerekmekte olup, bu yeniden yapılanmada ise kitle iletişim araçlarının rolü
büyüktür.

Bu bağlamda kitle iletişim araçlarının tek amacı ve ideolojik backgroundu; ilerlemeyi,
gelişmeyi artırıcı, motive edici yayınlarda bulunmaktır. Kitle iletişim araçları kırsal kesimlerde
yaşayan insanları dünyaya bağlamakta ve bu kişilerin toplumsal –siyasal katılımını
sağlamaktadır.

Bu bağlamda, modernleşmenin başlıca şartı olan iletişim araçları, ulus içinde ve uluslararasında
ekonomik ve toplumsal bütünleşmenin temel aracıdır. Bütünleşme ve iletişim konusundaki
çalışmaların başlatıcısı olan Karl Deutsch, iletişim ağlarını “hükümetin sinir ağları” olarak
tanımlayarak, iletişim teknolojilerine “bütünleşmenin hem eyleyeni hem de göstergesi” olarak
önem vermiştir.

Uluslararası iletişimin kültürel boyutu, modernleşme kuramı taraftarlarınca, kültürel alışveriş
ve demokratik iletişim olarak nitelenir.

Modernleşme sorunu, yeniliğin yayılma süreci olarak tanımlanır. Az gelişmiş toplumlar, tutum
ve davranışlarını modernleştirerek, geleneksel olarak tanımlanan bir kültür ve toplumdan,
çağdaş olarak tanımlanan bir kültür ve topluma geçeceklerdir. Yani burada çağdaş tutum ve
davranışların benimsetilmesi yoluyla “Batılılaştırma” önerilmektedir.
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Bu kurama göre önemli olan, teknolojiyi daha fazla ve daha yaygın elde etmektir. Modern kitle
iletişim araçlarına sahip olmak eşitliği sağlayacaktır ve teknoloji bu anlamda modernleşmenin
tek aracıdır.
Bu teknolojiler ile baskıcı rejimlerin ayakta kalma şansları ortadan kalkarken, halkların dünyaya
açılmaları sağlanmakta ve küresel anlamda demokrasi gelişmektedir.

Modernleşme doğrultusunda fikirler, özgürlükçü ve demokratik bir şekilde toplumun her
kesimine iletilebilmektedir.

Bu kurama göre, modernleşmek için,
1- Modern teknolojiye sahip olmaları gerekir, bunun da en kestirme yolu satın almaktır,
2- Teknolojiyle birlikte, bu teknolojiyi kullanacak, işletecek bilgi, tecrübe ve değerler
sistemine yani profesyonelliğe de sahip olmaları gerekir. Bu ülkelerin gelişebilmek için
belli bir teknolojiye sahip olmaları zorunludur.
David Lerner’a göre, modernleşme durumuna geçilebilmesi için modelin Batı’dan alınması
gerektiğini, geleneksel toplumdan modern topluma doğrusal geçişin az gelişmişlikten çıkış
yolu olduğunu, geleneksel topluma ait edilgenlik, kadercilik gibi değerlerin terk edilmesi ile
devingenlik gibi modern topluma ait olanların benimsenmesi gerekmektedir. Bu dönüşümde
medyaya büyük görevler düşmektedir. Kitle iletişim araçları ne denli yaygınlaşırsa, söz
konusu süreç o denli hızlanacaktır.
Everett Rogers ise modernleşmeyi, “kişi başına gelirlerin ve yaşam düzeylerinin artışını
sağlamak için, bir toplumsal sisteme, daha modern üretim yönetimleri ve toplumsal
örgütlenme aracılığı ile yeni düşüncelerin sokulduğu bir değişim tarzı” olarak tanımlamaktadır.
Yenilikçi düşüncelerin benimsenmesi veya yadsınmasında çeşitli tipler ve eylemler söz
konusudur. Mesela, yenilikçiler, erken benimseyenler, ağırdan alanlar ve geç kalanlar gibi.
Yine bu kurama göre az gelişmişliğin nedeni, bireylerin yeterince girişimci ruha sahip
olmaması ve yeniliklere açık olmamasıdır..
Modernleşme kuramına göre, toplumsal değişim ve ekonomik gelişme, bunlara uyum
sağlayamayan geleneksel toplumu, kaçınılmaz olarak modernleşmeye zorlamaktadır.
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Geleneksel topluma özgü öğeler ne kadar çok ve hızla elimine edilirse, modern topluma
geçiş o denli başarılı olacak ve modern toplumun bireysellik, özgürlük, akılcılık, yetkinlik
gibi özellikleri o kadar kolay pekişecektir.
Yine bir başka modernleşme kuramı öncüsü Marshall Berman’a göre de, asıl kültürel dayatma,
üçüncü dünya hükümetlerinin, modernleşmenin bastırılması ve geleneğin korunması adına
gerici bir mücadeleye girmeleridir.

• Kuramın Eleştirisi
Modernleşme kuramı, kapitalist Batı’nın, özellikle ABD’nin sömürgelikten bağımsızlığa geçen
ülkelere uygulayacağı kalkınma politikaları konusunda gerekli kuramsal zemini hazırlamaya
yönelik bir çaba olarak görülebilir.
Modernleşme kuramı, gelişmekte olan ülkelerde 1970’lerde ve 1980’lerde beklenen sonucu
vermedi. Birçok gelişmekte olan ülke, kitlesel yoksulluk, baskıcı rejimlerin yaygınlaşması,
bölgesel ya da iç savaşlarla boğuşmaktaydı. Söz konusu yıllarda belirtilen sorunların artması
üzerine, kuram da tartışmaya açıldı.

İdeolojik önyargılar taşıdığı, tek yönlü olduğu ve gelişmekte olan ülkelerin yaşadıkları
sorunları çözmeye yönelik bir öneride bulunmadığı, tam tersine bağımlılığı güçlendiren
yapılanmalara yönelindiği konusunda ciddi tartışmalara yol açtı.
Söz konusu yıllarda belirtilen sorunların artması üzerine kuramın bakış açısı, ideolojik
önyargılar ve ırksal üstünlük taşıması, tek yönlü olması ve sorunların üstesinden gelmenin
yollarını aramak yerine bağımlılığı güçlendiren çözümler önermesi nedenleri ile eleştirilmiştir.
Kuram, aşırı ben merkezci ve fazlasıyla ideolojik bulunmuştur.
Kuramın, gelişmekte olan ülkeleri ve toplumları Batılı ülkeleri benimsemesi yolunda
yönlendirirken, gelişmekte olan ya da diğer bir deyişle üçüncü dünya ülkelerinin kendilerine
özgü kültürel, tarihsel, ekonomik ya da siyasal özellikleri yok sayılmaktadır. Bu da kuramı
tutarsız ve kabul edilemez kılmaktadır.
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Buna göre Batılı toplumlar, merdivenin tepesinde, ideal bir yerde durarak gelişmenin yönünü
kendileri işaret etmektedirler. Merdivenin en alt noktasında da geleneksel toplumlar vardır
ve modernleşmek istiyorlarsa ellerindeki her şeyden feragat etmek zorundadırlar.
Bugünün küresel oyuncularının özgür dünyasında kültür Avrupa kültürü, Amerikan kültürü,
kısaca Batı kültürü olup, dünyanın geri kalan kısmının kültürü ise “vasat” olarak
nitelendirilmektedir.
İlerleme, büyüme, gelişme kavramları Batı’ya özgü niteliklerdir ve Batı’ya özgü kavramlardır.
Batı bu kavramları diğer toplumlara öğretmelidir, bu kuram tüm toplumlara uyan bir yaşam
biçiminin Batı’da olduğu iddiasını taşımaktadır.

Kuram, Batılı toplumları idealize etmektedir…
Ekonomik alandaki gelişme, üretim ve dağıtım eşit olmalıdır ama kimse bunun üzerinde
durmamaktadır.
Modernleşme modeli, yukarıdan aşağıya doğru tek yönlü bir yapıdadır ve gelirin ve
enformasyonun eşit dağılımı ile ilgilenmemektedir.
Gelişmemiş ülkelerde iletişim teknolojileri toplumun sadece belli, küçük bir azınlık kesimini
hedef almakta, bu teknolojiler toplumun tümüne yayılamamaktadır. Şehirlerde yaşayanlarla,
kırsal kesimde yaşayanların iletişim teknolojilerinden aynı oranda yararlandıklarını söylemek
zordur.
Modernleşme kuramı, modernleşme ve gelişme aracı olarak gördüğü teknolojilerin o ülkelerin
sosyo-kültürel

ve

ekonomik

yapısı

ile

uyumlu olup olmadığı konusunu da dikkate

almamaktadır.
Kuramın yetersizliği anlaşılınca, bu kuramı geliştirmeye yönelik veya yeni alternatif kuram
oluşturma çabaları devam etmektedir. Yeni geliştirilmekte olan kuramın 4 öğesi vardır;
1- Sosyo-ekonomik gelişmelerin ve enformasyonun eşit dağılımı,
2- Geleneksel yöntemlerle, modern yöntemlerin birleştirilmesi,
3- Gelişmekte olan ülkelerin kendi kaynaklarından ve olanaklarından yola çıkarak, kendi
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modernleşme programlarını hazırlamaları ve söz konusu programın halkın iradesi ve
katılımı ile uygulanması.
4- Bu

süreçte ülkelerin kendi kaynaklarını, dış

baskıların

etkisinde

kalmadan

kullanmaları.
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Uygulama Soruları

1- Modernleşme kuramı nedir? Analiz ediniz.
2- Aldığı eleştirileri yorumlayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Uluslararası iletişim kuramlarından modernleşme kuramı üzerinde durulmuştur. Kuram tüm
yönleriyle analiz edilmeye çalışılmış, ayrıca modernleşme kuramına getirilen eleştiriler
üzerinde de durulmuştur.
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5.

KÜLTÜREL EMPERYALİZM KURAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Kültürel emperyalizm, medya emperyalizmi ve küresel çoğulculuk kuramları hakkında bilgi
verildikten sonra, aynı kuramlarla ilgili olarak eleştiri aldıkları konular üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Kültürel Emperyalizm nedir?
2- Kültürel Emperyalizm kuramı hakkında bilgi veriniz.
3- Aldığı eleştirileri özetleyiniz.
4- Medya Emperyalizmi ne demektir?
5- Küresel Çoğulculuk kuramını açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kültürel emperyalizm
kuramı

Kuram hakkında bilgi
sahibi olur

Farklı kaynaklardan okuma
yaparak bilgilerini
pekiştirebilir

Medya emperyalizmi
kuramı

Kuram hakkında bilgi
sahibi olur

Farklı kaynaklardan okuma
yaparak bilgilerini
pekiştirebilir

Küresel çoğulculuk
kuramı

Kuram hakkında bilgi
sahibi olur

Farklı kaynaklardan okuma
yaparak bilgilerini
pekiştirebilir
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Anahtar Kavramlar
Kültürel emperyalizm kuramı,
Medya emperyalizmi kuramı,
Küresel çoğulculuk kuramı
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5.1. Kültürel Emperyalizm Kuramı

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde, 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.
Kültür emperyalizmi kuramı, modernleşme kuramının eleştirilerinin iskeletini oluşturur.
Modernleşme kuramı söylemi, belli bir “modern yaşam tarzının” hakimiyetini içermektedir.
Bunların arasında kapitalizm, kentleşme, kitle iletişimi, bir ulus devletler sistemi bulunur.
Modernliğin eleştirisi olarak kültürel emperyalizm, bu küresel kültür belirleyicilerinin
hakimiyetine getirilen bir eleştiri anlamını içerir.
Azgelişmiş dünya olarak adlandırılan şeyin gelişmesi, genellikle modernlik olarak algılanmakta
olup, “modernlik” ve “gelişme” her ne kadar birbirine bağlı kavramlar değilse de, birbirini
çağrıştırır hale gelmişlerdir.
Kültürel emperyalizmde medyanın rolü, Batı kültürünün dayatması olarak görülür ve medya,
genellikle kapitalist Batı kültürünün merkezine yerleştirilir.
Buna göre ülkeler arasında ekonomik ve siyasal bakımlardan varolan bağımlılık, kültürel
emperyalizm ile desteklenmekte ve gelişmektedir. Modernleşme ve az gelişme, birbiriyle
etkileşim içinde olan süreçlerdir.

Emperyalist dönemin sona ermesine karşın, emperyalist ilişkilerin, çevre ülkelerdeki az
gelişmişliğe neden olan sosyo-ekonomik ve siyasal sistemlerin, gelişmişler lehine yeniden
üretilmesi söz konusudur.

Söz konusu üretimde medya ideolojik bir görev yapmakta, bu ideolojik rol açıkça propaganda
kanalları veya örtülü ve çok daha etkili bir şekilde eğlence ve enformasyon olarak kendini
gösteren ifadeler biçiminde medya tarafından sunulmaktadır. Tüm bu ürünlerle de bireycilik,
kar etmeye ve tüketime yönelim gibi Batılı ülkelerin değer yargıları empoze edilmektedir.
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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 sorunu ortaya çıkmaktadır.
Amerikan kitle iletişimi, kültür ve yaşam tarzı dünyada rakipsiz egemenliğe sahiptir. Bu
üstünlüğün nedeni, çoğulcu, renkli ve umut verici bir görünüm içinde sunulması, rakipsiz Pazar
gücü ve kişilere heyecan, eğlence ve macera vaat etmesindedir.
Söz konusu olan sadece bir kültür sorunu değil, bunun devamında yaşam tarzının, düşünce
sistematiğinin yani beyinlerin tek tipleştirilmesi, yeniden düzenlenmesidir.

Kitle iletişim araçları tarafından sürekli yayılan tüketim kültürü, o ülkelerin toplumsal,
ekonomik koşullarına uygunken, gelişmekte olan ülkelerin toplumsal, ekonomik koşullarına
uyumlu değildir.

Bu kuramı kısaca özetlersek, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Afrika, Asya ve Ortadoğu’da
eski sömürge devletlerin bağımsızlıklarına kavuşmaları ile emperyalizm sona ermiş olmadı.
Eski sömürgeci devletler, bu ülkelerden ellerini kollarını sallayarak çıkmadılar, geride dillerini,
yaşam tarzlarını, değer yargılarını, inanç sistemini bıraktıkları gibi, daha sonra da kitle iletişim
araçları vasıtasıyla bırakılan bu özellikleri pekiştirici nitelikte kültürel, ekonomik, sosyal ve
siyasal manipülasyonlarını sürdürmüşlerdir.

Kitle iletişim araçları ve teknolojileri, dünyanın her tarafındaki farklı yaştaki, farklı toplumsal
sınıfa ait, çeşitli kültürlerden insanlara belli birtakım değerleri, bakış açılarını ve fikirleri iletir.

Böylelikle, kültürel bağımlılığın ölçüsü giderek artırılarak, vazgeçemedikleri emperyalist
isteklerini başka düzlem ve biçimde gerçekleştirmektedirler. Artık toprak istilası ve bunun için
de askeri güç kullanımı söz konusu olmayıp, bunun yerine düşüncelerin, duyguların,
inançların, modern pazarlama tekniği olarak kitle iletişim araçlarının kullanımı ile gelişmekte
olan ülkelere ihraç edilmesi söz konusudur.
Sömürgeliklerin artık baskı ve zor kullanarak değil, kitle iletişim araçları ile kurulan gönüllü
katılımla sağlanması, kültürel emperyalizmin daha da vahim bir görünümüdür.
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5.2. Medya Emperyalizmi
Kültürel emperyalizm bağlamında geliştirilen bir görüş olan medya emperyalizmi, “bir
ülkedeki kitle iletişim araçlarının mülkiyeti, yapısı, dağılımı ve içeriğinden birinin veya
hepsinin bir başka ülkedeki veya ülkelerdeki çıkar gruplarının önemli derecede etki altında
bulunması ve etkilenen ülkenin, o ülkelere aynı derecede karşı bir etkide bulunamamasıdır.”

Body Baret, Murdock, Galtung gibi isimler tarafından benimsenen medya emperyalizmi, konuya
kültürden çok diğer faktörlere eğilerek yaklaşır.
Medya emperyalizmi, medya araç ve ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve tüketimi ilişkilerinde belli
güçlerin diğerleri üzerinde egemenliğidir.

Medya emperyalizmi, genel güç kaynaklarının dengesiz bir şekilde bölüşüldüğü bir dünya
düzeninin neticesidir.
Medya emperyalizmi ilişkisinde egemenlik sağlayan taraf, bu egemenliği ya;

- ticari ve siyasal strateji olarak ihraç eder,
- ya da bu egemenliği kayıtsız bir şekilde veya farkında olmadan genel siyasal,
ekonomik ve sosyal ilişkilerindeki egemen etkilerle yayar.

Medya emperyalizmi ilişkisinde egemenlik altında kalan taraf da, bu durumu ya,

- ticari ve siyasal strateji olarak kalkınma, modernleşme adı altında bilinçli olarak ithal eder,
ya da,
- ilişki sonucunda

üzerindeki

bu

egemenlik

etkenliğini yansıtmasız benimser.

Kültürel emperyalizm ve medya emperyalizmi kuramlarının en büyük yararı, küresel
dinamikleri ve ilişkileri tanımlamaları, dış politika menfaatleri, kapitalist yayılma, kitle iletişim
araçları altyapıları ve içerikleri arasındaki bağlantıları belirtmeleri ve açıklamalarıdır.

5.3. Kuramın Eleştirisi
Kültürel emperyalizm kuramının eleştirilerinde, belirli anlatım formları içinde ve onlar aracılığı
ile anlamın nasıl üretildiği, gündelik pratiklerle sürekli olarak nasıl müzakere edildiği ve yapı
bozumuna uğratıldığı ile ilgilenilerek, iletişim araçlarının kendisinden çok, iletişimin içeriği
vurgulanmaktadır.
Kültürel emperyalizm kuramının eleştirisinde

üzerinde

durulan

bir diğer nokta, üçüncü

dünyanın kültürel farklılığının ve özerk gelişme ile yerel kültürü korumanın tek yolunun,
küresel sistemden bağımsızlık olduğu görüşünün, günümüz sosyo-ekonomik realitesi karşısında
fazlasıyla iyimser ve geçerlilikten yoksun bulunduğudur. Ayrıca, modernleşmeye verilen tepkide,
geleneksel olanı aşırı romantikleştiren ve modernleşmenin yararlı taraflarını tamamen yadsıyan
yaklaşımlar da bulunmaktadır. Geleneksel olana abartılmış bir değer atfederek, bu kuramın
geleneksel toplumlar için yararlı olan yönlerinin de gözardı edilmeksizin eleştirilmesi doğru bir
yaklaşım olacaktır.
Kültürel emperyalizm görüşünün benimsediği, kültürde tektipleştirme 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 tezi, genel olarak Amerikan hegemonyasına değinirken, kültürel
emperyalizmin Amerikan olmayan biçimlerini, örneğin İngiliz ve Fransız ajanslarının
Afrika’daki eski sömürgelere sürekli kültür malzemesi ihracını dikkate almamaktadır.

Kültürel emperyalizm ve medya emperyalizmi kuramları, medya ürünlerinin, bunları tüketenler
üzerinde önceden belirlenmiş, zorunlu ve doğrudan etkileri olduğuna ilişkin deri altı şırınga
modelini benimsemeleri nedeniyle eleştirilir.
Kitle iletişim araçlarının etkilerinin sınırlılığı dikkate alındığında, mutlak etkililiğin değil,
farklı etkilerin söz konusu olduğu, bu nedenle etkililiğin daha ölçülü değerlendirilmesi
gerekliliği söz konusudur.
Bir ülkede yaşayan tüm insanların, bir iletiyi aynı biçimde algılamaları beklenemeyeceği

gibi, kitle iletişim araçları etkilerinde, toplumsal olgular öncelik taşımakta olup, iletişim
aracının etkinliği var olan toplumsal ilişkilerin yapısı ile, kültür ve inanç sistemi
çerçevesinde yerini bulmaktadır. Toplumsal alıcının kendi güdü, gereksinim ve isteklerine bağlı
olarak işlevsel ve dolaylı bir etki söz konusudur. Sunulan enformasyonun tutarlılığı, dikkatin
yoğunlaşmasını sağlayabilmesi, üzerinde farklı görüşler bulunmayan bir konuda olması, ayrıca
iletişim kaynağına güvenme gibi pek çok önemli etken söz konusudur.
Kitle iletişim araçlarının izleyiciler üzerindeki etkisi, hegemonyacı enjeksiyon ya da şırınga
modelinin benimsediğinden çok daha karmaşıktır. “Pasif izleyici” ve “benzer etkiler”
kavramları yerine “aktif izleyici” ve “çok anlamlılık” tartışmaları küresel iletişime
eklenmektedir. Buna göre birçok izleyici, herhangi bir yabancı hegemonyacı kültürel ürüne
karşı direnerek, yeniden yorumlayıp, yeniden oluşturarak, kitle iletişim aracı metinlerinde kendi
anlamlandırma yapılarını ve anlam dizilerini kullanmaktadır. Medya metinleri, açık ve
izleyiciler tarafından çokanlamlandırılmaya elverişli yapılar olup, anlamlandırma sürekli
değişerek devam eden bir süreçtir.
5.4. Küresel Çoğulculuk Kuramı
Küresel çoğulculuk kuramı, medya üreticilerinin ve medya alanlarının çeşitliliğini ve kültürel
akış dokusunun ilmiklerini gözler önüne seren iyimser bir sesi dile getirmektedir.
2000’lerdeki küresel medya ortamı, 1970’lerdeki kültürel emperyalizm modelinin önerdiğinden
çok daha karmaşıktır.
Günümüzde çok yönlü aktörler ve medya ürünlerinin akışı ile çok daha karmaşık bir medya
ortamı söz konusudur. Pek çok güneyli ulus, medya ürünleri üretmekte ve ihraç etmektedir.
Hindistan, Mısır, Çin, Hong Kong film, Meksika ve Brezilya televizyon programları
üretmektedir.
Ters yönlü sömürgeleştirme olarak da adlandırılan bu eğilim, batılı olmayan ülkelerin,
Batı’daki gelişmeleri etkilemesi anlamında kullanılmakta olup, Los Angeles’ın latinleşmesi,
Hindistan’da küresel yönelimli bir ileri teknoloji sektörünün ortaya çıkması da kanıt olarak
gösterilmektedir.
Sinema alanında Hollywood’un hegemonyasını tehdit eden gerçek rakipler artık Avrupa’dan

değil, Asya’dan çıkmaktadır. Hindistan’ın yanısıra, Hong Kong bu konuda gittikçe
belirginleşmektedir.
5.5. Kuramın Eleştirisi
Küresel iletişimin görünümündeki çok hızlı değişim, uzun dönem yönelimleri tanımlamayı
güçleştirmektedir. Küresel çoğulculuk taraftarlarının, bazı iletişim ürünlerinin yöreselleşmeye
başladığını ve üçüncü dünya medya üreticilerinin zamanının gelmekte olduğunu işaret
etmelerinde haklılık payı olmakla birlikte, aynı zamanda daha büyük bir küreselleşmeye ve
tekelleşmeye doğru güçlü eğilimler de fark edilebilmektedir.
Küresel çoğulculuk kuramının söz konusu yaklaşımı, baskı unsurları, kültürel uyum ve medya
etkileri olgularını tamamen gözardı ederek, birçok bağımsız ve mutlu yapımcı önerisin
getirmekte ve bu noktada eleştirilmektedir. Bu bağlamda, bizce temelde küresel ile yerel
arasındaki gerilimi gözönüne alan ve Giddens tarafından önerilen dördüncü bir bakış açısına
gereksinim vardır. Bu durum daha çok “yerelin içindeki küresel, küreselin içinde yerel” olarak
adlandırılmaktadır.
Uluslararası iletişimde, enformasyonun ve kültürel ürünlerin üretimi ve akış istatistiklerinin
hesaplanmasında ciddi güçlükler bulunmakta olup, UNESCO tarafından 1989 yılında büyük
çabalar sonucu hazırlanan Dünya İletişim Raporu’nda, küresel çoğulculuk kuramının eleştirilen
yönleri gözler önüne serilmektedir. Rapora göre, büyük enformasyon ve iletişim gruplarından
kaynaklanan iletişim ve enformasyon dönüşümünün toplamında ABD ve Japon firmalarının
tahakkümü açıkça devam etmektedir.

Bu Bölümde Ne Öğrendik?

Kültürel emperyalizm, medya emperyalizmi ve küresel çoğulculuk kuramları hakkında bilgi
verildikten sonra, aynı kuramlarla ilgili olarak eleştiri aldıkları konular üzerinde durulmuştur.

6.

İLETİŞİM VE EMPERYALİZM

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Funda Başaran’ın İletişim ve Emperyalizm kitabını tartışacağız. İletişim alanında görülen
emperyal politikaların iletişim ortamına olan etkisini analiz edeceğiz.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Gelişme iletişimi nedir?
2- Tarihsel süreç hakkında bilgi veriniz.
3- Telekomünikasyon politikaları hangi gelişmelerden etkilenmiştir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

İletişim ve
Emperyalizm

Konu hakkında bilgi sahibi
olur

Farklı kaynaklar okuyarak
bilgilerini pekiştirebilir

Gelişme İletişimi

Kavramın analizini yapabilir

Farklı kaynaklar okuyarak
bilgilerini pekiştirebilir

Telekomünikasyon
politikaları

Tarihsel süreç hakkında bilgi
sahibi olur

Farklı kaynaklar okuyarak
bilgilerini pekiştirebilir

Anahtar Kavramlar
İletişimin uluslararasılaşması,
Bağımlılık Okulu,
Telekomünikasyon politikaları,
Gelişme İletişimi,
Eleştirel yaklaşımlar,
Telekomünikasyonun Ekonomi Politiği

Giriş

Türkiye’de Telekomünikasyonun Ekonomi Politiği
Funda Başaran – İletişim ve Emperyalizm – Ütopya Yayınları

6.1. İletişim ve Emperyalizm

Funda Başaran tarafından kaleme alınan ve “İletişim ve Emperyalizm” ismini taşıyan bu
çalışma, iletişim alanında çalışmalar yapan çevreler için oldukça fazla yararlı bilgiyi içerisinde
barındırmakta. Başaran, bu çalışmasıyla, iletişim teknolojileri alanında büyük bir karmaşanın
hüküm sürdüğü özellikle son yıllarda, bu karmaşıklıkları giderebilmek en azından azaltabilmek
adına önemli bir girişimde bulunmuş.
“İletişim ve Emperyalizm” isimli kitap, sistematik araştırmalara dayanıyor ve bu anlamda da bu
alandaki boşlukları doldurabilecek kapasitede. Çünkü Türkiye’de iletişim alanında yapılan
araştırmalar, maalesef, iletişim teknolojilerine ilişkin politikaları, bu politikaların ne olduğunu
veya nasıl olması gerektiğini açıklamaya yeterli olamıyor. Bu alanda yapılacak çalışmalara
Türkiye özelinden baktığımızda, bunun, ekonomi-politik yaklaşım bağlamında ele alınarak
yapılması gerekliliği ortaya çıkmakta. Bu kitap da, bu alandaki boşluğu doldurmayı hedeflemiş
bir çalışma. Bu anlamda da oldukça önemli bir misyon üstlenmiş.
Çünkü ekonomi-politik yaklaşım tarihsel olmayı, toplumsal bütünlüğü, ekonomik, siyasal ve
kültürel etkileşim çerçevesinde ele almayı zorunlu kılmakta. Ayrıca etik değerleri göz
önünde bulundurmayı ve iktidar-güç ilişkilerinin çözümlenmesini de beraberinde gerektirmekte.
Sorgulanmadan kabul edilen yaygın inançları sorgulamak da yapılması gerekenlerin
başında yer alıyor. Dolayısıyla bu perspektiften bakıldığında da bu çalışma, konunun bu boyutunu
dikkate aldığı için oldukça önemli.

Başaran’ın çalışması dört ana bölümden oluşmaktadır;
1- İletişimde Temel Yaklaşımlar ve İletişim Teknolojileri
2- Telekomünikasyon Sistemlerinin Kuruluşu
3- Düzenin Denetiminden Değişime ve
4- İkinci Dünya Savaşı’ndan Yeniden Yapılanmaya

Kitap, telekomünikasyon politikalarını analiz ederken, gelişmiş ve azgelişmiş ülkeler
arasındaki ayrıma dikkat çekmesi bakımından da önemli bir bilgi birikimi sunuyor. Her ülkeyi
kendi özelliklerini ve kendine has farklılıklarını göz önünde bulundurarak analiz etmeye
çalıştığı için de, bu yöndeki beklentileri karşılayabiliyor.
6.2. Giriş

Küresel enformasyon altyapısı, sadece teknolojik bir proje değil, aynı zamanda devletleri ve
başlıca telekomünikasyon şirketlerini uluslararası düzeyde birbirine bağlayan bir girişim
olarak şekillenmekte, geçmişin gelişmiş ülkelerinde üretim yapan telekomünikasyon
şirketleri, ulus aşırı bir karaktere bürünerek, bu sürecin en önemli aktörleri durumuna
gelmektedirler. Telekomünikasyon teknolojileri, küresel enformasyon toplumunda, dünya
düzeninin, soğuk savaş sonrasında ayakta kalan tek sistemin, Berlin Duvarı yıkıldıktan
sonra tek yaşam, kültür, gelişme ve demokrasi modeli olarak doğallaştığından beri” ulaştığı
kabul edilen kapsayıcı ve evrenselleştirici küreselleşme ideolojisinin en önemli dayanak
noktalarından biridir.
Kitle iletişimi ile noktadan noktaya iletişimi bütünleştiren telekomünikasyon, yeni iletişim
teknolojileri arasında değerlendirilmekte ve son yıllarda özel bir önem kazanmaktadır.

Telekomünikasyon politikaları ifadesi, genellikle telekomünikasyon altyapısı üzerinde
gerçekleştirilen etkinlikleri tanımlayan yasal ve kurumsal bir çerçeveyi ifade eder biçimde
kullanılmaktadır. Bu çerçeve içinde, telekomünikasyon politikaları ile hangi kurumların,
ulusal ve uluslararası düzeyde telekomünikasyondan sorumlu olduğu, bu kurumların
yetkileri ve değişik çıkar gruplarının politika yapma sürecine katılabilmesinin koşulları
tanımlanır; telekomünikasyon altyapısını kimin- kimlerin kuracağı ve işleteceği
belirlenir, altyapıya kimlerin, nasıl erişeceği düzenlenir ve telekomünikasyonun,

toplumsal amaçlara uygun bir şekilde gelişmesini denetleyen kurallar bulunur.

Tüm politika oluşturma süreçleri gibi, telekomünikasyon politikalarının da gerek geçmişteki,
gerekse bugünkü temel kavramı “devlet” olmuştur. Devlet kavramsallaştırması, genel
olarak politika oluşturma süreçlerinde rol oynayan aktörleri belirlemenin ilk adımıdır. Eğer
devlet, geleneksel yaklaşımda olduğu gibi, toplumsal sistemin devamlılığı için toplumdaki
farklı istekler ve çıkarlar arasında ölçülü bir denge oluşturmakla yükümlü, “yansız ve haktanır”
bir yapı olarak ele alınırsa, politika oluşturma da, sadece devletin rol oynadığı toplumun
tamamının iyiliği için geliştirilen bir süreç olarak görülebilir. Ancak Marksist kuramda olduğu
gibi, sınıf iktidarı bağlamında ele alındığında, “devlet, sınıf uzlaşmazlığını denetim altında
tutma gereksiniminden, ama aynı zamanda sınıflar arası çatışmanın tam da içinden
kaynaklandığı için, normal olarak en güçlü ve ekonomik açıdan egemen sınıfın devletidir”
ve politika oluşturma süreçleri, ekonomik açıdan egemen sınıfın değişik unsurlarının
çıkarlarıyla bütünleşmiş durumdadır.

Telekomünikasyonu, karar verme süreçlerinde sadece bürokratlar ve teknokratların rol
oynadığı bir alan olmaktan ziyade, pek çok ulusal ve uluslar arası aktörün çıkarlarının
olduğu, belli dönemlerde bu aktörlerin çıkarlarının karar verme süreçlerinde içerildiği ve
karar vericilerin bu çıkarları kendi çıkarları ile birleştirdiği bir alan olarak algılamak, geçmişi
olduğu kadar, günümüzü anlamayı da kolaylaştırmaktadır.

6.3.Gelişme İletişimi
Kitapta dikkat çeken konulardan biri de gelişme iletişimi alanında yapılan çalışmalara ayrı bir
yer verilmiş olmasıdır.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin etki alanı geniş bir ekonomik güç olarak ortaya
çıkışı, Sömürge ülkelerin bağımsızlıklarını kazanma süreçleri, sosyalizm olarak adlandırılan
sistemin SSCB’nin büyümesi ile birlikte bir alternatif olarak ortaya atılması ve bu ortamda
18. Yüzyılın barbar, 19. Yüzyılın gelişmemiş, 20. Yüzyılın ise azgelişmiş diye adlandırılan
toplumlarının soğuk savaşın tarafı olan iki sistemden birinin belirlenimi altına gireceği
kaygılarının yoğunlaşması gibi değişimler, gelişme kavramına yeni bir hedef yaratırken, aynı
zamanda merkezinin de coğrafi olarak kaymasına neden olmuşlardır.

Ekonomik ve toplumsal gelişmelerin sağlanabilmesi için, öncelikle bu toplumların neden
gelişmediğini anlamak gerektiğinden hareketle sosyal bilimler, Batılı olmayan toplumların
tüm yaşamlarını araştırmalarının konusu haline getirmiştir. Gelişme iletişimi çalışmaları da
aynı kaygıdan doğmuştur. Azgelişmişliğin gelişmiş ülkelerle karşılaştırma yoluyla tespit
edilmesi, azgelişmiş toplumsal yapılarda gelişmeme nedeninin içsel etkenlerle açıklanması
ve

gelişmemiş

toplumların mutlaka

gelişeceği

ve kapitalist toplumlara erişeceği

doğrultusundaki iyimser bakışın egemenliği, bu çalışmaların başlıca özellikleridir. Gelişme
iletişimi,

azgelişmişliği, yaygın değerleri tanımlayarak tespit etmeye çalışmış ve toplumsal

gelişmeyi okuma-yazma oranı, kentleşme, katılım ve empati kavramları ile karakterize
etmiştir.
Gelişme iletişimi çalışmalarında iletişim, ahlaki ve politik kimliğin oluşturulmasının başlıca
aracı olarak gelişme açısından büyük önem taşımaktadır. Gelişmenin temel şartı ekonomik
ve toplumsal bütünleşme; iletişim ise toplumsallaşmanın, bütünleşmenin ve değişimlerin temel
aracıdır.
1960’ların sonunda giderek artan kitlesel yoksulluk, azgelişmiş ülkelerde baskıcı
rejimlerin yaygınlaşması, bölgesel ve iç savaşlar gibi olgular, gelişme araştırmalarındaki
iyimserliğin çöküşüne neden olmuştur. Buradan yola çıkarak, gelişme yazınının toplumsal
değişmeyi açıklamakta yetersiz kaldığı eleştirileri yükselmiştir.
İletişim araştırmalarında 1960’lar boyunca, kitle iletişim araçlarının gelişmeyi sağlaması,
kendiliğinden gerçekleşecek bir süreç olarak ele alınmıştır. Daha sonra ise gelişmeyi
sağlayabilmesi için, kitle iletişim araçlarına yaygın hükümet politikaları ve uzun vadeli
planların da eşlik etmesi gerektiği görüşünün ağırlık kazandığı görülmektedir. Kuramdaki bu
değişimin temel nedeni, geçen yıllar içinde azgelişmiş ülkelerde kendiliğinden gerçekleşmesi
beklenen gelişmenin gerçekleşmemiş olmasıdır.

Bu durum, gelişme modelinin kendisinin sorgulanmasına ve yeni bir gelişme
paradigmasının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kuramdaki yenilenme kökten bir
değişimden çok, vurgulardaki bir değişimi ifade etmektedir. Örneğin, önceki paradigmanın
temel vurgusu olan sanayileşme ve şehirleşme, yeni gelişme anlayışında sanayi yanında
tarımın, şehirler yanında köylerin de önem kazanması ile farklılaşmış, sermaye yoğun
teknolojilerin yerine küçük ölçekli sanayi önerilmeye başlanmıştır.

Öte yandan gelişme, başlangıçta sadece ekonomik düzeyde mal ve hizmet işlemlerinin sayısal
olarak gelişimini doğrudan yansıttığı düşünülen GSMH olarak adlandırılan ekonomik büyüme
endeksi ile ölçülürken, sonraki yıllarda siyasi düzeyde de bürokratik katılımcı ulus-devletin
örgütlenmesi ve gelir dağılımı da gelişmenin diğer ölçütleri olarak ortaya çıkmıştır.
1970’lerle birlikte yaşanan değişim, gelişmenin temel şartının ekonomik ve toplumsal
bütünleşme olduğu ön kabulünü değiştirmemiş, fakat iletişim alanında, tek yönlü kitle
iletişim araçlarının yanında iki yönlü, yerel ve yatay iletişime de olanak sağlayan
telekomünikasyonun önem kazanmasına neden olmuştur.
1970’lerin sonlarından itibaren hem uluslar arası örgütler, Dünya Bankası ve OECD Gelişme
Merkezi gibi fon kuruluşları, hem de iki taraflı yardım kurumları ve ticari bankalar,
telekomünikasyona daha fazla önem vermeye başlamıştır. Bu ulusal ve uluslar arası
kuruluşların çalışmalar, meşrulaştırmalar ve değerlendirmelere duyduğu ihtiyaç, öncelikle
telekomünikasyon ve sosyo-ekonomik gelişme arasındaki nedensel bağlantıya yoğunlaşan
telekomünikasyon ve gelişme araştırmalarının ilerlemesini getirdi.

6.4. Telekomünikasyon ve Gelişme

Başaran bu kitabında yine, gelişme ile bağlantılı olarak, telekomünikasyon politikalarının
gelişme süreci üzerinde durmuş ve iletişim alanında 19. Yüzyıldan bu yana dünya çapında
kullanılan, ancak 70’lere kadar iletişim araştırmacılarının dikkatini çekmemiş olan
telekomünikasyon ağlarının önem kazanmasıyla, “telekomünikasyon ve gelişme” olarak anılan
yeni bir alt alanın doğduğuna vurgu yapmıştır. İletişim ve gelişme paradigmasından,
telekomünikasyon ve
araştırmacılarından

pek

gelişme
çoğu,

paradigmasına geçiş esnasında,

gelişme

iletişimi

düşüncelerini yeni paradigmaya uygun hale getirerek

çalışmalarına devam etmişlerdir.
Telekomünikasyon araştırmaları, yeni iletişim teknolojilerinin üçüncü dünya ülkelerinin
gelişmesine yapacağı olumlu katkılar bağlamında gerçekleştirilen tüm araştırmaların da
merkezinde yer almaktadır. Kitaba göre bunun iki temel nedeni vardır; telekomünikasyon
ağları, diğer yeni iletişim teknolojilerine göre daha yaygın ve gelişmiş durumdadır ve her yüz
kişiye düşen hat sayısı tüm ülkeler açısından geçerli bir ölçüttür.

Telekomünikasyon ve gelişme çalışmaları, gelişme iletişimi çalışmalarının kavramsal
açıdan bir devamı niteliğindedir. Önemli temsilcileri arasında Pool, Hudson ve Parker’ı
sayabileceğimiz telekomünikasyon ve gelişme araştırmalarında telekomünikasyon; elektrik, su
ve ulaşım altyapısı gibi bir kamu hizmeti ve altyapı olmanın yanında, geliştirici bir araç
olarak ele alınmaktadır. Geliştirici bir araç olması, üzerinden akan enformasyon ile ilgilidir.
Yine bu kitaba göre tüm toplumsal sorunların çözümünü enformasyon ile ilişkilendiren
yaklaşımlar açısından telekomünikasyon, enformasyona erişimi kolaylaştırdığından, tüm
yapısal problemlerin çözümüdür; örneğin kır-kent arasındaki eşitsiz gelişimin neden olduğu
tüm problemlerin çözümü kırsal alana ulaşan telekomünikasyon ağlarıdır.

• Gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ülkeler arasındaki farkı kapatacak unsurun, iletişim
teknolojileri

olduğu

düşüncesi,

tüm

enformasyon toplumu

düşünürlerinin

paylaştıkları bir görüştür. Sadece ülkeler arası bir eşitlik için değil, bireyler arası bir
eşitliğin sağlanması için de bilgi, dolayısıyla da iletişim teknolojileri en önemli
gereksinimdir.
Kapitalizmin sonuçları olarak karşımıza çıkan kitlesel işsizlik ve yoksulluk, artan
otomasyon, doğal çevrenin yıkımı gibi sorunların çözümünü günümüz kapitalizminin
temel dinamiklerinde arayan enformasyon toplumu düşüncesi, solda ve sağda pek çok
düşünür tarafından savunulmaktadır. Enformasyon toplumu düşüncesinin revize
edilmiş bir biçimde tüm toplumsal ilişkilerinin ve telekomünikasyon alanının yeniden
yapılandırılması sürecinde karşımıza çıktığı da belirtilmesi gereken bir gerçektir.

Uygulama Soruları
1- Gelişme İletişimini tanımlayınız.
2- Telekomünikasyon politikaları kavramını açıklayınız.
3- Telekomünikasyon ve gelişme arasında nasıl bir ilişki vardır?
4- Devletin telekomünikasyon politikalarındaki yerini ve rolünü sorgulayınız.

Bu Bölümde Ne Öğrendik?

Gelişme iletişimi hakkında bilgi verildi. Telekomünikasyon politikaları, 2. Dünya savaşı
sonrasındaki süreç ele alınarak analiz edildi. Devletin telekomünikasyon politikalarındaki rolü
sorgulandı. Telekomünikasyon ile gelişme iletişimi arasındaki bağ analiz edilmeye çaışıldı.

7. İLETİŞİM VE EMPERYALİZM (DEVAM)
(Bir önceki haftanın konusuna devam edilecektir)

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bağımlılık Okulu hakkında bilgi edinip hangi konularda çalışmalar yaptığı analiz edilecektir.
İletişim politikalarının geçmişte nasıl oluşturulduğu bilgisi verilecektir. Sürdürülebilir gelişme
kavramı detaylandırılacaktır.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Bağımlılık Okulu hakkında bilgi veriniz.
2- Sürdürülebilir gelişme kavramını analiz ediniz.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Bağımlılık Okulu

Okul hakkında bilgi edinir Ders notlarının dışında farklı
ve çalışma alanları
kaynaklardan da bilgi
hakkında bilgi sahibi olur edinerek bilgisini pekiştirebilir

Sürdürülebilir gelişme

Kavramı analiz edebilir

Ders notlarının dışında farklı
kaynaklardan da bilgi
edinerek bilgisini pekiştirebilir

Anahtar Kavramlar
Bağımlılık Okulu,
Sürdürülebilir gelişme,
İletişim politikaları,

Giriş
İletişim ve Emperyalizm kitabının analizine devam edilecektir.

7.1. Bölüm Analizleri
Birinci bölümde, başta ABD olmak üzere uluslararası sistemin merkezinde yer alan gelişmiş
ülkelerin, sermayenin yeniden üretimini gerçekleştirebilmek, kapitalizmin eşitsiz gelişimi
yasasının sonuçlarından korunabilmek ve kapitalist ekonominin krizine bir yanıt olarak
enformasyon ekonomisini ön plana geçirme politikası izlediklerine dikkat çekilmektedir. Bilgi
ve iletişim teknolojileri sektörü olarak da adlandırılabilecek olan bu sektör, her türlü teçhizat,
yazılım, içerik ve iletişim hizmetleri piyasalarından oluşmakta ve günümüzde 2 trilyon dolarlık
hacmiyle, bütün sektörlere öncülük etmektedir.
Bu sektörlerde üretimde bulunamayan, yerel ekonomik katkıyı teknoloji üreterek en yükseğe
çıkartmaya çalışmayan, sadece dışarıda üretilenlerin kullanıcısı konumunda olan ülkelerin,
ayakta kalmasının pek mümkün olamayacağına dikkat çekilmektedir. Çünkü bilgi ve iletişim
teknolojileri sektörü, sonsuz olan ve dokunulabilir kaynakları ve çevreyi pek az tüketen bir
kaynağı kullanmaktadır; o da bilgidir.
Kitapta sadece kullanıcı olmanın, tükenen kaynakları kullanarak tüketilmeyeni almak
anlamına geldiğine dikkat çekiliyor ve bu durumun da bir sonu olduğu gerçeği üzerinde
duruluyor.
Uluslararası sistemin merkezindeki ülkeler, bilgi toplumu politikaları aracılığıyla, bilgi ve
iletişim teknolojilerinin doğurgan teknolojiler olarak toplumsal-ekonomik yaşamın her
alanını kökten değiştirmesi tercihini yapmışlardır. Bu değişim, toplumsal- ekonomik yaşamın
etkileşimli iletişim ağları üzerine taşınması olarak özetlenebilir. Bu kitapta bu konuya dikkat
çekilmektedir.
Başaran’a göre, iyimser senaryonun politika alanındaki yansıması, dış dünyaya pasif bir uyum
sürecinin “çağdaşlaşma” olarak sunulmasıdır. Oysa ona göre yapılması gereken, uyum değil,
yanıt üretmektir, yani politika üretmektir. Öyleyse, gelişmekte olan ülkeler için sunulan
iyimser senaryonun, bilimsel bilgi üretimine belli güçlerin lehine müdahalesi veya araçsal
rasyonalitenin meşrulaştırılması anlamına gelip gelmediği ciddi olarak ele alınması gereken bir
konudur. Bunun yapılabilmesi de, telekomünikasyon politikaları üzerinde araştırmaların,
ülkeler özelinde, hem o ülkelerin içsel dinamiklerini, hem de uluslararası sistemdeki
dinamikleri ortaya çıkaracak şekilde yapılmasını gerektirmektedir.
Telekomünikasyon sektörünün gelişmesi, küresel ekonomik çerçevede ve her ülkenin bu

çerçevedeki yeri değerlendirilerek çözümlenmelidir.

Başaran

kitabında

“sürdürülebilir

gelişme”

kavramı

üzerinde

de durmaktadır.

Sürdürülebilir gelişme; özellikle dünya çapında yaygınlaşan neoliberal politikaların yarattığı
yıkıma bir tepki olarak gündeme gelmektedir. Bu yeni gelişme politikası, öncelikle dünya
çapında geçerli tek bir gelişme modeli yerine, her ülkenin ekonomik, politik ve toplumsal
farklılıklarını gözeten özgün gelişme stratejileri oluşturulmasını önermektedir.
Sürdürülebilir gelişme, günümüzde gelirin dengeli dağılımı, çevreyle uyum, cinsiyete
dayalı eşitsizliklerin aşılması, gelişme sürecinin aşağıdan yukarıya olması ve demokratik
iletişim yapısı gibi başlıca unsurları içermektedir.
Dünya enformasyon teknolojisinin başlıca ekonomik aktörleri olan çok uluslu şirketler,
pazarlarını gelişmekte olan ülkelere doğru genişletmektedirler.
Başaran’ın kitabında, “devlet”in telekomünikasyon politikalarında nasıl ve ne şekilde
aldığına

da

dikkat

çekilmektedir.

yer

Çünkü devlet kavramlaştırması, tüm enformasyon ve

komünikasyon politikalarının temel kavramıdır. Çünkü devlet, bu politikaları iktidar araçları
olarak kullanır. 1990’larda devlet ve telekomünikasyon politikaları arasındaki ilişkiyi
inceleyen araştırmacılar, telekomünikasyon politikaları ile devletin biçimi arasındaki
karşılıklı belirlenim üzerinde dururlar. Devlet ve iktidar kavramlarını da bu doğrultuda
yeniden tanımlamaya çalışırlar.
Telekomünikasyon teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin, telekomünikasyon ağı çevresinde
iktidarın yeni biçimlerini belirleyerek, devletin yeni formunu ortaya çıkardığını iddia eden
çalışmalar mevcuttur ve bu sav da oldukça doğrudur. Fakat aynı zamanda bu alanda yaşanan
gelişmeler, ulus devletin denetim yeteneğini ya da özelliğini de ortadan kaldırmışlardır.

7.2. Bağımlılık Okulu ve Telekomünikasyon Politikaları
Yine bu bölümün ana konularından biri Bağımlılık Okulu’dur. Bağımlılık Okulu ve
telekomünikasyon politikaları arasındaki ilişkiye dikkat çekilir bu bölümde. 1960’lardan
1980’lere dek, eleştirel iletişim çalışmalarında önemli bir rol oynayan bağımlılık paradigması,
iki kuramsal gelenekten beslenmektedir. Bunlardan biri neo-marksizm veya yapısalcılık, diğeri
ise gelişme paradigmasıdır.

Temelinde emperyalizm kavramı olan bağımlılık kuramları, bilindiği gibi azgelişmişliği
incelemektedir. Azgelişmişlik, çeşitli etmenlerin birleşmesinden oluşan ekonomik ve
toplumsal bir yapıdır. Bağımlılık kuramının kurucusu Paul Baran’a göre, “gelişme ve az
gelişme birbiriyle etkileşim içinde olan süreçlerdir.”
Bağımlılık paradigmasını temel alan iletişim kuramları, merkez ve çevre ülkeler arasındaki
enformasyon dengesizliği, uluslararası iletişim tekelleri ve bu tekellerin azgelişmiş ülkelere
girişi üzerinde dururlar. Bu çalışma da, bağımlılık okulundan yol çıkarak, tüm bu sorunlar
üzerine eğilmiş, merkez-çevre ülkeler arasındaki enformasyon akışının dengesizliğine dikkat
çekmeye çalışmış ve bu sorunları analiz etmiştir.
İkinci bölümde, telekomünikasyon sistemlerinin kuruluşu üzerinde durulmakta ve bu süreç,
19. Yüzyıldan itibaren ele alınmaktadır. Bu alandaki uluslararası gelişmeler üzerinde
durmakta, bu sistemlerin belli başlı Avrupa ülkelerinde örneğin, Almanya, İngiltere, Fransa
gibi ülkelerde nasıl geliştiği, kronolojik bir şekilde incelenmektedir. Bu bölümde ayrıca
ABD’de sistemin nasıl geliştiği üzerinde de durulmaktadır.
Bu alanda uluslararası gelişmelerin yanı sıra, Osmanlı İmparatorluğu döneminde
telekomünikasyon politikalarının nasıl ve ne şekilde geliştiği, hangi ulusal ve/veya
uluslararası gelişmelerden etkilendiği üzerinde durulmaktadır.
II. Abdülhamit döneminde telgrafa getirilen sansür ve telefonun yasaklanması önemli
gelişmelerdir mesela. Fakat bu alandaki yasaklamalara rağmen, Abdülhamit döneminde
telgraf ağının son derece yaygınlaştığı ve telgrafın merkezileşme için kullanılması açısından
en üst noktaya ulaştığı görülmektedir. Mesela, toplumla devlet arasında, daha önceden hiç
kurulamamış derecede hızlı ve doğrudan bir ilişki, başlangıçta yerel yönetimlerin denetimi
için, bir çeşit müfettişlik olarak kurulan jurnalcilik mekanizmasında telgrafın kullanımı ile
yaratılmıştır.
Bu ikinci bölüm daha çok, ulusal ve uluslararası alanda telgrafın örgütlü bir şekilde
kullanımı, telgrafçıların eğitimi, telgraf fabrikasının kuruluşu gibi teknik konulara ayrılmıştır.
Üçüncü bölümde ise, uluslararası düzeyde yer alan aktörlerin değişimine ve buna bağlı olarak
da uygulanan politikaların

nasıl ve hangi doğrultuda değişim gösterdiğine dikkat

çekilmektedir. Bu bağlamda da azgelişmiş ülkelerde telekomünikasyon politikalarının
geçirdiği evrim üzerinde durulmaktadır.
Sonrasında, ulus devletin oluşması sürecinde, telekomünikasyonun önemi ve devlet eliyle
genişleme politikalarına dikkat çekilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından 1946’ya kadar olan dönem, asıl olarak farklı
ekonomik politikaların uygulandığı ve farklı koşulların hüküm sürdüğü üç dönemden
oluşmaktadır. 1923-29 dönemi, özel sermayenin desteklenmesi anlamında liberal koşullarda
yeniden inşa çalışmaları dönemi, 1930’dan sonrası ise, ekonomik politikalara devletçiliğin
damgasını vurduğu bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. 1940 ile 1945 arasındaki II. Dünya
Savaşı süreci ise, Türkiye fiilen savaşa girmese de, savaş ekonomisi koşulları nedeniyle,
‘kesinti’ olarak tanımlanmaktadır. Ancak bu üç dönem boyunca telekomünikasyon politikaları
bir devamlılık göstermektedir. Bu süreçte, telekomünikasyon ağları ve örgütlenmesi, her üç
dönem boyunca ülkenin iletişim alanındaki eksikliğinin giderilebilmesi için yeniden
yapılandırılmış ve genişletilmiştir.
Dördüncü ve son bölümde ise, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan yeniden
yapılandırma çalışmaları yer almaktadır. Bu dönemde, telekomünikasyonda tek sistem, tek
politika dönemi, ve ulusallaştırmalar ön plandadır.
1960 sonrası dönem, Türkiye’de telekomünikasyon alanında dışa bağımlılığın göreli olarak
azalmasına rağmen, ağın gelişiminin talebi karşılayamaz hale gelmesiyle telekomünikasyon
politikalarının tıkandığı bir süreçtir. Tıkanmanın en üst noktaya ulaştığı dönem, aynı
zamanda ülkenin de ekonomik ve politik krizinin en üst noktaya çıktığı dönem olarak
belirmektedir. Bu tıkanma, iç koşullarla olduğu kadar, uluslararası koşullarla da ilgilidir.
Krizin temelinde, en genelde ithal ikameci gelişme stratejisinin tıkanması vardır. Bu krizin
en genel tanımı, telekomünikasyon alanında kamu, devlet ve özel sermaye çıkarlarının karşı
karşıya gelmiş olması ve bu duruma uygun yeniden yapılanma ihtiyacıdır.

7.3. Sonuç
Funda Başaran’ın “İletişim ve Emperyalizm” adını taşıyan eseri, telekomünikasyon
politikalarının dünyada ve Türkiye’de geçirdiği evrimi algılamak ve analiz edebilmek
bakımından son derece önemli bir çalışmadır. Kitap, tarihsel süreçleri ve tarihteki belli başlı

dönüm noktalarını inceleyerek, telekomünikasyon politikalarının nasıl ve ne yönde değişim ve
dönüşümden geçtiğini çok açık bir dille açıklamaktadır. Adı geçen kitap, 1855’ten 1980’lerin
başına kadarki süreçte, telekomünikasyon politikalarını irdelediği için de son derece önemli ve
bu alandaki çalışmalara yol gösterecek bir kaynak niteliğindedir.
Tarihsel süreç olarak bakıldığında, farklı dönemlerde farklı telekomünikasyon politikaları
uygulandığı ve bunların uygulandıkları dönemin uluslararası ve ulusal ekonomik, politik ve
toplumsal koşulları ile karşılıklı etkileşim içinde geliştiklerine dikkat çekilmiştir.
Örneğin, Osmanlı İmparatorluğu döneminde, telgraf ağı kapitalizmle bütünleşmenin ve yarı
sömürgeleşmenin bir aracı olarak gelişmiştir. Telgraf ağı, Osmanlı merkezi iktidarının
yeniden yapılandırılmasına ve toplumla siyasi iktidar arasında daha önceden olmayan bir
ilişki biçiminin gelişmesine neden olmuştur.
Kurtuluş Savaşı’nda, Osmanlı’dan kalan yarı sömürge ağ, sömürgeleştirilmeye karşı
çıkmanın ve bu mücadeleyi ülkeye yaymanın zemini olarak kullanılmıştır. 1. Dünya savaşı
sonrasında işgalci devletlerin ilk ele geçirdikleri yerler telgrafhaneler olmuştur.
Cumhuriyet döneminde, ulusal pazarı oluşturan çeşitli bölgeleri birbirine bağlayacak biçimde
yapılandırılan telekomünikasyon ağı, hem ekonomik bütünleşmenin, hem de ulus devletin
oluşturulmasının temel araçlarından biri haline gelmiştir.
II. Dünya Savaşı sonrasında, kısa süreli liberalizm döneminde telekomünikasyon, ekonomik
bir alan olarak tanımlansa da, kamu hizmeti olarak gelişmiştir. Aynı dönemde kapitalist
sistemle askeri ve ekonomik olarak bütünleşmeye gidilmesi, telekomünikasyon alanında
NATO yatırımlarının artmasına ve ülkenin bu alandaki altyapısında göreli bir genişleme
ve modernleşmeye neden olmuştur.
1960 sonrasında ithal ikameci politikalar ve planlı kalkınma, telekomünikasyon ağı ile birlikte
telekomünikasyon araçları endüstrisinin de gelişmesini getirmiştir. Anayasa ile güvenceye
alınan haberleşme hürriyeti, bu alandaki hizmetlerin de kamu hizmeti olarak ele alınmaya
başlandığının ifadesi olmuştur.
Özetle F. Başaran’ın bu çalışması, telekomünikasyon politikalarında yaşanan yeniden
yapılandırmaların, Türkiye’de kriz durumlarını izleyen, ekonomik ve politik dönüşümlerle

eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğine dikkat çekmektedir.

Uygulama Soruları

1- Sürdürülebilir gelişme ne demektir?
2- Bağımlılık Okulunu anlatınız.
3- Bağımlılık Okulu hangi alanlarda çalışma yapar?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bağımlılık Okulu hakkında bilgi edinildi. Sürdürülebilir gelişme hakkında bilgi verildi. Osmanlı
İmparatorluğu’nun son döneminde iletişim politikalarının içeriği hakkında bilgi verildi. Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 1980’li yıllara kadar uygulanan iletişim politikaları kısaca
özetlendi.

8. ULUSLARARASI MEDYA

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Tarihsel Gelişimi İçinde Amerikan Gazeteleri
Sömürge Gazeteleri
Bağımsızlık Savaşı Gazeteleri
Parti Gazeteleri
Penny Gazeteciliği
Yeni Gazetecilik Akımı
1900’lerde Amerikan Gazeteleri

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Sömürge Dönemi gazeteciliği hakkında bilgi veriniz.
2- Penny Gazeteciliği nedir?
3- Parti Gazeteciliği nedir?
4- Yeni Gazetecilik Akımını anlatınız.
5- ABD Basınında Objektiflik kavramını açıklayınız.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

ABD ve Medya

Konu hakkında bilgi
sahibi olur

Ders kaynaklarının dışındaki
kaynaklardan da konuyla ilgili
bilgi toplayıp konu hakkındaki
bilgilerini geliştirebilir

Parti Gazeteciliği

Parti gazeteciliği hakkında
analiz yapabilir

Ders kaynaklarının dışındaki
kaynaklardan da konuyla ilgili
bilgi toplayıp konu hakkındaki
bilgilerini geliştirebilir

Sömürge Dönemi
Gazeteciliği

Sömürge dönemi basını
hakkında yorum yapabilir

Ders kaynaklarının dışındaki
kaynaklardan da konuyla ilgili
bilgi toplayıp konu hakkındaki
bilgilerini geliştirebilir.

Anahtar Kavramlar
Sömürge dönemi ABD basını,
Penny gazeteciliği,
Parti gazeteciliği,
Jazz gazeteciliği,
Yeni gazetecilik akımı,
ABD basınında objektiflik

Giriş
8.Tarihsel Gelişimi İçinde Amerikan Gazeteleri
8.1.Sömürge Gazeteleri
Amerikan sömürge gazeteciliğinin kökeninde, Britanya basınının biçim ve içeriği yatmaktadır.
Matbaa, Avrupa’dan yaklaşık yirmi yıl sonra, İngiltere’de 1476 yılında William Caxton
tarafından kullanılmaya başlanmıştır. 15. Yüzyıl Avrupa’sında Entelektüel Yaşam, yeni
teknolojik icatlarla köklü bir değişikliğe uğramıştır.
1670’lerde “gazete” terimi artık yaygın olarak kullanımdaydı. 1682 yılına gelindiğinde,
toplam 20 İngiliz gazetesi bulunmaktaydı. İngiltere’nin ve dünyanın ilk günlük gazetesi,
“London Daily Courant”, 11 Mart 1702’de çıkarıldı. Denetim serbestisi, 1700 yılında
İngiltere’deki gelişmekte olan parti sisteminden kaynaklanmaktaydı. Hem Toriler (Tutucu
Parti Üyeleri) hem Whigler (Amerikan Bağımsızlık savaşı taraftarları) iktidara gelmede
basının rolünü kavramış olduklarından, basım ruhsat yasası konusunda birbirlerine güven
duymamaktaydılar.
İngiltere’yi taklit eden Amerikan koloni gazetelerinin ve basın özgürlüğünün gelişimi ana
karadan kırk ila yüzyıl arasında bir süreden sonra gerçekleşebildi. 1638 yılında ortaya çıkan
ilk koloni basını Cambridge-Massachusetts’de 1654 yılından sonra Harvard Üniversitesi ile
birleştirildi.
Küçük koloni toplumunda haftalık gazetenin yerel habercilik işlevine broşürler, basılı el
ilanları, dedikodu, meyhane muhabbeti ile kilise ve şehir toplantıları gibi daha etkin iletişim
sistemleri gölge düşürüyorlardı. Gazeteler de, haftalar veya aylar öncesine dayanan eskimiş
dış haberler, diğer kolonilerin yüzeysel haberleri, iş ilanları ve toplumdaki politik ve dinsel
tartışmalar hakkında editörün yazmış olduğu deneme yazıları yer almaktaydı. Kaldı ki,
gazete çıkarmak kesin olarak kar getiren bir iş sayılmamaktaydı. Bu donuk ve yüzeysel
haberleri zaman zaman renkli kılmak için çaba gösteren yayımcılar çoğu kez yetkililerin
hiddeti ile karşılaşıyorlardı. Birkaç şehir dışında, bu küçük koloni toplumu, kendine
muhaliflik yapanları sürgün eden ve ceza vermeye sürekli hevesli gözüken bir adaya
benziyordu.

8.2.Bağımsızlık Savaşı Gazeteleri

Yeni ulusun politik ve ekonomik olgunluğa erişmesini mümkün kılan Bağımsızlık Savaşı’na
kadar, çoğunluğu haftalık ve haftada üç kezden fazla çıkmayan 44 gazete vardı. Bu gazetelerin
sayısal artışları, nüfus artış hızına zar zor ayak uydurabiliyordu. 18. Yüzyıla gelindiğinde,
kolonilerin matbaa makineleri, basım harfleri ve baskı kağıdının İngiltere’den ithal edilmesi
zorunda kalınmıştı.

Bu gazetelerin hepsinin Bağımsızlık Savaşı’nı hızlandırmada büyük rolleri olduğu
söylenebilir. Bağımsızlık Savaşı, gazeteciliği büyük bir karışıklığın içine itmiş oldu. 35
gazeteden 15’i, zaten savaşın sonunu getiremedi. Bazıları Britanya askerleri tarafından
susturuldu, diğerleri ise, Avrupa’dan kağıt ve malzeme elde edemediler. Hatta savaş, bazı
radikal yayımcıların adres değiştirmelerini gerektirdi.
19. yüzyılda gazetelerin artışı, nüfus artışından çok daha hızlıydı. 1780 ve 1790 yılları
arasında toplam gazete sayısı 38’den 101’e yükseldi.
Ulusal bağımsızlık, basın özgürlüğünü teminat altına alan ve yayımcıların korunmasını
güçlendiren yasal hükümlerin uygulanmasına olanak tanıdı.
Bağımsızlık savaşı, gazetelerin gelişimi için istikrarlı kurumsal ve yasal bir düzenlemeyi
oluşturmasına

rağmen,

İngiliz

Whigler

ve

Fransız demokratlar arasında uzun süren

“kelimelerin savaşı” devam ederek, 1790’larda politik partilere de yerleşti. Buna tepki olarak,
Bağımsızlık Savaşı sonrası gazeteler kuşağı, politik uçlara bölünerek, gelişme kaydettiler.

8.3.Parti Gazeteleri
Bu parti basını hareketi, G. Washington’ın başkanlığı ile ortaya çıktı ve 1830 ve 1840’lara
kadar, gazetelere egemen olarak, iç savaşa kadar sürdü. Gazeteler yalnız siyasi partiler ile açıkça
yakın ilişkiye girmekle kalmadılar, ayrıca haberler ve başyazılarda parti politikalarını şiddetli bir
şekilde desteklediler. Diğer yandan editörler, bireylerin kişiliklerine saldırma, onların özel
yaşamlarını izleme ve tüm zayıflıklarını ve kusurlarını açığa vurma geleneklerini terk ettiler.

Parti basını, kendi partisine, politikasına veya politikacılarına muhalif olanlara karşı savaş
açmıştır.

Parti ve ideolojik basının yanı sıra, ticari basın, işadamlarının, banker ve yatırımcıların
bulunduğu büyük şehirlerde ticari, mali haberleri veriyordu.

8.4.Peni (Penny) Gazeteleri (Halka yönelik Ucuz Basın Organı)
Peni Basını olarak adlandırılan bu popüler gazetecilik akımının ürünü, sokak satıcıları
tarafından bir veya iki sente satılan peni gazetesiydi, orta sınıf kesimindeki yeni okurlarına
dünya hakkında öğretici bilgi verip, sınıf kimliğinin anlamını öğreten peni gazeteleri, kısa
sürede kendilerine yer edinmeyi başardılar.
İlk başarılı peni gazetesi, Benjamin Day’ın 3 Eylül 1833’de kurduğu “New York Sun”
gazetesiydi. 1835’e kadar faaliyetini sürdüren gazete, yerel polis ve mahkeme haberleriyle iki
yıllık ömründe, 20 binlik günlük tiraj ile orta sınıfa hitap etti.

Peni gazetelerinden ancak birkaçı başarıya ulaşabildi. James Coordon Bennett’in 1835’de
kurduğu “New York Herald” gazetesi, peni basınının en önemli örneğini oluşturmaktaydı. Sun
ve Herald, Demokratları tutarlarken, başarılı Peni gazetelerinden “New York Tribune” ile
“New York Times” gazeteleri, Cumhuriyetçileri destekliyorlardı.
Gazeteler, ticaretle uğraşan seçkin sınıfın değil, orta sınıfın olaylarını yansıtmaya başlamışlardı.
İç savaş zamanında peni gazeteleri, kölelik sorunu hakkında baş makaleler yazarak, politik
olaylarda parti basınının etkisini azaltıyorlardı. 1846 ile 1851 yılları arasında ortaya çıkan
yerel ve bölgesel haber toplama organizasyonlarının konfederasyonu sayılan AP haber
ajansının müşterilerini peni, parti ve ticari gazeteleri oluşturuyordu. AP’nin müşterileri arasında
peni gazeteleri Sun, Herald Tribüne ve Times, Parti gazetesi Express, ticari gazete Journal
of Commerce ile yarı ticari, yarı parti gazetesi sayılabilecek Courrier ve Enquirer vardı.
Gazeteler için haber toplamadaki güçlükleri yenmek ve ağır masrafların önüne geçmek
düşüncesiyle haber ajansının kurulması, aslında haberin halka anında ulaşmasını sağlıyordu.

1840’ların sonlarında, telgrafla haber iletişiminin kullanılmaya başlanması ile birlikte,
gazeteler arasındaki şiddetli rekabet sonucu gazete sayısı ikiye katlandı ve baskı saati günün
daha erken saatlerine alındı.

Basın özgürlüğünün savaş süresince korunmasına rağmen, gazeteler nadiren de olsa, “çete
veya ayak takımınca tehdit, editörlerin tartaklanması, yazı politikasında değişiklik gereksinimi
ve basım evlerinin yanması” gibi olumsuz olaylarla karşılaştı.

İç savaştan sonraki yıllarda, eski sosyal, ticari ve ekonomik basın hareketlerinin önde
gelen gazetelerinden çoğu, sahneden silindi. Bu gazetelerden bazıları ayakta kalabilmelerine
rağmen, hızlı bir yeniden yapılanma gerekiyordu. İç savaş sonrası gazeteler, sayfalarında
daha çok reklama yer vermeye başladılar. Ancak diğer yandan, giderek merkezileşen Federal
devletin sürekli artan sansürü yüzünden, gazeteler haberlerden oluşan bir ilan tahtası
görünümüne büründüler.

8.5.Yeni Gazetecilik Akımı
Joseph Pulitzer’in 1878’de kurduğu “St. Louis Post-Dispatch” ve 1883’de satın aldığı “New
York World” gazeteleri, “Yeni Gazetecilik” adlı gazete akımına örnek oldular.
Bu yeni akımın özellikleri arasında; haber personel organizasyonu ve yerel haber toplama
şebekesini geliştirmek, yeni projeler oluşturmak, gazeteler için reklam desteği sağlamak,
gazete fiyatını iki veya üç sentte tutmak, sütunları kişisellikten uzak tutmak, yeni sütunlara
tarafsızlığı taşımak, çalışan sınıfları desteklemek, çarpıcı resimler ve büyük başlıklar kullanmak
vardı. Pulitzer, gazetesinde, her gün üç önemli unsuru sunmakla kitleleri elinde tutmayı
başardı; okunabilirlik, heyecan ve eğitim.
8.6.1900’lü yıllarda Amerikan Gazeteleri
1900’ların başlarında haberin en göz alıcı noktalarını ilk birkaç paragrafta özetleyen ve kalan
ayrıntıları bir önem sırasıyla düzenleyen haber yazma tekniği ortaya çıkmıştır. Yerel haber
personelinin ihtisaslaşması, haberin türüne göre ayrılması, telefon ve daktilonun habercilikte
kullanılmaya başlanması, haber odalarına farklı bir atmosfer getirdi. Çoğu gazetenin verdiği
haberler objektif, karşılaştırmalı ve bilgilendiriciydi.

Gazeteciliğin elit-seçkin bir okuyucu kitlesine dayanması fikrini yeniden canlandırmaya
çalışan bir başka dalga ortaya çıktı.
Ayrıca bu arada William Hearst’ün “New York Journal” ı satın almasıyla alevlenen ve “sarı
gazetecilik” hareketi olarak bilinen sansasyonalizm ateşini, daha sonraları Pulitzer’in World
gazetesi körükledi.
İspanyol-Amerikan Savaşı ve ABD’nin Birinci Dünya Savaşı’na katılması ile büyük
Amerikan gazeteleri ve haber ajansları dış haberlerin başını çektiler. 1915 yılında
Avrupa’da yaklaşık 500 Amerikalı muhabir bulunuyordu. Birinci Dünya Savaşı sırasında
ABD için haber yayımlayan ordunun haftalık Stars and Stripes” gazetesi, savaş haberleri ve
propagandayı dünya arenası içine soktu.
Bir başka sansasyonalizm akımı, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıktı. 1920’lerin
“Jazz Gazeteciliği” olarak bilinen bu akım, 1919’da kurulan “New York Daily News” ile,
“New York Mirror” ve “New York Daily Graphic” gazeteleri idi. “Jazz gazeteciliği”,
cinayet, spor ve çeşitli sansasyonları içermekte ve daha fazla görsel malzeme kullanmaktaydı.

Amerikan gazeteciliğine, yabancı dildeki gazete geleneği, Benjamin Franklin’in 1732’de
yayımlanan “Philedelphia Zeitung” gazetesiyle yerleşti. 1880’den sonra göçmenlerin hızla
artışı ile, Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcında, yabancı dildeki gazete sayısı 1200’e
ulaşmıştı. 1990’lardaki yabancı dildeki yayımlar bu rakamlarla karşılaştırıldığında, bunun
yaklaşık dörtte biri kadar olduğu görülür.

Yetersiz reklam ve okuyucuya sahip olan siyah girişimcilerin gazeteleri de Birleşik
Devletler’de marjinal varlıklarını sürdürmeye devam ettiler. Siyah okuyucular, beyazların
gazetelerini terk etmeye pek hevesli görünmüyorlardı. 1920’de Birleşik Devletler’de
siyahların 492 gazetesi olduğu tahmin edilmektedir. Ancak bunların hiçbiri günlük
değildir.

1970’de bu sayı 325’e düşmüştür. Bunların ise ancak iki ya da üç tanesi günlük olmuştur.
Birinci Dünya Savaşı, komünist gazetelerin temelini atmıştır. (New York Daily Worker)
büyük tirajlı gazetelerin kayırıldığı ve birtakım yasaklamaların getirildiği Birinci Dünya
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Savaşı ve sonrası Ortodoks olmayan basın oldukça ağır bir baskı altında tutulmaktaydı.
Japonya’nın 1941’de Pearl Harbor’a yaptığı saldırı sonucu, Amerikan basını, ABD’nin İkinci
Dünya Savaşı’na girmesine destek verdi. İkinci Dünya Savaşı’nın ilk dört yılı boyunca, 1500
ABD muhabiri, Avrupa, Afrika ve Pasifik cephelerine gönderildi. İkinci Dünya Savaşı’nda
ilk kez radyo muhabirleri ve kadın savaş muhabirleri görüldü.

8.7.Yeraltı Gazeteleri
1960’ların ortalarında İnsan Hakları Hareketi ve Çinhindi Savaşı, kurumlaşmaya, savaşa ve
kültüre karşıt sanat ve yazılarda uzmanlaşan bir yer altı ve alternatif gazete patlaması için
zemin yarattı. Bu yer altı basınının, tarihin en hızlı aktığı çağda bile her şeyi yansıtıp,
yorumlayabilmiş bir basın olduğu belirtilir.
Başkan Nixon’ın Beyaz Saray’daki ikinci yılında (1965), çoğunu haftalık gazetelerin
oluşturduğu 450 yer altı gazetesi, genç amatörler tarafından yayınlanmaktaydı. Bu gazeteler,
devlet ve iş dünyasına karşı olan karşıt- kültürü ve pasifist ve anarşist bir grubu destekliyordu.
Bunların önde gelenleri ve kuruluş yılları şöyleydi;

- Los Angeles Free Press (1964)
- Washington Free ve San Francisco Oracle (1966)
- Chicago Seed (1967)
- yılları arasındaki karmaşa dönemindeki değerlere ve ticari gazeteciliğe meydan okuyan
kırka yakın eleştiri gazetesi, bir alt kültür ve yer altı gazeteciliği olarak boy gösterdi. Bunlar
arasında Columbia Journalism Review (1961), Chicago Journalism Review (1968-75) ve
Washington Journalism Review (1977) sayılabilir.

8.8.1960’lara Kadar ABD Basınında Objektiflik
1960’lı yıllara gelindiğinde, objektiflik kavramı, neredeyse “suistimal” kavramı ile eşdeğer
hale gelmişti. Objektif habercilik, güç ve imtiyazın temel yapısını incelemeyi reddeden yeni
bir sosyal gerçek görüntüsünü ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle, objektiflik, önceleri önyargının
panzehiri olarak kabul edilmişse de, daha sonraları gizli bir tehlike olarak görülmüştür. Hatta
birçok gazeteci, objektifliğin hayali bir olay olduğu konusunda fikir birliğine varmışlardır.
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1960’larda kuşakların baş kaldırışı, genel kültürel krizin bir parçası olmuştur. Yine de genç
muhabirler yazıda kendi tutkularını ve ilgi alanlarını belirtmek istemişler fakat “doğru
haber” kavramına duyulan tepki, ciddi bir siyasi meydan okuma biçiminde ortaya çıkmıştır.
“haberi olduğu gibi vermek” yalnızca sıkıcı ve kısıtlayıcı olmakla kalmayıp, resmi kaynaklar
ile işbirliği içinde olmayı gerektirmektedir.1960’larda gazeteler, yayıncının düşüncesi
doğrultusunda bilinçli olarak taraf tutmakla eleştirilseler de, geçmiş yıllarda yapılan en
ilginç eleştiri, gazetecilerin istemeden veya farkında olmadan “siyasi” oldukları eleştirisidir.
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra gazetecileri endişelendirmeye başlatan haberlerdeki devlet
baskısı, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gücünü artıran başkanlığın ortaya çıkmasından
sonra, rahatsızlık veren bir sorun olmaya başlamıştır. Vietnam Savaşı’nda devletin haber
politikası, üniversitelerde, basında, devletin kendi içinde ve en geniş ölçüde toplumda büyüyen
“karşıt kültür” le çatışmıştır.

Vietnam olayı ile devlet-basın arasındaki güven büyük ölçüde sarsılmıştır. ABD’nin Vietnam’a
müdahalesi, açıkça 1954 Cenevre Anlaşması’nı ihlal etmiştir. Tüm bunların sonucunda,
Amerikan yetkilileri, muhabirlerden kaçarak, onlara karşı düşmanca tavır alır olmuşlardır.
Genç muhabirlerin 1960’lardaki başkaldırışı sadece basında kuşaklararası sürtüşmeden değil,
aynı zamanda toplumsal ve kültürel hareketin bir göstergesi olmasından kaynaklanmaktadır.
Bu hareket, genç gazetecilerin yanı sıra, daha yaşlı ve güçlü gazetecileri de etkilemiştir.
8.9.1970 Sonrası Amerikan Gazeteleri
1970’lerde haber endüstrisi ırkçılık, cinsellik ve tutuculuğun hissedilmesiyle giderek artan
eleştirilere maruz kalmıştı. Gazeteler, mahkemelerde giderek artan kısıtlayıcı kararlar, büyük
iftira iddiaları, sayıları artan mahremiyet yasaları, haber merkezlerinin aranması, yetkilileri ve
haber muhabirlerini, kaynaklarını açıklamaya zorlayan mahkeme kararları ile karşı karşıya
kaldılar.

1970’lerde gazetelerin karşısına haber programlarını genişleten, uydu iletişimini kullanmaya
başlayan TV çıktı.
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1980’li yıllarda, ifade özgürlüğünün daha geniş kapsamlı korunmasını destekleyen lobiler,
yasal savunma fonları ve halkla ilişkiler kampanyalarına paralel olarak, gazeteciler de
mahkemelerde ifade özgürlüğünün korunması çabalarını sürdürdüler.
1980’lerde banliyölerin gelişmesi ve güney eyaletlerinde yeni küçük gazetelerin kurulmaya
devam etmesi, eski metropol gazetelerinin yok olmalarına neden oldu. Birinci Dünya
Savaşı’nda kurulan ve hala ayakta kalmayı başaran gazete sayısı oldukça azdır.
1980’lerde gazetelerin ebatlarının bir hayli büyümesine rağmen, okuyucular gazete okumaya
eskisi kadar çok zaman ayırmıyorlardı.

8.10. 1990’larda Amerikan Gazeteleri
1990’larda Amerikan günlük gazetelerinin, rekabet dolu karmaşık medya pazarı içinde
dinamizme sahip oldukları söylenebilir. Amerikan gazeteleri, 1990-92 yıllarında baş gösteren
ekonomik durgunluğa, üretim ve dağıtım yöntemlerini değiştirerek, yeni teknolojiye büyük
yatırımlar yaparak göğüs gerdiler. Ancak 1990’larda gazete sayısında hissedilir bir azalma
kaydedilmiştir. Bu azalmaya pek çok faktör neden olmuştur;

- Birinci Dünya Savaşı’nda ve sonrasında sayısız gazetenin kapanmasına ve yenilerinin
açılmasına neden olan endüstri içi rekabet,

- Sanatçı sendikaların yerleşmesine ve üretim maliyetlerinin yıllarca yüksek olmasına
neden olan yavaş dizgi ve baskı teknolojisi,

- Marjinal gazetelerin çoğunun kapanmasına neden olan insan gücü ve malzeme sıkıntısı
yaratan iki dünya savaşı,

- Rakiplerini tehdit eden büyük gazete zincirlerinin büyümesi ve
- Okuyucu ve reklamları gazetelerden uzaklaştıran diğer kitle iletişim araçlarının artışı.

8.11. ABD’de Basın Özgürlüğü ve Oto Kontrol

ABD’de basının “aydınlatma” ve “bilgilendirme” işlevi olduğu ve bunun da hükümet denetimi
dışında olması gerektiği düşünülmüştür. Amerikan anayasasında da yer alan bu yaklaşıma
göre, kitle iletişiminin görevi, yürütme yetkisinin denetiminde olmaksızın tüm ayrıntılarıyla
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gerçeği aramak ve kamuoyuna yansıtmaktır.

- Halkın basına güveninin azalması, birkaç biçimde açıklanabilir;
1- Haberlerin çarpıtılması,
2- Kişisel mahremiyete saygısızlık,
3- Haberlerin yurtsever görülmemesi,
4- Resmi görevlilere karşıt bir durumla yaklaşım,
1970’lerin sonu ve 80’lerin başlarında jürilerin onur kırıcı yayınlarla ilgili olarak aldığı
kararlarla ilgili yapılan bir araştırmada, kararların yüzde 85’inin kitle iletişim araçları
aleyhine verildiği ve bunların 20’yi aşkın kararla bir milyon doları aşan para cezalarına
çarptırıldığı ortaya çıkmıştır.
Her ne kadar ABD basını zaman zaman kamuoyunu çığrından çıkarıp, bu tür eleştirilerin
yapılmasına ortam hazırlıyorsa da, ortada yadsınamayacak bir gerçek var, o da basın
mensuplarının “basın özgürlüğü” ve doğal olarak bu kavramın ayrılmaz birer parçası olan “otokontrol” ile, gazetecilik mesleğinin gerektirdiği ahlak kurallarına sahip çıktığı gerçeği.
8.12.ABD’de Basın Özgürlüğü

Genellikle haber, fikir ve düşünceleri çoğaltıcı araçlarla serbestçe açıklayabilmek özgürlüğü
olarak tanımlanan basın özgürlüğünü anayasal güvenceye kavuşturan ilk ülke ABD olmuştur.
Amerikan basın özgürlüğü anlayışı, İngiltere ve Fransa’daki çağdaş düşüncelerden
kaynaklanmıştır. Milton, Locke, Mill ve diğerleri “özgürlükçü basın” diye adlandırılan basının
gerçeklerini açık bir biçimde belirtmişlerdir. Bu kavramın yapısında şu ilkeler yer almaktadır;

a) Basın, hükümet denetiminden bağımsızdır,
b) Basın, serbest hareket etme sistemi içinde işler,
c) Basın özel kişilerin elindedir,
d) Basın, genelde toplumun hizmetindedir,
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e) Devletin aşırılıklarını ve yolsuzluklarını kontrol eder,
f) Çok sesli olup, topluma geniş kapsamlı haberlerle çoğulcu görüşler sunar,
g) Topluma ulaşabilir,
h) Kamu

çıkarı için

kendi özgürlüğünü kullanma sorumluluğuna sahiptir.

Bu sonuncusu, özgürlük açısından tehlikeli olabileceğinden kabul edilmemekte, bu yüzden
de henüz gelişim aşamasında bulunmaktadır.
Gazeteciler arasında basın özgürlüğüne ilişkin karşıtlıklar ve bitmez tükenmez tartışmalar
eskiden beri süregelmektedir. Bu tartışmaların temel nedeni, “basın özgürlüğünün” ne olduğu
hakkında kafaların karışık olmasıdır.
“Basın özgürlüğü genellikle, yazılı kelimeler aracılığıyla devlet kısıtlaması olmadan, bilgi,
görüş ve düşünceleri aktarma hakkı olarak tanımlanır. Basın özgürlüğü ayrıca diğer hakların
destekleyicisi ve koruyucusudur. ABD’de basın demokratik devlet ve özgür vatandaşlığı
sağlayan önemli bir unsurdur.
8.13. Basın Özgürlüğünün Sınırları

Basın özgürlüğüne ABD anayasası bir sınırlama koymadığı halde, Amerikan Yüksek
Mahkemesi çeşitli kararlarında, basın özgürlüğünün halen var olan ve açık tehlike durumunda
kanunla sınırlanabileceğini ve böyle bir sınırlamanın Anayasaya aykırı olmayacağını
belirtmiştir.
Özellikle son yıllarda Birinci Anayasa Değişikliği ile ilgili olarak Yüksek mahkeme
tarafından karara bağlanan davaların basın özgürlüğüne getirilen sınırlamaları üç kategoriye
ayırdığını görüyoruz.

a) İftira,
b) Önceden Kısıtlama,

Bu kategoride en ünlü dava 1971’de karara bağlanan “New York Times”a karşı Birleşik
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Devletler ya da Pentagon Belgeleri davasıdır.
Haziran 1971’de “New York Times” gazetesi, Savunma Bakanlığı’nın Birleşik Devletler’in
Vietnam’daki rolü hakkında yaptığı gizli bir incelemeden bölümler yayınlamaya başladı ve
Nixon yönetimi de yayını engellemek için ulusal güvenlik gerekçesini göstererek dava açtı.
Yüksek Mahkeme, üçe karşı altı oyla “Times” lehine karar verdi ve Pentagon belgeleri daha
sonra bütünüyle yayınlandı. Yargıçlar, belgenin yayınlanmasının ulusal güvenliğe zarar
vereceği iddiasını reddettiler.
Gazetecilik İmtiyazı

Genellikle kaynakların saklanması ile ilgili “gazetecilik imtiyazı” bugün ABD’de tartışmalı
bir konudur.
Birçok eyalet, gazetecileri kaynaklarını açıklamaya zorlamaya karşı koruyan “koruyucu
yasalar” koymuştur. Yine de bazı gazeteciler “mahkemeye itaatsizlik” iddiasını kabul ederek,
ağır ceza yargılamaları ile ilgili olarak, yayınlanan haberlerin kaynaklarını açıklamak yerine,
değişik sürelerde hapse girmeyi tercih etmişlerdir.
Diğer taraftan basının ve yurttaşların ABD hükümeti hakkında bilgi toplama olanağı, Bilgi
Edinme Özgürlüğü Yasası (1966), Mahremiyet Yasası (1974) ve Şeffaf Hükümet Yasası
(1977) ile güç kazanmıştır.

8.14. ABD Basınında Sosyal Sorumluluk
ABD’de sınırsız gibi görünen Basın Özgürlüğü’ne karşılık, bu ülkede basının sorumluluğu
kavramının da gün geçtikçe kuvvetlenmeye başladığı görülmektedir.
Basının Dört Teorisinden biri olan Sosyal Sorumluluk Kuramı’na göre, (otoriter, liberal,
Sovyet Komünist ve Sosyal Sorumlu) basının sosyal sorumlu davranması gerekir. Sosyal
sorumlu olan basın, basın özgürlüğünü kullanmak gibi pozitif bir göreve sahip olmak şeklinde
tanımlanmaktadır. Özgür ve sorumluluk sahibi olması gereken basının gereksinimi olan beş
uygulama ilkesi vardır;
1- Günlük olayların, bir anlam bütünlüğü içinde verilmesini sağlamak,
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2- Yorum ve eleştiri alışverişi için forum görevi görmek,
3- Toplumdaki birleşik grupların bir tablosunu sunmak,
4- Toplumun amaç ve değerlerini göstermek ve açıklamak,
5- Günlük istihbarata mümkün olduğunca daha

çok hakimiyet sağlamak,

Sosyal sorumluluk kuramını ileri sürenler, basını, devleti ve halkı daha aktif biçimde basın
özgürlüğünü genişletme konusunda harekete geçmeye zorlar.

8.15.
ABD’de
Kontrol

Oto

Gerek basın özgürlüğünün kötüye kullanılmasını, gerek devletin basın alanına müdahalesini
önlemek için sağlanmak istenen denetim, basının kendi kendini denetim –oto kontrol- sistemini
doğurmuştur.
Bu davranış düzenlemesinin mesleğin saygınlığını korumak, mesleki ayrıcalıkların kötüye
kullanılmasını önlemek, hükümetlerin müdahale nedenlerini ortadan kaldırmak ve ahlak ile
sağduyu kurallarına uyulup uyulmadığını denetlemek gibi faydaları vardır.
Basının oto kontrolü, Batı dünyasında vatandaşı basına karşı korumak için düzenlenmiştir.
Genellikle bu tür anlayışa sahip ülkelerde tüketici konumundadır. Basın da tüketmektedir.
Basın bu sırada vatandaşa zarar verebilir. Eğer kendi kurallarını, kendi iç kurallarını bu arada
koyabilirse, devletin müdahalesine gerek kalmadan ve yargı organlarının denetimine tabi
olma gereği duymadan vatandaşa daha az zarar verebilir.

• Ombudsmanlık
• Ahlak Yasaları
Ahlak yasaları, farklı isimler altında her ülkede mevcuttur. Onur yasaları, basın yasaları,
gazetecinin hakları ve yükümlülüklerine ilişkin bildirgeler, mesleki yükümlülükler bildirgesi
vs. bu yasaların büyük kısmının özellikle basının bilgi verme işlevine ilişkin olarak belirli ortak
noktaları vardır.
Ulusal ahlak yasaları oluşturulmuştur fakat bu konudaki asıl sorun, uluslar arası düzenlemelere
gidilmesinin uygun veya mümkün olup olmadığıdır. Mc Bride Komisyonu, bu konuda
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çalışmalar yapmaktadır. Sosyal ve politik sistemlerdeki farklılıklara rağmen, genel değerlerin
belirlenmesi, çaba gösterilmesi gerekliliği ortadadır.
ABD’de tüm bunların dışında gazete sahipleri, gazeteciler, editörler, reklamcılar, sinemacılar
ve radyo Tv’de çalışanların kendi özel ahlak yasaları da vardır.
8.16. ABD Medyası ve
Savaş
Amerikan basınında geçmişe doğru bir yolculuğa çıktığımızda, Vietnam dönemi savaş
haberciliğinin günümüz savaş haberciliğinden oldukça farklı olarak My Lai katliamı gibi
katliam görüntülerini tüm açıklığıyla gözler önüne serildiğini biliyoruz.
Dönemin Beyaz Saray yönetimi, savaşın mağlubiyetinin faturasını adeta medyaya
çıkartmıştı. Her zaman vatansever bir medya görmek isteyen yönetim, bu kez medyayı
vatan hainliğiyle suçlamaktaydı. Vietnam Savaşı’ndan sonra, İngilizlerin Falkland Savaşı
boyunca geliştirdikleri ve uyguladıkları imaj ve haber kontrol sistemleri, ABD ordusu için
neredeyse bir idol haline gelmişti.

• Körfez Savaşı
Vietnam’ın acısını çıkarırcasına 1. Körfez Savaşı’nda tüm ipler Pentagon’un elindeydi. O
dönemde Bağdat’ta yalnız CNN’in kalmasına izin verilmişti, körfez savaşı adeta bir havai
fişek gösterisi gibi bir bilgisayar oyununu andırıyordu.

• Körfez savaşı ise şimdiye kadar ABD medyasının uygulamaya sokmadığı bir yöntemi
beraberinde getirmişti. “iliştirilmiş gazeteciler” diye Türk medya terminolojisine giren yeni bir
tür gazetecilikti söz konusu olan. Sayıları 500 civarında olduğu tahmin edilen iliştirilmiş
gazetecilerin bir protokolü imzalamaları gerekiyordu, bu protokole göre;
- kendi araçlarını kullanamazlar, komutanlar eğer uygun görmezse yayını kesebilirler, 72 saat
geçmedikçe ölen ya da yaralanan Amerikalı askerlerin adları verilemez, komutanlar ambargo
uygulayabilir, komutanların izni olmadan askeri birliklerin nerede olduğunu yazmak ve
asker sayısı hakkında bilgi vermek yasak, gazetecilerin uydu telefonlarını kullanmaları
yasak…
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Oto sansür

Bu türden bir gazeteciliğin en büyük handikapı, beraber dolaştığın askerlere yakınlık hatta
sorumluluk duymak, ulusal çıkar savunuculuğu otomatik olarak sizi oto sansüre götürür.

• Kısacası global TV kanalları ne görmemizi istiyorlarsa onları gösterdiler, örneğin
Suriye, Mısır, Westbank’taki protestoları BBC ve CNN’de pek göremedik,

• 1. Körfez Savaşı’nda olduğu gibi bu savaşta da sayısal dezenformasyon çok kullanıldı,
her iki taraf da gerçek ölü ve yaralı sayısını gizledi,

• 1998 yılında CNN’den atılan Peter Arnett, Irak TV’sinde “ABD’nin savaş planları
başarısız oldu” deyince NBC’deki işinden de oldu.

• ABD basını kendi arasında da çekişti, New York Post gazetesi, NBC, CBS, ABC,
MSNBC aralarında anlaşmazlıklar yaşandı.
El-Cezire

•

Körfez Savaşı’nın starı CNN iken, 2. Körfez Savaşı’nın starı El- Cezire oldu,
demokratikleşme sürecini henüz tamamlayamamış olan Ortadoğu ülkesi, EL Cezire
sayesinde global TV kanallarının bize gösterdiği seçilmiş imajların dışında gerçek sivil
katliam görülebildi.

Savaş ile “gazetecilik mesleği” birbirleri ile doğaları gereği uyuşmayan iki olgu. Gazeteci,
barış, insan hakları, demokrasi taraftarı iken, savaş, bu değerleri ihlal eden bir olgu. Bu yüzden
savaş muhabirliği, diğer muhabirliklerden daha farklı, çok daha zor ve en önemlisi hayati risk
taşıyan bir muhabirlik biçimi. Olaylara eşit uzaklıkta durabilmesi çok zor.
Savaş döneminde yapılan gazetecilik türlerine baktığımızda,

• Konsensüsçüler; burada gazeteci, kendini muhalif görüşleri aktarmakla sorumlu
görmez, doğal olarak bu grup, ABD’nin Vietnam politikasını ve sonuçlarını savunur
ve yine bu grupta medya esasen tutucu olduğu gibi, yasaları ve düzeni koruyucu
bir

işleve sahiptir.

Diğer

bir

deyişle,

Gramschi’nin

egemen

ideolojinin
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hegemonyasını güçlendiren bir medya modeli için bu grup iyi bir örnektir.

• İkinci grup, yasal muhaliflerdir, burada tarafsız gazetecilik ilkesi baştacı edilmiştir.
Doğru haber ve dengeli tutum gazeteciliğin namusudur, seçim dönemlerinde
tarafsız ve dengeli tutum bu bölgenin standartları için iyi bir modeldir.

• Üçüncü grupta ise gazetecilerin, politikacıların haber değeri bulmadıkları, halka
duyurulmaya değer görmedikleri kişi ve görüşler yer alır. Medya, konsensüsü tehdit
eden unsurları teşhir eder, dışlar hatta mahkum eder. Vietnam savaşının başlangıcında
“savaş karşıtı olmak” da tehdit edici bulunmuştur.

Savaşa muhalefet arttı, karşıt görüşler Amerikan siyasetinin merkezine oturmaya başladı,
bu gelişmeler, yasal muhalif gazetecilerin ilgi alanındaydı. Tarafsızlık devreye girerek,
gazete sayfaları muhalif görüşlerle doldu. Bir de savaş karşıtı bir başkan adayı ortaya çıkınca,
bu görüşlere yer vermek gazeteciler için gazeteler için neredeyse zorunlu hale geldi. Gazete
tv’lerde savaş karşıtı haber-yorum sayılarında hızlı bir artış görülmeye başlandı. Böyle bir
ortamda konsensüsçüler azalırken, yasal muhalif gazetecilerin sayılarında artış görüldü.
Medya, savaş karşıtı görüşlerle daha fazla ilgilenmekle kalmadı, kendisi de etkilendi.

Aslında medyanın ne yapısı ne de ilkeleri değişmişti, değişen tek şey politik atmosferdi.
Amerikan basını Vietnam savaşı boyunca tavrını savaşa karşı olmaktan yana değiştirmemiş,
sadece dış politikayı daha fazla sorgulamıştı ki, bu da politikacılar tarafından hiç de hoş
karşılanmamıştı.
8.17. Körfez Savaşı’nda Medya
ABD medyasının, Batı dünyası dışındaki ülkelere bakış açısının ABD hükümetinden ya da
halkından hiç de farklı olmadığı, daha entellektüel seviyelerde yaklaşımı beklenen bu seçkin
kurumların çok basit ve bilinçli ya da bilinçsiz hareketlerle objektiflikten uzaklaştığı ve hatta
basit silah tacirlerinin ya da ABD yönetiminin isteği doğrultusunda yönlendirildikleri
görülmüştür.
Kamuoyunu böylesine yönlendiren ABD medyasının asıl görevini yerine getirmesi ve
kamuoyu oluşturarak, müdahaleye götürmesi gereken Bosna Hersek krizinde pasif kalması
çok anlamlıdır. Çünkü hümanizm, insan hakları, demokrasi ya da dünya barışı açısından
baktığımızda, Bosna Hersek’de yaşananlar, Körfez Krizi’nde yaşananlardan kat kat fazla
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müdahale gerektiren şartları doğurmuştur.
Bu nedenle bütün dünyada kamplaşma, tekrar başka mecrada yoğunlaşmaktadır. Bosna’da
petrol ya da başka çıkar bulamayan ABD ve müttefikleri seyretmeyi tercih etmişlerdir.

11 Eylül Saldırıları ve Dezenformasyon politikaları.
Yapılan araştırmalar, Bush yönetiminin 1991’deki Körfez Savaşı ve Irak’ın işgalindeki
dezenformasyon kampanyalarında

bir

sürekliliğin

varlığını ortaya koymaktadır. Belli

konularda başvurulan dezenformasyon sürekli. Ulusal bağımsızlığını kazandıktan sonra,
barışçıl bir politika izleyen ve kendi toprakları dışındaki yabancı savaşlara sıcak bakmayan
Amerikan ulusunun 1. Dünya Savaşı’na propaganda teknikleri sayesinde sokulması bir ilk
olsa da son değildi.

• Bush’un yalanları.
• Seyreltilmiş uranyum
• Kitle imha silahları olduğu varsayımı…
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Uygulama Soruları

1- ABD’de sömürge döneminde çıkarılan gazeteler hakkında bilgi veriniz.
2- Penny Gazeteciliğini açıklayınız.
3- Parti gazeteciliği nedir?
4- Jazz gazeteciliği hakkında bilgi veriniz.
5- Ombudsmanlık kurumu hakkında bilgi veriniz.
6- Oto kontrol mekanizmasını özetleyiniz.
7- Savaş dönemlerinde ABD medyasının tutumu hakkında bilgi veriniz.

1

Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Parti gazeteciliği, penny gazeteciliği, sömürge dönemi gazeteciliği, 1900’lü yılların başından
90’lı yıllara kadar olan süreçte, ABD basınının geçirdiği evreler hakkında bilgi verildi.

2

9. EL-CEZİRE

3

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Doğuda ve Batıda El-Cezire Nasıl Algılanıyor?
Haberlerde Ortadoğulu Bakış Açısı

4

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- El Cezire’yi ortaya çıkaran faktörler nelerdir?
2- El Cezire’yi diğer yayın organlarından ayıran unsurlar nelerdir?
3- El Cezire Batı ülkeleri tarafından nasıl algılanıyor?
4- Ortadoğu’da El Cezire etkisi…

5

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

El Cezire

Hakkında bilgi sahibi
olur

Ders kaynaklarının dışındaki
kaynaklara da yönelerek konu
hakkındaki bilgilerini
geliştirebilir

Uluslararası iletişim
alanına etkisi

Uluslararası
platformdaki etkilerini
analiz edebilir

Ders kaynaklarının dışındaki
kaynaklara da yönelerek konu
hakkındaki bilgilerini
geliştirebilir

6

Anahtar Kavramlar
El Cezire,
Uluslararası iletişim,
Alternatif habercilik
Ortadoğu medyası

7

Giriş

El-Cezire
Batıda El-Cezire Nasıl Algılanıyor?
Haberlere Ortadoğulu Bakış Açısı

Uluslararası İletişimde Tek Yönlü Haber Akışına Karşı Alternatif Bir Ses; El-Cezire

Doç. Dr. Meltem Bostancı

Özet

Geniş Arap kitlelerini ilgilendiren konulara odaklanan ve tartışmalı olaylara değinen, kendini
farklı görüşler için bir forum olarak sunan el-Cezire, kısa bir zamanda Arap medya sahnesinde
önemli bir yer elde etmeyi başarmıştır. El-Cezire, sadece Arap dünyasındaki yayıncılıkta kalıcı
bir iz bırakmakla yetinmeyip, ayrıca, Arap kamuoyunun görüşlerini ve Arap siyasetini etkileme
potansiyeline de sahiptir. Resmi Arap çevrelerinde kural tanımayan bir görüntü veren ElCezire, zaman zaman diplomatik krizlere de yol açmıştır. Afganistan’daki savaş sırasında
uluslararası alanda dikkat çekmeye başladığından beri, bir dizi tartışmanın açığa çıkmasını
tetiklemiş, nefret toplamış ve kayda değer eleştirileri üzerine çekmiştir. Onu savunanların
acımasızlığı bir yana bırakıldığında, El-Cezire, daha iyi anlaşılmayı bekleyen bir olgu olarak
karşımızda durmaktadır. Bölgedeki diğer yayıncıların nadiren cesaret edebildiği konular
üzerine eğilmesiyle dikkat çekmektedir. Hükümet yolsuzlukları, ülkelerin insan hakları sicili,
politik olarak farklı görüşte olanların yaşadığı zorluklar, İslam Hukuku (şeriat), İslam ve
demokrasinin bağdaştırılması ya da bağdaştırılamazlığı ve İslami köktencilik gibi tabu olan
konuları ele alması açısından da incelenmeye değer bir medya organıdır.
Anahtar Kelimeler:
gazetecilik,

El-Cezire, iletişim, uluslararası iletişim, Arap medyası, alternatif
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9.1.Giriş
“Küreselleşmenin kitle iletişim araçlarının katkısı olmadan gerçekleşmesi mümkün değildir.
Uluslararası diplomasi ve ekonominin yeniden yapılandırılmasında, diplomatik ve ekonomik
üstünlüğün sürdürülmesinde bilgi, kilit konumdadır. Bu gerçeğin bilincinde olan ABD ve
güdümündeki gelişmiş ülkeler, uluslararası bilgi akışını yoğun biçimde denetleme yoluna
gitmişlerdir. Bu denetleme her zaman, kendileri için gerekli bilgileri, gerekli koşullarda ve
gerekli zamanda yayma biçiminde olmuş ya da iletişime, belgelere yansımayan çeşitli engeller,
yasaklamalar konulmuştur. Engelleme yöntemlerinden biri, gereğinden çok bilgi aktararak “asıl
olanı saklama” biçiminde uygulanmış ya da sık sık “yanlış bilgilendirme” silah olarak
kullanılmıştır.(Girgin, 2002: 38)
Gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında, dengesiz bir şekilde süregelen tek yönlü
bilgi akışı, az gelişmiş ülkeler aleyhine bir görünüm sergilemekte, bir başka deyişle söz konusu
ülkeler, bazı istisnalar dışında haber üreticileri arasında yer alamamaktadırlar.
Dünya genelinde eşit, adaletli ve dengeli bir düzene gönderme yapan “Yeni Dünya
Enformasyon ve İletişim Düzeni” söylemlerinin aksine, Batı’dan Doğu’ya doğru tek yönlü ve
belli çıkarlar doğrultusunda denetlenen ve az sayıda uluslararası haber ajansı tarafından
gerçekleştirilen haber aktarımı sürmektedir. Örneğin Türkiye’de yayınlanan haberlerin büyük
bölümü, ileri teknoloji kullanan ve uluslararası haber ajanslarına sahip ülkelerle ilgilidir; “Türk
okuyucusuna sunulan haberlerin yüzde 52.4’ü sayıları 10 civarındaki gelişmiş ülkelerdeki
gelişmeleri aktarmaktadır. Dış haberlerin yüzde 17’si ise, yalnızca ABD’ye ilişkin haberlerden
oluşmaktadır. Sayıları 100’ü aşan gelişme yolundaki ülkelerse, Türk basınındaki dış haberlerin
ancak yüzde 17.6’sına konu olabilmektedir. (Adil, 1991: 136)
“Medya içeriğindeki üretim, dağıtım ve nitelik dengesizliği, UNESCO’nun girişimiyle
1970’lerden beri tartışma konusu olmuş, hala bu konuya köklü bir çözüm getirilememiştir. Mc
Bride Komisyonu raporunda, kitle iletişim araçlarının, ezilmiş halkların özgürlük, bağımsızlık
ve iletişim haklarının korunmasının bir rol ve sorumluluğa sahip olması gerektiği
vurgulanmıştır. 1976-80’ler, ‘Yeni Evrensel Habercilik ve İletişim Düzeni’ kavramının
tartışıldığı dönemdir… Gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ve üçüncü dünya ülkelerine doğru
gerçekleşen tek yönlü haber akışı yerine, çift yönlü ve dengeli bir haber akışı üzerinde
durulmuştur. Gerçekten de, üçüncü dünya ülkeleri hakkındaki haberlerin hepsi darbeler,
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deprem, fakirlik, şiddet ve iç savaş, demokrasi eksikliği, teknoloji ve kültürel gerilik ile ilgilidir.
Aksi takdirde gelişmekte olan bir ülkenin haber konusu olma ihtimali yok denecek kadar azdır.”
(İnceoğlu, 2004: 349)
Her insan gözlemlediklerinin veya gözlemlemediklerinin birçoğunu yorumlar, ancak yorum
terminolojisi kendisine ait değildir. Katı gerçek, sağlıklı yorum, uygun takdim dediği şeylerde,
her insan gözlem kulelerine, yorum merkezlerine, takdim depolarına gittikçe artan bir şekilde
güvenmektedir ki, çağdaş toplumda bunlar, kültürel mekanizma olarak adlandıracağım araç
tarafından kurulmaktadır. Çoğu Amerikalı, Avrupalı için onlara ‘Doğu’yu takdim eden kültürel
mekanizma’ büyük çapta, radyo-televizyon şebekeleri, günlük gazeteler ve büyük tirajlı
dergilerdir. (Said, 2000: 122-123)
Haberin liberal teoriler doğrultusunda ortaya konan tanımları çerçevesinden ve kitle iletişim
araçlarının ürünleri arasında, gerçeklikle olan bağı doğrultusunda, insanlığa ‘Doğu’yu takdim
eden kültürel mekanizma’, “Batı kaynaklı haber” dir.
Eleştirel yaklaşımların ortaya koydukları haber tanımlarının en önemli yanı, Batı’dan Doğu’ya
tek yönlü haber akışıyla yansıtılan “Doğu imajını” da algılamamızı sağlayacak “haber
stratejileri”dir. Söz konusu haber stratejileriyle, tek yönlü haber akışına dair metinler açıkça,
Doğu’ya, Batılı bakış açısını yansıtmasına rağmen, meşru kılınmaktadır.
Sonuç olarak, “günümüz Avrupa ve Amerikan kamuoyu nezdinde, İslami Doğu özellikle tatsız
bir haberdir. Basın, hükümet, strateji yapımcıları ve genellikle topluma mal olmamakla birlikte,
İslamiyet uzmanı akademisyenler hep bir ağızdan İslamiyet’in Batı’yı tehdit ettiğini
haykırmaktadır. Benim söylediğim, İslamiyet’e ilişkin olumsuz imajların İslamiyet’in
kendisinin ne olduğuna değil, belirli bir toplumun etkili çevrelerinin İslamiyet’in ne olduğuna
ilişkin düşünceleridir. Bu çevrelerin kendi İslamiyet imajlarını empoze etme güçleri ve
istemleri vardır ve dolayısıyla kendi imajları, başkalarınınkinden daha geçerli ve daha çok
gündemdedir.” (Said, 2000)
İslami Doğu’yu kendi çıkarları doğrultusunda empoze etme gücüne sahip Batılıların, elbette en
büyük güç kaynakları, tek yönlü haber akışının sağlayıcısı, uluslararası haber ajanslarıdır.
Sadece Batı değil, başta İslami Doğu olmak üzere Üçüncü Dünya’nın tüm ülkeleri, kendi
bölgeleri hakkındaki sansürlenmiş veya çarpıtılmış haberleri, Batılı uluslararası haber
ajanslarından almaktadır. Özetle Doğu, kendisi hakkındaki şeyleri, Batı imalatı imajlardan,
tarihlerden ve haberlerden öğrenmektedir. Genelde haber konuları, toplumsal boyutları ile
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değil, bireysel öyküler olarak ele alınmaktadır. Mesela bu bağlamda, ünlü bir yıldızın özel
yaşamı haberlerde yer alarak, tüketim eğilimi kamçılanabilmektedir. (Uluç; 2003: 246-247)
Medya, üçüncü dünya ülkelerinin çarpıtılmış görüntülerini vererek oluşturduğu ulusal
stereotipler ile dünyaya bakış açımızı saptırarak, bu ülkeleri algılayışımızı etkilemektedir.
Örneğin, Amerikan gazete ve dergileri incelendiğinde çoğunlukla Arap imajı teröristlikle
eşdeğer tutulmaktadır. Buradaki zarar ise hem izleyicilere hem de tanıtılanlara aittir.
(Kamalıpour, 1995: 16)
Dünya son 20 yıl içinde, küreselleşme bağlamında ifade edilen barış söylemlerinin aksine,
Doğu’da gerçekleşen ancak, tün dünyanın Batılı haber kaynaklarından izlediği çok sayıda
savaşa tanık olmuştur. Bu olayların tamamında Batı’dan Doğu’ya doğru tek yönlü haber akışı
içinde, gerçekmiş gibi gösterilen haberlerde açıkça çeşitli stratejiler izlenmiştir. Özellikle 2003
yılında yaşanan II. Körfez Savaşı’nda yaşananlar, gerçeğin üstünü örtecek hiçbir meşrulaştırma
aracının kalmadığını göstermektedir.
Özellikle savaş döneminde yaşanan ve uluslararası iletişim ortamını da beraberinde etkileyen
pek çok gelişme, küresel ve tek yönlü haber akışının haksız egemenliğine son verecek ve
Batı’nın CNN aracılığıyla haber kaynaklarını tamamen kontrolü altında tutabileceğine,
enformasyonu yönlendirebileceğine dair özgüvenini sarsacak bir girişimi de beraberinde
getirmiştir; El-Cezire… El-Cezire, alternatif bir medya organı olarak analiz edilmesi gerekli
bir olgu olarak karşımızda durmaktadır.
9.2. Alternatif Bir Ses; El-Cezire
“Her şey Arap dünyasında pek benzeri yaşanmamış bir devrimle başlamıştır. Kasım 1995’te
Katar Emiri Şeyh Hamid Bin Halife el Thani, babasını tahttan indirerek iktidara geçmiştir. Genç
kral, İngiltere’de öğrenim görmüş, değişimden yana, liberal eğilimli genç kuşaktandır. Krallığın
parasını ülkesinin modern altyapı harcamalarına yönlendirmiştir. Yalnız babasına değil,
bölgedeki klasik, değişime kapalı, despotik yönetim biçimlerine de mesafelidir. Bu
düşüncelerle 1996’da, yarımada anlamına gelen El-Cezire adında bir televizyon kurulmasını
emretmiştir.
Televizyon için bir yönetim kurulu oluşturulmuştur. Televizyonun 5 yıllık bütçesi olan 150
milyon doları peşin veren kral, hükümet ile televizyon arasında bağ olmamasını da istemiştir.
Suudi Arabistan’ın etkisinde 1989’da kurulan MBC televizyonunun kötü tecrübelerinden
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yararlanılmıştır. Çünkü bu televizyon da aynı niyetlerle kurulmuştur ancak çok geçmeden
Suudi yönetiminin etkisine girmiştir. Bu arada BBC’nin 1994’te Arap dünyasına yönelik kurup
işletmesini başaramadığı bir televizyonun kadrosu da tamamen transfer edilerek kadro ihtiyacı
karşılanmıştır.(Kaplan, http://ilef.ankara.edu.tr/id/yazi.php?yad=1341, t.y)
Kurulduğu günden bu yana Arap televizyon kanalları arasında üstünlük kuran El-Cezire,
Ortadoğu’daki önemli gelişmelerin izlendiği neredeyse tek kanal durumundadır. İzleyiciler, on
yıllardır Arap televizyonlarının resmi propagandalarından, kendi televizyonlarında Arap liderlerin
bitip tükenmek bilmez nutuklarından ve gösterişli kutlama törenlerinden bıkmışlardı. Arap izleyiciler
bir yandan kendi televizyonlarında iktidar tekeliyle karşı karşıya kalırken, bir başka Arap ülkesinin
televizyonunu açtıklarında, yine karşılarına iktidarların güç birliği çıkıyordu. El-Cezire ise farklıydı,
herkese açıktı; Suudi ve Iraklı muhalifler, sürgündeki komünistler, farklı İslami mezheplerin
temsilcileri, bir telefonla seslerini duyurur hale gelmişti. İzleyicilerin çekinmeden seksle ilgili sorular
sordukları “Şeriat ve Yaşam”, kısa sürede El-Cezire’nin en çok izlenen programları arasında yerini
aldı. Yani, istekleri ile resmi yasaklar ya da tabular arasında sıkışan Arap halkları için bu televizyon
ciddi bir soluk alma kanalı olmuştu. (Schleifer, 2001)

Aralık 1998 ve Ocak 1999’da El-Cezire habercilik anlamında iki büyük başarı elde etmiştir; İlki,
Afrika’da ABD büyükelçiliklerine yönelik saldırıdan hemen sonra, Washington'un bir numaralı
düşmanı Usame Bin Ladin ile yapılan görüşme, ikincisi de Çöl Tilkisi operasyonu çerçevesinde İngiliz
ve Amerikan bombardımanı sonrasında Saddam Hüseyin ile görüşülmesi. (Paris, 2001) Bunlar,
habercilik anlamında önemli başarılardır.

El-Cezire’nin kendini tüm dünyaya kabul ettirmesi ise 11 Eylül saldırıları ve ardından ABD’nin
Afganistan’a düzenlediği operasyon ile olmuştur. El-Cezire, 11 Eylül’ün ardından El Kaide örgütünün
lideri Usame bin Ladin’e ait kasetleri yayınlayarak ve Afganistan Savaşı’nda kimsenin giremediği
Kabil’den yaptığı canlı yayınlarla ses getirmiştir. Öyle ki, bu kez CNN gibi televizyonlar ElCezire’den faydalanmıştır. ABD ve Britanya füzelerinin Afganistan semalarında belirdiği 7 Ekim
gecesi, Katar’dan yayın yapan El-Cezire televizyonunun “anchormanı” Muhammed Kicham,
kulaklığından şu anonsu işitti: “Muhammed, şu an CNN, BBC ve Sky News’te canlı yayındasın...”
Sonrasını ise dünya nüfusunun önemli bir kısmı biliyor. Önce Kâbil’e düşen bombaların, sonra da
Usame bin Ladin’in önceden kaydedilmiş röportaj görüntülerini yüz milyonlar izlemiştir. Bu mütevazı
Arap televizyonu, harekatın başladığı pazar gecesi büyük bir habercilik olayına imza atarken, yayın
görevlisinin anonsunda adı geçen haber kanallarıyla boy ölçüştüğünü de açıkça kanıtlamış oldu.
Boşuna değil, Afganistan'dan canlı yayın yapabilen, Taliban'ın birkaç haber ajansı dışında herkesi
sürdüğü Kâbil’de muhabir ve büro bulundurabilen tek televizyon El-Cezire oldu. Tüm dünyanın
ilgisini çeken kanal, Türk medyasında şu sözlerle yer buldu: “Tüm dünya Körfez Savaşı’nı CNN’den
izlemişti. Dün akşam başlayan ABD operasyonunun canlı yayın yıldızı ise Katar’dan yayın yapan ElCezire televizyonu oldu. İlk dakikadan itibaren bölgeden sıcak haberler veren El-Cezire, ayrıca Ladin
ve Zawahiri’nin dünyaya meydan okuyan konuşmalarını tüm dünyaya geçerek adını duyurdu. CNN
bile bu konuşmayı El-Cezire’den alarak yayımlamaktan çekinmedi.” (Bayramoğlu, 2001)
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Aslında El-Cezire’nin harekatın başladığı gece Kabil’den canlı yayını ve Bin Ladin röportajı ilk
habercilik başarısı değildir. Filistin’den en çarpıcı İntifada görüntülerini, Taliban’ın tarihi Buda
heykellerini dinamitlemesini, Taliban yanlılarının ABD Kabil elçiliğini ateşe verdikleri gösterileri de
El-Cezire ekranına taşımıştı. Bunun karşılığını Arap ülkelerinde “reyting” rekorları kırarak aldı. ElCezire yetkililerine göre kanalın hala 35 milyon daimi izleyicisi bulunmakta. Televizyonun internet
kanalının ise 200 bin üyesi olduğu ve her hafta siteye ortalama 2500 kişinin daha üye olduğu
belirtiliyor. (Kaplan, a.g.m)

9.3.El-Cezire’nin Tanınmasını Sağlayan Olaylar
El-Cezire, sadece Batı’dan Doğu’ya tek yönlü haber akışının yönünü değiştirmekle kalmamış,
aynı zamanda Arap dünyası için de değişimin tohumlarını atmıştır.
El-Cezire’nin popülerliğini artıran gelişme ise, 11 Eylül’den bir sene önce, Ekim 2000’de İkinci
İntifada’nın başlamasıyla birlikte yaşanmıştır. İsrail Başbakanı Ariel Şaron’un Mescid-i
Aksa’yı 28 Eylül 2000’de ziyaret etmesiyle başladığı kabul edilen İkinci İntifada ile birlikte,
dünyanın pek çok yerine yayılmış Araplar, hırslı bir şekilde televizyonlarını izlemeye
başlamışlardır. 28 Eylül’den birkaç gün sonra El-Cezire, 12 yaşındaki Muhammed ElDurra’nın babasının kollarının arasındayken İsrailliler tarafından vurularak öldürülüşünü
yayınlamış, böylece küçük çocuk İntifada’nın sembollerinden biri haline gelmiştir. (Nevevi,
Iskandar; 2004: 17-21)

El-Cezire herhangi bir Arap kanalıyken, İsrail ve Filistin

topraklarındaki şiddet ve bu şiddeti haber yapma şekli, onu mutlaka izlenmesi gereken bir kanal
haline getirmiştir.
Uluslararası haber ajansları ve kanallarının giremediği yerlerden canlı yayınlar, Saddam
Hüseyin ve Usame Bin Ladin’in görüntülerinin yer aldığı kasetler, Kabil’den canlı yayın,
Filistin’den İntifada’ya dair görüntüler, Taliban’ın tarihi Buda heykellerini yerle bir etmesi,
Taliban yanlılarının ABD Kabil elçiliğini ateşe verdikleri gösteriler, Afganistan, Filistin ve
Irak’ta savaş koşullarındaki sivil halkın görüntülerini yayınlayarak ünlenen haber kanalı ElCezire, tüm dünyanın gündemine sadece bu ilklerle taşınmamış, başta ABD olmak üzere belli
başlı Batılı büyük güçlerin El-Cezire aleyhine yaptıkları propagandalar, El-Cezire’nin dünya
gündeminde kalmaya devam etmesine vesile olmuştur.
Örneğin 13 Kasım 2001’de El-Cezire’nin Kabil ofisi bir Amerikan füzesi tarafından
vurulmuştur. Kasım 2005’te İngiliz Daily Mirror gazetesinde yayınlanan habere, George Bush,
Tony Blair ile görüşerek El-Cezire’nin bombalanmasını istemiştir. Bu gelişmenin ardından ElCezire çalışanlarınca 24 Kasım 2005’te merkez ve yurtdışı ofislerinde iş bırakma eylemi
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yapılmıştır. Ayrıca El-Cezire’nin gerek Batılı ülkeler gerekse de Arap ülkeleri tarafından
karşılaştığı engellemeler de kanalı sıklıkla dünya gündemine taşımaktadır. Örneğin özellikle ilk
yayın yıllarında, El-Cezire’nin Fas, Ürdün, Suriye, Irak ve Mısır’da bürolarının kapatılması,
muhabirlerinin sınırdışı edilmesi, hatta Libya, Tunus ve Fas’ın El-Cezire yüzünden Katar ile
diplomatik ilişkilerini kesmesi bile söz konusu olmuştur. El-Cezire ne zaman bir Arap rejimini
eleştirse, o ülkenin büyükelçisi soluğu televizyonun stüdyolarında alıp resmi protestosunu
bildirmiştir. El-Cezire, Arap liderlerin baskısıyla Arap Yayın Birliği’nden kovulmuş ama aynı
yıl üç uluslararası gazetecilik ödülünün sahibi olmuştur. (New York Times’tan akt. Radikal,
2001)
El-Cezire, tüm dünyaya, insanlığın katı gerçeklikle yüzleştiği en yakıcı durum olan savaş
koşullarını yaşayan bir coğrafyadan, kurmaca değil gerçek görüntülerle savaş haberlerini
aktarmıştır. El-Cezire’yle Ortadoğu’daki savaşlarda yaşanan, gerçek sivil katliam hakkında
bilgi alınabilmiştir. Batılı haber kaynaklarının, tek yönlü ve taraflı haber akışının rahatlığı
içinde, uzun yıllardır uyguladıkları stratejiler böylece bir kez daha gözler önüne serilmiş,
Batı’nın haber üzerindeki egemenliği sarsılmış, bu arada bugüne kadar yapılan haberlerin
gerçekle ilişkisi bir kez daha sorgulanmıştır. Arapların, El-Cezire’den önce temel haber
kaynakları Arapça gazetelerin web siteleri ve BBC’nin Arapça web sitesidir. Çünkü Batılı haber
kaynaklarının, Ortadoğu’ya ilişkin yayınları tepki çekecek kadar taraflı hale gelmiştir. Kanadalı
Araplar’dan bazıları Batılı haber kanalları konusundaki görüşlerini şu şekilde dile
getirmektedirler: “Orada neler olup bittiğine dair ellerinde yeterince bilgi yok. Haberler
tamamen arşiv, canlı bir şey yok. Ayrıca neleri sansürledikleri konusunda da şüpheliyiz.
Haberlerinde her zaman Arap olmayanları kayırmaktadır… Sokaktaki insanların ne
düşündüğünü duymak istiyoruz. Ayrıca bu kanallarda Arap liderlerin siyasi açıklamaları da
kuşa döndürülüyor. Yapılan yayının sansürlenmiş ve çok küçük kısımlarının yayınlanıyor
olduğuna inanıyoruz. Bir Lakers maçına Batı Şeria’da ölen yirmi insandan daha fazla zaman
ayırdıklarını biliyoruz. İşte bu yüzden El-Cezire’yi izliyoruz. Çünkü neyin daha önemli olduğu
konusunda kanalla aynı fikirdeyiz.” (Nevevi, Iskandar, 2004: 35)
El-Cezire yayıncılığı, Batılı haber kaynaklarının, tek yönlü haber akışı bağlamında
uyguladıkları stratejilere, “öteki” olarak tanımlanan bir coğrafyadan, gerçek haberciliğin nasıl
olması ve nasıl yapılması gerektiğine dair örnekler sunarak cevap vermiştir. Böylelikle,
uluslararası iletişim alanında, gücün el değiştirebileceğine dair, haber akışının bazen de
Doğu’dan Batı’ya doğru olabileceğine dair sinyaller vermiştir. Bu anlamda uluslararası
iletişimin bilinen kurallarını da alt üst etmiştir.
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Sadece Batı’nın tüm dünyadaki tek yönlü haber akışından kaynaklanan sorunların çözümü için
değil, aynı zamanda Arap dünyasının kendi içindeki değişimin de ateşini yakmıştır. Her şeyi
sorgulamakla Ortadoğu’da yasaklanmış, kaçınılmış ve sınırlandırılmış birçok konunun
değerlendirilmesi için bir pencere açmıştır. Kapalı ve tabuların sınırlandırdığı bir toplum yapısı
olan Ortadoğu’da El-Cezire, “her görüşe karşıt görüş” parolasıyla kökten dincilik, demokrasi,
devlet içi yolsuzluklar, siyasal eşitsizlik, insan hakları ihlalleri gibi konuları ele alarak, önemli
bir adım atmıştır. Bulunduğu coğrafyanın alışık olmadığı gelenek dışı, tabuları sarsan, kışkırtıcı
üslubuyla habercilikte yeni bir dönemi başlatmıştır.
El-Cezire, bu kadar tutulmasının kendi tez ve gündemini savunmasından değil, önemli konuları ve farklı
görüşleri doğru zamanda cesaretlendirmesi ve desteklemesinden kaynaklandığını ileri sürmektedir.
Gerçekten de bunda çoğulcu bir medya tartışmasını kurumsallaştırmış olmasının payı vardır. (Zayani,
2006: 30)

El-Cezire’nin kültürel özgünlüğünü paradoksal bir şekilde oluşturan melezliğinin kalbinde;
Doğulu ve Batılı, solcu ve sağcı, dinci ve laik, aşiretsel ve kentli ayrıca yerel ve küresel karışımı
olması bulunmaktadır. (Zayani, 2006: 44)
Bu açıdan, El-Cezire’nin sembolik de olsa enformasyonun küreselleşmesi tarihinde bir dönüm
noktasına işaret ettiği söylenebilir. Öncelikle Arapça konuşan izleyicileri hedeflemesine
rağmen, Arap dünyasının dışına da ulaşmakta ve hatta önemli bir etkiye sahip olmaktadır. ElCezire, egemen Batı medyasının izleyicilerine sunduğu görüntülere karşı bir ağırlık
oluşturmaktadır. Bu, enformasyon akışının tersine çevrilmesi durumudur, bu yolla,
enformasyon artık Kuzey’den Güney’e ya da Batı’dan Doğu’ya değil, başka farklı yollarla
yayılmaktadır. Batı artık “güvenilir ve sorumlu medya” tekeline sahip değildir. El-Cezire’nin
başarısı, küreselleşme sürecinde kısmi bir tersine dönüş eğilimini kristalize etmektedir. (Zayani,
2006: 44)
Ali Bayramoğlu, bu konuyu şu cümlelerle tartışmaktadır: “El-Cezire televizyonu sadece yerine
getirdiği profesyonel gazetecilik açısından değil, aynı zamanda Batı ve Doğu arasındaki
‘sembolik bir denge’yi işaret etmesi bakımından da önemli. El-Cezire; bir uçtan ötekine tüm
Müslüman uluslarda belli bir siyasallaşma yarattığı gibi, Batı’nın medya devlerine hem teknik
hem mesleki bakımdan rakip olmasıyla da bir olaydır… El-Cezire’nin sırrı ve gücü, uluslar
arası bir İslamcı kimlik bağlamı etrafında şekillenen bir uzak görüşlülüktür. El-Cezire, İslami
kimliğin devam eden politikleşme sürecini yansıtmakta ve bu anlamda “öteki” ne işaret
etmektedir. Gerçekte bu çatışmada iki kutup bulunmaktadır. Küreselleşme sürecinde her ikisi
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de daha gerçek ve daha tehlikeli olma riski taşımakta ve daha önemli bir kutuplaşma doğru
evrilmektedir.” (Bayramoğlu, 2001)
El-Cezire ile beraber bir başka önemli olgu olarak, yeni bir Arap perspektifinin ortaya çıktığını
ve bununla birlikte Arap medyasının özgünlüğü konusunda bir bilincin gelişmeye başladığını
söylemek mümkündür. El-Cezire, tüm medyanın aynı kalıba sokulduğu bir döneme etkili bir
biçimde son vermiştir.
9.4.Ortadoğu ve El-Cezire
Arap Dünyası olarak adlandırılan Ortadoğu coğrafyası, medyaların varlık koşul ve biçimlerini
de belirleyen, Batı’dan çok farklı bir rejim yapılanması sergilemektedir. Ortadoğu’da yer alan
ülkelerin büyük bölümü, baskıcı, otoriter yönetimlerle yönetilmektedir. Gerek yönetim
biçimlerinden, gerekse de dışarıdan gelen baskılardan kaynaklanan otoriter yapılanmanın
medya alanındaki göstergesi, yoğun sansür ve denetimdir. Medyaların büyük bölümü devlet
televizyonu ya da ülke yöneticisine veya yakınlarına ait özel kuruluşlar şeklindedir.
Bugün Katar dışındaki Arap ülkelerinin tamamında Enformasyon Bakanlığı gibi adlar altında
kurulmuş, ülkedeki tüm kitle iletişim araçlarını yönlendiren ve denetleyen, yayın standartlarını
belirleyen kuruluşlar mevcuttur. Dolayısıyla bu ülkelerde yapılan her türlü yayın ve medya
kuruluşu, yönetimin denetim ve sansürüne tabidir. Üstelik bu sansür hem İslami gerekçelerle
hem de ulusal güvenlik gerekçeleriyle kısıtlanmaktadır. Örneğin zayıf demokratik kurumlar,
köktendincilik, siyasal eşitsizlik, insan hakları ihlalleri, cinsellik gibi konuların tartışıldığı
yayınlar yapmak mümkün değildir.
Arap ülkelerinin El-Cezire’ye bakışları çok büyük farklılıklar arz etmektedir. Bazı Arap
rejimleri El-Cezire’yi, düşmanlarının fikirlerini dile getiren ve hükümet karşıtı hareketleri
destekleyen bir kanal olarak görürken, diğerleri de onu sorunlu bölgenin zıt fikirlerini objektif
bir şekilde dile getiren kanal olarak kabul etmektedir. Kanalın kışkırtıcı ve geleneksel bakış
açısından farklılık gösteren yayın çizgisi kendisini Arap bölgesindeki diğer bütün televizyon
kanallarından farklı kılmaktadır. Örneğin, neredeyse bütün Arap kanalları Filistin-İsrail
çatışmasına aynı açıdan bakıyor olmasına rağmen El-Cezire, ilk defa İsrailli görevlilerin
fikirlerini de canlı yayınlarla halka duyurmuştur. (Nevevi, Iskandar, 2004: 32)
El-Cezire’nin geleneksel yayın politikasının dışındaki yayınlarının diğer Arap ülkeleri
tarafından nasıl karşılandığını örneklerle vermek gerekirse;
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“Başta Fas, Ürdün, Mısır, Tunus, Kuveyt ve Suudi Arabistan olmak üzere birçok Arap ülkesi,
bu ülke yönetimlerinin muhaliflerine söz hakkı tanıdığı için televizyonu kıyasıya eleştirmiş,
hatta El-Cezire’nin eleştirel yayınları için Katar’a protestolar vermiştir. Irak işgalinin yarattığı
travma ve Körfez Savaşı’nın etkisiyle Kuveyt iktidarı, El-Cezire’de yayınlanan tartışmaları
içine sindirememiş, Kuveyt Enformasyon Bakanı, kanalın “aşırılıklarını” önlemek için büyük
çaba harcamıştır. Kuveyt tarafından kınama ve protesto mektupları gönderilmiştir. (Kaplan,
a.g.m.)
El-Cezire’nin yayınlarından rahatsızlık duyan bir başka ülke de Suudi Arabistan olmuştur. 25
Temmuz 2002 tarihli bir tartışma programında Suudi Veliaht Prensi Abdullah, Ortadoğu barış
planı nedeniyle eleştirilere maruz kalmış, Filistinlilere ihanetle suçlanmıştır. Suudi yönetimi
ise, El-Cezire’yi İsraillilere programlarında yer vermekle ve İsrail propagandasına alet olmakla
itham etmiştir. Suudi Arabistan, resmi gerekçe göstermeksizin Katar elçisini “istişarelerde”
bulunmak üzere geri çağırmıştır. Riyad, böylelikle daha önce El-Cezire’nin “kulağını çekmesi”
yönünde yaptığı baskılara direnen Katar’a ciddi uyarı vermiştir. (Kaplan, a.g.m.)
El-Cezire’den yakınanların arasında Ürdün hükümeti de bulunmaktadır. Ürdün Enformasyon
Bakanı 7 Ağustos 2002 tarihinde, El-Cezire’nin Amman bürosunun kapatıldığını, çalışma
izninin iptal edildiğini, televizyon çalışanlarının Ürdün’de çalışmasına ya da başka bir işte
çalışmalarına izin verilmeyeceğini, kanala tanınan imkanlara son verildiğini açıklamıştır. Arap
İfade Özgürlüğü’nü Savunma Örgütü’ne göre ise 6 Ağustos günü yayınlanan bir programda,
“Irak’a olası ABD müdahalesinde Ürdün’ün rolü konu edildiği için” kapatma kararı alınmıştır.
(Cumhuriyet, 2002)
Arap dünyasından kanala yönelik sürekli engelleme girişimleri olmaktadır. Örneğin Haziran
2004’te, El-Cezire’nin Cezayir lideri Buteflika’nın “ulusal uzlaşma programı”nı tartışmaya
açmasından sonra, El-Cezire’nin ülkedeki faaliyetleri askıya alınmıştır. (BBCTurkish.com,
2004)
Benzer şekilde İran yönetimi, Nisan 2005’te, Ehvaz kentinde meydana gelen şiddet olaylarında,
El-Cezire’nin provokasyonunun rol oynadığı gerekçesiyle, önce El-Cezire muhabirlerinin sınır
dışı edilmesi çağrısında bulunmuş, sonra da televizyonun Tahran merkez bürosunu kapatmıştır.
(Çevrimiçi; http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2005/04/050419_iranjazeera.shtml)
9.5.Batı ve El-Cezire
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Batılı ülkelerin El-Cezire’ye yaklaşımı, büyük oranda hükümetlerin yaklaşımı paralelinde
gelişmiştir.

Uzun

yıllardır,

Doğu’yu

bastırılmış,

ötekileştirilmiş

ve

en

önemlisi

düşmanlaştırılmış biçimde tanımak zorunda bırakılan Batı’nın El-Cezire gibi büyük bir değişim
kanalına şüphe duymadan ve olumlu yaklaşmaları mümkün olmamıştır.
El-Cezire konusunda en açık tepkiler ABD’den gelmiştir. “ABD’li diplomatlar, üst düzey Katar
yetkililerini El-Cezire’nin yayınları hakkında suçlamakta ve kanalın ABD karşıtlarına fazla yer
verdiğini özellikle de Bin Ladin’i çok fazla gündeme taşıdığını söylemektedir. Colin Powel,
konu ile ilgili olarak şu şekilde konuşmaktadır; “El-Cezire Arap dünyasında önemli bir kanal,
fakat bizim bakışımıza göre kanal, sorumsuz açıklamalara ve tehlikeli yayınlara çok fazla yer
ayırmaktadır.” New York Times’ın haberine göre, 11 Eylül saldırılarından birkaç gün sonra
kendisiyle El-Cezire’nin röportaj gerçekleştirdiği Powell, 3 Ekim 2001’de Katar Emiri ile
görüşmesinde kanalın sesinin kısılması yönünde talepte bulunmuştur. Katar Emiri, ABD’nin
suçlamalarını bir dost tavsiyesi olarak kabul ettiklerini söylemiş ve ortak basın açıklamasında
şöyle konuşmuştur; “Daha önceki ABD yönetimlerinden de, bu yönetimden de uyarılar aldık.
Fakat parlamenter rejim bağımsız ve itibarlı bir medya gerektirmektedir, bizim de ulaşmak
istediğimiz şey budur.” (Nevevi, Iskandar, 2004: 156)
ABD’nin El-Cezire’ye yönelik eleştirilerinin başında, bin Ladin’in yayınlanan video
kasetleriyle teröristlere mesaj gönderebileceği iddiası gelmektedir. Bu dönemde ABD, “bir
yandan Katar Emiri aracılığıyla El-Cezire’nin yayınlarını engellemeye çalışırken, bir yandan
da ABD ve Batı medyasını El-Cezire görüntülerini yayınlamamaya zorlamıştır. 10 Ekim’de
Condoleezza Rice, televizyon kanallarının yöneticilerini telefonla arayarak, Usame Bin Ladin
görüntülerinde şifreli mesajlar olabileceğini bildirmiş ve onları El-Cezire’den aldıkları
görüntüler konusunda uyarmıştır.” (İnceoğlu, 2004: 136)
Batı’nın bir başka kanadı olan Avrupa’nın El-Cezire’nin estirdiği değişim rüzgarlarına tepkisi,
ABD’den çok daha yumuşak olmuştur. Bu yumuşak tavırda Avrupa basınının etkisi büyüktür.
Avrupa hükümetleri de Bin Ladin kasetlerinin yayınlanmasına gizli mesaj taşıyabileceği
gerekçesiyle sınırlama getirmeye çalıştıysa da, BBC bu şüpheleri ‘gerçekliği ispatlanamamış
spekülasyonlar’ şeklinde tanımlayarak, doğru ve ilkeli bir habercilik anlayışı sergilemiştir.
Benzer şekilde Fransa, Almanya ve Avusturya basını ise El-Cezire’yi destekleyen yayınlar
yapmıştır. Fransız gazeteleri, El-Cezire’nin yayınlarını destekleyen bir kampanya başlatmıştır.
Liberation’un 11 Ekim tarihli başyazısında ABD’nin kısıtlamaları “erdemsizlik” olarak
değerlendirilmiştir. Viyana gazetesi Der Standard, ‘ABD ile Ortadoğu arasında televizyon
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dalgaları ile yapılan savaşta, El-Cezire dünya klasmanında bir savaşçıdır. Körfez Savaşı
boyunca bütün dünyaya CNN haber servisi yaptı ve Batılı görüşü yansıttı. Bu defa ise başka bir
ses, çok yüksek bir şekilde ortaya çıktı’ demektedir. Berlin Güvenlik ve Uluslar arası Konular
Enstitüsü’nün Ortadoğu Bölüm Başkanı Perphes Volker, 10 Ekim 2001’de CNN’e yaptığı
konuşmada, ‘görünüyor ki El-Cezire, başka hiçbir iletişim kanalının olmadığı bir ortamda, iki
düşman arasında iletişimi sağlamaktadır. Bence Batılı liderler de El-Cezire’yi bin Ladin’in
kullandığı gibi kullanmalıdır. El-Cezire’nin belli mesajları yayınlamasını durdurmak için baskı
yapmak yerine, mesajlarını bu kanal aracılığıyla Arap dünyasına duyurmaları daha akıllıca
olacaktır’ demektedir. (Nevevi, Iskandar, 2004: 164-165)
9.6.Sonuç
Dünyada gerçekleşen tek yönlü haber akışını açıklamaya çalışan çeşitli eleştirel kuramlar
mevcuttur. Mesela, kültürel bağımlılık kuramına göre, sanayileşmiş ülkelerle Üçüncü Dünya
ülkeleri arasında bir tarafın egemenliğine dayanan eşitsiz-dengesiz bir ilişki vardır. Ekonomik
bağımlılıkla birlikte kültürel ve siyasal bağımlılık ilişkilerinin de beraberinde geldiğine dikkat
çekilir. Toplumlar artık birbirlerine iletişim ağlarıyla bağlanmış durumdadır. Bu bağlar
aracılığıyla iletilen bilgi ise yanıltıcı ve gerçeği ortaya çıkartmaktan çok gizlemeye eğilimlidir.
Batı kaynaklı, uluslararası haber ajans ve kanallarınca tüm dünyaya akan üçüncü dünya
ülkelerine ilişkin haberler daha çok doğal afetler, yoksulluk, şiddet ve iç savaş, demokrasi
eksikliği, insan hakları ihlalleri, teknolojik ve kültürel geri kalmışlıkla ilgilidir. Bunların dışında
yaşanan gelişmelerin haberleştirilmeleri neredeyse imkansızdır. El-Cezire’yi yaratan ve
popülaritesini artıran da belki, “öteki dünya” ya ait bir coğrafyada doğmuş ve “öteki”nin
sorunlarına da odaklanan bir habercilik anlayışı geliştirme çabasıdır. Kendine ait gelişmeleri,
Batı odaklı, Batılı zihniyete bürünmüş bir şekilde öğrenen Doğu için, El-Cezire’nin dünya
enformasyon düzeni içinde kendine bir yer edinmesi, bu açıdan son derece önemlidir.
Doğu’yu kendi yarattıkları imajla tanıyan milyonlarca Batılı’nın zihninde, Araplara karşı
oluşmuş önyargılı imajı önemli ölçüde değiştiren, dünyaya, Ortadoğu’daki savaşlarda yaşanan
sivil katliamı tüm çıplaklığıyla gözler önüne sererek Batı’nın haber üzerindeki egemenliğini
sarsan ve böylelikle o güne kadar yapılan haberlerin gerçekle ilişkisinin sorgulanmasına neden
olan, Arap dünyasının kendi içindeki değişimin tetikleyici olan, Ortadoğu’da yasaklanmış,
sınırlandırılmış, ötelenmiş veya örtbas edilmiş bir çok konunun tartışmaya açılmasına olanak
sağlayan El-Cezire, bu anlamda önemli bir misyon üstlenmiştir.
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El-Cezire, Arap dünyası için yeni bir güç olmuştur. Gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan
ülkelere doğru gerçekleştirilen tek yönlü enformasyon akışının yerine, çift yönlü ve dengeli
haber akışı üzerine çözümler üretmek bir zorunluluktur. El-Cezire’yi bu bağlamda görmek ve
değerlendirmek gerekmektedir. El-Cezire, uluslararası medya içeriğindeki üretim, dağıtım ve
nitelik dengesizliğinin giderilmesi için tüm dünyaya örnek olabilir. El-Cezire’nin ardından
dünyaya sesini duyurmaya çalışan Al Manar, Al Arabiya, Telesur kanalları da bu durumun birer
örneğidir.
Uzun vadede değerlendirildiğinde, El-Cezire’nin izleyicine daha iyi hizmet verebilmek adına,
günün koşullarına göre kendisini sürekli yeniden yaratması ve geliştirmesi gerektiği ortadadır.
Aksi takdirde, rekabetçi medya piyasasına uzun vadede uyum sağlamada güçlüklerle
karşılaşması olasıdır. İzleyicisinin beklentilerine ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek içeriğe
sahip yayınlara öncelik ve ağırlık verilmesi kaçınılmazdır. Özellikle popüler değerler
değişmeye ve parçalanmaya başladığında, yeni ve güncel kalmanın zorlukları artabilir. Ayakta
kalabilmek için, olası bu tür sorunları öngörerek, izleyicilerin ilgisini canlı tutmaya çalışmalı,
kendini sürekli yeni fikirlerle beslemeli ve günün koşullarına adapte olabilen bir yapıya sahip
olabilmelidir.
El-Cezire ile ilgili olarak yapılan tüm analizler dikkat alındığında, akıllarda, kanalın misyonu,
ideolojisi ve geleceğine dair soru işaretleri bırakmaktadır; El-Cezire, bir toplumsal değişimin
temsilcisi midir? Bu televizyonun rolü ve etkisi abartılmakta mıdır? Arap kamuoyunda
yükselen bilinç, siyasal ve toplumsal bilince öncülük edebilecek midir? Politik bir dönüşümün
aracı olabilecek midir? El-Cezire gibi bir haber ağı, demokrasinin gelişimine katkıda bulunacak
mıdır yoksa demokrasinin içini mi boşaltmaktadır? Bu tür bir medya yapılanması, gerçek
demokratik dönüşümü beraberinde getirebilir mi? Tüm bu soruların cevabını alabilmek için bir
müddet daha beklemeye ihtiyaç vardır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?

El Cezire’nin uluslararası iletişim alanına olan etkileri analiz edilmeye çalışıldı. El Cezire’nin
Ortadoğu’da ve Batı’da nasıl algılandığına dair açıklamalar yapıldı ve El Cezire’nin uluslararası
platformda tanınmasını sağlayan belli başlı olaylar verilerek konu detaylandırıldı.
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10.NEOLİBERAL POLİTİKALAR VE İLETİŞİM ALANINA
YANSIMALARI

23

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Neoliberal Politikalar ve İletişim
Uluslararası İletişim ve Neoliberalizm
Türkiye’de ve Dünyada Neoliberal Politikalar
Ve
İletişim Alanına Yansımaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Neoliberal politika ne demektir?
2- Uluslararası iletişim alanında neoliberal politikaların etkisi nedir?

3- Dünyada ve Türkiye’de neoliberal politikalar nasıl yürütülmektedir ve iletişim alanına
nasıl bir etkide bulunmaktadırlar?

25

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Neoliberal politikalar

Konu hakkında bilgi
sahibi olur

Farklı kaynaklarla konu
hakkındaki bilgilerini
pekiştirebilir

Uluslararası iletişim ve
neoliberalizm

Aralarındaki etkileşimi
kavrar

Farklı kaynaklarla konu
hakkındaki bilgilerini
pekiştirebilir

Türkiye’de ve dünyada
Neoliberal politikalar ve
iletişim olgusu

Neoliberal politikaların
Türkiye ve dünya
politikalarına
yansımlarını analiz
edebilir

Farklı kaynaklarla konu
hakkındaki bilgilerini
pekiştirebilir
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Anahtar Kavramlar

Neoliberalizm,
Uluslararası iletişim,
Dünyada ve Türkiye’de neoliberal politikalar,
Medya okuryazarlığı
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Neoliberal Politikaların Tahribata Uğrattığı İletişim Arenasını Doğru Analiz
Edebilmenin Yolu: Eleştirel Medya Okuryazarlığı

Meltem BOSTANCI*
Yeşim AKMERANER
Özet
Günümüzde medya etki, kapsam ve/veya yönlendirme gibi özellikleri nedeniyle özellikle çocuk
ve gençlerin üzerinde önemli bir kontrol gücüne sahiptir. Bu nedenle de medyanın kontrol
etkisinin olumsuz sonuçlara yol açmaması için medyanın etkileri konusunda bilinç
kazandırılması son derece önemlidir. İçinde bulunduğumuz dönem küreselleşme dediğimiz
olgunun başka birçok alanı olduğu gibi medya alanını da tahribata uğrattığı, dönüştürdüğü ve
başkalaştırdığı bir dönem olmuştur. Bu nedenle de medyanın ürettiği ve dayattığı kültür, tüm
hegemonik unsurlarıyla etki alanını her geçen gün genişletmekte ve merkeziyetçi bir kontrol
gücüne

ulaşmaktadır.

Özellikle

iletişim

arenasının

neoliberal

biçimde

yeniden

yapılandırılmasından sonra yoğunlaşan medya sahipliği ve holdingleşme olgusuna paralel
olarak medya, giderek eleştirel içerik üretiminden uzaklaşmış ve tek sesli hale gelmiştir. Böyle
bir ortamda medyanın manipülasyon, dezenformasyon, propaganda, yanlış bilinçlendirme,
gerçekleri çarpıtma gibi ‘misyonlarına’ karşı bir farkındalık yaratmak ve bilinç kazandırma
adına medya okuryazarlığının önemi daha fazla ön plana çıkmaktadır. Ancak medya
okuryazarlığı sadece medya kullanım pratikleri üzerine yoğunlaşmış durumdadır. Hâlbuki
eleştirel medya okuryazarlığı, medya ürünleri kullanıcısını kültürel üreticiye dönüştürmeyi
hedeflemektedir. Küresel ölçekte yürütülen neoliberal politikalar çerçevesinde önceki
dönemlerde problemli de olsa iletişim arenasında işler halde olan ‘kamu yararı’ ilkesi giderek
tasfiye edilmiş, medyanın topluma bilgi ve haber aktarma işlevleri piyasanın ihtiyaçları

*
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doğrultusunda yeniden yapılandırılmıştır. Neoliberal dönemde oldukça yoğunlaşan tüketim
kültürüne, emeğin ve üretimin meta haline gelmesine, gündelik yaşama iyice yerleşen korku,
şiddet ve kaygı kültürünün doğallaşmasına, bireyin yurttaş değil de tüketici olarak görülmesine
karşı mücadele etmek son derece önemlidir. Medya okuryazarlığı çalışmalarının eleştirel bir
bakış açısıyla ele alınması, bu anlamda bir farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. Tüm bu
nedenlerle bu çalışma da medya okuryazarlığının neden ‘eleştirel’ bir perspektifle ele alınması
gerekliliğini ortaya koyma çabasının bir ürünü olarak değerlendirilmelidir.
Anahtar Sözcükler: Medya okuryazarlığı, neoliberal politikalar, eleştirel yaklaşımlar, medya
etkisi, Latin Amerika medyası, Türkiye medyası.
10.1.

Giriş

Medya, şüphesiz birçoğumuzun hayatında önemli bir yere sahiptir. Yaşadığımız toplumun
her alanında yer almaktadır. Artık tüm dünya, medyanın küreselleşmenin de etkisiyle değişim
ve dönüşüm geçiren şartlarına uyum sağlamaya çalışmaktadır. Eğitim ve öğrenim alanlarında
yeni bilgilenme biçimleri ve içeriğinin oluşturulması gerekliliği de bu doğrultuda
değerlendirilmesi gereken bir konu haline gelmiştir.
Özellikle çocuklar ve gençler, dünyaya ilişkin bilgi ve kavramların çoğunu medya
aracılığıyla kazanmaktadırlar. Günümüzde medya etki, kapsam ve yönlendirme gibi özellikleri
nedeniyle öncelikle çocuk ve gençlerin üzerinde önemli bir kontrol gücü kazanmaktadır.
Medya, insan yaşamının vazgeçilmezleri arasındaki konumunu güçlendirdikçe, insanların
medyayla ilişkilerinin de çok daha ciddi biçimde sorgulanması, irdelenmesi gereği kendisini
göstermektedir. Toplumda hemen çoğu insanın günlük yaşam diliminin büyük bir kısmı
televizyon ya da bilgisayar ekranı karşısında geçmektedir. Böyle bir toplumda medya
okuryazarlığı konusunun ne kadar önemli olduğu ve üzerinde mutlaka durulması gerekli bir
konu olduğu, geç de olsa fark edilmiştir ve medya okuryazarlığı ile ilgili olarak özellikle son
yıllarda çalışmaların yoğunlaştığı görülmektedir. Konuya ilişkin bir farkındalığın belirmesi bile
son derece önemlidir (İnal, 2009: 15-17).
20. yüzyılda birçok alan gibi iletişimin de metalaşması ve popüler kültürün etki alanına
girmesi sonucu iletişim alanı endüstrileşmiştir. Bu durumun olumsuz yansımalarına
bakıldığında, manipülasyon, dezenformasyon, propaganda, yanlış bilinçlendirme, gerçekleri
çarpıtma gibi çeşitli sorunların da yaşandığı görülmektedir. Medya tarafından aktarılan iletileri
doğru anlamak, algılayabilmek için medya konusunda bilgilenme ve bilinçlenme çok
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önemlidir. Bu bağlamda da okulların ilk ve ortaöğretim müfredatlarında medya eğitimi, medya
pedagojisi, medya öğrenimi, medya okuryazarlığı, internet okuryazarlığı gibi adlar altında
dersler oluşturulmuştur (İnal, 2009: 17).
Artık küresel medya sektöründe insanların demokrasiyi benimsemiş yurttaşlar olabilmeleri
için iki temel yeteneğe, ‘eleştirel düşünme’ ve ‘kendini ifade etme’ yeteneklerine sahip olmaları
gerekmektedir. Medya okuryazarlığı bu iki temel beceriyi öğreterek geleceğin yurttaşlarını
siyasal sınıflandırma yapabilen, toplumsal tartışmaları anlayan ve bunlara katılabilen ve seçim
sürecinde karar verebilen hale getirecektir (Jols ve Thoman, 2008: 14).
Bilindiği gibi neoliberal yeniden yapılandırma tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
iletişim arenasını köklü bir biçimde dönüşüme uğratmıştır. ABD ve Avrupa ülkelerinde
başlayan bu dalga tüm dünyaya yayılarak bir yandan küresel bir medya sistemi oluşturmuş,
diğer yandan ise medyanın ürettiği içerik ‘eleştirel düşünme’ aleyhine tektipleşerek eleştirel
medya okuryazarlığının gelişimini geriletmiştir. Medya ürünleri kullanıcısını kültürel üreticiye
dönüştürmeyi hedefleyen bir eleştirel medya okuryazarlığının geliştirilmesi son derece
önemlidir. Bu bağlamda bu çalışmada öncelikle medya okuryazarlığı kavramı üzerinde
durulacak ve medya okuryazarlığının neden eleştirel olması gerektiğine değinilecektir.
Ardından neoliberal politikaların dünyada ve Türkiye’de medya alanını kontrolü altına aldığı
tespiti yapıldıktan sonra, bu durumun olumsuz sonuçlarından etkilenmemek ve bir farkındalık
oluşturabilmek adına, bilinçli ve sorgulayıcı bir perspektifte medya okumaları yapmanın
önemine değinilecektir.
10.2.

Medya Okuryazarlığı Nedir?

Medya okuryazarlığı kavramının ortaya çıkışından bu yana medya okuryazarlığına farklı
açılardan bakan birçok görüş olmuştur. İletişim veya ilgili alanlarda çalışanlar medya
okuryazarlığını, kişilerin mesleğe yönelik bilgi ve becerileri edindikleri bir ‘mesleki eğitim’
olarak algılarken, diğer bazıları ise dijital medyayı kullanma becerilerindeki yeterlilik olarak
görmektedirler. Bir başka grup, medya okuryazarlığını çocukları kapitalist sömürüye karşı
uyandırmanın bir yolu olarak algılarken, ayrı bir topluluk ise nelerin izlenip nelerin
izlenmeyeceği konusunda sağlıklı kararlar vermek için gerekli bir beceri olarak görmektedir
(Hobbs, 1999; Akt. Şahin, 2011: 5).
Medya okuryazarlığı alanında yapılan çalışmalara ve bu çalışmaların kapsamına
bakıldığında, iki yaklaşımın olduğu görülmektedir: ana akım yaklaşımlardan kaynaklanan
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medya okuryazarlığı anlayışı ile eleştirel medya okuryazarlığı anlayışı. Ana akım medya
okuryazarlığı, var olan yapıyı sorgulamaktan uzaktır ve medyayı yalnızca mesaj içeriği olarak
görmektedir. Eleştirel medya okuryazarlığı anlayışında ise, bireylerin daha etkin medya
kullanıcısı olması amaçlanmaktadır.
Medya okuryazarlığını, medya tarafından aktarılan iletileri, eleştirel bir bakış açısıyla
çözümleme ve değerlendirme yeteneği olarak da tanımlamak mümkündür. Güngör, medya
okuryazarlığı tanımını şu şekilde yapmaktadır: “Medya okuryazarlığı, izleyicinin medya
metinlerine ulaşabilmesi, metnin içeriğini oluşturan iletileri algılaması, anlamlandırabilmesi,
çözümleyebilmesidir. Medya okuryazarlığı, medya metinlerinin anlaşılabilmesinin yanısıra,
iletişim teknolojilerini kullanabilme yetisini de içerir” (2011: 302). Medya okuryazarlığı ile
medya mesajlarını doğru okuyan, bu mesajları bilinçli bir şekilde çözümleyen ve bu çözümleme
sonuçlarını dikkate alarak değerlendiren bilinçli bir kamuoyu oluşturmak amaçlanmaktadır.
Potter ise medya okuryazarlığını, bireyin ne şekilde medyaya maruz kaldığını anlama,
karşılaştığı iletileri yorumlama becerisi olarak tanımlar (1998: 5). Potter’a göre medya
okuryazarlığının yüksek ve düşük olmak üzere iki farklı düzeyi vardır. Her iki düzey, bireyin
medya iletilerinin seçimi ve metinlerin yorumlanması üzerindeki denetimine göre
farklılaşmaktadır. Potter, yüksek medya okuryazarlığının bireyin yararına olduğunu
varsaymakta ve bu düzeye erişmek için de medya okuryazarlığının sürekliliğini, geliştirilmesi
gerektiğini, çok boyutlu olduğunu vurgulamaktadır (Potter, 1998; Akt. Binark ve Bek, 2010:
54).
Günümüzde medya, özellikle televizyon yeniden üreten, şekillendiren, yöneten,kontrol
eden ve hatta yargılayıp, infaz eden bir iktidar aracına dönüşmüştür. Küreselleşme ve bunun
yarattığı değişim ve dönüşümler, aile yapısına ve ebeveyn çocuk ilişkisine de yansımıştır.
Değişen aile yapısı, çocuğun medya üzerinden toplumsallaşmasına neden olmaktadır (Mora,
2007: 4). Medya okuryazarlığı uygulaması, çocukları ve gençleri medyanın olumsuz
etkilerinden korumak amacıyla, medyaya eleştirel gözle bakmasını ve akılcı değerlendirme
yapmasını sağlamaya yönelik bir eğitimdir.
Haz, eğlence, duygusallık üçlemesiyle kitleyi oluşturan bireylerin ortak özelliklerine hitap
eden kitle medyası, çocuğun masumiyetini ve mağduriyetini haberde tüketim nesnesi olarak
kullanmaktadır. Dolayısıyla, çocuğun haberin pazarlanmasında, hedef kitle üzerinde çekici
etkisi olduğu söylenebilir. Bu nedenle çocukları, hem medya tüketicisi olarak, hem de medya
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malzemesi olarak, medyanın olumsuz etkilerinden korumak için önlem alınması gerekmektedir.
Bu konuda çocuğa medyanın nasıl işlediği, haberin oluşumunda nelerin etkili olduğu, haberde
sunulan gerçek ile dünyasal gerçek arasında fark olup olmadığı, fark varsa bunun nedeninin ne
olduğu, kendisini nasıl koruyacağı konularında medya okuryazarlığı eğitimi verilmelidir (Mora,
2011: 183-184).
Geleneksel okuryazarlık gibi medya okuryazarlığı da eleştirel düşünmeyi, analitik becerileri
ve kendini farklı biçimlerde ifade etme becerisini içermektedir. Medya okuryazarı olmak,
medyayı akıllı ve etkili biçimde kullanmayı, farklı kaynaklardan gelen enformasyonların
güvenilirliğini yargılamayı gerektirmektedir (Scheibe ve Rogow, 2008).
Bir insanın medya okuryazarı olması, her şeyden önce medyanın teknik olduğu kadar
yapısal özelliklerini bilmeyi, hiç olmazsa bundan bir parça haberdar olmayı içerir. Kişi olarak
medya okuryazarı, medyayı doğru ‘okuma’ya yönelir. Medya metinlerini doğru okuma edimi,
öncelikle o metinlerin çok çeşitli açılardan ve eleştirel olarak analiz edilmesini sağlar. Bu
anlamda medya okuryazarı, medyanın pasif izleyicisi değil, aktif katılanıdır (İnal, 2009: 50).
Medya okuryazarlığı konusundaki farkındalıklar, 20. yüzyılın başlarından itibaren
olgunlaşmaya başlamakla birlikte konunun üzerine odaklanılıp, olgunun sorunsallaştırılmaya
başlanması ancak 1980’li yıllardan itibaren mümkün olmuştur. Medya okuryazarlığı
konusundaki ilk kitabın L. Masterman ve F. Mariet (1994) tarafından yazıldığı görülmektedir.
Kitapta büyük medya şirketlerinin kapitalist sektörün önemli bir parçası durumuna gelmeleri
ve buna koşut olarak toplumsal güç ilişkileri alanında varlığını güçlü biçimde hissettirmeye
başlamalarıyla birlikte medya okuryazarlığı konusu da üzerinde durulmaya değer bir alan
olarak ilgili çevrelerin gündemine taşınmıştır (Güngör, 2011: 305).
Kavramın ortaya çıkışından bu yana medya okuryazarlığına farklı açılardan bakan birçok
görüş olmuştur. İletişim veya ilgili alanlarda çalışanlar medya okuryazarlığını kişilerin mesleğe
yönelik bilgi ve becerileri edindikleri bir ‘mesleki eğitim’ olarak algılarken, bazıları ise dijital
medyayı kullanma becerilerindeki yeterlilik olarak görmektedirler. Bir başka grup, medya
okuryazarlığını, çocukları kapitalist sömürüye karşı uyarmanın bir yolu olarak algılarken, ayrı
bir topluluk ise nelerin izlenip nelerin izlenmeyeceği konusunda sağlıklı kararlar vermek için
gerekli bir beceri olarak görmektedirler (Hobbs, 1999; Akt. Şahin, 2011: 5).
Medya okuryazarlığı olgusu çerçevesinde medya metinlerinin genellikle kurgu olduğu, aynı
iletinin farklı izleyicilerce farklı algılanabileceği, iletide açık anlamların yanı sıra örtük veya
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gizli birtakım anlamların içerilebildiği, iletilerin toplumdaki iktidar ilişkileri bağlamında ele
alınması kabul edilir. Medya okuryazarlığının bir yanıyla kültürel çalışmalar geleneği içerisinde
doğmuş olmasının nedeni de bu tür sorunlara ve durumlara dikkat çekmesidir. Buna göre medya
okuryazarlığı geleneğinin önemli bir boyutu medyayı toplumdaki güç ilişkileri arasında
konumlandırırken, medya metinlerinin de ideolojik içerikle yüklü olduğunu kabul eder.
Dolayısıyla da ideoloji ve kültür çözümlemeleri medya okuryazarlığı üzerinde çalışanların ilgi
alanları kapsamındadır (Güngör, 2011: 303-304).
Medya iletileri, bilinçli bir çözümleme ve değerlendirme sürecinden geçirilmeden
alındığında, ‘gerçek’ ile ‘kurgu’ arasındaki ayrım giderek belirsizleşmektedir. Bu açıdan
değerlendirildiğinde, medyanın insanlar üzerindeki etkisi son derece önemlidir çünkü
günümüzde insanlar, medya tarafından yoğun bir ileti bombardımanına maruz kalmaktadırlar.
Bilginin fazlalığı ve hızlı dolaşımı, algı düzeyimizi düşürerek, iletilerin ardında yatan anlamları
kavramayı zorlaştırmaktadır (Şahin, 2011: 41).
Şahin (2011: 41-58), medya okuryazarlığını gerektiren koşulları birkaç alt başlıkta sıralamıştır:
i.

Enformasyon-bilgi seli

ii.

Bilgiye erişim olanakları

iii.

Teknolojinin giderek ucuzlaması

iv.

Medyanın insanları etkileme gücü

v.

Medyanın insan davranışlarını şekillendirmesi

vi.

Dengesiz medya tüketim alışkanlıkları

vii.

Görsel iletişimin yaygınlaşması

viii.

Taraflı veya yanlış içeriklere rastlanması

ix.

Medyanın ticari amacı

x.

Çarpık inançlar (abartılan sorunlara yönelik inançlar, kutuplaşan inançlar,
olumsuz etkilere odaklı inanç, medyayı suçlayıcı tutum)

İçinde bulunduğumuz dönem, bilgiye erişimde sınırsız olanaklar sunan ve içinde yaşadığımız
dünya hakkındaki bilgimizi geliştirmemize katkıda bulunan bir dönem olmakla birlikte
aktarılan iletilerin içeriğinin analiz edilmesi de son derece önemlidir. Bilgi teknolojilerinin
sağladığı imkânlarla da artık her an her koşulda bilgiye, enformasyona ulaşılabilmektedir.
Elektronik iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla bilginin üretilmesi ve yayılması da hız
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kazanmıştır. Teknolojinin giderek ucuzlaması, bilgiye ulaşmanın önündeki engellerden en
önemlisini ortadan kaldırmış ve böylelikle bilgiye erişim olanakları tabana doğru yayılmıştır.
Medyanın insanlar üzerindeki etkisi, insanların duygu ve düşünceleri ile davranışlarını
değiştirebilme, yönlendirebilme potansiyeline sahip olması da medyanın yarattığı etkiler
açısından son derece önemli ve üzerinde özenle durulması gerekli bir çalışma alanıdır. İletişim
tarihine bakıldığında medyanın insanlar üzerindeki etkileri üzerine yığınla çalışmalar yapılmış
olduğu görülmektedir. Dolayısıyla medyanın insanlar üzerindeki yönlendirici etkilerini hiç
olmazsa minimuma indirebilmek adına medya okuryazarlığı alanında bir bilinçlenme ve
farkındalık yaratma, günümüz koşulları göz önünde bulundurulduğunda, artık bir zorunluluk
halini almıştır.
10.3.

Medya Okuryazarlığı Neden Eleştirel Olmalıdır?

Günümüzde medya etki, kapsam ve/veya yönlendirme gibi özellikleri nedeniyle özellikle
çocuk ve gençlerin üzerinde önemli bir kontrol gücüne sahiptir. Bu nedenle de medyanın
kontrol etkisinin olumsuz sonuçlara yol açmaması için medyanın etkileri konusunda bilinç
kazandırılması son derece önemlidir. İçinde bulunduğumuz dönem, küreselleşme dediğimiz
olgunun başka birçok alanı olduğu gibi medya alanını da tahribata uğrattığı, dönüştürdüğü ve
başkalaştırdığı bir dönem olmuştur. Bu nedenle de medyanın ürettiği ve dayattığı kültür, tüm
hegemonik unsurlarıyla etki alanını her geçen gün genişletmekte ve merkeziyetçi bir kontrol
gücüne ulaşmaktadır.
Korumacı yaklaşımda bireylere neyin iyi neyin kötü olduğu başkaları tarafından
bildirilmektedir. Eleştirel medya okuryazarlığı yaklaşımında ise bireyler neyin iyi neyin kötü
olduğuna kendileri karar vermektedirler. Bireyler, medyanın sunduklarını medya eğitimi
sayesinde geliştirdikleri medya becerilerini kullanarak gözlemleyip eleştirebileceklerdir.
(Alagözlü, 2013: 7). Bilindiği gibi mevcut haliyle medya okuryazarlığı sadece medya kullanım
pratikleri üzerine yoğunlaşmış durumdadır, hâlbuki eleştirel pedagoji izleğinden ilerleyen
medya okuryazarlığı, medya metinleri kullanıcısını kültürel üreticiye de dönüştürmeyi
amaçlamaktadır. Neoliberal dönemde oldukça yoğunlaşan tüketim kültürüne, emeğin ve
üretimin meta haline gelmesine, gündelik yaşama iyice yerleşen korku, şiddet ve kaygı
kültürünün doğallaşmasına, bireyin kamusal yurttaş olmaktan çok, özelleştirilmiş tüketici
olarak konumlandırılmasına karşı mücadele etmek son derece önemlidir (Binark ve Bek, 2010:
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11).Medya okuryazarlığı çalışmalarının eleştirel bir bakış açısıyla ele alınması, bu anlamda bir
farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.
Medya okuryazarlığının, bireylerin medya tüketiminde daha eleştirel tüketiciler olmaları
için bir takım düşünme becerilerine sahip olmaları gerektiği görüşüne dayandığı söylenebilir.
Problem çözme, verileri kullanabilme, sorgulama ve ikna etme gibi çeşitli yeterliklerin
belirlenmesinde önemli rol oynayan bu becerilerden birisi de eleştirel düşünmedir. Eleştirel
düşünme, olayların nedenleri ve sonuçlarını geçerli ve güvenilir verilere dayandırarak
açıklamaya çalışan ve temelde ‘neden’ sorusuna yanıt arayan bir düşünme becerisidir (Kurt ve
Kürüm, 2010: 21).
Medya okuryazarlığına dair yapılan tanımlamalara bakıldığında, temelinde sorgulama ve
eleştirinin ön planda olduğu görülmektedir. Eleştirel açıdan medya okuryazarlığı kavramı
irdelendiğinde

ise

genel

olarak

sunulan

içeriğin

günlük

yaşantıdaki

gerçeklerle

karşılaştırılabilmesi olarak düşünülebilir (Brown, 1998). Medya okuryazarlığının amacının,
bireyin medya mesajlarını doğru anlayabilmesine olanak sağlayacak bir medya bilincinin
oluşturulması ve bu doğrultuda medya kültürünü çözümleyen, eleştirel bir bakış açısı
kazandırabilmek olduğu söylenebilir.
Medyadaki tüm bilgilerin taraflı ya da tarafsız, olumlu ya da olumsuz yönlerinin ayırdına
varılmasının temel yolu eleştirel bir biçimde okunması, eleştirel bir biçimde görülmesi, eleştirel
bir biçimde duyulmasıyla olanaklıdır. Nitekim UNESCO’nun (1982) medya eğitimi
bildirgesinde, medya kullanıcıları arasında eleştirelliğin gelişmesini sağlayacak bilgi, beceri ve
tutumları geliştirmek amacıyla okulöncesinden yükseköğretime ve yetişkin eğitimine kadar
kapsamlı medya eğitim programlarının başlatılarak desteklenmesi önerisine yer verilmiştir
(Akt. Binark ve Bek, 2007). Bu kapsamda eğitim programlarında medya ürünlerinin analiz
edilmesinin ve etkili bir biçimde kullanılmasının altı çizilmektedir. Medya okuryazarlığı
eğitiminin merkezinde, medya metinleri hakkında soru sorma eylemi olan ‘sorgulama
pedagojisi’ olmalıdır. Sembolik metinlere yönelik açık, sorgulayıcı, düşünsel ve eleştirel duruş
hayatta kalışını garanti altına alan kavram olduğundan medya okuryazarlığı şemsiyesinin
merkez direği olmalıdır (Hobbs, 2004: 135). Eleştirel medya okuryazarlığının “politik,
ekonomik, sosyal ve kültürel çıkarlar doğrultusunda medyanın nasıl ortaklaşa çalıştığını
eleştirel biçimde anlaşılmasını sağlama; kar amacı gütmeyen alternatif medyayı araştırma;
öğrencilerin ve ailelerinin medya okuryazarı kullanıcıları olmaları için eğitimcilerin
sorumluluklarını tanımlama” olmak üzere üç boyutu bulunmaktadır (Torres ve Mercado, 2006;
Akt. Kurt ve Kürüm, 2010: 28).
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Binark ve Bek tarafından kaleme alınan ve eleştirel medya okuryazarlığı alanında yapılan
sayılı çalışmalardan biri olan Eleştirel Medya Okuryazarlığı adlı çalışmada da, eleştirel bir
bakış açısına sahip olmanın önemine şu cümlelerle dikkat çekilmektedir:
Eleştirel medya okuryazarlığı, bireyi ana akım medyada ve/ya popüler kültür
metinlerinde dolaşıma sokulan hırsa, merhametsizliğe, hoşgörüsüzlüğe, ötekinin
acısına karşı duyarsızlık ve kayıtsızlığa, savaş çığırtkanlığına, ırkçılığa,
pasifizme, cinsiyetçiliğe ve homofobiye karşı bir bilinci geliştirir ve bu bilinci
etken ve müdahil olmaya karşı, kolektif mücadeleye/eylemeye/üretmeye
yönlendirir. (Eleştirel medya okuryazarlığının amacı) … yurttaşın toplumsal,
kültürel, siyasal ve ekonomik alanlarda etkin aktör olarak her türlü karar
mekanizmasında yer almasını, aldığı kararların da sorumluluğunu üstlenmesini,
öz-düşünümsel bir bilinç ile sorumluluk etiği geliştirmesini desteklemektir
(2010: 10-11).
Uluslararası düzeyde iletişim alanında yaşanan gelişmeleri analiz edebilmek açısından
da eleştirel medya okuryazarlığı önemlidir ve gereklidir de. Uluslararası iletişim düzeninde
ve/veya düzensizliğinde yaşanan değişim ve dönüşümleri doğru analiz edebilmek için eleştirel,
sorgulayıcı, şüpheci yaklaşabilmek ve yaşananları bu perspektiften algılayıp açıklayabilmek
gerekmektedir. Medya aracılığıyla kitlelere aktarılan iletiler ve ardında yatan ‘gerçekler’, ancak
eleştirel ve sorgulayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi durumunda açığa çıkarılabilir.
Uluslararası düzeyde günümüz koşulları değerlendirildiğinde, medya aracılığıyla küresel bir
kültür yaratma çabası göze çarpmaktadır. ‘Gelişmiş’ ve ‘Batılı’ kavramlarıyla adlandırılan
ülkeler, oluşturmak istedikleri kitle kültürüne geçişte en kısa yol olarak gördükleri iletişim
politikalarını ya da başka bir deyişle kitle iletişim araçlarını kullanmaktadırlar. Özellikle
kapitalist sürecin yeniden yapılanmasıyla birlikte ortaya çıkan çok uluslu şirketlerin maddi
desteğini de arkasına alan ‘küresel medya’ istenilen propagandayı kitlelere sunmaktadır.
Kapitalizmin yoğunluğunu giderek artırdığı bir dünya düzeninde varlığını sürdürmeye
çalışan medya kuruluşlarının çok büyük bir bölümü sermayeden yana tavır almış durumda ve
kaynaklarının büyük bir bölümünü reklam gelirlerine dayandırmış bulunmaktadır.
Kapitalizmin yeniden yapılanması sürecinin doğal bir sonucu olarak iletişim, ifade ya da bilgi
akışı özgürlüğünün tekelleşmeler nedeniyle medya patronlarının yönlendirmesine bağlı bir
duruma gelmesi, kitlelerin doğru ve bağımsız bilgiye ulaşmalarının önündeki en büyük
engeldir. Günümüz koşullarında iletişim sistemi, çok sesliliğini kaybetmiş ve çıkar gruplarına
hizmet eder hale gelmiştir (Bostancı, 2012: 101).Medyanın tüm bu olumsuz etkilerine karşı bir
farkındalık yaratabilmek açısından da eleştirel ve sorgulayıcı okumalar yapmak bir gereklilik
halini almıştır.
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Bu bağlamda nasıl ki eleştirel medya okuryazarlığı “toplumsal, siyasal, kültürel ve
ekonomik ardalan ile ürünün kendisi ve üretim süreci arasında ilişki kurabilmeyi”
gerektiriyorsa, eleştirel medya okuryazarlığını geliştirmeye yönelik çalışmalar da iletişim
arenasını ciddi biçimde tahribata uğratarak medya okuryazarlığını işlevsiz kılan neoliberal
politikaların analiz edilmesini gerektirmektedir. Çok uluslu şirketlerin neoliberal politikalar
çerçevesinde belirlediği ‘küresel medya’ ortamında medya, sermaye ve iktidarlar arasında
giderek daha doğrudan bir ilişki biçiminin gelişmesi eleştirel medya okuryazarlığı konusunun
neoliberal politikalar bağlamında değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır.

10.4.

İletişim Arenasının Neoliberal Politikalarla Yeniden Yapılandırılması

İletişim arenasının tarihsel gelişimi itibariyle Batı Avrupa ve ABD’deki serüvenine
baktığımızda her ne kadar liberal öğreti uzun yıllar bu ortamın ilkesi haline gelen ‘kamu yararı’
ile gerilimli bir ilişki kurmuş olsa da, neoliberal dönemeçten önce iletişim alanının çelişkili de
olsa bir kamu yararı düşüncesi ve buna paralel bir yasal çerçeve ile şekillendiğini söyleyebiliriz.
Öte yandan 1980’li yıllarda Batı dünyasında medyanın topluma haber ve bilgi aktarma gibi
kamusal işlevleri giderek kaybolarak medya endüstriyel olarak sembolik üretim yapan ve bunu
küresel ölçekte yayan bir nitelik kazanmıştır. Tam da böyle bir tarihsel bağlam içerisinde
eleştirel medya okuryazarlığını medyanın neoliberal dönüşümü çerçevesinde anlamlandırmak
gerekmektedir. Medyanın manipülasyon, dezenformasyon, propaganda, yanlış bilinçlendirme,
gerçekleri çarpıtma gibi ‘işlevleri’ karşısında eleştirel medya okuryazarlığının doğru
kavranması ve geliştirilmesi neoliberal dönemde medya sahipliğinin yoğunlaşmasına paralel
olarak daha fazla tek sesli hale gelen medya bağlamında gittikçe önem kazanmıştır. Bu çerçeve
içerisinde kısaca neoliberal politikaların Batı dünyasındaki iletişim ortamını nasıl
değiştirdiğine, geç kapitalistleşen ülkelerde bu politikaların nasıl cereyan ettiğine işaret etmek
açısından Latin Amerika’daki yansımalarına ve Türkiye’de bu politikaların iletişim alanını ne
şekilde dönüştürdüğüne kısaca değinilecektir.
1980’lerle birlikte neoliberal politikaların iletişim alanında uygulanmasının zeminini
oluşturan politik atmosferin, 1944 yılında ‘Bretton Woods’ sistemi ile oluşturulup ABD
hegemonyasını inşa eden para ve finans sisteminin 1970’li yıllarla birlikte sarsılmaya başlaması
ile şekillendiği söylenebilir. İki kutuplu dünya düzeni içerisinde ABD’nin politik gücünü
sürdürebilmesinin en önemli araçlarından biri onun askeri gücüyken, SSCB’nin sürekli bir
nükleer tehdit altında tutulması artık modası geçmiş üslerle çevreleme stratejisi yerine tüm
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dünyayı çevreleyebilecek bir uydu haberleşme ağının oluşturulmasını gerektiriyordu (Kaya,
2009: 114). Böyle bir sistemin maliyetinin karşılanması ise tüm dünyada bir ‘arz yönlü
ekonomiye geçiş’ rüzgârının estirilmesi ile sağlandı. Böylece 1980’lerde serbestleştirme ve
özelleştirmeler yoluyla bütün bir ekonomik arenaya uygulanan neoliberal politikaların iletişim
alanına yansıması, uydu haberleşmesinin özel sektöre ve dolayısıyla da özel tüketime açılması
oldu. Kitlelerin uydu haberleşme ağının ‘tüketicisi-müşterisi’ olması için öncelikle
telekomünikasyonun altyapısı ve radyo-televizyon yayıncılığı alanlarında kamusal tekellerden
ve kamusal yayıncılık anlayışından vazgeçildi (Kaya, 2009: 115).
1980’li yılların ortalarında hemen hemen tamamlanan serbestleştirme politikalarının
1990’lı yıllara mirası ise küresel iletişim düzeninin köklü bir biçimde değişmesi oldu. Bu
dönüşüm pek çok ülkede çeşitli yollar izlese de ABD ve Batı Avrupa ülkelerindeki gelişmelerin
küresel ölçekte etkisi olduğu söylenebilir. Serbestleştirme sürecinin öncü gücü ABD’de kamu
yararı anlayışının yavaş yavaş terk edilmesinin önemli göstergesi 1987’de ‘Fairness
Doktrini’nin terk edilmesi olmuştur. Buna paralel olarak IBM gibi dünyaca ünlü bir bilgisayar
şirketinin anti-tröst yasalarının sınırlandırmalarından fiili olarak kurtarılması ve Bell/AT&T
şirketinin yedi bölgesel şirkete ayrılmasıyla bu yasaların işlevsizleşmesi ABD’de
serbestleştirme sürecinin önemli yapı taşları olmuştur (Kaya, 2009: 123). Ancak 1990’lı yıllara
gelindiğinde küresel iletişim arenasına yön verecek gelişmeler yaşanmıştır. Özellikle ABD’de
1996’da çıkarılan Telekomünikasyon Yasası ve 1997 tarihli DTÖ Anlaşması dünya çapında
iletişim alanının neoliberal dönüşümüne hız vermiştir (Schiller, 2003; Akt. YongJin, 2008:
358).
Telekomünikasyon Yasası altmış iki yıllık federal iletişim hukukunun ‘rekabeti
arttırmak’ için dönüştürülmesi için çıkarılmıştı. Birkaç istisna dışında yaygın
medya da bunu böyle sunmuştur. Ancak, Yasa’nın ilk doğrudan sonucu rekabeti
azaltmak ve dev kuruluşlar arasında işbirliğinin yolunu açmak olmuştur
(Bagdikian, 1997; Akt. Kaya, 2009: 128).
Avrupa ülkelerinde sürecin işleyişi her ne kadar ABD’den ayrılan kendine özgü
koşullarda gerçekleşse ve birbirleri arasında farklılıklar gösterse de, dev medya kuruluşlarının
oluşumuna zemin hazırlayan sonuçları bakımından ortaktır. Öte yandan tıpkı ABD’de olduğu
gibi kamu yararı ilkesi neoliberal piyasanın gerekleri doğrultusunda yeniden tanımlanmaya
çalışılırken, Avrupa ülkelerinin toplumsal tabanında açığa çıkan farklılaşan ihtiyaçlara karşılık
farklılaşan talepler de neoliberal ideolojinin küresel ölçekte yürüttüğü ‘özgülükler’ söylemi ile
bütünleşebilmiştir. Bütün bir süreç Avrupa Birliği çerçevesinde bütünleşme bağlamında
düşünüldüğünde pazarın ortaklaşmasının önemli ayaklarından birinin de iletişim arenasının
38

serbest pazara entegre edilmesi olduğu söylenebilir. Avrupa ülkelerinde iletişim alanındaki
neoliberal dönüşüm süreci açısından belirtilmesi gereken bir diğer nokta ise, bir yandan iletişim
ortamının serbest pazar ortamına eklemlenerek medya sahipliğinde bir yoğunlaşma olgusu ile
karşı karşıya kalınması söz konusu olurken diğer yandan da çeşitli toplumsal muhalif güçlerin
etkisiyle, kamu yararı anlayışının tamamen terk edilmeksizin sürece uyum sağlama çabalarının
söz konusu olmasıdır. Örneğin bir yandan Avrupa Konseyi’nin sonuçlandırmış olduğu Avrupa
Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi ve Avrupa Parlamentosu’nun çeşitli greenpaper’ları bu
çabaların en yaygın örnekleriyken, diğer yandan AB hukuk sisteminin temel ve bağlayıcı bir
öğesi Adalet Divanı’dır ve Divan kararlarının referans kaynağı ise Roma Sözleşmesi ve Tek
Pazar’ı kuran Maastricht Anlaşması’dır (Kaya, 2009: 134). Belki de böyle özgün bir toplumsal
ve politik formasyonun da etkisiyle pek çok Avrupa ülkesinde kamu tekelleri kaldırılsa da
kamusal kuruluşlar varlıklarını etkili bir şekilde sürdürmektedir.
ABD ve Avrupa ülkelerinde yaşanan gelişmeler, hem genel çerçevesiyle neoliberal
dönüşümün hem de bu sürecin iletişim arenasındaki etkileri bakımından küresel bir yeniden
yapılandırmanın motoru olmuştur. 1980’lerin ortalarından itibaren, iletişim endüstrisinin
ulusaşırılaşma süreci doğrudan yabancı yatırımlar, birleşme ve satın almalar (mergers and
acquisitions) yoluyla gerçekleşmiş ve pek çok ulusal pazar bu küresel dalga karşısında kendini
yeniden yapılandırmak durumunda kalmıştır. Öte yandan iletişim arenasının yeniden
yapılandırılması, serbestleştirme ve özelleştirme dalgasının en fazla telaffuz edildiği sadece
Batı ülkelerinde değil, aynı zamanda eski sosyalist blok ülkelerinin yanı sıra Latin Amerika ve
Asya ülkelerini de kapsayarak tüm dünya çapında uygulamaya konmuştur (YongYin, 2008:
359).
Türkiye’de iletişim arenasının neoliberal biçimde yeniden yapılandırılmasına geçmeden
önce, Latin Amerika’da bu dönüşümün yansımalarına bakmak hem Türkiye ve Latin Amerika
ülkelerinin taşıdığı pek çok benzerlik bakımından, hem de geç kapitalistleşen toplumsal
formasyonlarda bu dönüşümün nasıl deneyimlendiğine göz atmak bakımından anlamlı
olacaktır. Latin Amerika, ABD’den farklı olarak devletin sahibi olduğu televizyon kanalları
bakımından farklılaşmaktadır. Özellikle 1990’lara kadar televizyon kanallarına devlet ve
üniversitelerin sahip olduğu Şili bu bakımdan en dikkat çeken örnektir. 1990’lar boyunca Latin
Amerika medyasının temel eğilimleri multimedya şirketlerinin oluşması; aile şirketlerinin
düşüşe geçmesi; yerel, bölgesel ve uluslararası sermayenin eklemlenmesi; yatırım ve içeriğin
bölgeler arası ticaretinin yoğunlaşması ve televizyon programlarının üretimi ve ihracında
yaşanan artıştı (Mastrini ve Becerra, 2011: 72). Öte yandan 1990’lardan önce ister Şili ve
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Arjantin gibi medya sistemi devlet ve üniversite denetiminde olsun, ister Brezilya gibi medya
sahipliği parçalı bir nitelik göstersin, bu tarihten sonra neoliberal politikalar özel medya
şirketlerinin genişlemesine ve medya sahipliğinin de yoğunlaşmasına yol açmıştır. Bu sürecin
gerçekleşmesinde ise, geç kapitalistleşen ülkelerin küresel kapitalist sisteme eklemlenmesinde
önemli bir yeri olan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının Latin Amerika ülkelerinin
iletişim endüstrisinin neoliberal biçimde yeniden yapılandırılma ve küresel iletişim pazarına
dâhil edilmesinde etkili olduğu söylenebilir. Örneğin yayıncılık faaliyetlerinde kamu
üzerindeki toplumsal ve kültürel etkileri bakımından ‘yabancı sahipliğine’ getirilen sınırlamalar
pek çok ülkede 1980’lerde yaygındı (OECD, 1999: 114). Ancak Dal YongJin bu eğilimin Latin
Amerika ülkelerini de içine alan bir biçimde 1990’lı yıllarda köklü bir biçimde değişime
uğradığını vurgulamaktadır:
...ABD’den Asya ve Latin Amerika ülkelerine kadar pek çok ülke, ulusal iletişim
ve kültürel endüstrilerin korunması geleneğini sürdürse de, 1990’ların
ortalarından başlayarak ulusal iletişim endüstrilerindeki yabancı sahipliğine
getirilen yasakları (tümüyle olmasa da paça parça) kaldırmaya başladılar. Başka
bir ifade ile radyo istasyonlarında gerçekleşen birleşme ve satınalmalar temel
olarak ulusal şirketler arasında yapıldı çünkü yayıncılık şirketleri ulusal
sembollerdi. Ancak yabancı sahipliğe getirilen sınırlamaların gevşetilmesi ve
özelleştirmelerin gelmesi ile birlikte sınır ötesi satın alma ve birleşmeler de son
yıllarda arttı (2008: 367).
Sonuç olarak, Latin Amerika’da ulusaşırı birleşme ve satın almalar yoluyla medya
sahipliği yoğunlaşırken; medya içeriğinin çeşitlenmesi, küreselleşmesi ve iletişim araçları
dolayımıyla yapılan kültürel üretimin metalaşması gibi dünyada gelişen temel eğilimlerle
bütünleşmiştir. “Bugün dünya ölçeğinde, yalnız kuruldukları kaynak ülkede değil, başta
yükselen pazarlar olmak üzere yeryüzünün çok geniş kesimlerinde yatay, dikey ve çapraz
olarak bütünleşen dev firmaların sayısı giderek azalmaktadır. 1990’ların başından itibaren
medya sektöründeki birleşme ve satın almalar görülmedik bir düzeye yükselmiştir” (Adaklı,
2010: 70). Bu eğilimlerle birlikte medya sahipliğinin yoğunlaşmasının, iletişim alanının
neoliberal yeniden yapılandırılma sürecinin en önemli çıktılarından biri olduğunu vurgulamak
gerekir.

10.5.

Neoliberal Politikaların Türkiye’deki Yansımaları

Türkiye’de ise 1980’li yıllar 24 Ocak kararlarının çerçevesini çizdiği ve hemen ardından
yapılan bir askeri darbe ile yürürlüğe konulan yeni bir hegemonya projesinin (Tünay, 1993)
inşa edildiği yıllardı. Bütün bir ekonomik ve toplumsal formasyonun küresel kapitalist sistem
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ile tam entegrasyon çerçevesinde yeniden yapılandırılmasında iletişim arenasının ‘basın
döneminden medya dönemine geçiş’ (Kaya, 2009; Adaklı, 2010) şeklinde tanımlanan
dönüşümü önemli bir yere sahiptir. İletişim arenasının bu şekilde bir dönüşüme uğratılmasının
hem sermayenin kendini yeniden yapılandırarak küresel pazara entegre olabilmesi hem de
neoliberal politikaların kabulünü sağlayacak uygun toplumsal koşulların ve ideolojik
atmosferin yaratılması bakımından son derece önemli olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Bu
dönemin öne çıkan özellikleri ise radyo-televizyon alanındaki kamu tekelinin kaldırılması,
medya sektöründeki sermayenin kompozisyonu ve mülkiyet ilişkilerinin değişmesi, büyük
sermaye ile medyanın ‘füzyonunun’ tamamlanmasıdır (Kaya, 2009: 233).
1982 Anayasası’nın 133. maddesince radyo-TV yayıncılığında devlet tekeli 1993’te
yapılan bir değişiklikle kaldırılmıştır. Ancak bu yasal düzenlemenin hazırlanmasından önce
Mart 1989’da dönemin başbakanı Turgut Özal’ın oğlunun da ortakları arasında bulunduğu yurt
dışında kurulan Magic Box Incorporated AG adlı özel bir şirket tarafından Almanya üzerinden
yapılan yayınlarla bu alandaki devlet tekeli fiilen kırılmıştır. Kaya ve Çakmur’un belirttiği gibi
gerek teknolojik gelişmeler gerekse de TRT’nin politik yayınlarından duyulan rahatsızlık devlet
tekelinin tartışılması ve kaldırılmasının savunulmasına zemin hazırlamıştı. Tüm tartışmalar
pazar odaklı bir değişime olan talebe işaret ediyordu ancak söz konusu olan bütünlüklü bir
iletişim politikasının serbest pazar perspektifinden esinlenerek normatif bir düzeyde ele alınan
ifade özgürlüğünün sorunlarına indirgenmesiydi (2010: 527).
1980’li yıllarda Turgut Özal’ın “Gün gelecek Türkiye’de iki buçuk gazete kalacak”
şeklindeki ifadesi 1990’lı yıllarda medya sahipliğinin yoğunlaşması ve holdingleşme ile birlikte
fiilen gerçekleşmiştir. Bununla birlikte “Simavi ailesinin aktif iş yaşamından çekilmesi, Dinç
Bilgin’in zorunlu tasfiyesi ile birlikte Türkiye’de ana faaliyeti ve birikiminin kökeni medya
(basın) alanından kaynaklanan bir büyük sermaye grubu kalmamıştır” (Kaya, 2009: 247).
Doğan Grubu, Çukurova Grubu, Doğuş Grubu, Ciner Grubu, Dinç Bilgin Grubu, Uzanlar
Grubu, Erol Aksoy Grubu, İhlas Holding gibi medya gruplarının holdingleşerek medya
sektöründe faaliyet gösterdiği 1990’lardan 2000’lere geldiğimizde medya sahipliğinin satın
almalar, birleşmeler ve TMSF kararları yoluyla giderek daha az elde yoğunlaştığı
görülmektedir.
Türkiye’nin medya yapısında meydana gelen bu dönüşüm aynı zamanda medya
tarafından üretilen içeriğin niteliği bakımından da ciddi bir dönüşüme işaret etmektedir. İçerik
düzleminde sansasyon ve manipülasyon daha da yaygınlaşmış; bütün mecralarda ürünlerin
/çıktıların çeşitliliği artsa da, bunlar birbirinin benzeri niteliksiz ürünler yığını olarak ortaya
çıkmıştır (Adaklı, 2010: 75). Holdingleşen medya yapısı, medyanın hem iktidar hem de medya
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çalışanlarıyla olan ilişkisini etkilemiştir. Gazeteciler ve programcılar gibi medya içeriğinin
üretilmesiyle ilgili olan kesimler üzerinde ya doğrudan editoryal bir müdahale ya da dolaylı
olarak geliştirilen oto-sansür mekanizmalarıyla eleştirel üretimin imkânları daraltılmıştır.
Türkiye medyasının siyasal paralellik derecesi her zaman yüksek olduysa da 1990’lı yıllarda
küreselleşen pazara entegre olma ve özel sektör yayıncılığının hızlı yükselişinin etkisiyle
medya, politik mücadelenin başat bir alanı durumundadır (Kaya ve Çakmur, 2010: 521). Bunun
sonucu olarak da holdinglere siyasal iktidarlar tarafından yapılan ekonomik yıldırma
politikaları, gazetecilere açılan davalar, çeşitli karalama kampanyaları, internet içeriklerine
veya doğrudan internet sitelerine getirilen erişim yasakları gibi pek çok şekilde cereyan eden
medyanın eleştirel tutumunu kısıtlamaya yönelik uygulamalar neoliberal dönemin medya
ortamının özellikleri haline gelmiştir.
Haber ve içerik üretimi cephesinde eleştirel seslerin yükseltilmesi için verilen mücadele
bir yönüyle devam ederken, içeriğin tüketimi ve yeniden üretimi cephesinde de eleştirel bir
tutumun inşa edilebilmesi en geniş bağlamda demokratik bir medya ortamının yaratılması
bakımından gereklidir. Bu bakımdan medya içeriğinin ciddi oranda hegemonik unsurlarla yüklü
olduğu neoliberal dönemde sadece medya kullanım pratiklerine indirgenen değil, medya
ürünleri kullanıcısını kültürel üreticiye dönüştürmeyi hedefleyen bir eleştirel medya
okuryazarlığının geliştirilmesi son derece önemlidir.
10.6.

Genel Değerlendirme ve Sonuç

Medyanın kontrol etkisinin olumsuz sonuçlara yol açmaması için medyanın etkileri
konusunda bilinç kazandırılması son derece önemlidir. İçinde bulunduğumuz dönem,
küreselleşme dediğimiz olgunun başka birçok alanı olduğu gibi, medya alanını da tahribata
uğrattığı, dönüştürdüğü, başkalaştırdığı bir dönem olmuştur. Neoliberal politikalarla iletişim
ortamının yeniden yapılandırıldığı bu dönemde ABD ve Avrupa ülkelerinden, Asya ve Latin
Amerika ülkelerine kadar tüm dünyada medyanın mülkiyet yapısında ‘yoğunlaşma’ yönünde
bir dönüşüm yaşanmıştır. İçeriğin üretiminde artık medya devlerinin sahne aldığı iletişim
arenasında bu içerik, her ne kadar küreselleşmenin etkisiyle çeşitlenmiş olsa da, birbirinin
benzeri niteliksiz bir yığın haline gelmiştir. Neoliberal politikalar çerçevesinde yoğunlaşan
mülkiyet yapısının çıktılarından biri de hiç kuşkusuz medya ve iktidar arasındaki ilişkinin daha
doğrudan bir hal alması ve buna paralel olarak da medyada içerik üretiminin giderek eleştirel
tutumdan uzaklaşmasıdır. Medya iletilerinin eleştirellikten uzaklaştığı neoliberal dönemde, işte
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tam da bu sebeple ‘eleştirel’ medya okuryazarlığının geliştirilmesi, bu iletilerin sorgulayıcı bir
biçimde yeniden üretiminin sağlanması açısından son derece önemlidir.
Eleştirel medya okuryazarlığı eleştirel düşünmeyi, medya iletilerine karşı sorgulayıcı bir
tavır geliştirmeyi ve kendini farklı biçimlerde ifade edebilme becerisini içermektedir. Medya
okuryazarı olmak medyayı akıllı ve etkili biçimde kullanmayı ve farklı kaynaklardan gelen
enformasyonların güvenilirliğini yargılamayı gerektirmektedir. Verileni sorgulamadan olduğu
gibi almak yerine iletilerin ardında saklanan gerçekliğin ve egemen kesimlerin çıkar ve
taleplerinin farkında olan ve buna karşı mücadele etmeyi amaçlayan bir zihniyete sahip olmayı
gerektirmektedir. Eleştirel medya okuryazarlığı, bu doğrultuda bir farkındalık yaratma ve
bilinçlenmeyi hedeflemektedir.
Kitle iletişim araçlarıyla her türlü muhalif öğelerin edilgenleştirildiği, içeriklerin
popülerleştirildiği günümüz medya arenasını bütünlüklü bir şekilde analiz edebilmenin yolu
eleştirel analizler yapmaktan ve medya okuryazarlığının sorgulayıcı yönünü ön plana
çıkarmaktan geçmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?

Medyanın ürettiği ve dayattığı kültür, tüm hegemonik unsurlarıyla etki alanını her geçen gün
genişletmekte ve merkeziyetçi bir kontrol gücüne ulaşmaktadır. Özellikle iletişim arenasının
neoliberal biçimde yeniden yapılandırılmasından sonra yoğunlaşan medya sahipliği ve
holdingleşme olgusuna paralel olarak medya, giderek eleştirel içerik üretiminden uzaklaşmış
ve tek sesli hale gelmiştir. Böyle bir ortamda medyanın manipülasyon, dezenformasyon,
propaganda, yanlış bilinçlendirme, gerçekleri çarpıtma gibi ‘misyonlarına’ karşı bir farkındalık
yaratmak ve bilinç kazandırma adına medya okuryazarlığının önemi daha fazla ön plana
çıkmaktadır. Bu nedenle medya okuryazarlığı çalışmalarının eleştirel bir bakış açısıyla ele
alınması, bu anlamda bir farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. Tüm bu nedenlerle bu çalışma
da medya okuryazarlığının neden ‘eleştirel’ bir perspektifle ele alınması gerekliliğini ortaya
koyma çabasının bir ürünü olarak değerlendirilmelidir.
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11. KAMU DİPLOMASİSİ VE MEDYA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Kamu Diplomasisi ve Türkiye
Ortaya Çıkışı ve Gelişim Süreci
Kamu Diplomasisi Faaliyetlerinin Amaçları
Ulus Ötesi Gazetecilik ve Kamu Diplomasisi
Kamu Diplomasisi Araçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Kamu diplomasisi nedir?
2- Ortaya çıkış süreci hakkında bilgi veriniz.
3- Kamu diplomasisi faaliyetlerinin amaçları nelerdir?

4- Kamu diplomasisi araçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kamu diplomasisi

Olguyu tanımlar analzi
edebilir

Konuyu farklı kaynaklarla
araştırarak bilgisini
geliştirebilir

Gelişim süreci

Süreç hakkında bilgi
sahibi olur

Konuyu farklı kaynaklarla
araştırarak bilgisini
geliştirebilir

Amaçları

Amaçlarını bilir yorum
yapabilir

Konuyu farklı kaynaklarla
araştırarak bilgisini
geliştirebilir

Araçları

Araçları hakkında bilgi
sahibidir

Konuyu farklı kaynaklarla
araştırarak bilgisini
geliştirebilir
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Anahtar Kavramlar

Kamu diplomasisi,
Ulus ötesi gazetecilik,
Gelişim süreci,
Kamu diplomasisi araçları
Kamu diplomasisi amaçları
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KAMU DİPLOMASİSİ VE TÜRKİYE
11.1. Kamu Diplomasisi Nedir?

Kamu diplomasisi, bir hükümetin, başka bir ulusun halkını ve aydınlarını, bu
ulusun politikalarını kendi avantajına döndürmek amacıyla etkilemeye
çalışmasıdır. Kamu diplomasisi, bir ulusun kendi ideallerini, hedeflerini ve
politikalarını, yabancı ülkelere, farklı kültürlere anlatma amacını taşıyan
faaliyetler bütünüdür, bir iletişim sürecidir. Ayrıca kamu diplomasisi tek
boyutlu ve tek yönlü bir iletişim türü değildir, çok boyutlu ve çok yönlü bir
etkileşimi gerek- tirmektedir. Kamu iletişiminin bu özelliğini Gifford Malone,
şu şekilde belirtmektedir: “…eğer kendi toplumumuzu ve politikalarımızı
anlatmak istiyorsak, öncelikle iletişime geçmek istediğimiz halkın kültürünü,
tarihini, psikolojisini ve özellikle de dilini öğrenmeliyiz.”
Kamu diplomasisi, “bir hükümetin açıkça yabancı kamuoyu oluşturma,
ulusal hedeflere, çıkarlara ve amaçlara ulaşmak için yapılandırılmış doğru
bilgiyi yayma girişimidir.”
Kamu diplomasisi kavramı ilk kez 1965 yılında Tufts Üniversitesi’nden
Edmund A. Gullion tarafından kullanılmıştır. Gullion’a göre kamu
diplomasisi,

“halkların

tutumunun,

dış

politikanın

oluşumu

ve

yürütülmesine yaptığı etki ile ilişkilidir. Kamu diplomasisi, uluslararası
ilişkilerin

geleneksel

diplomasi

dışındaki

alanlarını

kapsamaktadır;

hükümetler tarafından yabancı ülkelerde kamuoyu sağlanması, özel
kuruluşların diğer ülkelerinkilerle etkileşimde bulunması, dış ilişkilerin
aktarımı ve bunun politika üzerindeki etkisi, diplomatlar ve yabancı
meslektaşları arasında iletişim sağlanması ve kültürler arası iletişim süreci
gibi…”
Aslında ilk kamu diplomasisi uygulamaları on yedinci yüzyıla kadar
götürülebilmektedir. On yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda Fransa
kültürü tüm Avrupa tarafından tanınmış, Fransızca diplomasi dili haline
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gelmiştir. Fransız Devrimi ile getirilen değerler, Fransa’nın imajına
olumlu katkılarda bulunmuştur. İtalya, Almanya ve diğer bazı ülkeler de
deniz aşırı ülkelere kültürlerini tanıtmak için birtakım kuruluşlar
oluşturmuşlardır.
Birinci Dünya Savaşı sonrasında ülkeler, yumuşak güç oluşturma
çabalarına hız vermişler ve bu amaçla devletlerin birçoğu propaganda
amaçlı ofisler kurmuşlardır. Diplomatik amaçlar için bilgi ve kültürü
kullanma konusunda ilerleme sağlanmaya çalışılmıştır. ABD’de 1920’li
yıllarda radyonun bulunması, devletlere yabancı dilde yayın yaparak
davalarını yabancı kamuoyuna duyurma fırsatı sağlamıştır. Radyolar, İkinci
Dünya Savaşı boyunca da önemli rol oynamışlardır. Bu dönemde,
Hollywood yapımları da etkili propaganda araçları haline getirilmeye
çalışılmıştır.
Kamu diplomasisinde artık hükümetlerden ziyade, hükümet dışı kurum
ve

kuruluşlar,

yönlendirebilen

devlet
lider

temsilcileri
vasıflı

değil,

kişiler

ön

kamuoyunu
plandadır.

etkileyebilen,
Bu

bağlamda

değerlendirildiğinde de, kamu diplomasisi, bir ülkenin başka ülkelerdeki
imajını iyileştirmek amacıyla kültürel alışverişlerin ön planda olduğu
faaliyetler bütünü olarak düşünülebilir. Kamu diplomasisini, karşılıklı
akademik çalışmaların yapıldığı, ilişkilerin devlet ve/veya hükümet
temsilcileri tarafından değil, hükümet dışı birtakım kişi ve/veya kurumlar
tarafından yönetildiği bir ilişkiler bütünü olarak görmek gerekmektedir.
11.2. Kamu Diplomasisinin Gelişimi ve Ortaya Çıkış Süreci
Her ne kadar ilk kamu diplomasisi uygulamaları on yedinci yüzyıla kadar
uzanıyorsa da, bu alandaki uygulamaların somut izleri ağırlıklı olarak Soğuk
Savaş yıllarında görülmektedir. Batılı değerlerin ve Batı’nın ‘kurallarının’
‘Demirperde’ olarak tabir edilen Doğu Avrupa ülkelerine yayılmasına yönelik
ikna faaliyetlerini, kamu diplomasisine örnek olarak göstermek mümkündür.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında kamu diplomasisi faaliyetlerinin önem
kazanmasının altında yatan en önemli neden, iletişim alanında yaşanan
gelişmelerdir. Özellikle iletişim devrimi sonrasında radyo, televizyon,
faks ve sonrasında internet gibi teknolojiler, sıradan insanların hayatına
hızla girmişler ve bu vesileyle dünyanın her- hangi bir bölgesinde olan bir
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gelişme, bir olay, anında, dünyanın tüm yüzeyine yayılabilir hale gelmiştir.
Bu vesileyle insanlar, kendi ülkelerinin dışında da olan bitenleri iletişim
araçları vasıtasıyla anında öğrenebilmektedirler. Artık geniş kitleler
bilgiye kolayca erişebilmekte, bu da dolaylı olarak kamuoyuna verilen
önemin artmasına neden olmaktadır. Yani artık ülkeler, politika
oluştururken ve uygulama aşamasında

kamuoyu

faktörünü

de

önemsemek durumundadırlar. Kamuoyu, artık önemli bir güçtür, gözardı
edilmemesi gereken bir güç. Uluslararası ilişkilerde, hükümetlerin karar
ve hareketlerini etkileyen önemli bir faktör haline gelmiştir.
Ayrıca, 1948-64 yılları arasında 47 yeni ülke kurulmuş, bu ülkeler,
uluslararası kamuoyu açısından, kamu diplomasisinin hem hedefi, hem de
kaynağı olarak ortaya çıkmışlardır. Kamuoyunu oluşturan bakış açıları,
kanaatler, gerçeklik kadar önem taşımaktadır. Eğer insanlar birşeyin
gerçek olduğunu düşünüyorlarsa, bu, gerçek gibi kabul edilmektedir.
Dünyanın pek çoğu için farklı kaynaklardan nesnel bilgi almanın mümkün
olmadığı düşünülürse, bu alanın doldurulmasının ne kadar önem taşıdığı
daha iyi anlaşılabilmektedir.
Kamu diplomasisinin tarihsel süreç içerisinde geçirdiği evrime göz
attığımızda, bu alandaki uygulamaların 80-90’lı yıllarda kesintiye uğradığı
görülebilmektedir. Her ne kadar Berlin Duvarı’nın yıkılması ve Sovyetler
Birliği’nin dağılmasına kadar olan süreçte, yani Soğuk Savaş koşullarında
ülkeler, kendi ideolojileri doğrultusunda kamu diplomasi faaliyetlerinde
bulunmaya çalışmışlarsa da, bu uygulamaların Soğuk Savaş sonrasında
daha fazla yoğunlaştığını söylemek mümkündür.
Soğuk

Savaş

dönemi

ve

Soğuk

Savaş

sonrası

ülkelerin

içinde

bulundukları koşullar son derece farklı olduğu için, uygulanan kamu
diplomasi faaliyetleri de belirgin bir şekilde farklılık içermektedir. Örneğin
Soğuk Savaş koşullarında uygulanan kamu diplomasi faaliyetleri ‘ikna’
odaklı iken, (Batı’ya eklemlenme, Batı gibi olma, Batılı düşünce biçimini
benimseme gerekliliği vs.) Soğuk Savaş sonrası oluşan yeni dünya
sisteminde kamu diplomasi faaliyetlerinin mahiyetinde ve uygulanmasında
da belirgin farklılıklar vardır. Eskiden ‘ikna’ yöntemi ön planda iken ve
bu doğrultuda tek yönlü iletişim çalışmaları söz konusuyken, propaganda,
devletlerin ve/veya hükümetlerin başvurdukları en önemli kamu diplomasi
aracıydı. Bu bağlamda da günün koşullarında yürütülen kamu diplomasi
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faaliyetleri için ‘katı yaklaşım’ın uygulandığını söylemek mümkündür.

Katı yaklaşım, kamu diplomasisinin amacını, ikna ve propaganda
yöntemini kullanarak, dış kamuoyunun davranışlarını etkilemek olarak
ortaya koymaktadır. Katı yaklaşım çerçevesinde, siyasal bilgilendirme
faaliyetleri genel olarak radyo, televizyon, gazete, dergi gibi araçlarla,
kısa dönemli siyasal sonuçları almaya yönelik ikna araçlarını kullanarak
yabancı

izleyici/dinleyicilerin

tutumlarını

değiştirmeye

yönelik

bilgilendirme çalışmalarını içermektedir.
Esnek yaklaşım ise bilgi ve kültürel programların, uzun dönemli ulusal
amaçlara yoğunlaşarak dış politika amaçlarının önünü açacağını ifade
etmektedir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde de, kamu diplomasisi,
karşılıklı anlayış sağlamayı amaçlar. Kültürel etkileşim, akademik ve
sanatsal değişimler, filmler, sergiler, gösteriler organize etmek, karşılıklı
dil eğitimi programları aracılığıyla ülkeler arası bilgi, fikir, kültür
alışverişinde bulunma gibi faaliyetleri kapsamaktadır.

Bu

tür

etkinliklerde sonuç uzun süre sonra alınır ancak daha etkin, daha
sağlıklı bir kültürel alışveriş platformu oluşturulmuş olur.
Bu çerçevede değerlendirildiğinde siyasal bilgilendirme faaliyetlerinin
daha arka planda olduğunu, bu alanın özellikle başbakanlık, dışişleri
bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütüldüğünü,
kültürel iletişim faaliyetlerinin ağırlıklı olarak kamu diplomasisi
uygulamalarında ön planda tutulduğunu belirtmek gerekmektedir. Esnek
yaklaşım denilen faaliyetler kapsamında ise kültürel iletişim faaliyetlerini
düşünmek gerekmektedir.
Geleneksel kamu diplomasisinin temel aktörü devletler iken, yeni kamu
diplomasisi anlayışında devlet dışı pek çok aktör, kamu diplomasisinin
kaynağı olarak ortaya çıkmaktadır. Bir ülkenin kamu diplomasisi
uygulayıcıları, o ülkedeki pek çok aktör ve kurumun faaliyetleri ile
gerçekleşmektedir; sanatçılar, sanatsal aktiviteler, müzik kanalları,
organize edilen konserler, sivil toplum, politikacılar, akademisyenler,
siyasi partiler, yazarlar, yayıncılar, üniversiteler, gazeteciler, medya grupları,
iş adamları, şirketler, dini ve siyasi liderler, dini ve siyasi gruplar vs.’dir. Bu
çerçeveden değerlendirildiğinde geleneksel diplomasi ile kamu diplomasisi
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arasındaki en büyük farkın, kamu diplomasisinin uygulayıcılarının, az önce
de belirtildiği gibi, çok farklı çıkarlara sahip çok fazla sayıda grubu ve çok
çeşitli çıkarları içeriyor olmasıdır.
Geleneksel kamu diplomasisinin ön plana çıkan iletişim araçları radyolar
ve basılı materyallerken, 21. yüzyıl kamu diplomasisi anlayışının öne çıkan
araçları, internet ve uydular aracılığıyla gerçekleşen naklen yayıncılık olarak
ortaya çıkmaktadır. Çıkarlara yönelik mesaj iletmenin yerini, ilişki kurmak
almıştır.
11.3.Kamu Diplomasisi Faaliyetlerinin Amaçları
Küreselleşme denen olgunun tüm varlığıyla dünya ülkelerini etkisi altına
alması ve sonrasında ekonomik, siyasal, kültürel ve toplumsal alanda
yaşanan değişim ve dönüşümler, ülkelerin yeni oluşan sisteme ayak
uydurabilmek adına, birtakım önlemleri almaları gerektiğini ortaya
çıkarmıştır. 21. yüzyıl kapitalist sisteminin vahşi yapısı, ülkelerin
uyguladıkları politikaları etkilemekte, ülkeler arası hassas dengeler,
içinde bulunulan koşullara göre her an değişebilmektedir. Uluslararası
sistemin bu hassas yapısı, ülkelerin kendilerini dışarıya karşı daha ‘fazla’,
daha ‘doğru’ ve daha ‘direkt’ anlatabilmelerinin önemini ortaya
koymaktadır. Bu bağlamda da klasik diplomasi yöntemlerinin yanısıra ve
hatta daha fazla yeni diplomasi yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır, bu
yöntemlerden bir tanesi de kamu diplomasisidir. Kamu diplomasisi,
ülkelerin kendilerini dışarıya karşı doğru ifade edebilmelerinin en direkt
yoludur. Kamu diplomasisi en etkin iletişim araçlarından bir tanesidir.
Uluslararası arenada da geçmişten günümüze ülkeler, dış politika
hedeflerinin yakalanması ve ülke çıkarlarının korunması amacı ile çeşitli
diplomatik faaliyetler yürütmüşlerdir. Kamu diplomasisi yoluyla, zaman
zaman hiçbir diplomatik ilişkinin sağlayamayacağı etkiler yaratabilmek
mümkün olmuştur.
Kamu diplomasisinin en önemli ve birincil amaçlarından biri siyasal
bilgilendirmedir. Siyasal bilgilendirme çalışmaları, daha çok hükümet
nezdinde, başbakanlığa veya dışişleri bakanlıklarına bağlı çeşitli kurum ve
kuruluşlar

tarafından

gerçekleştirilmektedir.

Siyasal

bilgilendirme

çalışmaları, geleneksel diplomasi yöntemlerinden birisidir ve birincil
öneme sahiptir.
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Kamu diplomasisinin siyasal bilgilendirmeden sonraki amaçları arasında
kültürel etkileşim çalışmaları gelmektedir. Kültürel etkileşim; sanat, spor,
yabancı dil eğitimi, akademik değişim, oryantasyon programları, sinema,
tiyatro, sergi, herhangi bir spor etkinliği gibi bir dizi kültürel etkinliği
içermektedir. Bu tür kültürel iletişim kanalları aracılığı ile ülkelerin adları
özellikle başarılı oldukları alanlarda telaffuz edilebilmekte, diğer ülke
halkları üzerinde söz konusu faaliyetle ilgili olarak ilgi uyandırabilmekte
ve kendilerine yönelik olumlu bir algı oluşmasını sağlayabilmektedirler.
Kültürel etkileşim oluşturulmasına imkan sağlayacak faaliyetler vasıtasıyla,
ülkeler arası kültürel bağların yaratılması sağlanabilmektedir. Ancak bu tür
faaliyetlerin başarısı, tek başına bir şey ifade etmemekte, o ülkenin dış
politika alanındaki hedefleriyle uyuştuğu ve örtüştüğü oranda başarı
sağlanabilmektedir. Bir başka deyişle ülkelerin yürüttükleri kültürel
etkileşim faaliyetleri, siyasal hedeflerle örtüştüğü oranda başarı sağlanmış
demektir.
Kamu diplomasisi faaliyetlerinin diğer amaçları arasında kamuoyunu
yönlendirme, alışkanlıkların, davranışların biçimlendirilmesi, algı yönetimi
(algının şekillendirilmesi), itibar yönetimi, imaj yönetimi gibi unsurlar da
vardır. Bu unsurların her biri, bir ülkenin dışarıya karşı vereceği imaj
açısından son derece önemlidir. Bu konular aslında daha çok halkla ilişkiler
alanının çalışma ve araştırma konularıdır ve bu açıdan değerlendirildiğinde
kamu diplomasisini, bir çeşit halkla ilişkiler yöntemi olarak görmek
mümkündür.
Yukarıda adı geçen kavramlar hakkında kamu diplomasisini ilgilendiren
kısmına odaklanarak şunları söylemek mümkündür; itibar yönetimi, halkla ilişkiler literatürüne göz atıldığında görülmektedir ki-, aslında,
kurumlar için sözkonusu olan bir kavramdır. Kurumların işleyişinde bu
kadar hayati öneme sahip olan “kurumsal itibar” çevreye duyarlılık,
kalite bilinci, şeffaflık, müşteri memnuniyeti, ilkeli ve tutarlı işletme
politikaları gibi düşünce ve uygulamalarla yükselmektedir.
İtibar, güvenilir olmaktır. Güven, kişilere olduğu gibi ülkelere de güç
kazandırır. Ancak güvenilir olabilmek, uzun bir zaman içinde elde
edilebilen, diğer yandan çok kısa bir sürede yitirilebilen, yanılma ve
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aldatılma riskini de içerdiğinden dolayı kırılgan bir değerdir. Eylemlerin,
söylemlerle tutarlı olması itibar kazanmanın esasını oluşturur.
Bir ülke de itibar kazanmak ve kazanılan itibarın sürekliliğini
sağlayabilmek için güvenilir olmak durumundadır, 21. yüzyıl dünyası,
ülkelere, kendilerini “diğerlerinden farklı kılma” ve “bir adım öne
çıkma” nın önemini her geçen gün daha fazla hissettirmektedir. Bunun
için de etkin ve sürekliliği olan politikalar izlenmesinin zorunluluğu
ortadadır.
İtibar yönetimi ancak, planlı ve disiplinli bir yaklaşım benimsendiğinde
başarıya ulaşabilmektedir. İtibarın bileşenlerine bakıldığında, etik ve
sosyal sorumluluğun önemli olduğu görülmektedir. Etik ilkelerin ön
planda tutulduğu, toplumsal beklentileri gözardı etmeyen, olası hataları
önceden görüp önlem alan politikalar uygulanmalıdır. Günümüzde
ülkeler, etik ve uygulama konusunda daha fazla çaba göstermeye
başlamışlardır.
Güvenilirliğe

dayalı bir

iletişim de

itibar oluşturmaya

yardım

etmektedir. İtibara hem kurumların, örgütlerin, hem de devletlerin
ihtiyacı vardır. İletişim yönetimi de diplomasi de güvene dayalı olarak
çalışmaktadır. Her ikisi de müşterilerinin/ulusların itibarını korurken,
müzakere ve etki yönetimi stratejilerini kullanmaktadırlar. Güç, baskı,
manipülasyon, propaganda, müzakere, ikna, kamuoyu, uzlaştırma gibi
kavram ve olgularla ilgilendiği için iletişim yönetimi ve diplomasi
arasında bir örtüşmeden söz edilebilmektedir. Kriz yönetimi ve lobicilik,
hem iletişim yönetiminde hem de diplomaside aynı amaçlar için
kullanılırken, kültürel diplomasi de kurumların sosyal sorumluluk
çalışmalarına benzetilmektedir. Günümüzün global köyünde artık, her
iletişim uzmanı bir diplomattır, her diplomat da bir iletişim yöneticisi gibi
hareket etmelidir.
Algı yönetimi de kamu diplomasi faaliyetleri arasında yer almaktadır.
Yapılan kamu diplomasisi faaliyetleri sonrasında algının şekillendirilmesi,
alışkanlıkların, davranışların biçimlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Algıyı yönetmek, iletişimi yönetmektir. İletişim; algılamayı yönetmek,
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davranış biçimleri oluşturmak ve daha önceden belirlenen hedeflere
ulaşmak için bir araçtır.
Algılama yönetiminin sağlıklı ve başarılı olabilmesi için; hedef kitlenin kültürü,
değerleri ve tutumlarını göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Algılamayı
yönetmek için hedef kitle veya kişinin değerler sistemiyle ve tutumlarıyla kesinlikle
çatışmamak gerekir. Global şirketler, iletişim çalışmalarında ‘global düşün, yerel
hareket et’ ilkesini benimsemişlerdir. Bu ilkeden hareketle bulunduğu ülkenin çeşitli
yörelerinin değer sistemleri ne ve kültürel farklılıklarına saygı göstermeye büyük önem
vermektedirler.
Mesajın yalın ve anlaşılır olması gerekmektedir. Hedef kitlenin algısına ve aklına
istenilen mesajı yerleştirmek mesajın açık ve basit olmasıyla doğrudan ilintilidir.
Karmaşık ortamlarda algılamayı yönetebilmek ancak sınırsız bir yalınlıkla mümkün
olabilmektedir.

Araştırma

yapmak,

kişilerin

ortak

beklentileri,

algı

kalıpları,

algı tutumları,

hassasiyetleri, değerleri hakkında araştırmalar yapmak gerekmektedir.

Duygulara ve bilinçaltına seslenmek. Mevcut algının tespit edilmesi, karşı tarafın ne
algıladığının dikkate alınması. Aktif olarak karşı tarafı dinlemek ve karşılıklı diyaloğun
algılamaya etkisinin bilincinde olmak.
Hedef kitlelerle çok yönlü simetrik iletişim içinde olmak, geri bildirimlerden
yararlanılması. Mesaj oluşturulurken kullanılan üslupta hedef kitlenin değer, tutum ve
kültürünün dikkate alınması önemlidir.
Sonuç olarak, algılama yönetimi her geçen gün iletişim alanında önemini artırmaktadır.
Algılama yönetimi, kimilerine göre hedef kitleleri kendi çıkarları doğrultusunda
kandırmak ve onları kendi hedefleri doğrultusunda kullanacakları birer unsur haline
getirmek amaçlı bir iletişim disiplini; kimilerine göre bir ürün, hizmet veya fikri satın
alma konusunda birinci aşama olan ikna etme yolunda kullanılması gereken olmazsa
olmaz tekniklerin bütünüdür.

59

Modern kitle iletişim araçları, kişilerarası ilişkilerden geçerek, algılar üzerinde önemli
etkilerde bulunur. Farklılıklar vurgulanırken, aslında periyodik bir şekilde biçimsel
olarak değiştirilen, yenilenen veya tekrarlanan benzerlikler sürekli teşvik edilir. Kitle
iletişimi ile gelen bilgi, tüketimden geçerek, amaçlı olarak algıları etkilemek için seçilmiş
ve biçimlendirilmiştir. Kitle iletişim araçları, haber, yorum, film, reklam gibi gönderdiği
mesajlarla dış dünyayı algılamamız üzerinde çok etkilidir. Olayları, olguları, kavramları,
iyi ve kötü kategorisinde bize empoze eder. Toplumsal değer yargılarımızın oluşmasında
etkili olur. Bu değer yargıları ile dış dünyayla ilişkilerimizi yürütmeye çalışırız.
İknayı gerçekleştirmek için de ikna edilmesi gereken hedef kitlenin algısını bilmek
önemlidir. Algıyı yönetmek aslında, iletişimi de yönetmek demektir. İletişim,
algılamayı yönetmek, davranış biçimleri oluşturmak ve hedeflere ulaşmak için bir
araçtır. Dolayısıyla, hedef kitlesi tarafından olumlu algılanmak isteyen, imajını ve
itibarını güçlü tutmak isteyen bütün ülkeler, hedef kitlenin zihninde yer edecek, onların
algılarını etkileyecek faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Çünkü algılar, gerçekler kadar
önemlidir. Kamu diplomasisi de zaten basit anlamda kamuoyu oluşturmada algıyı
şekillendirme, imaj üretme ve yönetme, itibar yönetimi faaliyetleri olarak da
tanımlanabilir. Amaç algıları ve tutumları değiştirmek, istenilen doğrultuda imajın
oluşumunu sağlamaktır. Örneğin bir başka tanıma göre de kamu diplomasisi, bir
ülkenin düşünce, ideal, kültür, kurumları, siyaseti ve milli amaçlarının dış ülkelere
iletilmesi sürecidir.
Dünya üzerinde yaşanan politik, sosyal ve ekonomik krizlere rağmen, kamu
diplomasisinin, dünya çapındaki kültürel, politik, ekonomik ve dini boşlukları doldurma
gücü dikkat çekmektedir. Etkin kamu diplomasisinin aktörleri hükümetler veya resmi
kurum ve kuruluşlar değil, birbiriyle iletişim kuran insanlar ve bu iletişimin ardından
gelen, daha da gelişen, olgunlaşan ve karşılıklı saygıyı arttıran iki veya çok taraflı
projeler, değişimler ve organizasyonlar ortaya koyan üretken ilişkilerdir.
11.4.

Ulus ötesi gazetecilik ve kamu diplomasisi

Kamu diplomasisi alanında aktif olarak faaliyet gösteren çevreler sadece
devlet dışı aktörler değildir, ulus ötesi medya kuruluşlarını da bu çerçevede
değerlendirmek gerekmektedir. Örneğin Rupert Murdoch’ın sahipliğindeki
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medya kanallarına bakıldığı zaman, kendisinin, izleyicilerinin politik
görüşlerini etkilemek açısından kendine ait bir kamu diplomasisi
oluşturduğu öne sürülebilir.
Haber kuruluşları bilgi aktarım sistemlerinden çok daha fazlasıdır. Kamu
diplomasilerini geliştirmeye kararlı ülkeler için uluslararası gazetecilik,
ulusal çıkarları ileriye taşımanın ve yumuşak güç kullanmanın temel yolu
olmuş durumdadır. El-Cezire ve benzer haber kuruluşları devletin sadece
bir uzantısı şeklinde hareket ederek değil, kendi politik görüşünü kurarak ve
geliştirerek kamu diplomasisinin doğasını değiştirmektedirler. Uluslararası
haberlerin geleneksel medyada daha az yer bulduğunu söylemek
mümkündür. Bu bağlamda bu tür kamu diplomasisinin etkili olması için
geleneksel

haber

değerleri

korunmalı

ve

geliştirilmelidir.

Kamu

diplomasisini geliştirmenin yanı sıra ulusal değerler, uluslararası alana
taşınır ve bu girişimlerde belli bir standart tutturulursa, güvenilirlik
sağlayacak ve bu da uzun vadede ülkelerin itibar ve imajlarını
geliştirmelerine vesile olacaktır.

Kamu diplomasisi uygulayıcılarını gazetecilerle karşılaştıran Philip Seib’e
göre, “kamu diplomasisi uygulayıcıları da gazetecilerin sahip oldukları
nesnellik

ve

doğruluk

ölçütlerini

benimsemeliler.” Özellikle ABD

tarafından Arap ülkelerine yönelik olarak propaganda temelli kamu
diplomasisi uygulamalarının, etik anlamda sorgulandığına dikkat çeken
Seib, ABD’nin Irak ve daha genel anlamda Arap ülkelerindeki kamu
diplomasisi girişimlerinin, televizyon kanallarının gelişmesiyle birlikte
fazlaca tartışıldığına dikkat çekmektedir. Etkin bir kamu diplomasisi,
gazetecilik gibi, etik kurallar ihlal edilmeden yürütülmelidir, diğer türlü
uygulanması durumunda başarısız olacağı öngörülebilir.
Kamu diplomasisi çeşitli şekillerde oluşturulmaktadır. Bu, bir devletin
dünyaya dair güvenilir bir tabloyu devletlerinin bilgiye erişimi
engellediği ülkelerin halklarına ulaştırma çabası olabileceği gibi,
doğruluğu tartışılır ve kendi kendine

hizmet eden manipulatif

mesajlardan da oluşabilmektedir. Ancak şüphesiz kamu diplomasisi,
özellikle iletişim teknolojisindeki ilerlemelerin küresel bilgi akışını
geliştirdiği oranda uluslararası ilişkilerin gittikçe daha önemli bir
parçası haline gelecektir. Kamu diplomasisinin artan önemi, etik
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ölçütlerini

irdelemenin

gerekliliğini

ortaya

koymaktadır.

Kamu

diplomasisinin etik çerçevesinin asla ihmal edilmemesi gerekmektedir.

Uluslararası

ilişkilerde,-özellikle

uluslararası

barış

çalışmaları

ve

uluslararası strateji çalışmaları alanlarında- müzakere, örgütsel iletişim,
siyasal iletişim ve yönetim alanlarında etkin bir kamu diplomasisi
yürütmenin gerekliliği her geçen gün kendisini daha fazla hissettirmektedir.
Bu noktada kitle iletişim araçlarına da büyük sorumluluk düşmektedir.
Uluslararası sorunlarda, devlet dışı aktörlerin stratejik önemi yadsınamaz.
Uluslararası medya kanalları aracılığıyla, yaşanan herhangi bir anlaşmazlıkta
etkin bir kamu diplomasisi yönetmek ve yürütmek son derece önemlidir.
Kamu diplomasisi alanındakilerle halkla ilişkiler alanında çalışmalar yapan
çevrelerin ortaklaşa çalışmaları, entegrasyonu ve bilimsel paylaşımları,
kamu diplomasisine katkı sağlayabilir.
Kamu diplomasisi uygulamaları, uluslararası iletişim dünyasındaki yeni
değişimlere ve özellikle yeni teknolojinin rolüne dikkat çekmektedir. Yeni
demografiyi ve günümüz uluslararası ilişkilerini destekleyen politik
ekonomiyi hesaba katmak da bir o kadar önemlidir.
Internet devrimi sonrasında kişiler arası uluslararası iletişim imkanları
daha fazla artmıştır, ancak bunun nedenlerinden biri de toplumların
benzeri

görülmemiş

hareketliliğidir.

Dijital

teknoloji imkanları

kullanılarak kişiler arası, toplumlar arası, uluslar arası bağlantılar
kurmak ve bu yolla kamu diplomasisini harekete geçirmek, bu alanda
önemli

değişimleri

beraberinde

getirebilecektir.

Dijital

araçlar

kullanılarak yürütülen kamu diplomasisi faaliyetleri yoluyla, hem direkt
olarak hedef kitleye ulaşılabilmekte, hem de iletilmek istenen mesaj,
zaman ve mekan ayırt etmeksizin, anında dünyanın dört bir yanına
ulaşabilmektedir.
Bilgi çağına geçilmesiyle birlikte gelişen iletişim teknolojisi aktif bir kamu
diplomasisi yürütmeyi zorunlu hale getirmiştir. Gelişen enformasyon
altyapısı sayesinde artık her türlü bilgi, herkes için ulaşılabilir hale
gelmiştir. Bu nedenle bu süreçte kendilerini ve politikalarını iyi tanıtabilen
ülkeler kazançlı olacaklardır.
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Dünyaya kendi ülkesini ve kendi gerçeklerini anlatma amacını taşıyan kamu
diplomasisi için kültürel öğeler son derece önemli kaynaklardır, çünkü
ülkelerin kültürel imajını yansıtmaktadırlar.
Bu bağlamda da kamu diplomasisi, bir ülkenin yabancı ülkelerdeki imajını
iyileştirmek amacıyla kültürel alışverişin ve akademik değişimlerin
gerçekleştirilmesini, kültürel ve ulusal değerlerin yayılmasını sağlayacak
programlar bütünüdür.
Ülkenin sahip olduğu ekonomik gücü, iletişim kanalları, kültürel
zenginlikleri onun dışarıya karşı oluşturduğu imajını tamamlayıcı
unsurlardır. Yani bir ülkenin kültürü, siyasi değerleri, dış politika vizyonu o
ülkenin imajına katkıda bulunmaktadır. Eğer bir ülkenin kültürü evrensel
değerler içeriyorsa, başkalarının sahip olduğu değerlerle de örtüşüyorsa,
uyguladığı

politikalar,

dışarıda daha

kolay kabul görmektedir. Bu

bağlamda sinema endüstrisi, müziği, markaları ve değerleri ile ABD’nin
evrenselleşmiş bir kültürden yararlandığı söylenebilir.

Avrupa Birliği de güce dayanmayan, ılımlı ve uyumlu dış politika
uygulayan uluslararası ve ulusüstü konuma sahip

bir örgüttür.

Söylemlerinde sık sık insan hakları ve demokratikleşmenin önemine
vurgu yapan, hukuk devleti olmanın önemine dikkat çeken ve askeri güce
başvurmaktan kaçınan, olası çatışmaları uzlaşmayla gidermeye çalışan bir
yöntemi benimsemiş olması itibarıyla, diğer ülkeler tarafından ve
özellikle yabancı kamuoyu tarafından itibar gördüğünü, bu yolla olumlu
imaj yarattığını söylemek mümkündür. Savunduğu siyasal değerler
evrensel değerlerdir, bu nedenle uluslararası alanda kabul görme
konusunda sorun yaşanmamıştır. Hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan
haklarına verilen önemin çeşitli uluslararası platformlarda savunulması
ve hükümet icraatları ile sergilenmesi, AB’nin uluslararası alanda gücünü
ve itibarını zenginleştiren faktörlerdendir.

11.5.

Kamu Diplomasisi Araçları

Kamu diplomasisinin en önemli aracı olarak kültürel alanda yapılan
faaliyetleri söylemek mümkündür. Bu faaliyetler daha çok hükümetler,
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dışişleri bakanlıkları ve büyükelçilikler tarafından organize edilmektedir.
Bazı ülkeler, dillerinin ve kültürlerinin yayılması için faaliyet gösteren
ajanslar aracılığıyla bu kültürel etkileşimi gerçekleştirirler. Hükümetleri
tarafından finanse edilen Enstitüler ve Kültür Merkezleri bunlara örnektir.
Türkiye’de de Fransız, İtalyan, İspanyol, İngiliz, Alman Kültür Merkezleri
vardır ve bu kültür merkezlerinde, ait oldukları ülkelerin diline, kültürüne,
yaşam tarzlarına dair bilgiler paylaşılmaktadır. Ayrıca çeşitli ülkelerde,
aynı amaca hizmet eden enstitüler de bulunmaktadır; 130 ülkede şubesi
bulunan Alliance Française ve 120 ülkede faaliyet gösteren Goethe
Enstitüsü gibi.
Kamu diplomasi araçlarının arasına, uluslararası alanda yayıncılık yapan
radyoları da katmak mümkündür. Bu tür radyolar, bir ülkenin değerlerinin ve
kültürünün tanıtımında son derece önemli rollere sahiptirler. Yirmiye yakın
dilde yayın yapan Radio France Internationale, kırk üç dilde yayın yapan
BBC

World,

Voice

of America gibi radyolar, ülkelerin kültürel

tanıtımlarında çok önemli misyonlar üstlenmişlerdir.
Kamu diplomasisinde göz ardı edilmemesi gereken faktörlerden bir diğeri
de ekonomidir. Bir ülkenin sahip olduğu ekonomik gücü, onu uluslararası
platformlarda daha ayrıcalıklı kılmaktadır. Ekonomik güç, diğer alanlarda
güce, statüye, prestije sahip olmayı da kolaylaştırmaktadır. Tüm dünyada
tanınan markalara, yabancı ülkelerde istihdam olanağı sağlayan büyük
şirketlere sahip olmak, etkin bir kamu diplomasisi yürütülmesini de
kolaylaştırmaktadır.
Günümüzde iletişim teknolojilerinde yaşanan değişim ve dönüşümler
sonucunda, ülkeler, kamu diplomasisi faaliyetlerini daha hızlı ve daha
etkin bir biçimde, dünya ülkelerinin hemen hemen hepsine aynı anda
ulaştıracak imkan ve olanaklara sahiptirler. Önce radyo, daha sonra
televizyonlar

aracılığıyla

gerçekleşen

bu

bilgilendirme

süreci,

günümüzde internetin günlük hayatımıza dahil olmasıyla birlikte, sınır ve
mekan tanımaz bir duruma ulaşmıştır. Artık tüm gelişmeler anında herkes
tarafından bilinir olmuştur. Ülkeler, kamu diplomasisi faaliyetlerini dış
ülkelere duyurma ve diğer ülkelerle iletişim kurma aracı olarak interneti
de sıklıkla kullanmaktadırlar. Kültürel, siyasal ya da ekonomik anlamda
“değer”

olarak

kullanılabilecek

ne

varsa,

medya

ortamında

“satılmaktadır.” Ülkeler; güçlerini, sosyal, kültürel ve siyasal değerlerini
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kitle iletişim araçları üzerinden diğer ülkelere pazarlayabilmektedirler.
Kitle iletişim araçları vasıtasıyla yürütülen tanıtım faaliyetleri, etkin bir
kamu diplomasisi yapılabilmesi için son derece önemlidir.

Kamu diplomasisi oluşturmak için kullanılacak medya aracının ne
olacağı ve bu medya aracı ile iletilecek mesajların nasıl oluşturulacağı
etkili bir kamu diplomasisi yaratmak için son derece önemlidir. Kamu
diplomasisinde kullanılacak olan medya araçları ve daha da önemlisi bu
araçlarla

iletilecek

iletişim

olan

mesajları,

toplumların kültürel

kimliklerine ve yapılarına uygun olmalıdır.
Kamu diplomasisi oluşturulurken en çok kullanılan medya araçları ve
özellikleri aşağıdaki gibidir:
i.

Gazete: Basılı iletişim araçlarından gazete ve dergiler, ilk
yıllarından günümüze dek kamuoyunu etkilemede önemli
bir güce sahiptir. Gazete, kişiye dilediği hızda ilerleme,
materyali

ise

istediği

kadar

olanağı

sunabilme

tanımaktadır. Buna rağmen gazetelerin okunma oranları
devamlı düşmektedir. Dergiler ise daha az kitleye daha
ayrıntılı bir şekilde ulaşmaktadır.
ii.

Radyo: Gazete ve dergiye göre radyonun daha fazla insana
ulaşabilme olanağı bulunmaktadır. Radyo, mesajın ses ve
müzik aracılığıyla iletilebildiği bir kitle iletişim aracı
olarak tanımlanmaktadır. Bireyin tek duyusuna seslenen
sıcak

bir

araç

olan

radyo, her

an her

yerde

kullanılabilmektedir. Bu özelliği sayesinde kişilerle birebir
ilişki kurarak daha etkili olabilmektedir.
iii.

Televizyon:

Televizyonun

yaygınlaşması

ve

uydu

kanalları yoluyla dünyanın her tarafına ulaşması, radyoya
oranla söylenenleri görüntüyle güçlendirmesi onu en
etkili kitle iletişim aracı yapmaktadır. Televizyon, hem
görsel ve işitsel bir araç olması, hem de içeriğinin
hazırlanmasında sahip olduğu kolaylıklar ve çekicilikler
sayesinde siyasetçiler ve bireyler için vazgeçilmez bir araç
olmuştur.

yaygınlaşmasıyla

Televizyonun

seçim

kampanyalarının siyasal ve kültürel ortamı belirlemesi,
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gündemi

tespit

etmesi,

insanların

tutumlarını

yönlendirmesi mümkün olmuştur. Televizyon, adayların ve
liderlerin kişisel özelliklerini ön plana çıkaran bir kitle
iletişim aracı olmasından dolayı seç- menlerin büyük
ilgisini

çektiği

gibi,

liderlerin

ve

adayların

da

davranışlarına ve hitabet şekillerine daha fazla önem
vermelerine neden olmaktadır.
iv.

Mitingler: Mitingler ya da büyük halk toplantıları ve
geziler, genellikle parti liderleri ve adaylarının yer aldığı bir
kişisel iletişim ortamı olarak nitelendirilmektedir. Seçim
bölgelerinde heyecan arttıran, parti örgütünü harekete
geçiren

mitinglere

seçmenlerin

adayların ideolojisini, fikirlerini,

katılma
vaatlerini,

nedenleri;
gündem

sorunlarına bakış açısını öğrenmek olarak sıralanabilir.
v.

Açıkhava Reklamları: Açıkhava reklamları, sınırlı mesaj
taşıma olanağına sahip olmasına rağmen fotoğraf kullanımı
ile aday imajının oluşumuna katkıda bulunup, kampanya
sloganlarını ve isim tanınırlığını artırmaktadır. Diğer kitle
iletişim araçlarına oranla daha ucuz olan açık hava
reklamları parti sempatizanlarının ve destekleyicilerinin
moralini arttırır ve diğer kitle iletişim araçlarındaki
mesajları destekler. Açıkhava reklamlarında önemli bir
yere sahip olan afişler, bedeli ödenerek kiralanan yerlerde
sergilenen ticari afişler ve parti çalışanları ya da gönüllüler
tarafından uygun olan yerlere asılan militan afişler olarak
adlandırılır.

vi.

Diğer Kitle İletişim Araçları: Yaygın olarak kullanılan bir diğer kitle
iletişim aracı olan broşürler, hem adayın kişisel özelliklerini vurgularken
hem de parti görüşlerine yer vermekte, kullanılan fotoğraflar, kısa ve çarpıcı
sloganlarla bireyler üzerinde etkili olmaktadırlar. Son yıllarda gelişen ve
hızla yayılan internet, yer verdiği siyasal reklamla bireyleri hem bilgilendirme
hem de etkileme amacını taşımaktadır. İnternette kullanılan reklam araçlarını
e-posta reklamları, doğrudan e-posta ve banner olarak sıralayabiliriz.
Yukarıda sıraladığımız kitle iletişim araçlarının yanı sıra kullanılan diğer
araçları da pankart, bayrak, flama, kitap, örgütsel gazete, ses kayıtları, telefon
ve doğrudan postalama olarak sıralamak mümkündür.
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Uygulama Soruları

1- Kamu diplomasisi nedir?
2- Tarihsel süreç hakkında bilgi veriniz.
3- Neden kamu diplomasisine ihtiyaç duyulur?
4- Kamu diplomasisi araçları nelerdir?
5- Ulus ötesi gazetecilik ne demektir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?

Kamu diplomasisinin ne olduğu, klasik diplomasiden farklı olan yönleri, neden ihtiyaç
duyulduğu, hangi araçlar kullanılarak gerçekleştirildiği, amaçlarının neler olduğu üzerinde
duruldu. Ayrıca ulus ötesi gazetecilik kavramı üzerinde duruldu.
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12.KAMU DİPLOMASİSİ VE MEDYA (DEVAM)
Kamu Diplomasisinde Medyanın Rolü ve Önemi
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Kamu Diplomasisi ve Medya
Kamu Diplomasisinde Medyanın Rolü ve Önemi
Kamu Diplomasisinde İletişimin Önemi
İletişimin Rolü
Kamu Diplomasisi Faaliyetlerinde Medyanın Rolü
Kamu Diplomasisinde Mesaj İletimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Kamu Diplomasisi faaliyetlerinde medyaya nasıl bir görev düşmektedir?
2- Kamu diplomasisinde iletişimin rolü hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kamu Diplomasisinde
Medyanın Rolü

Medyanın rolü hakkında
bilgi sahibidir

Konuyu farklı kaynaklarla
araştırarak bilgisini
geliştirebilir

Mesaj İletimi

Mesaj iletiminin önemi
hakkında bilgi sahibi
olur

Konuyu farklı kaynaklarla
araştırarak bilgisini
geliştirebilir
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Anahtar Kavramlar

Kamu diplomasisi,
Medya,
İletişimin Önemi
Mesaj iletimi,
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Giriş
Kamu Diplomasisi ve Medya
Kamu Diplomasisinde Medyanın Rolü ve Önemi
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12.1. Kamu Diplomasisinde Medyanın Rolü ve Önemi

Bu bölümde; medyadan kamu diplomasisi uygulamalarında hangi oranda yararlanıldığı
araştırılmış ve medyanın kamu diplomasisi uygulamalarındaki stratejik önemi üzerinde
durulmuştur. Geniş kitlelere ulaşma ve kamuoyu oluşturmada medyanın önemi tartışılmaz bir
gerçektir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde de, medyanın kamu diplomasisi faaliyetlerine
doğrudan katkısı olduğu açıkça kabul edilmektedir.
Türkiye tarafından özellikle son dönemlerde kullanılan ve kamu diplomasisi araçları
arasında yer alan medyanın hangi ölçüde diplomasi faaliyetleri için kullanıldığı inceleme
konusu yapılmıştır. Özellikle belirtilmesi gerekli bir husus da, kamu diplomasisi alanında
medyanın, ancak doğru biçimde kullanıldığında sonuç alınabilecek bir araç olduğu gerçeğidir.
Geçmiş deneyimler göstermektedir ki, medyanın propaganda amaçlı olarak kullanılması
durumunda, bütün çabalar boşa çıkmakta ve herhangi bir kazanım elde edilememektedir. Oysa
kamu diplomasisinin iletişim ayağını oluşturan medyanın, doğru bilgiyi aktarma ve yanlış
bilinenleri düzeltme amacıyla kullanılması halinde, daha etkili sonuçlar elde edilebileceği
görülmektedir.
Kamu diplomasisi faaliyetlerinde medyanın rolü, ancak medya faaliyetlerinin özünü
teşkil eden iletişim unsurunun incelenmesi ile ortaya konulmaktadır. Kamu diplomasisinde
iletişimin rolü ve önemi, etkili bir iletişimin nasıl olması gerektiği, olası kriz durumlarında
nasıl hareket edilmesi gerektiği son derece önemlidir. Çünkü kamu diplomasisi uygulayıcıları,
olası bir krizi iyi yönetebilmelidirler.
Türkiye, Avrupa Birliği’ne tam üyelik yolunda ilerlerken, birtakım istenmeyen yol
kazalarının yaşandığına da şahit olunmaktadır. Tam üyelik müzakerelerinin devamı sürecinde
tarafların birbirlerini doğru anlayabilmeleri müzakere sürecini hızlandırabilecek ve tam üyeliğe
planlanandan daha kısa bir sürede geçilmesine katkı sağlayacaktır. Tarafların birbirlerini doğru
ve tam olarak anlayabilmelerinin yolu ise etkili ve kesintisiz bir iletişimden geçmektedir. Bu
kapsamda, bu alt başlıkta, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde iletişim faktörü ön planda
tutulmuştur. Türkiye’nin AB yolculuğunda mecvut iletişim politikası nedir, olması gerektiği
gibi midir, eğer değilse nasıl olmalıdır? Halihazırda süregiden iletişimin ne kadar doğru ve etkili
olduğu analiz edilmiş, yaşanan sorunların çözümünde oluşturulacak etkili iletişim kanallarının
bu sürece ne derece katkı sağlayabileceği değerlendirilmeye çalışılmıştır.
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12.2. İletişim Kavramı
Önemli disipliner alanlardan birisi olan iletişim alanında yapılan akademik çalışmalar
maalesef iletişim tarihi kadar eski değildir. Bu alanda yapılan çalışmaların kökenine
bakıldığında sosyoloji ve psikoloji temelli olduğu görülür. Yapılan çalışmaların içeriklerine
bakıldığında ise genellikle iletişimin bireyleri, toplumu ve diğer alanları etkileme gücü ve
fonksiyonları üzerinde durulduğu gözlemlenmiştir. İletişimin gücü ve önemi ancak 1900’lü
yıllarda fark edilmiş ve bu dönemden sonra hem akademik alanda araştırmalar ve çalışmalar
yapılmasına hız verilmiş, hem de yaşamın her alanında iletişimin fonksiyonlarından
yararlanılmaya başlanılmıştır.
Hayatın her alanında ihtiyaç duyulan iletişim kavramı, sahip olduğu işlevleri açısından
bireyler ve toplumlar için önemli bir kavramdır. Bazı eylemleri gerçekleştirmeye yönelik olan
iletişimin amaçları şu şekilde sıralanabilir:
•

Var olmak,

•

Haberleşmek,

•

Paylaşmak,

•

Etkilemek ve yönlendirmek,

•

Eğlenmek ve mutlu olmak,

İletişimin nasıl kurulduğu, iletişimin sürecini ve sonucunu belirlemektedir. İletişimin
doğru kurulamaması, insanları birbirinden ayırır, ülkeleri birbirine düşman eder. İletişim iki
kişinin birbirini anlaması, insanın karşısındakine kendini anlatabilmesidir.
Tarihsel süreç içerisinde iletişimin oynadığı role bakıldığında özellikle Birinci ve İkinci
Dünya Savaşları dönemi dikkat çekmektedir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra tüm dünyada
kendini gösteren ekonomik yoksulluk ve sosyal psikolojideki çöküntü, ülkeleri yeni arayışlara
yöneltmiştir. ABD başta olmak üzere ekonomiyi ve sosyal hayatı canlandırmak için mal ve
hizmet üretimine ağırlık veren ülkelerde, üretilen mallara ve hizmetlere karşı toplum tarafından
ilgi duyulması için tanıtım çalışmalarına başlanılmıştır.
Özünde iletişim bulunan reklam çalışmalarıyla hem mal ve hizmetler topluma
sunulmuş, hem de reklamlarda vaad edilen hayatlarla toplumda bu mal ve hizmetlere karşı sahip
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olma istediği oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu süreçte kullanılan gazete, dergi, radyo ve
televizyon gibi kitle iletişim araçları toplumu bilgilendirmenin yanında, yoğun olarak mal ve
hizmetlerin sunumunu yapan birer tanıtım aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Kitle iletişim araçlarının etki gücünün fark edilip kullanım alan- larının arttırılması,
teknolojik açıdan bu alanda yeni icatların yaratılmasını da beraberinde getirmiştir. Gazete, kitap
ve dergi basımıyla başlayan kitle iletişim araçlarına zamanla radyo, televizyon, uydu yayınları
ve son olarak elektronik kitle iletişim aracı olan internet eklenmiştir. Billboardlar, broşürler,
afişler ve benzeri reklam ve tanıtıma yönelik kullanılan araçlar da birer kitle iletişim aracı olarak
kullanılmaktadırlar. Yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçlarının tamamı
“medya” diye adlandırılmaya başlanmıştır. Medya, 1920’lerden sonra hayatımıza girmiş ve her
geçen gün etkisini arttırmış bir kavramdır. Genel tanımı ile medya; yazılı, görsel, işitsel ve
elektronik kitle iletişim araçlarının tamamını içine alan bir iletişim sistemidir. Kitle iletişim
araçları, yazılı –sözlü– görsel basın gibi değişik terimlerle de ifade edilebilen medya ile ilgili
olarak psikolojide, sosyolojide, antropolojide, ekonomide ve daha bir çok disipliner alanda
yapılmış birçok tanım mevcuttur.
Medya ile kastedilen, çeşitli iletişim araçlarını kullanarak yapılan kitlesel iletişimdir.
Kitlesel iletişimde esas olan, mesajları aynı anda birçok kişiye ileterek yaymaktır.
UNESCO komisyonunca hazırlanan ve MacBride Raporu olarak bilinen bir çalışmada,
medya olarak da tabir edilen kitle iletişim araçlarının işlevleri sekiz başlık altında toplanmıştır:
i.

Haber ve bilgi sağlama işlevi; bu işlev bilgi aktarma işlevi olarak da

değerlendirilebilir. Gazetelerin sayfalarında, radyoların ve televizyonların haber saatlerinde
verdikleri bilgiler bu işlevin bir göstergesidir.
ii.

İletişim araçlarının diğer bir işlevi, bireylerin toplumsal hayatın bir parçası

haline gelmesinde üstlendikleri görevi içeren toplumsallaştırmadır. Kitle iletişim araçları,
toplumda meydana gelen olayları, ülke sorunlarını hedef kitlesine ulaştırarak halkı bilgilendirir.
Haber kaynağı olan medya bireylerin aynı konular hakkında bilgi sahibi, ülke ile ilgili olarak
benzer duygu ve düşüncelerin paylaşılmasını sağlar. Bu işlev, günümüzün heterojen yapılı
toplumlarında bireylerin bir arada yaşamalarının sağlanabilmesi için toplumsal değerlerin yani
kültürün, yayınlar aracılığı ile alıcılara iletilmesidir. İletişim araçları gelişmeler hakkında bilgi
aktararak hedef kitlelerin ülke veya dünya sorunları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. Bu
işlev toplumun habere, bilgiye ve fikre ulaşmasını, onların derlenmesini ve yayılmasını içerir.
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iii.

Toplumsal amaçları açıklayarak, özendirerek, bireyin bu amaçlar için çaba

harcamasını sağlaması, kitle iletişim araçlarının güdüleme fonksiyonunu oluşturur.
Toplumsallaştırma işlevine bağlı olarak kitle iletişim araçları toplumun amaçlarını belirterek
çeşitli değerleri canlı tutar, yüceltir ve motivasyon işlevini gerçekleştirir.
iv.

Kitle iletişim araçlarının dördüncü işlevi tartışma ortamı hazırlamadır.

Hazırlayacakları tartışma ortamı ile toplumsal değerlerin ve amaçlarının belirginleşmesine
yardımcı olurlar. Tartışmalar sonunda varılan ortak amaç, fertlerin bu amaçlar doğrultusunda
çaba harcamalarını sağlar. Tartışma diyalog işlevi, kitle iletişim araçlarının gerek ulusal gerekse
uluslararası düzeyde toplumun çıkarlarını, bu çıkarlar doğrultusunda hareket edilip
edilmediğini gösterir. Diğer bir deyişle, kamuoyu oluşturma işlevi görür. Bu işlevi ile toplumda
güçlü kişilere karşı eleştiri rolünü oynar.
v.

Eğitim işlevi, toplumsallaştırma işlevi ile bağlantılıdır. Topluma yeni üyeler

kazandırma, bunları toplumun kültürel değerleri ile eğitme bu işlev içerisindedir. Böylelikle
okulların tek bilgi kaynağı olma özelliği de azalır. Bir toplum sanatsal ve kültürel yapıtlarını
kitle iletişim araçları ile yaymak suretiyle korur. Böylelikle de kültürel geliştirme işlevi yerine
getirilir. Yine kitle iletişim araçlarının hedef kitlesinin bilgi ve eğitim düzeyini yükseltmesi bu
işlev içerisinde düşünülmelidir.
vi.

Kültürün tanımı ve gelişmesinde, kültürel mirasın korunmasında görev üstlenir.

vii.

Toplumsal hayat içerisinde bulunan bireylerin iyi vakit geçirme, eğlendirme

fonksiyonu diğer işlevlerini oluşturur. Kitle iletişim araçlarının bir diğer işlevi ise
eğlendirmedir. İnsanları, evlerine yorgun geldiklerinde rahatlatmak, dinlendirmek için çeşitli
yayınlar sunarlar. Bunların içeriği televizyonda spor, eğlence, magazin programları olabileceği
gibi radyolarda da şiir, yarışma vb. yayınlar olabilir.
viii.

Kitle iletişim araçlarının başka bir işlevi ise bütünleştirmedir.

Kitle iletişim araçlarının bütünleştirme işlevi, toplumsallaştırma, eğitim, kültürel
geliştirme işlevleriyle paralellik gösterir. Bu işlevi ile birey ve grupların birbirlerini
tanımalarına, farklı kültürler arasındaki çatışmaları hafifletmeye yardımcı olur.
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12.3. Kamu Diplomasisi Alanında Siyasal İletişimin Rolü ve Önemi
Kamuoyu oluşumunda ve kamu diplomasisi kurulmasında kitle iletişim araçları olarak
da nitelendirilen birçok iletişim aracından yararlanılmaktadır. Diplomatlar, hükümetlerin siyasi
ideolojilerini kamuoyuna aktarmak ve toplumdan destek görmek için siyasal iletişim
kurmaktadırlar.
Siyasal iletişim kavramı, belli ideolojik amaçlarını toplumda belli gruplara, kitlelere,
ülkelere ya da bloklara kabul ettirmek ve gerektiğinde eyleme dönüştürmek, uygulamaya
koymak üzere siyasal aktörler tarafından çeşitli iletişim tür ve tekniklerinin kullanılması ile
yapılan bir iletişimdir. Aynı zamanda, siyasal iletişim, doğru program, uzun vadeli stratejik
planlama ve halkla ilişkiler faaliyetlerini içeren sistemli tanıtım çabaları olarak da
tanımlanmaktadır.
Siyasal iletişimin üç temel unsuru bulunmaktadır. Siyasal örgütler ve aktörler, kitle
iletişim araçları ve alıcı hedef kitle unsurları olarak ifade edilmektedir. Siyasal iletişimdeki
aktörler, kurum, kuruluş, grup ve kurumlaşmış kimliği bulunan kişiler, örgüt liderleri, önderleri
ve yöneticileridir. Bu siyasi aktörler şu şekilde sıralanmaktadırlar: Devlet Başkanları, hükümet,
siyasal partiler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, baskı ve menfaat grupları, medya
kuruluşları, sivil itaatsizlik, lobicilik faaliyeti yapan gruplar, yasa dışı gruplar.
Siyasal iletişim sürecinde kullanılan iletişim araçlarını yüz yüze iletişim ve uzaktan
iletişim olarak iki ana gruba ayırmak mümkündür. Kitle iletişim araçlarının kullanıldığı iletişim
araçları ise medya olarak kabul edilebilir. Medya araçlarının işlevleri siyasal gündem
oluşturmak için kullanılır. Nicelik yönünden kitle iletişiminde mesaj sayısı çoktur. Nitelik
yönünden bakıldığında ise kitle iletişiminde ileti sistemli ve sürekli olarak verildiği ve kurumsal
olarak geldiği için daha ikna edicidir. Kitle iletişimdeki en önemli nokta, iletinin dünyanın her
yerine iletilebilmesi ve kitleleri en olmadık yerlerde bile bulup etkileyebilmesi olarak kabul
edilmektedir.
Kamu diplomasisi, faaliyetlerinin konusu ve alanı itibariyle siyasal iletişim alanı
içerisindedir. Siyasal iletişim alanı, siyaset üzerinde potansiyel olarak direkt ve anlamlı etki
yaratacak olan mesajların hazırlanması, yollanması, alınması ve dağıtılması üzerine kuruludur.
Mesajları yollayanlar ya da alanlar politikacı olabileceği gibi, gazeteciler, çıkar gruplarının
temsilcileri, özel veya kamusal kimlikler, örgütlü veya örgütsüz bireyler olabilirler. Kilit nokta;
mesajın düşünceler, inançlar, davranışlar ve gruplar üzerinde anlamlı bir etkisinin olmasıdır.
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12.4. Kamu Diplomasisi Faaliyetlerinde Medyanın Rolü ve Önemi
İkinci Dünya Savaşı, kamu diplomasisi için dönüm noktalarından birisi olmuştur. Bu
savaşın öncesinde kamu diplomasisi, dönemin önde gelen ülkelerinin ele aldığı bir kavramdı.
İkinci Dünya Savaşı’nın sonrasında yaşanan olayların bir sonucu olarak birçok ülkede
uluslararası örgütlerin ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyet- leri artmıştır. Bu örgüt ve
kuruluşların genişleyen faaliyet alanlarının bir kısmı uluslararası ilişkilerin faaliyet alanlarını
da kapsamaktadır. Sivil toplum kuruluşları ve benzeri örgütler uluslararası siyasetin birer
aktörü haline gelerek kamu diplomasisi faaliyetlerinde iletişim teknolojilerini kullanmaya
başlamışlardır. Bu sayede kamu diplomasisi oluşturmada medya sıklıkla kullanılmaya
başlanmıştır.
Kamu diplomasisi oluşturmada medyanın kullanımı İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra
giderek artmıştır. Özellikle ülkelerin uluslararası ilişkilerini belirlemede ve düzenlemede bir
siyasi araç olan kamu diplomasisi, medyanın gücünden ve etki alanlarından da faydalanılması
ile geleneksel diplomasi dışına çıkarak yeni işlevler kazanmıştır. Ülke yönetimini elinde tutan
hükümetler, siyasi meselelerde yabancı ülkelerin toplumlarında kamuoyu oluşturulması, özel
kuruluşların diğer ülke kuruluşları ile bağlantı kurması, iç ve dış ilişkilerin aktarımı, uluslararası
siyasette diplomatların yabancı meslektaşları ile etkileşim ve paylaşım içinde olması için
iletişim enstrümanlarından ve iletişimin gücünden faydalanılma yoluna gidilmiştir.
Kamu diplomasisi oluşturmada medyanın rolünün ve öneminin büyük olduğunu kabul
eden hükümetlere gösterilebilecek ilk örneklerden birisi ABD’dir. 15-16 Eylül 1987 tarihinde
ABD’de danışma komisyonunun düzenlediği konferansta Başkan Reagan: “Bu bilgi çağında,
kitle iletişimi ve mikroçip çağında, telekomünikasyon uyduları ve yeraltındaki fiber optik
kablolar ile bu yeniçağda tek başına geleneksel diplomasi yeterli değildir. Birleşik Devletler,
toplayabildiğimiz tüm beceri ve kaynaklar ile kamu diplomasisine eğilerek, sadece yabancı
hükümetlere değil, onların halklarına da hitap edebilmelidir. İnanıyorum ki ülkemizin kamu
diplomasisi büyük bir güç, dünya tari- hine şekil verebilecek olan, elimizdeki en büyük bir
güçtür” diyerek kamu diplomasisi yaratmada iletişimin önemini vurgulamıştır.
Medyanın haber verme, bilgilendirme, eğitme, kamuoyu oluşturma ve yönlendirme gibi
işlevleri olması nedeniyle siyasal, sosyal ve kültürel açıdan çok önemli bir etkileme aracı
durumundadır. Medya araçları, bireylerin ve kitlelerin belirli konulardaki kanaatlerini veya
tutumlarını değiştirerek siyasi tercihlerini etkilediği gibi beğenilerini ve alışkanlıklarını da
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etkileyip değiştirerek yaşam biçimlerini de şekillendirebilmektedir. Bunun gibi güçlü
etkilerinden dolayı medya, bu alanda çalışan uzmanlar tarafından eğitici ve ikna edici bir araç
olarak nitelendirilmektedir.
Siyasal seçim süreçlerinde siyasi partilerin seçim kampanyaları boyunca televizyon ve
radyo kanallarında konuşmalar yapması, belli konularda halkın dikkatini çekerek kamuoyu
oluşturması, medyanın kamu diplomasisi için kullanılmasına verilebilecek etkili bir örnektir.
Bu tür diplomasi yöntemi propaganda kavramından temel alınarak yapılmaktadır. Semboller,
söylentiler, haberler, resimler ve toplumsal iletişimin diğer biçimleriyle kamuoyunu etkilemek
için gerçek, yarı gerçek ya da yalan bilgiler vasıtasıyla bireylerin, grupların inançlarını,
tutumlarını ya da eylemlerini etkileme yönünde sistemli bir çaba söz konusudur.
Amaç kamuoyunu etkileyerek belli bir konu hakkında destekçi toplamak olan kamu
diplomasisi, kamuoyu oluşturma işlevini yerine getirirken, propaganda tekniklerinden
yararlanmaktadır. Özellikle toplum ile siyasi iktidar arasında köprü vazifesi görüp, kamuoyu
oluşturma suretiyle siyasal iktidara verilecek mesajlar siyasi propaganda aracılığıyla
verilmektedir. Kamu diplomasisi oluşturmak için propaganda yapmak için, iletişim biliminin
profesyonelce kullanıldığı medya alanlarından olan siyasal reklam ve siyasi halkla ilişkiler gibi
iletişim stratejilerinden faydalanılmaktadır.
Hükümetlerin kamu diplomasisi yürüten organları bakanlıklar içerisinde yer alan ilgili
birimlerdir. Özellikle uluslararası siyasette Dışişleri Bakanlığı ve bu bakanlığa bağlı olarak
çalışan büyükelçilikler, kamu diplomasisi oluşturulurken yoğun olarak çalışan ilgili devlet
birimleridir. Kültürler arası diyalog sürecinde ve bu sürecin sonunda oluşan kamu
diplomasisinde Dışişleri Bakanlığı’nın, Kültür Bakanlığı’nın ve büyükelçiliklerin koordine
ettiği kültürel programlar ve etkinlikler bir tür iletişim araçlarıdır. Koordine edilen ve yürütülen
bu kültürel etkinlikler sayesinde karşılıklı etkileşim esasına dayanan çift yönlü iletişim ile kamu
diplomasisinin oluşturulması
12.5. Kamu Diplomasisinde Kullanılan Medya Araçları
Kamu diplomasisi açısından ele alındığında kitle iletişim araçlarında iletişim, hem
siyasal aktörlerden hedef kitleye, hem de hedef kitleden siyasal aktörlere olmak üzere iki yönlü
olarak ilerlemektedir. Kitle iletişim araçlarının en önemli özelliğini “siyasal aktörlerin hangi
araçlarla, kimlere ne tür mesajın, nasıl ve ne zaman verileceği konusunda karar verebilecek
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düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmaları ve bunun denetimlerini yapabilmeleri” olarak
belirmektedir.
Kendi kendine bir güce sahip olmadığı halde, medya kuruluşlarının bazı alışılmış
kullanımları, yasal mekanizmaları ve yasal olmayan fikirleri yüzünden, resmi güçle
değişmeyen bir bağlılığı da vardır.
Kamuoyu oluşumunda ve kamu diplomasisi oluşturulmasında medya araçlarından
yararlanılmaktadır. Diplomatlar hükümetlerin siyasi ideolojilerini kamuoyuna tanıtmak ve
toplumdan destek görmek için her türlü medya aracından faydalanabilmektedirler.
Kamu diplomasisi oluşturmak için kullanılacak medya aracının ne olacağı ve bu medya
aracı ile iletilecek mesajların nasıl oluşturulacağı etkili bir kamu diplomasisi yaratmak için
önemlidir.
Kamu diplomasisi yaratılırken “Yumuşak Diplomasi” denilen diyalog sürecine bağlı
olan bir diplomasisi yürütülmektedir. Siyasi kişiliklerin ve diplomatların beyanatları yerine,
kültürel ve toplumsal diyalog sürecine bağlı olan bu yumuşak diplomasi içerisinde iletişim
sürecinde seçilecek olan iletişim kanalları ve medya araçları, diplomasinin içeriğinin
belirlenmesinde ve sonucun oluşmasında etkilidir. Çünkü kamu diplomasisini yürütecek olanlar
resmi devlet temsilcileri değil, daha çok iki kültür arasında bir diyalog arayışındaki iki toplum
olmaktadır. Bu nedenle kamu diplomasisinde kullanılacak olan medya araçları ve daha da
önemlisi bu araçlarla iletilecek olan iletişim mesajları toplumların kültürel kimliklerine ve
yapılarına uygun olmalıdır.
Günümüzde, dünya sahnesine çıkan yeni aktörlerin çoğu mesaj alışverişinin önemini
kavramış durumdadır. Yeni oyuncular, kitle iletişim araçları geçmişine ve hedef kitlelere sahip
uluslardan farklı olarak, kendi kitlelerini yaratmak için yeni teknolojilerin etkileşimsel
özelliklerinden faydalanmaktadırlar. Kamuoyları bilginin pasif alıcıları değil, aksine aktif
katılımcılardır. Aktörler, öncelikle mesaj alışverişine sonra da mesaj içeriğinin birlikte
üretimine odaklanarak, ulusal ve kültürel sınırları aşan mesaj içeriğinin geçerliliğini
koruyabilmekte ve bu süreçte bir üst anlatı ve dinamik birliktelik üretebilmektedirler.
Bugün bir kamu diplomasisi stratejisinin etkili olması için modern dünyanın politik ve
iletişim dinamikleriyle işbirliği içinde olması gerekmektedir. Mesaj içeriğine önem veren, bilgi
merkezli kitle iletişim yönteminden ziyade, ulusal ya da uluslararası arenada iletilmek istenen
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mesaj alışverişinin sağlıklı ve kesintisiz olması, çok daha önemli ve öncelikli bir konu haline
gelmiştir.
Küresel iletişim çağında ağ iletişimi yöntemi, iletişimin yumuşak gücünü yaratmaktadır.
Ancak iletişim dinamiklerindeki mesaj içeriğinden mesaj alışverişine kayma, kamu diplomasisi
yöntemini önemli zorluklarla karşı karşıya bırakmaktadır. Çünkü birçok ulusal hükümetin
hiyerarşik bir yapılanması var ve bu hükümetlerin kamu diplomasileri hala mesaj içeriğine
önem vermekte ve mesaj alışverişini ihmal etmektedir, yani hala ağırlıklı olarak kitle iletişim
yöntemine yaslanmaktadırlar.
Kamu diplomasisi faaliyetlerinde kullanılan medya araçları televizyon, dergiler,
gazeteler, radyo gibi kitle iletişim araçlarıdır. Son yıllarda iletişim alanında yaşanan teknolojik
gelişmelerle birlikte internet de günlük hayatımıza girmiştir. Türkiye’de ve dünyada internet
kullanımı yıldan yıla hızla artmaktadır. Günümüzün en etkili iletişim araçlarından olan
internetin yazılı, görsel ve işitsel medya araçlarının tamamını içinde, barındırması iletişim
açısından önemli bir özelliktir. Ayrıca karşılıklı iletişime ve etkileşime dayanan bir iletişimin
olması, internetin her alanda popüler olmasına neden olmuştur.
İnternet, bilgi teknolojilerinin de yardımı ile elektronik iletişimin sağlandığı bir araç
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu elektronik iletişim aracı teknolojik gelişmelerle birlikte
yaşam koşullarını yeniden yapılandırarak yaşam tarzlarını şekillendiren etkili bir araç olarak
gündelik hayatın içinde oldukça önemli bir yer edinmiştir. Siyasal iletişim için de kullanılan
internetin kamu diplomasisi oluşturmada kullanılan en etkili medya araçlarından biri olduğunu
söylemek mümkündür.
Dış temsilciliklerin sorumluluğunda yürütülen üniversiteler ve diğer resmi ve gayri
resmi kuruluşlar arasındaki akademik, kültürel, profesyonel değişim programları da bir tür
iletişim çalışmasıdır ve kamu diplomasisi oluşturulurken kullanılan medya araçlarına örnek
olarak gösterilebilir.
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13.YENİ ULUSLARARASI İLETİŞİM DÜZENİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Uluslararası İletişim Düzeni
Neoliberal politikalar
Kapitalizmin Yeniden Yapılanması
İletişim Politikalarının Değişim ve Dönüşümü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Yeni İletişim Düzeni nedir?
2- Bilgi Toplumu kavramını açıklayınız.
3- Kapitalizmin yeniden yapılanma süreci hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Bilgi toplumu kavramı Kavramı tanımlar, analiz
yapabilir

Ders notlarının dışında farklı
kaynaklardan da
yararlanarak bilgilerini
pekiştirebilir

Yeni iletişim düzeni

Süreç hakkında bilgi
sahibi olur,

Ders notlarının dışında farklı
kaynaklardan da
yararlanarak bilgilerini
pekiştirebilir

Eleştirel ekonomi
politikalar

Konuyu detaylandırabilir

Ders notlarının dışında farklı
kaynaklardan da
yararlanarak bilgilerini
pekiştirebilir
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Anahtar Kavramlar

Ekonomi-politik yaklaşım,
Bilgi toplumu kavramı,
Kapitalizm, Yeni dünya düzeni,
Eleştirel perspektifler,
Körfez Savaşları
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Giriş

Bu çalışmada, kapitalizmin yeniden yapılanması sürecinde değişen iletişim politikaları, yeni
iletişim düzeni teorileri ve bilgi toplumu teorileri bağlamında ele alınmıştır. Ekonomik
faaliyetlerin düzenlenmesi ve yaratılan ekonomik sistemden beslenen iktidarların yoğunlaşması
da, şüphesiz kapitalizmin yeniden yapılanması sürecinin bir parçası olarak değerlendirilmelidir.
Kapitalizmin yoğunluğunu giderek artırdığı bir dünya düzeninde varlığını sürdürmeye çalışan
medya kuruluşlarının çok büyük bir bölümü, sermayeden yana tavır almış durumdadır. Bu
sürecin doğal bir sonucu olarak iletişim, ifade ya da bilgi akışı özgürlüğünün tekelleşmeler
nedeniyle medya patronlarının yönlendirmesine bağlı bir duruma gelmesi, kitlelerin doğru ve
bağımsız bilgiye ya da habere ulaşmasının önündeki en büyük engel konumundadır.
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13.Yeni Uluslararası İletişim Düzeni ve Kapitalizmin Yeniden Yapılanması
Sürecinde Uluslararası İletişim Politikalarının Değişim ve Dönüşümü
Doç. Dr. Meltem Bostancı

13.1. Giriş
Günümüz dünyasında iletişim konusunda kabul edilmesi gereken en önemli gerçekliklerden
biri, iletişimin giderek artan bir boyutta ve küresel bir biçimde gerçekleşiyor olduğudur. Yeni
dünya düzeni ve kapitalizmin yeniden yapılanması süreciyle birlikte iletişim düzeninde, iletişim
politikalarında ya da daha genel bir söylemle medyada büyük değişimler gözlenmiştir. Bu
değişim süreçleri, bugün genellikle küreselleşme başlığı altında incelenir hale gelmiştir.
Ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesi ve yaratılan ekonomik sistemden beslenen iktidarların
yoğunlaşması da, şüphesiz kapitalizmin yeniden yapılanması sürecinin bir parçası olarak
değerlendirilmelidir. İktidarların; iktisadi, siyasi, baskıcı ve sembolik olmak üzere tüm öğeleri
ve şekilleri, hem bu sürece katkıda bulunmuş hem de bu süreçten yararlanmıştır. (Thompson,
2008: 295).
Söz konusu süreç, daha önce ulusal bir karakterde olan iletişim düzeni ve medyanın, küresel bir
Pazar haline dönüşmesine yol açmıştır. Medya sahipliğindeki sınırlamaların kaldırılması, karlı
Asya ve Avrupa pazarlarında televizyonun özelleştirilmesi ve yeni iletişim teknolojilerinin
ortaya çıkması sonucunu doğurmuştur. Bu da günümüzde oluşmuş medya devlerinin
ülkelerarası ve ülkelerin kendi içinde, güçlü dağıtım ve üretim şebekeleri kurmalarını mümkün
kılmıştır. (McChesney, 2008: 311). Tüm bu gelişmelerin doğal sonucu olarak, ekonomik
ilişkilerle ilintili biçimde egemen güçlerin iletişim düzenindeki kontrol kabiliyetleri ve etkileri
artmış, toplumların doğru ve tarafsız bilgiye ulaşıp ulaşamadığı konusu tartışılır hale gelmiştir.
Bu çalışmada, kapitalizmin yeniden yapılanması sürecinde değişen iletişim politikaları, yeni
iletişim düzeni teorileri ve bilgi toplumu teorileri bağlamında ele alınmıştır. Genel olarak,
kapitalizmin yeniden yapılanmasının, yeni iletişim düzeninin ortaya çıkmasında belirleyici bir
etken olduğu; ortaya çıkan bu yeni iletişim düzeninin bünyesinde hem tehditler hem de fırsatlar
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bulundurduğu söylenebilir. Çalışmanın son kısmında ise, birinci ve ikinci Körfez Savaşları’nda,
iletişim araçlarının ve politikalarının yeri ve değişen karakteristikleri üzerinden, kuramsal
çerçeve örneklendirilmiştir. Kapitalizmin yeniden yapılanması sonrası inşa edilen yeni medya
düzeninde, haber dengesizliği ve bilgi manipülasyonu gibi kavramların Irak Savaşı özelinde
kendine ne şekilde yer bulduğu, örneklerle desteklenmeye çalışılmıştır.
13.2. İletişim Teorileri, Yeni İletişim Düzeni ve Bilgi Toplumu
İletişim sözcüğünün kökeni, Latince communis yani toplumsallaşma kelimesinden
gelmektedir. İlkçağ insanlarının av hikayelerini başkalarına anlatmak için mağara duvarlarına
çizdikleri resimler, insanın doğasında paylaşma içgüdüsünün bir işareti olarak görülebilir.
İnsanlar her zaman bir etkileşim, iletişim içinde olmak isterler. Canlı olan ve süreklilik arz eden
iletişim kavramı, ilerleyerek, zamanla insan yığınlarının yani kitlelerin yönetimini kapsamıştır
(Mattelart, 2007: 11).
İletişime ait bazı tanımlar şu şekilde sıralanabilmektedir:
- İletişim; bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilerin, vb.’nin simgeler kullanılarak iletilmesidir.
- İletişim; anlam arama çabasıdır; insanın başlattığı, kendisini çevresinde yönlendirecek ve
değişen gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarıları ayırt etme ve örgütlemeye çalıştığı
yaratıcı bir edimdir.
- İletişim; esas olarak simgeler aracılığıyla bir kişiden ya da gruptan diğerine bilginin, fikirlerin,
tutumların veya duyguların iletimidir.
- İletişim; mesajlar aracılığıyla gerçekleştirilen toplumsal etkileşimdir.
- İletişim; katılanların bilgi yaratıp, karşılıklı bir anlamaya ulaşmak amacıyla bu bilgiyi
birbirleriyle paylaştıkları bir süreçtir.
- İletişim; sayesinde dünyayı anlamlı kıldığımız ve bu anlamı başkalarıyla paylaştığımız insani
bir süreçtir.
- İletişim; insanların kolektif olarak toplumsal gerçekliği yaratıp düzenledikleri bir süreçtir
(Türkoğlu, 2003: 12).
Görüldüğü üzere birbirinden farklı pek çok iletişim tanımı yapılabilmektedir.
Bu farklı tanımlamalardan yola çıkarak, ortak bir takım özellikleri şu şekilde ifade etmek
mümkündür: İletişim, insanları gerektirir, iletişimde paylaşım gereklidir, yani gönderici ve alıcı
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arasında ortak bir mesaj oluşmalıdır ve iletişim semboliktir. Yaşamak, canlı olabilmek, iletişim
etkinliğini sürdürebilmek demektir. Birey, dünyaya geldiği andan itibaren çevresi ile iletişim
halindedir ve farkında olmadan çevresini etkiler ya da çevresinden etkilenir (Yüksel, 2001: 1).
Günümüz yeni iletişim düzenini, ya da bir diğer deyişle yeni medya düzenini incelemek
açısından, yeni dünya düzeninin gerçekleriyle örtüşmekte olan iletişim teorilerine yer vermek
yararlı olacaktır. Bu noktada, iletişimsel eylem kuramı ve bilgi toplumu teorisi gibi birçok bakış
açısı ön plana çıkmaktadır. Habermas, iletişimsel eylem kuramıyla sosyal dünyada gerçekleşen
insan eylemlerini açıklayarak, günümüzün sosyal dünyasını çözümleme çabasındadır.
Habermas çözümlemesine dil üzerinden hareketle başlamaktadır. İletişimsel eylem modelinde,
dil yalnızca sesler ya da semboller bütünü değil, konsensüse ulaşım sürecinin en vazgeçilmez
aracı ve unsurudur.
Ancak iletişimsel eylem, söz eylemlerle bir ve aynı şey değildir. İletişimsel eylem, söz
eylemlerle koordine edilen bir etkileşim tipini tanımlamaktadır. Habermas iletişime, özellikle
de dil üzerinden gerçekleşen rasyonel iletişime merkezi bir önem verirken, eylemi iletişimle eş
tutmamaktadır. İletişimsel eylem modelinde, konuşma ve eyleme yetisine sahip özneler, dil
aracılığıyla rasyonel iletişime geçerken, iletişim sürecinin sonunda konsensüse ulaşmayı
hedefliyorsa, zorunlu olarak önerme üç özelliğe sahip olmalıdır. Bunlar; (Habermas, 2001: 127)
1- Yapılan önermenin doğru olduğu (ya da sadece sözü edilen bir önermesel içeriğin varoluş
koşullarının yerine getirildiği) iddiası,
2- Konuşma eyleminin geçerli bir normatif bağlamla ilişkili olarak doğru olduğu (ya da yerine
getirmesi gereken normatif bağlamın kendisinin meşru olduğu) iddiası,
3- Açık konuşucu yöneliminde ne söyleniyorsa onun kastedildiği iddiasıdır.
Habermas eylem kuramını; doğruluk, uygunluk ve içtenlik olarak da adlandırılabilecek olan bu
kavram üçlüsü üzerine temellendirmiştir. İletişimsel olarak ulaşılmış bir anlaşmanın (ya da
konsensüsün), rasyonel bir temeli vardır; böyle bir anlaşma hiçbir yönden, ne araçsal olarak,
eylem durumuna doğrudan müdahale yoluyla; ne de stratejik olarak bir rakibin kararlarını
başarıya yönelik hesaplarla etkileme yoluyla zorla dayatılamaz (Habermas, 2001: 306).
Habermas’a göre, sistem tarafından ele geçirilen hayat alanında, iletişimsel eylemler
gerçekleştirilememektedir. İletişimsel eylemlerde bulunamayan özneler, hayat alanında
konsensüse ulaşamadıkları için, bir arada yaşama sorunsalı ortaya çıkmaya başlar. Artık özneler
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onlara konuşma ve eyleme yetisi vermiş olan kimliklerini bir kenara bırakıp, sistemin özneleri
tanımladıgı şekilde yaşamaya ve kendilerini sistemin adlandırdığı şekilde ifade etmeye
başlamaktadır. Söz konusu durumda, özneler artık kendilerini ve eylemlerini kendileri
yorumlayıp eleştiremez vaziyete gelmiştir. İletişim teorileri incelenirken, kısaca da olsa,
iletişim-modernleşme ilişkisine değinmekte fayda vardır. Tehranian’a göre iletişimin
modernleşme içindeki rolü çok kez tek yönlü bir süreç olarak tanımlanmıştır.
Toplum bilimcilerin neredeyse tümü, toplumsal değişime yol açan nedenler arasında iletişime
oldukça büyük bir pay biçmektedirler. Ancak modernleşme süreçlerinin iletişime olan etkisinin
incelenmesi genellikle ihmal edilmiştir. Yine Tehranian’a göre, modernleşme süreci ya da
toplumsal dünüşüm, uluslararası ve kültürler arası iletişim açısından birbirinden farklı iki sonuç
kümesi doğurmuştur. Bir yandan tarımsal toplumun endüstri toplumuna dönüşmesi, kendine
özgü epistemolojik bir toplum üretmiş, bu topluluk ise ortaya çıkan yeni bürokratik ve
teknolojik yapılara özgü değer ve “iletişim kalıpları”nı benimsemiştir. Öte yandan aynı güçler
hem ulusal hem de uluslararası alanda yeni egemenlik yapıları oluşturmuşlardır. Bunlar ise,
bağımlılık durumlarında her zaman görülen tipik işlevsel olmayan, yeni iletişim biçimlerine yol
açmışlardır. Modernleşme sürecinin insanileşmesi, özgür ve baskıdan kurtarılmış bir iletişimin
vazgeçilmez koşulu olan, sosyal adalet, siyasal katılım ve kültürel pekiştirme önlemlerinin
alınmasını gerektirmektedir. (Tehranian, 1980: 248)
Politikacılardan akademisyenlere dek herkes, kamusal iletişim sistemlerinin kültür
endüstrilerinin bir parçası olduğu konusunda artık anlaşmaktadır. Öte yandan bu endüstrilerin
ürettikleri ürünlerin, -gazeteler, reklamlar, TV programları, filmler, vs.- insanların dünyasını
anlamlı kıldıkları, imgeleri ve söylemleri düzenlemede yaşamsal bir rol oynadıkları da kabul
edilmelidir. Bu noktada, “kitle iletişim araçlarının ekonomi politiği” kavramı ortaya
çıkmaktadır. Herman ve Chomsky, Amerikan haber medyasının “propaganda modeli” adını
verdikleri bir model geliştirmiş ve güçlülerin “söylemin öncüllerini saptama, halkın neyi
göreceğine, duyacağına ve düşüneceğine karar verme ve düzenli propaganda kampanyalarıyla
kamuoyunu yönetme yetkisine sahip olduklarını savunurlar. (Golding ve Murdock, 1997: 55)
Günümüzdeki dönem, birçok araştırmacı tarafından, “bilgi toplumu”, “kapitalist ötesi toplum”,
“yeni ekonomi” ya da “bilgi çağı” gibi terimlerle ifade edilmektedir. Günlük yaşamda yoğun
bilgi kullanımının varlığı, üretimde kas ya da makine gücüne oranla bilginin gücünden daha
fazla yararlanılıyor olması, bilginin işlenmesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin ağırlıklı
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olarak kullanılması da, sözü edilen bilgi toplumunun temel unsurları olarak ortaya çıkmış
durumdadır. Özellikle yirminci yüzyılın son on yılında, kaçınılmaz ve kendiliğinden bir süreci
tanımlayan öznesiz bir kavram olarak küreselleşme, iletişim alanında da oldukça geniş bir etki
yaratmıştır. Enformasyon ve iletişim teknolojileri ve bu teknolojilerin olanaklı kıldığı küresel
ağlar ise, küreselleşme açısından önemli role sahiptirler. Enformasyon ve iletişim teknolojileri,
büyük şirketler için hem üretimin hem de satışın küreselleşmesini kolaylaştıran yeni bir
teknolojik temeli mümkün kılmıştır. Bunun yanında, enformasyon ve iletişim teknolojileri
gelişmekte olan ve azgelişmiş ülkelerdeki kapitalist yapıların dünya kapitalist ekonomisi ile
bütünleşmesi sürecini hızlandırmıştır. Bu nedenlerle, küreselleşme ya da kapitalizmin küresel
yeniden yapılanma süreci büyük ölçüde enformasyon ve iletişim teknolojileri ile
ilişkilendirilmektedir (Başaran, 2004: 8).
Öte yandan günümüz siyasi koşullarında kritik roller üstlenmiş olan uluslararası örgütler ve
sivil toplum kuruluşları da, artık iletişim alanında yönetimsel ve düzenleyici fonksiyonlara
sahiptirler. Birleşmiş Milletler’in bir organı niteliğinde bulunan ITU, (International
Telecommunication Union) buna örnek olarak gösterilebilir. (Mowlana, 1996: 206).
Bir ülkenin enformasyon ve iletişim teknolojilerinin getirilerinden yararlanabilmesi, Mansell
ve Wehn’e göre iki temel şarta bağlıdır. Bunlardan birincisi bir enformasyon altyapısına sahip
olmaktır. İkinci şart ise, bu altyapıdan yerel ihtiyaçları giderebilmekle alakalıdır. Bunu
başarmak için de faydalı olabilecek uygulamalar geliştirmek ve tüm bu olanakları
sağlayabilecek bir yönetim biçimi ve kapasitesinin varlığına ihtiyaç vardır (Mansell ve Wehn,
1998: 192). İletişim alanındaki yeniden yapılandırmaların temel dinamikleri, bilgi toplumu
teorisi açısından ele alındığında ortaya çıkan şu gerçek, günümüz koşullarında her kesim
tarafından kabul edilmektedir: Sermaye, küresel düzeyde yeniden yapılanma süreci geçirmiş ve
bu süreçte büyük rol sahibi olan ulus ötesi şirketlerle, onların ihtiyaçlarını ortaya çıkarmıştır.
Kapitalist sistemin 1970’lerde yaşadığı krizin çözülmesine yönelik çabalar, sermayenin küresel
düzeyde yeniden yapılanması sonucunu doğurmuştur. Bu hareketten doğan günümüzün ulus
ötesi şirketleri, bugün küresel ekonominin ve dolayısıyla küresel ekonomiyle içiçe geçmiş olan
iletişimin başlıca aktörleri konumundadır. (Başaran, 2004: 16).
Yukarıda da sözü edildiği üzere, son dönemde akademi dünyasındaki araştırmacıların en çok
ilgisini çeken konulardan biri, sanayi sonrası toplumu, ya da birçoklarına göre bilgi toplumuna
geçişi açıklayacak kavramsal bir çerçeve ortaya koyabilmektir. Sanayi sonrası toplumu
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açıklamaya çalışan bu farklı yaklaşımlar, bazı noktalarda ortaklık gösterse de, birbirlerinden
ayrıldığı önemli noktalar da bulunmaktadır. Bazı akademisyenler, konu hakkındaki
incelemelerini son dönemde gerçekleşen teknolojik gelişmeler üzerine kurarken, bazıları da
üretim temelli toplumdan, tüketim temelli topluma geçmenin, toplum yaşantısı üzerinde
yarattığı paradigma değişikliğinden bahsetmektedir.
Alvin Toffler, toplumda günümüzde yaşanan gelişmeleri, tarih boyunca devam eden bir zincirin
üçüncü halkası olarak değerlendirmektedir. Toffler’e göre, bu zincirdeki ilk halka, tarım
devrimiyle başlayan ve avcı-toplayıcı toplumun yerini alan dönemi kapsamaktadır. İkinci dalga
ise, sanayi devriminden sonra başlar. İkinci halkadaki ana varsayım, evrendeki her şeyi
açıklamaya yetecek mekanik ve evrensel bir nedenselliğin olduğu yönündedir. Bu temel
varsayım, o dönemdeki tüm bireysel, toplumsal ve politik davranışı şekillendirmekteydi.
Newton yer çekimi kurallarını, Darwin evrimin kurallarını, Freud psikolojinin kurallarını,
Durkheim da toplumun işleyiş kurallarını bu ikinci dalgada geliştirmişlerdir. Üçüncü dalga ise,
Toffler’in sanayi sonrası toplum adını verdiği ve bilgi toplumu kavramı sayesinde, ikinci
dalganın mekanik evrenselliğinin, farklılık, esneklik ve görecelilik gibi kavramlarla yer
değiştirdiği dönemi kapsamaktadır. (Toffler, 1980: 130) Toffler, son olarak, bilgi toplumunu
bilginin görünürlüğünün insan hayatında artmasıyla birlikte gelişen yeni kültür üzerinden
tanımlamıştır. Üçüncü dalgada bilginin oynadığı önemli rolle birlikte, “bilgi toplumu”
akademik tartışmalarda sıkça kullanılan bir terim haline gelmiştir. Webster, bilgi toplumunu
beş açıdan tanımlamaktadır (Webster, 2006: 8-9).
- Teknolojik,
- Ekonomik,
- Mesleki,
- Mekansal,
- Kültürel.
Teknolojik bakış açısı, Webster’e göre, toplumda gerçekleşmekte olan değişimlerin sebebini,
önceleri 1970’ler ve 1980’lerdeki mikroçipleri üreten ve sonraları da 1990’ların ortasından
itibaren bilgi ve iletişim teknolojilerinin birleşmesini sağlayan internet gibi teknolojik
gelişmelere bağlamaktadır. Ekonomik yaklaşım, bilgi ekonomisinin ekonomik değerine özel
bir önem verir. Bu bakış açısına göre, bilgi ekonomisinin değeri, geleneksel metaların
ekonomik değerinden fazla ise, bu toplumu bilgi toplumu olarak nitelendirmek mümkündür
(Webster, 2006: 9-12). Webster, Daniel Bell’den alıntı yaparak, bilgi toplumunda, bilgi temelli
işlerde çalışan kişi sayısının daha fazla olduğunu tartışmaktadır.
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Teknolojik gelişmelerle birlikte zaman ve mekan kavramlarında yaşanan gelişmeler, bilgi
toplumunun temelini oluşturmaktadır. Toffler ve Webster’a ek olarak, Daniel Bell de, içinde
yaşadığımız hayatın, eskisinden farklı özellikler taşıdığını belirtmektedir. Aslında Daniel Bell,
gerçekliği tasvir etmekten ziyade, toplumun değişen yapısını açıklayabilecek kavramsal bir
çerçeve çıkarmaya çalışmaktadır. Bell’e göre, modern zamanların geçirdiği dönüşümün iki
sebebi bulunmaktadır.
Birincisi, dışarıda keşfedilmeyi bekleyen daha fazla bilginin var olması, ikincisi ise, bu bilginin
niteliksel özelliklerinin de eskisine göre farklılıklar göstermesidir. Bell’e göre, tıpkı sanayi
toplumunda hammadde ve enerjinin oynadığı rol gibi, sanayi sonrası dönemin ana kaynağı da
bilgidir. Bunun sebebi, sanayi sonrası toplumda yaşamın sanayi öncesi dönemdeki gibi “doğaya
karşı bir oyun” ya da sanayi toplumundaki gibi “üretilmiş doğaya karşı bir oyun” olmaması, ve
bunun yerine “insanların arasındaki bir oyun” haline gelmesidir. Söz konusu bu oyunda, bilgi
temelli işler, piyasayı domine etmeye başlamıştır. (Bell, 1976: 116-117).
Bell’e karşılık Giddens ise, içinde olduğumuz toplumun, önceki dönemlerden keskin bir
biçimde ayrılmadığını öne sürmüştür. Birçok görüşün aksine, geçmişteki dönemlerin de birer
bilgi toplumu olduğunu iddia etmektedir. (Giddens, 1987: 27). Giddens’a göre, insanlığın
içinde bulunduğu dönemi yeni bir dönem olarak nitelemek yerine, modernite çerçevesinde
değerlendirmek daha doğrudur. Masuda ise, bilgi toplumunun temel özelliklerini şu şekilde
sıralamıştır (Masuda, 1980: 31-33):
1- Bilgi toplumunun gelişme dinamiğini bilgisayar teknolojisi yönlendirir. Bu toplumun
simgesi, bilgisayara dayalı enformasyon şebekeleriyle veri bankalarından oluşan kamusal
altyapıdır.
2- Bilgi toplumunda önde gelen sektörler, dördüncü bir sektör olarak entelektüel sektörlerdir.
3- Bilgi toplumunda sosyo-ekonomik sistem, altyapısının üstünlüğü ile kendini gösteren
gönüllü bir sivil toplumdan oluşur.
4- Bilgi toplumu, sanayi toplumunun aksine çok merkezlidir.
5- Bilgi toplumunun siyasi sistemi katılımcı demokrasidir.
6- Bilgi toplumu büyük miktarda dayanıklı tüketim malı üretip tüketen sanayi toplumunun
aksine, yüksek seviyede bilgi üreten bir toplumdur.
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7- Sanayi toplumunda temel değerler maddi ihtiyaçların tatminine dayanmaktayken, bilgi
toplumunda temel değerler amaçlara ulaşmanın verdiği tatminden kaynaklanır.
Hamelink’in bilgi toplumuna dair görüşleri de ilgi çekici niteliktedir. Hamelink’e göre,
enformasyon ya da bilgi toplumu, bir “toplum sonrası”dır. Bu, bir önceki tarihsel evredeki
değerlerin, toplumsal düzenlemelerin ve üretim biçimlerinin kırılması – köklü bir değişime
uğraması anlamına gelmektedir. Bilgisayar teknolojilerinin günlük yaşamda yaygınlık
kazanmasıyla birlikte, kazananlarla kaybedenler, yönetenlerle yönetilenler arsında başlangıçtan
bu yana varolagelen mücadelenin karakterize ettiği toplumsal yapılanma, büyük ölçüde yok
olmakla karşı karşıya kalacaktır. (Hamelink, 1991: 12).
13.3. Kapitalizmin Yeniden Yapılanması Süreci ve İletişim Düzeni ve Politikalarına Etkisi
Özellikle Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Doğu Bloku’nun çöküşüyle birlikte Sovyetler
Birliği’ndeki çözülme, kapitalizmin yeniden yapılanması sürecinde ve yeni dünya düzenini
oluşmasında bir milat olarak kabul edilmektedir. Artık ülkelerin iç ve dış politikaları
küreselleşme denen ikinci dalga sömürgecilik, ya da yeniden yapılandırılmış olan kapitalizm
anlayışına göre tekrar şekillendirilmektedir. Bu oluşum, kimi çevrelerce her ne kadar masum
bir coğrafi kavram gibi gösterilmeye çalışılıyorsa da, “küreselleşen nedir?” sorusuna verilen
yanıtlara bakıldığında, “sermaye”, ya da “tek kutbun siyasi ideolojik, kültürel değerleri” gibi
olgularla karşılaşılmaktadır. (Öztekin, 2005: 25-26).
Scharpf’a göre, kapitalizmin yeniden yapılanması süreciyle birlikte, ulus devletin
egemenliğinde sınırlama meydana gelmiştir. Sorunların birçoğu, ulusal sınırları aşan unsurlar
tarafından etkilenmektedir. Bununla birlikte, ulusal sınırlar içindeki demokratik özgür irade
üzerinde ki temel sınırlama, küresel sermaye piyasalarının ve ulus ötesi mal ve hizmet
piyasalarının yeniden eklemlenmesinden kaynaklanmaktadır.
(Scharpf, 2008: 437). Yine Scharpf’a göre demokratik devlet ve kapitalist ekonomi, karşılıklı
bağımlılık içinde birlikte var olmaktadırlar. Ne var ki, bu ilişki aynı zamanda temel gerilimleri
de biçimlendirmektedir. Kapitalist ekonomi, yeniden yapılanma süreciyle birlikte küresel
etkileşime yönelirken, devletin egemenliği sınırlanmıştır. Kapitalist birikimin ve pazar
rekabetinin mantığı, girişimleri, üretimin insani olduğu kadar doğal olan bütün unsurlarını
sömürmeye ve bu sömürünün toplumsal ve çevresel maliyetlerini dışsallaştırmaya
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zorlamaktadır. Bunun yanında, kapitalist ekonomi, sadece tüketiciler için maddi bolluk,
çalışanlar için iş ve devletler için vergi geliri değil, toplu işsizlik ve yoksullukla
sonuçlanabilecek oldukça eşitsiz gelir dağılımı, bölgesel ve sektörel kazanan ve kaybedenlerle
birlikte, döngüsel ve yapısal krizlere yol açacaktır. (Scharpf, 2008: 437-438). Devletin önemli
sektörlerden el çektirilmesi süreci, gelişmekte olan ülkelerde de giderek artmakta olan bir etki
yaratmış ve yaratmaktadır. (Hamelink, 1997: 69).
Kapitalist sistemde sermaye birikim süreci, dünya ölçeğinde kutuplaşmayı da beraberinde
getirmektedir. Kapitalizmin temelinde olan kutuplaşma olgusu, dünya pazarını da
endüstrileşmiş ve tarihsel olarak burjuva ulusal devletler temelinde kurulmuş merkezlerle,
endüstrileşmemiş ve sömürge ve yarı sömürge çevreler arasındaki karşıtlık şeklinde
biçimlendirmektedir. (Amin, 1993: 11). Küresel dönüşümler, kapitalist sermayenin sürekli
yayılmacı bir politika izleyerek genişlemek istemesinin bir sonucudur. Wallerstein, kapitalist
dünya sisteminin işleyişini, merkez ülkeler (gelişmiş kapitalist ülkeler), çevre ülkeler (az
gelişmiş ülkeler) ve yarı çevre ülkeler (yarı gelişmiş ülkeler) modeli çerçevesinde
incelemektedir. Wallerstein’e göre merkez ülkeler, ekonomik olarak daha güçlü oldukları için
dünya ticaret düzenini kendi çıkarlarına göre düzenlemekte ve böylece az gelişmiş çevre
ülkelerini doğal kaynaklar ve insan gücü açısından sömürmektedirler. (Wallerstein, 1974: 60).
Dünya kapitalizminin yeniden yapılanmasını, günümüzdeki yönelimlerini ve yeni kapitalist
ilişkileri tanımlamaya dönük olarak “küreselleşme” kavramının kullanılması giderek daha da
yaygınlaşmaktadır. Bu kavram, sermaye akışkanlığı, yatırımların, malların, hizmetlerin ve
paranın küresel hareketliliği, ekonomilerin bütünleşmesi, kitlesel üretimden teknolojik temelli
üretime geçiş, iletişim ve bilişim sistem ağlarının gelişimi, bilginin küresel hale gelmesi, ulus
devletlerin etkinliğini yitirmesi, uluslararası kurumların ya da çok uluslu şirketlerin küresel
anlamda etkinliklerinin artması, küresel bir sivil toplumun olgusunun ortaya çıkması, küresel
kimlik ve kültürün doğuşu gibi bir çok gelişmeyi ifade etmek için kullanılabilmektedir. Bunun
yanısıra, özellikle 1980 ve 1990’lı yıllarda çoğu durumda “sanayi sonrası toplum”, “bilgi
toplumu”, “üçüncü dalga”, “yeni dünya düzeni”, “kapitalist ötesi toplum” gibi bir dizi kavramla
birlikte de anılan küreselleşme kavramıyla birbirleriyle çelişkili bir yapı sergileyen bir çok olgu
ve süreç açıklanmaya çalışıldığı ölçüde, gerçekliğin kavranması da bir o kadar zor hale
gelmiştir. (Güzelsarı, 2007: 10).
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Küreselleşmenin bir başka boyutu da, oldukça eşitsiz sonuçlar doğuran uluslararası ticaret
olgusudur. Dünya ticaretinin ne kadar yükseldiği üzerine tartışma devam ederken, şu açıktır ki,
bugün dünya ekonomisinin içinde yapılan ticaretin oldukça büyük bir kısmı sanayileşmiş
ülkeler arasında yoğunlaşmıştır. Bu nedenle küreselleşme, dünya piyasalarının açılmasını ve
dolayısıyla ülkeler arası işlemlerin akışının yükselmesini önermesine rağmen, gerçekte,
değişimin etkilerinin büyük oranda eşitsiz olduğu fark edilmektedir. (Woods, 2008: 553).
21. yüzyılla birlikte, evrensel bir sistem olma yolunda ilerleme hedefindeki kapitalizm, belki
de tarihteki en yoğun egemenlik çağına girmiş bulunmaktadır. Hiyerarşik ve eşitsizliğe dayanan
ilişkileri yeniden üreten dünya ekonomisinin bu özelliği devam etmekte; dahası yeni yüzyılda
çelişkilerin ve eşitsizliklerin çok daha derinleştiği gözlenmektedir. Bu anlamda Wood,
küreselleşmenin, kendi nihai sonucuna ulaşabilmiş tek emperyalizm biçimi olduğunu ileri
sürmektedir. (Wood, 2003: 247).
Sınıf mücadeleleri ve bir anlamda Sovyet sosyalizminin gerçekliğinde, İkinci Dünya Savaşı
sonrası dünya kapitalizmi, 1970’lere kadar uzanan dönemde gelişmiş kapitalist ülkelerde
Keynes tarzı devlet müdahaleciliği ve sosyal refah devleti uygulamaları, azgelişmiş ülkelerde
ise ulusal kalkınmacı devlet politikaları eşliğinde eskiye nazaran daha genişlemeci bir dönem
yaşamıştır. Yeniden canlanan ve sermaye birikiminin gereksinimlerine göre biçimlenen
uluslararası iş bölümü, Türkiye gibi azgelişmiş ülkelerde de ithal ikameci sanayileşme
politikalarının (içe yönelik sermaye birikimi) izlenmesi için uygun koşulların oluşmasında
belirleyici olmuştur. Özellikle ABD kökenli çok uluslu şirketlerin doğrudan yatırımlarının
belirgin bir ivme kazanması sonucu, kapitalist küreselleşmenin yayılmacılığını artırmasıyla
birlikte, kapitalist devletin üstlendiği işlevler gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
Kapitalizmin dünya ölçeğindeki küreselleşmesini yeniden hızlandırma ve kapitalizmin evrensel
bir sisteme evrilme sürecinde, sermaye kesimlerinin uluslararası ittifaklar yaratma talepleri
doğrultusunda bir dizi önlem ve yapılanma gündeme gelmiştir. Bunların en başında Bretton
Woods anlaşmasıyla yapılandırılan ve IMF, Dünya Bankası ve GATT’dan oluşan kurumsal
yapı yer almaktadır. Söz konusu kurumların temel işlevi, kapitalizmin işleyiş dinamiklerini
ayakta tutmanın yanında, gelişmiş kapitalist merkezlerin çıkarlarını koruma yönünde
şekillenmiştir. Bu dönemde kapitalist devlet, daha çok üretken sermayeye dayalı birikim
sürecini destekleme eğiliminde olmuştur. Çok uluslu şirketlerin artan baskısı ve üretken
sermayenin küresel hareketinin hızlanmasıyla birlikte devletin rolü de değişkenleşmiştir.
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Kapitalist devlet, kendi ürettiği ve kendisine ait olan sermaye sınıfını, yurt dışında izleme ve
desteklemenin yanı sıra, yurt içinde üretken yatırımlarda bulunacak yabancı sermayeleri de
kollamanın mekanizmalarını oluşturmaya başlamıştır. (Güzelsarı, 2007: 13-14). Kitle iletişim
araçları ve iletişim düzeni üzerinde kurulacak hakimiyet de, kuşkusuz bu planın ana
parçalarından birini oluşturmaktadır. McQuail’e göre iletişim düzeni ve kitle iletişim araçları;
toplumda etki, denetim ve yeniliklerin potansiyel araçları olarak güç kaynağı; çoğu toplumsal
kurumun çalışması için gerekli bilgilerin kaynağı ve aktarım aracıdırlar. Ulusal ve uluslararası
toplumsal yaşamın yer aldığı bir konum ya da bir arena görünümündedirler. Toplumsal
gerçekliğin imgeleri ve tanımları için referans olarak kullanılırlar. Zaman zaman etkili
performans sergileme yeri ve şöhrete giden yoldur. Toplumun ve grupların değerlerinin
oluşturulduğu, saklandığı ve açıkça görünür kılındığı temel bir kaynaktır. Aynı zamanda
toplumsal anlam sisteminde nelerin normal olduğunu ve normlara uygun anlamların dolaşımını
da belirlemektedir (McQuail, 1994: 1-30). Güngörmez’e göre, günümüzde iletişim düzeninin
ve kitle iletişim araçlarının kitleleri yönlendirmedeki başarısı, sosyal bilimciler için ilgi çekici
bir konudur. Bu güçler iktidar olmak, iktidarda bulunanları yıpratmak, seçimleri manipule
etmek, bir ideolojiyi yaymak ya da demokrasiyi kesintiye uğratmak için kullanılabilir ve
kullanılmaktadır da.
Kitle iletişim araçlarının toplumsal yaşamın etkin bir parçası olmasıyla birlikte politik, kültürel
gündemi de belirlemesi kaçınılmaz hale gelmiş, gündelik yaşam medya tarafından belirlenmeye
başlanmıştır. Toplumlardaki kültürel, ekonomik toplumsal vb. yenilikler, değişiklikler ve
olaylar, kitle iletişim araçları aracılığıyla gündeme getirilmekte ve yine kitle iletişim araçları
tarafından gündemden düşürülmektedir. Bununla birlikte medyanın belirleyici olduğu kadar,
belirlenen bir konumda olduğunu da unutmamak gerekir (Güngörmez, 2002: 2).
İletişim düzeniyle ilintili olarak çoğu yaklaşımda bulunan ortak anlayış, kitle iletişim
araçlarının, ancak kitlesel üretim metodları aracılığıyla mümkün olan hızlar ve niceliklerde
üretilen -veya üretilebilen- iletişim biçimlerinin yaratılması, seçilmesi, işlenmesi ve dağıtımıyla
uğraşan teknolojik etkenler ve şirket örgütleri olduğudur. Dolayısıyla özellikle kapitalist
toplumlardaki iletişim sistemi, o toplumun kamusal etkileşimin en geniş ortak akıntılarını
sağlamaktadır (Gerbner, 2005: 81). Bu noktada, kapitalizm ve yeniden yapılanması sürecinin
iletişim düzeninin işleyiş biçimine ve uygulamalara olan etkisi incelenirken, konuya dair öne
sürülmüş temel görüşlere değinmek faydalı olacaktır.
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Bu noktada “ekonomi politik”çi görüş ön plana çıkmaktadır. Eleştirel ekonomi politik, anaakım
ekonomi biliminden başlıca dört noktada ayrılır. Birincisi, bütüncüldür. İkincisi, tarihseldir.
Üçüncü olarak ise, merkezi olarak kapitalist teşebbüs ile devlet müdahalesi arasındaki dengeyle
ilgilenir. Son ve belki de hepsinden daha önemli olarak ise, adalet, eşitlik ve kamu yararı gibi
temel ahlaki sorunlarla ilgilenebilmek için verimlilik gibi teknik konuların ötesine varmaya
çalışır. Anaakım ekonomi bilimi kapitalizmin egemen bireyleri üzerine odaklanırken, eleştirel
ekonomi politik, iktidar/güç oyunu ve toplumsal ilişkiler ile işe başlar. (Golding ve Murdock,
1996: 14). Medya içeriğinin toplumdaki ekonomik ilişkiler tarafından belirlendiğini savunan
ekonomi politikçiler, ekonomik koşullarla ideoloji arasındaki bağlantının oldukça doğrudan
olduğunu öne sürmektedirler. Bu görüşe göre egemen düşünceler, bozguncu fikirleri
evcilleştirmek ve kendi ayrıcalıklı konumlarını korumak için mücadele ederler. Ekonomi
politik yaklaşım insanları, kapitalistlerin sahip olduğu medya kararlarının ve medya içeriğinin
ekonomik iktidara sahip olanları kayıracağı beklentisine itmektedir. Buna göre medya
mülkiyetindeki değişimler, iktidar ilişkilerini çok fazla değiştirmemektedir.
Çünkü her medya sahibi, sermayenin çıkarlarıyla uyumlu biçimde hareket etmektedir.
(Shoemaker ve Reese, 1997: 109) Murdock ve Golding gibi ekonomi politikçiler, haber
üretiminin gerçek bir çözümlemesinin medya denetiminin ekonomik bağlamı ve aynı zamanda
sınıfsal temeli üzerinde yoğunlaşması gerektiğini öne sürmektedir. (Murdock ve Golding,
1977). Kapitalizmin herşeyi değişim değerine indirgeyen soyutlayıcı bir dürtüye sahip olduğu
söylenir. Medya içeriği, kapitalist sistemin kültürel bir metasıdır. Özgürlük Anıtı’ndan Berlin
Duvarı’na kadar birçok kültürel alan bu kapitalist metalaştırma dürtüsüyle sömürülmüştür.
Kültür endüstrisindeki sermaye, en karlı pazarları aramakta ve en önemli kaynaklar haber dışı
bilgi toplamaya ayrılmaktadır. Tam da bu noktayla ilintili olarak Dan Schiller, haber sektörünün
değişen yapısı içinde en önemli yönelimin daha gelişkin yöntemlerle büyük şirketler için veri
toplamak

olduğunu

ortaya

koymaktadır.

Kitlelere

bilgi

aktarımı

ise

giderek

önemsizleşmektedir. (Schiller, 1986).
Ekonomi politikçi görüşle ötüşür biçimde, Altschull da medyanın kendisini mali açıdan
destekleyenlerin ideolojisini yansıttığı, yani “parayı verenin düdüğü çaldığı” varsayımından
hareket etmektedir. Altschull, kapitalist sistemdeki iletişim düzeni ve medyaya dair bazı
modeller belirlemiştir. “Ticari” modele göre medya, reklamcıların ve onların medya sahibi
müttefiklerinin ideolojisini yansıtmaktadır. “Çıkar grupları” modelinde medya içeriği, siyasal
partiler ya da dinsel gruplar gibi mali destek sağlayan grupların ideolojisini yansıtır. “Gayri
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resmi” modelde ise içerik, kendi görüşlerini ilerletmek isteyen bireysel katılımcıların
hedeflerini yansıtmaktadır. Söz konusu mali destek biçimleri, ülkeden ülkeye değişebileceği
gibi, aynı ülke içerisinde de zamanla değişiklik arz edebilmektedir. (Altschull, 1984: 254).
Ekonomi politik yaklaşımdaki birçok önemli görüş de, Mosco ve Herman tarafından geliştirilen
araçsal yaklaşımla ortaya atılmıştır. Tıpkı geleneksel Marksist görüşte olduğu gibi, iletişim
düzeni, iletişim politikaları ve medyanın, organik açıdan seçkinlere ayrılmaz bir biçimde bağlı
olduğunu ve bu yüzden bağımsızlığından söz edilemeyeceğini belirtmişlerdir.
Yine tıpkı geleneksel Marksist görüşte olduğu gibi medyanın, seçkinler arasındaki
anlaşmazlıkları kullanmasına karşın, seçkinler açısından onların çıkarlarına düşman olanlara
göre daha “araçsal” olduğunu vurgulamışlardır. (Mosco ve Herman, 1981: 58-81)
Güncel tartışmalar içerisinde artık her kesim tarafından kullanılan bir kavram haline gelmiş
olan enformasyon ya da bilgi toplumu söylemi, küreselleşen kapitalizmde enformasyonun
niceliğinin ve hızının artmasına yol açan araçlar olarak bilgisayar ve internetin meşrulaşmasını,
topluma yayılmasını sağlamak üzere kurgulanan söylemlerden biridir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?

Ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesi ve yaratılan ekonomik sistemden beslenen iktidarların
yoğunlaşması da, şüphesiz kapitalizmin yeniden yapılanması sürecinin bir parçası olarak
değerlendirilmelidir. İktidarların; iktisadi, siyasi, baskıcı ve sembolik olmak üzere tüm öğeleri
ve şekilleri, hem bu sürece katkıda bulunmuş hem de bu süreçten yararlanmıştır.
Söz konusu süreç, daha önce ulusal bir karakterde olan iletişim düzeni ve medyanın, küresel bir
Pazar haline dönüşmesine yol açmıştır. Medya sahipliğindeki sınırlamaların kaldırılması, karlı
Asya ve Avrupa pazarlarında televizyonun özelleştirilmesi ve yeni iletişim teknolojilerinin
ortaya çıkması sonucunu doğurmuştur. Bu da günümüzde oluşmuş medya devlerinin
ülkelerarası ve ülkelerin kendi içinde, güçlü dağıtım ve üretim şebekeleri kurmalarını mümkün
kılmıştır. Tüm bu gelişmelerin doğal sonucu olarak, ekonomik ilişkilerle ilintili biçimde
egemen güçlerin iletişim düzenindeki kontrol kabiliyetleri ve etkileri artmış, toplumların doğru
ve tarafsız bilgiye ulaşıp ulaşamadığı konusu tartışılır hale gelmiştir.
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14. YENİ ULUSLARARASI İLETİŞİM DÜZENİ VE KAPİTALİZMİN YENİDEN
YAPILANMASI SÜRECİNDE ULUSLARARASI İLETİŞİM
POLİTİKALARININ DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜ

(geçen haftanın konusuna devam edilecek)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Geçen haftaki konuya devam edilecektir. Bu bağlamda da, kapitalist yapılanmanın
uluslararası iletişime yansımaları analiz edilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Yeni İletişim Düzeni nedir?
2- Bilgi Toplumu kavramını açıklayınız.
3- Kapitalizmin yeniden yapılanma süreci hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Ekonomi politik
yaklaşım

Eleştirel yaklaşımlar

Kapitalist sistem ve
iletişi alanına
yansımaları

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu hakkında bilgi
sahibi olur

Ders notlarının dışında farklı
kaynaklardan da
yararlanarak bilgisini
pekiştirebilir

Konu hakkında bilgi
sahibi olur

Ders notlarının dışında farklı
kaynaklardan da
yararlanarak bilgisini
pekiştirebilir

Konu hakkında bilgi
sahibi olur

Ders notlarının dışında farklı
kaynaklardan da
yararlanarak bilgisini
pekiştirebilir
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Anahtar Kavramlar

Körfez savaşı,
Ekonomi politik yaklaşım,
Eleştirel ekonomi politika,
Bilgi toplumu kavramı
Uluslararası iletişim alanında yaşanan değişimler
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14.Yeni Uluslararası İletişim Düzeni ve Kapitalizmin Yeniden Yapılanması Sürecinde
Uluslararası İletişim Politikalarının Değişim ve Dönüşümü
14.1 Giriş

1970’li yıllarda ABD’de ve 1990’lı yılların başından itibaren yaygın olarak tüm dünyada
kamuoyunda gündeme gelen enformasyon toplumu ve yeni enformasyon ve iletişim araçları,
küreselleşen kapitalizmin en önemli dayanak noktalarından birini oluşturmaktadır. Artan
rekabete dayalı bir ekonomik düzende, mal ve hizmetlerin tüketicilere pazarlanmasında, onların
isteklerine göre yeniden üretilmesinde, rakiplerle fark yaratabilmede en önemli araç haline
gelen enformasyon kavramı ve yeni enformasyon ve iletişim teknolojileri, küresel kapitalizmde
merkezi bir rol oynamaktadır.
Yeni enformasyon ve iletişim teknolojilerinin gelişimi, dünyada Batılı kapitalist ülkelerin
öncülüğünde gerçekleşmiştir. Batılı ekonomilerde giderek büyüyen hizmet sektörünün araçları
olarak ön plana çıkan bu teknolojiler, 1980’lerin başından itibaren bireysel tüketim mallarına
dönüştürülerek toplumun geneline yayılmıştır. ABD’de 1970’lerde askeri, akademik ve daha
sonra ticari amaçlarla kullanılan yeni enformasyon ve iletişim teknolojilerinin 1990’ların
başından itibaren tüm dünyada devlet–özel sermaye destekli projelerle yaygınlaştırılmasını,
yeni ekonomik düzen çerçevesinde değerlendirmek mantıklı olacaktır. (Şener, 2006: 2)
Günümüz yeni ekonomik düzeniyle birlikte ortaya çıkmış olan küresel pazarın temel
yönelimleri, son derece dengesiz ve adaletsiz olan bir küresel medya sistemini de beraberinde
getirme eğilimindedir. (McChesney ve Herman, 1997: 64).
İletişimin uluslararası bir boyut ve kimlik kazanması, ya da bir başka deyişle uluslararası
iletişimin bu kadar büyük bir önem kazanması ve gelişmesi bir takım uluslararası sorunları da
beraberinde getirmiştir. Bu sorunların büyük bir kısmı ekonomik nedenlerden dolayı ortaya
çıkmaktadır. Bu nedenle ekonomik kaygı, uluslararası platformda ülkelerin ikili ilişkilerindeki
dengenin gelişmiş ülkelerden yana ağır basan bir bağımlılığa dönüşerek yeni bir sömürgecilik
yapılanması şeklinde gelişmesi kaygıyla izlenmektedir. Enformasyon dengesizliği olarak
adlandırılan bu küresel soruna üçüncü dünya ülkeleri tarafından enformasyonun ticarileşmesi
ve bilgi dağılımındaki dengesizliği simgeleyen emperyalist bir anlam yüklenmekte ve buna
karşı koymak için gerekli alanlarda bu ülkeler arasında işbirliği yapılmaktadır. Bu gelişmeler
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ışığında uluslararası ilişkilerde, kitle iletişimi özellikle 1980’li yıllardan bu yana rol oynamaya
başlamıştır. Enformasyon devriminin gerçekleştiği yüzyılımızda çok uluslu şirketler veya
devletler arasındaki iletişimin giderek daha da önem kazanacağı açık bir şekilde görünmektedir.
Uluslararası iletişime atfedilen bu rol, hem siyasal ilişkileri düzenlemesi hem de ekonomik
ilişkileri düzenlemesi açısından büyük önem taşımaktadır.
Bu önemin sebeplerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: (Öztekin, 2005: 48-49).
- Uluslararası ilişkilerde, baskı ve terörün dışında iknanın rolünün de büyük ölçüde artması,
- Uluslararası ticaret, rekabet ve mücadelenin giderek yoğunluk kazanması,
- Kamu ve özel sektör kuruluşlarının amaçlarına ulaşmada uluslararası ve ulusal düzeyde
enformasyon ve iletişim akımına gereksinimlerinin artması,
- İletişim teknolojisinin bilgi toplama, depolama ve dağıtmadaki hızı ile birlikte kapasitesinin
de sürekli artması.
Temelinde gelişme ve ilerleme bulunan iletişim şekilleri, yeni dünya iletişim ve enformasyon
düzeninin önemli kavramlarındandır. Bu yeni iletişim şekilleri de gelişmiş ülkelerin tekelinde
bulunmalarından

dolayı

emperyalizme

hizmet

etmekten

kurtulamamıştır.

Kültürel

emperyalizm, ya da diğer bir deyişle, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkeler üzerindeki
ekonomik, siyasal ve kültürel çıkarlarını, yeni iletişim araçlarını kullanarak sürdürmeleri, kültür
ihracıyla

toplumsal

olguları

değiştirmeleri,

yeni

sömürgecilik

dönemi

olarak

değerlendirilebilmektedir.
Gelişmiş ülkelerin kültür ihracıyla ulusal-yerel kültürlerin yok olması, “cocacolanization” ya
da “mcdonaldization” kavramlarıyla da vurgulanmak istenen insanların ve kültürlerin tek
tipleşmesi daha çok Amerikanlaşması anlamına gelmektedir. (Öztekin, 2005: 53-54).
Bu noktada, kapitalist sistemdeki iletişim düzeni ve kültür emperyalizmi ilişkisi konusundaki
görüşlere yer vermek son derece yararlı olacaktır. Kimi görüşlere göre, kültürel emparyalizm
kavramı, ilk başlarda fazlaca geniş ve yanlış biçimde tanımlanması sebebiyle yalnızca
çağrıştırıcı bir metafor olarak kalmış, kesin bir şekilde yapılandırılamadığı için geçerliliğini
yitirmiştir. (Mohammadi: 1997: 49) Ancak daha sonraki yaklaşımlar, kültürel emperyalizm
kavramını daha sağlam bir temele oturtabilmiştir. Lane’e göre, Kültürel Emperyalizm Teorisi,
dünya medyasına Batı uluslarının hükmettiğini, bunun neticesinde, Batıya ait görüşleri empoze
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ederek üçüncü dünya ülkelerinin yerel kültürleri üzerinde yıkıcı bir gücün oluşturulduğunu
belirtmektedir. Batı Medeniyeti’nin sahip olduğu ekonomik güç sayesinde, medyanın (film,
haber, mizah vs.) çoğunluğunu ürettiğini ifade eden Lane, dünyanın geri kalanının bu ürünleri
satın aldığını, çünkü satın almanın kendileri için üretmekten daha ucuz olduğunu ifade
etmektedir. Bunun sonucu olarak ise, üçüncü dünya ülkelerinin Batı dünyasının yaşam, inanç
ve düşünce tarzlarıyla dolu medyayı seyrettiklerini ve kendi ülkelerinde de aynı şeyleri
yapmaya ve istemeye başladıklarını vurgulayan Lane, söz konusu ülkelerin, böylelikle kendi
kültürlerini yok etme noktasına geldiklerinin altını çizmektedir. (Lane, 2000: 1)
Kültürel emperyalizm kuramının en önemli teorisyenlerinden birisi de Marksist medya
kuramcısı Herbert Schiller’dir. Bu görüş doğrultusunda kültürel emperyalizm ve küreselleşme,
Amerikanlaşma ya da Batılılaşma olarak ele alınmaktadır. Kitle iletişim teknolojilerinin üçüncü
dünya ülkelerine girişi noktasında, Amerikan kültürünün dünya çapında yayılımı ve ABD’nin
ekonomik ve askeri çıkarları arasındaki ilişkiyi, Herbert Schiller’in “Uluslararası Medya ve
Ulusal Gelişim” adlı çalışmasından Uluç şu şekilde aktarmaktadır: “Schiller’e göre, iletişim
teknolojileri, gelişmis ülkelerin, özellikle ABD’nin ekonomik çıkarları ve askeri endüstriyel
yapıları yararına üretilmektedir. İletişim teknolojilerinin üçüncü dünya ülkelerine girişi ise,
ABD’nin dünyada yeniden yapılandırmış ve halen yapılandırmakta olduğu kapitalist sistemde
iktidar

olmaktan

doğan

ekonomik

askeri

çıkarlarının

gereği

ve

sonucu

olarak

gerçekleşmektedir. Böylelikle, çok uluslu sermaye ve çok uluslu şirketler, dünya çapında,
ulusal politika ve ekonomik uygulamaları düzenleyen bir güç haline getirilmiştir.
Amerikan kitle iletişimi, kültür ve yaşam tarzı, dünyada rakipsiz bir egemenliğe sahiptir. Dünya
24 saat sürekli bombardıman altında tutulurken halen söz konusu üstünlüğün hüküm sürmesinin
sebebi, çoğulcu, renkli ve umut verici bir görüntünün sunuluyor olması, rakipsiz pazar gücü ve
kişilere romantizm, heyecan, fantezi, eğlence ve macera vaat ediliyor olmasıdır. Amerika’nın
bu üstünlüğünün görece zayıflamasına yönelik tehdit ise, kendi varlıklarının garantisi olarak
Amerikan tarzını kopyalamaktan başka alternatif göremeyen Japonya ve Avrupa ülkelerinden
gelmektedir.” (Uluç, 2003: 109).
Küresel iletişim sisteminde Amerikan şirketlerinin rolü üzerine, Schiller’in görüşleriyle ilintili
biçimde Antony Giddens ise şu şekilde görüş belirtmektedir: “Herbert Schiller, Amerikan
firmalarının küresel iletişim üzerindeki denetiminin, değişik etkenler bakımından görülmesi
gerektiğini ileri sürmektedir. Schiller, Amerikan televizyon ve radyo ağlarının, artan bir
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biçimde federal hükümet ve özellikle de ABD Savunma Bakanlığı’nın etkisi altına girdiğini
düşünmektedir. Yazar, NBC televizyon ve radyo ağlarının sahibi olan RCA’nın aynı zamanda,
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’la savunma sanayi sözleşmeleri olan önde gelen bir firma
olduğunu belirtmektedir. Amerikan televizyon programları, reklamla birlikte, yerel kültür
biçimlerini aşındıran bir ticarileşmiş kültürü yaymaktadır. Hükümetlerin ticari yayıncılığı kendi
sınırları içinde yasakladığı yerlerde ve ayrıca çevre ülkelerde bile radyo ve televizyonlar ile
doğrudan izlenebilmektedir.” (Giddens, 2000: 409-410).
Kapitalizmin yeniden yapılanması süreci ve yeni küresel medya kavramları, “iletişim ve
enformasyon/haber dengesizliği” kavramını da beraberinde getirmiştir. Bu noktada,
uluslararası iletişim düzenindeki bu bozulmaya ve yarattığı etkiye değinmek faydalı olacaktır.
Enformasyon akışında bir denge unsurunun varlığı ülkelerin, kültürlerin, sermayenin ve bilgi
içerisinde yer alabilecek tüm materyallerin gelişim aracı olarak kullanılabilmesi noktasında
kritik bir öneme sahiptir. Serbest dolaşımın olduğu ancak dengeli olmayan bir uluslararası
iletişim şekli, gerek bilgi anlamında, gerekse beraberinde getirdiği sermaye anlamında
tekellerin oluşmasına neden olmakta ve gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler arasındaki farkların
kapanamayacak şekilde açılması sonucunu doğurmaktadır.
Gelişmiş ülkelerin, gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkeleri her anlamda sömürebilmeleri
açısından bir silah konumunda olan enformasyon akışı aynı şekilde gelişmemiş ülkelerin
kendilerini koruyabilmeleri ve geleceklerini garantiye almaları açısından da bir koz olarak
değerlendirilebilir. Enformasyonun serbest dolaşımı konusu, kullanım biçimine ve amacına
göre büyük bir gücü temsil etmesi nedeniyle üzerinde ve işleyiş şeklinde tam olarak bir fikir
birliğine varılamamıştır. Gelişmiş ülkeler sömürü amaçlı ve tek yönlü bağımlılık içeren bir
sistemi dayatmakta ısrarını sürdürürken, gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkeler ise gelişmiş
ülkelerle aralarında bulunan farkların kapanmasına fırsat veren ve gerçek anlamda
küreselleşmeyi, bilgi teknolojileri çerçevesinde sağlayabilecek olan özellikleri barındıran bu
teknoloji ve sistem üzerinde söz sahibi olmak için çaba harcamaktadırlar. (Öztekin, 2005: 51).
Az gelişmiş, gelişmekte olan, ya da başka bir deyişle üçüncü dünya ülkeleri olarak
adlandırılabilen ülkelerin bakış açısıyla, Batılıların serbest iletişim akımının biçimi ve yönünü,
gelişmekte olan ülkeler uluslararası kuruluşların gündemine getirerek, evrensel yeni bir iletişim
düzeni kavramı ile birleştirerek ve geliştirerek değiştirmeye yönelmişlerdir. Bu yönden ortaya
atılan yeni uluslararası iletişim düzeni esas itibarıyla, yeni uluslararası ekonomik düzen
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kavramının bir devamı olarak kabul edilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin girişimiyle
kullanılan bu kavram ile yeni kurulacak olan ekonomik düzen içinde iletişim kaynaklarından
daha eşit bir biçimde yararlanılmasının hedeflendiği söylenmiştir. Ancak bunun günümüzde ne
derece uygulanabilmiş olduğu da tartışma konusudur. Eşit bir biçimde iletişim kaynaklarından
yararlanma yanında, gelişmekte olan ülkeler, Batılıların serbest iletişim akımı görüşlerine karşıt
olarak dünyanın çeşitli uluslarının birbirlerini tanıma amacıyla “iletişimin serbest dolaşımı”
ilkesini benimsediklerini ifade etmektedirler (Tokgöz, 2003: 133).
Üçüncü dünya ülkeleri 1978 yılında, yeni bir dünya iletişim düzeni oluşturulması için UNESCO
bünyesinde bir girişimde bulunmuşlardır. Bu girişim sonucunda UNESCO bünyesinde, Sean
MacBride başkanlığında ve Comission Internationale de Communication adı altında bir
komisyon oluşturulmuştur. Başkan Sean MacBride, 1980 yılında yayımlanan raporun
önsözünde, komisyonun hareket noktasını şu şekilde özetlemiştir: “Üçüncü Dünya Ülkeleri,
sanayileşmiş ülkelerden kendilerine yönelik haber akımı egemenliğini, dengeli haber akımı
özgürlüğüne müdahale olarak nitelendirmekte ve eleştirilerini bu noktada yoğunlaştırmaktadır.
Haberin değişik değerlendirilişi, haberin rolü, gazetecilerin hakları ve sorumluluklarına ilişkin
anlayışlar enine boyuna tartışılmış ve bunlar medyanın, dünyanın başlıca sorunlarına katkı
sağlayabilecek güç kaynakları olarak görülmüştür.” Komisyonun hazırladığı “Many Voices,
One World” adlı raporda, konuyla ilgili aksaklıklar belirtilmiş, bunların nedenleri ve
giderilmesiyle ilgili öneriler sıralanmıştır.
Raporda, temel görüş olarak, gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ya da üçüncü dünya ülkeleri
arasındaki haber akımının dengesizliği kabul edilmiştir. Raporda ayrıca, haber toplama ve
dağılımının her iki yönde dengeli ve adaletli bir biçimde yürütülebilmesi için ulusal ajansların
kurulması, bunların kendi aralarında ve uluslararası nitelikteki büyük ajanslarla işbirliği
yapmaları, gelişme halindeki ülkeler arasında iletişimi hızlandırmak ve pekiştirmek için
bölgesel haber havuzları oluşturulması önerilmiş, bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için,
gelişmiş ülkelerden öteki ülkelere bu alanda uzman personel gönderilmesi ve hazırlanacak
eğitim programlarıyla yerel elemanlar yetiştirilmesi de öngörülmüştür. (Girgin, 2002: 64-65).
Hem ulusal, hem uluslararası, hem de kültürler arası bir boyuta sahip olduğu öne sürülen
(Mowlana, 1996: 69) “uluslararası iletişim”i kontrol etme çabası, her devlet için büyük önem
taşımaktadır. Dengesiz enformasyon akışı tartışmasının temelinde bu güçlü silahı birbirlerine
kaptırmak istemeyen ülkelerin mücadelesi ve uzlaşamayışları gelmektedir. Uluslararası iletişim
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literatürüne bakıldığında, bilginin dolaşımındaki dengesiz süreç olarak adlandırılan
enformasyon dengesizliği, gelişmiş ülkelerden azgelişmiş ülkelere doğru akan bilgiler
anlamında da kullanılmaktadır (Hamelink, 1991: 262). Bu söz konusu dengesiz bilgi ve haber
akışı, ya da “dengesiz akış”, tek yönlü olma özelliği nedeniyle sürekli olarak gelişmemiş
ülkelerin aleyhinde işlemektedir.
Enformasyon dengesizliği olarak adlandırılan ve yukarıda sözü edilen kavram hakkında
Hamelink’in saptamaları kayda değerdir: (Hamelink, 1991: 258) Bazı ülkelerin daha fazla
yararlı bilgiyi ellerinde bulundurduğu bir gerçektir, Enformasyon dengesizliği ayrıca bazı
ülkelerin diğer ülkelerden enformasyon üretme, kaydetme, işleme ve dağıtım açısından daha
fazla olanaklara ve kapasiteye sahip olması anlamına gelmektedir, Bu kapasite, enformasyonun
oluşturularak biçimlendirilmesi ve kullanılması için gerekli olan bilgisayarlar ve
enformasyonun taşınmasında önemli işlevler gören kitapların varlığıyla doğrudan ilintilidir.
Enformasyon türleri çeşitlendirilebilir. Ulusların bilimsel, teknik, parasal, ticari, askeri, siyasal,
doğal kaynakları ve güncel yaşamla ilgili enformasyon türlerinden söz etmek de mümkündür.
Bunlara ek olarak, bilgi ve haber akışının tek yönlü oluşu, üçüncü dünya ülkelerinin
yürürlükteki hegemonyayı ve ön yargıları kırmalarını güçleştirmektedir (Avcı, 1999: 151).
Kapitalist sistemin yeniden yapılanışı, ya da sömürgecilik döneminin şekil değiştirmesiyle
birlikte bağımsızlıklarını kazanan ülkeler, eski sömürgecilik anlayışının sert disiplinine tekrar
dönülmemesi için, uluslararası iletişimde enformasyonun serbest ve dengeli dolaşımını talep
etmektedirler. Aksi takdirde dünya kamuoyuna kendilerini anlatamama ve kendileri hakkında
dolaşan yanlış enformasyona müdahale edememeleri gibi büyük bir sorunla karşı karşıya
kalacaklardır. Gerek teknolojik altyapı, gerek üretim, gerekse bilgi birikimi noktasındaki
zayıflıklarının gelişmiş ülkelerce dezavantajları doğrultusunda değerlendirmelerinden endişe
etmektedirler.
Öte yandan, enformasyon teknolojisinin sürekli gelişen ve yüksek maliyetli bir sistem olması
nedeniyle üçüncü dünya ülkeleri bu sistemleri üretememektedirler. Bu nedenle bu sistemleri
Batılı ülkelerden almak zorunda kalan üçüncü dünya ülkeleri bu şekilde enformasyon alanında
da pazar konumuna getirilmekte ve kapitalist dişlilerin arasına sıkıştırılmaktadır. İletişimi
destekleyen teknolojinin her geçen gün büyük bir hızla ilerlemesi, yenilenmesi ve gelişmesi
nedeniyle

bu

teknolojiye

sahip

olmak

isteyen

üçüncü

dünya

ülkelerinin

kendi

enformasyonlarını dağıtılabilmek için gerekli olan altyapı malzemelerini, teknik donanımı ve
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teknik ekibi yine gelişmiş Batılı ülkelerden satın almak zorunda kalmaktadırlar. (Öztekin, 2005:
53).
Küresel kapitalizmin doğrudan sermayeye dayalı sisteminin, yeni medya düzeninde baskıcı ve
egemen ideolojinin yönlendirmelerine dayalı bir kimlik oluşturduğu kabul edilen bir gerçektir.
Ancak teknolojik gelişmelerin yaşanmasının beraberinde getirdiği buluşlar, iletişmek için
sermayeye duyulan bağımlılığın da bazı noktalarda ortadan kalkmasına zemin hazırlamıştır.
İnternet kullanımındaki yaygınlık ve internet teknolojisi ile bağlantılı biçimde kısa sürede
yenilenen buluşlar buna dair en önemli ve en destekleyici örnek niteliğindedir.
Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerle birlikte, bilgisayar destekli bir iletişimin de
kullanılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bilgisayar desteğinin vasıtasıyla gerçekleştirilen
iletişimle birlikte “multimedya” adı verilen kavram ortaya çıkmıştır. Bu teknoloji sayesinde
bilgisayarlar, günümüz iletişiminde oldukça yoğun bir şekilde kullanılır hale gelmiştir.
Schiller’e göre, iletişim endüstrisi, doğrulmak ve artık sanal gerçekliği dikkate almak zorunda
bırakılmıştır. İnternet, küresel iletişimin içinde çağlayarak büyüyen yıkıcı üretkenlik
kasırgasının içindeki tek lider öğe konumundadır. Artık neoliberal karakterde olan ve piyasa
tarafından yönlendirilen iletişim, bu benzersiz dönüşümde internetin yaygınlaşmasıyla birlikte,
yükselen dijital kapitalizmin üretim kaynağı ve kontrol mekanizmasından başka birşey değildir.
(Schiller, 1999: 37).
İnternet, her konuda her tür enformasyonun bulunduğu bir ortam olarak sunulmakta; ancak
dünya üzerindeki bilgi dolaşımında enformasyonun kaynaklarının kimler olduğu, bu
enformasyonun içeriğinin ne olduğu, nerelere dağıldığı ve bireylerin hangi enformasyonu ne
amaçla kullandığı sorgulandığında, ülkeler arasındaki ve ülkelerin kendi içindeki ekonomik
sistemden kaynaklanan toplumsal eşitsizlikleri yansıtan bir tabloyla karşılaşıldığı bir gerçektir.
“Gelişmiş” ülkelerde internet her alanda etkin bir biçimde kullanılırken, “geri kalmış” ya da
“gelişmekte olan” ülkelerde yeni teknolojiler mutlu azınlığın elinde bir araç olmaktan öteye
gidememektedir. Modern toplumda iletişim de teknolojiyle doğru orantılı biçimde
gerçekleşmektedir. Yeni bir iletişim aracı olarak internetin toplumu ilerleteceği ve demokrasiyi
getireceğine ilişkin iyimser düşünce, kapitalist üretim sürecinde teknolojinin oynadığı kilit
rolün toplumsal meşruiyet kazanmasına yardımcı olan egemen söylemin ya da “teknolojik
determinizm” savının bugünün dünyasına yansımasıdır.
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Yalnızca internetin değil, tüm iletişim araçlarının toplumsal gelişmeye, ilerlemeye yol açtığına
ilişkin bu düşüncenin kökeni, Aydınlanma Çağı’nın ilerleme fikrine dek geri götürülebilir. Bu
nedenle, giderek küreselleşen kapitalist bir dünyada öne çıkan bir iletişim aracı olarak internetin
toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini anlayabilmek için, her şeyden önce kapitalist toplumlarda
teknolojinin ve iletişimin rolünün, esasında neye hizmet ettiği gerçeğini doğru biçimde
kavramış olmak gerekmektedir. (Şener, 2006: 2-3).

14.2.

Birinci ve İkinci Körfez Savaşları Örneğinde Manipülasyon ve Bilgi Akışı

Düzensizliği – Dijital Medyanın Muhalif Görüşler Açısından Rolü
14.2.1. Birinci Körfez Savaşı
Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’in ortak petrol yataklarından fazla petrol çıkardığı ve aşırı
üretim yaptığı için petrol fiyatlarını düşürdüğü gerekçesiyle, 2 Ağustos 1990’da Kuveyt’e
saldırması, Birinci Körfez Savaşı’nın da fitilini ateşlemiştir. Birleşmiş Milletler, 6 Ağustos
1990’da 661 sayılı kararıyla Irak’a ambargo uygulamaya başlamıştır. Bu kararla birlikte Irak’ın
ithalat ve ihracat yapması yasaklanmış, yabancı yatırımlar durdurulmuş ve Irak’ın dış
yatırımları büyük ölçüde dondurulmuştur. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 29 Kasım
1990’da, Irak’a karşı kuvvet kullanımını düzenleyen 678 nolu kararı almış ve 12 Ocak 1991’de
ABD Senatosu’nun savaş kararını onaylamıştır. 16 Ocak’ta ABD, İngiltere, Fransa, Suudi
Arabistan, Kuveyt, Mısır ve Suriye’den oluşan Koalisyon Güçleri’nin saldırısıyla birlikte savaş
başlamıştır. 27 Şubat 1991’de ise Kuveyt işgalden kurtulmuş ve 28 Şubat’ta Irak ateşkesi kabul
etmiştir. Birinci Körfez Savaşı ile birlikte Irak devleti ve bölge yeni bir döneme girmiş ve ülke
fiilen 3 bölgeye ayrılmıştır. Savaş sonrasında sonra Irak’a karşı uygulanan ekonomik
yaptırımlar yürürlükte kalmış ve bir milyonu aşkın Iraklı sivil bu yaptırımların yarattığı
kıtlıkların sonucunda hayatını kaybetmiştir.
Bush sonrasındaki Clinton döneminde de ABD’nin Irak’ı kontrol altında tutma politikası
sürdürülmüş ve denetleyici ekipler Irak’ın kimyasal, nükleer ve biyolojik silahlanma
programlarını 1998 yılına kadar düzenli olarak tespit edip tamamıyla yok etmişlerdir. (Yılmaz,
2008: 102). Birinci Körfez Savaşı ile ilgili haberlerin tarihte ilk defa Amerikan kaynaklı ve
yoğun biçimde uydu bağlantılarını kullanan CNN televizyonu tarafından eş zamanlı olarak
verilmesi, söz konusu savaşın iletişim çalışmaları içerisinde önemli bir yer edinmesini
sağlamıştır. Birinci Körfez Savaşı’nda haberlerin ilk kez eş zamanlı olarak iletilmesinin
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yanında ilk kez bilgisayarlar ve akıllı bombalar (smart bombs) kullanılmıştır. Bu sebeple savaş,
belki de ilk gerçek “yüksek teknoloji savaşı” olarak tarihe geçmiştir. (Liebes, 1992: 45). Bu
savaşla ilgili medyanın takındığı role ilişkin yapılabilecek ilk saptama, koalisyon güçlerinin
karşısındaki tarafın gösterilmemesi olarak açıklanabilir. Liebes’e göre Birinci Körfez Savaşı,
bir savaşın karşı taraf gösterilmeden nasıl medyada yer alabileceğinin klasik bir örneğini teşkil
etmektedir. Savaş başlamadan önceki aylarda, televizyon izleyicileri Bağdat’taki yiyecek
sıkıntıları, Irak tarafından tutulan Avrupalı rehineler gibi konuları televizyondan izleyebilmiş
ve savaş başladığı zaman, Saddam Hüseyin yalnızca kötülüğün sembolü olarak temsilinin
dışında, egemen ve uluslararası medyada yer almamaya başlamıştır. Kara savaşı sırasında Irak
askerlerinin çölde teslim olması ve Irak askerlerinin sığınaklarının bombalanması gibi bir iki
istisna olay dışında, haftalarca süren savaş boyunca yalnızca yanan petrol kuyuları ve petrole
bulanmış kuşlar, düşman tarafının eylemleri olarak medyaya yansımıştır. (Liebes, 1992: 47).

Birinci Körfez Savaşı’nda medyanın takındığı role dair ikinci bir saptama, şiddet ve acı içeren
sahnelere yer verilmemesi olarak açıklanabilir. Koalisyonun askeri güçlerine ve özellikle de
ABD’nin askeri alanda teknolojik üstünlüğüne yer verilse de, bu yok edici teknolojinin insanlık
dışı sonuçları mümkün olduğunca gösterilmemiş ve sanki bir bilgisayar oyunu oynanıyormuş
izlenimi yaratılmıştır. Askeri merkezlere verilen zararlardan grafiksel olarak bahsedilmiş,
ancak ölen veya yaralanan sivil ya da askerlere, medyada neredeyse hiç yer verilmemiştir.
(Özkaya, 1997: 572).
Üçüncü bir olgu ise, güçlerin eşit olduğu yönünde bir algı yaratma konusundaki
manipülasyondur. Birinci Körfez Savaşı’nda Batı1ı medyanın koalisyon güçlerinin
karşısındaki tarafa mümkün olduğu kadar az yer vermesi ve hatta düşmanın kayıplarını
olabildiğince az göstermesi, düşmanın gücünün ciddi boyutlarda olduğu izlenimini yaratmıştır.
Savaş esnasında izleyicilerin, saklanmaya çalışan Irak askerlerinin yakından çekilen yüzlerini
görmeleri, koalisyon güçleri ve Irak arasındaki güç dengesizliğine dair bir etki
yaratabileceğinden yakın çekimler tercih edilmemiştir. Yayınlarda, karşı tarafın aslında
olduğundan daha fazla tehdit edici gücünün olduğu ve güçlerin neredeyse eşit olduğu izlenimi
yaratılmış, böylece “süper güç” ABD tarafından askeri güçlerin harekete geçirilmesi
meşrulaştırılmışur. Öte yandan, Irak’ın kimyasal ve biyolojik silahlarıyla ilgili olarak savaş
bittikten sonra dahi yayınlar yapılması da, esasında Saddam’ın ve Irak ordusunun gerçekte
olduğundan daha güçlü olduğu izlenimini yaratmak içindir. Düşmanın gücünün üzerinde savaş
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bittikten sonra dahi bu şekilde durulmasının, kazanılan “zaferi” daha da parlak kılmak için
olduğu da ifade edilebilir. (Liebes, 1992: 49).
Savaş esnasında medyanın takındığı tavıra dair bir diğer olgu, eleştirel görüşlere yer vermeme
eğilimi ile açıklanabilir. Krizin ilk haftalarından sonra, medya savaş karşıtı hareketlere ve
eleştirel uluslararası siyaset uzmanlarının görüşlerine yer vermemeye başlamıştır. Görüşlerine
yer verilen kişiler Orta Doğu konusunda uzman oldukları varsayılan, ancak Arap toplumunu
yalnızca güç kullanmaktan anlayan insanlardan oluştuğunu, şiddetin ve gaddarlığın Arap
uygarlığının bir parçası olduğunu ifade eden kişiler olmuştur. İslam’ın hoşgörüsüz, fanatik,
ayırımcı, kadının özgürlüğünü kısıtlayan, ortaçağa ait bir din olduğunu belirten görüşlere yer
verilmiştir. (Said, 1993: 357-358).
Öte yandan, Irak’ın kimyasal silahlarının tehlikesi üzerine vurgu yapılması da değinilmesi
gereken bir noktadır. Kimyasal silahların insanların üzerinde bıraktığı etki üzerinden hareketle
Amerikan hükümeti, dünyanın birçok kesiminde egemen hale getirdiği kapitalist sistemin
sağladığı olanaklar doğrultusunda, iletişim araçlarını ve medyayı kullanarak, Saddam
Hüseyin’in kimyasal silah başlıklarının tehdidinden söz etmiştir. Ancak kimyasal içerikli
olduğu halde, Amerikan ordusu tarafından Birinci Körfez Savaşı süresince Irak’ta kullanılan
napalm ve petrol bombaları, ordu ve medya tarafından kimyasal silahlar olarak tanımlanmamış,
bu konuya medyada yer dahi verilmemiştir. (Özkaya, 1997: 577). Bir başka ifadeyle bilgi ve
sermayenin, iktidarın ve egemen güçlerin tekelinde bulunuyor olması gerçeğinden ve bu
durumun iletişim sistemi ve medya üzerinde kurduğu baskıdan tüm savaş süresince sonuna
kadar faydalanılmıştır.
Savaş süresince medya, Amerikan ordusunun kampanyasını, Kuveyt’i “kurtarmak” için yapılan
bir kampanya olarak tanımlamıştır. Bu tip bir tanımlama Kuveyt’in bir zamanlar özgür
olduğunu ancak sonradan istila edildiğini ima etmektedir. Bazı haber raporları, savaş öncesi
Kuveyt’te demokrasinin olmadığına değinseler de, “kurtuluş” ve “özgürlük” terimleri, tutarlı
bir şekilde Irak ordusuna karşı girişilen eylemi tanımlamak için kullanılmıştır. Konuya dair bir
başka örnek ise, medyanın ABD’nin Irak’a karşı yararlandığı yüksek teknolojiye sahip
silahların kullanılmasını ve bu silahların kullanılmasının Amerika’nın kendi ve koalisyon gücü
askerlerinin kayıplarının azaltılmasında oynadığı rolü vurgulamasında görülebilmektedir.
Yüksek teknolojiye sahip silahların hayat kurtarabileceği düşüncesi, silah endüstrisinin
reklamlarında da yer almıştır. Ancak, on binlerce Iraklının hayatını bu silahlarla kaybettiği
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gerçeği kolayca göz ardı edilmiştir. Öte yandan Kuveytlilerin, Irak taraftarı veya sempatizanı
olduklarını düşündükleri Filistinlilere karşı eylemleri medyada “gaddarlık” kelimesiyle
tanımlanmış, Kuveytli güçlerin Irak sempatizanı oldukları iddia edilen Filistinlileri öldürmesi,
sanki savaş kayıpları gibi vurgulanmıştır. Hatta Kuveytlilerin eylemleri, topraklarına ‘tecavüz’
etmekte olan Irak’ın eylemlerine karşı intikam eylemleri olarak verilerek, anlaşılabilir kılınmak
istenmiştir. (Özkaya, 1997: 576).
14.2.2. İkinci Körfez Savaşı
11 Eylül saldırıları sonrasında uluslararası iletişim politikalarında ve medyada kitlesel ve
küresel boyutta gelişen ABD yanlısı motivasyon, Afganistan müdahalesi boyunca gücünü
yitirerek de olsa iş görmüştür. İkinci Körfez (Irak) Savaşı arefesinde bu akımın etkisinin
azalmaya başlaması sonrasında Irak’ın kitle imha silahlarına sahip olduğu tezinin, BM
araştırma komisyonu tarafından yalanlanmasına rağmen ABD ve müttefiklerinin savaşı
başlatma konusundaki ısrarı, ABD’nin dünya kamuoyu gözündeki meşruiyetinin silinmesi ve
savaş karşıtı rüzgarların güçlenmesine yol açmıştır. (Yılmaz, 2008: 110). Ancak,
hegemonyasının bu denli sarsıldığı bir dönemde savaş hazırlıkları yapan ABD, gazeteciler
açısından etik kaygıların herhangi bir şekilde devreye girmesini önleyecek yeni bir denetim
mekanizması tasarlamış ve yürürlüğe koymuştur. “Embedded” (iliştirilmiş) muhabirlik olarak
adlandırılan bu yeni sistem, savaş hakkında oluşturulacak medyatik gerçekliğin perdesini
aralayacak her türlü girişimi önlemeye yönelik kapsamlı bir denetim öngörmektedir. (Aydın,
2007: 55). İkinci Irak Savaşı’nda sayıları 500 civarında olan “embedded” gazetecilerin birtakım
kurallardan oluşan bir kontrat imzalamaları mecbur kılınmıştır. Söz konusu kurallardan bazıları
ise şu şekildedir: (İnceoğlu, 2003).
- Gazeteciler kendi araçlarını kullanamazlar,
- Komutanlar güvenlik açısından uygun görmediklerinde yayınlarını kesebilirler,
- Üzerinden 72 saat geçmedikçe ölen ya da yaralanan askerlerin adı verilemez,
- Komutanlar operasyonların selameti açısından ambargo uygulayabilir,
- Komutanın izni olmadıkça askeri birliklerin tam olarak nerede olduğunu yazmak, asker sayısı
vermek ve gazetecilerin uydu telefonu kullanmaları yasaktır.
İkinci Körfez Savaşı esnasında yaşanan haber dengesizlikleri ve manipülasyonlara dair en
çarpıcı örneklerden biri, Danimarka’da yayımlanan “Politiken” gazetesinin araştırmasında
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bulunmaktadır. Bu araştırma, İkinci Körfez Savaşı sırasında İngilizce yayımlanan gazetelerde,
savaşla ilgili haberlerdeki belli kavramlar üzerinde yapılan nitelemelerle ilgilidir. Araştırmaya
göre haberlerde, müttefiklerin nokta hedefleri bombalayarak etkisiz hale getirdiği ancak Irak’lı
güçlerin hedef gözetmeksizin her yere ateş açtığı dile getirilmiştir. Ayrıca müttefik güçlerin
askerleri, profesyonel, dikkatli, cesaretli ve sadık; Iraklı askerler ise beyni yıkanmış, korkak ve
körü körüne itaat eden olarak tanımlanmıştır.
Müttefiklerin kullandığı füzelerin belirlenen noktaları hedeflediği, Irak ordusu füzelerinin ise
sivillerin ölümüne yol açtığı ifade edilmiş, George Bush kararlı ve dengeli; Saddam Hüseyin
ise deli ve inatçı bir lider olarak tanımlanmıştır (Sazak, 2002: 163). Irak yönetimi ve askerleri
tarafından ele geçirilen savaş esirlerinin Amerikan halkından gizlenmesi ve bunun için basın
yayın organlarına direktifler verilmesi de, savaş esnasında medyaya dair yönlendirmeler
kapsamında değerlendirilmelidir. Yazılı ve görsel basının bu gibi önemli haberleri görmezden
gelmesi, durumun dönemin ABD Dışişleri Bakanı Donald Rumsfeld tarafından Cenevre
Sözlesmesi’ne aykırı ilan edilmesiyle ilgilidir. Rumsfeld, bir açıklama yaparak, savaş esirlerine
nasıl davranılacağını düzenleyen uluslararası kuralları içeren Cenevre Sözleşmesi’nin
çatışmada yakalanan askerlerin görüntülerinin basın mensupları tarafından çekilmesini veya bu
askerlerin sorgulanmasını yasakladığını dile getirmiştir. Ancak söz konusu olan Iraklı esirler
olunca, onların görüntülerinin yayınlanmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Bu
konuda, dönemin Beyaz Saray Sözcüsü de yaptığı açıklama ile tam olarak aynı şeyi dile
getirmiş bulunmaktadır: “İkisi aynı şey değil.” (Öz, 2003).
İkinci Körfez ya da Irak Savaşı, gündemi sermaye tarafından şekillendirilen kapitalist
toplumların küresel medyasındaki; propaganda, manipülasyon ve bilgi düzensizliği gibi
terimlere ilişkin tartışmaları yeniden gündemin üst sıralarına taşımıştır. Global medya, özellikle
Soğuk Savaş sonrası askeri operasyonların ele alınışında, daha önceki deneyimlerine göre özgür
medya düşüncesinden daha da uzaklaşarak, adeta bir propaganda bürosu biçiminde
faaliyetlerini sürdürmüştür. Kurşun ve bombalarla yapılan savaşın dışındaki enformasyon
savaşında, propaganda, manipülasyon ve dezenformasyon kavramları yeniden ortaya çıkmış,
görevini yerine getirmiş ve gündeme oturmuştur (İnceoğlu, 2003).
Bu gerçeklerin aksine, İkinci Irak Savaşı’nda, yayınlarında ülke politikalarını dikkate almak
zorunda kalan ABD ve İngiliz medya kuruluşlarından farklı olarak El Cezire televizyonu,
savaşın çıplak gerçeklerini ekranlara getirerek, dünya kamuoyunun tek taraflı bilgi almasını
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engellemiştir. Koalisyon güçlerinin Irak’a düzenlediği operasyon, Batılı yayın organlarının yanı
sıra, Arap medyasının yayınları vasıtasıyla da takip edilmiştir. Çanak anten aracılığıyla bugün
dünyanın birçok yerinden izlenebilen Arap haber kanalları, özellikle Amerikan medyasının
görmezden geldiği haber ve görüntüleri izleyiciye ulaştırabilmeyi başarmıştır. Körfez’in zengin
şeyhleri tarafından finanse edilen bu kanallar, Amerikan medyasından farklı olarak son derece
kanlı savaş görüntülerine yer verirken, hayatını kaybeden sivillerle, ölü ve esir düşmüş müttefik
askerlerin görüntülerini de yayınlamıştır (Milliyet, 28.03.2003). Bu noktada, dünyanın
neresinde olursa olsun, kapitalist ekonominin üzerinde hakimiyet kurduğu ve sermaye-iktidar
ikilisi tarafından yönlendirilen medyanın, bağımlı olduğu sistem ve ideoloji her neyse, onun
hoşuna gidecek bir dille ve yayıncılık anlayışıyla hareket ettiği, vurgulanması gereken bir
gerçektir.
Birinci Körfez Savaşı sırasında Irak’ın Kuveyt’i işgalini devlet kontrolündeki Arap
televizyonları ancak 3 gün sonra yayınlayabilmişken, bugün El Cezire sayesinde benzer
haberler birkaç dakika içinde dünya izleyicisine ulaşabilmektedir. El Cezire Televizyonu’nun
izleyici sayısının bugün yaklaşık 45 milyon olduğu tahmin edilmekle beraber bu sayının
ABD’de yaklaşık 100 bin civarında olduğu sanılmaktadır.
Son yıllarda Arap dünyasının en önemli liberal haber kaynağı konumuna gelen El Cezire, sonuç
olarak İkinci Irak Savaşı sırasında, Birinci Körfez Savaşı’nda medyaya yansıyan görüntülerden
farklı görüntü ve haberleri ekranlara yansıtarak, Batılı büyük medya kuruluşlarına bir alternatif
olmayı başarmıştır. (Toprak, 2003). Bu durum, kimi görüşlere göre, kapitalizmin yeniden
yapılanma sürecinin iletişim politikaları üzerindeki ender olumlu etkilerinden biri olarak
değerlendirilebilir. Ancak kapitalist bir sistemde haber ulaştırma hızı ve imkanı ne kadar artarsa
artsın, bağımsız ve tarafsız karakterdeki bir haber/bilgi akışına ulaşabilme imkanı ve ihtimali
de en az o oranda düşmektedir. Tüm bunların yanında, Birinci Körfez Savaşı ile
kıyaslandığında, günümüzde küresel iletişimin en etkin aktörlerinden biri haline gelmiş olan
internetin kullanımındaki yaygınlaşmanın, İkinci Körfez Savaşı’nda karşı propaganda ve
muhalif görüşlerin ifade edilebilmesine dair olumlu bir rol oynadığı da, değinilmesi gereken bir
gerçekliktir.
Bu konudaki çarpıcı örneklerden biri, “warblogging” olgusudur. Warblogging kavramı,
yukarıda sözü edilen “embedded” muhabirlerin bir kısmının internet siteleri aracılığıyla savaş
sırasında ve sonrasında, neler yaşadıklarını ve nelere tanık olduklarını online ortamda yazmaları
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ile ortaya çıkmıştır. Her an güncellenebilen bu online günlükler sayesinde, savaşın farklı yüzü
kısmen de olsa ortaya konmuştur. Gazetecilerin kurdukları web siteleri ve bloglarla, bu
günlükler milyonlarca insana ulaşabilmiştir. Günlüklerin henüz saldırı ve işgal tamamen
bitmeden yayınlanabilmiş olması, esasen Pentagon’un, denetim altında tutmaya çalıştığı
gazeteciler karşısında zaman zaman çaresiz konuma düştüğünü de gözler önüne sermiştir.
(Nara, 2006: 121-123).
Bunlara ek olarak İkinci Irak Savaşı özelinde, kapitalist gelir dengesizliğinin ve sermaye-iktidar
ilişkilerinin yarattığı olumsuz ve bağlayıcı etkenlerin yanısıra, iletişim sistemleri ve teknolojik
gelişmelerle paralel biçimde, televizyon ve gazetelere ek olarak dijital medyanın da savaş
esnasında etkin bir biçimde kullanılmış olmasının, manipülasyonun baskınlığını azalttığı
görüşü de ifade edilmelidir. Zira, İkinci Körfez ya da Irak Savaşı’nın sosyal medyadaki
muhalefet hareketini ilk tetikleyen olay olduğu konusunda görüşler mevcuttur. (Tunç, 2011:
11). Karşı propaganda ve muhalif görüşler; yerel ve uluslararası düzeydeki karşıt haberlerin
özellikle internet üzerinden dünyaya yayılabilmesi sayesinde, daha fazla kişiye ve gruba daha
çabuk erişebilme imkanını bulmuştur. Oluşturulan bloglar vasıtasıyla, savaş karşıtı ya da
hegemon ideolojinin karşısında yer alan görüşler, internet ortamında ifade edilebilme olanağı
bulmuştur. Bu durumun İkinci Körfez Savaşı’nın meşruluğu konusunda ABD’nin tezini zedeler
bir etki yarattığı da, kabul edilmesi gereken bir gerçektir.
14.3. Sonuç
Uluslararası düzeyde, günümüz siyasi koşulları açısından değerlendirildiğinde küresel bir
kültür yaratma çabası göze çarpmaktadır. “Gelişmiş” ve “Batılı” kavramlarıyla adlandırılan
ülkeler, oluşturmak istedikleri kitle kültürüne geçişte en kısa yol ve en büyük koz olarak
gördükleri iletişim politikalarını, iletişim sistemlerini ya da bir başka deyişle kitle iletişim
araçlarını kullanmak istemektedirler. Özellikle kapitalizm ve onun yeniden yapılanması
süreciyle birlikte ortaya çıkan çok uluslu şirketlerin maddi desteğini de arkasına almış olan
“küresel medya” olgusu ya da “yeni medya düzeni”; yazılı ve görsel basın, filmler, reklamlar
ve diğer birçok unsur vasıtasıyla istenilen propagandayı kitlelere sunmaktadır.
Kapitalizmin yoğunluğunu giderek artırdığı bir dünya düzeninde varlığını sürdürmeye çalışan
medya kuruluşlarının çok büyük bir bölümü, sermayeden yana tavır almış durumda ve
kaynaklarının büyük bir bölümünü reklam gelirlerine dayandırmış bulunmaktadır.
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Kapitalizmin yeniden yapılanması sürecinin doğal bir sonucu olarak iletişim, ifade ya da bilgi
akışı özgürlüğünün tekelleşmeler nedeniyle medya patronlarının yönlendirmesine bağlı bir
duruma gelmesi, kitlelerin doğru ve bağımsız bilgiye ya da habere ulaşmasının önündeki en
büyük engel konumundadır. Günümüz koşullarında iletişim sistemi, genel olarak çok sesliliğini
kaybetmiş ve çıkar gruplarına hizmet eder hale gelmiştir.
Kapitalizmin yeniden yapılanması ya da küreselleşme adı altında oluşturulan yapı, ABD ve
stratejik ortakları tarafından sürdürülmek istenen, sömürgecilik mantığı ile işleyen bir dünya
düzenini temsil etmektedir. ABD, ortakları ve dünyanın idaresinde parasal anlamda katkısı
bulunan çok uluslu şirketler, sözü edilen yapılanmayı kendi çıkarları doğrultusunda
şekillendirmektedir. Bu anlamda siyasal, sosyal ve ekonomik açıdan hüküm süren düzenin
devamlılığı için de iletişim sistemleri, kitle iletişim araçları ve medya yoluyla bilgi/haber
dengesizliği. manipülasyon ve propaganda yürütülmektedir.
Yeni medya sistemi olarak da adlandırılan küresel medya ağının esas görevi, kapitalist sistemin
küresel çapta yayılmasını sağlamak ve gelişmiş ülkelerin dilediği doğrultuda dünya çapında bir
kamuoyu oluşturmak suretiyle toplumsal hatta kitlesel yönlendirmeleri sağlamaktan başka
birşey değildir. Çift kutuplu dünya sisteminin 1980’lerin sonuyla birlikte sona ermesi ve Doğu
Bloku’nun çöküşüyle birlikte tek küresel güç haline gelen ABD, gücünü sürdürebilmek
amacıyla enerji kaynağı bölgelere müdahil olan bir politika izlemeyi hedeflemiştir. Birinci ve
İkinci Körfez Savaşları’nda yaratılmak istenen kamuoyu ve müdahaleyi medyadaki propaganda
vasıtasıyla meşrulaştırma çabası, bu duruma dair net bir örnek olarak gösterilebilir. İran ve
Suriye’nin de günümüz koşullarında ve ileriki yıllar için hedef gösteriliyor olması ve söz
konusu coğrafya hakkında küresel boyutta yürütülmeye çalışılan medya kaynaklı manipülasyon
ve kamuoyu oluşturma gayretleri de kuşkusuz bu görüşü destekler niteliktedir.
Özellikle son 10-15 yılda teknolojide yaşanan gelişmeler ve dijital medyanın ortaya çıkışı, bazı
kesimler tarafından manipülasyonu ve taraflı bilgi akışını engellemeye yönelik olumlu bir
gelişme olarak değerlendirilmiştir. Muhalif görüşler ve karşı propaganda, eskiye nazaran daha
hızlı biçimde geniş kitlelere yayılabilme olanağı bulmuştur. Bir bakıma, iletişmek için
sermayeye duyulan ihtiyaç ortadan kalkmıştır. Ancak bu noktada, teknolojinin zaman zaman
daha kolay bir denetim aracına da dönüşebildiği ve caydırıcı bir etkiye sahip olduğu da
düşünülmeli, sansürlenen internet siteleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun yanında,
egemen ideolojinin ve kapitalist güç odaklarının da dijital medyayı, gelişmekte olan ülkelerin
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toplumları üzerinde yaratmak istedikleri propaganda doğrultusunda, en az muhalif
yaklaşımcılar kadar kullanmakta olduğu da unutulmamalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?

Uluslararası düzeyde, günümüz siyasi koşulları açısından değerlendirildiğinde, küresel
bir kültür yaratma çabası göze çarpmaktadır. “Gelişmiş” ve “Batılı” kavramlarıyla adlandırılan
ülkeler, oluşturmak istedikleri kitle kültürüne geçişte en kısa yol ve en büyük koz olarak
gördükleri iletişim politikalarını, iletişim sistemlerini ya da bir başka deyişle kitle iletişim
araçlarını kullanmak istemektedirler. Özellikle kapitalizm ve onun yeniden yapılanması
süreciyle birlikte ortaya çıkan çok uluslu şirketlerin maddi desteğini de arkasına almış olan
“küresel medya” olgusu ya da “yeni medya düzeni”; yazılı ve görsel basın, filmler, reklamlar
ve diğer birçok unsur vasıtasıyla istenilen propagandayı kitlelere sunmaktadır.
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