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ÖNSÖZ
İletişimin yüzlerce tanımı yapılırken, her tanımda olması gereken temel anahtar kelimeler
iletmek ve paylaşmaktır. Sosyolojinin kurucularından itibaren, sosyolojiyle ilgilenen neredeyse
bütün bilim adamları doğal olarak iletişim sosyolojisinin de alanına girmiştir. Çünkü iletişimin
temel malzemesi insan ve insanlar arası ilişkilerdir. Dolayısıyla sosyolojiye en yakın alan iletişim,
iletişime en yakın olan sosyolojidir. Bir sosyal bilim alanı olarak iletişim, doğa bilimlerine göre
kendini bilim dünyasına geç kabul ettiren sosyolojinin bütün handikap ve sorgulamalarını
bünyesinde taşır. Sosyolojiye göre kendisine daha geç yer bulabilen iletişim, hâlâ herkes tarafından
üzerinde uzlaşılmış sınırlara sahip bir bilim dalı değildir.
İletişim dünya kurulduğundan beri var olan bir olgu olmasına rağmen, bilimsel bir çerçeveye
oturtulması ve bir sosyal bilim alanı olarak tanımlanması oldukça yenidir. Bu duruma, diğer sosyal
bilim alanlarının yaşamış olduğu genel tanımlama ve kesin sınırların çizilmesi sorunlarının etkili
olmasına ilave olarak, tıpkı sosyolojide olduğu gibi, iletişim de herkesin üzerinde söz söylemeye
hakkı olduğunu düşündüğü ve her bilim adamının kolayca girip çıktığı bir alan olması sebebiyledir.
Bu durum iletişimi ve ardından iletişim sosyolojisini bir bilim dalı olarak çalışmayı
güçleştirmektedir.
İlk sosyologlar, 19. yüzyılın sonunda kavramsal ve yöntemsel değişmezlere önem vererek
bireyler arası ilişkilerin temellerini atmıştır. Bu değişmezler ise kişiler arası iletişimin ve kitle
iletişiminin temellerini oluşturmuştur. Sosyolojinin kurucularının yaptıkları ilk iş, aslında içinde
yaşadığımız dünyayı ve toplumsal yapıyı “ilahi” ya da kendiliğinden oluşmuş “doğal bir düzen
sonucu değil”, tam tersine tümüyle insanların ilişkilerinin bir ürünü olarak sunmak olmuştur.
İletişim sosyolojisinin temelleri, propaganda, sinemanın etkileri, kitle iletişim araçlarının
toplumsal değişimdeki rolleri gibi konular üzerinde çalışmalar yapan sosyologlar ve siyaset
bilimciler tarafından atılmıştır. İletişim alanında yürütülen sosyolojik çalışmaları içine alan bir
disiplin olarak iletişim sosyolojisi, iletişim biliminin şemsiyesi altında kendisine özerk bir alan bulur
ve “toplumsal olgu ve olaylarla birlikte daha çok kitle iletişim araçlarının tezahürlerini” inceler.
İletişim sosyolojisi alanında hazırlanan birkaç farklı kitap bulunmaktadır. Bu kitapları
incelediğinizde bazı bölümlerinin ortak başlıkları olmakla birlikte, yazarın ve hazırlandığı kurumun
ihtiyaçları doğrultusunda konu başlıklarının ve içeriklerinin farklılaştığını görebilirsiniz. Elinizdeki

I

İletişim Sosyolojisi kitabında sosyoloji öğrencilerinin iletişim bilimi hakkında bilmesinin ve fikir
sahibi olmasının önemli olduğunu düşündüğümüz konuları dikkatinize sunulmuştur. Kitapta, önce
iletişimin tanımları ve süreçleri, iletişim türleri, toplumsallaşma ve iletişim türleri ele alınacak, daha
sonra ise medya ve kamuoyu, iletişim araştırmaları, iletişim kuramları, Frankfurt Okulu ve kültür
endüstrisi konuları işlenecektir. İlerleyen bölümlerde uluslararası iletişim ve ajanslar, basın ve
iletişim özgürlüğü, medya ve etik, yeni medya ve sosyal medya tartışmaları işlenecektir.
Gazeteden başlayarak ülkemize kitle iletişim araçlarının geç gelmesi gibi, iletişim
araştırmaları ve iletişim bilimi çalışmaları da geç gelmiştir. Dolayısıyla iletişim sosyolojisi
alanındaki çalışmalar henüz çok yeni olup, bu alanda tatmin edici bir literatür bulmak pek mümkün
değildir. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyoloji Lisans öğrencileri için
ders kitabı olarak hazırlanan bu kitabın, önce öğrencilerimize, sonra bu alanı merak eden ve çalışma
yapmak isteyen herkese faydalı olmasını diliyorum.
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1. İLETİŞİM BİLİMİ VE SOSYOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. İLETİŞİM BİLİMİ VE SOSYOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI
1.1.İletişim Üzerine Düşünmek
1.2.İletişim Alanında Çalışmanın Zorlukları
1.3.İletişim Kavramı
1.4.İletişim Bilimi
1.5.Sosyolojik Söylem
1.6.İletişim Sosyolojisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İletişim üzerine düşünmek ve çalışmak neden önemlidir?
2. İletişim konusunda çalışmanın zorlukları nelerdir?
3. İletişim kavramından ne anlamalıyız?
4. Sosyal bilim dalları arasında iletişimin yeri nedir?
5. İletişim biliminin sosyolojik boyutları ve sosyologların iletişime yaklaşımları nasıldır?
6. Medya ve iletişim sosyolojisi kavramları ne ifade ediyor?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İletişim üzerine düşünmek

İletişim üzerine sistemli bir
şekilde düşünebilmek ve ne
olduğunu kavramak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

İletişim alanında çalışmanın
zorlukları

İletişim alanında bilimsel
çalışma yapmanın
zorluklarını anlamak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

İletişim kavramı

İletişimin farklı tanımlarını
ve yaklaşımlarını kavramak

İletişim bilimi

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar
Bir sosyal bilim alanı olarak Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
iletişimin nerede
durduduğunu açıklayabilmek okumalar

Sosyolojik söylem

Sosyolojinin önemli
isimlerinin medyaya ve
iletişim konusun
yaklaşımlarını öğrenebilmek

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

İletişim sosyolojisi

Yeni bir sosyal bilim alanı
olarak iletişim sosyolojisinin
alanını ve sınırlarını
tanımlamak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar
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Anahtar Kavramlar
•

İletişim,

•

İletişim bilimi,

•

İletişim sosyolojisi
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Giriş
İletişim yeryüzünde yaşamın başladığı andan beri var olan şeydir, fakat bir sosyal bilim
alanı olarak tanımlanması oldukça yenidir. Teknolojinin gelişmesi ve iletişimde kullanılan
araçların çeşitlenmesi bu alanda çalışan bilim insanlarının araştırmalarını yoğunlaştırmasını
gerekli kılmıştır. Zira iletişim, toplumların yönlendirilmesinde dolayısıyla ekonomik, siyasal
olarak ulusal ve uluslararası dengelerin değişmesinde önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Artık
iletişim araçları, propagandanın da en önemli aracı ve kitlesel hareketlerin en güçlü
yönlendiricisi durumundadır. Sosyal medyanın gelişmesi ile birlikte her bir bireyin aktif bir
yönlendirici konumuna gelmesi, bu alanda stratejilerin iyi analiz edilmesini ve kurgulanmasını
da gerekli kılmaktadır. İletişim araştırmalarının amacı, öncelikle her türlü medyanın birey ve
toplum üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu yönüyle iletişim, kısaca toplumbilimi olarak
tanımladığımız sosyolojiye en yakın sosyal bilim alanıdır diyebiliriz. Siyaset biliminin içinden
kopup gelişen sosyoloji gibi, iletişim de farklılaşan sosyal bilim koşulları içinde, geç de olsa,
kendine bir alan açmayı başarmıştır. Bu iki disiplinin birlikte düşünülerek yeniden yorumlanması
ile ortaya çıkan “iletişim sosyolojisi”, hem içinde bulunduğumuz çağın koşullarını, hem de yerel
ve küresel ölçekte hızla farklılaşan toplumsal yapıları anlamayı kolaylaştıracaktır.
İletişim Sosyolojisi dersimizin bu ilk bölümünde kavramsal ve kuramsal bir çerçeve
çizerek konuya başlayacağız. Öncelikle iletişim kavramını tanımlayacak ve iletişimin öğelerini
anlatacağız. Daha sonra ise bir sosyal bilim alanı olarak iletişim biliminden, iletişim alanında
çalışmanın güçlüklerinden ve son olarak da iletişim sosyolojisi alanından bahsedeceğiz.
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1.1.İletişim Üzerine Düşünmek
İletişim konusu her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Bunun nedeni, artık
iletişimin daha fazla kişiyi ilgilendiren bir boyutu olmasıdır. Bunun sebebi iletişimin, yüz yüze
iletişimde olduğu gibi sadece tarafları ilgilendiren bir boyuttan çıkıp, kitle iletişim araçları ve
internet gibi, her yeni buluşun milyarlarca insanı etkileyecek bir boyut kazanmış olmasıdır.
Bireysellikten çıkıp, toplumsal, hatta uluslararası bir boyut kazanan iletişim alanındaki
gelişmeler, artık üzerinde daha fazla düşünmeyi ve araştırma yapılmayı hak etmektedir.
Öyle ki bugün arama motoru Google’da “iletişim” sözcüğünü sorguladığımızda birkaç
saniye içinde 120 milyondan fazla sonuç ile karşılaşmaktayız. Bu kullanım sıklığı, beraberinde
iletişim sözcüğünün günlük hayatta ne kadar yaygın bir biçimde kullanıldığını göstermesi
bakımından önemlidir. Bu kadar yaygın ve farklı anlamlarda kullanılıyor olması, iletişimin bir
sosyal bilim dalı olarak sınırlarının çizilmesini de güçleştiren tarafına işaret etmektedir. Bu
konuya ileride daha ayrıntılı değineceğiz.
İletişim 19. ve 20. yüzyıllara damgasını vurmuştur, içinde yaşadığımız 21. yüzyılda da
sürekli yeni formlarla (elektronik iletişim, web, sosyal medya gibi) etkinliğini sürdürmeye
devam etmektedir. Kavramsal veya kurumsal olarak dönüşüm geçiriyor olsa da iletişim, bireyin
hayatının başköşesindeki yerini korumaya, gün geçtikçe de sağlamlaştırmaya devam etmektedir.
İletişim ilk insandan itibaren hayatın içinde ve olmazsa olmazı bir alan iken, bir sosyal
bilim alanı olarak tanımlanması ve bilimsel çalışmalara konu olması çok yenidir. Hatta iletişimin
ayrı bir bilimsel disiplin olarak herkesçe kabullenildiğini söylemek bugün için bile mümkün
değildir. Toplumbilimleri içinde, az veya çok her alanın kullanmak zorunda olduğu bir bilimsel
araç olan iletişimin ayrı bir disiplin olarak mı, yoksa disiplinlerarası bir çalışma alanı mı olacağı
tartışmalıdır. Ancak önemli olan bu tartışmalardan çok, “iletişimin toplumsal bilimlerin
bulgularının kullanıldığı bir uygulama alanı” olarak her geçen gün öneminin artıyor olmasıdır.
Bu kanıyı destekleyen en haklı nedenlerden biri de “iletişimin bugün ne yapabiliyorsa öteki
bilimlerin sayesinde yapabiliyor olması” durumudur (Alemdar, 1981:3).
Tarihte, “haber”in önemini açıkça vurgulayan İbn-i Haldun, tarih, felsefe ve sosyoloji
gibi birçok sosyal bilim alanında olduğu gibi, iletişim konusu ile de sistemli olarak ilgilenen ilk
bilim adamı kabul edilebilir. İbn-i Haldun tarih için “yalan haber”in sakıncalarını vurgulamakla
kalmaz, günümüzün iletişim çalışmalarının temel öğeleri olan kaynak, mesaj, hedef ile ilgili
birçok araştırma konusunda ışık tutar (Alemdar, 1981:4).
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Burada iletişimin binlerce farklı tanımını ve yaklaşımını, sosyolojik boyutu ile
sınırlayarak; iletişimin toplumsal olgu ve olayları yorumlamak ve algılamaktaki aracı rolüne
değineceğiz. Bir değer oluşturmak, bir davranış değişikliği meydana getirmek üzere (Saydam,
2006:162) başlatılan bir süreç olan iletişim zaten tek başına tanımlanamaz. En az iki kişinin
“paylaşımını” gerektiren bir husus olduğu için, sosyal boyutu olmadan kullanılması imkân
dâhilinde olmayan bir kavramdır. Zaten iletişimin sosyoloji ile birlikte düşünülmesi ve
sosyolojideki önemi de buradan kaynaklanmaktadır (Tüfekçioğlu, 1997:16).
İletişim sosyolojisi ile medya sosyolojisinin farkı:
İletişim sosyolojisi, medya sosyolojisini de kapsayan çok daha geniş kapsamlı bir alandır.
Yüz yüze iletişimden beden diline, kitle iletişiminden uluslararası medyaya kadar bütün
alanlar iletişim sosyolojisi içinde incelenebilir.
Medya sosyolojisi ise, adından da anlaşılacağı üzere iletişimin, kitle iletişim araçları
düzeyindeki sosyolojik boyutuyla ilgilenmektedir.

1.2.İletişim Alanında Çalışmanın Zorlukları
İletişim konusunda çalışmanın zorluklarının başında tanımlanmasındaki zorluk gelir.
İletişim, iletmek, dile getirmek, eğlenmek, pazarlamaya katkıda bulunmak, aydınlatmak,
tartışmak, temsil etmek vs. gibi (onu kullanan pozitif ve sosyal bilim alanlarıyla birlikte)
tanımladığı alanlar gün geçtikçe genişleyen, genişledikçe sınırlandırılması ve üzerinde
uzlaşılması zorlaşan bir sosyal bilim alanıdır. İletişim bilimini ortaya çıkaran, dünya savaşları ve
medyanın bir denetim ve manipülasyon aracı olarak görülmesi gibi özel tarihsel koşulları olması,
aynı zamanda çerçevesi kesin sınırlarla çizilmiş, herkes tarafından kabul gören bilimsel bir
tanımının yapılamıyor olmasının nedenleri arasındadır (Maigret,2011:16).
Bir sosyal bilim alanı olarak iletişim veya iletişim sosyolojisi ile ilgilenmeye başlayan
çoğu kimse, karşılaştığı yaklaşım ve tanımlama farklılıklarından dolayı endişeye kapılabilir.
İletişim sosyolojisinin, tanımlanma konusundaki handikapı, tıpkı sosyolojinin bu konudaki
sıkıntısına benzer. Sosyologlar çoğu zaman kendi aralarında, insan davranışının, toplumsal
ilişkilerinin, toplumsal eylemin ve özetle toplumun nasıl incelenmesi gerektiği konusunda
tartıştılar, tartışmaya da devam etmektedirler. Bu kafa karıştırıcı gibi duran ve kimilerince
kesinlikten uzak olması itibariyle bir zayıflık olarak görülebilecek ve hatta bilim olarak
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kaynaklanmaktadır. Sosyoloji bizim kendi hayatımız ve davranışımız hakkındadır, kendimizle
uğraşmak da yapabileceğimiz en karmaşık ve zor işlerden bir tanesidir. Bir sosyal bilim alanı
olarak iletişim çalışmak da sosyoloji çalışmak gibi, inceleme temel nesnesinin insan olmasından
kaynaklanan zorluklarla karşı karşıyadır.
Zygmunt Bauman, “Sosyolojik Düşünmek” kitabında “sosyolojinin ne olduğunu” anlama
konusunda büyük bir zorluk yaşadığından, sosyolojinin “durmaksızın yeni birilerinin girdiği bir
alan” olduğundan, “canlı bir ilgi, yeni deneyimler karşısında kabul edilmiş anlatıların
durmaksızın sınanması, biriktirilmiş bilgiye sürekli yeni ekler yapılması ve bu süreç içinde
bilgilerin değiştirilmesi, kısaca bitmez tükenmez bir faaliyet alanı” olarak düşünülmesi
gerektiğinden bahseder (2010:9-11). Benzer zorluklar iletişim ve iletişim sosyolojisi için de
geçerlidir. Tanımlarındaki çeşitlilik ve farklılıklar, iletişimi bir araç olarak kullanmak
durumunda olan pozitif ve sosyal bilim alanlarının her birinin kendi çerçevelerine uyacak bir
tanımlamayı benimsemelerinden kaynaklanır.
İbn-i Haldun’un “haber”, “yalan haber” konusundaki yazdıklarının yeterince anlaşıldığını
ve tartışıldığını, 20. yy’a kadar geçen yaklaşık 5 asırlık sürede bu yazılanların üzerine yeni
birikimlerin eklendiğini söylememiz zordur. Bugün yapılması gereken iletişimin kendi
özellikleri içerisinde incelenmesidir, bunu yaparken de sosyal bilimlerin neredeyse bütün
alanlarında olduğu gibi, iletişimin de “insana dair” alanlarda çalışmanın bütün handikaplarını da
içinde barındırdığını göz ardı etmemektir. Yani iletişim konusunda çalışıyor olmanın temel
güçlüklerinin başında, insani bilimlerin içinde bulunduğu güçlükler gelmektedir.
Kitle iletişim araçlarının gelişmesinden önce bireysel bir olgu olarak değerlendirilen
iletişim, (önce yazılı) medya ile birlikte toplumsal bir boyut kazanmış ve kitleleri etkileme
(propaganda, manipüle etme, yönlendirme) aracı olarak üzerinde çalışılması gereken bir alan
olarak ortaya çıkmıştır. Yeni kıtaların keşfi, bilimsel buluşlar, sanayileşme ve modernleşme
süreçlerinin ardından dünyada olup bitenden haberdar olmak isteyenlerin sayısı artmaya
başlamıştır. 19. ve 20. yüzyıldaki iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, insanlara dünyada olup
bitenleri daha kısa sürede ve doğru biçimde öğrenme fırsatı sunmaya başlamıştır.
Immanuel Wallerstein'ın “Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek” ve “Sosyal Bilimleri
Düşünmemek” isimli eserlerinde vurguladığı gibi, sosyal bilim alanları, doğa bilimlerine göre
hem daha geç tanımlanmış, hem de tanımlanan sınırlar son derece geçirgen ve sürekli birbiri ile
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rekabet hâlindedir. Fernand Braudel’in ifadesiyle sosyal bilimler “aralarında yarışırcasına,
birbirlerini ayıran veya ayırmayan ya da komşu bilimlerden kötü ayıran sınırlar konusunda
anlaşmazlıklar içine girmiş bulunuyorlar. Çünkü her biri evinde kalmayı ya da evine dönmeyi
hayal ediyor…” (Alemdar, 1981:5).
Kitle iletişimi akademik bir çaba olarak özel bir konuma sahiptir. Bu alanda çalışanların
üzerinde kesinlikle uzlaştıkları konu, alanın disiplinlerarası bir nitelik taşıyor olmasıdır. Tarih,
sosyoloji, antropoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, siyaset bilimi, dilbilim alanları kitle iletişim
çalışanlar için pek çok bulgu sağlayan yardımcı alanlardır. Ancak ortaya çıkan bu eklektik tablo,
bir taraftan alanı zenginliği olarak görülebilirken, öte yandan kitle iletişim araştırmacılarının
kendilerini çeşitli disiplinlerin kenarında gezinen, hiçbir disiplin ile tam olarak özdeşleşemeyen
bir duruma da düşürmektedir. Bu durum da onları “marjinal olma duygusu”na sevk
edebilmektedir (Alemdar & Kaya, 1983:5).
İletişim toplumsal yapının ve bunu etkileyen temel aracıların başında gelen medyanın
sürekli gelişimi ile kendini sürekli yeniden kurmak, tanımlamak, sınırlarını tartışmak
durumundadır. İnternetin hayatımıza girmesiyle yaygınlaşan sosyal medya, iletişimi ve iletişim
sosyolojisini yeniden düşünmemizi, tartışmamızı zorunlu kılmaktadır.

1.3.İletişim Kavramı
İletişim bir yandan içine doğduğumuz toplumsal ortamda bireysel ilişkilerimizin temeline
otururken, öte yandan da küresel mücadele alanının da en etkin silahı olabilmektedir. İletişim
sosyolojisi ise yüz yüze iletişimden uluslararası ajanslar ve kuruluşlar eliyle yönetilen
uluslararası kamuoyunun oluşumuna kadar çok geniş bir alanı kapsayan, disiplinlerarası bir
sosyal bilim dalıdır.
İnsan dünyaya geldiği andan itibaren bir iletişim ortamına girmiş olur. Hatta doğar
doğmaz bebeğin ağlaması veya ağlamaması onun verdiği bir mesajdır, bir iletişim çabasıdır.
Bebeğin, doğduktan sonra soluk alabilmesi için doktorun küçük bir müdahalesine ihtiyaç vardır.
Bu küçük müdahale, ona artık “yeni bir dünyaya geldiğini, burada yaşamak için soluk almak
zorunda olduğunu” öğreten bir harekettir. Anne karnının güvenli ortamından dünyaya ilk adımını
atan bebeğin ilk nefesi çekmesiyle ciğerlerine dolan oksijenin acısı onu ağlatır. O ilk ağlama ise,
anneye ulaşan bir mesajdır ve onu şefkatle gülümsetir…
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İletişim, günümüzün en popüler kavramlarından biridir. Kavrama yüklenilen anlamlar ve
kavramın çerçevesi kişilere göre değişmekle birlikte, iletişim, gerek gündelik hayatta gerekse
akademik literatürden sık kullandığımız kavramlardan biri olmuştur.
E.X. Dance ve Carl E. Larson, 1972'de iletişim alanındaki tanımları taramışlar ve 126
değişik tanım bulmuşlardır. Bu sayı kuşkusuz o zamandan bu yana çok daha artmıştır. İletişime
ilişkin tanımların sayısı artık binlerle ifade edilmektedir.
İletişim, Latince “communis- communicato” kelimesinden türetilmiştir. Kelimenin
kökeni olan “commun” paylaşmak anlamına gelmektedir. İletişimin bugünkü en temel anlamı da
zaten, mesajların paylaşılmasıdır. Günümüzde Batı dillerindeki “communication” sözcüğünün
karşılığı olan iletişim kavramının girmediği alan ve saha hemen hemen kalmadığı gibi, günlük
yaşantımızın da vazgeçilmez bir parçası olmuştur.
İletişime net bir tanım yapmak gerçekten zordur. İletişim, mesaj / anlam üretilmesi ve bu
anlamların kodlanmış mesajlarla karşımızdaki hedef (veya hedef kitleye) iletilmesi işlemidir. Bu
basit tanımın kapsamı genişletilerek, yüzlerce, hatta binlerce farklı iletişim tanımı yapılabilir.
Sosyal bilimlerin birçok alanında olduğu gibi iletişim alanında da herkesin üzerinde uzlaşabildiği
bir tanımlamaya ulaşmak henüz mümkün olmamıştır.
İletişimin gerçekleşebilmesi için ortak anlamlı sembollerin ve kavramların bulunmasına
ihtiyaç vardır. İletişimin yüzlerce farklı tanımı olmakla birlikte, bir fikir vermesi açısından
iletişim ile ilgili tanımlardan bazılarını burada paylaşalım:
İletişim bilgi aktarımıdır.
İletişim bilgi paylaşımıdır.
İki veya daha fazla kişinin sözlü veya beden diliyle birbirine ileti göndermesidir.
Duygu, düşünce ve fikirlerin her türlü metodun kullanılarak başkalarına aktarılması
işlemidir.
Haberleşme, komünikasyon, bildirişim.
Haberleşme, gazete, radyo, televizyon, internet gibi kitle ilişim araçları ile yürütülen her
türlü bilgi paylaşımı.
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Karşılıklı konuşma, uzlaşma, diyalog, empati
Bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilerin vb.'nin simgeler kullanılarak iletilmesidir.
(Berelson ve Steiner; 1964’den aktaran Mutlu, 1993: 98).
İletişim, insanlar arasında ileti alışverişiyle ortaklık sağlama amacı güden, insanların
sahip oldukları bilgi, düşünce ve tutumlarını, çeşitli yollarla başkalarına aktararak toplum içinde
benzeşme ve birlik oluşturmayı sağlayan bir araçtır (Özkan, 2007 :9).
"İletişim, katılanların bilgi yaratıp, karşılıklı bir anlamaya ulaşmak amacıyla bu bilgiyi
birbirleriyle paylaştıkları bir süreçtir." (Rogers ve Kincaid, 1981’den aktaran Mutlu, 1993: 98).
"İletişim, sayesinde dünyayı anlamlı kıldığımız ve bu anlamı başkalarıyla paylaştığımız
insani bir süreçtir." (Materson, Beebe ve Watson; 1983’ten aktaran Mutlu, 1993: 98).
İletişime ilişkin tüm bu tanımlar, tanımı yapanların yaklaşımlarına göre değişiklik
göstermektedir. Ama bu yaklaşımlar içinde en azından iki farklı yaklaşım biçimini saptamak
olanaklıdır: Çizgisel iletişim ve döngüsel iletişim yaklaşımları.
Çizgisel İletişim Yaklaşımı: İletişim aktarmaktır. Bu yaklaşıma giren tanımlar, iletişim
sürecinin iletim yönünü öne çıkarmaktadır. Bu yaklaşım "gönderici-mesaj-alıcı" çizgisel
modeliyle karakterize olan bir yaklaşımdır. Bu tür modeller bir fikrin, duygunun, tutumun bir
kişiden bir başka kişiye nasıl aktarıldığını ortaya koymaktadır. Çizgisel iletişim yaklaşımı,
iletişimi "sinyaller ve mesajların denetim amacıyla belli bir uzaklığa taşıması" olarak
kavramaktadır.
Döngüsel İletişim Yaklaşımı: İletişim paylaşmaktır. Bu yaklaşım karşılıklılık ve ortak
algılama, paylaşma gibi unsurların altını çizmektedir. Anlam üretme süreci olarak da
adlandırılabilir. Ortak inançların temsili olarak yorumlanan bu yaklaşımda, iletim çizgisel değil,
döngüseldir. Feedback, yani geri dönüş alınması ile iletişim süreci tamamlanmış olur.
İletişim kavramının tarihine bakıldığında, çizgisel tür iletişim tanımından karşılıklılıkortak algılamalar türündeki iletişim tanımına doğru bir eğilim vardır.
Marks’ın dediği gibi “tarihi yapabilmek için insanın önce yaşamış olması” gerekiyorsa,
yaşananların kayıt altına alınabilmesi ve aktarılabilmesi için de iletişime ve iletişim araçlarına
ihtiyaç vardır. Yaşamak için gereken temel ihtiyaçların karşılanması (maddi ve manevi
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ihtiyaçların giderilmesi) ancak insanlar arasında bir ortaklık, bir işbirliği, bir alışveriş ve nitekim
bir iletişim süreci ile mümkün olur. İletişim, insanların davranışlarına temel olacak ortaklığı
sağlayarak, belirli bir dönemin egemen iletişim biçiminin insan davranışlarını belirlemesine
neden olur. İnsanlar tarih yapmak için aralarında “iletişim kurmak” zorundadırlar. Ama bu
noktada amaç iletişim kurmak değil, tarih yapmak amacıyla ortaklık yapmaktır. Yani iletişim,
“tarih yapmanın” “yaşamak” gibi bir ön koşuludur. Bu yüzden iletişim, maddi hayatın
üretilmesinden sonra onun tarafından belirlenmiş olur (Alemdar, 1981:3).
İletişim Bir Araçtır:
İletişim tüm bilim alanlarının kullanmak zorunda olduğu bir “araç” olarak nitelendirilebilir.
İster sosyal bilim alanları olsun, isterse doğa bilimleri, her alan ancak iletişim yöntemlerini
kullanarak, kendisini geliştirebilir, yaygınlaştırabilir, öğretebilir. En başta, eğitim ve öğretim
ancak iletişim ile mümkündür. Sözlü, yazılı veya görüntülü; yüz yüze veya medya aracılığı
ile olsun, mesajların kaynaktan alıcıya ulaştırılması bir iletişim işidir. Böylece her bilim
adamı, bildiklerini öğretmek, anlatmak, açıklamak için iletişime muhtaçtır. Ve iletişim
bilimine ne kadar hâkim olursa, o kadar iyi bilim adamı veya eğitimci olabilir.

1.4.İletişim Bilimi
İletişimin “dört başı mamur” bir sosyal bilim dalı olduğu yönündeki kuşkular henüz
giderilebilmiş olmamakla birlikte, Dennis McQuail ve Judith Lazar gibi hararetle iletişimin
akademik bir disiplin olduğunu savunanlar da yok değildir (McQuail, 1994;Lazar, 2001).
İletişim bilimi ile ilgili modern düşünce, 1910 ile 1940’lı yıllar arasında sadece iletişim
değil, Amerikan toplum bilimlerinin gelişmesinde de büyük payı olan, Şikago Okulu’nun üç
önemli temsilcisi Charles Cooley, Herbert Mead ve John Dewey tarafından üretilmiştir (Lazar,
2001:15). Şikago Okulu, iletişimin sosyal hayattaki rolünü belirginleştirmiştir. Okul, Park,
Burgess ve Wirth yönetiminde yürütülen çalışmalarıyla genellikle kent araştırmaları ile öne çıksa
da, Cooley, Dewey ve Mead’ın yaptığı toplumsal incelemeler, iletişim biliminin gelişmesi
açısından, en az kent çalışmaları kadar önemlidir.
19. yy sonlarındaki hâkim pozitivist bilim anlayışına göre iletişimi bir bilim dalı olarak
saymak mümkün görünmemektedir. Sosyal bilim sahasında en son kendisine yer edinmeye
çalışan alanlardan biri olarak iletişim, uzun yılların deneyimine sahip diğer alanlardan kendisini
nasıl ayrıştıracaktır? Wilbur Schramm “İnsan İletişiminin Bilimi” (The Science of Human
Communication) (1963) kitabında, iletişimin bir fizik veya ekonomi bilimi gibi tanımlanabilecek
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bir akademik disiplin olmadığını söyleyerek, daha ziyade “birçok alanı bir kavşakta buluşturan
bir disiplindir ve o hâliyle kalmıştır” demektedir (Lazar, 2001:11). Schramm’ın yaklaşımı
dönemine göre normaldir. Zira o dönemde iletişim kaynaktan çıkan mesajın doğrusal olarak
alıcıya gönderildiği çizgisel bir biçimde tasarlanmıştır. Bu döneme kadar iletişim, bu konuyla
ilgilenen siyaset bilimci, matematikçi, psikolog ve sosyologların kendi kuramlarını test ettikleri
bir alan olmuştur. Ancak, sonraki on yıllarda, iletişim araştırmaları gelişmiş, diğer alanların
eklentileri aşama aşama silinmiş, iletişim bilimi, doktora programları, araştırma gelenekleri,
bilimsel dergileri ve bilimsel kurumlarıyla yerleşik bir disiplin hâlini almıştır (Lazar, 2001:12).
Püf Noktası:
Bilim, ancak iletişim ile mümkün olur. İletişim alanı, bütün bilim dallarının kullanmak
zorunda olduğu bir alandır. Bütün bilim dallarını buluşturan bir kavşaktır.
McQuail, kitle iletişimi konusunu açıklarken, iletişim sürecinin aşamalarını canlılar
arasındaki tüm iletişimi de kapsayan bir piramit çizerek anlatır (1994:6). Piramite göre, olayların
sayısı kişisel (bireysel) iletimden, kitle iletişim araçlarına doğru çıkıldıkça azalmaktadır. Yani
medya üzerinden paylaşılan olayların sayısı, bireysel olarak yaşadıklarımızdan daha az sayıdadır.
McQuail’in iletişim şemasına göre üçgenin en uç noktasındaki kitle iletişim düzeyinden,
en alttaki kişisel iletişim düzeyine kadar, her düzey kendi altındaki düzeyleri kapsar. Bunun
anlamı, üçgenin tepe noktasında yer alan medyanın diğer bütün düzeyleri kapsadığı ve etkisi
altına aldığıdır. Kitle iletişimi toplumsal hayatın bütünüyle ilişkili bir iletişim sürecidir. Hem
bireysel, hem de toplumsal ilişkilerde önemli bir rolü ve belirleyiciliği vardır.
Şekil 1: McQuail İletişim Piramidi
• Sosyal Genişlik (Medya)

Az Olay

• Kurumsal Organizasyonel
(Politik Sistem veya Şirket)
• Grup İçi/ Birlik (Lokal Topluluk)
• Grup İçi (Aile)
• Kişilerarası
• Kişisel (Yöntemleme Bilgisi)
Çok Olay
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1.5.Sosyolojik Söylem
İlk sosyologlar, 19. yüzyılın sonunda kavramsal ve yöntemsel değişmezlere önem vererek
bireyler arası ilişkilerin temellerini atmıştır. Bu değişmezler ise kişiler arası iletişimin ve kitle
iletişiminin temellerini oluşturur. Sosyolojinin kurucularının yaptıkları ilk iş, aslında içinde
yaşadığımız dünyayı ve toplumsal yapıyı “ilahi” ya da kendiliğinden oluşmuş “doğal bir düzen
sonucu değil”, tam tersine tümüyle insanların ilişkilerinin bir ürünü olarak sunmak olmuştur.
Durkheim, Tocqueville, Marx, Weber gibi sosyolojinin öncüleri, basın ve iletişim
konusuyla yakından ilgilenmişlerdir. Durkheim, İntihar’ın (1897) 4. Bölümünde gazetelerin
bireysel bilinçlere doğrudan etkisi üzerinde durarak, “toplumsal öykünme” kavramını
eleştirmiştir. Tocqueville, Amerika’da Demokrasi (1840) eserinde ilk modern toplum
incelemesinin temellerini atarken, bir yandan da kamuoyu düşüncesini kuramsallaştırmıştır.
Tocqueville’e göre Fransa ve ABD’deki gazeteler sayı, içerik ve biçim olarak birbirinden
farklıdır ve bunun nedeni ekonomik değil, kültürel ve politiktir. Marx’ın uzun süre gazetecilik
yaptığı bilinirken, Weber de, çağdaş toplumlarda medyanın yükselişiyle ortaya çıkan sorunları
görmezden gelmemiş, 1910’da “basın sosyolojisi” üzerine 7 sayfalık bir giriş niteliğinde rapor
yayımlanmıştır (Maigret, 2011:50-52).
Toplumsal gerçekliğin tezahürleri olan aile, ordu, basın, ulaşım, ekonomi gibi olgular, bir
toplumda birleşen veya ayrışan anlam ilişkilerinin üretimleri ve belirginleşmeleri olarak
görülmelidir. Karl Marx, doğayla ilişkiler alanında olduğu gibi, düşünceler alanında da karşılıklı
bağımlılığın olduğunun altını çizer. “Toplumsal ilişkiler” kavramını kullanarak, insanları
doğanın egemenliğinden bağımsızlaştırır. Emilie Durkheim, kendine özgü bir gerçekliği olan
toplumsal olguları “şeyler” gibi ele almak gerektiğini söyler. Max Weber’e göre ise “toplumsal
eylem”in biçimleri, kendilerinden başka bir şeye indirgenemezler, çünkü bireylerin onlara
verdiği anlama bağımlıdırlar (Maigret, 2011:46-47).
İlk Sosyologların Medyaya İlgisi:
Durkheim, Tocqueville, Marx, Weber gibi sosyolojinin öncüleri, basın ve iletişim konusuyla
yakından ilgilenmişlerdir. Durkheim, İntihar’ın (1897) 4. Bölümünde gazetelerin bireysel
bilinçlere doğrudan etkisi üzerinde durmuş, Tocqueville, Amerika’da Demokrasi (1840)
eserinde kamuoyu düşüncesini kuramsallaştırmıştır. Marx’ın uzun süre gazetecilik yaptığı
bilinirken, Weber de, 1910’da “basın sosyolojisi” üzerine 7 sayfalık bir giriş niteliğinde
rapor yayımlamıştır.
15

Toplumsal olgular sadece tekniğe indirgenemez. Çünkü kendi dinamikleri vardır.
Olguların tartışılır olması, onların yanlışlığını göstermez. Lazarsfeld’in 1949 tarihli çalışmasında
ortaya koyduğu gibi, insanlar kendilerine verilen her konu üzerinde gerçeklik olarak
değerlendirilebilecek

yorumlar

yaparlarken,

tümüyle

birbiriyle

çelişen

cevaplar

verebilmektedirler (Maigret, 2011:42-43). Söz gelimi, birçok insan televizyonun işlevleri
konusunda oldukça eleştirel ve olumsuz görüşler öne sürerlerken, televizyon izlemeye devam
ettiklerini, hatta saydıkları olumsuz etkilerin kendilerine bir zarar vermeyeceğini iddia etmelerine
şahit olabiliriz. Sadece bu veri bile medya ve etkileri üzerine yapılan çalışmaların bazı zorlukları
olduğunu göstermeye yeterlidir.
İletişim ne tam bir veri (doğanın verisi) ne de bir veri akışıdır (matematik anlamında
bilginin veri akışı); sürekli bir anlam ve erk ilişkisidir. Anlam ve erkin belirginleşmesi de
medyanın biçim ve içeriğini oluşturur (Maigret, 2011: 24). Lazarsfeld’in görüşüne göre medya,
gruplar ya da bireyler aracılığıyla etkinliklerini gerçekleştirir. İnsanları birbirine bağlayan
medya, erkleri destekler, yıkar, durağanlaştırır ve böylece kültürlere katılır ve onları
biçimlendirir. Medya erk ağlarının içindedir. Ama erk ağları kendiliğinden “şeytani bütünler”
oluşturmaz (Maigret, 2011: 42).
Medya, hem ulusal, hem de uluslararası boyutta giderek artan bir biçimde toplumsal
hayatın sorunlarının tartışıldığı bir ortam hazırlar. Bu yönüyle gündem belirleyen ve yöneten bir
yapısı vardır ve önemli bir güç kaynağıdır. Frankfurt Okulu temsilcilerinin ifadeleriyle iktidara
rıza üretme aracı işlevi görürler.
Medya sadece bireyler için değil, kolektif gruplar ve toplumlar için de belirleyicidir.
Genellikle kültürdeki gelişmelerin sergilendiği bir alandır. Bu yönüyle sadece sanat ve sembolik
şekiller değil, davranış, tavır, moda ve hayat biçimi olarak da belirleyicidir. Haber ve eğlence ile
ayrılması mümkün olmayan bir şekilde karışmış değerleri ve normatif yargıları dile getirir
(McQuail, 1994:2). McQuail’e göre kitle iletişim araçları temel olarak toplumsal değişmelere
yön veren ve onları güçlendiren kanallardır (1994:3).
Medya konusunda akla takılan sorulara cevap aramak her zaman mümkün olmaz. Burada
sıkça sorulan fakat üzerinde uzlaşılan bir cevabın olduğunu söylememizin zor olduğu birkaç soru
örneği verelim: Medyadaki şiddet, gerçek hayatta şiddete neden olur mu? Medya kamuoyunu
yönlendirebilir mi? Televizyon izlemek okumaya engel mi? Elektronik iletişim daha iyi bir
dünya sunulmasına katkı sağlayabilir mi? Bu soruların cevabını vermek kolay değildir. Ancak,
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eleştirinin, kehanetin ve ütopyanın kucağına düşmemek için, medya üzerinde araştırma
yaptığımız araçları sürekli geliştirmemiz gerekmektedir. Medyanın sürüklediği ekonomik,
kültürel ve politik değişimlerin sonuçlarını araştırmaya ve incelemeye devam etmeliyiz.

1.6.İletişim Sosyolojisi
İletişim sosyolojisinin temelleri, propaganda, sinemanın etkileri, kitle iletişim araçlarının
toplumsal değişimdeki rolleri gibi konular üzerinde çalışmalar yapan sosyologlar ve siyaset
bilimciler tarafından atılmıştır.
İletişim alanında yürütülen sosyolojik çalışmaları içine alan bir disiplin olarak iletişim
sosyolojisi, iletişim biliminin şemsiyesi altında kendisine özerk bir alan bulur ve “toplumsal olgu
ve olaylarla birlikte daha çok kitle iletişim araçlarının tezahürlerini” inceler (Çamdereli,
2008:138). Sosyolojinin yoğunlaştığı temel alan olan toplumsallaşma ile birlikte küreselleşme,
kültürel çalışmalar, kitle kültürü ve popüler kültür araştırmaları, enformasyon, bilgi çağı, ağ
toplumu vs. tartışmalarının tamamı ancak “iletişim sosyolojisi” alt disiplini altında yer alan
konular olarak karşımıza çıkar.
Sosyoloji ve iletişim bilimlerinin neredeyse bütün alt disiplinlerinin kesişme noktası olan
iletişim sosyolojisi, her iki disiplini kapsayan “toplumsallaşma”nın farklı boyutlarındaki bilimsel
çalışmaları toparlayıcı bir özellik gösterir. İletişim bilimi, tüm kurum ve kuruluşları veya tüm
toplumsal örgüt ve gruplarıyla toplumsal yapıyı bütüncül bir biçimde içselleştirir. Böylece
iletişim biliminin alanındaki her şey, sosyolojinin de alanına girmiş olur. Dünden bugüne yapılan
ve iletişim bilimi olmadan yapılamayacak olan tüm toplumsal incelemeler, iki temel kurucu
bileşen olarak iletişim ve sosyoloji biliminin birbirlerinden ayrılmasının pek mümkün olmadığını
ortaya koyar. Böylece iletişim sosyolojisi, bireyleri ve toplumu, bireyin davranış ve tutumlarını,
toplumsallaşmayı daha iyi anlayabilmek ve analiz edebilmek için üzerinde daha fazla çalışılması
gereken bir sosyal bilim alanı olarak görülmeyi hak etmektedir.
İletişim Sosyolojisi Nedir?
İletişim sosyolojisi, iletişimin sosyolojik boyutlarıyla ele alınmasıdır. İletişimin birey ve
toplum için önemi ve anlamı, toplumsal etkileri, tarihi gelişimi, iletişim kuramları, kamuoyu,
uluslararası iletişim, haber ajansları, medyanın etkileri gibi konular iletişim sosyolojisi
alanına girmektedir.
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Sosyolojinin alanına doğrudan karşılık gelen çeşitli toplumsal olaylar, tarihi, kültürel,
siyasal değişimler, en az sosyoloji kadar, bu alanlardaki değişimlerde payı olduğu kuşku
götürmeyen iletişimin de konusu olmak durumundadır. Örnek vermek gerekirse, iletişim
sosyolojisi kültürel emperyalizmin ortaya çıkışı, gelişimi, dönüşümü ve sonuçlarını toplumsal
değerler üzerinden yorumlarken, iletişim bilimi bu süreçte ortaya çıkan ve iletişimi sağlayan
araçlara odaklanır. Bu süreçte kitle iletişim araçlarının söylem, etkileme ve yönlendirmesini
(manipülasyon veya dezinformasyon) anlamaya çalışır. Kitle iletişim araçlarının etkisiyle
toplumda meydana gelecek bakış açısı ve tutum değişikliği, belli bir konuda kamuoyu oluşumu
sosyolojiyi yakından ilgilendirmek durumundadır (Çamdereli, 2008:139).
Sosyal medyanın da hayatımıza girmesiyle, iletişim araçları, bireyin dünyaya gelişinden
itibaren kendisini içinde bulduğu, her anının kayıt altına alındığı, sosyal paylaşım ortamlarında
yayınlandığı birer aktör olmaya başlamıştır. Sosyal medya, bireyin kendi rızası ile tüm
sosyalleşme aşamalarının an be an izlenebildiği bir platform olmaktadır.
Kitle iletişim araçları, en önemli toplumsallaşma araçlarından biridir. Medya, bireylerin
gündelik hayattaki davranış şekillerini, tüketim kalıplarını, siyasi davranışlarını, boş zamanlarını
nasıl değerlendireceğini, kariyer tercihlerini vs. her yönüyle etkisi altına alan bir özelliğe
sahiptir. Medyanın etkisinin azlığı çokluğu elbette çok tartışılan bir husustur. Ancak sadece
haber verme işlevi ile bile, bireyleri ve toplumu bazı konulara karşı daha duyarlı hâle
getirebilmektedir.
Kitle iletişim araçlarının kullanmış olduğu iletinin türü, biçimi ve kullanıldığı bağlam,
iletişimin çalışma alanlarını da belirler ve betimler. İletinin yelpazesinin çok geniş olması ve çok
çeşitli kanalları kullanabilmesi iletişimin çalışma alanının siyaset biliminden ekonomiye,
yönetim biliminden hukuka kadar oldukça genişlemesini sağlar. Söz gelimi, kitle iletişim
araçları, siyasal iletinin egemen olduğu bir konuya odaklanıyorsa, siyasal iletişim sosyolojisi
alanına yönelmiş demektir (Çamdereli, 2008:138).
İletişim dünya kurulduğundan beri var olan bir olgu olmasına rağmen, bilimsel bir
çerçeveye oturtulması ve bir sosyal bilim alanı olarak tanımlanması çok yenidir. Bu duruma,
diğer sosyal bilim alanlarının yaşamış olduğu genel tanımlama ve kesin sınırların çizilmesi
sorunlarının etkili olmasına ilave olarak, tıpkı sosyolojide olduğu gibi, iletişimde de herkesin
üzerinde söz söyleme hakkı olması ve her bilim dalının kolayca girip çıktığı bir alan olması
sebep olmaktadır. Bu durum iletişimi ve ardından iletişim sosyolojisini bir bilim dalı olarak
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çalışmayı güçleştirmektedir. İletişimin yüzlerce tanımı yapılırken, her tanımda olması gereken
anahtar kelimeler iletmek ve paylaşmaktır. Sosyolojinin kurucularından itibaren, sosyolojiyle
ilgilenen neredeyse bütün bilim adamları doğal olarak iletişim sosyolojisinin de alanına girmiştir.
Çünkü iletişimin temel malzemesi insan ve insanlar arası ilişkilerdir. Dolayısıyla sosyolojiye en
yakın alan iletişim, iletişime en yakın alan sosyolojidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Öncelikle iletişim üzerine düşünmenin neden gerekli olduğunu ve bu konuda sistematik
ve bilimsel bir düşünce pratiği oluşturmanın güçlüklerini öğrendik. İletişimi, çok temel
yaklaşımlardan yola çıkarak tanımlamayı ve bu tanımlardan yola çıkarak her birimizin kendi
iletişim tanımımızı yapabileceğimizi öğrendik. İletişim biliminin kapsamını, ilk sosyologlardan
itibaren önemli sosyologların iletişim ve medya konusundaki düşüncelerinin ne olduğunu
anladık. Son olarak iletişim sosyolojisi alanının sınırlarını, medya sosyolojisi ile farklarını
öğrenmiş olduk.
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Bölüm Soruları
1.

İletişimi tanımlayınız.

2.

İletişim biçimlerini iyi anlamak, bize günlük hayatımızda nasıl bir fayda sağlar?

3.

İletişim alanında bilimsel çalışma yapmanın zorluklarının nedenleri nelerdir?

4.

İletişim sosyolojisi ve medya sosyolojisinin ilgilendiği alanlar neler olabilir?

5.

Günlük hayatınızda iletişim kurmakta zorlandığınız kişiler var mı? Bunun

sebepleri neler olabilir?
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2. İLETİŞİM SÜREÇLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2. İLETİŞİM SÜREÇLERİ
2.1. İletişim Sosyolojik Bir Süreçtir
2.2.İletişimin Temel Öğeleri
2.2.1.Kaynak
2.2.2.İleti / Mesaj
2.2.3.Alıcı / Hedef / Hedef Kitle
2.3.İletişimin Diğer Öğeleri
2.3.1.Kanal/Araç
2.3.2.Kod/Kodlama/Kodaçma
2.3.3.Geribesleme / Feedback
2.3.4.Gürültü
2.3.5.Referans Çerçevesi
2.4.İletişim Sürecine İki Temel Yaklaşım
2.4.1.Etkileme Süreci Olarak İletişim
2.4.2. Anlam Üretme Süreci Olarak İletişim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İletişim sürecinin sosyolojik boyutu nedir?
2. Temel iletişimin öğeleri nelerdir?
3. İletişim nasıl gerçekleşir?
4. İletişim sürecindeki feedback, gürültü ve referans çerçevesi ne demektir?
5. Çizgisel ve döngüsel iletişim süreçleri birbirinden nasıl ayrılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İletişim sosyolojik bir
süreçtir

İletişim sürecinin sosyolojik
boyutlarını anlamak

İletişimin temel öğeleri

İletişimin temel öğelerini
anlamak ve tanımlamak

İletişimin diğer öğeleri

İletişimin bütün öğelerini
öğrenerek, daha etkili
iletişim kurabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar
Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar
Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

İletişim sürecine iki temel
yaklaşım

İletişim süreçleri için geçerli
olan iki temel yaklaşımı
anlamak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar
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Anahtar Kavramlar
•

İletişim süreci,

•

İletişimin öğeleri,

•

İletişimde görültü,

•

Feedback,

•

Referans çerçevesi
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Giriş
İletişim, gerçekleştiği fiziksel çevre ve bu çevrenin dinamiklerinin birbiri ile etkileşimi
sebebiyle sosyolojik bir süreci de ifade eder. Bu bölümde iletişimi oluşturan temel öğeler ve
akışa mercek tutulurken, iletişim “etkileme süreci ve anlam üretme süreci” bağlamında
açıklanacaktır. Sosyolojik perspektifle iletişimin dinamiklerini açıklarken kültür ile ilişkisine de
vurgu yapılarak, geçmiş birikimler, toplumsal hafıza, toplumsal mutabakatlar, ortak gelecek
hedefleri gibi toplumu birleştiren unsurların iletişim kurgusu ve kullanılan yöntemleri ne şekilde
etkilediğine vurgu yapılacaktır. Bu yönüyle iletişimin neden disiplinlerarası bir alan olduğu ve
sadece bireysel çerçevede ele alınmasının iletişimi açıklamaya ve onu etkili bir araç olarak
kullanmaya yetmeyeceğinin nedenleri de ortaya konulmuş olacaktır.
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2.1. İletişim Sosyolojik Bir Süreçtir
Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen,
gelişen olay ve hareketler dizisi olarak tanımlanan süreç, etken, dinamik ve sürekliliği olan bir
yapıdır. Tek boyutlu ve statik olarak tanımlayamayacağımız iletişim de, süreç özelliği gösteren
bir olgudur.
Süreç, bir olayın düzenli olarak birbirini izleyen değişimler içinde gelişmesi ve daha
sonra başka bir olaya dönüşmesi anlamına gelir. Basit bir kişisel olayın bile gerçekleşmesi için,
karar verme, zihinde tasarlama, kurgulama, fiziksel olarak tatbik etme gibi birçok aşaması vardır.
Sosyolojik bir bakış açısıyla değerlendirdiğimiz zaman “kişisel” gibi görünen bir olayın
arkasında, mutlaka “toplumsal” bir boyut olduğunu görmemiz gerekir. En bireysel olayların
gerçeklemesi için bile, kişinin içinde bulunduğu grup ve arkadaş ilişkilerinden etkilenme ve
olayın aktörünü etkileyen bir dizi toplumsal olay söz konusu olmaktadır. Yani her bir tekil olayı
hazırlayan, bir küçük olaylar süreci vardır.
İletişim de anlık bir bilgi alışverişi olarak değil, öncesi ve sonrası ile bilgi akışının (veya
zihinde etkilerinin) devam ettiği bir süreç olarak algılanmalıdır. İletişim biliminin kurucularından
olan Hovland, iletişimi, “başka bireylerin davranışlarını biçimlendirmek niyetiyle, bir birey
tarafından uyarının nakledildiği süreç” biçiminde tanımlar (Lazar, 2001:27). İletişimin süreç
özelliği bireysel ve toplumsal (kültürel) olarak iki türlü karşımıza çıkar. Birey olarak iletişim
gereksinimimiz değişken ve sınırsızdır. Sürekli kendimizi anlatmaya ve çevremizi, başkalarını
anlamaya çalışırız. İletişim sürecinde öğrendiklerimizden etkilenir, başkalarını da etkileriz. Bu
dönüşüm, başkalaşma hâli bireysel düzeyde sürüp gider. Toplumsal değer ve yargıların da o
toplumun üyeleri arasında paylaşılabilmesi için iletişime ihtiyaç vardır. Bizden önceki kuşakların
ne yaptıklarını ancak kültürel bir aktarım ile-iletişimle- öğrenebiliriz. Bizim içinde yaşadığımız
kuşak da gelecek kuşaklara kültürel öğeleri aktarırlar. Böylece, iletişim süreci bireysel ve
kültürel/toplumsal düzeyde sürekli aktarılan, değişen, gelişen bir nitelik taşır.
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Püf Noktası:
İletişim kurmak, akıp giden bir hayat içinde, kısa bir anı yakalamak ve anlamlandırmak
demektir. Günlük hayatta kurduğumuz iletişim biçimlerini daha iyi anlamak istiyorsak,
mutlaka iletişimin sosyolojik bir sürecin ürünü olduğunun farkında olmalıyız. Yüz yüze
iletişimde söylediğimiz her söz veya sosyal medyada (söz gelimi twitter’da) kullandığımız
her cümle aslında bizim zihin dünyamızdan süzülüp gelen ve arkasında bir dizi tecrübe ve
yaşanmışlıkları barındıran bir mesajdır. Aslında her mesaj, öncesi ve sonrası ile kesintisiz
akıp giden iletişim sürecinin bir parçasıdır.

İletişim kavramının tanımlanmasını ve anlaşılmasını güçleştiren en önemli etkilerden biri
de, onun sosyolojik bağlamından koparılarak, bireysel bir eylem gibi değerlendirilmiş olmasıdır.
Kaynak ve alıcı arasında geçen kısa süreli, anlık kişisel eylemler, aslında geri planındaki uzun
bir yaşam tecrübesini barındıran, hayat boyu süren bir iletişim sürecinin anlık bir görüntüsüdür.
Kitabımızın birinci bölümünde bahsettiğimiz gibi modern anlamda iletişim alanındaki ilk
sosyolojik çalışmaları yapan Charles Cooley, Herbert Mead ve John Dewey başta olmak üzere,
Şikago Okulu’nun temsilcileri, iletişimi sadece ileti nakli ile sınırlamamışlardır. Onlara göre
iletişim, sürekliliği olan ve içinde kültürün inşa ettiği simgeleri barındıran bir süreçtir. İletişim
kamusal hayatın tam merkezinde yer alır ve siyasette, gelenek/göreneklerde, sanatta, mimaride,
kültürün her alanında kendini gösterir (Lazar, 2001:16).
İnsanlar arasında anlamların paylaşılmasını ve fikirlerin akışını sağlayan, böylece anlam
yaratma ve bireyler arasındaki anlamları “ortaklaştırma” işlemi olan iletişim, kesintisiz bir
süreçtir. Hayatımızın her anında, günlük hayattaki her saniyede mutlaka iletişim sürecinin bir
aşamasında bulunmaktayız. Kişilerarası ortamlarda her davranışın bir iletişimsel karşılığı vardır.
Aynı ortamda bulunan ve birbirleriyle hiç konuşmayan kişilerin dahi bir iletişim içinde
olduklarını söyleyebiliriz. Hiç tanımadığı bir kişi ile aynı asansöre binen biri, yanında sadece
birkaç saniye ayakta durduğu kişi hakkında, doğru veya yanlış, bir algıya sahip olur. Kişinin
giyimi, duruşu, saç şekli, kullandığı aksesuarları veya parfümü gibi simgelerin her biri birer
mesaj olarak algılanır.
Bizim günlük hayatta kurduğumuz kısa iletişim eylemleri, aslında akıp giden hayat
içerisinde,

yakaladığımız,

fark

ettiğimiz

ve tanımlamaya
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çalıştığımız

anlık iletişim

parçacıklarıdır. Büyük ve akıp giden bir sürecin, günlük hayattaki kurduğumuz iletişim
parçacıklarını daha iyi anlamak için fotoğraf metaforu örneğini verebiliriz. Fotoğraf çekmek,
aslında akıp giden hayatın sadece birkaç salisesini yakalayarak daha sonra tekrar o görüntüye
dönebilmemize imkân veren bir eylemdir. Fotoğraf, yaşanan uzun sürecin, çok çok kısa bir
görüntüsüdür. Bir fotoğraf ile süreci ve hayatın tamamını anlamak mümkün olmasa da,
fotoğraftaki objeler, bize sürecin akışı hakkında bir fikir verebilir.
İletişim en az iki kişi arasında duygu, düşünce ve bilginin farklı araç ve yöntemler
kullanılarak paylaşılmasıdır (Vural, 2013:4). Bu araçlar bazen yazı, bazen söz, bazen sadece
beden dili olabilir. İletişimin olmazsa olmazı olan kaynak ve hedef sürekli olarak birbiriyle
mesaj alışverişini sürdürmektedir. Kaynak dediğimiz, iletişim sürecini başlatan kişi, hedef
dediğimiz muhatabını etkilemek ve onda bir davranış değişikliği meydana getirmek için, ona
mesaj gönderir. Hedef de kendisine gönderilen bu mesajı alır ve cevap verir (feedback gönderir).
İletişim süreci dairesel olarak işlemeye başlamış olur. Yüz yüze iletişim kuran iki bireyin fiziki
olarak birbirinden ayrılmasından sonra da, zihinde iletişim eyleminin etkisi devam eder.
Hiç kimsenin bulunmadığı bir ortamda dahi kişinin bir iletişim içinde olduğu
söylenebilir. Bireyin yalnızken düşünmesi, hayal kurması, plan yapması, özeleştiri yapması gibi
içsel yolculukları da bir nevi iletişimdir ve bireyin iç iletişimi olarak ifade edilebilir. Kişinin içsel
iletişimi, onu güdüleyen, motive eden, kişinin düşünce dünyası ile kendisini tanımasına yardımcı
olan bir iletişim biçimidir (Yüksel, 2013:8).
Burada ayrıntılarına girilmeyecek olsa da, diğer iletişim biçimlerinden de isim olarak
bahsedebiliriz:
İletişim Biçimleri:
•

Bireyin iç iletişimi

•

Bireyler arası iletişim

•

Grup içi iletişim

•

Örgütsel iletişim

•

Kitle iletişimi

2.2.İletişimin Temel Öğeleri
İletişim sürecinin öğeleri farklı kuram ve yaklaşımlara göre artırılıp azaltılabilir. Ancak
iletişimin olmazsa olmaz üç temel unsuru vardır. Bunlar, kaynak, ileti ve hedef (veya hedef
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kitle)tir.

İletiyi

gönderene

kaynak,

alana

hedef(hedef

kitle),

iletişimde

gönderilen

bildirime/mesaja da ileti denilmektedir. Şimdi bu temel unsurları ve bunlara ilave olarak
iletişimin diğer unsurları olan kanal/araç, kod/kodlama/kodaçma, geribesleme/feedback, gürültü
ve referans çerçevesini biraz daha ayrıntılı olarak ele alalım.

2.2.1.Kaynak
Kaynak, kimi zaman tek bir kişidir, kimi zaman ise bir gazete, bir ajans, radyo ya da
televizyon istasyonudur. Tek kişi olduğunda bireysel, gazete ya da radyo olduğunda ise bir
kurumsal yapı söz konusudur.
Gazete, radyo, televizyon istasyonu ya da bir reklam ajansının hazırladığı kampanya söz
konusu olduğunda iletişim süreci örgütlü bir iletişim edimi ile başlamaktadır. Böyle bir
iletişimde; çok uzak ülkelerdeki muhabirler, onların gönderdikleri haber ya da yorumların
yüzlercesinden üçünü beşini yayınlamak için seçip yeniden kodlayan yazı işleri personeli,
dizgiciler, basım işlemlerinde yer alanlar, ülkenin düşünce özgürlüğü konusundaki gelenekleri ve
hukuk sistemi, siyasal ortamı, vb. söz konusudur (Oskay, 1992:17).

2.2.2.İleti / Mesaj
Mesaj, paylaşılmak ve/veya aktarılmak istenen duygu, düşünce veya bilgidir. Bu
mesajlar, kaynağın bilinçli veya bilinçsiz, hedef kitleye ulaştırdığı her şeyi kapsamaktadır.
İletişim sürecinin önemli bir öğesi olan ileti ya da mesaj anlamlı bir etkileşimin içinde
bulunduğu tüm öteki öğeler bağlamında incelenmekte ve yalnızca tanımlama amacıyla iletişim
sürecinden ayrı ele alınabilmektedir. ‘İletinin işaret ya da işaretler topluluğu olduğunu, kendi
başına bir anlamı bulunmaksızın var olduğunu’ söyleyen Schramm ise, iletiyi iletişim süreci
içinde incelemektedir (Usluata, 1994:15). İletinin biçimini, belirli kurallara göre oluşturulan
işaretler dizisi olan "kod"lar teşkil etmekte; iletiler de kodlar aracılığı ile bir dizi işaretten başka
işaretler dizisine dönüştürülebilmektedir. Kaynaktan çıkan mesajlar, iletişim sürecine dâhil olan
diğer kişilerin anlayabileceği (kodlanan mesajları açacak özel bilgiye sahip) şekilde, bilinen
sembol, simge, ses veya işaretlerle kodlanmaktadır.
Mesajı iki bölümde incelemek mümkündür. Mesajın dili ve içeriği. Mesajın dili, iletinin
hedefe ulaştırılmasında kullanılan herhangi bir koddur (Vural, 20103:8). Bu kodlar, konuşma dili
olabileceği gibi, resim veya müzik gibi sanat eserleri, ya da jest ve mimikleri kapsayan beden
dilinin mesajları, yani semboller (göstereler) de olabilir. İleti dilinin, kaynak ve hedef tarafından
iyi bilinmesi (aynı dili konuşmaları), iletişim sürecinin sağlıklı işlemesi açısından oldukça
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önemlidir. İçerik ise, paylaşılacak olan duygu, düşünce ve bilginin seçilmesi ve en açık/kolay
anlaşılır hâlde iletilmesi işlemidir.
Kitle iletişiminde ileti, teknik araçlar kullanılarak üretilen ve yine teknolojik araçlar
vasıtasıyla okuyucu, izleyici veya dinleyici kitlesine gönderilen mesajlar topluluğudur. Belli bir
amaç için medya organı tarafından kitlesel olarak üretilen içerikler, kitle iletişime imkân veren
ortamlarla hedef kitlelere ulaştırılır. Gazetedeki yazılar, televizyondaki görüntüler, radyodaki
sesli programlar kitle iletişim araçlarından, kitleye gönderilen iletilerdir.
İletişim sosyolojisi nedir?
İletişim sosyolojisi, iletişimin sosyolojik boyutlarıyla ele alınmasıdır. İletişimin birey ve
toplum için önemi ve anlamı, toplumsal etkileri, tarihi gelişimi, iletişim kuramları, kamuoyu,
uluslararası iletişim, haber ajansları, medyanın etkileri gibi konular iletişim sosyolojisi
alanına girmektedir.
Kaynak: İletişimin bireysel, grupsal ve örgütsel boyutlarında kaynak bir kişi olabilirken,
kitle iletişiminde kaynak medya organıdır.
Alıcı: Bireysel, grupsal ve örgütsel iletişimde alıcılar, tanımlı ve belirli bir hedef iken, kitle
iletişiminde alıcılar sayıları belli olmayan büyük bir kitledir ve hedef kitle olarak tanılanır.

2.2.3.Alıcı / Hedef / Hedef Kitle
İletişim sürecinde mesajın ulaştırılmak istendiği kişi ya da kişilere alıcı (hedef veya hedef
kitle) denir. Kaynak durumundaki bir kişi veya kitle iletişim aracı (medya), simgeler kullanarak
kodlamış olduğu iletisini bir tutum veya fikir değişikliği yaratmak üzere ya da belirli bir amaç
gütmeksizin alıcıya göndermektedir. Mesajın ulaştırılmak istendiği hedef tek bir kişi veya grup
olabileceği gibi, medyanın hedef kitlesinde olduğu gibi belirsiz topluluklar da olabilir.

2.3.İletişimin Diğer Öğeleri
2.3.1.Kanal/Araç
İletiyi taşıyan sinyaller kaynaktan hedefe bir kanal aracılığı ile gönderilir. Hedeften
kaynağa dönecek geribildirim de yine bir kanal ile gelmek durumundadır. Kaynaktan çıkan
iletiyi aktaran fiziksel araç veya fiziksel ortam kanaldır. Kanal, daha çok, radyo dalgaları, ses
telleri, sinir sistemi vs. gibi teknik boyutu vurgulamak için kullanılır. Araç ise, iletileri kanallar
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boyunca aktarılabilir işaretlere dönüştüren cep telefonları, kitap, televizyon vs gibi fiziki veya
teknik araçlardır.

2.3.2.Kod/Kodlama/Kodaçma
Kod, bir nevi şifre demektir. Kaynak ve hedef gördüğünde veya duyduğunda aynı
anlamları çağrıştıran, mesajın şifrelenmiş hâlidir. Kodlama, kişinin zihnindeki düşünce, duygu
ve fikirleri ifade edebilmek için belli sembollere dönüştürmesi (kelimelere dönüştürüp
konuşması veya yazıya dökmesi) demektir. Kod açma ise, hedefin, iletişimi başlatan kaynaktan
gelen sembollerle gelen mesajı, kendi zihninde anlamlı hâle getirmesidir.
İletinin kodlanması çok kısa, çarpıcı, dikkat çekici, kolay, akılda kalıcı olmalıdır. Aksi
hâlde, sözcükler, yazılar, resimler, semboller vs. vasıtasıyla kodlanmış olan iletiler, hedef kişide
amaçlananı duygu ve davranış değişikliğini sağlayamaz. Düzgün kodlanmayan iletiler, eksik
veya yanlış algılanarak bir gürültü öğesine dönüşebilir, taşıdığı anlamdan çok farklı,
istemediğimiz biçimde çarpıtılmış olarak çözümlenebilir (Oskay, 1992:19).

2.3.3.Geribesleme / Feedback
Geribesleme (feedback), kaynak tarafından gönderilen mesajı alan hedefin gelen mesajı
zihninde yorumlayarak, kaynak kişiye cevap niteliğinde yeni bir mesaj göndermesidir. Aslında
hedeften yollanan feedback, doğrusal iletişim bağlamında düşünüldüğünde, yeni bir iletişim
olayıdır. İletişim bir döngüsel süreç olarak tanımlanırsa, ancak feedback alındığında iletişim
süreci tamamlanmış olur. Diğer türlü, sadece bir mesaj “iletilmiş” olur. İletişim, karşılıklı ilet-işmek ile mümkündür.
Yüz yüze iletişim ile kıyaslandığında kitle iletişiminde geribildirim imkânları çok
kısıtlıdır. Büyük kitlelere iletinin gönderilmesinden sonra, hemen ya da kısa sürede tepki
alınması genellikle mümkün olmaz. Gecikmeli veya çok sınırlı olarak işleyen bu geribildirim
mekanizması ile sonuçlarının genelleştirilmesi hatalı olur. Bu açıdan kitle iletişimi, tek yönlü,
doğrusal bir iletişim biçimi olarak yorumlanır. Alıcının aynı anda cevap verme olanağı fiilen
yoktur ve bu yüzden iletişim sisteminde göndericiyle alıcı arasında keskin bir kutuplaşma söz
konusudur (Yüksel, 2013:19).

2.3.4.Gürültü
İletişim sürecini aksatan, engelleyen her şeye gürültü denebilir. İletişim sürecinde
kullanılan kanal radyo, televizyon gibi görsel işitsel kitle iletişim araçları ise, frekanslardaki
zayıflama, görüntülerdeki parazitlenme olarak düşünülebilir. Yüz yüze gerçekleşen iletişim
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sürecinde ise gürültü, dış etkenlerden kaynaklanan herhangi bir ses ya da kaynak ve alıcı
arasında herhangi başka bir kişinin ya da aracın iletilere müdahalesi olarak ifade edilebilir.
Sınıfta ders anlatan öğretmeni dinleyen öğrenciler için sokaktan gelen siren sesi bir gürültü
öğesidir. Her iki durumda da, sürece dışarıdan yapılan müdahalede kaynak ile alıcı arasında
gidip gelen ileti zarara uğrayacak, hasar görecek ve anlaşılması güçleşecektir (Vural, 2013:11).
Ayrıca iletişim sürecindeki hedefin veya hedef kitlenin zihinsel olarak kendini kapatması veya
başka şeylere odaklanması da bir çeşit gürültü öğesidir.
İletişimi aksatan veya tamamen engelleyen gürültü unsurlarına, kesintiler, zamanın kısıtlı
olması, kaynak kişi veya kurumun (medyanın) konu üzerindeki yetersiz bilgisi, tecrübeler,
fiziksel uzaklık, hedefin konuya çok fazla/çok az ilgi duyması, kaynak ve hedefin kişisel
beklentilerinin farklılığı gibi çok farklı örnekler verebiliriz.

Gürültü Türleri Nelerdir?
İletişim sürecini aksatan, sekteye uğratan, zayıflatan ve iletilere zarar veren her şey olarak
tanımladığımız gürültüyü 4 kategoride değerlendirebiliriz:
Fiziki: Yüz yüze konuşmayı bastıran uçak sesi, televizyon gürültüsü veya

•

televizyonun, radyonun, telefonun zayıf çekmesi vb.
•

Nörolojik: İşitme veya görme bozukluğu, zihinsel gerilik vb.

•

Psikolojik: Aşırı heyecan, sevinç, korku vb.

•

Sosyal: Çok farklı referans çerçeveleri, geçmiş deneyimler, bilgi eksikliği/fazlalığı
b

2.3.5.Referans Çerçevesi
Hem kaynak, hem de hedefin sosyalleşme sürecinde öğrendikleri, hayat tecrübeleri
onların referans çerçevelerini oluşturur. İletişim sürecini başlatan kaynak, iletiyi kodlarken,
ancak kendi bilgi ve tecrübesinin izin verdiği kadar bir yeterlilikte duygu, düşüncelerini
aktarmaya çalışabilir. Cümlelerini kurarken seçtiği kelimeler, onun bütün toplumsallaşma
tecrübesinin (aile, eğitim, arkadaş çevresi, medya) bir ürünü olarak dilinden dökülür. Aynı
biçimde, hedef de yine toplumsallaşma tecrübesinden öğrendikleriyle kodlanan mesajları açar.
Aslında iletişimin gerçekleştiği nokta, kaynak ve hedefin referans çerçevelerinin kesiştiği ortak
alandır.
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Kaynakla alıcının referans çerçevelerinin kesişme alanı ne kadar geniş olursa iletişim de
o kadar etkili olur. Ortak referans çerçevesinin genişliği, kaynak ve alıcının birbirlerini çok iyi
anladıklarını gösterir. Aynı toplumsallaşma süreçlerinden geçenler, konuşmadan bile
anlaşabilirler. Aynı meslekteki kişiler, aynı dili konuştukları için birbirlerini daha kolay
anlayabilirler. Aslında iletişim süreci dediğimiz şey de ortak referans alanlarını genişletme işidir.
Şekil 2: İletişimin Gerçekleştiği

Kaynağın Referans Çerçevesi

Hedefin Referans Çerçevesi

İletişimin gerçekleştiği ortak referans çerçevesi alanı

2.4.İletişim Sürecine İki Temel Yaklaşım
İletişim bilimciler, iletişim olgusunu ‘etkileme süreci ve anlam üretme süreci ‘ olarak iki
temel yaklaşım üzerinden değerlendirmektedirler. Bu iki temel yaklaşım, ileriki bölümlerde ele
alacağımız gibi, aynı zamanda iletişim biliminin iki temel paradigması olan liberal iletişim
kuramları ve eleştirel iletişim kuramlarının da temelini oluşturacaktır. Liberal kuramcılar
iletişimi daha çok “etkileme sürecinin bir aracı” olarak görmektedirler. Aslında bu yaklaşıma
göre, iletişim çok teknik bir süreçtir. Eleştirel kuramcılar ise, iletişimi bir “anlam üretme süreci”
olarak görürler. Anlam üretilen bir meta hâline geldikten sonra da, çok kolay manipüle
edilebilen, pazarlanabilen, propaganda malzemesi yapılabilen bir “arac”a dönüşmektedir.

2.4.1.Etkileme Süreci Olarak İletişim
İkinci Dünya Savaşı öncesi dönemde, iletişimi bir model çerçevesine oturtmaya çalışan
ilk sosyal bilimciler, iletişimi doğrusal bir süreç olarak tasvir etmişler ve sürecin kaynak, ileti,
kanal ve alıcıdan oluşan dört temel öğesinden bahsetmişlerdir.
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Bu modele göre iletişimi başlatmak isteyen kaynak kişi (veya kurum/medya), ulaşmak
istediği kişilere (hedef veya hedef kitle) yollamak istediği mesajı kodlayarak belli bir kanal
aracılığı ile gönderir. Hedef ise, kaynaktan kodlanarak gelen mesajı açarak anlamlandırır.
Böylece iletişim süreci tamamlanmış olur.

Şekil 3: Etkileme Süreci Olarak (Doğrusal) İletişim

Kaynak: Mesajı Gönderen

Kanal: Mesajı taşıyan araç

Hedef: Mesajı alan

2.4.2. Anlam Üretme Süreci Olarak İletişim
İletişimi bir anlam üretme süreci olarak görmek demek, sürecin tüm öğeleri (kaynak, ileti,
alıcı gibi) arasında bir etkileşim olduğunu ve bunun irdelenmesi gerektiğini kabul etmek
demektir. Sesli veya görüntülü sembollerin nasıl oluştuğu, anlamlarının nasıl kodlandığı, nasıl
yorumlandığı/okunduğu, toplumsal ve kültürel bağlamı içerisinde değerlendirilir. Yani iletişimin
gerçekleşmesi, doğrusal ve teknik bir akıştan öte, zihinsel bir emek isteyen devinimsel bir
süreçtir (Cangöz, 2013:7). Bu paradigma, iletişimi anlamların üretilmesi ve değişimi olarak
görür. Kaynağın iletiyi üretme sürecinde etkilendiği toplumsal ve kültürel boyutları ele alır.
Metinlerin içerdiği iletilerin kültürün içindeki rollerine bakar.
1950’lerden sonraki iletişim araştırmaları, iletişimin dört temel ögesine (kaynak, ileti,
kanal ve alıcı) geribildirimi (feedback) ekleyerek, iletişimi doğrusal değil, dairesel ve döngüsel
bir yapı olarak kuramsallaştırmışlardır. Ayrıca hem kaynağın, hem de alıcının (hedef) iletiyi
sağlıklı bir biçimde yorumlamasını ve çıkarımlarda bulunmasını engelleyen gürültü iletişimin
ögeleri arasına katılmıştır. Daha sonraları iletişim sürecini etkilediği belirtilen ve çeşitli
kaynaklarda farklı tanımlar getirilen pek çok öğe daha iletişim modeline eklenmiştir (Cangöz,
2013:5).
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Şekil 4: Anlam Üretme Süreci Olarak (Döngüsel) İletişim Şeması

Kaynak: Mesajı
Gönderen

Kanal: Mesajı taşıyan araç

Hedef: Mesajı alan

Feedback: Hedefin Kaynağa cevabı

İletişimi bir anlam üretim süreci olarak yorumlayan paradigmanın ilk temsilcileri, kitle
iletişim araçlarına eleştirel yaklaşan Marksist toplum eleştirisine dayanan ve Frankfurt Okulu
kökenli toplumbilimcilerdir. Kapitalist ekonomik düzene ve liberal sisteme yönelik eleştiriler
getiren ve her biri var olan toplumsal ve iletişimsel yapının radikal ve dönüşümcü bir
eleştirisinden yola çıkan bu görüşler ‘eleştirel’, ‘kuramsal’, ‘kültürel’, ‘toplumbilimsel’ ya da
‘değişimci yaklaşımlar’ gibi adlarla tanımlanmıştır. İngiltere ve Batı Avrupa’daki araştırmacılar
tarafından geliştirilen bu yaklaşımların niteliklerini etki odaklı çalışmalardaki gibi kesin
çizgilerle ayırt etmek zor olsa da genel olarak endüstrileşmiş kapitalist toplumların Marksist
eleştirisine dayanan daha geniş bir geleneğin içine konumlandıkları söylenebilir (Yüksel,
2013:23). Çıkış noktasını Karl Marx’ın görüşlerinin oluşturduğu ve onun toplum ve değişimi,
tarih ve insan, fikirler ve ideoloji anlayışını çıkış noktası olarak kabul eden eleştirel
yaklaşımların temelinde medyanın üretim faktörleriyle, kapitalist endüstriyel oluşumun genel
tiplerine benzeyen üretime sahip olduğu düşüncesi yatar. Bu paradigma ile ilgili konular ve
tartışmalar ileriki bölümlerimizde daha ayrıntılı işlenecektir.
İletişim toplumsal bir süreçtir. İletişimin, hedef kişi veya kitlede bir tutum veya fikir
değişikliği hedefleyerek yapılıyor olması bile, onun bireysellikten çıkıp toplumsal bir olgu
olması için yeterli sebeptir. İletişim bir anda olup biten, grupsal veya toplumsal yapıdan
bağımsız bireysel bir olay olmayıp, onu hazırlayan olaylar dizisinin yansıması olarak ele
alınabilecek bir süreçtir. Bu sürecin en temel üç öğesi kaynak, ileti ve hedef iken, bunlara ilave
olarak kanal/araç, kod/kodlama/kodaçma, feedback/geribesleme, gürültü ve referans çerçevesi
diğer iletişim öğeleri olarak sayılmalıdır. İletişim sürecine iki temel yaklaşım biçimi vardır.
Birincisi etkileme süreci olarak (doğrusal) yaklaşım, ikincisi ise anlam üretme süreci olarak
(döngüsel) yaklaşımdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
İletişimin anlık olup biten bir olay olmadığını, akıp giden bir sürecin bir parçası olduğunu
öğrendik. İletişimin bireysel değil, toplumsal bir olgu olduğunu öğrendik. İletişimin kaynak, ileti
ve hedef olmak üzere üç temel öğesini ve bunlara ilave olarak bilmemiz gereken kanal, kodkodlama-kodaçma, gürültü ve referans çerçevesi olmak üzere diğer öğelerini öğrendik. Kaynak
ile alıcı arasındaki ortak referans çerçevesinin ne kadar geniş olursa, iletişimin o kadar sağlıklı
kurulabileceğini öğrendik. İletişim sürecinde doğrusal ve döngüsel olmak üzere iki temel
yaklaşım olduğunu, bu yaklaşımların iletişim akışlarını şema üzerinde görerek öğrenmiş olduk.
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Bölümün Soruları
1.

İletişimin toplumsal bir olgu olduğunu bir örnekle açıklayınız.

2.

Süreç ne demektir. İletişim neden bir süreç olarak anlaşılmalıdır?

3.

İletişim sürecinde gürültü faktörünü tanımlayarak, gürültü çeşitlerini sayınız.

4.

Referans çerçevesi ve iletişim sürecindeki önemi nedir?

5.

Geri besleme (feedback) olmadan iletişim gerçekleşmiş olur mu? Tartışınız.
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3.İLETİŞİM TÜRLERİ VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.İLETİŞİM TÜRLERİ VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI
3.1.İletişim Türleri
3.1.1.Sözlü İletişim
3.1.2.Yazılı İletişim
3.1.3Sözsüz İletişim
3.2.İletişim Biçimleri
3.2.1.Bireyin İç İletişimi
3.2.2.Bireylerarası İletişim
3.2.3.Grup İletişimi
3.2.4.Örgütsel İletişim
3.2.5.Kitle İletişimi
3.3.Kitle İletişimi
3.3.1.Kitle Kavramı
3.3.2.Kitle İletişimi ve Araçları
3.3.3.Kitle İletişim Araçlarının İşlevleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sözlü, yazılı ve sözsüz iletişim ne demektir?
2. İletişimin kaç farklı biçimi vardır?
3. Kitle kavramı neyi ifade ediyor?
4. Kitle iletişim araçları bireysel ve toplumsal hayatımızı nasıl etkiler?
5. Kitle iletişiminin, diğer iletişim biçimlerinden farkı nedir?
6. Bir toplumda maddi veya manevi bir kültürel yeniliğin yaygınlaşmasında medyanın
payı olabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İletişim türleri

Yazılı, sözlü, sözsüz iletişim
türlerini tanımak

İletişimin biçimleri

İletişimin, iç iletişimden
kitle iletişimine kadar farklı
biçimlerini kavramak

Kitle iletişimi ve araçları

Kitle ve kitle iletişimi
kavramlarını anlamak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

Kitle iletişim araçlarının

Medyanın bireysel ve
toplumsal işlevlerini
öğrenmek

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

işlevleri
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Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar
Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

Anahtar Kavramlar
•

İletişim türleri,

•

İletişim biçimleri,

•

Kitle,

•

Kitle iletişim aracı,

•

Medyanın etkileri
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Giriş
İletişimi madde boyutuyla ele aldığımızda ‘iletişim türleri ve biçimleri ile kitle iletişim
araçları’ başlıkları altında sınıflandırmak bize bu disiplinin anatomisini tanımada yardımcı
olacaktır. İnsanların da dâhil olduğu canlı sistemi içinde farklı şekillerde gerçekleşen iletişimin,
boyutu ve yöntemleri bireyin iç iletişiminden kitle iletişimine kadar değişiklik gösterir. Dünya
kurulduğundan bu güne var olan iletişim süreci, gelişen ve değişen koşullarla birlikte yeni
boyutlar kazanmış ve çeşitlenmiştir. Sözlü, yazılı ve sözsüz olarak sınıflayabileceğimiz iletişim
türleri, biçimsel olarak ise bireysel, bireylerarası, grupsal, örgütsel ve kitle iletişimi olarak
gruplandırılabilir. İletişim alanının sınırlarının genişlemesi ancak modernleşmenin getirdiği
araçlarla mümkün olmuş ve kitle iletişimi ortaya çıkmıştır. Kitle iletişimi sağlayan bu araçların
hedef kitle üzerindeki etkileri tartışılmaz iken, bu etkinin boyutları ve medyanın bireysel ve
toplumsal işlevleri ise iletişim biliminin üzerinde durduğu önemli konulardan olmaya devam
etmektedir.
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3.1.İletişim Türleri
İletişim türlerini, sözlü iletişim, yazılı iletişim ve sözsüz iletişim, yani beden dili olarak
üç başlık altında toplayabiliriz.

3.1.1.Sözlü İletişim
İletişimin en yaygın biçimi sözlü iletişimdir. Gerek bireylerarası iletişimde, gerekse kitle
iletişim araçlarında iletişim türü olarak sözel iletişim kullanılır. Televizyon, radyo ve yeni
medyada da yine ses, en sık kullanılan kodlama sistemidir. Birey veya kurumun, insan bedeninin
sağladığı imkânları (soluk, ses telleri, dil, diş, dudak vs) kullanarak alıcı kişi veya kitlelere
gönderdiği iletiler, hedef kitlenin duyu organları ile algılanıp işlenmesi ve anlamlandırılması ile
sözlü iletişim süreci gerçekleşir.
İletişim söz, yani dil ile başlar. İçinde yaşadığımız toplumda, yaşam alanlarımızın hemen
hemen her anında karşımızdaki insanlarla iletişim kurmak amacıyla art arda sözcükler
sıralayarak cümleler kurarız. Böylece sözcükler aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi
karşımızdaki insanlara aktarırız. İletişim çalışmaları içerisinde dil ile gerçekleştirdiğimiz bu
iletişim biçimine (konuşma/dinleme eylemine) sözlü iletişim adı verilmektedir (Uluyağcı,
2013:IV).
İnsanlar içine doğdukları toplumun dilini (ana dillerini) doğal yollarla öğrenirler. Fiziksel
veya mental bir sorun olmadığı sürece, bireyler günlük ihtiyaçlarını karşılayacak kadar sözel
iletişim kurmayı, yani konuşmayı belli bir yaşa geldiklerinde öğrenmiş olurlar. Ancak, konuşma
yetisine sahip olmak, sözlü iletişimde başarılı olmak için yeterli değildir. İletişim beceri ister ve
en sık kullandığımız iletişim yöntemi olarak sözlü iletişimde de başarılı ve etkili olabilmek için
belirli bir bilgi ve beceriye ihtiyaç vardır.
Sözlü iletişimde başarılı olmak, konuşma sırasının size veya bir başkasına ne zaman ve
nasıl geldiğini anlamayı, bir konuyu açıklamayı ve değiştirmeyi, konuşmaya bir başkasını davet
etmeyi, konuşmayı nasıl sürdürülebileceğini veya sonlandırabileceğini bilmeyi içerir. Anlamda
uzlaşma her iki tarafın da birbirlerini doğru anladıklarından emin olmaları demektir.
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Etkili Bir Sözlü İletişim İçin Püf Noktaları:
•

Dilin öğeleri doğru sesleyebilmek

•

Sesin rengi, tonu, üslubu ve vurgulamalarının uygun olması

•

Söz sırası alabilmeyi becermek,

•

Alıcının anlayacağı biçimde iletişim kurmak,

•

Etkili dinlemek

•

Dinleyici ile göz teması sağlamak

•

Uzlaşmacı ve empatik olmak

•

Anlaşılır ve akıcı konuşmak

•

Dinleyicinin dikkatini çekecek ve hoşuna gidecek biçimde konuşmak

Sözlü iletişimde, hedef kişi veya kitleye uygun nitelikte sözcüklerin seçilmesi kadar, bu
sözcükleri söylerken kullanılan ses tonu, vurgu, diksiyon gibi konuşma tekniklerinin de
gözetilerek iletişimin sürdürülmesi önem taşır. İletişimin yetkinleştirilmesine yönelik önemli
işlevleri olan geribildirim, aktif dinleme ve empati gibi teknikler de sözlü iletişimde çok
önemlidir (Bıçakçı, 1998:41).
Sözlü iletişimde başarılı olmak ve güzel konuşabilmek demek, anlaşılır olmak ve
konuştuklarımızın muhataplarımız tarafından sıkılmadan ve ilgiyle dinlenilmesi demektir.
Sadece yüz yüze konuşmada değil, telefon görüşmelerinde veya kitle iletişim araçları yoluyla
kurulan sözlü iletişimde başarı için mutlaka kaynak kişinin sözün gücünün farkında olması ve bu
gücü çok dikkatli kullanması gerekir. Güzel konuşma hem eğitim, hem hayat başarısını doğrudan
etkileyen bir faktördür.

3.1.2.Yazılı İletişim
Yazılı iletişim, “yazı” ile sağlanan bir iletişim türüdür. Yazı, sıklıkla, bir dildeki sözleri
temsil eden semboller sistemi olarak ifade edilir. “Söz uçar; yazı kalır” atasözünde ifade edildiği
üzere, sözler kalıcı değilken yazı somut bir varlıktır ve teorik olarak dünya durdukça muhafaza
edilebilir.
Yazının bulunmasıyla başlayan yazılı iletişim, kâğıdın icadına kadar tablet, papirüs ve taş
üzerine yazılarak sağlanmaktaydı. Çoğu bilim adamı, tarihi yazının bulunması ile başlatmaktadır.
Çünkü insanların yaşadıklarını ve düşüncelerini kayıt altına almaları ve gelecek kuşaklara
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aktarılabilmesi ancak yazı ile mümkün olmuştur. Yazı, insanların mağara duvarlarına, kaya ve
taşlara yaşadıkları olayları anlatan resimler yapmaları ile başlamıştır. Zamanla resimler,
ideografik yazı şekline dönüşmüştür. Tarihi bulgular, bilinen en eski yazı sisteminin M.Ö. 3200
yıllarında Sümerler tarafından kullanıldığını göstermektedir. Sümerlerin ilk yazı çalışmaları,
tapınak ve depolardaki malları kaydetmek amacıyla, her varlık ve olay için bir şekil kullandıkları
resim yazısına dayanmaktaydı.
Kâğıt ve matbaanın bulunmasıyla yazılı iletişim, gerek bireylerarası, gerekse kitlesel
anlamda iletişim olanaklarının genişlemesini ve uzak mesafelerle de haberleşmeyi mümkün hâle
getirmiştir. Kitap, gazete, dergi gibi basılı ürünlerin geniş kitlelere yayılmasıyla, yazılı iletişim
kitlesel bir boyut kazanmıştır (Bıçakçı, 1998: 37-38).
Yazılı ve sözlü iletişim kullandıkları araçlar bakımından farklılık gösterirler. Sözlü
iletişimde, iletişim söz/ ses ile kodlanırken, yazılı iletişimde görsel unsurlar/yazı kullanılır.
Yazılı iletişim zaman ve mekânı aşarken, sözlü iletişimde, teknoloji kullanılmadığı sürece hedef
ile alıcı aynı yer ve zamanda olmak durumundadır. Bu sebeplerle, içerik bakımından önemli olan
bilgiler veya konuşma dili ile bozulma riski bulunan iletiler yazılı olarak aktarılır (Yücel,
2011:83-84). Yazılı iletişimin, kaynağa, iletilerini hedef veya hedef kitleye gönderilmeden önce
kontrol etme ve denetleme imkânı sunması bir ayrıcalık olarak kaydedilirken, sözlü iletişime
göre feedback imkânının daha sınırlı olması ise, bu iletişim türünün zayıf yönü olarak ön plana
çıkar.
Yazılı iletişimi diğer iletişim biçimlerinden ayıran özellikler:
•

Bilginin kalıcı olmasını sağlar.

•

Bilginin aynen aktarılmasını sağlar.

•

Gelecekte başvurmak amacıyla iletişimin kalıcı olarak kaydedilmesini sağlar.

•

Uzun iletilerin aktarılması için en ideal yoldur.

•

İletide izinsiz olarak yapılabilecek değişiklik riskini en aza indirir.

•

Kesin, açık ve kapsamlı bir şekilde iletişim kurmayı sağlar.

•

Aynı anda birden çok kişiye iletinin ulaştırılmasını sağlar.
(Küçük, 2012’den aktaran, Çolak, 2013:19-20)

Burada yazılı iletişime has en önemli özellik kalıcı olmasıdır. Yazılı iletişimin kalıcı
olması ve bu iletişim biçiminde ileti üzerinde değişiklik yapma riskinin az olması nedeniyle,
48

herhangi bir anlaşmazlık durumunda yasal kanıt olarak kullanılabilme üstünlüğünü de
beraberinde getirmektedir. Bu nedenle kişiler ve kurumlar arasında kurulan iletişimde yazı hem
bağlayıcı hem de güvenilir bir araçtır. Yazılı iletişimin kalıcı olması bazı istenmeyen durumlarda
bir sınırlılığa da dönüşebilir.
Yazılı iletişimin zaman alıcı olması, baskı ve dağıtım maliyetlerinin olması, bürokrasiyi
arttırması ve birçok formalite içermesi gibi bazı dezavantajları da bulunmaktadır.
Yazının gücünden yararlanmak ve sağlıklı yazılı iletişim kurabilmek için uyulması
gereken çeşitli kurallar vardır. Bu kurallar dikkate alınarak iletişim kurulduğunda hedef kişi veya
kitlede amaçlanan fikir veya davranış değişikliğinin sağlanması daha kolay olacaktır (Küçük,
2012):
•

Yazıda kullanacağınız sözcüklerin anlamını iyi bilin ve yerinde kullanın.

•

Her cümlede bir düşünceyi, her paragrafta tek bir konuyu anlatmaya çalışın.

•

Mümkün olduğunca kısa cümleler yazmaya çalışın.

•

Olumlu ifadeler kullanın çünkü olumsuz ifadeler daha zor anlaşılmaktadır.

•

Özne-yüklem uyumuna dikkat edin.

•

Yazdıklarınızı tekrar okuyarak ifadelerinizin doğruluğundan ve açıklığından emin

•

Dikkat edilmesini istediğiniz sözcük veya cümleleri belirginleştirin. (altını çizin,

olun.
italik yazın vb.)
•

Fazla abartılı ve gereksiz sözcüklerden kaçının.

•

Eski, az kullanılan, herkes tarafından bilinmeyen sözcükleri ve deyimleri

kullanmayın.
•

Gereksiz tekrarlardan kaçının.

•

Okuyucuyu düşünerek yazın.

Yazılı iletişimden farklı ve üstün bir yön olarak sözlü iletişimde, kaynak ve hedef
genellikle aynı yer ve zamanı kullandığı için, sözsüz iletişimin (beden dilinin) olanaklarından
yararlanma imkânı vardır.

3.1.3Sözsüz İletişim
İletişimin, özellikle yüz yüze iletişimin, önemli bir bölümünü sözsüz iletişim dediğimiz
“beden dili” oluşturur. Beden dili, iletişim ortamındaki kaynak ve hedefe yineleme, vurgulama,
tonlama, sesini yükseltme/alçaltma olanakları sunarak iletişimi çok etkili hâle getirir (Yücel,
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2011:84) Beden dili, dünyaya gelen her bireyin diğer insanlarla iletişime geçmek için kullandığı
ilk türdür. Birey sözlü iletişime konuşmaya başladıktan sonra, yazılı iletişime ise, ancak belli bir
eğitim aşamasından geçtikten sonra başlayabilir.
Sözsüz iletişim, diğer türlere göre “kesintisiz” olma özelliği gösterir. Aynı ortamda
bulunduğumuz kişilere istesek de istemesek de, farkında olsak da olmasak da sürekli bir biçimde
“sözsüz iletişim” hâlinde oluruz. Çünkü bedenimizin duruşuyla, kıyafetimizle, saç tipimizle veya
aksesuarlarımız ile istem dışı olarak mesaj veririz.
Yüz yüze iletişimdeki beden hareketlerimiz, yüz ifademiz, mimiklerimiz, jestlerimiz, ses
tonumuz, vurgulamalarımız, kelimeler ile kodlamış olduğumuz mesajımızın içeriğinden çok
daha fazla önem kazanmaktadır. İletişim sürecinde kullandığımız kelimelerin anlamları, bütün
iletişimin sadece yüzde 10’una denk gelirken, yüzde 30’unu ses tonu, yüzde 60’ını ise beden
dilimiz oluşturmaktadır. Kısacası “ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz” iletişim sürecinin
belirleyeni olmaktadır.
Şekil 5: İletişim enstrümanlarının etkileme güçleri

Yazılı veya sözlü iletişimde kullanılan kelimeler aşağı yukarı herkes için aynı şeyleri
ifade ederken, duruş, yüz ifadesi, sesin rengi (sözsüz iletişimin) herkes tarafından farklı
yorumlanabilir. Aynı kültürü paylaşan insanlar için, tanımlanmamış, üzerinde uzlaşılmamış
beden dili hareketleri tabii olarak farklı yorumlanmaya açık iken, herkesin üzerinde mutabık
kaldığı “kalıplaşmış” beden dili mesajları da vardır. Söz gelimi, Türkiye’de başı aşağıya doğru
sallamak “evet”, yukarı doğru kaldırmak “hayır” anlamına gelmektedir. Bu baş hareketleri diğer
ülke toplumlarında çok daha farklı anlamlara gelebilir.
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Püf Noktası:
Nasıl söylediğiniz, ne söylediğinizden daha önemlidir.

Sözsüz iletişim süreci ve süreçten çıkarılabilecek her anlam kültürden kültüre
değişebilmektedir. Bir kültürdeki olağan davranışlar, bir başka kültürün üyeleri tarafından
tamamen yanlış anlaşılabilir. Şimdi baş hareketleri ile ilgili farklı kültürlerden birkaç örnek
verelim (Laver & Hutcheson, 1972’den aktaran Çolak, 2013:21):
•

Japonya'nın kuzey bölgelerinde yaşayan Ainu'lar arasında bu anlamda kafa

işaretlerine hiç rastlanmaz. Ainularda, olumsuzluk işareti için genellikle sağ el kullanılır. Sağ
elin sağdan sola sallandıktan sonra göğüs hizasına getirilmesiyle olumsuzluk işareti verilmiş
olur. Her iki elin de zarif bir davranımla göğüs hizasına kaldırılarak, avuç içleri yukarı bakacak
şekilde aşağı doğru salıverilmeleri ise olumluluk anlamını taşır.
•

Malaya'nın iç bölgelerinde yaşayan zenci pigmelerden Semanglar arasında, "evet"

anlamında baş sert bir davranımla öne uzatılır; "hayır" anlamında bakışlar yere indirilir.
•

Habeşler, "hayır" anlamında başlarını sağ omuza doğru sert bir hareketle

çevirirler; "evet" demek için, başı geriye atarken kaşlarını da kaldırırlar,
•

Borneo'lu Dyaklar için kaşların kaldırılması "evet", hafifçe çatılması "hayır"

anlamına gelir.
•

Maoriler kafayı ve çeneyi kaldırmak suretiyle "evet" derler; Sicilya'da ise aynı

davranış "hayır" anlamını taşır.

3.2.İletişim Biçimleri
İletişim türleri, özneden başlayarak, kitleye kadar genişleyen bireyin kendisi ile iletişimi,
bireylerarası iletişim, grup iletişimi, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi olarak 5 farklı boyutuyla
ele alınabilir.

3.2.1.Bireyin İç İletişimi
“İç iletişim” veya “öz iletişim” olarak da kullanılan bu iletişim türü, kişinin düşünmesi,
kendini sorgulaması, kendini dinlemesi, zihin dünyasında yolculuğa çıkması gibi, dışa vurmadığı
iletişim biçimini ifade etmek üzere kullanılır. Bir kişinin; ihtiyaçlarının, değerlerinin, tutum,
davranış ve yeteneklerinin farkına varması, düşündüklerini ve hissettiklerini kavramaya
çalışması, kendisiyle geliştirdiği iç iletişimle mümkün olur.
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Kişinin düşünerek, kendi içinde anlamlar yaratması olan (Usluata, 1994:44) iç iletişim,
kişinin kendi kimlik ve kapasitesini kavramasını sağlar. Kişinin kendi kendini motive ederek
kurduğu iç iletişim, içinde bulunduğu durum ile yapmak istedikleri (hedefleri) arasındaki ilişkiyi
sağlıklı biçimde hesap edebilmesine, daha doğru kararlar vermesine, diğer insanlarla iletişimini
etkili kurabilmesine yardımcı olur.

3.2.2.Bireylerarası İletişim
Bireylerarası iletişim, klasik iletişim tanımlamalarında kullandığımız, “kaynak, mesaj,
hedef” öğelerini sağlayan, belli bir yakınlık içinde gerçekleşen (yüz yüze ilişki gibi), karşılıklı
olarak mesaj alış verişinin olduğu (çift yönlü), sözlü, yazılı veya sözsüz olarak gerçekleşebilen
iki veya daha fazla kişi arasındaki iletişimi anlatır. Bireylerarası iletişimde yüz yüze iletişim
kurulabileceği gibi, kitle iletişim araçları dışında kalan kişisel araçlarla da (mektup, telefon, faks
vb.) iletişim kurulabilir.

Toplumsal Yapı Bireylerarası İletişim İle Kurulur.
Bireylerarası iletişim, toplumsal ve kurumsal iletişimin özünü oluşturur. Canlı bir
organizma gibi düşünülen toplumsal yapı, ancak bireylerarası iletişim ile kurulabilir.
Çünkü toplum, birbirinden bağımsız ve ilgisiz insanların toplamı değil, birbiriyle sosyal,
ticari, idari vs. ilişkiler ağı ile bağlanmış, organize olmuş bir yapıdır. Birey doğduğu
andan itibaren birinin evladı, kardeşi, torunu, kuzenidir. Aile ilişkisinden başlayarak, iş
hayatındaki ilişkilere kadar hayatımızın her anını bireylerarası ilişkiler ile kurarız.

Kişiler kendilerini çevrelerine kabul ettirebilmek ve toplum içinde yaşayabilmek için;
bilgi, anlam ve düşünce alışverişlerini içeren iletişim eylemine girerler. Kişilerarası iletişim,
toplumsal iletişimin ve onun bir çeşidi olan kurumsal iletişimin özünü oluşturur. İletişimin
başlıca amacı, bireylerarası ilişkilerin kurulup devam ettirilmesini sağlamaktır (Çolak, 2013:22).
İletişim toplumun, kurumlaşmanın ve bir arada yaşamanın temelidir.
Bireylerarası iletişim, “insanların birbirleriyle amaçsal bir yönelimi gereği” ortaya
çıkmaktadır. Dolayısıyla bu iletişim türünde, aile, arkadaşlık gibi küçük birincil grupların veya
sendika, dernek gibi büyük ikincil grupların dinamiklerine göre yüz yüze, birebir veya birden
fazla kişiyle kurulmaktadır (Önür, 2013:260).
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Bireylerarası iletişim, bilgi edinme, seçme, algılama, yorumlama, saklama, başkalarını
tartıp varılan yargılara göre davranma sanatı olarak tanımlanır. Kişi dış dünyayı anlamak için,
kendi amacına uygun olarak çevresine ve çevresindekilere ilgi gösterir. Çevreden aldığı
verileri/mesajları önemsemesi durumunda bilgiye dönüştürür. Bilgi edinmede veri seçimi,
yorumu ve saklanması önemlidir. Seçimde, yorumda ve saklamada bireyin gereksinimi, tutumu,
inançları, değer ölçüleri, hedefleri, yetenekleri, kullanım olasılığı, deneyimleri ve alışkanlıkları
önemli etkenler olarak öne çıkar. Usluata’nın Ruben’den (1984:250) aktardığına göre,
bireylerarası iletişim şu şekilde gerçekleşir (1994:46):
Şekil 6: Bireyler Arası İletişim
XA
Algılanan ileti

Gönderilen ileti

A BİREYİ

B BİREYİ

XB
XA: A Bireyinin sözleri, davranışları, beden dili
XB: B Bireyinin sözleri, davranışları, beden dili
: Gönderilen mesaj
: Algılanan mesaj

3.2.3.Grup İletişimi
Grup, ortak birtakım özellikleri paylaşan, birbiriyle etkileşim içinde olan, ortak bir amacı
paylaşan insanlardan oluşan bir topluluk olarak tanımlanabilir. Grup yüksek oranda bir bağlılığı
gerektirir ve grup üyelerinin paylaştığı özellikler ortak ilgi alanları, değerleri, ortak etnik/dil
geçmişi ve akrabalık bağları olabilir. Bir topluluğa grup diyebilmek için, yan yana veya bir arada
bulunmaları yeterli değildir. Grupların oluşması ve varlığını sürdürebilmesi için mutlaka üyeleri
arasında bir iletişim ve etkileşimin bulunması gerekir. Diğer yandan "grup" diye adlandırılan
sosyal varlıklar; genel bir deyişle insanların "iletişim davranışı"nı etkilemektedir. İletişim yoksa,
grup yoktur, sadece bir yığın veya kalabalık vardır.
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Gruplarda iletişim, “bir grup olarak hareket etme özelliği kazanmış kişiler” arasında
gerçekleşmektedir. Grubun ortak özellikleri, grup iletişiminin yoğunluğunu, içeriğini ve akışını
büyük ölçüde belirlemektedir. Grup iletişimi de kişilerarası iletişimde olduğu gibi, aynı mekânı
paylaşma ve yüz yüze gerçekleşme özelliklerini taşır. Gruplar iletişimlerini yüz yüze
kurabilecekleri gibi, iletişim teknolojileri aracılığıyla da kurabilirler. Telekonferans teknikleriyle
gerçekleştirilen iletişim, grup içi ve gruplar arası iletişimin bir aracı kullanılarak
gerçekleştirilmesine güzel iyi bir örnektir (Dal, 2013:102).
Grup iletişimi, grup içi ilişkileri düzenleyen, grubu koordine eden ve grup normlarını
belirleyip yayan bir iletişim türüdür. Bu sayede bireyler arasında koordinasyon sağlanmakta,
otorite ve normlar tanımlanmakta, çevreyle veri alışverişi gerçekleştirilmektedir. Grup iletişimini
etkileyen en önemli faktör grubun özellikleridir. Grubun özelliklerine göre kendine has iletişim
yapısı oluşur ve grup üyeleri içinde yer aldıkları bu yapıya ters düşmemek için zorunluluğu olan
veya olmayan iletişim kurallarına ve biçimine uymaya özen gösterirler (Dal, 2013:102).
İletimin gerçekleşme biçimi ve insani ilişkiler bakımından grupları, birincil ve ikincil
gruplar olmak üzere iki kategoride değerlendirebiliriz.
Birincil grup belli, tek veya birkaç amacı gerçekleştirmeye yönelik olmayıp; onun yerine
bireylerin toplam yaşamıyla ilgili olarak destek ve anlayış temeli üzerine kurulmuştur. Bu
nedenle aile ve arkadaş çevresi gibi birincil gruplarda ilişkiler kişisel ve senli benli (enformel)
gerçekleşir.
Günlük yaşamda insanlar aynı zamanda ikincil gruplarda yer alırlar. İkincil gruplar
geçicidir; amaçları değişir; yapıları ve rolleri gevşekçe tanımlanmıştır; birincil amaçları belli bir
görevi tamamlamak değildir; paylaşılan eylem veya bağdan geçerek ortak tatmine ulaşmaktır.
İkincil gruplarda sayı genellikle daha fazladır; ilişki kişisel, yakın ilişki değil, resmi sizli bizli
(kurumsal, formel bir yapıda) ilişkilerdir.

3.2.4.Örgütsel İletişim
Örgüt, iki veya daha fazla kişinin, ortak bir amacı gerçekleştirmek için, davranışlarını
biçimsel kurallara göre düzenlediği bir yapı anlamına gelir. Ortak bir amacı gerçekleştirmek için
bir araya gelen bireyler, gruplar, topluluklar ve örgütler için iletişim hayati bir öneme sahiptir.
İnsanlar; okullar, dernekler, kulüpler, şirketler, çeşitli kamu kurumları, siyasi partiler, hastaneler
gibi farklı örgütlerle iç içe yaşarlar. Örgüt içi haber ve bilgilerin yayılmasına olanak sağlayan
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örgüt içi iletişim, kişiler ve süreçler arasında bir köprü işlevi görür. Açık iletişim sistemi ile
çalışmak zorunda olan örgütler, doğaldır ki iletişim olmadan ayakta kalamazlar (Dal, 2013:105).
Örgütsel iletişim, bir örgütün varlığını sürdürmesinde merkezi bir konuma sahiptir ve tüm
örgütsel süreçlerde önemli bir rol oynamaktadır. Bu iletişim biçimi, bir örgütün çeşitli kısımları
ve personeli arasındaki bilgi, veri, algı, anlayış, yaklaşım aktarmaları işinde kullanılan her türlü
yöntem, araç, gereç ve tekniği ile bu aktarmadaki çeşitli sistemleri (kanalları) ve yazılı, sözlü,
sözsüz her türlü mesaj şeklini içermektedir. Örgütsel iletişim, ‘bir örgütün çeşitli birimleri ve
çalışanları arasında bilgi, duygu, anlayış ve yaklaşım paylaşımını, bu paylaşım sürecindeki her
türlü araç-gereç ve yöntemi, söz konusu paylaşımla ilgili çeşitli kanalları ve mesaj şekillerini
içeren süreçtir (Çolak, 2013:24). Çolak’ın Gürgen’den(2007: 39) aktardığına göre, örgütsel
iletişimin önemli işlevleri vardır (2013:24). Bunlar: bilgi sağlama, ikna etme ve etkileme,
emredici ve öğretici iletişim kurma ve birleştirme.
Örgütteki bireyler ve gruplar arasındaki uyum, örgütün misyon ve vizyonuna uygun
yönetim ve organizasyon, ancak ideal bir örgütsel iletişim ile sağlanabilir. Örgütsel iletişim
olmadan herhangi bir örgütsel eylemin ya da yönetim sürecinin başarıyla yürütülmesi mümkün
olmaz.
Örgütsel iletişimin güçlü olduğu bir örgütte, örgütün misyon, vizyon ve stratejik
hedeflerinin doğru olarak anlaşılmış ve benimsenmiş olması, örgüt üyelerinin bu hedeflerin
gerçekleştirilmesi için, güç birliği ve işbirliği içinde olmaları gerekir.

3.2.5.Kitle İletişimi
Bir iletişim biçimi olarak kitle iletişimi, yukarıda zikredilen ilk 4 iletişim biçiminden,
bireysel, toplumsal, araçsal, ekonomik, kültürel gibi pek çok açıdan farklılık arz eder. Bu yüzden
ayrı bir başlık altında ayrıntılı biçimde işlenmiştir.

3.3.Kitle İletişimi
3.3.1.Kitle Kavramı
Sosyolojik bir terim olarak kitle toplumbilimciler tarafından hem olumlu, hem de
olumsuz anlamlarda kullanılmaktadır. Olumsuz anlamda "çokluk" veya "kalabalık"a karşılık
gelen anlamlar çıkarılabilir ki özellikle cahil ve kuralsız insan topluluklarını ifade etmede
kullanılır. Bu bağlamda kelime sık sık kültür eksikliğini, zekâ kıtlığını ve akıllı olmamayı
kasteder. Olumlu anlamda ise özellikle sosyalist kültürlerde, gücü ve belli amaçlar için organize
olup çalışan insanların dayanışmasını ifade etmekte kullanılır (McQuail, 1994:32).
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Kitle kavramıyla birlikte Fransız Devrimi’ne karşı olan tutucu geleneğin basmakalıp
eleştirileri yeniden gündeme gelmiştir. Şöyle ki, kitleye, “karmaşa içindeki topluluğun vahşiliği”
gibi oldukça olumsuz bir anlam yüklenerek, “ayak takımı” olarak görülmüştür. Bu imge, her
grev ve gösteride onaylanarak, kitlelerin şehre akını toplumsal psikopatoloji olarak açıklanmış,
basın ve toplanma özgürlüğünü de derinden etkileyen bu yaklaşım, kitleyi “yerleşik düzene karşı
bir tehdit” olarak görmüştür (Mattelart, 2001:45).

Le Bon’a Göre Kitle:
Le Bon, kitleyi ‘basit ve alelade manasıyla, milliyetleri, meslekleri, cinsiyetleri ve
kendilerini bir araya toplayan tesadüf her ne olursa olsun, rastgele bir fertler topluluğu’
olarak tanımlar (Le Bon, 1995: 31). Le Bon’un bu yaklaşımına göre kitle, düzene karşı bir
tehdittir. Kitle ancak “uyurgezer, hipnotize olmuş, halüsinasyon içinde, birbirinden
etkilenen, çabuk tepki gösteren, saf ve mantıksız bir varlık” olarak tasavvur edilir. Le Bon
1895’te yazdığı “Kitle Psikolojisi” kitabında bu görüşleri savunur.
(M tt l t 2001 45)
Kitle kavramının ilk elde çağrıştırdığı "kalabalık", "çokluk", "yığın" gibi kavramların
tarihçesi Antik Yunan'a, Eflatun'un demokrasiye yönelttiği eleştirilere kadar götürülebilir.
Ancak, bu çağrışımların ötesinde, kitle kavramının böylesine yaygınlık kazanması, bugün sosyal
bilimlerde kullanılan birçok kavram gibi, 1789 Fransız İhtilali'nden sonradır. Bu yüzden,
varlığını Fransız İhtilali'ne borçlu olan pek çok başka kavram gibi, bu kavramın da herkes
tarafından benimsenen, açık, "bilimsel" bir tanımı yoktur. Kavram, kullanan kişinin kendine
biçtiği yere göre bir anlam kazanmaktadır. Politikacı için kitle, seçim döneminde desteğine
ihtiyaç duyulan kişiler demektir. Sömürgeci Avrupa içinse kitle, Süveyş Kanalı'nın doğusunda,
Ekvator çizgisinin güneyinde veya Vistül ırmağının öte yakasında yaşayan, sanayileşmemiş,
cahil insanlar demektir (Avcı, 1990:11).
Kitle kavramının içindeki bu bulanıklığın bir diğer nedeni de, 1789'dan sonra, ihtilalöncesinin zorunlu kıldığı ittifakların bozulup bozulup yeniden kurulması; bu hercümerç içinde
ortaya çıkan toplumsal sınıfların ve çıkar gruplarının sınırlarındaki belirsizliklerdir. Daha sonra
ortaya çıkan bilimsel, teknolojik, demografik, siyasal ve toplumsal dönüşümler de, dikine ve
enine toplumsal hareketliliği alabildiğine arttırarak, bu belirsizliğin üstüne tuz biber ekmişlerdir.
Marx'ın sınıf kavramı için geliştirdiği ölçütler de kitle kavramındaki bu bulanıklığı gidermek için
atılmış adımlar olarak değerlendirilebilir. Ancak yine onun kullandığı "yedek sanayi ordusu" ve
56

"lümpen proleteriat" gibi kavramlar da, kolaylıkla, sınırları belirsiz kitle kavramına sokulabilir.
Öte yandan, On dokuzuncu yüzyıl liberalizminin de, kitle kavramına kendi programı
doğrultusunda farklı anlamlar yüklediğini görüyoruz. Mesela J.S. Mill için kitle, akla yönelik bir
tehdittir ve "fertler kalabalık içinde kaybolmuşlardır."Mill'in kitleler karşısındaki bu olumsuz
tutumunda yalnız olduğu söylenemez. Ortega'ya göre, bütün toplumlar iki bileşenden oluşur:
Azınlıklar ve kitleler. Azınlıklar, özel nitelikleri olan bireyler ya da birey gruplarıdır. Bu nedenle
kitle kavramını genellikle yapıldığı gibi sadece "emekçi kitlesi" olarak tanımlamamak gerekir.
Kitle, “alelade kişidir, halktır." Kitleyi bir nicelik olarak değil de, bir nitelik sorunu olarak
aldığımız zaman, kitle olgusunun psikolojik kökenlerini de kolaylıkla tartışma konusu
yapabiliriz; zira yine Ortega'ya göre, "bireylerin kitle biçimi içinde belirmelerini beklemeksizin
kitle tanımı yapılabilir. Tek bir bireyin varlığında, onun kitle olup olmadığına karar verebiliriz."
Bu kararı verirken Ortega'nın kullandığı kıstas da oldukça yalındır, insanlar iki kümeye ayrılırlar
(Avcı, 1990: 11-15):
"Başkalarına oranla kendinden daha çok şey istenen; bu yüksek istekleri karşılayamasa
bile bundan vazgeçmeyen, güçlükler ve görevler yüklenen kişiler;
"Kendilerinden belirli bir şey istenmeyen; yaşadıkları anı olduğu gibi yaşayıp
mükemmelliğe doğru en ufak bir çaba göstermeyen; kısacası dalgalar üzerinde sallanıp duran,
şamandıra örneği kişiler..."
Ortega'nın bu sınıflandırması adeta Nietzche'nin "üst-insan"ını çağrıştırmaktadır. Ne var
ki, Nietzche'nin geleceğini haber verdiği üst-insan, Ortega'da geçmişe karışmıştır. Kitleler, bu
tarihi seçkinleri alaşağı etmişler; hiç hak etmedikleri hâlde geçip onların yerine kurulmuşlardır.
Nietzche'nin gözünde henüz başlamamış bir çağ, Ortega'nın gözünde hızla geçmişe
karışmaktadır.

3.3.2.Kitle İletişimi ve Araçları
Medya, denilince ilk elde aklımıza, gazete, radyo, televizyon gelmektedir. Bu ana akım
medya organlarına internetin icadı ve yaygınlaşmasıyla birlikte son dönemlerde “internet
medyası” ve “sosyal medya” da dâhil olmuştur. Türkçede medya ve kitle iletişim araçları
birbirinin yerine kullanılan, yazılı, görsel, işitsel ve sayısal tüm kitle iletişim vasıtalarını
kapsayan bir kavramdır. Medya, dilimize İngilizceden geçmiş olan, araç, ortam, ortam aracı
anlamındaki “medium” sözcüğünün çoğuludur.
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Püf Noktası:
Kitle iletişimi, kitlelere yönelik ileti üretimi ve dağıtımının kurumsallaşmış biçimini ifade
eder. Kitle iletişiminin diğer iletişim biçimlerinden en belirgin farkı, bir teknolojik araç
aracılığı ile gerçekleşiyor olmasıdır.

Kitle iletişimi büyük ölçekli bir işbölümü, basım, yayın, bant kaydı, film, fotoğraf gibi
karmaşık araçları bünyesinde barındırır. Bu iletişim biçimi, “kendi içinde göreceli olarak az
farklılaşmış bir topluluğa yönelik bilgi ve anlam aktarımı” olarak tanımlandığı gibi, haber verme,
eğitim, propaganda, reklam vs gibi çok farklı işlevler de üstlenen radyo, televizyon, gazete,
sinema, kitap, dergi gibi kitle iletişim araçları, yani medya vasıtasıyla yürütülen iletişim demektir
(Usluata, 1994:73).
Kitle iletişim araçları bireyin kitle ile kurması gereken zihinsel (cognitive) bağı kendince
belli bir şekilde kurar. İlk dönem kitle tartışmalarında ısrarla vurgulanmak istenen “kitle
hâlindeki insanların davranışları veya eğilimleri tek tek bireylerin davranışlarından oldukça
farklı” olmasıydı. Birey yalnızken muhakemede bulunur, özgür iradesini kullanarak bir karara
varır. Bu görüş bireyin yalnız başına iken manipüle edilemediğini varsayar. Medya tarafından
gerçekleştirilen zihinsel kuşatmadan sonra bu tez geçerliliğini yitirmiştir. Günümüz kitle
olgusunun en yaygın biçimi medya karşısındaki bireylerdir (Adıgüzel, 2001: 122).
Kitle iletişimini, bir iletişim biçimi olarak ele aldığımızda, bundan önce saydığımız
iletişim biçimlerine göre, öğelerinin yeniden tanımlanması, kapsam ve içerik olarak
diğerlerinden farklı bir düzeyde analiz edilmesi gerekir. Çok özet olarak kaynak, mesaj,
kodlama, araç ve hedef öğelerini kitle iletişim araçları açısından tanımladıktan sonra, kitle, kitle
toplumu, kitle iletişim araçlarının işlevleri ve etkilerine biraz daha ayrıntılı değineceğiz.
Kitle iletişiminin öğeleri:
Kaynak, bir kişi değil bir kurum olan medya organıdır. İçinde muhabir, editör,
yönetmen, kameraman gibi birçok kalifiye insan kaynağını barındıran örgütsel bir yapıdır.
Mesaj/ileti: Mesaj bir ekip ve örgüt tarafından oluşturulur. Televizyon, radyo veya gazete
haberinin, yayımlanabilmesi için öncesinde hem fiziksel, hem de zihinsel bir çaba
gerekmektedir. İletiler kontrol edilebilir, çoğaltılabilir, yeniden kullanılabilir.
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Kodlama ve kodaçma: Kaynak tarafından yollanan iletilerin, kullanılacak aracın
formatına uygun şekilde hazırlanması (gazete için yazılı metin, televizyon için film, radyo için
ses kaydı gibi), medya organı tarafından iletilebilecek şekilde kodlanması (sembolleştirilmesi) ve
hedef kitle tarafından yeniden açılması ve yorumlanması gerekmektedir.
Araç/kanal: Mesajlar kitle iletişiminde doğrudan değil, teknolojik bir araç üzerinden
hedef kitleye ulaştırılır.
Hedef kitle: Kitle iletişiminde hedef tek kişi ve gruplar değil, daha büyük ve kitlesel bir
topluluktur. Kitle iletişim araçları, toplumsal statüsüne göre farklı bir yaklaşım oluşturmaksızın
aynı iletiyi aynı anda milyonlarca kişiye iletebilir. İçerisinde çok farklı görüşten birey ve grupları
barındırmasına rağmen, izleyici/okuyucu/dinleyici homojen olarak kabul edilir.
1940'ların başında Harold D. Lasswell siyasal erk ve propaganda üstüne yaptığı
çalışmalarda ilk kez "kitle iletişimi" terimini kullanmıştır. Bu terimin amacı, toplumun
örgütlenmesini yöneten modern koşulları belirtmek ve siyasal karar alma süreçlerinde
bürokrasilerle onların iletişim teknolojilerinin rolünü vurgulamaktı. Ayrıca bu, toplumsal
fenomenlerin çözümlenmesinde iletişimin öneminin de tanınmasıydı.
Kitle iletişiminin başlıca özellikleri şunlardır (Adıgüzel, 2001:97):
•

Kitle iletişiminin hedef kitlesi görece geniştir.

•

Hedef kitle, çeşitli toplumsal kümelerden gelen ve değişik niteliklere sahip

insanlardan oluşan ayrı türden bir topluluktur.
•

Hedef kitle kimliksiz bir topluluktur, yani hedef kitle üyesi ve iletişimci genellikle

birbirlerini kişisel olarak tanımazlar.
•

Kitle iletişimi kamusaldır, yani içeriği herkese açıktır.

•

Kitle iletişim araçları kaynaktan uzakta bulunan, birbirlerinden ayrı olarak

konumlanmış çok sayıda insanla aynı anda iletişim kurabilir.
•

Kitle iletişimi karmaşık biçimsel kurumları gerektirir. Belli bir düzeni, yayın

politikası, süresi ve diğer iletişim biçimlerine göre daha karmaşık bir süreci vardır.
•

İletişimciyle hedef kitle arasındaki ilişki, hedef kitle ile kişisel tanışıklığı

olmayan, profesyonel iletişimci rolündeki kişiler aracılığı ile kurulur.
•

İletişim geri döndürülmezcesine tek yönlüdür ve hedef kitlenin anında yanıt

verme olasılığını fiilen dışlamaktadır. Böylelikle, iletişim sisteminde göndericiyle alıcı arasında
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keskin bir kutuplaşma söz konusudur. Medya hedef kitlesinin, oldukça sınırlı (telefon, mektup,
mail ile) feedbackleri, diğer iletişim biçimlerindeki anında geri bildirim imkânı ile kıyaslanamaz.
Sosyal medyada anında feedback alma imkânı varken, bu geri bildirimler de kontrollü ve kaynak
durumundaki servis sağlayıcının izni ile olabilir.

3.3.3.Kitle İletişim Araçlarının İşlevleri
Toplumsal bir kurum olarak medya sistemleri, diğer sosyal kurumların (sosyal, ekonomik
ve siyasi kurumların) birbirleriyle olan eşgüdümlülüğü içinde biçimlenir (Önür, 2013:288).
Toplumsal değişim süreci içerisinde siyaset kurumundaki değişim, bir ülkedeki rejim veya
iktidar değişikliği, o ülkedeki medya sisteminde de köklü değişimlere neden olabilir.
Kitle iletişim araçlarının ürünleri hem fiziksel anlamda, hem de bireye maliyetinin
oldukça az olması nedeniyle ekonomik olarak halkın çoğunluğu tarafından kolayca elde edilir
(Mutlu, 1993: 130).
Kitle iletişim araçları ile yapılan iletişimin, diğer iletişim türlerinden ayrıldığı en bariz
özelliklerden biri de “belgesel nitelik” taşımasıdır (Atabek ve Dağtaş, 1998:306). Yazılı basından
başlayarak, radyo, televizyon ve yeni medya olmak üzere bütün iletişim araçlarıyla yapılan
yayınlar belgesel nitelik taşır. Yayınlanan içeriklere gerektiği zaman tekrar ulaşabilme,
arşivlenebilme ve saklanabilme özellikleri vardır.
Kitle iletişim araçlarının toplumsal yapı üzerindeki etkileri iletişim-kültür ve/veya kültürtoplumsal yapı ilişkisi çerçevesinde temellenir. Her ne kadar bu ilişkide kitle iletişimi önemli bir
role sahip bulunuyorsa da konu bu hâliyle genel sosyolojik yaklaşımlarla ilgilidir. Kitle iletişim
araçlarının kültürü oluşturmada/yansıtmada etkin bir güce sahip olması kültür-toplumsal yapı
ilişkisini iletişimle sınırlamayı gerektirmez. Başka bir anlatımla, kültür-toplumsal yapı ilişkisini
toplumsal sistemin genel işleyişinden bağımsız olarak ele almak mümkün değildir (Topçuoğlu,
1995: 146).
Medyanın etki türlerini şu alt başlıklar hâlinde sıralamak mümkündür (Burton,1995:199201):
Tutum Değişikliği: Medya, insanların başkalarına ve olaylara karşı tutumlarını
farklılaştırarak dünyaya bakış açılarını değiştirme etkisine sahiptir.
Bilişsel Değişim: Medya, insanların inançlarını değiştiren (ya da farklılaştıran) düşünce
ve olayları değerlendirme biçimlerini değiştirme etkisine sahiptir.
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Ahlaki Panik / Toplu Tepkiler: Medyanın kanun ve düzen ya da halk sağlığı gibi
konularda temelsiz endişeler yaratma etkisi vardır.
Duygusal Yanıtlar/Kişisel Tepkiler: Medya, insanların mantıklı olanlar kadar duygusal
tepkilerini de uyandırarak etkiler. Bu ahlaki panikle yakından ilgilidir. Örneğin, özellikle
kadınlar için kişisel görüntü ve vücudun görünümünün öneminin medya tarafından duyguları
uyandıracak şekilde arttırıldığı söylenebilir. İzleyici yaşlılık kremlerinin önemiyle ilgili iletilerin
etkilerinin mantığını düşünmez. Ürünün işe yaramayacağını; çünkü derinin hücrelerini
gençleştiremeyeceğini göz ardı eder. Buradaki etki, dış görünüş hakkında endişe ve istekler
yaratmak içindir.
Gündem Oluşturma: Medyanın özellikle haber çalışmalarında önemli konulardan ‘bir
gündem oluşturma’ etkisi vardır. Biz gündemin bu şekilde olması gerektiğine inanırız.
Toplumsallaştırma (Sosyalizasyon): Medya, bizi toplumdaki kurallar, değerler ve kabul
gören davranışlara göre toplumsallaştırma etkisine sahiptir.
Toplumsal Kontrol: Medya fikir birliği, kanun ve düzen hakkında tartışmalar yaratarak
ve toplumumuzun işleyiş biçimini sorgulayan kanıt ve materyalleri bastırarak izleyiciyi kontrol
etme yetkisine sahiptir.
Gerçekliği Tanımlama: Medya gerçekliği bizim için tanımlar. Toplumsal gerçeklik,
toplumumuzu yönetmemiz ve başkalarıyla olan toplumsal ilişkilerimizi yürütme biçimimizle
ilgili olarak gerçek, normal, uygun kabul ettiğimiz şeylerdir.
Egemen İdeolojinin Onaylanması: Medya dünyayla, toplumdaki gruplar arasındaki güç
ilişkileriyle ve şeylerin nasıl sürdüğü hakkındaki görüşlerle ilgili egemen bakış açısının
onaylanmasını etkileyebilir. Medya bu anlamda toplumun seçkin ve ayrıcalıklı üyelerinin geri
kalanlar üzerinde sahip olduğu toplumsal ve kültürel güç olan hegemonyanın önemli bir parçası
hâline gelir. Hegemonya bu gücün görünmez olması için onu doğallaştırır. Toplumsal sistemin
sınıf yapısının kendisi doğal olarak kabul edilme eğilimindedir. Medya toplum için neyin doğru
ve iyi olması gerektiğine dair bir kanı yaratır.
Kitle iletişim araçları aynı zamanda toplumsal değişmelere yön veren ve onları
güçlendiren kanallar olmuşlardır. Bu bağlamda; kitle iletişim araçları, istihdamı sağlayan, mal ve
hizmet üreten ve ilgili yan sanayileri besleyen, büyüyen ve değişen endüstrilerdir; aynı zamanda
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kendi içlerinde kurumlar barındırır ve kurumu topluma ve diğer toplumsal kurumlara bağlayan
kendi kural ve normlarını geliştirir.
Kitle iletişim araçları güç kaynağıdır. Bu bağlamda kontrol aracı, toplumsal yönetim ve
yeniliktir. Bu yapı güç ve diğer kaynakların yerini tutabilir.
Kitle iletişim araçları, hem ulusal hem de uluslararası boyutta, giderek artan bir şekilde
toplumsal hayatın sorunlarının sergilendiği bir alan ya da arena sağlar.
Kitle iletişim araçları çoğunlukla kültürdeki gelişmelerin alanıdır. Bu sanat duyusu ve
sembolik şekillerde olabileceği gibi, davranış, tavır, moda ve hayat biçimi bağlamında da
olabilir.
Kitle iletişim araçları sadece bireyler için değil, aynı zamanda kolektif olarak gruplar ve
toplumlar için de toplumsal gerçekliğin belirleyici tanımları ve görüntüleri olmuşlardır. Bunun
yanı sıra, haberler ve eğlence araçları ile ayrılması mümkün olmayan bir şekilde karışmış olarak
değerleri ve normatif değerleri dile getirirler (McQuail, 1994: 2).

3.3.3.1.Bireysel İşlevleri
Kitle iletişim araçlarının bireyler için de öncelikli işlevi haber vermektir. Öncelikle
yaşadığı toplum, sonra da dünya hakkında bilgi vermek, gelişen ve değişen olaylar ve şartlar
konusunda hedef kitlesine enformasyon taşımaktır.
Bireyler merak ve genel ilgilerini tatmin etmek, öğrenmek, kendilerini geliştirmek,
bilgide güvenilirliği sağlamak, tavsiyeler almak, kendi anlayışını kazanmak, başkalarının
görüşlerini bilmek ve davranış modelleri geliştirmek gibi birtakım nedenlerle kitle iletişim
araçlarına yönelirler. Bunlara eğlenmek, sorunlardan kaçmak, rahatlamak, zaman geçirmek,
duygusal boşalma da eklenebilir.
Sosyal etkileşim açısından kitle iletişim araçlarının bireysel işlevlerine, sosyal empati
kazanmak, toplumun diğer üyeleriyle özdeşleşmek ve aidiyet duygusunu geliştirmek, sosyal
rollerini yerine getirmek de eklenebilir (McQuail, 1994:79).

3.3.3.2.Toplumsal İşlevleri
Toplumsal değişim işlevini üstlenen belli başlı kurumlar ekonomi, güvenlik, aile, toplum,
okul, iletişim olarak özetlenebilir.
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Kitle iletişim araçları, toplumdaki ve dünyadaki olaylar ve şartlar hakkında bilgi
sağlayarak, gündemi ve yenilikleri halka ulaştırır. Gelişen olayları iletmekle kalmaz, aynı
zamanda olayları yorumlar ve anlamlarını da açıklar. Toplumu yenilikleri daha kolay
benimsemesini ve ilerlemeyi kolaylaştırır.
Kitle iletişim araçları güç ilişkilerine işaret ederken, kurulu otorite ve normlar için destek
sağlar. Toplumsal değerlerin yaygınlığını ilerletip sürdürürken, toplumdaki bireylerin
sosyalleşmesine de katkı sağlar (McQuail, 1994:76).
Sosyal tansiyonu azaltma ve eğlence aracı olarak da kitle iletişim sanayileri toplumda
önemli yer tutmaktadır. Bu araçlar bir eğlence kültürü de üreterek eğlence, oyalanma ve
rahatlama sağlamaktadır. Kitle iletişim araçları halka yeni özlemler aşılar. Empatik, bireysel,
muhayyel hazla toplumsal başarının önüne geçer. Bu durum ise zaman zaman düş kırıklığı
dediğimiz doyumsuzluğa yol açabilir (Avcı, 1990:193).
Medya Bir Kültürleme Aracıdır.
Kitle iletişim araçları kültürün kuşaklar arasında taşınmasında ve kültürleme sürecinde de
önemli işlevler üstlenir. Kültürel öğelerin topluma tanıtılması, benimsetilmesi,
yaygınlaştırılması, yeniden üretilmesi açısından medyanın önemi yadsınamaz.
Bu görüşler kitle iletişim araçlarının görünen veya olması gereken işlevleridir. Diğer
taraftan 'kültür endüstrisi' ve 'bilinç endüstrisi' kuramları savunucularında olduğu gibi kitle
iletişim araçlarının yayılmasının ve varlık nedeninin 'ekonomiye' dayandığını ifade eden ve
konuya eleştirel yaklaşan toplumbilimciler de vardır. Kitle iletişim araçları basit ve tüketimi
kolay eğlence ve kültür ürünleri üreterek orijinallikten ve estetikten hoşlanmayan kitle
toplumuna sunarlar. Bu konuya önümüzdeki bölümlerde ayrıntılı olarak girilecektir.
İletişimin sözlü, yazılı ve sözsüz gibi türleri vardır. İster bireysel, isterse kitle iletişimi
olsun, mutlaka bu iletişim türlerinden biri veya birkaçını kullanarak sağlanabilir. İletişim
toplumun, kurumlaşmanın ve bir arada yaşamanın temelidir. İletişim eylemi, bireylerin
kendilerini çevrelerine kabul ettirebilmek ve toplum içinde yaşayabilmek için zorunlu bir
eylemdir. Bireylerarası ilişkilerin kurulup devam ettirilmesini sağlamayan kişilerarası iletişim,
toplumsal iletişimin ve onun bir çeşidi olan kurumsal iletişimin özünü oluşturur. Gerek bireysel,
gerekse kurumsal ve toplumsal başarılar için iletişimin her türünü ve biçimini iyi bilmeli ve en
etkili biçimde kullanmalıyız. Medya, dediğimiz kitle iletişim araçlarının, hem bireysel, hem de
toplumsal önemli işlevleri olup, hayatımızda önemli bir yer işgal etmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde, iletişimin sözlü, yazılı ve sözsüz olmak üzere üç türü olduğunu ve bütün
iletişim biçimlerinin bu türleri kullanmak zorunda olduğunu öğrendik. Bir arkadaşımız ile yüz
yüze konuşurken, hem sözlü, hem de sözsüz iletişim türünü kullandığımızı, gazetelerin ise yazılı
iletişim türü kullandığını öğrendik. Bireyin iç iletişimi, bireysel, grupsal, örgütsel ve kitle
iletişimi olmak üzere beş farklı iletişim biçimi olduğunu öğrendik. Kitle iletişiminin, mutlaka
teknolojik bir araç kullanarak gerçekleştirildiğini ve hedef kitlesinin tam olarak bilinmeyen
kalabalıklar olduğunu öğrendik. Kitle kavramını ve kitle iletişim araçlarının bireysel ve
toplumsal işlevlerinin neler olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1.

İletişim türlerini sayarak, günlük hayatta en sık kullandığımız türün hangisi

olduğunu tartışınız.
2.

İç iletişimden ne anlıyorsunuz?

3.

Gerçekleşen bir iletişimde, hangi enstrümanın ne kadar payı bulunmaktadır? Sizce

beden dilinin (sözsüz iletişim) payının yüksek olmasının nedenleri nelerdir?
4.

Beden dilinin kültürden kültüre değişebildiğini birkaç örnek ile açıklayınız.

5.

Örgütsel iletişim ne demektir?

6.

Kitle kavramını açıklayınız? Bu kavrama genellikle olumsuz bir anlam

yüklenmesinin nedenleri neler olabilir?
7.

Kendi tecrübenizden de yararlanarak, medyanın bireysel işlevlerinin neler

olduğunu açıklayınız.
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4.TOPLUMSALLAŞMA VE İLETİŞİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.TOPLUMSALLAŞMA VE İLETİŞİM
4.1.Toplum Nedir?
4.2.İletişim ve Toplum
4.3.Toplumsallaşma
4.4.Toplumsallaşma Aracısı Olarak Medya
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Toplumu nasıl tanımlayabiliriz?
2. Toplumun oluşumunda iletişimin yeri nedir?
3. Toplumsallaşmadan ne anlamalıyız?
4. İletişim olmadan toplumsallaşma mümkün müdür?
5. Toplumsallaşma araçları içinde medyanın ağırlığı zamana göre değişmekte midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Toplum nedir?
İletişim ve toplum
Toplumsallaşma

Toplumsallaşma aracısı
olarak medya

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ortak iletişim ağına sahip bir Ders notları, ders anlatımı,
yapı olarak toplumu tanımak sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar
Ders notları, ders anlatımı,
İletişimin, toplum için
sunumlar ve tavsiye edilen
önemini kavramak
okumalar
Ders notları, ders anlatımı,
Sosyolojinin neredeyse
sunumlar ve tavsiye edilen
kendine mahsus tek alanı
okumalar
toplumsallaşmayı anlamak
En önemli toplumsallaşma
aracı olarak medyanın
konumunu kavramak
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Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

Anahtar Kavramlar
•

Toplum,

•

Toplumsallaşma,

•

Toplumsallaşma araçları
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Giriş
Toplum bir ilişkiler ağından oluşur ve bu ilişkiler ağını kuran da iletişim süreçleridir.
İletişim bir yandan bireyi topluma adapte ederken, diğer taraftan onun toplumun diğer
fertlerinden ayrışmasını sağlayan bir rol üstlenir. Toplumdaki ilişkiler ağına şekil veren,
mesajları kurgulayan, stratejileri belirleyen ve hedefleri analiz eden bir iletişim sistemi vardır.
Bu iletişim sistemi kimi zaman iletişim profesyonelleri tarafından yönetilen toplumsal iletişim
yönetimi iken, kimi zaman da doğal yönlendiriciler ya da kanaat önderleri tarafından
yürütülmektedir. Bir toplumu analiz edebilmek, toplumsal projeler geliştirebilmek için o
toplumun içinde bulunduğu iletişim ağını ve medya yapılanmasını doğru analiz etmek önemlidir.
Günümüzde çok daha etkili ve önemli hâle gelen medya artık siyaseti, ekonomiyi, kültürü, sanatı
etkileyen güçlü bir aktör ve dev bir sektör hâline gelmiştir. Günümüzde bireyi içine doğduğu
topluma hazırlayan en önemli toplumsallaşma aracı medya olmuştur. Bu bölümde önce toplumu
tanımlayacak, ardından toplum için iletişimin önemini anlatacak ve daha sonra ise
toplumsallaşma ve toplumsallaşma sürecinde medyanın rolünü ele alacağız.
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4.1.Toplum Nedir?
Bir ilişkiler ağı olan toplum, ihtiyaçlarını karşılamak üzere etkileşim içinde olan, belli bir
coğrafyada yaşayan, ortak bir kültürü paylaşan çok sayıda insanın oluşturduğu bir birlikteliktir.
Toplum, etkileşim içinde olan bireylerin örgütlenmiş hâlidir. Kendisini oluşturan
bireylerden daha fazla bir şey olan toplum, bireysel iletişim tecrübeleri ile kurulan gündelik
yaşantıların ötesine uzanır. Bizler doğmadan önce var olan toplum, bizim de içinde olduğumuz
dönemde yaşayacak ve bizden sonra da canlı bir organizma gibi sürekli değişen bir yapı olarak
varlığını sürdürecektir. Bu yapı, bireyin davranış örüntülerini, yani değerlerini, normlarını ve
inançlarını kuşatmakta, bireylerin birbirleriyle ilişkileri çerçevesindeki etki ve tepkileriyle bir
sosyal gerçeklik oluşturmaktadır. Bu gerçeklik aynı toplumda yaşayan bireylerin birbirlerinin
beklentilerini dikkate almaları ve toplumsal hassasiyetleri gözetme zorunluluğudur.
Toplum, kendisini oluşturan kişiler arasında dil ve ortak simgeler gibi sistematik ve
yeterli iletişim araçlarına sahip ve ortak davranış kalıplarını geliştirmiş bir yapıyı ifade eder
(Tezcan, 1993:19). Toplum, insan davranışını hem özgürlüğüne kavuşturan, hem sınırlandıran;
bir taraftan yardımlaşmasına imkân verirken, diğer taraftan gruplaşmalara ve bölünmelere yol
açan, değişken bir sosyal yapılar ve ilişkiler ağıdır. Türk sosyolojisinin önemli isimlerinden biri
olan Amiran Kurtkan Bilgiseven’in toplum tarifi şu unsurlara vurgu yapar (Bilgiseven, 1982:4):
a)

Bir sosyal ilişkiler ağıdır.

b)

Bir sosyal kurumlar ağıdır.

c)

Hem yardımlaşmalara, hem bölünmelere imkân veren gruplaşmalara yol açar.

d)

İnsan davranışlarını hem sınırlar, hem özgürleştirir.

e)

Dinamik yapısıyla sürekli değişim hâlindedir.

Toplumu tanımlarken kullanılan ilk unsur sosyal ilişkidir. Sosyal ilişkiyi daha iyi
anlamak için fiziksel ilişki ile aralarındaki farka bakmak işimizi kolaylaştıracaktır. Sosyal
ilişkiyi, kısaca ‘iletişim’, fiziki ilişkiyi ise “ilişki” olarak tanımlayabiliriz. Böylece ‘ilişki’ ile
‘iletişim’ arasındaki farkı anlamak, sosyal ilişki ile fiziki ilişki arasındaki farkları anlamamızı
sağlayacaktır. İnsanın eşyalarla arasında bir iletişim değil, ilişki vardır. Örnek vermek gerekirse,
bizim bilgisayarımızla aramızda bir iletişim değil, ilişki söz konusudur.
İlk bakışta ilişki ve iletişimin aynı şey olduğu zannedilebilir. Bu iki kavramı birbirinden
nasıl ayırabileceğimizi anlamak için, arama motorlarına sorduğumuzda karşımıza çıkan sonuç
sayısı bile bu iki kelimenin birbirinin alternatifi olmadığını göstermektedir. Google’a ilişki
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yazınca karşımıza 10 milyon sonuç, iletişim yazınca ise 120 milyon sonuç çıkmaktadır
(www.google.com, 20 Haziran 2014).
Sosyal İlişki:
Toplum bir sosyal ilişkiler ağıdır. Bilgiseven, bireyin diğer varlıklarla ilişkisini sosyal ve
fiziki olarak ayırır. Bilgiseven’in toplumu tanımlamakta kullandığı sosyal ilişki için ‘ruhi
şart’, ‘’birbirlerinin varlığından haberdar olma’ şartını öne sürer. Bu yönüyle sosyal ilişki
alıcıda, bir değer üretmeyi, tutum ve tavır değişikliğini, bir feedback almayı gerektiren
iletişim kavramı ile karşılanabilir. Genellikle cansız varlıklar ile aramızdaki fiziki ilişki de
ise bir değer oluşması gerekmez.
İletişim uzmanı Ali Saydam’ın Algılama Yönetimi kitabının geniş bir bölümü sadece
‘ilişki ve iletişim’ kavramlarının birbirlerinden ne kadar farklı olduğu konusuna ayrılmıştır.
Saydam kitabında (2006) bu iki kavramın daha iyi anlaşılması için çeşitli örnekler vermektedir:
Bir teknik direktör takımıyla, bir televizyon sunucusu seyircilerle, bir hayvanat bahçesi
sorumlusu kendisine emanet edilen hayvanlarla, bir K-9 eğiticisi köpeğiyle, ilk otomobilini satın
alan bir genç arabasıyla ilişki içinde midir, iletişim içinde mi? Bilgisayarımla veya çok sevdiğim
bir dostumun armağan ettiği kalem ile benim aramda olan nedir; ilişki mi iletişim mi? (Saydam,
2006:159-160).
İletişim, bir değer üretmeyi, tutum ve tavır değişikliğini, bir feedback almayı beraberinde
getirir. İlişki içinde olunan eşyalarla veya kişilerle aramızda bir değer oluşması gerekmez.
Sınıftaki tüm arkadaşlarımızla aramızda bir ilişki vardır, ama iletişim olmayabilir.
Bilgiseven, sosyal ilişki için ‘ruhi şart’, ‘birbirlerinin varlığından haberdar olma’ şartı
olduğunu söyler. Kitap-masa, dünya-güneş arasındaki ilişki fizikidir. Çünkü aralarında bir duygu
bağı yoktur. Birbirlerinin varlıklarından haberdar değillerdir.
Sosyal ilişki içinde olduğumuz kişi, grup, kurum veya toplum ile aramızda zıtlık
olabileceği gibi, benzerlik ve mensubiyet de olabilir. Benzerlik ve farklılık toplumların olmazsa
olmazıdır. Benzerlik, ilkel toplumlarda ve cemaatlerde benzerlikler etnik kimliklere, akrabalık ve
kan bağına dayanırken, modern toplumlarda aynı kültürel ögelere bağlılığa dayanır. Sosyologlar
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daha ziyade mensubiyet duygusuna dayanan ilişkiler ile ilgilenir. 1 Çünkü birbirinden haberdar
olma ve mensubiyet olmazsa toplum da olmayacaktır.
Toplumdaki farklılıkların çeşitli boyutları vardır. Toplumda, yaş, cinsiyet, ırk gibi
doğuştan gelen ve değiştirilemeyen farklılıklar olduğu gibi, kişisel tercihlere dayanan dünya
görüşü, ilgi alanı, meslek gibi farklılıklar da olabilir. Toplum geliştikçe, cemaat tipi toplum
tipinden, cemiyet tipi topluma doğru değiştikçe, özellikle ilgi ve meslek farklılıkları daha da
keskinleşir ve işbölümü kaçınılmaz hâle gelir. 2 Modern toplumdaki organik dayanışmanın
sağlanabilmesi ve kurumsallaşabilmesi de ancak sağlıklı bir iletişim ile mümkün olabilir.
Toplum dinamik bir yapıya sahiptir ve sürekli bir değişim içindedir. Zamanla fiziki ve
sosyal şartlar, ihtiyaçlar, menfaatler, benzerlikler ve farklılıklar değişir. Toplumdaki değişim,
kişisel ilişkilerde, kişinin kurumlarla ilişkisinde veya diğer sosyal ilişkiler ağının bütününde
kendisini hissettirir.

4.2.İletişim ve Toplum
Toplum, insan yığını veya bireyler toplamı değil, aralarında anlamlı etkileşim bulunan bir
grup insanı tanımlamak için kullanılır. Yani toplum için olmazsa olmaz olan, tek tek insanlar
değil, “iletişim hâlinde olan” insan topluluklarıdır. Tarihin başlangıcından bu yana, insanların
kendilerini koruyabilmeleri, ihtiyaçlarını giderebilmeleri, kısacası hayatta kalabilmek için
“birlikte olmaları” yaşayabilmek için bir araya gelmeleri, toplumsal etkileşim içinde bulunmaları
ancak iletişim ile mümkün olmaktadır. Tarihin her döneminde toplumsal sistemlerin yapısal
işleyişleri içinde biçimlenen iletişim, insanlık tarihi kadar eskidir. İletişim süreci içinde
değerlendirilmesi gereken, toplumsal yapıdaki kültürel değerler, normlar, semboller, dil
sistemleri sürekli güncellenmekte ve değişime uğrayarak dinamik bir yapı arz etmektedir.

1

Bauman, sosyologların da içinde yaşadığı toplumun mensupları olmaları nedeniyle, bilimsel metinlerinde “biz”
zamirini kullandıklarını, toplumu inceledikleri için, inceleyen ile incelenen arasında doğa bilimlerinden farklı bir
ilişki olduğunu ve bunun da onları inceledikleri olgulara “nesneler” olarak bakmalarını zorlaştırdığını söyler.
Bauman, sosyologların inceledikleri toplum ile aralarındaki ilişkiyi vurgularken, fizikçinin atomla olan ilişkisiyle
karşılaştırır. Sosyologlar ne kadar uzak dururlarsa dursunlar, uzaktan bakan bir gözlemci gibi sadece ‘dışarıdan bir
göz’ olarak bakmayı başaramazlar. Bu yüzden sosyologların bulgularını kaydederken, genellikle ‘biz’ zamirini
kullandıklarına şahit oluruz. Biz hem çalışanı, hem de üzerinde çalışılan nesneyi belirtir. Hâlbuki bir fizikçinin
molekül ile ilişkisinden bahsederken, ‘biz’ demesini düşünebilir misiniz?

2

Sosyolojinin öncü isimlerinden Durkheim, farklılaşmanın olmadığı ve işbölümünün çok sınırlı olduğu
toplumlardaki dayanışmayı ‘mekanik dayanışma’, toplumdaki farklılaşmaya dayalı, işbölümü ve toplumsal
dayanışmanın yüksek olduğu toplumlardaki dayanışmayı ise ‘organik dayanışma’ olarak adlandırır.
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İletişim

eylemleri

giderek

bireysel

düzeyi

aşarak

toplumsal

değişimlere

de

ivme

kazandırmaktadır (Güçlü, 2011:257-258).
İletişimin birey ve toplum hayatında çok önemli bir yeri ve işlevi vardır. McBride
Komisyonu 3

raporu,

iletişimin

işlevlerini

şu

şekilde

sıralamaktadır:

Haber

verme,

toplumsallaştırma, motive etme, tartışma ve diyalog ortamı hazırlama, eğitim, kültürel gelişmeye
katkı, eğlence ve bütünleştirme (McBride Komisyonu, 1993:15).
Toplumsallaşma bir iletişim işlevidir:
McBride Komisyonu’na göre iletişimin işlevleri:
Haber verme, toplumsallaştırma, motive etme, tartışma ve diyalog ortamı hazırlama, eğitim,
kültürel gelişmeye katkı, eğlence ve bütünleştirme
İster bireysel, ister toplumsal olsun, hareket, değişim, dönüşüm, dinamizm gibi bütün
eylemler iletişim sistemine dayanmaktadır. Bu sistemin temelini, bireylerin üzerinde anlaştıkları
ortak semboller sistemi olan “dil” oluşturmaktadır. İster yüz yüze, isterse kitle iletişimi yoluyla
herhangi bir iletinin aktarılması için mesajın içeriğinin üretilmesi gerekmektedir. Bu içeriğin
üretilmesi ise belli bir bilgi birikiminin kullanılmasını zorunlu kılar. Bilgi birikimi ise insanlığın
deneyimlerinin ortak simgelerle kavramlara dönüştürülmesinden geçer (İlal, 1997:19). İnsanın
çevresini algılayıp, bazı biçim ve içerikler oluşturarak simgelerle karşısındaki kişiye
aktarabilmesi kültürü en önemli taşıyıcısı dil ile olmaktadır.
İletişim, görünürde bir mesaj aktarımı ve alışverişi gibi algılansa da, toplumun yapısal
dinamikleri içinde biçimlenen bir kurum olarak, sosyal ilişkileri yönlendiren bir yapısı vardır
(Önür, 2013:300). Bilgi, duygu ve düşüncelerin en az iki kişi arasında paylaşılması eylemi
olduğu kadar, kişi veya grupların tutum ve davranışlarını etkilemeye yönelik bir eylem olarak da
tanımlanabilir (Yüksel, 1994:161).
Saint Simon’a göre, iletişim sadece bir noktadan diğerine olan uzaklığı azaltmakla
kalmaz, toplumsal sınıflar arasındaki uzaklıkları da azaltır. Dolayısıyla iletişimi etkinleştirmek,
“eşitliği ve demokrasiyi sağlamaktır.” Farklı toplumları ve insanları birbirine ulaştıran köprülere
3

UNESCO tarafından 1977 yılında Sean McBride başkanlığında uluslararası medya, kitle iletişimi, haberler ve diğer
iletişim problemlerini analiz etmek üzere 16 Uzmanın katıldığı Uluslararası İletişim Sorunlarını İnceleme
Komisyonu, kısaca McBride Komisyonu olarak bilinmektedir. Komisyon raporu 1980 yılında Birçok Ses Tek Bir
Dünya adıyla yayımlanmıştır. Komisyon’un önermiş olduğu yeni bir Dünya Enformasyon ve İletişim Düzeni ABD
ve İngiltere’den büyük tepki almıştır. Raporu protesto etmek için Amerika 1984’de, İngiltere ise 1985’de
UNESCO’dan ayrılmıştır.
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ve yollara hayran olan Saint Simon, “dolaşım uygarlığı”na da oldukça determinist
yaklaşmaktadır. Simon sadece fiziksel anlamda ağları (yolları ve köprüleri) savunmakla kalmaz,
“soyut ağlar” olarak nitelendirilebilecek iletişim ağlarının da yaygınlaştırılması gerektiğini,
çünkü bu ağların toplumsal organizmanın uyumlu işlemesinde büyük bir payı olduğunu savunur
(Mattelart, 2001:30).
Marx ve Engels’in “Komünist Manifesto”da çağdaş toplumların bir sorunu olarak
gördükleri “emeğin özgür olmaması” sorununun çözümü ancak “gelişmiş ülkelerin kuramda ve
uygulamada işbirliği yapması” ile mümkündür. Bunun için 1864’te Londra’da açılan ilk işçi
enternasyonali “iletişim ve işbirliği merkezi olmak” amacıyla kurulmuştur (Mattelart, 2001:30).
Toplumsal bir kurum iletişim, toplumların evrensel bir özelliğidir. İletişimin geniş,
heterojen ve bilinmeyen bir izleyiciye doğru yönelmiş şekli olarak tarif edilebilen kitle iletişimi
ise yine ancak topluma özgü bir mesaj alış veriş biçimidir. Kamusaldır. Çünkü iletişim
kaynağından gönderilen iletiler halkın izlemesine açıktır (Erdoğan ve Alemdar, 1990: 54).
İnsanın biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp, duygu, düşünce ve inançlarını çeşitli
semboller kullanarak kendisiyle ve çevresi ile paylaşmaya başlaması, yani toplumsallaşma
dediğimiz, içinde yaşadığı toplumun bir parçası olma süreci ancak iletişim ile mümkün
olmaktadır. Bu nedenle iletişim, bireyden topluma, toplumdan toplumlararası ilişkilere kadar,
günlük hayatın kurgulanmasında ve toplumsal kurumların oluşmasının her aşamasında hayati bir
rol üstlenmektedir.

4.3.Toplumsallaşma
Toplumsallaşma, bireylerin kendi toplumlarının değerlerini, tutumlarını, örf ve âdetlerini
kazandığı, içselleştirdiği, aynı zamanda her bireyin belirgin ve farklı bir kişilik geliştirmesine
fırsat tanıyan bir süreç olarak tanımlanabilir (Akan, 2012:97).
George Simmel’e göre toplumsallaşma, bilim dalı olarak sosyolojinin ilgi alanına giren
tek özel alandır. Sosyoloji, ekonomi, ahlak, tarih, psikoloji, antropoloji, iletişim gibi alanların
sadece davranışsal temelli etkileşimleri, yani toplumsallaşma üzerinde yoğunlaşır. “İnsanlara ne
oluyor?”, “İnsanlar hangi kurallara göre yaşıyor?” sorularına cevap arar. “Tüm insanların
davranışı bireylerin davranışları olmasına rağmen, bunların çoğu bireylerin grup ilişkileri
açısından açıklanabilir” (Kızılçelik, 1994:393). Simmel, konu olarak sosyolojiye diğer sosyal
bilimlerden ayrı, müstakil bir alan açmak için içerik ve biçim ayrımı yaparak, biçimle ilgilenme
işinin sosyolojiye has bir konu olması gerektiğini ileri sürer. Sosyolojinin bir bilim olabilmesi
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için diğer toplumsal bilimlerin uğraşmadıkları bir alanı kendisine konu edinmesi, kendisine özgü
bir görüş tarzı oluşturması gerekir. İçerik bakımından ekonomi, din, hukuk, ahlak, tarih, iletişim
gibi toplumsal alanlar çeşitli toplumsal bilimler tarafından incelenmektedir. Bu yüzden toplumsal
hayatın içinde olup, insan bilimleri dâhilinde sosyolojinin konusu olurken, diğer bilimlerin
konusu

olamayacak,

sosyolojiyi

bağımsız

bir

bilim

hâline

getirebilecek

tek

alan

toplumsallaşmadır (Kızılçelik, 1994:394).
Bireyin kişilik kazanarak belli bir toplumsal çevreye hazırlanması, toplumla bütünleşmesi
süreci olarak tanımlanan toplumsallaşma (veya sosyalleşme - socialization), “sosyal - social”
teriminden türetilmiştir. ‘Sosyal’ terimi Latince socius sözcüğünden gelmektedir. Socius’un
anlamı ‘birliktelik’, ‘birlikte oluş’tur. Birisi gibi nasıl davranılacağını öğrenmek ve bir socius
olmak içgüdüsü bireyde doğuştan var olan bir durumdur. Şüphesiz 1 yaşındaki bir bebek ile 20
yaşındaki bir genç birey arasında büyük farklılıklar vardır. Zaman içinde meydana gelen fizik,
ahlaki ve entelektüel değişiklikten başka, yetişkin olan kişi sosyolojik olarak da kendisinden
küçük yaştakilerden çok farklıdır. Kapasitesini sosyal bir kişi olarak değiştirmiştir. Gruplar ve
toplum içerisindeki yerini, konumunu, diğer bireylerle nasıl ilişki kurabileceğini, onlara karşı
nasıl davranacağını öğrenmiştir.
İnsan; biyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel varlığı ile belli bir zaman ve belli bir
mekânda var olur. İnsanın belirlenmesinde bir temel olarak biyolojik yapının taşıdığı önem son
derece somuttur. Ancak insan, aynı zamanda, belki de her şeyden önce toplumsal bir varlıktır.
Onu diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği, toplumsal bir varlık oluşudur.

Toplumsallaşma:
Toplumsallaşma, topluma yeni katılan bireylerin, topluma hazırlanması ve süreç içinde
onunla bütünleşmesidir. Toplumsallaşma, bireylerin ve grupların davranışlarını değiştiren
toplumsal etkileşim ile mümkün olur. Örnek vermek gerekirse, bir çocuk, toplumsal
etkileşim yoluyla davranışlarını geliştirip değiştirebilir ve topluma uyumlu hale gelebilir.
Bunun yolu da aile, okul, arkadaş grupları veya medya yoluyla onun topluma
hazırlanmasıdır. Bunlar aynı zamanda toplumsallaşma araçlarıdır.

Her bir insan, bir grup içine doğar. Çocuk ile aile üyeleri arasında bir etkileşim süreci
başlar. Bir taraftan biyolojik büyüme sürecini tamamlarken, öte yandan içine doğduğu
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grubun/toplumun normları ile de tanışır. Bu süreçte toplumdaki hâkim değer yargıları ve
davranış kalıpların öğrenen birey, kişilik kazanır ve içinde doğmuş olduğu grubun ve toplumun
içinde uyumlu bir şekilde yaşamayı öğrenir. Bu toplumsal normlar ve değerlerin insanı/bireyi
sınırlandıran yanları olmakla birlikte, bunlar insanın gündelik hayatını sürdürmesini
kolaylaştıran kılavuzlardır.
Gerek bireyin hazır bulduğu bu normların kolaylaştırıcı veya sınırlayıcı etkileri, gerekse
de insanın gelişmesinde tabiatın ve terbiyenin (kalıtımın ya da toplumsal çevrenin) göreceli
önemleri, sosyolojide sonu gelmez tartışmaların konusu olmuştur. “Bu tartışma, Freud’un
toplumsallaşmanın doğal eğilim ve dürtülerin aleyhine işleyen bir süreç olduğunu öngören
psikolojik perspektifini, toplumsallaşmaya, toplumun entegrasyonunda temel bir rol atfeden
işlevselci perspektifle karşı karşıya getirmiştir. (...) Toplumsallaşma artık sadece çocukluğu
(başlıca

unsurları

aile

ve

okuldur)

kapsayan

bir

olgu

olarak

görülmemektedir.

Toplumsallaşmanın tüm yaşam boyunca devam ettiği; ayrıca, bireylerin topluma uyum
sağlamayı öğrenecekleri tek yönlü bir süreç olmadığı, insanların da kendi toplumsal rol ve
yükümlülüklerini yeniden belirleyebilecekleri artık genel kabul gören bir düşüncedir.” (Marshall,
1999:760)
Toplumsallaşma iki açıdan tanımlanabilir: “Nesnel olarak, birey üzerinde eylemde
bulunan toplum açısından ve öznel olarak, topluma tepkide bulunan birey olarak.
Nesnel olarak sosyalizasyon, toplumun kültürün bir kuşaktan diğerine geçirildiği ve
bireyin, örgütlenmiş sosyal yaşamın kabul edilmiş ve onaylanmış yollarına uyarlandığı bir
süreçtir. Nesnel sosyalizasyonun işlevi belirli bir toplumun sahip olduğu ‘yaşama deseni’ni,
değerleri ve hedefleri bireylerin yavaş yavaş benimsemesi için, özellikle de bireylerin toplumda
yerine getirmek zorunda oldukları sosyal rolleri öğrenmeleri için, bireylerin gereksinim
duydukları hüner ve kuralları geliştirmektir.
Öznel olarak sosyalizasyon, bireyin çevresindeki kişilere uyarlanması sırasında bireyde
cereyan eden bir öğrenme sürecidir. Kişi içinde yaşadığı toplumun alışkanlıklarını alır.
Çocukluktan başlayarak adım adım ‘toplumca kırılmış’ bir hâle gelir. Kişi bir göçmen ise, yeni
toplumuna sosyolojik anlamda ‘doğallaştırılır’. Sosyalizasyon hayat boyu devam eden bir
süreçtir. Bilinçaltı uyumluluğun bir çeşididir ve her yer, her kültür, her zaman ve her toplum için
söz konusudur. Kişinin gelişigüzel bir dünya vatandaşı veya insan toplumunun genel bir üyesi
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olması diye bir şey olamaz. Sosyalizasyon sürecinin işleyişi sonucunda birey bir Amerikalı,
Meksikalı, Fransız vs. olur” (Fichter, 1994:23).

Püf Noktası:
Toplumsallaşma nesnel ve öznel olarak iki boyutta ele alınabilir:
Nesnel toplumsallaşma, toplumun kuşaktan kuşağa aktarılan yaşam deneyimlerine
uyarlanması sürecidir.
Öznel toplumsallaşma, bireyin içinde yaşadığı topluma uyarlanma sürecidir.

Toplumsallaşmanın birey açısından ve toplum açısından iki tarafı vardır ve bu iki taraf
için de toplumsallaşma farklı fonksiyonlar icra eder. Bu taraflardan biri olan birey açısından
toplumsallaşmanın sonucu, kişiliğin gelişimi ve gerçekleşmesi, biyolojik organizmanın
insanlaşması, benlik ve kimlik edinmesidir. Toplumsallaşmanın diğer tarafı olan toplum
açısından ise, kültürün kuşaklar arasında aktarılması, topluma yeni katılan insanların yaşam
düzenine uydurulması ve böylelikle de toplumun devamını sağlama işlevini görür.
Toplumsal hayatın kurumlaşması, gelişmesi ve değişmesi iktisadi, bireysel, biyolojik ve
kültürel pek çok faktör tarafından etkilenerek oluşur. Sosyal bilimler, insan ve toplum hayatını
kendi ilgi alanları çerçevesinde açıklama eğilimindedirler. Örneğin, bir iktisatçı için her şeyin
temelinde iktisadi güdüler ve olaylar vardır. Psikolog her şeyin temelini bireyin iç dünyası ile,
bireyin özellikleri ile açıklamaya çalışır. Buna benzer olarak sosyolojinin egemen yaklaşımları
da, dünyayı toplumu önceleyerek açıklar. Bu açıklama biçiminde birey, toplumsal yapı ve
kurumlar tarafından belirlenmektedir. Bir anlamda bireyin özgürlük alanı yok gibidir.
Psikolojide toplumsal olayların oluşumunda bireyin abartılı rolünden bahsedilmesi gibi,
sosyolojide de –abartılı bir biçimde- bireyin toplum tarafından belirlenmesi söz konusu
edilmektedir. Ancak belki de toplumsal olaylara pek çok etmenin birlikte işbirliği içerisinde
bulundukları bir süreç olarak bakmak daha faydalı olacaktır.
Her ne kadar insan belli bir toplum içerisine doğar ve o ortam tarafından şekillendirilirse
de, toplumla bireyin ilişkisi tek taraflı bir ilişki değildir. Birey, gelişiminin herhangi bir
evresinde toplumun kendisine önerdiği kültür ve toplumsal davranış kalıplarını reddedebilir ya
da değiştirebilir, yerine yenisini önerebilir. Böylelikle de toplumsal yapıda bazı değişimler
gerçekleştirilebilir. Fakat daha da önemlisi, birey hayatının her anında, içine doğduğu toplumda
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hazır bulduğu, gündelik hayatını ve toplumsal ilişkilerini kurma ve sürdürme imkânı sağladığı
‘kuralları’ işleyerek yorumlamakta ve yeniden üretmektedir. Bireyler arasında yaşanan etkileşim
sonucunda, başka bir deyişle, bireylerin kimi zaman hissedilemeyecek düzeyde yavaş ilerleyen
bir süreçte, mevcut kuralların, normların içeriğini değiştirdiği, yeni anlamlar yükledikleri,
toplumsal düzen içerisindeki değerlerini, anlamlarını ve önemlerini etkiledikleri söylenmelidir.

4.4.Toplumsallaşma Aracısı Olarak Medya
Kolaylıkla anlaşılacağı gibi, toplumsallaştırma aracının temel öğreticisi ‘toplum’dur.
Toplumsallaşma çeşitli ortam ve gruplarda, başka insanlarla etkileşim içerisinde olma sonucunda
gerçekleşir. Toplumsallaşmanın aracısı adı verilebilecek olan bu gruplar; bireyi, kendisinin de
içinde bulunduğu toplumsal çerçeveye uyacak şekilde toplumsallaştırır. Toplumsallaşmanın
aracısı diyebileceğimiz bu gruplar; aile, arkadaş grupları, eğitim kurumları ve medya olarak
özetlenebilir.
Aile, arkadaş-akran grupları ve eğitim kurumları birincil toplumsallaşma aracıları olarak,
medya ise ikincil toplumsallaşma aracısı olarak sayılabilir. Birincil toplumsallaşma aracıları
genellikle yüz yüze, sık ve uzun süreli bir iletişime dayanırken, medyanın toplumsallaşma
sürecine katılması ikincil ilişkiler üzerinden olmaktadır (Aziz, 1982,16-21).
Çağdaş toplumlarda gündeme gelen bir diğer önemli toplumsallaşma aracısı da medya,
yani kitle iletişim araçları olmuştur. Medya, belli olaylar karşısında nasıl davranılması
gerektiğine ilişkin belli rollerin sunulması, algılama, kavrama ve yorumlama noktalarında
yönlendirici olması, değer yargılarının oluşumunda önemli bir rol üstlenmiştir. Haber
programlarının, TV dizilerinin, çizgi film ya da çizgi roman gibi kültür-sanat ürünlerinin bireyler
üzerindeki etkilerinden bu bağlamda söz edebiliriz. Kitle iletişim araçlarının kullanımı modern
toplumlarda pek çok incelemeye konu edilmiştir. Özellikle kültür ürünlerinin üretilme ve dağıtım
süreçleri, ‘kültür endüstrisi’ adı verilen devasa bir sektör ortaya çıkarmıştır. Kültür sosyolojisi
ve kültürel incelemeler, 20. yüzyılın ortalarından itibaren sosyolojinin önemli inceleme
alanlarından birisi olarak öne çıkmıştır. 4
İkincil toplumsallaşma kümesi içinde yer alan geleneksel medya tek yönlü bir iletişime
imkân vermektedir. Medyanın etkin bir toplumsallaşma aracısı olabilmesi için, ilişkinin sıklığı
4

Bu çerçevede, Eleştirel Teori’nin (Frankfurt Okulu Kuramcılarının), Birmingham Kültürel İncelemeler Merkezi’nin
başlattıkları ve geliştirdikleri kültür ve kültür endüstrisi incelemelerinin, İletişim Sosyolojisi çalışmaları açısından
hatırlanmasında fayda vardır.
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ve bireyin kanala karşı ‘iletileri almaya açık’ olması önemlidir. Medya, toplumsallaşma
süreçlerine dâhil olduğu kitle çok geniş olduğu için, iletişimi sağlayan bir “araç” olarak
değerlendirilmelidir. Bu sürecin işleyebilmesi için, “bürokratik” bir örgüte ve kurumsal bir
denetim mekanizmasına ihtiyaç vardır (Aziz, 1982:20-21).
Medyanın toplumsallaşma aracısı olarak verimli olabilmesi, ancak birincil aracılarla
aralarındaki uyum ve işbirliği ile mümkündür. Ancak normal hayatta bu uyumlu işbirliğini her
zaman görmek pek mümkün değildir. Aile ile kitle iletişim araçları ya da aile ve okulda verilen
eğitimle arkadaşlık gruplarında edinilen değerlerin, bilgilerin ya da kanaatlerin arasında önemli
farklılıklar ve dolayısıyla da önemli çatışmalar ortaya çıkabilmektedir. Bu durum toplumda
mutlak anlamda bir uyumun, ahengin olmadığı ya da olamayabileceği anlamına gelmektedir. Söz
konusu çatışmalı ortam, toplumsal hayatta ve bireylerin iç dünyalarında önemli kırılmalar,
psikolojik ve toplumsal sıkıntılar doğurabilmektedir.

Püf Noktası:
Medyanın etkin bir toplumsallaşma aracısı olabilmesi için bireyin kanaldan gelen iletileri
almaya açık ve gönüllü olmasının yanında, birincil toplumsallaşma aracılarıyla medyanın
verdiği mesajların uyumlu olması gerekir.

Toplumsallaşma sürecinin en önemli ögelerinden biri dolaysız öğretim ya da uyarıdır. Bu
‘şunu yap’, ‘şunu yapma’ gibi doğrudan komutlar şeklinde olabilir. Ya da belli davranışların ya
da becerilerin içselleştirilmesini sağlamayla dönük çeşitli yaptırım ve ödüllendirmeler ile
pekiştirilir. Medyanın topluma etkisini inceleyen Lazarfeld “toplumsal denetim” yaklaşımını
geliştirmiştir. Bu görüşe göre medya açıkça kamuoyunu ve toplumsal kuralları güçlendirme
hizmeti görmektedir. Bu görüşün savunucuların biri olan Lasswell (1948), medyanın bu etkisini,
“çevrenin gözetimi”, “çevreye uyum” ile “geleneksel ve alışılmış örneklerin aktarılması”
işlevleri ile açıklamıştır (Aziz, 1982:49-50).
Toplumsallaşma sürecinin önemli bir kesimi de dolaylı, toplumsal ortamlarda gizli
anlamlar çerçevesinde oluşur. Bu tartışmalar, daha çok kimlik ve kimliğin oluşumu problemi
etrafında oluşan tartışmalardır. Bireyin kimliğinin oluşumunda etkili olan bir diğer unsur da,
kendisine örnek aldığı kişilerdir. Bu çerçevede kitle iletişim araçlarının yarattığı rol modellerin
toplumsallaşma

üzerindeki

etkisi

yadsınamaz.
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Bütün

bu

anlatılanlar

doğrultusunda

toplumsallaşmayı bireyin yaparak, deneyerek-yanılarak, karmaşık etkileşimler ve duygusal
ilişkiler içinde gerçekleştirdiği bir süreç olarak tanımlamak mümkündür.
Toplum, aralarında sosyal ilişki olan, örgütlenmiş bireylerden oluşur. Kendisini oluşturan
bireylerden daha fazla bir şey olan toplum, sahip olduğu değer ve davranış örüntüleri bu sosyal
ilişkiler aracılığı ile kuşaktan kuşağa ve bireylere aktarır. Toplumsal değerlerin aktarılması olan
toplumsallaşma nesnel ve öznel olarak iki boyutta ele alınabilir. İçine doğmuş olduğu toplumun
uyumlu bir ferdi olabilmek için birey ile toplum arasındaki sosyal ilişkiyi kuran bazı unsurlar
vardır. Bunlar aile, arkadaş çevresi, eğitim ve medyadır. Bu toplumsallaşma öğeleri içinde
günümüzde en öne çıkan medya olmuştur. Medya diğer toplumsallaşma öğelerini de etkisi altına
alıp yönlendiren bir konumdadır. Ancak son tahlilde medyanın etkili bir toplumsallaşma aracısı
olabilmesi için, birey ve toplumun ona güvenmesi, mesajlarına açık olması ve diğer
toplumsallaşma aracıları ile uyumlu olması gerekir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Toplumun tanımını ve bu tanımın içindeki sosyal ilişki kavramının aslında iletişimi ifade
ettiğini öğrendik. Sosyal ve fiziki ilişki arasındaki farkın, iletişim ve ilişki arasındaki farkla
açıklayabileceğimizi öğrendik. Toplumsallaşmanın ne olduğunu, toplumsallaşma araçlarını ve bu
araçlar içinde önemli bir yer tutan medyanın toplumsallaşmadaki yerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1.

Sosyal ve fiziki ilişki arasında nasıl bir fark vardır?

2.

Toplumsallaşma ne demektir?

3.

Temel toplumsallaşma aracıları hangileridir?

4.

George Simmel’e göre sadece sosyolojiye özel olan alan hangisidir?

5.

Nesnel ve öznel toplumsallaşmayı açıklayınız.

6.

Sizce toplumsallaşma sürecinde aile mi medya mı daha etkilidir? Tartışınız.
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5.MEDYA VE KAMUOYU OLUŞUMU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.MEDYA VE KAMUOYU OLUŞUMU
5.1.Kamuoyu
5.2.Kamuoyu Kavramının Tarihi Süreci
5.3.Kamuoyunun İşlevleri
5.4.Medyanın Gücü
5.5.Kamuoyu Oluşumu ve Medya
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kamuoyu kavramından ne anlamalıyız?
2. Kamuoyu çağdaş bir kavram mıdır, tarihsel kökleri var mıdır?
3. Kamuoyu ne işe yarar?
4. Kamuoyunu oluşturma açısından medyanın gücünün sınırları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kamuoyu kavramı

Kamuoyu kavramının ne
demek olduğunu anlamak

Kamuoyu kavramının tarihi
süreci

Kamuouyunun yeni bir
kavramlaştırma olmadığını,
toplum tarihinde her zaman
önemli olduğunu kavramak

Kamuoyunun işlevleri

Kamuoyunun birey ve
toplum açısından
fonksiyonlarını öğrenmek

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

Medyanın gücü

Kamuoyu oluşumunda
medyanın gücünün
sınırlarını kavramak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

Kamuoyu oluşumu ve

Medyanın kamuoyunu nasıl
oluşturduğunu anlamak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

medya
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Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar
Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

Anahtar Kavramlar
•

Kamuoyu,

•

Kamuoyunun işlevleri,

•

Medyanın gücü
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Giriş
Türkçeye, İngilizcedeki karşılıklarına uygun olarak “kamu” ve “oy” kelimelerinin
birleşimiyle oluşturulan kamuoyu kavramı, dilimize ilk geçtiği dönemde “efkârı umumiye”
olarak adlandırılmıştır. Toplumun bir konu hakkındaki genel kanaati, bir sorun ile ilgili genel
yaklaşımı, kısaca ‘kitlesel algı’, iletişim araçlarının yaygınlığı ve etkisi göz önüne alındığında,
birey, toplum ve daha da önemlisi yöneticiler için dikkatle izlenmesi zorunlu bir olgu olma
özelliği taşımaktadır. Medya ve kamuoyunun nasıl oluştuğu meselesi, siyasal iletişimden, (ticari
teşekküller, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının) halkla ilişkiler çalışmalarına kadar
üzerinde düşünülmesi ve çalışılması gereken çok geniş bir alandır.
Medyanın kendi karmaşık ekonomik, siyasal ve ideolojik ilişkiler ağı gerçeğinden yola
çıkarak, kamuoyu oluşturmanın ya da mevcut algının yönetilmesinin kolay olmadığı açıktır. Bu
bölümde öncelikle kamuoyu kavramı, kavramın tarihsel süreci, kamuoyunun işlevleri ve
kamuoyu oluşumunda medyanın rolü üzerinde duracağız.
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5.1.Kamuoyu
Günümüzde “kamu” ve “oy” kelimelerinin birleşimiyle oluşturularak kullanılan
kamuoyu, Latince “publicus” ve “opinion”

kelimelerinden üretilen “public opinion”un

Türkçedeki karşılığı olarak kullanılmaktadır. Türk diline geçtiği ilk zamanlarda kamuoyu,
“efkârı umumiye”, “umumi efkâr”, “amme efkârı”, “halk efkârı” ve “kamu efkârı” gibi farklı
biçimlerde kullanılmıştır.
Kamuoyu kavramını oluşturan sözcüklerden ilki olan “public”, İngilizcede ayrıca:
a) Bir ülkede yaşayanların tümü,
b) Özele karşıt olarak topluma açık ve aleni olan her şey,
c) Herkesi ilgilendiren,
d) Bir ülkede hükûmete, yönetime ait her şey,
e) Özele karşıt olarak, idareye, devlete ait her şey anlamlarında da kullanılmaktadır
(Girgin, 2000:107).
Kamu

kavramı

sosyal

bilimciler

tarafından

grup

ile

eşanlamlı

olarak

da

kullanılabilmektedir. Söz konusu grubun en önemli özelliği grup içindeki bireylerin karşılıklı
iletişimi ve sürekliliğidir. Kamuyu oluşturacak grup üyelerinin birbirlerini tanımaları ve ilişkide
bulunmaları da gerekmemektedir. Toplumsal yaşamda sorunlar daima değiştiği ve çok çeşitli
olduğu için bunlara tepki olarak oluşacak kamular da o kadar çeşitli olacaktır. Kamu, belirli bir
sorun ile karşılaşmış, bu sorun etrafında toplanmış bireylerden oluşan bir gruptur. Kamu, az
sayıda katılımla ve özel konularda oluşabileceği gibi bazen de toplumun genelini ilgilendiren
konularda geniş katılımla oluşabilir (Atabek, 2013:93-94)
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Savaşlar ve Kamuoyu:
Kamuoyunu etkileme özellikle savaş dönemlerinde büyük önem kazanmaktadır. Savaşan
taraflar hem ülke, hem dünya kamuoyunu kendi çıkarlarına hizmet edecek biçimde
yönlendirebilmek için medya manipülasyonlarını ve her türlü propaganda araçlarını
kullanabilmektedirler. ABD, dünya kamuoyuna Irak Savaşı’nı haklı gösterebilmek için
“Saddam Hüseyin’in kitle imha silahlarına sahip olduğunu” iddia etmiştir. Bu iddialar
doğrulanamamıştır. Ancak, Suriye’de Esed yönetimi kitle imha silahlarını kendi halkı
üzerinde yıllardır serbestçe kullanabilmekte ve bu, ABD için savaş nedeni olmamaktadır.

Türkçede kamu sözcüğünden türetilmiş kamu platformu, kamu düşüncesi, kamusal alan,
kamu vicdanı, kamu sektörü, kamu malı gibi isim tamlamaları yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kamuoyu kavramını oluşturan İngilizcedeki ikinci kelime olan “opinion” (oy) ise düşünce,
kanaat, fikir anlamlarına gelmekte olup, “tartışmalı bir konuda seçilecek yolu belirleyebilmek
için ileri sürülen görüş” anlamındadır. Bir topluluğun belli bir sorun karşısında benimsemiş
olduğu güçlü kanaatler anlamına gelebilecek olan “oy”, iki temel ögeyi bünyesinde barındırır.
Birincisi, akıl yürütme yoluyla varılan fikir, ikincisi ise deneysel veya geleneksel etkiler ve
yollardan ulaşılan tutum (Zümrüt, 1997:16). Bu çerçeveden kamuoyunu tanımlamak istersek,
“Kamu yaşantısıyla ilgili tartışmalı bir sorun karşısında, bu sorunla ilgilenen kişiler grubunun ya
da gruplarının taşıdıkları kanaatlerin anlatımlarıdır. Bu anlatımlar, hem çoğunluk hem de azınlık
kanaatlerini içerir” denebilir (Girgin, 2000:108).
Kamuoyunun oluşmasını sağlayan bazı toplumsal kurumlar vardır. Kamuoyunu en kolay
biçimde etkileyebilen ve yönlendirebilen kurumların başında medya sayılmakla birlikte, bunun
dışında aile, eğitim, ekonomi (iş ve meslek kuruluşları), yasal ve siyasal kurumlar, kültür,
kırsal/kentsel yaşam, din ve ideoloji gibi diğer toplumsal kurumların da kamuoyunun
oluşmasındaki etkileri göz ardı edilmemelidir.

5.2.Kamuoyu Kavramının Tarihi Süreci
Kaynağı Eski Mısır, Antik Yunan ve Roma’ya dayandırılan kamuoyu konusunda birçok
ünlü filozof görüş belirtmiştir. Örnek vermek gerekirse, kamuoyu kavramı, Eflatun ve Aristo
tarafından “kitle kanaati” olarak adlandırılmıştır.
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Burjuva sınıfının ortaya çıkışı ve kentlerin canlanması, Rönesans ve Reform
hareketleriyle (1300-1660) ortaya çıkan zihinsel aydınlanmanın önünü açmıştır. Rönesans ve
Reform hareketleri kilisenin, insanın tutum ve davranışlarını etkilemesinin kaldırılmasında
önemli rol oynayarak, kamuoyu olgusunun ortaya çıkmasına da zemin hazırlamıştır.
18. yüzyıl Avrupa’sının (Aydınlanma Donemi) toplumsal koşullarını, birkaç yıl
öncesinden hazırlayan unsurlar arasında, nüfus artışı, matbaanın icadı, kentleşme, eğitimin
yaygınlaşması, ticaret ve sanayinin gelişmekte olması, gazete sayı ve tirajlarının artması, üretim
ilişkilerinin değişmeye başlaması, ücretli emeğin ve para ekonomisinin ortaya çıkması
sayılabilir.
Aydınlanma Dönemi’nin insanı, önceki dönemlerden farklı olarak “vahiy bilgisi”ni
dışlamış; bilinçli olarak geleneksel kurumları ve değer yargılarını değiştirmiş; en önemlisi de
“doğanın bilimsel bilgisi” temeli üzerine dayalı bir gelişmeden yana olmuştur.
Tam kelime karşılığı olarak kamuoyu (L’opinion publique) kavramı 1774 yılında ilk kez
Rousseau tarafından kullanılmıştır (Noelle-Neumann, 1998:102). Rousseau, Venedik soylusu
Şövalye Erizzo’yu “kamuoyunda Avusturya sempatizanı olarak tanındığı konusunda fazla açık
biçimde uyardığı” için özür diler. Rousseau’ya göre kamuoyu bir yargı merciidir ve onun
tarafından kınanmaktan kaçınmak gerekir. Kamuoyunu bir ahlak bekçisi olarak nitelendiren
Rousseau, “şimdiye kadar başıma gelen en korkunç şey, toplum içinde yalancı, iftiracı, hırsız
olarak görülmem ve bunların yüzüme karşı söylenmesidir”, “Bütün bunlar kimin kışkırttığını
bilmediğim halkın bana karşı diş bilemesini, öfkeden kudurmasını ve bana sadece tenhalarda
değil, güpegündüz sokak ortasında bile açıkça hakaret etmesini engellemiyor” sözleriyle
kamuoyuna karşı çok duyarlı bir kişi olduğunu ve “kamu”yu “herkese açık”, “herkesin gördüğü”
yer

olarak

anlamlandırdığını

görüyoruz

(Noelle-Neumann,

1998:103-104).

Rousseau,

kamuoyunu, devletin anayasasının çekirdeğini oluşturan yasalar ile birlikte, devletin yönetme
sanatının önemli bir parçası olarak görür. Kamuoyunun bilimsel anlamda önemini anlayan ilk
yönetici Fransız Maliye Bakanı Jacpues Necker olmuştur. Necker, yönetimde burjuvazi
kamuoyunun oylarının ağır bastığını görerek, kamuoyuna “yöneticileri hesaba çekme gücüne
sahip bir mahkeme gözüyle bakarak” bugünkü karşılığı olan “opinion public”i kullanmıştır
(Zümrüt, 1997:19).
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Kamuoyu ve Aydınlanma
Aydınlanma Dönemi’nde, toplumsal ve bilimsel yaşamda akılcılık, laiklik, özgürlük gibi
değerler; bilimsel yöntemlerin kullanılması, hurafelerle savaş, hukuk reformu, gibi
uygulamalar öne çıkmıştır. Böylece beliren toplumsal koşullar ortamında, bugünkü
anlamına yakın bir kamuoyu kavramı oluşmaya başlamıştır. Bu nedenle kamuoyu
kavramı,

daha

çok

Aydınlama

Dönemi’nin

(1650-1800)

bir

ürünü

olarak

değerlendirilmiştir. 18. yüzyılda açık bir biçimde ifade edilmeye başlanan kamuoyu
kavramının ortaya çıkmasında, dönemin liberal düşünürleri Hobbes, Rousseau ve
Locke’un önemli katkıları olmuştur.
(Girgin, 2000:108-109)

19. yüzyılın başlarına kadar, daha çok bireysel bir güç olarak düşünülen kamuoyu, bu
dönemlerden itibaren “kamu yaşamına giren güçlü bir öğe” biçiminde görülmeye başlamıştır. 19.
yüzyılda meydana gelen toplumsal değişmeler, feodal yapıların yıkılışı, nüfusun kentlerde
yoğunlaşması, iletişim araçlarının gelişmesi, endüstriyel koşulların güvensizliği, bunalım ve
savaş tehlikeleri, yeni yaşam koşullarının kişiyi tek biçime sokma etkenleri sonucu, birleşerek
kolaylıkla etkilenen, ortak ve sert tepkiler gösterebilen, bilgilenmeye susamış kitleler yaratmıştır.
Bu arada, demokrasi ve özellikle halk egemenliği kavramlarının gelişmesi sonucu, kamuoyu
kavramı da uygulamada, halk egemenliğinin bir unsuru olarak görülmüştür. Siyasal düşünürler
de devlet etkinliğinin denetimini sağlayacak ve iktidarın kötüye kullanılmasını önleyecek tek
gücün, aydın bir kamuoyu olduğunu belirtmişler; bunun gerçekleştirilmesi için yapılması
gerekenler üzerinde durmuşlardır (Girgin, 2000:111).

5.3.Kamuoyunun İşlevleri
Harold D. Lasswell’in öncüsü olduğu iktidar kuramına göre, siyasal güç ile bireylerin
değer yargıları arasında bir ilişki bulunmaktadır. Kamuoyu ile kamuoyunu oluşturan bireylerin
kişisel kanaatleri arasında yakın bir ilişki gören Lasswel, kamuoyunu yaratan düşüncelerin
temellerini, kişilerin psikolojilerinde aramıştır. Lasswell’e göre siyasal iktidar, tüm toplumlarda
azınlığı oluşturan bir seçkinler grubunun elinde toplanmaktadır. Bu seçkinler, toplum üzerinde
sürekli bir biçimde etkili olmaya çalışmaktadırlar. Bu nedenle de siyasal gücün dayanaklarını
ortaya koyabilmek için aktif ve pasif kamuoyu arasında bir ayırım yapmak gerekir. İktidarı elde
etmeye uğraşanların bu görüşlerini, hangi içgüdülerin etkilediğini incelemeye çalışan Lasswell
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için önemli olan, psikolojik süreçler sonucu meydana gelen kamuoyu kanaatinin, toplum ve
dolayısıyla iktidar üzerine etkisidir (Atabek ve Dağtaş, 1998:211).
Lasswell’e göre kamuoyu, üç toplumsal işleve sahiptir. Kamuoyu, kanaatlerin uyumuna,
kanaatlerin gevşemesine ve kanaatlerin şiddet yoluna dökülmesine yol açabilir (Girgin,
2000:116). Lasswell, kamuoyunun bu üç toplumsal işlevini şöyle açıklamıştır:
1) Açık tartışmalar sonucu, yönetim sisteminde bir değişiklik meydana gelirse kamuoyu
kendi lehine uyum yaratmış demektir.
2) Kişiler, duygu ve düşüncelerini, olumlu bir sonuç elde etmeksizin, kamunun önünde
ifade etme olanağı buluyorlarsa kamuoyu gevşetici etki yaratmış demektir.
3) Demokratik tartışmalar, derin hayal kırıklığı yaratır ve memnuniyetsizlik artarsa
toplumsal bunalımı yoğunlaştıran kamuoyu, şiddete başvurma yolunun açılmasına neden olabilir.
Kamuoyunu, bireysel kanaatlerin bir yığını olarak gören Harwood Childs de kamuoyunu,
psikolojik bir yaklaşımla açıklamaya çalışmıştır. Childs’e göre kamuoyu, birey kanaatlerinin
toplamından ibarettir. Başka bir deyişle, bir kanaat, hiçbir zaman bir grubun görüşü değil,
yalnızca bireyin düşüncesidir (Atabek ve Dağtaş, 1998:211).
Kamuoyunu sosyolojik açıdan açıklayan bilim adamları arasında öncelikli bir yere sahip
olan William Albig’e göre, kamuoyu, herhangi bir gruba dâhil bireylerin, tartışmalı bir konuda,
birbirleri üzerindeki karşılıklı etkileşimleri sonucu ortaya çıkan kanaatlerdir. Albig, “Grupta her
an egemen bir fikir olabilir; fakat grup üyelerinin ileri sürdükleri başka fikirleri de vardır.
Grubun bu şekilde ortaya çıkan fikirleri statik değildir; tartışmaya yeni unsurlar girdikçe
değişebilir” demektedir (Atabek ve Dağtaş, 1998:212).
Ünlü düşünür Niklas Luhmann’a göre, kamuoyunun görevi “konulaştırma”dır. Bu işlev
analiz edilebilir belirli ilgi kuralları çerçevesinde cereyan eder. Luhmann, kamuoyunun konuları
tartışmaya açarak işlevini yerine getirdiğini söylemektedir. Sistem ve toplum birçok konuyla
aynı anda baş edemez. Öte yandan, acil konuların ele alınıp değerlendirilmesi, hayati önem
taşıyabilir. Bu nedenle, kamuoyu süreci, kısa bir süre boyunca, dikkatleri acilen ele alınması
gereken konu üzerinde toplar. Bu kısa süre içinde bir çözüm bulunması şarttır. Luhmann’ın
varsayımına göre, “siyasi sistem-kamuoyuna dayandığı sürece- kararların alınmasında etkili olan
kurallarla değil, ilgi kuralları üzerinden bütünleştirilir” yani hangi konuların hayati önem taşıdığı
kararı ve bu kararların masaya yatırılması üzerinden. Ancak, Luhmann’ın öngördüğü kamuoyu
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işleyişi Noelle-Neumann tarafından eleştirilir. Noelle-Neumann, “çoğunlukla konunun bir siyasi
parti tarafından topluma iteklendiğini” söyler. Luhmann ise bu süreci kınayarak “manipülasyon”
kavramına atıf yapar ve medyanın tek yönlü bir iletişim sistemine sahip olmasına bağlar (NoelleNeumann,1998:176-177).
Henüz toplumsal kabul görmeyen ve kamuoyunun yeterince dikkatini çekmemiş bir
konuyu gündeme getirmek isteyenlerin, kamuoyuna yönlendirmek için müdahale etmekte
kullandıkları bazı yöntemler vardır. En genel anlamda, kamuoyuna “zorlama” veya “ikna” olmak
üzere iki biçimde müdahale edebilir (Eyüpoğlu, 1999:53).
Zorlama: Kamuoyunun dikkatini zorla bir noktaya çekebilmek için yapılan toplu
eylemlerdir. Söz gelimi grevler bu tür bir yöntem olarak sayılabilir. Grevin kamuoyunu etkileme
ve bu yolla siyasi iktidarı belli bir politikaya zorlama gücü vardır. Grevin haklılığı kamuoyu
tarafından benimsenirse, iktidar greve gidenlerin taleplerine karşı kayıtsız kalamayacaktır.
Hükûmetleri zorlamak için, grev gibi barışçıl ve yumuşak eylemlerin yanında zaman zaman Batı
ülkelerinde çok sert ve şiddete varan eylemler de olabilmektedir. Hükûmetin tarım politikasını
protesto eden köylülerin ana yolları kapatması, yollara patates dökmesi, ürünleri şehir
meydanlarında yakması vs. gibi. Ancak şiddete ve kamu düzenini bozan durumlara evrilen
hareketlerin kamuoyu desteği alması zorlaşmakta ve bu da hak talep edenlerin hükûmetin
politikaları karşısında ellerini zayıflatmaktadır.
İkna: Bu yöntem ile kamuoyuna müdahale etmeyi tercih edenler, çeşitli iletişim
teknikleri ve medya yardımı ile kamuoyunun desteğini kazanmayı amaçlarlar. Bu doğrultudaki
etkinliklerini de propaganda ve haber olmak üzere iki biçimde gerçekleştirirler. Propaganda
medyadan yer ve zaman satın alınarak yapılan bir kamuoyuna müdahale biçimi iken, haber
propagandadan daha itibarlı, daha güvenilir fakat kullanılması çok daha zor ve karmaşık bir
süreçtir. Çünkü haber, gerçek, tarafsız, yeni, nesnel, erdemli vs. gibi olumlu ve inandırıcı tüm
özellikleri bünyesinde barındırır. Bu olumlu özellikleriyle haber, propaganda veya reklamın
soğuk ve baskıcı, zorlayıcı yüzünden uzaktır.
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Kamuoyu Oluşturma Biçimleri
Kamuoyunun dikkatini çekerek, bir konuyu toplumun gündemine taşımak için iki temel
yol vardır: Zorlama ve ikna.
Zorlama: Kamuoyunun dikkatini zorla bir noktaya çekmektir. Sözgelimi çiftçilerin
seslerini duyurabilmek için ürünlerini şehir meydanlarına dökmeleri.
İkna: İletişim teknikleri ve medya aracılığı ile bir konuyu kamuoyunun gündemine
taşınması. İkna yönteminde basın toplantıları ile haber nitelikli bilgilerin paylaşılması
kullanılabileceği gibi, medya organlarına ilan verilerek de kamuoyunun dikkati çekilebilir.

5.4.Medyanın Gücü
Medyanın gücü konusunda konuşmak, aslında bu araçların iktidarını elinde
bulunduranların ve denetleyenlerin veya bu kitle iletişim araçlarını “kanal” olarak kullanarak
kendi mesajlarını (bilgi, ideoloji, haber, propaganda vs) yaymak isteyenlerin, kamuoyu üzerinde
ne kadar etkin olabildiklerini konuşmak demektir. Kitle iletişim araçları, tarihi, ekonomik veya
siyasi olarak güç devşirmek isteyenlerin, bu araçlar nezdinde “etkili olmak” ve bu araçları “ele
geçirmek” isteyenler için sürekli bir mücadele alanı olmuştur. Bu araçlara sahip olmak, ciddi bir
güç ve mülkiyet sahipliği anlamına gelmektedir.
Bugün medya, başarılı olmak veya başarılı görünmek isteyen yönetimlerin vazgeçilmezi
hâline gelmiştir. Siyasal iktidara sahip olmak isteyenler, medyaya da sahip olmak ya da onu
denetim altına almak gerektiğine inanmaktadır. Demokrasi deneyi daha sınırlı toplumlarda,
yasama, yürütme ve yargı erklerinde meydana gelen sorunlar kolaylıkla çözülemediği için,
medya zaman zaman bu erklerin biri veya birkaçı adına işlev üstlenir duruma gelebilmektedir.
Medya böyle bir görevi üstlenmekten dolayı pek şikâyetçi görünmezken, toplumun geleceği için
bu durum kaygı vericidir. Çünkü medya özünde büyük sermayenin denetimi altındadır ve bütün
çabası da aslında yerel, ulusal veya uluslararası düzeyde, kendi çıkarlarının korunmasına
yöneliktir (Alemdar, 1999:12). Bu noktada medya kurumunu sorgulamak demek, aslında
toplumun bütün kurumlarını sorgulamak demektir. Bu aynı zamanda toplumun geleceğini
sorgulamak demektir (Alemdar, 1999:19).
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Medya Gücü’nün Sağladığı Olanaklar:
Medya sahipliği veya üzerinde denetim gücüne sahip olmak birtakım fonksiyonel
olanakları da beraberinde getirir. Hızlı, esnek ve aynı zamanda planlanması ve kontrolü
kolay olan kitle iletişim araçlarının, toplumdan aldıklarını, bir iletişim aracı olarak geri
verdiklerini düşünen Erdoğan ve Alemdar, medya sahipliği ve denetim gücünün sağladığı
olanakları beş başlık altında toplar:
1.

İnsanları yönlendirir. Onların dikkatini belli sorunlara, çözümlere veya insanlara

çekerek, güç sahibi olanlar lehine, diğerleri (rakip kişi ve kurumlar) aleyhine bir algı
oluşturur.
2.

Statü sağlar ve meşruiyeti güçlendirir.

3.

Belli koşullarda kamuoyunu inandırma ve seferber etme kanalı olabilir.

4.

Belirli toplulukların oluşmasına ve varlıklarını sürdürmesine yardımcı olur.

5.

Manevi ödül ve doyumların sunulma aracı olabilir. İnsanları rahatlatır, eğlendirir

ve gururlarını okşar.
Erdoğan ve Alemdar, 1990:96

Medya konusunda gerek akademik çalışma yapanların, gerekse bu konuya kafa yoran
entelektüellerin, kitle iletişim araçlarının gücü ve bu gücün “kim” adına kullanıldığı konusunda
oldukça derin fikir ayrılıkları vardır. Birçokları (genellikle liberal kuramcılar), kitle iletişim
araçlarının toplumsal güç aracı veya bir rıza üretim aracı olarak kullanıldığı fikrine katılmazlar.
Liberal kuramcılara göre, kitle iletişim araçlarına sahip olma veya denetimi elinde bulundurma,
başkaları üzerinde zorunlu veya “istememelerine rağmen” onlar üzerinde bir tahakküm kurma
aracı olamaz. Asıl kritik soru ise, bu gücün nasıl ve ne şekilde kullanıldığıdır. Kitle iletişiminde
mesajı gönderen kaynak “medya” ile, hedef kitle olan “izleyiciler” arasında kurulu olan güç
ilişkisi, diğer tahakküm ve boyun eğdirme biçimleri ile karşılaştırıldığında biraz “doğal
olmayan” bir nitelik arz eder (Erdoğan ve Alemdar, 1990:96). Buradaki ilişkiye “genellikle
gönüllü olarak ve açıkça eşit terimlerle girilmektedir. Bu durumda iletiyi gönderen medya
organlarının egemenlik konumları sorgulanmaya açıktır. Eleştirel kuramcıların ve bazı Marksist
yaklaşımcıların önemli iddiasını çürüttüğü düşünülen Dennis McQuail, kitle iletişim araçları ile
sağlanan iletişimin “gönüllülük” ve “eşitlik” ilkelerine dayandığını, bu yüzden mesaj gönderenin
bir egemenliğinden söz etmenin “saçma” olacağına vurgu yapar (Erdoğan ve Alemdar,1990:96).
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5.5.Kamuoyu Oluşumu ve Medya
Bir sorunla ilgili olarak ortaya çıkan kamuoyu başlangıçta her çeşit karşıt görüş, inanış ve
arzular yığınıdır. Sorun hakkında vatandaşlar tarafından açıkça benimsenen ve savunulan belli
bir görüş doğuncaya kadar, tartışma ve birleşme aşaması devam eder. Kamuoyunun bireysel
görüşlerden farkı da burada ortaya çıkmaktadır; bireysel amaç ve faydadan toplumsal amaç ve
faydaya geçiş vardır. Kamuoyunun topluma hakîm bir kanaat olduğu ve içinde değişik fikirleri,
karşıt görüşleri, kararsızları ve hatta ilgisiz insanları barındırdığı göz ardı edilmemelidir (Atabek,
2013:94).
Kamuoyu olgusu, toplumsal yaşam ve toplum içinde gerçekleşen iletişim süreçlerinden
ayrı düşünülemez. Söz konusu iletişim süreçlerini izlediğimizde üç aşamadan söz etmek
mümkündür (Zıllıoğlu, 1996:88’den aktaran Atabek, 2013:95):
1. Küçük gruplar içindeki bireyler arasındaki iletişim aşamasıdır. Bu iletişimin
toplumsal boyutu, toplumda geçerli kurallara göre gerçekleştirilmesinden ve toplum yaşamının
temel etkinlikleriyle ilgili olmasından kaynaklanır.
2. Bireysel iletişimlerin zamanda ve mekânda birbirine eklendiği, gruplar ve örgütler
arası iletişimin belirlendiği aşamadır. Bu aşamada aile içindeki ilişkilerden kuşaklar arası
iletişimin, toplum düzeni ve işleyişi ile ilgili bireysel kanaatlerden kamuoyunun ve politikaların
belirlenmesi, alış veriş ilişkilerinden pazarın oluşması söz konusudur.
3. Toplumsal iletişim aracılığıyla, özellikle de kitle iletişim araçlarıyla, yenilenip
yaygınlaştığı aşamadır. Bu aşamada aynı zamanda doğrudan doğruya toplumun tümünü ve
dolayısıyla kamuoyunu hedefleyen iletişim türleri bulunur. Bunlara eğitim ve öğretim kurumları,
eğitim televizyonu, kamuoyunun araştırılması ve duyurulması, kamuoyunu oluşturmaya yönelik
propagandalar, mitingler, grevler, protesto yürüyüşleri, vb. örnek olarak verilebilir.
Medyanın en önemli görevlerinden biri “kamu adına gözetim”, bir diğeri ise
“kamuoyunun serbestçe oluşmasına katkıda bulunmak”tır (Atabek, 2013:98). Toplumsal bir
kurum olarak medya, toplumun genel düzeni içinde yaşayan ve işleyen bir kurumdur. Diğer
toplumsal kurumlar gibi medya da içinde bulunduğu toplumsal ortam ile, yani siyasi, hukuki,
ekonomik, sosyal koşullarla sürekli bir etki-tepki ilişkisi içindedir. Toplumsal ortam medyayı
etkilediği gibi, medya da diğer toplumsal yapıları etkiler.
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Luhmann, kamuoyu oluşumunda, belli bazı konular üzerinde ilginin yoğunlaştırılması,
yani sürecin en önemli aşaması olan “konulaştırma” sürecinde medyanın gücüne dikkat çeker.
Gündemi meşgul edebilecek, kamuoyunun ilgisini çekebilecek onlarca konu varken, medyanın
bunlar arasından seçim yaparak bazılarını ön plana çıkarması, yani “konulaştırması” medyanın
en önemli belirleyici olduğu konusunda kuşku bırakmaz (Noelle-Neumann,1998:177).
Püf Noktası:
Kamuoyunu meşgul edecek onlarca konu varken neden bazı konular kamuoyu gündemine
gelirken, bazıları hiç konuşulmaz?
Çünkü medya, binlerce olay içinden seçim yaparak bazılarını ön plana çıkarmakta, yani
bazılarını konulaştırmaktadır.

Amerika kaynaklı iletişim araştırmaları, medyanın etkilerini incelemek amacıyla
yaptıkları araştırmalarda Luhmann ile benzer sonuçlara ulaşırlar. Halkın, politikacıların acil
görevleri arasında gördüğü konuların, medyanın ortaya attığı ve ağırlıklı olarak işlediği konular
olduğu tespit edilmiştir. Amerikalı araştırmacılar bu durumu izah etmek için medyanın “agendasetting function”, yani “gündem belirleme işlevi” olduğunu dile getirmişlerdir. (NoelleNeumann,1998:177).
Gündem oluşturma, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bir iletişim kuramı olarak
geliştirilmiş ve bu konudaki görüşlerini ilk dile getiren 1958’de yayımlanan bir makalesinde
iletişimci Nortan Long olmuştur: Bir anlamda gazete, gündem sınırlarını oluşturmada birincil
derecede harekete geçiricidir. Gazete insanların çoğunluğunun ne hakkında konuşacağına,
gerçekleri ne olarak düşüneceğine ve sorunlarla mücadele etmede hangi yolu benimseyeceğine
karar vermede en büyük paya sahiptir (Ağan, 1998:55-56).
Gündem oluşturma düşüncesinin “basının gücü” başlığı ile açıklayan Bernard Cohen,
basının insanlara “ne düşüneceklerini söylemede başarılı olamayabileceğini, fakat okuyucuların
ne hakkında düşünmeleri gerektiğini söylemede son derece başarılı” olduğunu vurgulamaktadır
(Ağan, 1998: 56). Kurt Lang ve Glads Engel Lang da medyanın gündem oluşturması konusunda
şunları söylerler: “Medya dikkati zorla belirli konulara çeker. Politik insanların kamu imajlarını
yaratır. Gazeteler, sürekli kitle içerisindeki bireylerin ne hakkında düşünmeleri, bilmeleri ve
hissetmeleri gerektiğini öneren nesneler sunarlar.” (Ağan, 1998: 56).
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Medyanın kamu görevi, “haber vermek, bilgilendirmek, eğitmek, denetlemek, eleştirmek,
eğlendirmek, böylece kamuoyunun oluşmasına katkıda bulunmak ve oluşan bu kamuoyunu
açıklamak” biçiminde tanımlanmaktadır (Girgin, 2000:127). Bu çerçevede medya, bir yandan
gazetecilerin bağlı bulundukları resmi veya gayri resmi grup ve örgütlerin kanaatlerini
yöneticilere duyuran, bir yandan da kamuoyunda, kanaatlerin oluşturulması sürecinde görev alan
bir araç olarak görülmektedir. Kitle iletişim araçlarını izleme, bireye mevcut siyasal düzen ve
olaylar hakkında bilgi verirken, siyasal düzene yönelik talepleri ve siyasal yaşama katılmayı da
güçlendirir. Bu araçlar aynı zamanda, toplumdaki öteki etki merkezlerinden kanaat için ipuçları
iletirler ve sahiplerinin görüşlerini yayarlar. Kısaca kitle iletişim araçlarının yayınları, kamuoyu
oluşumuna geniş ölçüde imkân sağlar.
Medya-iktidar ilişkilerinde iletişimin can damarı kamuoyudur. İletişim kanallarının açık
olduğu hukuk devleti güvencesindeki demokratik toplumlarda, kamuoyunu etkileyebilmek
demek, aslında doğrudan doğruya iktidarı etkileyebilmek demektir. Zira hiçbir hükûmet,
kamuoyunun benimsemeyeceği, sert tepki göstereceği bir biçimde karar almayı ve uygulamayı
göze alamaz. Medya aslında hükûmetin uygulayacağı politikalar konusunda rıza üreten bir
pozisyona bürünür.
Demokrasinin olmazsa olmaz koşulu, kamuoyu tarafından sisteme rıza gösterilmesidir.
Demokratik rejimlerde rızanın baskıya başvurulmadan kazanılması ancak yönetenler ve
yönetilenler arasındaki iletişim kanallarının açık olması ile mümkündür. Demokrasi, toplumsal
rızanın dile getirilmesini sağlayan serbest seçimleri kendisine temel alır. Bu sayede yurttaşlar
seçimler aracılığıyla kendilerini yönetecek olanları seçerek yönetime katılmış olurlar.
Demokratik rejimlerde halkın yöneticileri denetlemesi sadece düzenli aralıklarla yapılan seçimler
ve medya ile sağlanmaz. Bunların yanı sıra sivil toplum örgütleri ve dolayısıyla kamuoyu
aracılığıyla da siyasal iktidarlar üzerinde sürekli bir denetim söz konusudur. Demokratik
rejimlerde haber ve bilgilenme kaynaklarının görece çeşitliliği, siyasal kararların alınmasında
belirli bir güce sahip olan kamuoyunun doğru ve rasyonel düşünceler etrafında oluşabilmesine
olanak sağlar (Atabek, 2013:97)
Medya, toplum ile iktidar arasında bir denge olmak, çift yönlü bir iletişim kurmayı
hedeflemek durumunda olmalıdır. Çünkü medya hem kamuoyunun, hem de yöneticilerin
dikkatlerini belli bir sorun alanına yoğunlaştırma ve bu konuda bir kanaat oluşturma gücüne
sahiptir.
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Latince “publicus” ve “opinion” kelimelerinden üretilen “public opinion”un Türkçedeki
karşılığı olarak kullanılan kamuoyu, Türk diline geçtiği ilk zamanlarda, “efkârı umumiye”,
“umumi efkâr”, “amme efkârı”, “halk efkârı” ve “kamu efkârı” gibi farklı biçimlerde
kullanılmıştır. Tam kelime olarak kullanılmasa bile kamuoyu anlamına gelebilecek
kavramsallaştırmalar Eski Yunan’dan bire filozoflar arasında kullanılmaktaydı. Ancak bugünkü
anlamında kamuoyu kavramını ilk kullanan Rousseau’dur ve kavram Aydınlanma döneminin bir
ürünüdür. Kamuoyunun oluşmasında en büyük pay şüphesiz medyanındır. Medya ise binlerce
konu arasından kendince önemli buldukları “konulaştırarak” kamuoyunun dikkatine sunar. Bir
konu kamuoyunun gündemine ikna yoluyla veya zorla sokulabilir. Bu iki biçimde de medya
başroldedir. Sonuç olarak kamuoyu konusu, medyanın belirleyici olduğu bir alandır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Kamuoyunun anlamını, tarihsel süreçte nasıl ortaya çıktığını öğrendik. Kamuoyunun
toplumsal işlevlerinin neler olduğunu, kamuoyunun oluşma biçimlerini öğrendik. Medyanın
kamuoyu oluşumundaki rolü ve gücünü ne olduğunu öğrendik. Demokrasinin olmazsa olmazı
olan rıza göstermenin, yine medya ve kamuoyu aracılığı ile sağlandığını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1.

Kamuoyu, kamu ve oy kelimelerin birleşiminden oluşturulmuştur. Kamuoyunu

oluşturan kelimelerden kamunun anlamlarını araştırınız.
2.

Kamuoyunun Aydınlanma Dönemi’nde ortaya çıkmasının nedenleri neler

olabilir?
3.

Kamuoyu kavramını ilk kullanan filozof kimdir?

4.

Kamuoyunun “konulaştırma” görevini açıklayınız.

5.

İşçi sendikalarının grev kararı alarak iş durdurmaları, nasıl bir kamuoyu oluşturma

biçimidir?
6.

Size göre medya kamuoyu oluşturma gücünü nasıl kullanmaktadır; bir “tahakküm

ve boyun eğdirme” ile mi, yoksa “gönüllülük ve rıza” ile mi?
7.

Medyanın ilgi göstermediği bir olay, kamuoyu gündemine oturabilir mi?

Tartışınız.
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6.MEDYA VE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.MEDYA VE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI
6.1.İletişim ve Medya Üzerine Neden Çalışılmalı?
6.2.Toplumsal Hayatta Medyanın Rolü
6.3.İletişim Araştırmaların Gündeme Gelişi
6.4.İletişim Biliminin Öncüleri
6.5.İletişim Araştırmaları ve Araştırmalarda Temel Paradigmalar
6.6.İkinci Dünya Savaşı Öncesinde İletişim Araştırmaları
6.7.II. Dünya Savaşı Sonrasında İletişim Araştırmaları
6.8.Türkiye’de İletişim Araştırmaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İletişim konusunda araştırma yapmak neden gereklidir?
2. Toplumsal hayatımızda medyanın rolü nedir?
3. İletişim araştırmaları ne zaman başlamıştır?
4. İletişimin bir bilim dalı olarak gelişmesinin öncüleri kimlerdir?
5. İletişim araştırmalarındaki temel paradigmalar nelerdir?
6. II. Dünya Savaşı öncesi ve sonrasındaki iletişim yaklaşımları arasındaki farklar
nelerdir?
7. Türkiye’de iletişim araştırmaları hangi aşamadadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İletişim ve medya üzerine
neden çalışılmalı?

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Bir bilim dalı olarak iletişimi Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
ve iletişim sosyolojisini
okumalar
kavramak

Toplumsal hayatta medyanın İletişim biliminin günlük
hayattaki rolünü anlamak
rolü

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

İletişim araştırmalarının

İletişim araştırmalarını
ortaya çıkaran sebepleri
anlamak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

İletişim biliminin öncüleri

İletişim biliminin öncü
isimlerini ve görüşlerini
kavramak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

İletişim araştırmalarında

İletişim araştırmalarındaki
temel yaklaşım modellerini
öğrenmek

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

İletişim biliminin tarihi
gelişimini öğrenmek

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

İletişim biliminin tarihi
gelişimini öğrenmek

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

gündeme gelmesi

temel paradigmalar
II. Dünya Savaşı öncesinde
iletişim araştırmaları
II. Dünya Savaşı sonrasında
iletişim araştırmaları
Türkiye’de iletişim
araştırmaları

Türkiye’nin iletişim
Ders notları, ders anlatımı,
araştırmalarındaki durumunu sunumlar ve tavsiye edilen
öğrenmek
okumalar
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Anahtar Kavramlar
•

İletişim araştırmaları,

•

Medya çalışmaları,

•

Temel iletişim paradigmaları,

•

İletişim tarihi,

•

Türkiye’de iletişim
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Giriş
İçinde yaşadığımız toplumu ve dünyayı anlamak için iletişim önemli bir araçtır.
Toplumsal hareketlerde medyanın rolü 19. yüzyılın ortalarından itibaren ciddi ve yoğun biçimde
sorgulanmaya başlanmış ve 20. yüzyılın başlarından itibaren de sosyal bilimciler bu konu
üzerinde kafa yormaya ve fikir üretmeye başlamışlardır. Özellikle I. Dünya Savaşı’nda medyanın
cephe gerisindeki işlevselliği keşfedilmeye başlanmış ve savaştan sonra da bu konularda daha
bilimsel çalışmalar yapılmak istenmiştir. Bu bölümde bu süreci yürüten bilim insanlarını, bu
bilimsel çalışmalara dayanaklık eden görüş ve yöntemleri ele alacağız.
Ayrıca kamusal ve siyasal alanda iletişimin bir propaganda aracı olarak kullanılması
bağlamında; medyanın toplumdaki yerini irdeleyeceğiz. Kitle iletişim araçlarının siyasal iktidar
ve iktisadi kuruluşlar ile olan bağı ve konumlanma biçiminin medyanın güvenilirliğine etkisine
de değineceğiz. Dünyada, iletişimin gelişerek medya adı verilen bir ortam yaratması ve kendi
içerisinde bir akademik disiplin hâline gelmesi de bu bölümde ele alacağımız konulardandır. Bu
bağlamda ülkemizdeki iletişimin kurumsallaşması ve akademik gelişimine de değineceğiz.
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6.1.İletişim ve Medya Üzerine Neden Çalışılmalı?
Bireyi ve toplumu kuşatan yapısıyla medya, özellikle 20. yüzyılın son dönemlerinden
itibaren modern toplumun en başat kurumlarından biri hâline geldi. Dünyadaki milyarlarca
insanın günlük hayatının önemli bir kısmını medya işgal ediyor. Başta sosyal medya başta olmak
üzere, iletişim araçları ile geçirilen zaman bir yana, hayatın kültürel, siyasal ve ekonomik diğer
bütün alanlarında da medyanın tartışılmaz bir yeri var. Gündelik hayat deneyimlerimiz dışında,
toplumun diğer kesimlerinde ve dünyada olup bitenler hakkındaki bilgileri ve haberleri ancak
medya aracılığı ile edinebiliyoruz. Hatta gündelik hayatımızda neyin doğru, neyin yanlış, neyin
normal neyin anormal, neyin gerçek neyin hayal olduğu gibi temel anlam sistemimizin
oluşmasında dahi önemli bir payı vardır.
Demokratik toplumların vazgeçilmezi olan kamuoyunun doğru ve tarafsız haber alma
özgürlüğünün teminatı olan dördüncü kuvvet medya, diğer toplumsal kurumlardan önemli bir
yönüyle ayrılır. Medya ekonomiyi etkilemek ve yönlendirmekle kalmaz, aynı zamanda
ekonomik bir aktör olarak pazarda yer alır.
Kamusal alanın önemli bir aktörü olarak medya toplumsallaşma aktörleri içindeki rolünü
her geçen gün artırmakta, aile, arkadaş çevresi, okul gibi diğer toplumsallaşma aracılarından da
rol çalmaktadır. Sadece “kitlesel” bir araç olması ve kamusal bir görev üstlenmesi bile medyayı,
başta sosyologlar olmak üzere, bilim adamlarının üzerinde çalışmaları için yeterli bir sebeptir.
Önce yazılı basın olmak üzere medya, günlük hayatın önemli bir aktörü olmasından sonra sosyal
bilimcilerin üzerinde düşünmeye ve araştırmaya başladıkları bir olgu olarak karşımıza çıkmıştır.
Sosyologların cevabını bulmak istediği soru: “Bir toplumsallaşma aracısı olarak medya, bireyin
topluma katılması ve içinde bulunduğu toplumun aktif bir parçası olarak gündelik eylemlerini,
yönelimlerini, tercihlerini etkilemekte midir?” olmuştur.
İletişim ve enformasyon teknolojilerinde son yüzyıllık sürede yaşanan gelişmeler
küreselleşme sürecinde iletişime küresel bir boyut kazandıran medya teknolojileri sürecinde,
toplumsal denetimin olduğu kadar, toplumsal değişmenin de en önemli araçlarından biri hâline
gelmiştir. Medya, hem sermayenin, hem de iktidarın yeniden üretilmesinde önemli bir
belirleyicilik rolü üstlenebilmektedir. Modern kitle iletişim kurumlarının toplumsal ve ekonomik
hayattaki öneminin artması, medyanın daha fazla denetim alanına alınmasına ve sorgulanmasına
neden olmuştur. Ayrıca medya teknolojisinin gelişmesi teorik tartışmaları da beraberinde
getirmiştir. Düne kadar kesin gözüyle bakılan kimi görüşler değişmekte ve araştırmacıların
önüne yeni sorular koymaktadır (Çetin, 2009:270). Medyayı ve etkilerini anlamak için sadece
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medya çalışmaları yetersiz kalmakta, kültürel çalışmalar, kadın çalışmaları, pazar araştırmaları,
siyaset araştırmaları, sinema televizyon, gazetecilik ve medya sosyolojisi gibi daha
disiplinlerarası ve kapsamlı çalışmalar yapma gereği ortaya çıkmaktadır.
Araştırmacıların kafa yorduğu ve cevap aradığı bazı soruları şu şekilde özetleyebiliriz
(Çetin, 2009:270): Medya içerikleri nasıl belirleniyor? Medyada tekelleşme var mıdır? Medya
içeriklerinde ne tür anlamlar hâkimdir? Medya kime hizmet ediyor? Medya ile siyasi iktidar veya
devlet arasındaki ilişki nasıldır? Bireylerin medyada etkilenme düzeyleri ne kadardır?
Geleneksel medya ve yeni medyalar arasında nasıl bir benzerlik ve farklılık vardır? Şüphesiz bu
soruların sayısı daha da artırılabilir. Ama sadece örnek olarak verdiğimiz bu sorular bile,
medyanın sosyal bilimciler başta olmak üzere, bilim adamlarının üzerinde çalışmalarının gerekli
olduğunu göstermesi bakımından yeterli sebeplerdir.

6.2.Toplumsal Hayatta Medyanın Rolü
Kitle iletişim araçları konusunda ilk bakışta egemen görüş, bu araçların üstün güç ve
yeteneklere sahip olduğu yönündedir. Özellikle bu alanda çalışmaya başlayanlar, kitle iletişim
araçların önem ve etkisinin büyüklüğünü savunarak işe girişirler. Ancak konuya yoğunlaştıkça
ve anlamaya başladıkça, medyanın önem ve etkisinin tahminlerden daha küçük olduğunu
anlarlar. Bu da iletişim araştırmacılarında bir hayal kırıklığı yaratır. Ancak buradaki hayal
kırıklığının nedeni, medyanın toplumsal hayattaki önemsizliğinden değil, bu araç ve tekniklere
atfedilen niteliklerin ve özel statünün sağlam bir biçimde elde edilememiş olmasındandır
(Brown, 1983:5).
20. yüzyıl kitle iletişimin ilk çağı olarak adlandırılmıştır. Medya kuruluşlarının örgütsel
yapısı, teknolojisi ve faaliyetlerinde çok önemli değişiklikler olmasına rağmen, siyasi ve
toplumsal fonksiyonlarına ilişkin tartışmalarda çok fazla değişiklik olmamıştır (Cangöz,
2013:35).
İletişim Araştırmacılarının Üzerinde Yoğunlaştığı Konular:
•

Yeni iletişim araçlarının gücü ve etkileri

•
Sosyal
bütünleşme
ve sosyal
dışlamada
medyanın
rolü ekonomik, kültürel her alandaki
Dünyada
büyük bir
küreselleşme
dalgası
yaşanmaktadır.
Politik,
•
Halkın temelinde
aydınlatılması
veya
manipüle edilmesinde medyanın rolü
küreselleşmenin
medya
bulunmaktadır.
Medya küresel ölçekte ticarileşme ve tekelleşme eğilimindedir. 1980’lerden sonra tüm
dünyayı etkisi altına alan neo-liberal politikalar ortaya çıkmaya başlamıştır. Ulus devletlerin
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sınırları zayıflamış, gümrük duvarları kalkmış, uluslararası sermaye hareketleri ve şirketler
dünyanın her bir köşesini alternatif pazarlar hâline getirmeye başlamıştır.
Kitle iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, medya sektöründeki mal ve hizmetlerin
çeşitlenmesine ve daha fazla miktarda üretilmesine imkân sağlamıştır. Medya bireysel ihtiyaçlar
kadar, ekonomik (reel) sektör, kamu (devlet) sektörü ve sivil toplum (üçüncü) sektörün
ihtiyaçları doğrultusunda da hizmet üretmektedir.
Medya sektörü kamusal hizmet veren bir sektördür. Dolayısıyla ürettikleri mal ve
hizmetlerde kamu yararı gözetmeleri beklenir. Kamu yararı için de “dürüstlük, tarafsızlık,
şeffaflık, hesap verebilirlik” gibi birtakım kriterlere bağlı olmak durumundadır. Söz gelimi,
siyasal alanda ürettiği haberlerde, bir propaganda makinesi gibi değil, ilkeli bir “haber verme”
aracı olması beklenir.
Medyanın Kamu Yararına Gördüğü İşlevler:
•

Siyasal haberlerle halkı bilgilendirir.

•

Kamusal tartışmalar başlatır.

•

Halk adına yöneticilere, siyasilere sorular yöneltir. Bir baskı unsuru olarak iş görür.

•

Kurumların demokratik, adil ve hukukun üstünlüğüne uygun işlemesi için denetim

görevi görür.
•

Yolsuzluk, görevi kötüye kullanma ve anti-demokratik uygulamalardan halkı

haberdar eder.
•

Kamuoyu oluşturur.
(Cangöz, 2013:35)

Medyanın kamu yararı işlevini yerine getirirken üstesinden gelmek ve yüzleşmek
zorunda olduğu bazı durumlar vardır. Bunlardan ilki siyasal iktidar ile ilişkileri “bağımsızlık”
ilkelerinden taviz vermeden sürdürebilmektir. Dünyanın her yerinde medyayı halkın özgür haber
alma aracı olarak görmek yerine, kendi iktidarlarının uygulamalarının propagandasını yapan bir
güç olarak görme eğilimindedirler.
Medyanın yüzleşmesi gereken bir diğer sorun ise, medya sermayedarının ekonomik
çıkarları ile “kamu yararı” arasındaki dengeyi sağlayabilmektir. Medya patronları, sahip
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oldukları bu büyük medya gücünü öncelikle kendi ekonomik kaygıları için kullanmak
istemektedirler.

6.3.İletişim Araştırmaların Gündeme Gelişi
Burada 19. yüzyıl toplumsal düşünce tarihini çok kısa özetlenmek gerekirse, sosyolojinin
ana temasının büyük ölçekli toplumun, “büyük toplum”un, “burjuva toplumu”nun doğuş ve
işleyişi olduğu söylenebilir. Bu işleyiş, statüden sözleşmeye, topluluktan topluma, mekanik
dayanışmadan organik dayanışmaya doğru bir evrilmeydi. Bu devinimi anlamaya çalışan
sosyologlar, modern toplumu kişiliksiz, bireyci, eylemleri hep bir beklentiye dayanan bir yapıda
değerlendirmişlerdir (Brown, 1983:5). Kitle iletişim araçları üzerine düşünmede en fazla etkisi
olan husus, yalıtılmış, atomlaşmış, baskılardan sıyrılmış, anomik (kuralsız) birey kavramıydı. Bu
algı beraberinde kitle iletişim araçlarının büyük bir gizli güç etmeni olduğu inancını getirmiş ve
bu inanç, yüzyılın başından İkinci Dünya Savaşı’na kadar ağırlığını korumuştur.
Kitle iletişim araçlarının gelişimi Batı toplumlarındaki modernleşmeyle paraleldir.
Endüstri Devrimi sonrası kamusal alan genişlemiş, kentler büyümüş ve kent kültürü doğmaya
başlamıştır. Fransız Devrimi sonrasında siyasi temsil, özgürlük, insan hakları konularında radikal
değişimler olmuştur. İletişim ve ulaşım olanaklarıyla birlikte, bilimsel gelişmeler hız kazanmış,
daha demokratik yönetimler iş başına gelmeye başlamış, kapitalizm büyük bir hızla yayılmıştır.
19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında bisiklet, otomobil, uçak, tren vs. gibi ulaşım araçları
gelişmiştir. Büyük köprüler, kanallar ve tüneller ile ulaşım kolaylaşmış, şehirler elektrikle
aydınlanmaya, tramvay ve metro hatları dünya şehirlerinde temel ulaşım araçları olmaya
başlamıştır. Bu gelişmeler, işçilerin yaşadıkları yerlerden daha uzak yerlerde çalışabilmelerine
imkân verirken, kırsal bölgelerden şehirlere doğru olan yoğun göçler ile şehirleşme artmıştır.
Kitle toplumunun oluşmasıyla, iletişim sistemleri de gelişmeye ve insan ilişkileri yeni boyutlar
kazanmaya başlamıştır. Çok güçlü medya anlayışından yola çıkılarak, kitle kültürü ve kitle
medyasının toplum üzerinde olumsuz ve yıkıcı etkiye neden olacağı varsayılmıştır (Çetin, 2009:
273). Özellikle 1890-1920 yılları arasında yüksek tirajlı gazeteler, sinema ve radyo
yaygınlaşmıştır. Bu dönemde kitle iletişim olanakların artması ve yaygınlaşmasına paralel olarak
modernite de ortaya çıkmıştır. Dönemin elitleri hem moderniteye, hem de kitle toplumuna karşı
endişelerini dile getirmeye başlamışlardır.
İlk iletişim araştırmaları 20. yüzyıl başlarında Amerika’da sosyoloji ve sosyal psikoloji
gibi temel sosyal bilim alanları içerisinde yapılmıştır. İlk araştırmaların bu dönemde başlaması,
bu tarihlerde geniş halk topluluklarının siyasi, askeri ve toplumsal bir hareketlilik içinde
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bulunması, milliyetçilik dalgalarının yükselmesiyle yeni ulus devletlerin ortaya çıkmaya
başlaması, Birinci Dünya Savaşı olması gibi bir dizi olay yaşanmıştır. Bu hızlı gelişmelerin
olduğu bir dönemde halkı bilinçlendirmek, bilgilendirmek, haberdar etmek, manipüle etmek
isteyen iktidarlar ve liderler olmuştur. Geniş halk kesimleri gazete, radyo, televizyon ve sinema
ile kitlesel olarak medya ile ilişki kurarken, ilk bilimsel araştırmalar da yapılmaya başlanmıştır
(Cangöz, 2013:38).
İletişim teknolojileri ve araçlarının ortaya çıkışında dönemin askeri, siyasal ve toplumsal
ihtiyaçları karşılama temel dinamiği de göz ardı edilmemelidir. Çok geniş kitleleri hareket
ettirme ve bu hareketleri denetim altında tutma zorunluluğu yeni iletişim araçlarının
geliştirilmesinde önemli bir dinamik olmuştur (Tüfekçioğlu, 1997: 40). Tıpkı 20. yüzyılın
sonunda Amerika Birleşik Devletleri’nin okyanus ötesinde, Orta Doğu ve Afganistan’da
savaşmakta olan ordusuyla daha hızlı ve güvenli haberleşmeyi sağlamak için okyanus altına
kablo döşeyerek yeni bir haber ve enformasyon paylaşımı olanağı yaratması gibi. Askeri
haberleşme amaçlı olarak başlayan internet de daha sonra sivillerin kullanımına açılmış ve
günümüzün sosyal medyasının altyapısını oluşturmuştur.
1. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan Sosyalist Devrim, kitlelerin yönlendirilebileceği,
manipüle edilebileceği, ayaklanmalar yapılabileceği gibi konularda iktidar ve liderleri
cesaretlendirmiştir. Sovyetler Birliği’nde Çarlık rejiminin devrilmesiyle, özellikle işçi ve
askerlere yönelik propaganda faaliyetleri Sosyalistlerin uyguladığı bir savaş ve mücadele
yöntemi olmuştur (Tüfekçioğlu, 1997: 41). 2. Dünya Savaşı yıllarında radyo en temel haber alma
ve propaganda aracı olarak sembolleşmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu’nda modernleşme hareketlerinde benzer bir tutum benimsenmiş;
ilk Türkçe gazete olan Takvim-i Vekayi de hanedanlık tarafından modernleşme hareketinin halka
anlatılması ve benimsetilmesi amacıyla yayın hayatına başlamıştır. Siyasal otorite, toplumsal
yapıyı derinden etkileyen radikal değişimlerin halk tarafından daha kolay benimsenebilmesi için,
kitle iletişim araçlarını halkı rıza üretme amaçlı olarak kullanabilmektedir.
Sosyalistlerin belli ilkelerin yaygınlaştırılması ve rejimin benimsetilmesi çabalarında
yararlandıkları kitle iletişim araçlarından biri de sinema olmuştur. Sovyet sineması, devrimle
birlikte Bolşevik iktidarı kitleler nezdinde meşrulaştırma işlevini üstlenmiştir. Sinema, aynı
zamanda kitleleri denetleyici, yönlendirici bir işlev kazanmıştır. Sovyet Birliği’nde sinemanın,
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Çarlık’tan farklı bir düzen yaratmak adına, toplumsal birer mekân olarak kilisenin ve
meyhanenin yerini aldığı öne sürülmüştür (Cangöz, 2013:40).
Hitler, Goebbels ve Stalin gibi diktatör yöneticiler, sinemayı sadece kitlelere yönelik
propaganda aracı olarak değil, aynı zamanda birer enformasyon aracı olarak da kullanmışlardır.
Nazi Almanya’sı ve Stalin Rusya’sı yöneticileri kendi ülkelerinde çalışma ve toplama
kamplarının olmadığını, kitlelerin tam bir sadakatle devlete bağlı olduğunu dünyaya kanıtlamak
için de görsel ve işitsel iletişime başvurmuşlardır. Sinema iki büyük savaş arası dönemde ve
özellikle 1945 sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler arasındaki rekabette
ideolojik bir aracı rolü üstlenmiştir. Böylece sinema, yalnızca toplumdaki veya ülkenin kendi
içindeki gelişmeleri değil, uluslararası gelişmeleri de yönlendirme araçlarından biri olarak kabul
görmüştür (Cangöz, 2013:40).
İletişim alanındaki gelişmelere ivme kazandıran bir başka önemli olay da 1929 krizidir.
1929 dünya ekonomik krizi iki büyük savaş arası dönemde yaşanan ve sonuçları itibariyle son
derece önemli gelişmelere yol açan olaylardan biridir. Kriz, Amerika Birleşik Devletleri’nden
başlayarak bütün dünyaya yayılmıştır. Özellikle borsa, bankacılık ve ticaret sektörleri üzerinde
sarsıcı etkiler yapan krizin, olağanüstü boyutlara ulaşan kitlesel işsizlik gibi sonuçları da
olmuştur (Cangöz, 2013:41). İşsizlik sorununun çözülebilmesi için kitlesel çalışma alanları
yaratılmış, büyük inşaat ve yol yapım faaliyetleri ile binlerce kişiye iş imkânı sağlanmıştır.
Ekonomik krizin sosyal patlamalara yol açmaması için kitlesel iş olanakları ile birlikte, ücret
politikalarında iyileştirmeler yapılmış, işsizlik ve sakatlık sigortaları uygulanmaya başlanmıştır.
Kriz sonrası yaşanan gelişmeler, ABD’de “kitle toplumu” olgusunun ve anlayışının ilk
kez ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kitle toplumu, kitle kültürü, tüketim ve refah toplumu
kavramları 1945 sonrasında kapitalist Amerika’nın tanımlanmasında başvurulan en yaygın ve
çekici kavramlar hâline gelecektir. Gerçekten yeni dönemde Birleşik Devletler Batı’nın
öncülüğünü, 1930’lardan itibaren yeniden örgütlemeye başladığı toplumsal sistem sayesinde
kazanmıştır. İşte bu çabanın bir parçası olarak geniş kitlelere hitap edecek yeni iletişim
araçlarından yararlandığı gibi bu yararlanmanın maksimum seviyede gerçekleşebilmesi için kitle
iletişimi ile ilgili bilimsel çalışmaların öncülüğünü de yapmıştır (Cangöz, 2013:41).
Dünya’da soğuk savaş döneminin hâkim olduğu yıllar boyunca bir propaganda aracı
olarak medya, üzerinde çokça çalışılan ve ‘nasıl daha etkin bir propaganda silahına
dönüştürülebilir?’ sorusu tartışılmıştır. Sosyalist Blok’un ortadan kalkmasıyla birlikte meselenin
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propaganda, ikna etme, yönlendirme yönü göz ardı edilmiş ve siyasi boyutlarından arındırılmış
biçimde bu defa da bilgi edinme ya da bilgi aktarma olayı olarak irdelenmeye başlanmıştır. Artık
tek merkezli sistemde enformasyona rahat erişimden, dolayısıyla da bilgi çağından söz
edilmektedir. İletişim sürecine dayanan bir kültür ya da toplum anlayışının mevcut olması
sebebiyle “iletişim” olgusu öncelikli bir teorik sorun ve demokratik bir toplumun başarısının bir
ölçütü hâline gelmiştir (Cangöz, 2013:42).

6.4.İletişim Biliminin Öncüleri
İletişim konusundaki modern düşüncenin öncüleri, kent çalışmaları ile ünlenen Şikago
Okulu’nun temsilcileri olan Charles Cooley, Herbert Mead ve John Dewey’dir. Bu üç
araştırmacı sadece iletişim incelemelerinin değil, 1910-1940 yılları arasında Amerikan toplum
bilimlerinin gelişmesinde de çok önemli rol oynayan kişilerdir (Lazar, 2001:15). Şikago Okulu,
iletişimin sosyal hayattaki rolünü belirginleştirerek, toplumsal kuramlara genel bir yaklaşım
geliştirmiştir. Park, Burgess ve Wirth yönetimindeki çalışmalar genellikle kent sosyolojisine
yoğunlaşsa da, Cooley, Dewey ve Mead’ın incelemeleri iletişim biliminin temellerini atmıştır
(Lazar, 2001: 16-19).
1930 ile 1950’lı yıllar arasında dört büyük iletişim otoritesi yetişmiştir. Bunlar,
matematikçi-toplumbilimci Paul Felix Lazarsfeld, sosyal psikolog Lewin, deneysel psikoloji
uzmanı Hovland ve siyaset bilimci Lasswell’dir. Bu isimler yaptıkları araştırmalar ve
çıkardıkları iletişimsel çerçeve ile yıllarca bu alanda etkinliklerini ve geçerliliklerini korumuş
kişilerdir (Lazar, 2001: 19).
İletişim Biliminin Öncüleri ve Şikago Okulu
Şikago Okulu, iletişimin sosyal hayattaki rolünü belirginleştirerek ve toplumsal kuramlara
genel bir yaklaşım geliştirerek, iletişim biliminin temellerini atmıştır. Okulun ünlü sosyal
bilimcileri Park, Burgess ve Wirth yönetimindeki çalışmalar genellikle kent sosyolojisine
yoğunlaşsa da, Cooley, Dewey ve Mead’ın incelemeleri iletişim bilimine hizmet eden ve
alanın temellerini atan bir nitelik taşımaktadır.
(Lazar, 2001: 16-19)

Lasswell, Şikago Üniversitesi’nde siyasal bilimlere ilişkin araştırmalarından sonra,
kendini propaganda tekniklerini incelemeye yöneltmiş ve 1927 yılında yayınlanan Dünya
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Savaşında Propaganda Teknikleri (Propaganda Technique in the World War:1972) kitabı,
propaganda konusunda bir başyapıt olmuştur.
Alman sosyal psikolog Lewin, Almanya’da Nazizm’in yükselmesinden sonra ABD’ye
gitmiş ve The Iowa Child Welfare Research Station’da iletişimde grup modelleri ve grup
dinamiğine ilişkin sorunlarla ilgilenmiştir.
Carl Hovland, Yale Üniversitesi’nde deneysel psikoloji çerçevesinde tutumların oluşumu
ve ikna mekanizmalarına ilişkin sosyal psikolojik araştırmalar yapmıştır. İletişimcinin halk
tarafından algılanmasını veya farklı özelliklere sahip dinleyicileri merkeze alarak iknanın onlar
üzerindeki etkilerini incelemiştir.
Paul Felix Lazarsfeld, Vienne Üniversitesi’nde matematik alanında çalışmalar yapmış,
ardından iletişim bilimine ve toplumbilimsel araştırmalara yönelmiştir. Nazizm etkisinden
kaçarak 1930’ların başında, Foundation Rockfeller’in teklifini kabul ederek radyo dinleyicileri
ile ilgili bir araştırmayı yürütmek üzere New York’a yerleşmiştir.

6.5.İletişim Araştırmaları ve Araştırmalarda Temel Paradigmalar
Kitle iletişim araçları ortaya çıkmalarından itibaren “eleştirici bir ilgi” uyandırmış, 19.
yüzyılın sonlarından itibaren ise bu tartışmalarda gözle görülür bir artış olmuştur (Brown,
1983:21). İletişim çalışmaları ve medya araştırmaları 20. yüzyılın başından itibaren çalışılmaya
başlanmıştır. Çünkü kitle iletişim araçları 19. yüzyılın sonlarından itibaren gündelik hayattan
ekonomik ve politik hayata kadar bireyleri ve toplumları her yönden kuşatmaya başlamıştır.
İnsanların hayatına giren yeni bir faktör olarak medyanın, onların ekonomik, politik ve kültürel
yaşamlarında nasıl bir rol oynadığı, onları ne kadar ve nasıl etkilediği araştırılması gereken
konular olarak sosyal bilimcilerin önünde durmaktaydı.
İletişim büyük ölçüde sosyoloji, sosyal psikoloji, psikoloji, antropoloji, siyaset bilimi,
ekonomi, dilbilim, edebiyat ve anlambilim gibi alanların çalışma sahalarının kesiştiği bir
kavşakta bulunduğu için, iletişim araştırmaları genel olarak sosyal bilimler veya insani bilimler
alanı altında değerlendirilmektedir. Günümüzde dahi iletişimin, tam olarak bağımsız bir bilim
alanı kimliği çoğu çevrelerce tescillenmediğinden, iletişim araştırmaları tarihine baktığımızda,
aslında iletişimin yukarıda saydığımız bilim dallarıyla birlikte gerçekleştirdiği çalışmaları
görürüz. İletişim araştırmaları tarihine bakmak isteyenler nasıl bir kategorizasyon ile
karşılaşacaklardır? Burada, Şimşek’in yaptığı iletişim araştırmalarında temel alınan 4 kategoriyi
kısaca özetleyelim (2012:29-31):
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1.

İletişim Teknolojilerinin Evrimi: İletişim araştırmaları tarihini incelerken ilk

değerlendirilen kategoridir. Bu yaklaşıma göre, mağara resimlerinden başlayarak, günümüz
tablet bilgisayarlara kadar geçen sürede iletişim teknolojilerindeki gelişimler kategorize edilerek,
iletişim tarihi daha kolay anlaşılmaya çalışılır. Son yüzyılda her on yılda bir iletişim ortamı
başatlık kazanmıştır. Kitle iletişim araçlarının insan davranışları üzerindeki etkisi temel iletişim
araştırmalarının temel konusu olmuştur.
2.

İletişimin Temel Bileşenleri: İletişimin özünde içerik ve ilişki olmak üzere iki

temel boyut bulunmaktadır. İçerik duygu, düşünce ve fikirleri kapsarken, ilişki boyutu ise farklı
iletişim türlerinin nasıl bir iletişim ortamı yarattığı konusuyla ilgilidir. İlişkiler bağlamında
iletişimi, iç iletişim, bireylerarası iletişim, grup/örgüt iletişimi, kitle iletişimi ve kültürel iletişim
olarak 5 değişik sınıfa ayırabiliriz.
3.

İdeolojik Paradigmalar: İletişim araştırmaları yerleşik/egemen paradigma veya

alternatif/eleştirel paradigma olarak iki açıdan değerlendirilmektedir. Genellikle pozitivist ve
tümdengelimci egemen kuramlar mevcut durumun korunmasını hedefleyen araştırmaları
desteklemektedirler. Liberal iletişim kuramları da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Muhalif ve
alternatif bir yaklaşıma sahip eleştirel kuramlar ise, egemen yaklaşımın sonuçlarını yapısalcılık,
ekonomi-politik ve kültürel çalışmalar gibi yaklaşımlar bağlamında araştırır. Genellikle
toplumsal çatışmalar, sınıf farklılıkları, ekonomik dengesizlikler, yeni teknolojilerin toplumsal
etkileri ve kültür endüstrisi çerçevesinde araştırmalarını yürütürler.
4.

Süreç ve Göstergebilim: Süreç yaklaşımında kodlama, kodaçma, etkililik,

doğruluk ve gürültü gibi genelde ileti aktarım öğeleri irdelenerek, kaynak ile hedef arasındaki
iletişimde “niyet ve etki” arasındaki farkın bulunmasına çalışılır. Genellikle propaganda
ideolojisi altında şekillenen bu iletişim yaklaşımı, günümüze kadar gelen iletişim araştırmalarına
da yön vermiştir. Göstergebilim yaklaşımında ise anlamların üretimi ve değişiminin anlaşılması
amaçlanır. İletilerin insanlarla ve kültürle nasıl etkileştiğini araştıran bu yöntem, genellikle
dilbilim ve güzel sanatlar alanlarından beslenir. Genel olarak süreç yaklaşımları nicel,
göstergebilim yaklaşımı ise nitel araştırma yöntemlerini kullanmaktadırlar.
Burada sayılan dört farklı iletişim araştırmaları yaklaşımını tarihsel süreçteki yerlerine
göre değerlendirmek daha uygun olacaktır. Auguste Comte’un, toplumun gelişim dönemleri ile
bilimin gelişim dönemlerinin paralel ilerlediğini vurgulaması gibi iletişim araştırmaları tarihi de
aslında, toplumun gelişim tarihi ile birlikte değerlendirilmelidir. Yani iletişim araştırmalarına
tarihsel bakış açısından yaklaşmamız uygun olacaktır. İletişim araştırmaları paylaşılan semboller
aracılığı ile anlamların ortak kılınmasını öngören işlevsel yaklaşımdan, toplumsal gerçekliğin
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yeniden üretilmesi gibi kültürel/politik yaklaşımlara kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsar
(Şimşek, 2012:31).
İletişim Araştırmalarında Temel Alınan Kategoriler:
•

İletişim teknolojilerinin evrimi

•

İletişimin temel bileşenleri (öğeleri)

•

İdeolojik paradigmalar

•

Süreç ve göstergebilim
(Şimşek, 2012:31)

6.6. İkinci Dünya Savaşı Öncesinde İletişim Araştırmaları
Birinci Dünya Savaşı yıllarında ve sonraki dönemde kitle iletişim araçları ile
propagandanın güçlü olduğu inancı yaygındı. Sovyetler Birliği’nde Stalin, Almanya’da Nasyonal
Sosyalistler iktidarı ele geçirmişlerdi. Medyanın iç propaganda olarak çok güçlü bir biçimde bu
iktidarların kurulmasındaki etkileri, uluslararası alanda da kullanılabilirdi. Avrupa’da devlet
tekelinde bir propaganda aracına dönüşen radyo, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ticari
olarak gelişti. Reklamcılık ve halkla ilişkiler sektörleri ortaya çıktı. ABD’deki bu gelişmeler de
kitle iletişim araçlarının gücü konusundaki inançları pekiştirmiştir.
Medyanın gücü çok kısa sürede büyük kitlelere ulaşabilmesinden gelmektedir. (Siyasal
hareketlerin de genellikle bir yazılı medya organı çevresinde kümelendiklerini görürüz) İlk
kurumsallaşan kitle iletişim aracı yazılı basın olduğu için, ilk medya araştırmaları da gazeteler
üzerinde yapılmıştır. 20. yüzyıl başlarında özellikle ABD’de gazete tirajları çok yüksek
rakamlara ulaşmış ve önemli bir reklam geliri elde etmeye başlamışlardır (Cangöz, 2013:32).
Gazeteciliğin olmazsa olmazını tarafsızlık ilkesi oluşturmaktadır. Reklam gelirlerinin ve
tirajların artmaya başlaması, medyanın doğrudan iktidarın ve siyasi partilerin desteği ile
çıkmasına bir alternatif oluşturmuş ve daha bağımsız basın organlarının doğmasını sağlamıştır.
Tiraj ve reklam gelirleri gazeteciliğin profesyonel bir meslek dalı olarak gelişmesini sağlarken,
diğer taraftan da, okurların haber alma özgürlüklerinin pazara ve reklam verenlerin çıkarlarına
bağımlı hâle geldiği gerçeği ile yüz yüze gelinmiştir.
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Birinci Dünya Savaşı gazete içeriklerinin politikleşmesine, ABD ve Avrupa’daki
milliyetçi dalganın yükselmesine ve medyanın gücünün daha fazla hissedilmeye başlanmasına
neden olmuştur. Basının iyi planlanması ve doğru kullanılması durumunda kitleleri harekete
geçirebileceği ve yönlendirebileceği anlaşılmıştır. 19. yüzyılın kitle hareketleri ve Birinci Dünya
Savaşı, yazılı medya araştırmalarındaki temel konunun propaganda ve propaganda teknikleri
olmasına neden olmuştur (Cangöz, 2013:33). Rusya’daki Bolşevik Devrimi kitlelerin medya
yoluyla etkilenebileceğine ilişkin önemli bir örneklik teşkil ederken, İkinci Dünya Savaşı
öncesinde Hitler’in bir diğer kitle iletişim aracı (KİA) olan radyoyu çok aktif bir biçimde
propaganda amaçlı kullanmıştır.
Kitle iletişim alanına ampirik araştırma tekniklerinin uygulanması için 1930’lu yıllara
kadar gelinmesi gerekmiştir (Brown, 1983:21). Bu tarihlere kadar edebiyat eleştirileri, birkaç
propaganda çalışması ve iletişim araçlarının halk üzerindeki etkilerini ve beğenilerini saptamak
amacıyla iletişim araçları sahipleri tarafından yaptırılan diğer araştırmalar haricinde iletişim
konusunda neredeyse yok denecek kadar az araştırma yapılmıştır. Başlangıçta basit ve faydacı
türden belli sorunlara odaklanmış araştırma projeleri tasarlanmış, kitle iletişim olgusu ve bu
iletişim biçiminin gücü konusunda çalışmalar yapılmıştı (McBride Komisyonu, 1993:249).
1930’lardan sonra ise reklamcılığın gelişmesi için, seçim kampanyaları düzenlemek,
kamuoyu anketleri, halkla ilişkiler etkinliklerinin etkisinin ölçülmesi ve gazete tirajlarının nasıl
artırılabileceği gibi konularda çok sayıda araştırmalar yapılmış, bu araştırmalarda da kuramsal ve
pratik araştırma modelleri kullanılmıştır. Sanayiciler ve diğer alıcılar tarafından kitle iletişim
araştırmaları ısmarlanmaya başlanmıştır (Brown, 1983:21). Bireylerin hâkim sosyal normları
kabullenmelerini sağlamak, hedef kitleyi beklenen davranış ve düşünce modellerine
yönlendirecek iletişim araç ve yöntemlerini geliştirmek için psikolojik çalışmalardan etkilenen
bu araştırma modelleri, okuyucu, dinleyici ve seyirci kesitlerini saptamaya ve aslında bireyleri
enformasyon ve mesaj tüketicileri olarak düşünüp onları güdüleyecek etkenleri açıklamaya
yardım edecekti. Medyanın bizzat kendisinin üstlendiği bu araştırmalar, pazar araştırmaları,
reklamcılık, propaganda için gerekli verileri toplamayı ve bu veriler ışığında mesaj planlaması
yapmayı hedefliyordu (McBride Komisyonu, 1993:249). İletişim araştırmalarının öncelikli
hedefi siyasi seçimler ve ticari beklentilere hizmet etmekti.
Bu tür piyasaya dönük pratik bilgi devşirme amaçlı araştırmalar genellikle Amerika
Birleşik Devletleri’nde (ABD) gelişmiştir. Araştırmalara önemli maddi kaynaklar ayrılmaya
başlanmış, araştırma alanı sektörleşmeye ve giderek akademik bir uzmanlık alanı hâline gelmeye
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başlamıştır. Öncelikle modern, sanayileşmiş ve kent toplumlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere
gereksinim duyulan bilgiler için, sosyoloji alanı ile ortak çalışmalar yürütülerek deneysel,
niceliksel ve ticari yönü ağır basan araştırma türleri ön plana çıkmaya başlamıştır. İktidar ve
örgütlenme sorunu ya da diğer sosyolojik yapısal sorunlara yönelik “saf” araştırma amaçlı
çalışmalara çok az değinilmiştir. İletişim araçlarının modern ve tarihi şartları içinde düşünülmüş
sosyal içeriklerinin çözümlenmesi girişimleri çok az yapılmıştır (McBride Komisyonu,
1993:249).
Sosyal bilimlerin değişik dalları içerisinde kitle iletişim araçlarına yönelik yapılan
araştırmaların neredeyse tümüne yön veren temel soru, bu araçların bireylerin tutumları ve
davranışları üzerinde yaptığı değişikliktir. Bu nedenle de 1940’ların sonlarına kadar iletişim
araştırmalarına egemen olan yaklaşım, psikolojiden gelen uyaran- tepki modelinden
yararlanmıştır. Uyaran-tepki modeli bir uyarana yine bu uyaranın hedefi doğrultusunda karşılık
yani tepki vermedir. Kitle toplumunda bireylerin medya mesajları karşısında hayli savunmasız
olacağı ön kabulüyle ilk iletişim araştırmalarına “Sihirli Mermi”, “Gümüş İğne” veya
“Hipodermik Şırınga” gibi güçlü etkileme potansiyelini çağrıştıran metaforik adlar verilmiştir.
Bu çalışmalar sistemli bir kurama dönüşmeyen dağınık çalışmalardır. Medya mesajlarının her
biri bir uyaran olarak kabul edilirken insanların tutum ve davranışlarındaki değişiklikler de
tepkidir. Dolayısıyla iletişim araştırmalarının başlangıç yıllarına tutum çalışmaları damgasını
vurur. İletişim alanında hayata geçirilen propaganda ve reklamcılık konusunda öncü
çalışmalardaki görüş, model ve kuramları algı ve tutum odaklı tasarlanır. Söz konusu
çalışmaların temel varsayımı ise iletişimin, var olan sistem lehine veya kitle iletişim kurum ve
kuruluşlarını yöneten ve denetleyenler adına insanlarda tutum ve davranış değişikliği yapmak ya
da mevcut tutumları korumaktır. (İnceoğlu, 2011: 15’ten aktaran Cangöz, 2013:43). Özellikle de
1950’li yıllara kadar yapılan pozitivist araştırma geleneği doğrultusunda iletişim alanında
gerçekleştirilen ampirik araştırmaların nerdeyse tamamı yöntem olarak tutum ölçmeye odaklıdır.
Günümüzde reklamcılık alanında, imaj çalışmalarında ve propaganda araştırmalarında hâlâ
tutum ölçekleri kullanılmaktadır. Dolayısıyla söz konusu çalışmalar günümüzde yapılan ikna ve
tutum çalışmalarının kuramsal ve yöntemsel bilgi birikiminde temel basamağı oluşturmuş;
bugünkü reklamcılık alanında güdüleme araştırmaları olarak adlandırılan çalışmalara önemli
katkıları olmuştur (Cangöz, 2013:43).
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6.7. II. Dünya Savaşı Sonrasında İletişim Araştırmaları
Medya ve iletişim araştırmaları için İkinci Dünya Savaşı bir dönüm noktasıdır. İkinci
Dünya Savaşı’na kadar hakîm olan görüş medyanın çok etkili olduğu yönünde iken, sonrasında
“tahmin edildiği kadar güçlü olmadığı” görüşü ağırlık kazanmıştır.
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da II. Dünya Savaşı sonrasında iletişim
araştırmalarında önemli bir artış görülür ve iletişim araştırmaları geleneğinin temellerini atan
çalışmalar da hayata geçirilir. 1940’lardan sonra yapılan medya veya iletişim çalışmaları,
sosyoloji disiplininin yapısal işlevselci yaklaşımından ve sosyal bilimlerde egemenliğini
hissettiren pozitivizmden hayli etkilenmiştir. Örneğin Lasswell 1948 yılında yayınladığı
çalışmasında kitle iletişiminin toplumdaki işlevlerini sıralarken teorik yaklaşımı yapısal
işlevselci yaklaşıma yaslanmakta ve medyanın temel işlevini de toplumun sürekliliğini sağlamak
olarak tanımlamaktadır. İşlevselci yaklaşımın iletişimden ve kitle iletişiminden beklentisi
toplumda uyumu yükseltme, devamlılık/süreğenlik ve toplumun normalleştirilmesidir.
Bununla birlikte medyanın işleyişinde, şiddet yönelimini artırma gibi istenmeyen sakıncalı
sonuçların olabileceği de kabul edilir (Cangöz, 2013:43).
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Soğuk Savaş ile dünya egemenliği serüvenine başlayan
ABD dışişleri politika yapıcıları, üçüncü dünya ülkelerini iknada psikolojinin anahtar olduğunu
savunmuşlardır. Bu inanç, Amerikan İstihbarat Örgütü CIA’da da kitle iknasının “beyin kontrolü
araştırmasının” önemli parçası olarak görülmesini sağlamıştır. Kitle iletişimi alanında Savunma
Bakanlığı ve CIA destekli milyarlarca dolar harcanan psikolojik savaş araştırmaları
geliştirilmiştir (Simpson, 1994; Summers, 2008’den aktaranErdoğan, 2013 :198). Bu iletişim ve
araştırma merkezleri ve komiteleri belirledikleri propaganda ve psikolojik savaş ve istihbarat
alanlarında öğrenciler ve özellikle sosyal bilimciler yetiştirmişlerdir. Bu akademisyenler sorunu
çözmek için propaganda kampanyaları, kontrgerilla operasyonları (gerillalara karşı operasyonlar)
ve askeri cuntaları önermişlerdir. Bunların yanında elbette 1960 ve 1970’lerde, “düşük
yoğunluktaki dış savaş” (low-intensity warfare abroad) olarak isimlendirilen faaliyetler de
“medyanın kalkınmadaki rolü,” “yeniliklerin yayılması” ve “modernleşme” gibi çerçevele içinde
sunan Rogers, Frey, Pye, Apter, Almond, Lipset ve Lerner gibiler hem ülke içinde hem de diğer
ülkelerde yaptıkları çalışmalar ve konuşmalarla yürütmüşlerdir (Erdoğan, 2000). Project
Camelotve Iron Mountain Debate gibi ABD kontrgerilla projeleri ve operasyonları, psikolojik
savaş projeleriyle ve bu projeleri şekillendiren kalkınma teorisi ile büyümüş ve gelişmiş,
akademik konferanslar, kitaplar ve makalelerle yayılmıştır. Örneğin Siebert ve diğerlerinin
“Basının Dört Kuramı” (1954) ve Lerner'in “Geleneksel Toplumun Geçişi” (1958) yapıtı tüm
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dünyada yaygın dolaşıma sokulmuştur. Bu çalışmaları Pye ve grubunun İletişim ve Siyasal
Gelişme (1963) kitabı izlemiştir. Buna Schramm, “Kitle İletişimi ve Ulusal Kalkınma”
yaklaşımıyla katılmıştır (1964). O yıllarda, UNESCO yayınları ABD'nin propaganda
etkinliklerinin aracı olarak çalışmaya başlanmıştır. Rostow'un kalkınma modeli adapte edilmeye
çalışılmıştır. 1965'lerde kırsal alanlardaki modernleşmede Rogers'ın Yeniliklerin Yayılması
(1962) araştırmalarıyla teknolojilerin ve ideolojilerinin yayılması meşrulaştırılmıştır. Bu kitaplar
ve görüşler iletişim fakültelerinde de yoğun bir şekilde okutulmuştur (Erdoğan, 2013 :199).
Amerika’da daha çok sosyal psikologlar 1940-1960 dönemi iletişim araştırmalarında
Lasswell tarafından geliştirilen, “Kim, ne, kime, hangi kanal ve hangi etki ile?” formülünü takip
ederek ikna ve iletişim konulu çalışmalar yapmışlardır. II. Dünya Savaşı’nı takip eden yıllarda
Amerikan ordusunun talebi üzerine, askerleri savaşa motive etme veya propaganda teknikleri
sıklıkla araştırılan konular olmuştur (Cangöz, 2013:44).
Ana damar iletişim araştırmalarının temellerinin atılmasında etkili olan bir diğer sosyal
bilimci ise Paul Lazarsfeld’dir. Lazarsfeld, Viyana’da matematik dalında doktora eğitimi almış
dolayısıyla iyi istatistik bilen, yöntembilimci ve araştırma ekiplerine liderlik yapan ve iletişim
araştırmaları tarihinde önemli kilometre taşlarından birini yerleştiren kişidir. Avrupa’da Nazi
baskılarının arttığı bir dönemde Amerika’ya gitmiş; Columbia Üniversitesinde Office of Radio
Research merkezinde pozitivist, yapısal işlevselci yaklaşımın ve bu yaklaşımın metodolojisinin
hem Amerika hem de diğer ülkelerde yayılmasına öncülük etmiştir. Lazarsfeld’in yaptığı
araştırmalar Ford veya Rockfeller şirketleri tarafından finanse edilen, ordunun veya üretici
firmaların pazarı tanımaya, tüketicileri ve onların satın alma davranışlarını anlamaya yönelik
araştırmalar olmuş, yönetsel araştırma geleneği ağırlık kazanmıştır (Erdoğan vd. 2005’ten
aktaran Cangöz, 2013:44).
Ana damar iletişim araştırmalarının yaslandığı diğer teori ise Shannon ve Weaver’ın
geliştirdiği matematiksel iletişim kuramı (1949) olup, bu kuram, iletişimi “iletilerin aktarımı”
olarak gören “süreç okulu”nun en belirgin örneğidir. İkinci Dünya Savaşı yıllarında ABD’deki
Bell Telefon Laboratuvarı’nda geliştirilen kuram, iletişim kanallarını en verimli biçimde nasıl
kullanılacağını ortaya koymak istiyordu (Fiske, 1990:21).
Matematiksel iletişim kuramında iletişimin amacı, bilgi ve enformasyonun taşınmasında
veri kaybının olmaması, dolayısıyla süreç niteliği taşıyan etkili görsel bir iletişim sağlamaktır.
Bu süreç ne söyleneceğini seçen bir kaynak tarafından başlatılır, sinyal formunda taşıyabilen ve
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dönüştürebilen bir oluktan/kanaldan iletilir ve alıcı/hedef tarafından mesaj alınıp yorumlanır.
Bu model her ne kadar doğrudan kitle iletişiminin içeriğiyle ilgili gibi görünmese de gerçekte
ana damar iletişim çalışmalarında insan iletişiminin nasıl işlediğinin açıklanmasında bir model
olarak uzun süre kullanılmış ve daha sonraki iletişim modellerinin linear bir çizgide
kurulmasında ve bireylerin davranışlarındaki değişikliği ölçmeyi amaçlayan “etki” odaklı bir
çalışma geleneğinin kurulmasında hayli etkili olmuştur (McQuail, 2003: 46’dan aktaran Cangöz,
2013:44).

6.8.Türkiye’de İletişim Araştırmaları
Türkiye'deki iletişim araştırmalarının gelişimine baktığımızda, dünyadaki iletişim
alanındaki durum ve sorunlarla benzerlikler gösterdiğini söyleyebiliriz. İletişimin her türü ve
öğesi üzerinde duran araştırmalar, dünyanın hemen her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de
çoğunlukla etki ile ilgili konuları ele almakta ve bireylerin (örneğin izleyicilerin) psikolojik,
bilişsel, düşünsel, duygusal ve davranışsal karakterlerini ve yönelimlerini incelemektedirler.
Kendi gelişmesini kendisi üretmediği gibi, Batı’daki oluşum ve gelişmeleri, ülkenin içsel
koşullarının doğası nedeniyle, çok geç takip eden Türkiye’de iletişim araştırmaları alanında
önemli yetersizlikler ve sorunlar bulunmaktadır (Erdoğan, 2013:214).
Türkiye çağdaş iletişim teknolojilerinin üretim ve araştırma sürecinin dışında kaldığı için,
dış pazarların ürettiği iletişim araçlarının ve ürünlerin kullanıcısı olmuş, örgüt yapılarını ve
profesyonel pratiklerini transfer ve taklit etmiştir. Cumhuriyet Türkiye’sinde tarih, sosyoloji,
siyaset bilimi, hukuk, felsefe, dilbilim, antropoloji, sosyal psikoloji, sanat ve arkeoloji
çalışmalarının iletişim alanındaki bilgi birikimine katkısı Batı’dakilerle karşılaştırıldığında, yok
denecek kadar azdır. İletişim alanı tüm bu alanların içinde ve kesişme noktasında yer aldığı için
bu katkı azlığı iletişim alanının zayıf kalmasına, yeterli gelişmeyi gösterememesine de neden
olmuştur (Erdoğan, 2013:214).
Birinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki bağımsızlık mücadelesinde yabancı basının
psikolojik savaş ve yürüttüğü propaganda çalışmaları, özgür bir yerli basının olmamasının
eksikliğinin derinden hissedilmesine neden olmuştur. Türk halkının yanlış yönlendirmelerden
uzak tutulması ve doğru biçimde bilgilendirilmesi için Kurtuluş Savaşı devam ederken, 6 Nisan
1920'de Anadolu Ajansı kurulmuştur. İlk radyo yayını 1927'de, ilk televizyon yayınlarının ise
1968'de başlaması, iletişim araştırmalarının da geç başlamasına neden olmuştur (Şimşek, 201249).
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Burada 1952 ve 1954 yıllarında yabancılar tarafından yürütülen 'kalkınmaya karşı
tutumlar' araştırmasından bahsetmek durumundayız. 2. Dünya Savaşı yıllarında istihbarat subayı
olarak görev yapan Lerner öncülüğünde yürütülen 'Ankara Balgat Araştırması', Batı’nın
yayılmacı politikalarına yön verme açısından önemli bulunmuştur. Bu araştırmayla Türklerin
kalkınmaya ilişkin tutumları ölçülmüş ve Batılı ideolojiler doğrultusunda nasıl bir yöntem
izlenmesi gerektiği konusunda fikir vermiştir (Kormaz ve Alemdar, 2006-94'den aktaran Şimşek,
2012-49).
Türkiye'de iletişim çalışmalarının gündeme gelmesi ve bilimsel bir nitelik kazanması
üniversitelerdeki iletişim eğitimi ile yakından ilişkilidir. İlk gazetecilik okulları 1948'de açılan
İstanbul Özel Gazetecilik Okulu ve bir yıl sonra açılan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Gazetecilik Enstitüsü olmuştur. Daha sonra Ankara, Marmara, Ege, Gazi ve Anadolu
üniversitelerinde Basın Yayın Yüksek Okulları (daha sonra isimleri İletişim Fakültesi olmuştur)
açılmıştır.
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 1972’de kurulmuş, 1982’de
Açıköğretim Fakültesi’ne bağlanmış, 1991’de İletişim Bilimleri Yüksekokulu, 1992’de ise
İletişim Bilimleri Fakültesi olmuştur. Anadolu Üniversitesi bünyesinde 1993 yılında kurulan
İletişim Bilimleri Enstitüsü, iletişim alanında Türkiye'nin ilk ve tek enstitüsü olma özelliğine
sahiptir (Şimşek, 2012-50).
Türkiye’deki iletişim araştırmalarının başlangıcı olarak sunulan araştırmalar da
Türkiye’nin kendi yapısal dinamikleri içinde gelişmemiştir. Türkiye'deki modernleşmeyi
basındaki gelişmeyle ilişkilendirerek imceleyen Ahmet Emin Yalman’ın araştırması, ABD'nin
Colombia Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yaptığı “The Development of Modern
Turkey as MeasuredbyItsPress, (1914)” başlıklı tez bir Türk’ün iletişim alanında Türkiye ile
ilgili yaptığı ilk çalışma olarak bilinir (Erdoğan, 2013: 198).
Nermin Abadan-Unat 1950’li ve 1960’lı yıllarda ampirik yöntemi uygulayarak seçmen
davranışları üzerinde çalışmıştır. 1959’da öğrencilerin serbest zaman kullanımı, 1963’te ilk
radyo dinleyici araştırmasını yürütmüş, 1966’da siyasal partilerin parti programlarının içerik ve
metin çözümlemeleriyle siyasal iletişim çalışmalarını başlatmış, 1972’de ise “Batı Avrupa ve
Türkiye’de Basın-Yayın Öğretimi” çalışmasıyla iletişim eğitimine ilişkin öneriler geliştirmiştir
(Şimşek, 2012: 50-51).
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Öztürk (2008) “Türkiye’de İletişim Düşüncesinin Kökenleri” başlıklı çalışmasında,
Türkiye’de bu alanda ilk eser verenleri ele almış ve Fuat Köprülü, Pertev Naili Boratav, İlhan
Başgöz, Nermin Abadan-Unat, Sabri Ülgener, Doğan Avcıoğlu ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın
eserlerini iletişim bilimi açısından incelemiştir (Şimşek, 2012: 50).
Genel anlamda Türkiye, Batı’da inşa edilen geleneklerin taşıyıcısı olmuştur. Gerçi
BYYO 1965’de kurulduğunda, kitle iletişim alanında Lazarsfeld geleneği çerçevesinde iletişim
araştırması, Nermin Abadan’ın 1961’deki “Cumhuriyet ve Ulus Gazeteleri Hakkında Muhteva
Tahlili” başlıklı içerik analizi ve 1964’deki “Türkiye’nin Üç Büyük Şehrinde Radyo ile İlgili
Halkoyu Yoklaması” yapıtı dışında görülmemiştir. Gelişme, 1990’lara kadar yavaş olmuştur:
Nermin Abadan-Unat’ı 1960 sonları ve 1970’lerde Aysel Aziz (2006) ve Oya Tokgöz (2000 ve
2003) radyo ve televizyon izleme, reklamlar, kadın ve siyasal katılım gibi konuları içeren
deneyselimsi ampirik temel dağılım araştırmalarıyla izlemiştir. Bu tür araştırma yönelimi
1990’lardan itibaren Türkiye’de hızla hem tezlerde (Tokgöz, 2003) hem de diğer çalışmalarda
(Aziz, 2006; Türkoğlu, 2009) egemen olmaya başlamıştır. İletişim eğitiminin endüstriye endeksli
olma yönelimindeki yaygınlaşan ilgisiyle, bu tür araştırmalar çok daha yaygınlaşacaktır
(Erdoğan, 2013: 200).
Türkiye’de iletişim üzerinde düşünme ve araştırma yapma ülkenin kendi içinden çıkan
gereksinimlerinden doğup gelmemiştir. Bunun en önde gelen iki nedeni vardır. Birincisi kendi
tarihsel koşullarının karakteri ve ikincisi ise birinci nedenle ve uluslararası bilgi üretimindeki
pozisyonu nedeniyle dışa bağımlılığın gelişmesidir. Her durumda Türkiye’de ya da herhangi bir
ülkede iletişim araştırmalarının gelişmesi ve gelişmenin doğası dünyadaki ve o ülkedeki üretim
tarzı ve ilişkilerinin karakterine bağlıdır (Erdoğan, 2013: 192). Türkiye’de yapılan iletişim
araştırmalarında yöntem açısından yeterli çeşitlilik sağlanamamış, yeni kuram ve model
geliştirmekten ziyade, mevcut kuram ve modellerin sınanması ve pekiştirilmesine yönelik
çalışmalar yürütülmüştür (Şimşek, 2012-51).
İletişim araştırmalarının gelişmesi üniversitelerde hazırlanan doktora tezleri ve bu
bağlamda yapılan araştırmalarla özdeşleşmiştir. İletişim Bilimleri Enstitüsü tarafından Mart
2012’de yapılan Türkiye’deki iletişim araştırmaları ve alanındaki öğretim üyelerini kapsayan
rapora göre, iletişim alanında 1340 yüksek lisans, 486 doktora tezi yapılmış ve alanda 333
öğretim üyesi bulunduğu tespit edilmiştir (Şimşek, 2012-50).
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Son dönemlerde disiplinlerarası bir bilim dalı olarak iletişim bilimi araştırmalarında
Türkiye’de öne çıkan 5 isimden bahsedilebilir: Ünsal Oskay, Oya Tokgöz, Aysel Aziz, Uygur
Kocabaşoğlu ve Nilgün Abisel. Bu bilim insanlarının genel olarak çalışma konuları ise şu şekilde
özetlenebilir: yeni iletişim teknolojileri, basın ve siyaset, televizyon, propaganda, gazetecilik
eğitimi ve popüler kültür (Şimşek, 2012-51).
1972’den itibaren TRT kendi yayın gereksinimleri doğrultusunda düzenli olarak radyo ve
televizyon izleyici araştırmaları yapmaya başlamıştır. Bunun yanı sıra çeşitli sivil toplum
kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarca da iletişim araştırmaları yapılabilmektedir. Son yıllarda
Türkiye’de iletişim araştırmalarında görece bir artış görülmektedir. Bunun temel sebepleri şu
şekilde sıralayabiliriz:
•

Yeni iletişim fakülteleri kurulması, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin

artması, iletişim dergilerinin sayısının artması, akademik kadrolar için araştırma ve bildiri
yayınlama zorunluluğu,
•

Avrupa Birliği, UNESCO ve UNICEF gibi bölgesel ve uluslararası yapılar ve

geliştirme projeleri için ayrılan fonlar,
•

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Sosyal

Ekonomik Siyasal Araştırma Vakfı (TÜSES), Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), Sosyal
Araştırmalar Vakfı (SAV), Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA),
İletişimciler Vakfı (İLEV) gibi birçok vakıfların ve Gazeteciler Cemiyeti gibi cemiyetlerin
iletişim araştırmalarına destek vermesi,
•

TRT ve RTÜK gibi kuruluşların araştırmalar yaptırması,

•

İletişim araştırması derneklerinin ve üniversitelerde araştırma merkezlerinin

kurulması
•

TÜRK TELEKOM, TTNET, TURKCELL, DIGITURK ve diğer büyük kuruluş

ve şirketlerinin araştırma ihtiyaçları
İletişim bilimi, içinde yaşadığımız toplumu ve dünyayı anlamak için bize yeni bakış
açıları ve yeni fırsatlar sunar. Dünya savaşları, ulusal ve uluslararası iktidar mücadeleleri,
ekonomik krizler, toplumsal hareketler gibi konuların sebepleri ve sonuçları üzerinde çalışan
sosyal bilimciler, özellikle sosyologlar medyanın bu olayların neresinde durduğunu da çalışmaya
başlamışlardır. Özellikle savaşlarda medyanın bir propaganda silahı olarak kullanılmaya
başlanmasının ardından, 19. yüzyılın başlarından itibaren, medyanın rolü, etkileri, fonksiyonları
sorgulanmaya ve araştırılmaya başlanmıştır.
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Özellikle kent araştırmaları ile ünlenen Şikago Okulu’na bağlı sosyal bilimciler, iletişim
ve medya araştırmalarının da öncülüğünü yapmışlardır. İkinci Dünya Savaşı iletişim
araştırmaları için bir milat niteliğindedir. Savaş öncesinde propaganda odaklı çalışılan ve
medyanın çok etkili olduğu hipotezi üzerine kurulan çalışmalar, savaştan sonra bir anlam üretme
süreci olarak yorumlanması ve zannedildiği kadar da etkili olmadığı tezini işlemeye başlamıştır.
Türkiye’deki iletişim çalışmalarına baktığımızda ise, kendi ihtiyaçlarına çözüm arama odaklı bir
araştırma geleneği ve iletişim teorileri geliştirme arayışından bahsetmemiz zordur. Genellikle
Batı’daki araştırma sonuçlarının ve geliştirilen iletişim teorilerinin çevirisi ve uyarlaması
biçiminde ilk iletişim çalışmaları başlamıştır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
İletişimin bireysel ve toplumsal hayatımızdaki önemini daha önceki konularımızda
işlemiştik. Bu dersimizde iletişim konusunda araştırma yapmanın neden gerekli olduğunu
öğrendik. İlk iletişim araştırmalarının neden ve hangi konuları araştırmak için yapıldığını, bu
araştırmalara kimlerin öncülük ettiğini öğrendik. İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında
iletişim araştırmalarında meydana gelen temel paradigma değişikliklerini ve bunun nedenlerini
öğrendik. Türkiye’de iletişim araştırmalarının ne zaman başladığını ve bugünkü durumunu
öğrendik.
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Bölümün Soruları
1.

İletişim araştırmalarının 19. yüzyılın ilk çeyreğinde başlamış olmasının nedenleri

nelerdir?
2.

İlk iletişim çalışmalarını başlatanlar kimlerdir?

3.

İletişim araştırmalarının üzerinde çalıştığı ve cevap aradığı temel sorunsallardan

beş tanesini yazınız.
4.

Medyanın savaşlarda bir propaganda aracı olarak kullanılması üzerinde çeşitli

tartışmalar yapılmaktadır. Size göre medya gerçekten ‘bir propaganda silahı’ mıdır? Öyleyse ne
kadar etkili olabilir?
5.

Kendi tecrübenizden yola çıkarak, medyanın izleyiciler üzerindeki etkilerini

tartışınız. Gazeteden okuduğunuz veya televizyonda izlediğiniz bir haberi ne kadar güvenilir
bulursunuz?
6.

Sizce medya sahipleri ve iktidar arasındaki ilişkiler, haberlerin veriliş biçimini ne

kadar etkilemektedir?
7.

İkinci Dünya Savaşı’nın iletişim araştırmalarının seyri açısından nasıl bir etkisi

olmuştur? Savaş öncesi ve sonrasındaki paradigma değişikliği nasıl açıklanabilir?
Türkiye’de, bir iletişim araştırması örneği olarak seçim
yayınlanmasının, seçmenin oy verme eğilimini etkilediğini düşünüyor musunuz?
8.
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anketlerinin

7. MEDYA VE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.MEDYA VE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI
7.1.İlk Araştırmalar ve Kuramsal Ayrışma
7.2.Çizgisel ve Sosyo-Psikolojik Yaklaşımlar
7.2.1. Sihirli Mermi
7.2.2. İletişim Zinciri Modeli (Harold Lasswell)
7.2.3. Shanon ve Weaver Modeli
7.2.4. Riley ve Riley Sosyolojik Modeli
7.2.5. Kanaat Önderleri ve İki Aşamalı Akış Modeli
7.3. Medya Etkileri Odaklı Yaklaşımlar
7.3.1. Kamuoyu Oluşturma
7.3.3. Suskunluk Sarmalı
7.3.3. Gündem Belirleme
7.3.4. Önceleme ve Çerçeveleme
7.3.5. Yetiştirme Kuramı
7.4. İzleyici Odaklı Yaklaşım
7.4.1. Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı
7.4.2. Bağımlılık Modeli
7.5. Teknoloji Merkezli Yaklaşımlar
7.5.1. Marshall McLuhan
7.5.2. Modernleşme ve Yeniliklerin Yayılması
7.5.3. Enformasyon Toplumu
7.6.Dilbilim ve Göstergebilimsel Yaklaşımlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Neden iletişim araştırmaları yapılmaya ihtiyaç duyulmuştur.?
2. Liberal iletişim kuramlarından ne anlaşılmalıdır?
3. Sosyoloji biliminin iletişim modelleri geliştirmeye nasıl bir katkısı olabilir?
4. Medyanın gündem belirleme ve kamuoyu oluşturma gücünün sınırları ne olabilir?
5. Medyanın izleyici üzerindeki etkileri kategorize edilebilir mi?
6. Medyanın ve iletişim teknolojilerinin modernleşme üzerindeki etkileri belli bir iletişim
kuramına bağlanabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İlk araştırmalar ve kuramsal
ayrışma

İletişim araştırmalarının
neden ve nasıl başladığını
anlamak

Çizgisel ve sosyo-psikolojik

Etki odaklı çizgisel iletişim
modellerini kavramak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

Medyanın gündem belirleme
ve kamuoyu oluşturma
stratejilerini anlamak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

İzleyici merkezli yaklaşım

İzleyici odaklı iletişim
araştırma yaklaşımını
kavramak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

Teknoloji merkezli yaklaşım

McLuhan başta olmak üzere
iletişim araçlarına olumlu
yaklaşanları anlamak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

Dilbilim ve göstergebilimsel

Sembolik iletişim
yaklaşımlarını kavramak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

yaklaşımlar
Medya etkileri odaklı
yaklaşım

yaklaşım
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Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

Anahtar Kavramlar
•

Liberal iletişim kuramları,

•

Medya etkileri,

•

Suskunluk sarmalı,

•

Bağımlılık modeli,

•

Marshal Mcluhan,

•

Göstergebilimsel yaklaşım
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Giriş
İletişim, tüm canlı varlığın birbiri ile etkileşime geçtiği zamanlara kadar uzanan bir
geçmişe sahip olmasına rağmen, iletişim teknolojisindeki yeniliklerle birlikte etkileri 20.
yüzyılın başlarında artmıştır. Bu dönem sonrasında ise farklı disiplinlerden bilim insanları bu
konu üzerinde çalışmalar yapmış ve farklı kuramlar ortaya koymuşlardır.
Bu bölümde temel olarak “liberal” ve “Marksist” olarak ele alacağımız bu kuramlardan
liberal kitle iletişim kuramlarını ele alacağız. Günümüz iletişim araştırmalarına hâlâ ciddi
dayanak niteliğindeki bu yaklaşım ve teorilerin, sosyal bilimler bağlamında iletişim disiplininin
çözümlenme sürecini göreceğiz. İlk olarak iletişim araştırmalarının ortaya çıktığı koşulları ve
nedenlerini inceleyeceğiz. Daha sonra ise, liberal iletişim kuramlarını beş kategoriye ayırarak
toplamda, yaklaşık olarak 15 farklı liberal iletişim kuramına kısaca değinmiş olacağız.
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7.1.İlk Araştırmalar ve Kuramsal Ayrışma
İletişim biliminin temellerini atan araştırmaların tarihini en fazla Birinci Dünya
Savaşı’nın ardından 1920’lere kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yapılan çalışmalara
kadar uzatılabilir. İlk iletişim araştırmalarına Amerikan yapısal işlevselci sosyolojisinin ve
sosyal-psikolojisinin türleri egemen olmuştur. 20. yüzyılın başlarında Şikago Üniversitesi'nin
önemli üç entelektüeli olan John Dewey, George H. Mead, R. E. Park ve Michigan
Üniversitesi’nden Charles Cooley iletişimde liberal-demokratik çalışmanın kurucuları olarak ön
plana çıkmıştır (Erdoğan, 2013, 197-198). Şikago Okulu’nun temel kavramlarından biri olan
“sembolik etkileşimcilik” yaklaşımı, iletişimi “sürekliliği olan ve içinde kültürün inşa edildiği
simgesel bir süreç” olarak tanımlamış, insanların semboller yoluyla birbirlerini etkilediklerini ve
ortak bir anlayışa ulaştıklarını iddia etmiştir (Yüksel, 2013: 10).
Harold Lasswell’in 1927 yılında yayınlanan propaganda tekniklerini inceleyen Dünya
Savaşında Propaganda Teknikleri (Propaganda Technique in the World War:1972) kitabı,
insanlık tarihinin tanıklık ettiği ilk büyük savaşta propagandanın kullanımını ele almıştır. İletişim
araştırmalarının siyasal alanda propaganda ve kamuyu biçimlendirme işi yönünde başlaması ve
gelişmesi, “kapitalist sistemin kitlelerin demokrasi taleplerini boğmak istemesi” şeklinde
yorumlanmıştır (Erdoğan, 2013, 197).
İletişim araştırmaları ana damar (liberal) ve eleştirel (Marksist) olmak üzere iki farklı
temel paradigma etrafında yürütülmektedir. Liberal yaklaşım olarak adlandırılan kitle iletişim
çalışmalarını ana akım veya geleneksel paradigma olarak da adlandırmak mümkündür. Bu
yaklaşım içinde yer alan akademik çalışmalar işlevselci, nicel ölçümler ve sınanabilir hipotezlere
öncelik veren, kitle iletişim çalışmalarını betimleyen şemsiye terimler olarak kullanılmaktadır
(Poyraz, 2013: 55). Ana akım iletişim araştırmaları, 20. yüzyılın başlarında Amerika’daki
sosyoloji, sosyal psikoloji ve psikoloji gibi temel sosyal bilim disiplinleri altında yürütülen nicel
ve nitel araştırmalar ile başlamıştır. Paul Lazarsfeld istatistikçi, yöntembilimci, araştırmacı ve
lider olarak pozitivizmin, yapısal işlevselci yaklaşımın ve iletişim araştırmalarına liberal
yaklaşımın metodolojisinin oluşturulmasına ve araştırmaların yaygınlık kazanmasına öncülük
etmiştir. 5
İletişim alanında yapılan çalışmaları değerlendirirken ABD’deki toplumsal ve siyasal
düşüncelerin karşılıklı etkileşimine yakından bakılması gerekmektedir. Amerikan kitle iletişim
araştırmalarına Marksist perspektifin meydan okuyuşu ve bunun sonucunda ortaya çıkan teorik
5

http://www.irfanerdogan.com/makaleler/lazarsfeld.htm
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çalışmalar iletişim kuram ve araştırmalarının gelişmesinde öncü rol oynamıştır. Bunun en bariz
örneği, bugün liberal ve eleştirel kuramın iki önemli temsilcisi Lazarsfeld ile Adorno’nun
1938’de bir yıl kadar birlikte çalışmış olmalarıdır. Lazarsfeld, Columbia’da, Max Horkheimer ve
Theodor Adorno’yu Radyo Araştırmaları Ofisi’nin müzik bölümüne başkanlık etmeleri için
Birleşik Devletler’e davet etmiştir. Lazarsfeld’in niyeti, zaten güçlü olan konumunu Horkheimer
ve Adorno’nun eleştirel yaklaşımlarının desteği ile daha da pekiştirmekti (Poyraz, 2013: 54-55).
Aslına bakılırsa Lazarsfeld’in bu girişiminin amacına ulaştığı, bu kısa süreli birliktelik ve
ardından gelen akademik tartışmaların, hem liberal, hem eleştirel kuramı beslediği söylenebilir.
Kısa süren birliktelikten sonra, Lazarsfeld ünlü “Yönetimsel ve Eleştirel İletişim Araştırması
Üzerine Düşünceler” adlı yazısını yazmış ve böylece iletişim alanında liberal yaklaşım ile
eleştirel yaklaşımın ayrışmasının temellerini atmıştır.
Lazarsfeld’in Colombia’da yaptığı radyo araştırmaları gibi, Lasswell’in Kongre
Kütüphanesi’nde (Library of Congress) yürüttüğü içerik analizi çalışmaları da Nazi Almanya’sı
ve Sovyetler Birliği’ndeki otoriter rejim tehlikelerine karşı Amerikan kamuoyunun
bilinçlendirilmesi amacıyla Rockefeller Vakfı vb kuruluşlar tarafından finansal olarak
desteklenmiştir. 6Lasswell ve Lazarsfeld, çevresinde topladıkları ve yetiştirdikleri akademisyenler
ve araştırmacılarla, elde ettikleri fonlarla ve yaptıkları araştırmalarla, sadece savaş sırasında değil
savaştan sonra da hem Amerikan iç ve dış politikalarının yaygınlaşması ve meşrulaştırılmasında,
hem de kitle iletişim alanındaki araştırmaların yönü ve içeriğinde belirleyici rol oynamışlardır. 7
Özellikle 1940’lardan sonra yapılan medya veya iletişim çalışmalarının, sosyolojinin
yapısal işlevselci yaklaşımından ve sosyal bilimlere egemen olan pozitivizmden etkilendiğini
söyleyebiliriz. Amerika’da daha çok sosyal psikologlar tarafından yapılan 1940- 1960 dönemi
iletişim araştırmalarında ikna ve iletişim odaklı araştırmalara yoğunlaşılmıştır. Amerika’daki
iletişim araştırmalarıyla, toplumsal meselelere sermayedar, siyasetçi veya ordu gibi ekonomik ve
politik seçkinlerin ihtiyaçları doğrultusundaki bilgi üretme geleneği oluşmuştur (Cangöz,
6

Rockefeller Vakfı vb kuruluşlar, savaşın Amerikan halkına pazarlanmasına özel önem vermişler ve Amerikan
kamuoyunu Nazi Almanya’ya karşı nasıl örgütlenmesi gerektiği ile yakından ilgilenmişlerdir. Lasswell’in görüşüne
göre, Amerikan elitleri Nazi Almanya ve Sovyetler Birliği gibi otoriteryan toplumlardan gelen tehlikeye karşı
demokrasiyi korumak için kitlelerin duyarlılıklarını manipüle etmeliydiler. Yani, Amerikan zenginleri Lasswell ve
benzerlerini araştırma ve propaganda yapmak için finansal olarak desteklemeliydiler. Lasswell ve Lazarsfeld,
çevresinde topladıkları ve yetiştirdikleri akademisyenler ve araştırmacılarla, elde ettikleri fonlarla ve yaptıkları
araştırmalarla, sadece savaş sırasında değil savaştan sonra da hem Amerikan iç ve dış politikalarının yaygınlaşması
ve meşrulaştırılmasında, hem de kitle iletişim alanındaki araştırmaların yönü ve içeriğinde belirleyici rol
oynamışlardır (http://www.irfanerdogan.com/makaleler/lazarsfeld.htm)

7

http://www.irfanerdogan.com/makaleler/lazarsfeld.htm
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2013b:48). 8 İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Soğuk Savaş ile dünya egemenliği serüvenine
başlayan ABD dış politika yapıcıları, üçüncü dünya ülkelerini iknada psikolojiye anahtar rol
biçmişlerdir. Amerikan istihbarat örgütü CIA, “kitle iknası”nı “beyin kontrolü araştırmasının
önemli parçası” olarak değerlendirmiştir. Kitle iletişimi alanında Savunma Bakanlığı ve CIA
destekli milyarlarca dolar harcanan psikolojik savaş araştırmaları geliştirilmiştir (Simpson, 1994;
Summers, 2008’den aktaran Erdoğan, 2013: 198). Lazarsfeld’in Columbia Üniversitesi’ndeki
araştırma bürosu, Cantril’in Princeton’daki Institute for International Social Research ve
Ithiel de Sola Pool’un MİT Üniversitesi’ndeki Center for International Studies gelirlerinin
büyük kısmı bu şekilde elde edilmiştir. Bu tür merkezler ABD yönetiminin psikolojik savaş
programlarına eklemlenmiş fiili (de facto) kuruluşlar olmuşlardır (Erdoğan, 2013, 198).

Liberal ve Eleştirel Kuram Ayrışması Nasıl Oluştu?
ABD’deki toplumsal ve siyasal düşüncelerin karşılıklı etkileşimi iletişim araştırmalarının
iki ana paradigmasının doğuşu ve gelişmesine de kaynaklık etmiştir. Amerikan kitle
iletişim araştırmalarına Marksist perspektifin meydan okuyuşu ve bunun sonucunda ortaya
çıkan teorik çalışmalar iletişim kuram ve araştırmalarının gelişmesinde öncü rol
oynamıştır. Bunun en bariz örneği, bugün liberal ve eleştirel kuramın iki önemli temsilcisi
Lazarsfeld ile Adorno ve Horkheimer’in 1938’de bir yıl kadar birlikte çalışmış olmalarıdır.
Liberal kuramın öncüsü Lazarsfeld, Adorno ve Horkheimer ile olan kısa süreli birlikteliğin
ardından “Yönetimsel ve Eleştirel İletişim Araştırması Üzerine Düşünceler” adlı yazısını
yazmış ve böylece iletişim alanında liberal ve eleştirel yaklaşımların ayrışmasının
temellerini atmıştır.

İletişimi tanımlamanın güçlüğü gibi, iletişim çalışmalarını kategorize etmek ve
sınıflandırmak da çok güçtür. Çalışmaların odaklandığı etki, mesaj, araç, niyet, anlam, ideoloji
gibi temel sorun, konu ya da özneye göre, ilgilendiği iletişim türüne ya da biçimine göre,
8

Avrupalı sosyal bilimcilerin medyaya ilişkin araştırmaları ise tarihsel olarak daha geç bir dönem olan 1960’lardan
sonraya denk gelmektedir. Yıkıcı iki dünya savaşının ardından gelen totaliter ideolojilerin ikliminde gerçekleştirilen
bu çalışmalar, medya üzerine araştırma geleneğinin daha olumsuz ve eleştirel bir bakışla yerleşmesine neden
olmuştur. Bu nedenle Avrupa’daki eleştirel araştırma geleneği, ana damar iletişim araştırmasının davranışçı
yöneliminin aksine medya, iletişim ve toplumsal iktidar arasındaki ilişkiyi irdelemeye odaklanmıştır. Dolayısıyla,
ana damar iletişim araştırma geleneği ile eleştirel iletişim çalışmaları çok farklı epistemolojik ve metodolojik art
alana sahiptir (Cangöz, 2013b:48). Bu konu önümüzdeki ünitede ayrıntılı biçimde ele alınacaktır.
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araştırma yöntem ya da yaklaşımlarına göre, çalışmacıların bakış açılarına göre, sonuçta ortaya
koydukları bulgu ve yorumlara göre iletişim araştırmaları kategorize edilebilmektedir. En genel
biçimde bugün liberal ve eleştirel kuramlar olarak ayrıştırdığımız yaklaşımlar, aslında “etkisüreç odaklı yaklaşımlar” ve “anlam-niyet odaklı yaklaşımlar” olarak gruplanabilir (Yüksel,
2013: 14).
Bu bölümde bilgilerin iletilmesi ve alınması tanımına giren “etki-süreç odaklı”
yaklaşımlar olarak liberal paradigma şemsiyesi altındaki iletişim yaklaşımları Yüksel’in
editörlüğünde hazırlanan “İletişim Kuramları” çalışması baz alınarak beş kategoride
incelenecektir (2013). Bu kategoriler: Çizgisel ve Sosyo-Psikolojik Yaklaşım, Medya Etkileri
Odaklı Yaklaşım, İzleyici Odaklı Yaklaşım, Teknoloji Odaklı Yaklaşım, Dilbilim ve
Göstergebilimsel Yaklaşım

7.2.Çizgisel ve Sosyo-Psikolojik Yaklaşımlar
İletişim araştırmalarının temel sorusu, “medyanın insanları nasıl etkilediği”dir. Sanayi
Devrimi’nden sonra ortaya çıkan kitle toplumunda, başta ekonomi olmak üzere bütün toplumsal
kurumlarda büyük değişiklikler yaşanmıştır. ABD’de ortaya çıkan ve başta liberalizmin hakim
olduğu ülkeler olmak üzere tüm dünyaya yayılan pozitivizm ve ampirizm temelli ana akım
iletişim araştırmalarının temel amacı mevcut sistemin, “liberalizmin sorunlu işleyen yönlerinin
uyarılması, tamir edilmesi ve devamlılığı”nın sağlanmasıdır (Cangöz, 2013a:37).

İletişime Çizgisel ve Sosyo-Psikolojik Yaklaşımlar:
Sihirli Mermi Hipotezi
İletişim Zinciri Modeli
Shannon ve Weaver Modeli
Riley – Riley’in Sosyolojik Modeli
Kanaat Önderleri ve İki Aşamalı Akış Modeli

Kitle toplumunda bireyler kendi kapasiteleri oranında toplumun karar verme süreçlerine
katılır. İletişim süreçleri sayesinde toplumun neye karar verdiğini ve ondan ne beklediğini
belirten iletileri alır, yorumlar ve karışlık verir (Erdoğan ve Alemdar, 1990:52). Wilbur
Sharamm’a göre ancak bir amaç için iletişime geçilir. Bu amaçlar da şunlardır:
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a) Yeni bir şey bulmak,
b) Toplumla ilişkilerinde kılavuzluk ve güven tazelemek,
c) Diğer kişilere kendi kimliğini kabul ettirmek,
d) Diğer kişileri ikna etmek, manipüle etmek ve karar vermek için araç olarak
İletişim çalışmalarını başlatan ve 1940’ların sonlarına kadar egemen olan uyaran-tepki
modelini temel alan çalışmalar, algı ve tutum ölçmeye yönelik çalışmalar bu kategoride
değerlendirilebilir. Pek çok eksikliklerine rağmen uyarıcı-tepki modeli en temel iletişim
modelidir. Güçlü etki dönemi olarak anılan bu dönemde, medya izleyicileri her türlü etkiye açık
pasif, kişiliksiz, politik tercihi olmayan bir hedef olarak değerlendirilir.
Çizgisel ve sosyo-psikolojik yaklaşımlar kitle iletişim araçlarının etki gücü, propaganda,
ikna teknikleri ve kamuoyu konularını öncelikli olarak çalışır. Burada örnek olması açısından
kısaca Sihirli Mermi, İletişim Zinciri, Shannon - Weaver ve Riley – Riley’in Sosyolojik
modellerinden kısaca bahsedeceğiz.

7.2.1. Sihirli Mermi
Medyanın insanlar üzerindeki etkileri konusunda çalışma yapan ilk iletişimciler,
medyanın kitleler üzerindeki etkileri konusunda abartılı bir ön kabule sahiptiler. Kitle
toplumunun pasif, çaresiz, savunmasız ve atomize bireylerine kitle iletişim araçlarının mesajları
empoze

etmesini

Harold

Lasswell

“hipodermik

şırınga”

ve

“sihirli

mermi”

kavramsallaştırmalarıyla ifade eder. Lasswel’in bu yaklaşımı geliştirmesinde I. Dünya Savaşı
sırasında uygulanan propaganda teknikleri etkili olmuştur. Burada özellikle iletişimde gönderilen
mesajların, alıcıları anında etkilediği ve istenen yönde etkilediği ve yönlendirdiği anlayışı ortaya
çıkmıştır.
Lasswell’in teoriyi geliştirdiği dönemde, televizyon, radyo ve gazete gibi kitle iletişim
araçları “sihirli mermi”ye sahip görülürken, günümüzde ise yeni medyaların aynı yönde etkisi
olabileceği yönünde görüşler vardır.
Güçlü etki, uyaran-tepki modelini savunanlara göre, yürütülecek iletişim faaliyetleriyle
kamuoyunda, medya sahipleri ile siyasi iktidarın istediği yönde tutum değişikliğine sağlanabilir.
Girdi
Etki
(Uyarıcı)

İnsan Beyni
Süreç
(İşlem)
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Çıktı
Davranış
(İşlem)

Düz, çizgisel ve tek yönlü bir iletişim akışını anlatan bu modele göre, uyarıcı bireylerin
göreceği veya duyacağı bir ses, söz ve uzun bir konuşma olabileceği gibi bir şekil, simge ya da
sembol şeklinde bir etken de olabilir. Bireyler bu mesajları algılar, iç dünyasında değerlendirir ve
bu uyarıdan hareketle beklenen tepkiyi gösterir.

7.2.2. İletişim Zinciri Modeli (Harold Lasswell)
Siyaset bilimci olan Harold Lasswell, “iletişim zinciri” olarak adlandırılan modelini 1948
yılında geliştirmiştir. Lasswell’e göre ister yüz-yüze isterse de dolaylı olsun her iletişim eylemi
bu formüldeki öğelerin tümünü ya da bir kısmını kaçınılmaz bir şekilde içerir.

ŞEKİL: Lasswell İletişim Zinciri Modeli (McQuail ve Windahl,1993:16)
KİM

NE DİYOR

Kontrol
Çalışmaları

İçerik
Analizi

HANGİ
KANAL
Medya
Analizi

KİME
İzleyici
Analizi

HANGİ
ETKİLERLE

Lasswell iletişim zinciri modeli, ilk iletişim modellerinin tipik özelliklerine sahiptir. Yani
kaynağın hedefi etkilemek gibi bir niyeti vardır. Modele göre, iletişim temelde bir ikna etme
sürecidir ve her iletişim eyleminde kaçınılmaz olarak bir “etki” vardır. İnsanlar iletişim sarmalı
içerisinde yaşamlarını sürdürürken, çeşitli biçimlerde güdülenirler (motive edilirler) ve etkiye
maruz kalırlar. Lasswell’e göre, medya teknolojileri çağında iletişimin toplumsal düzenin
sağlaması ve kaynak ile aracı arasında etkili iletişim kurulmasında hayati bir işlevi vardır.
İletişim araştırmalarında Lasswell’in çok önemli bir yeri vardır. 1960’lara kadar
Fransa’da sorgulanmadan kabul edilen bu model, 1940’lı ve 50’li yılların propaganda
çalışmalarında da kullanılan temel bir model olduğu söylenebilir (Cangöz, 2013a:36). Ancak,
Lasswell modelinin iletişimin geribildirim yönünü ihmal etmesi ciddi eleştiri almıştır. Ancak
iletişim araştırmaları tarihi içinde değerlendirildiğinde, henüz propaganda sürecinin etkin olduğu
İkinci Dünya Savaşı yıllarında kaleme alınması nedeniyle, siyasal propaganda sürecini
çözümlemek için oldukça uygun bir model olduğu söylenebilir (McQuail ve Windahl,1993:1517).

143

7.2.3. Shanon ve Weaver Modeli
Shannon ve Weaver’e göre iletişim bir düşünce ve mekanizmanın bir başkasını
etkileyebilmesi işlemidir. Bir telefon araştırma laboratuvarında geliştirilen ve matematiksel
iletişim kuramı olarak anılan bu model, tek yönlü çizgisel bir süreci yansıtır ve bilgi iletiminin
gerçekleştiği her duruma uyarlanabilir. Matematiksel bir model olmakla birlikte araştırmacılar
nezdinde yankılar uyandırmasının nedeni, modelin tamamen basit bağlantılardan kurulmasıdır.
Kitle iletişim kuramları açısından oldukça önemli olan bu model, sadece insan iletişiminin değil,
elektronik iletişiminin de öncü modellerinden biri olmaktadır.
ŞEKİL: Shanon ve Weaver İletişim Modeli

Bu model; iletişimin, bir kaynaktan gönderilen enformasyonun, bir aracı alet tarafından
belli bir sinyal kullanılarak, hedefe ulaştığını belirtir. Burada kaynak, karar alıcı bir konumdadır.
Yani iletişimi başlatan asıl kişi veya kurumdur. Kaynak istediği bir bilgiyi, istediği bir hedefe
iletmek ister. Enformasyon kaynağı, istenen bir iletiyi mümkün olan başka iletiler arasından
seçer, araç (verici) bu iletiyi sinyale dönüştürür ve iletişim kanalı (kablo, hava) üzerinden alıcıya
iletir. Mesela, sözlü konuşmada enformasyon kaynağı beyin, ileten araç insan ses mekanizması
(vokal sistem), sinyal bu sistemin ürettiği ses ve kanal sesi aktaran havadır. Alıcı ileten aracı
tersine bir iş görerek, alınan sinyali iletiye çevirir, hedefe verir (Erdoğan ve Alemdar, 1990:62)
Sinyal, gürültü tarafından rahatsız edilme olasılığını içerdiği müddetçe bozulma riski
taşır. İletişim kanalında aynı anda birden fazla sinyal bulunması iletişimin bozulmasına neden
olabilir. Yani kaynak tarafından üretilen mesaj ile alıcı tarafından yeniden yapılandırılan ve
hedefe ulaşan mesaj aynı anlama gelmeyebilir(McQuail ve Windahl,1993:19). İletişim sürecinde
gönderilen ve alınan mesajların aynı anlama gelmemesi bir iletişim başarısızlığı olarak
değerlendirilmelidir.

144

7.2.4. Riley ve Riley Sosyolojik Modeli
John W. Riley ve Mathilda White Riley (1959)'in "Kitle İletişimi ve Toplumsal Sistem"
başlıklı makalelerinde, birçok iletişim araştırmasının sonuçlarını doyurucu bulmayarak,
geleneksel iletişim görüşünü eleştirmişler ve kitle iletişimine, toplumdaki diğer toplumsal
sistemler gibi bakarak, daha sosyolojik bir bakış açısı getirmeyi amaçlamışlardır (Adıgüzel,
2001: 81).
Bu model, var olan sosyolojik kurumlarla, kitle iletişimini birleştirme açısından gerçekten
oldukça yararlı olmuştur. Model, kitle iletişiminin diğer toplumsal süreçler gibi algılanması
gerektiğine ve bu sürecin toplumsal yapıyı hem etkilediği, hem de bu yapıdan etkilendiğine
dikkat çekmesinden dolayı sosyolojik açıdan ayrı bir önem arz eder.

Birincil Grup

A

B
İkincil Grup

Riley ve Riley, iletişim süreci içindeki birincil (primary) ve ikincil (reference) gruplarının
oynadığı rol üzerinde durur. Birincil grupların en temel ayır edici özelliği; üyeleri arasında
samimi, içten, ilişkilerin olmasıdır. Aile; birincil gruplara tipik bir örnektir. İkincil grubu ise,
bireylerin tutumlarını, değerlerini ve davranışlarını tanımlayabildiği bir gruptur.
Birey, iletişim süreci içinde bir iletişimci (iletişimi başlatan) ve alıcı olarak, birincil
gruplardan etkilenir. İletişim sürecinde, gönderen ve alıcı olarak birey birincil gruplar tarafından
etkilenir. Gönderen iletisini seçerken ve ona biçim verirken, alıcı da alacağı iletiyi seçerken,
algılarken ve tepki verirken grup tarafından etkilenebilir.

7.2.5. Kanaat Önderleri ve İki Aşamalı Akış Modeli
Bu kuram, kitle iletişim araçlarının hedef kitleyi iki aşamada etkilediğini öne sürer.
Birinci aşama medya etkinliği (ve bazen de fikir üreticileri) ile ilgilidir, ikinci aşama örnek grup
üyelerini temsil eden düşünce önderlerini kapsar. Bu kuram Katz ve Lazerfield'in 1960'lardaki
çalışmalarına çok şey borçludur. Bu çalışmaların önemli dallarından biri hedef kitlenin iletişimin
birer alıcı olarak ne kadar etkin ya da edilgin olduğuyla ilgilidir (Burton, 1995:198).
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İki aşamalı akış modeline göre enformasyon ve etki iki aşamadan geçerek oluşur; yani
kanaat önderinden grubun üyesine geçer. Kanaat önderi iletişimi grubun dünya görüşüne göre
biçimlendirerek ve saygı duyulan bir önder, dolayısıyla güvenilir kaynak olarak, etkide bulunur.
Kanaat önderi iletişimde en önemli rolü oynayan grup üyesi olarak düşünülebilir. Kanaat
önderlerini geleneksel güç sahipleri ile bir tutmamalıdır. Bu önderler her mesleki grup ve her
sosyoekonomik düzeyde bulunabilirler. Kanaat önderleri, kitle iletişim araçlarını önder
olmayanlardan daha çok kullanırlar, konumları ile ilgili iletişim içeriğini seyreder, okur ya da
dinlerler. Siyasi önder siyasi konuları, eğitici önder eğitici konuları ya da ekonomik hayatla ilgili
bir önder o konuyu izler ve iletir (Adıgüzel, 2001:89).

7.3. Medya Etkileri Odaklı Yaklaşımlar
Kitle iletişim araçları içerik ve örgütlenme biçimi olarak çeşitlilik gösterir ve toplum
üzerinde etkili olabilecek geniş bir alanda faaliyette bulunur. Kitle iletişim araçlarının etkilerinin
incelenmesi kamuyu (public) çok yakından ilgilendiren bir husustur. Bu yüzden uzman olsun
olmasın, medya ve etkileri konusunda neredeyse herkesin bir kanaati vardır. Medyanın suç,
şiddet, kültürel ve ahlaki duruma olan etkileri, eğlendirmesi, eğitici yönü veya beyin yıkama
gücü gibi konularda zaman zaman çok da bilimsel olmayan yorumlar ve yaklaşımlara şahit
olabilmekteyiz.
Denis McQuail, “kitle iletişim araçları bir şeyleri değiştiriyor, bir şeyleri önlüyor, bir
şeyleri kolaylaştırıyor, güçlendiriyor ya da doğruluyor mu?” diye sorar ve “medyanın ne kadar
etkili olduğu” sorusunun anlamlı hâle gelmesi için birkaç noktanın aydınlatılması gerektiğini
söyler (McQuail, 1983:45-47). McQuail’e göre ilk olarak etki ve etkililik ayrımının yapılması
gerekmektedir. Etki, medyanın tasarlanmış olsun olmasın doğuracağı sonuçları ifade ederken;
etkililik, kitlenin ilgisinin çekilmesi ve görüşlerinin etkilenebilmesi yeteneğini anlatır. İkincisi
medyanın etkilerinin geçmişteki etkileri mi, yoksa gelecek üzerine etkisinin mi inceleneceğidir.
Son olarak, medyanın etki düzeyinin(birey, grup veya kurumlar) tespit edilmesidir. Birey, grup
veya kurum kitle iletişim araçlarından farklı düzeylerde etkilenir.
Medya Etkileri Odaklı İletişim Modelleri:
Kamuoyu Oluşturma,
Suskunluk Sarmalı,
Gündem Belirleme,
Önceleme ve Çerçeveleme
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Kitle iletişim araçlarının etkileri bireyler, kurumlar ile toplum ve kültür açısından önemli
sonuçlar doğurur. İletişim araçlarını yöneten, onlara sahip olan ya da denetleyen veya bir mesajı
paylaşmak için onu kanal olarak kullananların amaçlarını ne kadar ulaştıklarını konuşabiliriz.
Belki çok kesin nedensel bağlantıları gösteremeyebilir, gelecekle ilgili güvenilir öngörülerde
bulunamayabiliriz. Ancak bu, medyanın etki gücü konusundaki gerçeği ortadan kaldırmaz.
Medya etkileri odaklı çok sayıda yaklaşım bulunmakla birlikte, burada bunlardan
kamuoyu oluşturma, suskunluk sarmalı, gündem belirleme, önceleme ve çerçeveleme ve
yetiştirme kuramları gibi sadece öne çıkan birkaç tanesine yüzeysel olarak değinmekle
yetineceğiz.

7.3.1. Kamuoyu Oluşturma
“Kamuoyu oluşturma” kavramı daha çok iletişim ve siyaset bilimi alanlarında medyanın
rolü sorgulanırken kullanılan bir kavramsallaştırmadır. Kamuoyu oluşturma, bir konu hakkında
oluşan düşüncelerden hareketle, iletişim yoluyla karar vermeye kadar uzanan sürece karşılık
gelir. Kamuoyu oluşturmak, bir düşünceyi yaygınlaştırmak ve kamuoyunun dikkatini o düşünce
etrafında toplamak ve yoğunlaştırmak anlamlarına gelmektedir (Özer, 2013:62).
Medya ve kamuoyu oluşturma konusunu 5. Bölümde ayrıntılı olarak işlendiği için burada
sadece, medya etkilerinin bir alt başlığı olarak değinilecektir. Medya toplumsal kurumlardan
biridir ve en önemli işlevlerinden biri de kuşkusuz ki kamuoyunun serbestçe oluşmasına katkıda
bulunmaktır. Kamuoyunu oluşmasına katkı sağlayan aile, eğitim, kültür gibi diğer toplumsal
kurumlardan bir olarak medya, içinde bulunduğu toplumsal ortam ile, yani siyasi, hukuki,
ekonomik, sosyal koşullarla sürekli bir etkileşim içindedir.

Kamuoyunu Oluşturan Araçlar

Doğrudan

Medya

Dolaylı

Politik

Sosyolojik

Psikolojik

Kitle iletişim araçları ve politik araçlar (siyasi partiler ve baskı grupları) kamuoyunun
oluşmasını doğrudan etkilerken, kamuoyunun oluşmasına dolaylı olarak katkı sağlayan
psikolojik (kanaat, motivasyon, algılama ve tutum) ve sosyolojik (aile, eğitim, kültür ve
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toplumsal kontrol mekanizmaları) araçlardan söz edebiliriz (Anık, 1994’ten aktaran Özer,
2013:63).

7.3.3. Suskunluk Sarmalı
Etki odaklı iletişim araştırmalarına farklı bir boyut katan E. Noelle-Neumann, kamuoyu
kavramını anlamadan medyanın etkilerinin anlaşılmasının mümkün olmayacağını savunur.
Araştırmalarını bir toplumda üzerinde uzlaşılan belirli değerler üzerine kurulu suskunluk sarmalı
adını verdiği model ile kavramsallaştıran Noelle-Neumann 9, bu kavram ile toplumda siyasal
konularda olduğu gibi, moda ve gelenek gibi kültürel konularda da bir oydaşma olduğunu, bu
oydaşmadan sapan bireylerin dışlanmaya maruz kalacağını, dolayısıyla oydaşmaya uygun
fikirleri olanların yüksek sesle ve açıkça fikirlerini ifade ederken, oydaşmadan sapanların (aykırı
görüşleri olanların) suskun ve temkinli davrandıklarını iddia eder (Poyraz, 2013:56).
Sessizlik sarmalına göre, medya güçlü bir fikri savunmaya başlarsa, bu fikirden farklı
düşünenlerin tepkisizliği karşısında bir suskunluk sarmalı oluşur. Bu sarmal ile birlikte,
medyanın yükselttiği, ama aslında doğru olmayan fikri savunanların sayısında bir artış görülür.
Buna paralel olarak aykırı görüşleri savunanlar arasında da bir düşüş görülür (McQuail ve
Windahl,1993:100).
Genel kanıya aykırı düşünen bireyler, görüşlerinin destek bulacağını tahmin ederlerse
çevrelerindeki insanlarla fikirlerini paylaşırlar. Görüşlerinin kamuoyunda ne kadar geçerli
olduğunu anlamak için kitle iletişim araçlarını bir ölçüt olarak kabul ederler.

7.3.3. Gündem Belirleme
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bir iletişim kuramı olarak geliştirilen gündem oluşturma,
ilk kez 1958’de yayımlanan bir makalede iletişimci Nortan Long tarafından dile getirilmiştir
(Ağan, 1998:55-56). Kuramı geliştiren Maxwell McCombs ve Donald Shaw ise, kuramın
temellerini ilk iletişim araştırmacılarından, siyaset bilimci Walter Lippmann’ın 1922’de
yayımlanan Kamuoyu (Public Opinion) adlı eserine dayandırırlar.
Buna göre medya, haberleri sunuş yoluyla kamuoyunun gündemini belirler. Gazetelerin
manşetleri, televizyon ve radyoların bir konuyu ilk haber olarak vermesi, kamuoyunun zihninde
“önemli konular” olarak yer etmesine neden olur. Gündem belirleme yaklaşımının temel
hipotezi, medyanın insanların “ne hakkında” düşüneceklerini belirlediği iddiasına dayanır.
Kamuoyu- Suskunluk Sarmalının Keşfi- isimli çalışması Murat Özkök çevirisi ile Dost Kitabevi tarafından
Türkçeye kazandırılmıştır (Noelle-Neumann, 1998).
9
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Medya, insanların dikkatini belli konulara çeker ve onların “nasıl” düşünmeleri gerektiğini
empoze edemese de, “ne hakkında” düşünmeleri gerektiğini belirler.

7.3.4. Önceleme ve Çerçeveleme
Bu kuram, gündem belirleme kuramının bir uzantısı olarak da yorumlanabilir. Önceleme
ve çerçeveleme araştırmaları, medyanın kamuoyu üzerindeki etkisinin sadece gündemi
belirlemekle sınırlı olmadığını, dahası, belirlediği bu gündem çerçevesinde insanların siyasal
liderleri değerlendirme ölçütlerini etkilediğini ve sorunlara getirilen çözüm önerilerini önemli
ölçüde dayattığını göstermektedir (Özer, 2013: 74).
Önceleme, bir sorunun medya tarafından gündeme getirilmesiyle birlikte bu sorunun
siyasal kararları etkilemedeki ağırlığı da artar. Medyanın bazı sorunlara kamuoyunun dikkatini
çekmesi ve bazılarını görmezden gelmesi, yöneticilerin ve siyasilerin baz alacağı kriterleri de
belirler.
Çerçeveleme (framing), medyanın ele aldığı bir konunun bazı boyutlarını seçerek daha
görünür hâle getirmesidir. Goffman’a göre çerçeveler, bireylerin olayları ve bilgileri belirleme,
algılama, teşhis etme ve adlandırmasına olanak sağlayan araçlardır (Atabek ve Dağtaş, 1998:
396). Çerçeveleme, kamuoyunun dikkatini istenilen yöne çekebilmek için, haberlerdeki bazı
yönlerin seçilerek belli çağrışımlarla birlikte sunulmasıdır. Medya içeriklerinde kimi kavram,
kurum ve kişilere yönelik sıklıkla tekrarlanan bazı kalıp ifadeler en çok dikkat çeken haber
çerçevelerini oluşturur.

7.3.5. Yetiştirme Kuramı
Yetiştirme kuramı (Cultivation Theory), Amerika Birleşik Devletleri’nde 1960’ların sonu
ve 1970’li yılların başında Gerorge Gerbner tarafından Kültürel Göstergeler Projesi adı altında
geliştirilmiştir. Kuram, iletişimsel perspektifi ile sosyolojik perspektifi uzlaştırır (McQuail,
1994:64). Kültürel göstergeler kavramı, ekonomik ve sosyal göstergeleri tanımlamak ve onların
bütünlüğünü sağlamak için geliştirilmiştir. Kültürel göstergeler grubunun önemli bir bulgusuna
göre televizyonun yansıttığı dünya, gerçek dünyadan farklılaşmaktadır. Televizyon, çok
seyredenlerin inançlarını içeriğe uygun bir şekilde homojenleştirmektedir.
Kültürel göstergeler projesi; kurumsal süreç çözümlemesi, mesaj sistem çözümlemesi ve
yetiştirme çözümlemesi bileşenlerinden oluşmaktadır (Özer, 2013: 76-77):
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Kurumsal süreç çözümlemesi: Kitle iletişiminin diğer kurumlarla nasıl ilişkili olduğu,
nasıl karar alındığı, mesaj sistemlerinin nasıl oluşturulduğu ve bir toplumda işlevlerini nasıl
yerine getirdiği gibi konular çözümlenmektedir.
Mesaj sistem çözümlemesi: Önemini yetiştirme çözümlemesine temel oluşturan sorulara
kaynaklık etmesinden almaktadır. Mesaj sistem çözümlemesinde yapılacak bir yanlış
çözümleme, saha araştırmasında kullanılan soruların yanlış hazırlanmasına ve araştırmanın
yanlış sonuçlar vermesine neden olabilecektir.
Yetiştirme çözümlemesi: Kültürel göstergeler projesinin üçüncü bileşeni ve aşamasıdır.
Yetiştirme kavramı televizyonun insanların sosyal gerçeklik kavramlaştırması ve dünya
algılaması üzerindeki rolünü tanımlamak için kullanılmaktadır. İzleyicinin sosyal gerçeklik
kavramlaştırmasıyla, televizyon içeriğindeki en çok yinelenen ve yayılmacı imge ve ideolojiler
arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Yetiştirme kuramına göre bazı insanlar, televizyon başında
fazla zaman geçirmektedirler. Televizyon da bazı ortak ve yinelenen mesajlara sahiptir. Söz
konusu insanlar televizyonun en ortak ve yinelenen mesaj ve derslerinden yansıyan bir dünya
görüşüne sahip olacaktırlar.

7.4. İzleyici Odaklı Yaklaşım
İletişim araştırmalarında genellikle hedef konumunda bulunan okuyucu, dinleyici ya da
izleyiciler kitle iletişim araçlarından yollanan mesajı alan ve bunun sonucunda düşüncesini,
tercihini veya tutumunu değiştiren pasif kişiler olarak görülmektedir. Kitle iletişim araçlarının
etkisine maruz kalan “pasif izleyici” merkezli araştırmalar 1970’li yıllara kadar iletişim alanında
önemli bir yer işgal etmiştir.

İzleyici Odaklı Yaklaşım:
İzleyici odaklı iletişim araştırmacıları;
Kitle iletişim araçlarının “izleyicilere neler yaptığını” değil,
İzleyicilerin “kitle iletişim araçlarıyla neler yaptığını”araştırırlar.

Tek yönlü iletişim modelini izleyen ve insanların kitle iletişim araçlarının etkisine maruz
kalan pasif tüketiciler olduğu fikrini taşıyan bu yaklaşımların izleyiciyi geri planda bırakması,
daha sonra izleyiciyi merkez alan modellerin doğmasına neden olmuştur. İzleyici merkezli
araştırmalarda en çok kullanılan yaklaşım, kullanımlar ve doyumlar olmuştur. Bu yaklaşımla
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iletişim araştırmalarında odak, mesajın içeriği, etkisi ve mesajı gönderen kaynaktan bu mesajı
alan izleyiciye doğru kaymıştır. Araştırmacılar kitle iletişim araçlarının “izleyicilere neler
yaptığını” değil, izleyicilerin “kitle iletişim araçlarıyla neler yaptığını” soruşturmaya
başlamışlardır. Bu araştırmalarda izleyiciler, iletişim araçlarının etkilerine maruz kalan pasif
nesneler değil, çok çeşitli gereksinimlerini karşılamak için iletişim araçlarını arayan, seçen,
hangi mesajdan nasıl etkileneceğine kendisi karar veren aktif özneler olarak konumlandırılmıştır.
Kitle iletişim araçlarının kullananlar üzerindeki etkileri yerine kullananlara ne gibi yararlar
sağlayacağı üzerinde durulmuştur (Uzun, 2013a: 102).

7.4.1. Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı
Kullanımlar ve doyumlar, medya araştırmaları alanında en etkili geleneklerden biridir.
Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı, iletişim araçlarının etkilerini medya tüketimi açısından
inceler. Bu yaklaşıma göre insanların doyuma ulaştırmak istedikleri çeşitli gereksinimleri vardır
ve bu gereksinimlerini doyurmak için kullandıkları araçlardan biri de kitle iletişim araçlarıdır.
Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımının amacı, medyanın bireyler tarafından nasıl kullanıldığını
açıklamak, medya davranışının güdülerini anlamak ve iletişim davranışını, güdüleri ve
gereksinimleri izleyen işlevleri ve sonuçları belirlemektir. Kullanımlar ve doyumlar
araştırmacıları, medya tüketicilerinin çeşitli medya içeriklerini tüketmenin nedenlerinin farkında
olduklarını ve bunu açıkça söyleyebileceklerini varsayarlar. Bu yaklaşım, 1990’lardan itibaren
gündeme gelen yeni medyanın (internet) takipçiler üzerindeki etkileri için de kullanılmaya
başlanmıştır (Uzun, 2013a: 86-97).

7.4.2. Bağımlılık Modeli
Bağımlılık modeli, kitle iletişiminin niçin kimi zaman çok güçlü ve dolaysız, kimi zaman
da dolaylı ve oldukça zayıf etkide bulunduğu sorusunu yanıtlamaya çalışan, güçlü etki ve sınırlı
etki modelleri uzlaştıran bir modeldir.
Ball-Rokeach ve Defleur tarafından geliştirilen bu model, yöntem olarak kitle iletişim
araçlarından etkilenen toplumun yapısal koşullarına odaklanır. Modelin sunduğu en önemli ve
özgün yön, çağdaş toplumlardaki izleyici bireylerin, kitle iletişim araçlarına, haber
kaynaklarından bilgilenmek, kendi toplumlarına uyabilmek ve orada ne olduğunu öğrenmek için
bağımlılık duydukları düşüncesidir. Bu bağımlılık türü ve derecesi, pek çok yapısal koşullara
bağlıdır. Ancak, bu bağlantıların en önemlileri, ilk önce toplumun değişmeye, çalışmaya ya da
kararsızlığa ne derece açık olup-olmadığı ve ikinci olarak da, kitle iletişim araçlarının biricik ve
merkezi bilgi verme işlevini nasıl yerine getirdiğidir. Bu model, sonuç olarak, bilişsel, duygusal
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ve davranışsal üç tür değişken arasındaki ilişkiyi gösterir ve bu üç değişkenin etkileşiminden
doğan etkileri inceler (Adıgüzel, 2001: 86-88).
Toplumsal yapıyı ön plana çıkarması bağımlılık modelinin güçlü yönü olarak kendini
gösterirken, özellikle kitle iletişim araçları sistemine toplumsal yapıdan abartılı bir ölçüde
bağımsızlık atfetmesi modelin zayıf yönü olarak görülmektedir.

7.5. Teknoloji Merkezli Yaklaşımlar
7.5.1. Marshall McLuhan
Teknolojik belirleyicilik yaklaşımının en tanınmış ve tartışmalı ismi Marshall
McLuhan’dır. Marshall McLuhan 1964'de ‘medium is a message’ (araç iletidir) anlatımı ile
bütün dünyayı şaşırtmıştır. McLuhan medyanın en önemli etkisinin algılama ve düşünme
alışkanlıklarımızı etkilemesi olduğunu söyler.
Toplumsal sistemin ve insan ilişkilerinin temel belirleyicisinin teknoloji ve özellikle de
kitle iletişim araçları olduğunu öne süren McLuhan’ın “teknolojik iyimserlik” yaklaşımı sadece
iletişimciler değil, diğer sosyal bilimciler arasında da en çok tartışılan teorilerden biri olmuştur.
McLuhan’ın “küresel köy”, “araç iletidir” ve “araç insanın uzantısıdır” hipotezleri çok fazla
çalışmaya ilham kaynağı olmakla birlikte, oldukça fazla eleştiri de almıştır.

McLuhan ve Teknolojik Belirleyicilik:
McLuhan’ın “teknolojik iyimserlik” yaklaşımı sadece iletişimciler değil, diğer sosyal
bilimciler arasında da en çok tartışılan teorilerden biri olmuştur. McLuhan’ın “küresel köy”,
“araç iletidir” ve “araç insanın uzantısıdır” hipotezleri çok fazla çalışmaya ilham kaynağı
olmakla birlikte, oldukça fazla eleştiri de almıştır.

İletişim

teknolojisini

uygarlık

tarihinin

merkezine oturtan

McLuhan’ın

temel

varsayımlarından yukarıda zikrettiğimiz üç tanesine kısaca değineceğiz:
Küresel köy: McLuhan, çalışmalarında kitle iletişim araçlarının, baskı makinesinden
başlayarak radyo ve özellikle de televizyonun, toplum üzerine etkilerini incelemiş ve elektronik
iletişim araçlarının kültürü yaygınlaştırarak dünyayı "küresel bir köy"e dönüştüreceklerini öne
sürmüştür.
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Araç iletidir: Marshall Mcluhan "araç iletidir" diyerek iletişimde iletinin gönderildiği
aracın ya da kanalın önemini vurgulamıştır. İçerik değil, biçim önemlidir. İçerik her zaman biçim
tarafından belirlenir. Bir iletişim aracı olarak internetten e-postalarımızı kontrol etsek de etmesek
de bunun bir önemi yoktur. Önemli olan, internetin (e-posta ile iletişim kurabiliyor olmanın)
hayatımızı nasıl değiştirdiğidir.
Araç insanın uzantısıdır: McLuhan’a göre birey veya toplum, insan bedeninin ve
zihninin alanını yeni bir tarzda genişletir ve kullandığı oranda da bir uzantı meydana getirir.
McLuhan insanın uzantılarını medya olarak niteler. İletişim aracı, insanın teknolojik
uzantılarının tümüdür. Başka bir deyişle, teknoloji aracılığıyla insanın gücünü arttıran her şey
medya kapsamına girer. Araç oldukça geniş bir anlama sahiptir. Araç, kitle iletişim araçlarını
içerdiği gibi insanın bütün teknolojik uzantılarını da içine almaktadır. McLuhan, aslında bu iki
alan arasında ayrı kavramlar kullanmayı gerektirecek önemde bir farklılık bulunmadığını belirtir.
Tekerlek ve yol ne ise televizyon, kitap ve telefon da aynı şeydir. Bütün bunların ortak bir amacı
bulunur: İnsanın eylem gücünü arttırmak.

7.5.2. Modernleşme ve Yeniliklerin Yayılması
Teknolojik

belirleyicilik

yaklaşımı,

modernleşme

ile

yeniliklerin

yayılması

araştırmalarında önemli bir rol oynar. Modernleşme kuramcıları, medyanın modernleşme ve
kalkınmada önemli bir rol oynadığını savunurlar ve kitle iletişim araçlarının yayılmasını
modernleşmenin bir ölçütü olarak değerlendirirler (Uzun, 2013b:107). Toplumların gelişmişlik
düzeylerinin kişi başına düşen telefon, radyo, televizyon ve internet üzerinden ölçülmesi gibi.
Günümüzde iletişim ile modernleşme arasında ilişki kuran ve teknolojinin yayılmasına hizmet
eden yaklaşımlar geçerliliklerini büyük oranda yitirmiş olmakla birlikte, “enformasyon toplumu”
gibi yaklaşımlara dönüşerek etkisini sürdürmektedir.
Yeniliklerin yayılımı ise yeniliklerin bir topluma nasıl girdiğini ve insanların bu
yenilikleri nasıl benimsediklerini ya da reddettiklerini açıklamaya çalışan bir iletişim
araştırmaları alanıdır. Yayılım araştırmalarının en tanınmış ismi olan Everett M. Rogers’a göre
kalkınma, kişi başına daha yüksek gelir ve yaşama düzeyine ulaşabilmek amacıyla, bir toplumsal
sisteme yeni fikirlerin sokularak daha modern üretim yöntemlerine ve toplumsal örgütlenmeye
geçilmesi anlamına gelir.

7.5.3. Enformasyon Toplumu
İletişim araçları, 1980’lerden itibaren hızla gelişen bilgisayar ve internet teknolojileriyle
birleşerek bilişim teknolojileri ortaya çıkmış ve enformasyon ve iletişim teknolojileri literatüre
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girmeye başlamıştır. Bu teknolojilerin egemen olduğu toplumlara da genel olarak enformasyon
toplumu denmeye başlanmıştır. Enformasyon toplumu kuramcıları, enformasyon teknolojilerinde
yaşanan gelişmeleri, yeni bir çağa devrimci bir geçişi sağlayacak çarpıcı gelişmeler olarak
yorumlamışlardır. Bu kuramcılar, gelişmiş ülkelerle azgelişmiş ülkeler arasındaki farkı
kapatacak temel etmenin iletişim teknolojileri olduğu konusunda hemfikirdirler (Uzun, 2013:
127).

7.6.Dilbilim ve Göstergebilimsel Yaklaşımlar
Göstergebilimin temel konusu iletişim bilimlerinin de konularından olan dilsel ve dil dışı
göstergelerdir. Son yıllarda popüler kültür ve görsel kültürün gündelik yaşamda artan rolüyle
birlikte, dil dışı göstergeler üzerinde yapılan çalışmalar da artmıştır. Göstergebilimsel açıdan
toplumsal olan her şey aynı zamanda bir gösterge unsurudur. Toplumsal olan her şey var olmaya
başladığı andan itibaren kendisinin bir göstergesine dönüşür (Dağtaş, 2013: 133).
1960’lı yıllarda dilbilim alanındaki çalışmaların (özellikle yapısalcılık kuramının)
etkisiyle iletişim olgusu, iletilerin yalın ve doğrusal bir aktarımı olarak değil, bir anlam üretim
süreci biçiminde yorumlanmaya başlanmıştır. Görüşleri ve iletişim çalışmalarıyla yapısalcılık ve
göstergebilimin öncü isimleri olarak Pierce, Saussure ve Barthes ön plana çıkmaktadır (Cangöz,
2013b:8).
Göstergebilimciler için iletişim, iletilere ilişkin anlam üretimidir. Anlam ise, durağan
değil, özne ve nesne arasındaki işaret alış verişi ile gerçekleşen etkileşimin dinamik bir
sonucudur (Lazar, 2001: 46).
Gösterge durum ya da kavramın yerine geçen ve onu işaret eden, resim, yazı ya da
görüntüdür. Örnek vermek gerekirse kırmızı trafik ışığı herkes için “dur” anlamına gelir. Aslında
göstergeler herkesin üzerinde uzlaştığı iletişim kodlarıdır.
Göstergebilimsel yaklaşımlar üç temel ögeyle ilgilenirler: Göstergenin kendisi (gösterge),
göstergenin gönderme yaptığı nesne (gösteren) ve göstergenin kullanıcıları veya yorumlayıcıları
(gösterilen)
Ferdinand de Saussure’ün Kuramında Gösterge
Göstege
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Gösteren

Gösterilen

Yaklaşık yüz yıllık bir geçmişe sahip olan iletişim araştırmaları, liberal kuramın öncüsü
ve iletişim çalışmalarında önemli bir isim olan Lazarsfeld, Frankfurt Okulu’nun (Eleştirel Teori)
önde gelen isimlerini Adorno ve Horkheimer’i Colombia’ya davet ederek iletişime eleştirel
yaklaşım ile güçlendirmiştir. Ve İkinci Dünya Savaşı yıllarında yayımlanan ünlü “Yönetimsel ve
Eleştirel İletişim Araştırması Üzerine Düşünceler” (1941) makalesi ile iletişim çalışmalarındaki
iki temel yaklaşımı (liberal ve eleştirel) dile getirmiştir. Liberal yaklaşımlar bu bölümde beş
kategoride ele alınmıştır. Tek yönlü, yani çizgisel bir model olarak değerlendirilen liberal
modeller, feedbacki (geridönüşü) göz ardı ettiği için eleştirilse de, Sihirli Mermi, Suskunluk
Sarmalı, Bağımlılık Modeli, McLuhan’ın Teknolojik İyimserlik modelleri gibi iletişim
araştırmalarının en temel modellerini içinde barındırmaktadır.

155

Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde temel iletişim yaklaşımlarından liberal iletişim modellerinden önemli
bulduğumuz yaklaşık 15 tanesi hakkında kanaat sahibi olduk. Bu iletişim teorilerini günümüz
olaylarını ve gündemini anlamakta birer araç olarak kullanabileceğimizi, medyanın bireyler
olarak bizim ve toplumun üzerindeki etkilerini daha kolay anlamamızı sağlayacak ipuçlarını
öğrenmiş olduk.
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Bölüm Soruları
1.

İlk iletişim araştırmaları hangi ülkede ve ne amaçla başlamıştır?

2.

Çizgisel yaklaşımlar içinde hangi iletişim modelleri değerlendirilebilir?

3.

Sosyolojik ağırlıklı iletişim yaklaşımlarından Riley & Riley ve kanaat önderleri ve

iki aşamalı model yaklaşımlarını açıklayınız.
4.

Suskunluk sarmalı modelini Türkiye gündemi üzerinden örneklerle açıklayınız.

5.

Modernleşme ve yeniliklerin yayılmasında iletişim araçlarının fonksiyonları neler

olabilir?
6.

Gösterge ne demektir? Örneklerle açıklayınız.
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8. ELEŞTİREL KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.ELEŞTİREL KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI
8.1.Eleştirel Kuramlar
8.2.Frankfurt Okulu
8.3.Ekonomi-Politik Yaklaşım
8.4.Kültürel Çalışmalar
8.5. Feminist Medya Çalışmaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Eleştirel kuramın Marx ile ilişkisi ne olabilir?
2. Eleştirel kuramın ortaya çıktığı yer ve koşullar nedir?
3. İlk kuramcıların yaklaşımları hâlâ geçerliliğini korumakta mıdır?
4. Kültürel çalışmalar ile Frankfurt Okulu arasındaki temel farklılık nedir?
5. Feminizm bir iletişim yaklaşımı olarak yorumlanabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Frankfurt Okulu

Eleştirel teorinin
kurucularını ve temel
fikirlerini kavramak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

Ekonomi politik yaklaşım

Medyanın ekonomik
sistemin bir parçası
olduğunu kavramak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

Kültürel çalışmalar

Medya ve kültür hakkında
alternatif yaklaşımları
yorumlayabilmek

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

Feminist medya çalışmaları

Feminist eleştirinin medya
alanındaki yansımalarını
anlayabilmek

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar
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Anahtar Kavramlar
•

Frankfurt Okulu,

•

Kültürel çalışmalar,

•

Medya ve ekonomik düzen,

•

Feminist medya çalışmaları
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Giriş
Eleştirel iletişim çalışmaları kavramını ilk kez, Frankfurt Okulu temsilcilerinin
çalışmalarını tanımlamak amacıyla 1941 yılında Paul F. Lazarsfeld kullanmıştır. Theodor
Adorno ve Max Horkheimer tarafından geliştirilmiş, kitle iletişim araçları iktidarın rıza üretme
aracı olarak görülmüştür.
Sosyoloji, ekonomi, göstergebilim, felsefe, edebiyat, psikoloji ve tarih gibi çeşitli
alanlardan beslenen eleştirel yaklaşım, iletişim çalışmalarını Marksist bir temelle eleştiren
yaklaşımdır. Endüstri Devrimi çalışma koşullarının toplumda yarattığı değişim ve bu değişimin
yarattığı yabancılaşma; sosyal bilimciler tarafından karşıt bir akım geliştirilmesine sebep
olmuştur. 20. yy.’da iki dünya savaşı ve faşist yönetimlerin yarattığı travmanın da etkisiyle
dünya toplumlarına hâkim olan kötümser havayı dağıtma sürecinde iletişim çok önemli rol
oynamıştır. Özellikle ezilen toplumların örgütlenme sürecinde eleştirel kitle iletişim kuramları
büyük etkiye sahip olmuştur. Dünyanın kutuplaşmasına kadar uzanan bir sürecin itici
güçlerinden biri olmuştur. Eleştirel kuramlar, ana akım iletişim yaklaşımlarından farklı olarak,
kitle iletişimini incelemeye ve anlamaya yönelik çok sayıda yaklaşımı bünyesinde barındırırken,
biz burada bunlardan sadece Frankfurt Okulu, ekonomi politik yaklaşım, kültürel çalışmalar ve
feminist medya çalışmalarını ele alacağız.
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8.1.Eleştirel Kuramlar
Eleştirel kuramlar, ana akım iletişim yaklaşımlarından farklı olarak, kitle iletişimini
incelemeye ve anlamaya yönelik çok sayıda yaklaşımı bünyesinde barındırmaktadır. Ana akım
iletişim araştırmaları mevcut sistemin dengeli bir biçimde devamının sağlanmasına yönelik bir
amaç güderken, bu mantık ve hipotezlere karşı gelişen araştırmaların bütününe de “eleştirel
yaklaşımlar” denilmiştir (Uzun, 2013c:157).
Eleştirel iletişim çalışmaları kavramını ilk kez, Frankfurt Okulu temsilcilerinin
çalışmalarını tanımlamak amacıyla 1941 yılında Paul F. Lazarsfeld kullanmıştır. Kuram, ilk
olarak Theodor Adorno ve Max Horkheimer tarafından geliştirilmiş, kitle iletişim araçları
iktidarın rıza üretme aracı olarak görülmüştür. Sosyoloji, ekonomi, göstergebilim, felsefe,
edebiyat, psikoloji ve tarih gibi çeşitli alanlardan beslenen eleştirel yaklaşım, iletişim
çalışmalarını Marksist bir temelle eleştiren yaklaşımdır. Politika sahnesinin ayrılmaz bir parçası
olan ve doğası itibariyle çoğulcu bir yapıya sahip eleştirel teori, bize sadece kültürel eserleri
değil, onların toplumsal, politik, tarihsel, etnik ve toplumsal cinsiyet eksenindeki bağlamlarını
çözebilmemiz için de olası yöntem ve perspektifleri kazandırır (Sim ve Loon 2010:165).
Medya 20. yüzyılın başından itibaren bireylerin günlük hayatına büyük bir gürültü ile
girmiş olduğundan, iletişim üzerine yapılan araştırmalar ve eleştiriler kitle iletişimi ve kitle
iletişim araçları (medya) üzerine yoğunlaşmıştır. Medya, kendisini demokratik olarak tanımlayan
toplumların en belirleyici iletişim olgusu olmuştur. Kitle medyası üzerine kafa yormak, aslında
son yüzyıllık büyük toplumsal dönüşümü anlamaya çalışmak olarak yorumlanabilir. Kitle
medyası, halkların ve kültürlerin çabuk ve sürekli olarak ilişkiye girmesini kolaylaştırdığı için,
yaşadığımız dünyayı egemenlik/kültür veya çatışma/demokrasi düalizmi üzerinden sorgulamak
ve yeniden yorumlamak toplumbilimciler için kaçınılmaz bir alan olmuştur. Doğrudan veya
dolaylı olarak Marx, Tocqueville, Durkheim, Weber veya sosyolojinin diğer Avrupalı
öncülerinin eserlerinde, “medyalaşmaya boyun eğmiş toplumlar” üzerine medyanın karmaşık bir
incelemesi için gereken öğelerin çoğuna rastlanılabilir (Maigret, 2011:21). Yani medyanın,
demokrasi ve modernleşme konusundaki fonksiyonları hususunda hem olumlu, hem de olumsuz
fikirleri destekleyecek yeterince materyal bulunabilir. Ancak, Avrupalı sosyal bilimcilerin
modernlik ve özellikle kitle iletişimi konusuna mesafeli ve oldukça eleştirel yaklaşımları,
Avrupa’da güçlü bir araştırma geleneğinin doğmasını sekteye uğratmıştır. Ayrıca ABD ile
kıyaslandığında elektronik medyanın hem teknik, hem ekonomik olarak azgelişmişliği, radyonun
devlet tekelinde olması, iletişim araştırmalarının gelişmesi önünde bir diğer engel olarak
yorumlanabilir (Maigret, 2011:54). Sanayi toplumlarında, dinin birey ve toplum hayatından
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çıkmaya başlaması, modernleşme ve demokratik bir topluma geçiş gibi süreçler, Avrupalı sosyal
bilimcilerde kaygı uyandırmış ve onları “yabancılaşma”, “toplumsal istikrarsızlık” kavramlarıyla
karşımıza çıkan güçlü bir bunalım ve kötümserlik duygusuna sürüklemiştir. 20. yüzyılın ilk
yarısında ise toplumsal sonuçları itibariyle büyük travmalara yol açan iki dünya savaşının
ardından gelen totaliter ideolojilerin iklimiyle birleşen bu kötümserlik, Avrupa’da modernliğin
en belirleyici nesnelerinden biri olan medya hakkında olumsuz bir bakışın yerleşmesine neden
olmuştur. Oysa Amerikalı sosyal bilimciler, Peirce’den Dewey’e, Park’tan Mead’a kadar, yeni
iletişim düzeni ve medya konusunda daha az kaygılı bakış açısı önermişler ve araştırma
okullarının yerleşmesi için düşünsel bir ortam hazırlamışlardır (Maigret, 2011:21). Marksist
toplum modeline yaslanarak eleştirel teoriyi besleyen Avrupalı meslektaşlarından ayrılarak,
iletişimin modern dünyadaki merkezi konuma odaklanmışlardır.
Eleştirel Kuramcılara Göre Medya:
Eleştirel kuramcılar medyayı özgür ve özerk bir kurum olarak görmezler. Onlara göre
medya, ideolojik arenadaki bir araçtır. Kitle iletişim araçları egemen ideolojiyle, hâkim
sınıfla, devletle iç içe geçmiştir. Ve böylece bağımsız değil, onların değerlerini ve
ideolojilerini yeniden üreten araçlar durumundadırlar.
(Atabek ve Dağtaş, 1998:321).

Avrupalı sosyal bilimciler ve özellikle iletişim araştırmacıları, Marksist bir bakış açısıyla,
iletişim ve toplumsal iktidar arasındaki ilişkiyi incelerler. Toplumsal denetim ve medyanın
iktidar ile ilişkisi eleştirel medya çalışmalarının odağında bulunur. Eleştirel medya
çalışmalarının, ideolojik olarak yaslandıkları Marks’a göre kitle iletişim araçları, üretim
faktörleri yönünden kapitalist endüstriyel oluşumun bir parçasıdır. Marks, ulusal veya
uluslararası olarak organize edilen “kapitalist sınıfın tekelci sahiplerine ait” olan medyanın,
kültür işçilerini sömürerek bu sınıfın ilgililerine hizmet ettiğini savunur (McQuail, 1994:66).
Uzun süre gazetecilik yapan Marx (Maigret, 2011:53) iletişimi, gelişmesini ve anlamını üretim,
üretim araçları, üretim güçleri, iletişim araçlarına sahiplik, araçların gelişmesi ve bu gelişmenin
toplum değişimindeki sonuçları, iletişim araçları ve dünya pazarının kontrolü, zaman ve maliyet
konusunda iletişim araçlarının işlevleri, değer ve yabancılaşmada iletişim araçlarının yeri,
dağıtım, bölüşüm, alışveriş ve tüketim ilişkilerinin karakteri içinde ve bu karaktere getirdiği
sonuçlar bağlamında ele alıp irdelemektedir (Erdoğan, 2013: 207).
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Eleştirel kuramcılar medya örgütlerini özerk kurumlar olarak görmezler. İdeolojik
arenanın bir parçası olan kitle iletişim araçları egemen ideolojiyle, hâkim sınıfla, devletle iç içe
ve onların değerlerini, ideolojisini yerinden üreten kurumlardır (Atabek ve Dağtaş, 1998:321).
Eleştirel kuramcıların ilgilendikleri konular arasında ideolojinin açıklanması, maddi üretim ile
düşünsel (ideolojik) üretim ilişkisi, profesyonel ideolojiler ve bunların transferi, kültür
emperyalizmi, ürünlerin ideolojik içerikleri ve bilinç yönetimi, profesyonel ideolojiler ve medya
pratikleri, yabancılaşma ve fetişleştirme (bir mala kendinde olmayan değerler yükleme) gibi
konular ağırlık kazanmaktadır.
Eleştirel paradigma içerisinde değerlendirilebilecek teorik tartışmalar çok farklı
eksenlerde sürdürülmüş ve dolayısıyla çok farklı biçimlerde analiz edilmiştir. Özellikle 1980’li
yıllarla birlikte kökenini Marksist toplum eleştirisinden almakla birlikte, zamanla dönüşerek
kültürel çalışmalar ve eko-politik yaklaşımları da içine alan eleştirel kuramlar yükselmeye
başlamıştır (Atabek ve Dağtaş, 1998:321). Burada, ortak yönleri kapitalist ekonomik düzen ve
liberalizm karşıtlığı olan eleştirel kitle iletişim kuramlarından, Frankfurt Okulu, eko-politik
yaklaşımlar, kültürel çalışmalar ve feminist iletişim araştırmaları dört alt başlık altında ele
alınacaktır.

Eleştirel Kuramcıların Temel İnceleme Konuları:
1.
İletişimin siyasal ekonomisini ulusal seviyede ele alan ve kapitalist iletişim sistemini ve
faaliyetlerini inceleyenler
2.

Uluslararası ekonomik düzene ve iletişimde emperyalizm konusuna eğilen yaklaşımlar

(yeni sömürgeciliğin veya emperyalizmin genel iletişim yapısını inceleyenler)
3.

Üretim tarzı ve ilişkileriyle bağlar kurarak yapılan ideolojik ve kültürel incelemeler
(Erdoğan, 2013: 207)

8.2.Frankfurt Okulu
Bir sonraki bölümde Frankfurt Okulu ve kültür endüstrisi konusunu ayrıntılı biçimde ele
alacağımızdan, eleştirel kuramın bu en önemli yaklaşımı burada kısaca özetlenecektir. Adını,
Frankfurt Üniversitesi’ndeki Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nden alan Frankfurt Okulu, Marxist
kuramın, özellikle ekonomik determinizm anlayışından tatmin olmayan bir grup Alman NeoMarxist düşünür tarafından geliştirilmiştir. 1923 yılında ekonomi politik konusunda (sosyoloji,
siyaset bilim, psikanaliz, tarih, estetik, felsefe, müzikoloji alanlarını içine alan) disiplinlerarası
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araştırmalar yapmak amacıyla kurulan Enstitü’deki Pollock, Löwental, Wittfogel, Lacas, Korsh
gibi birçok düşünürün yanında asıl çekirdek kadroyu, 1930’da Enstitü yöneticiliğine atanan
Horheimer, aralarında köktenci bir filozof ve sonradan öğrenci hareketlerinin destekçisi olduğu
için CIA ajanlığıyla da suçlanan Marcuse, sosyolog ve estetik kuramcısı Adorno, uluslararası
ölçüde tanınmış bir psikolog olan Eric Fromm oluşturmaktadırlar.
Okul üyelerinin temel yaklaşımlarını şöyle özetlemek mümkündür: “Kitleler,
kapitalizmin

ve

kapitalistlerin

kontrol

ettiği

kültür

endüstrileri

tarafından

kolayca

aptallaştırılabilirler. Metot olarak eşyayı temsil eden kavramlara bakarak kötümser ve sinik bir
şekilde onları gerçeklerle karşılaştırırlar. Frankfurt Okulu üyelerine göre, kapitalist toplumlarda
gerçekler burjuvazi tarafından üretilir ve kültür endüstrilerinde işlenir. İdeoloji gerçekliği
çarpıtır. Bunu yaparken amacı, eşit olmayan güç ve iktidar mücadelelerini kamufle etmek ve
mevcut sistemi meşrulaştırmaktır…”

8.3.Ekonomi-Politik Yaklaşım
Medyanın ideolojik içeriğinden çok ekonomik yapısı üzerine yoğunlaşan ekonomi-politik
yaklaşım, medya araştırmalarının ideoloji üzerine fazla yoğunlaşmasını eleştirir. Medya kurumu,
politik sisteme yakından bağlı olmasına rağmen, ekonomik sistemin parçası olarak
düşünülmelidir. Medyanın gücü ekonomik süreçler ve medya üretiminin yapılarında
yatmaktadır. Marx’ın altyapı-üstyapı metaforuna geri dönen ekonomi politikçiler, ideolojinin
hem ekonomik temelden daha önemsiz olduğunu, hem de onun tarafından belirlendiğini
savunurlar(Atabek ve Dağtaş, 1998:334). Sınıf mücadelesinin asıl doğası ekonomik
uzlaşmazlıklar olduğu için, medyanın rolü bu temel uzlaşmazlıkları saklamak ve yanlış temsil
etmektir.
Tarihsel maddecilik üzerine temellenen ekonomi politik yaklaşım, medya üretimimin
ekonomik yapısı ve süreçlerine odaklanır. Kitle iletişim araçlarının mülkiyeti, kontrolü, diğer
sektörlerle ilişkisi, tekelleşme, medya içeriğinin farklılaşması, metalaşma, ticarileşme, reklam ve
kâr güdüsü gibi konuları sorgular.
İdeoloji, bir mücadele alanı değil, mücadelenin yok edilmesinin yoludur. Medya izleyici
sayısını ve kârını artırmak için, “popüler olmayan” ve “taraf tutandan” kaçınma eğilimindedir ve
en bilindik ve geniş meşruiyet gören değer ve varsayımları öne çıkarır. Ekonomik güçten ya da
kaynaktan yoksun görüşler seslerini duyuramazlar. Çünkü geniş izleyici kitlesine dahil
değildirler ve daha etkili bir iletişim için ihtiyaç duyulan kaynağı yönetmekten de uzaktırlar
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(McQuail, 1994:68). Medya bu yönüyle, yanlış bilinçlilik üreten bir rol üstlenerek medyaya
sahip olanlar ve kontrol edenlerin çıkarlarını meşrulaştırır. Böylece, ekonomi politik
araştırmacıların temel ilgisinin merkezileşme ve farklılaşma üzerine yoğunlaşarak, kültür
endüstrisinin giderek artan tekelleşmesi olduğu anlaşılmaktadır (Atabek ve Dağtaş, 1998:334).
Medyanın toplum için ürettiği bilginin hakîm özelliği, medya sahiplerinin ve üzerinde denetim
hakkını bulunduranların mali operasyonlarına, kâr ve ticaretlerinin gelişmesine hizmet etmektir.
Ekonomi-politik Yaklaşıma Göre Medya:
Medya, politik sisteme yakından bağlı olmasına rağmen, aynı zamanda ekonomik sistemin
parçasıdır. İdeoloji, bir mücadele alanı değil, mücadelenin yok edilmesinin yoludur. Medya
izleyici sayısını ve kârını artırmak için, “popüler olmayan” ve “taraf tutandan” kaçınma
eğilimindedir ve en bilindik ve geniş meşruiyet gören değer ve varsayımları öne çıkarır.
Ekonomik güçten ya da kaynaktan yoksun görüşler seslerini duyuramazlar. Çünkü geniş
izleyici kitlesine dâhil değildirler ve daha etkili bir iletişim için ihtiyaç duyulan kaynağı
yönetmekten de uzaktırlar.
(McQuail, 1994:68).

Ekonomi-politik yaklaşımı benimseyen medya araştırmacıları, iktidar, zenginlik,
mülkiyet ve denetim meselelerini merkeze alarak, medya kuruluşlarının ve medya
ekonomilerinin politikaları üzerine çalışırlar. Ekonomi-politik yaklaşım doğrudan klasik
Marksizm ile bağlantılıdır. Klasik Marksizm toplumlardaki ham madde ve üretim araçlarının
mülkiyeti üzerine yürütülen mücadeleyi kapitalist toplumlardaki dengesiz servet dağılımının
temel kaynağı olarak kabul eder. Dolayısıyla üretici güç (emek) ve ilişkilerini (mal ve hak)
denetimde tutanlar, bencil düşünce ve ilkelerini güçsüz kitleler yani halk üzerinde kullanabilen
ayrıcalık sahibi kapitalist sınıfı temsil ederler. Benzer şekilde, medyaya sahip olan sermayedarlar
kendi ekonomi ve politik gündemlerini de kurma ayrıcalığına sahip olurlar. Üretim kaçınılmaz
olarak tüketimi belirler. Bu nedenle, ekonomi-politik medyanın kurumsal yapı ve pratiklerini
yani kapitalist üretim ilişkileri içerisinde kültürel üretim ve tüketimin nasıl meta üretimine
dönüştüğünü ele alır (Cangöz, 2013b:46). Ekonomi – politik yaklaşım, medya mülkiyeti
konusunda haklı eleştiriler getirmekle birlikte, klasik altyapı-üstyapı metaforuna dönmeleri
eleştirilir. Stuart Hall, “ekonomik politik yaklaşım taraftarları, kültürel ve ideolojik etkileri
açıklarken ekonomiyi yalnızca ‘gerekli’ olarak değil, aynı zamanda ‘yeterli’ bir düzey olarak ele
alırlar” demektedir. Ancak kapitalizmin genel ekonomik biçimleri üzerindeki bu yoğunlaşma,
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değişik medya pratikleri arasındaki ayrımları gözden kaçırır ve mülkiyetin özgül tarihsel analizi
noktasında bir şey yapamaz (Atabek ve Dağtaş, 1998:335).
Ekonomi politik yaklaşım kendi içinde farklı kriterler baz alınarak kategorize edilebilir.
Tarihsel olarak bir sınıflandırma yapılabilir. Avrupa merkezli ve ABD merkezli olarak da
ayırmak mümkündür. Bu yaklaşımlar belirli isimlerle özdeşleştiği için isimlere göre
değerlendirme ya da ayrım yapılabilir. Vincent Mosco’ya göre (Aktaran, Poyraz, 2013: 62)
ekonomi politik yaklaşım 1990’lı yıllardan itibaren dört temel ilgi alanına yoğunlaşmıştır:
Küreselleşme, deregülasyon, birleşme ve sayısallaşma. Bu temel ilgi alanlarını kısaca
açıklayalım:
Küreselleşme: İletişim alanı bağlamında küreselleşme ise uluslararası holdinglerin bütün
dünyadaki her tür iletişim içeriğinin üretimini, dağıtımını ve tüketimini kontrol etmesi olarak
açıklanabilir.
Deregülasyon: Özellikle radyo-televizyon yayıncılığı alanında temel olarak yasal
düzenleme ya da yeniden düzenlemeyi ifade etmek için kullanılmaktadır. Yasal düzenlemeler ile
radyo ve televizyon yayıncılığı kamu tekelinden çıkarılıp serbest piyasa koşulları içinde ve
küresel sermayenin kâr edebileceği sektörlere dönüştürülmüştür.
Birleşme: Bilgisayar teknolojisinin gelişmesi, iletişim alanında farklı olanaklar
sağlamıştır. Film, ses, yazı gibi farklı iletişim işlevleri tek araçta birleşmiştir.
Sayısallaşma: Bilgisayar ve internet ağlarının kitle iletişim sürecinin bütün aşamalarının
en önemli unsuru olarak ortaya çıkmasıdır.
Ekonomi - politik kuramlar çok popüler olduğu dönemlerde “medya emperyalizmi”,
“kültür emperyalizmi”, “kültürel bağımlılık” gibi kavramlarla iletişim alanında kullanılmıştır.
Uluslararası iletişimde tek yönlü bir iletişim akışı olduğunu, uluslararası medya ürünlerinin ya da
içeriğinin akışının merkezden çevreye doğru olduğu argümanını işlerler. İletişimin uluslararası
boyutunu inceleyen Herbert Schiller’e göre medya ekonomik işlevlerinin yanı sıra ideolojik
işlevler de üstlenir. İnsanlara manipülasyon yoluyla “paketlenmiş bilinç” sunarak zihinleri
yönlendirir. Schiller, Amerikan emperyalizminin uluslararasılaşması için iletişime nasıl bir işlev
yüklendiği ya da bu imparatorluğun varlığını sürdürmesinde iletişim olanaklarının nasıl
kullanıldığını deşifre etmeyi kendisine amaç edinmiştir (Poyraz, 2013: 63).
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Dallas Smythe ise kapitalizmin reklam sayesinde pazarı kontrol ettiğini ve talebi istediği
gibi yönlendirdiğini belirterek, izleyicilerin programlar üzerinden reklamcılara pazarlandığını
ileri sürer. Smythe’e göre, izleyiciler reklam verenlere pazarlanan bir emtiaya dönüştürülmüştür.
İzleyiciler gelirlerine, yaşlarına, cinsiyetlerine, etnik ve sınıfsal özelliklerine göre reklamcılara
pazarlanırlar (Poyraz, 2013: 63).
Herman ve Chomsky ise özellikle Amerikan haber medyasının ekonomi politiği üzerine
yoğunlaşmıştır. Özel mülkiyetin kontrolünde olan iletişim araçlarını sınıf tahakkümünün araçları
olarak değerlendirirler. Propaganda modeli olarak adlandırdıkları bu modele göre medya ve
kültür birer endüstriyel alan olarak işlev görmektedir. Bu alanlar kapitalist toplumun yapısı
gereği tekelleşerek varlıklarını sürdürürler. Herman ve Chomsky (1988) propaganda modeli
adıyla bir model geliştirmişlerdir. Bu modele göre Amerikan medyası sürekli propaganda
yaparak egemen değerleri insanlara benimsetmektedir. Çünkü kapitalist sistemin varlığını
sürdürebilmesi ancak medyanın rıza üretimi ile mümkün olmaktadır. Bu sistemde halkın neyi
göreceğine,

duyacağına

ve

düşüneceğine

karar

verilmekte

ve

düzenli

propaganda

kampanyalarıyla kamuoyu yönetilmektedir (Poyraz, 2013: 63).
Püf Noktası:
“Medya
emperyalizmi”,
“kültür
emperyalizmi”,
“kültürel
bağımlılık”
gibi
kavramsallaştırmalar, ekonomi - politik kuramların iletişim ve medya alanına yansıması
olarak zaman zaman çok popüler olabilmektedir.

P. Golding ve G. Murdock ise kapitalist toplumlarda iç içe geçen ve karmaşık bir yapı
oluşturan ekonomik ve siyasi ilişkilerin medya içeriğinin üretiminde nasıl belirleyici olduğunu
araştırmışlar ve iletişimin ekonomi politiğinin ilgilerini ve önceliklerini göstermek için üç
çözümleme alanı belirlemişlerdir (Poyraz, 2013: 64):
1.

Kültürel malların üretiminin incelenmesi;

2.

Medya ürünlerinin üretimi ve tüketimi arasındaki ilişkiyi açığa çıkarmak üzere

metinlerin ekonomi politiğinin analizi;
3.

Maddi ve kültürel eşitsizlik arasındaki ilişkiyi göstermek için kültürel tüketimin

ekonomi politiğinin analizi.
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8.4.Kültürel Çalışmalar
Kültürel çalışmalar (cultural studies), medya ve iletişim çalışmaları, edebiyat eleştirisi ve
film çalışmaları, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, tarih, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler gibi
çok farklı sosyal ve insani bilim disiplinlerinde kültürü her yönüyle araştıran “disiplinlerarası”
bir alandır.
Kültürel çalışmalar geleneği, özellikle medya tarafından sunulan içeriğin metin olarak
analizini yapmış, bu metinlerin kapitalist sınıfın hegemonyasını ve kapitalist ideolojiyi yeniden
üreten materyalleri olarak görmüştür. Bunun yanında popüler kültür bağlamında işçi sınıfının
gündelik yaşamı ve düşünceleri incelenerek buradaki toplumsal eşitsizlikler ve iktidar ilişkileri
üzerinde durulmuştur. Bunun yanında özellikle neo-liberal muhafazakâr ideolojiyi açığa çıkaran
çok çeşitli çalışmalar bu okulun çatısı altında gerçekleştirilmiştir. Kültürün incelenmesi, yakın
dönemde medya, iktidar ve toplumsal düzenin korunması arasındaki ilişkilere ağırlık verilen
medyayla ve medya içindeki ideolojik temsillerin ve mücadele süreçlerinin araştırılması
biçimiyle ifade edilen iletişim alanı ve kitle iletişim çalışmaları dâhil birçok disiplinin ilgi
alanına girmiştir. Medya ve iletişime dair alternatif açıklamalara duyulan ihtiyaç kültürün ve
kültürel dışavurumların önemini ortaya koymuştur (Hardt, 1994:2).
Akademik alan olarak kültürel çalışmalar, Britanyalı akademisyen Richard Hoggart
tarafından eleştirel teori ve edebiyat eleştirisi alanında çalışmalar yapmak üzere 1964 yılında
Birmingham Üniversitesi Çağdaş Kültürel Çalışmalar Merkezi bünyesinde kurulmuştur. Eleştirel
teoriye dayanan çok sayıda araştırmanın yürütüldüğü okulun çalışmaları, Stuart Hall’un yönetici
olmasından sonra dünya çapında şöhret kazanmıştır. Hall eleştirel medya çalışmalarının
“ideolojik boyutunun yeniden keşfi” ile tekrar şekillenmeye başladığını söyleyerek, özellikle iki
sorunun çok tartışıldığını ifade eder. İlki, ideolojik süreç nasıl işler ve mekanizmaları nelerdir?
Daha yaygın bir teorik ve ampirik çalışma alanı olan ikinci soru ise, bir toplumsal formasyonda
“ideolojik” olanın öteki pratiklerle ilişkisini nasıl kavramak gerektiğidir (Cangöz, 2013b: 45).
Kültürel çalışmalar, kültür endüstrileri ve onların izleyicileri arasındaki ilişkiyi
yorumlayış biçimleri açısından, Frankfurt Okulu kuramcılarının karşısına konumlandırılır.
Marksist eleştirel kuramı takip eden Frankfurt Okulu’nun kültürel karamsarlıkları kültürel
çalışmalar geleneği tarafından benimsenmez ve eleştirilir. Popüler kültüre iyimser yaklaşılır.
Popüler kültürden temellenerek yapılan her çeşit üretimi, Frankfurt Okulu gibi estetik değeri
düşük, dolayısıyla önemsiz bir çaba değil, egemen güce karşı bir duruş veya muhalif tavır alma
olarak değerlendirilir. Hatta yüksek ve aşağı kültür arasındaki ayrım ortadan kaldırılır. Filmler,
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televizyon, popüler müzik gibi daha önceki kültürel yaklaşımların göz ardı ettiği alanlar
inceleme konusu hâline gelmiştir. Bu araştırmacılar, edebiyat teorilerini bu kültürel biçimleri
incelemek amacıyla kullanmışlardır. John Fiske’in de kullandığı anlamıyla popüler kelimesi
uzun zamandır Latin Amerika’da kullanıldığı anlamıyla halktan gelen, halka ait olan sanat
anlayışını ifade etmektedir. Popüler güçler de buradan yola çıkarak, baskı ve egemenliğe karşı
savaşan halk kesimlerini ifade eder (Aydın, 2007:123). Hoggart, ‘The Uses of Literacy’ (OkurYazarlığın İşlevleri) isimli eserinde, Adorno’nun, “medyaların gerçek dünya ile temsili dünya
arasında bir bulanıklık yarattığı” yönündeki görüşünü reddeder. Raymond Williams, ‘Culture
and Society’ (Kültür ve Toplum) isimli kitabında, kitle kültürü ve kitle toplumu terimlerinin
kullanım biçimlerini eleştirerek, “kitle kelimesini bilmediğimiz kalabalığı tanımlamak için
kullandığımızı” ifade eder (Aydın, 2007:122).
Kültürel çalışmaları yaklaşımına göre birbiriyle iç içe geçmiş üç tahakküm nosyonu
vardır: Anlamlandırma pratiği, hegemonya ve ideoloji.
Anlamlandırma Pratiği: Kültürel çalışmalar, kültüre sadece yüksek sanat ürünlerini
değil, gündelik hayatı da kapsayan “anlam üretme pratikleri” açısından yaklaşır. Kültürü,
insanlığın “en ileri ve en üstün” ürünleri biçimi olarak gören dar ve seçkinci yaklaşımın ötesine
geçer ve bütün kültürel ürünleri ve alışkanlıklar, gelenekler ve gündelik hayat düzeyindeki bütün
kültürel pratikleri kapsayacak biçimde geniş bir çerçeveye oturur.
Hegemonya: Kültürel çalışmaların gelişimi sürecinde önemli bir rol üstlenen
Gramsci’nin hegemonya kavramı iktidar ile pratik arasındaki ilişkiyi sorunsallaştırmaktadır.
Hegemonya yönetici sınıfın sahip olduğu konumu sürdürmesinde önemli işlevler üstlenir
(Poyraz, 2013:65). Hegemonya güç ve rızanın bileşimine dayanır. Devlet, siyaset ve
hegemonyanın başarıldığı bölge olan üst yapılar düzeyinde örgütlenmiştir. Hegemonya yapıları
ideoloji ile birlikte çalışır. Yani başat sınıf fraksiyonlarının lehine olan, sivil hayat ve devlet
alanlarında

kurumsallaştırılan

“gerçeklik

tanımları”,

bizatihi

tabi

sınıfların

“yaşanan

gerçekliğini” oluşturur hâle gelmiştir. Hegemonya, devletin baskıcı yönünün yanı sıra, aile,
eğitim sistemi, din, medya ve kültürel kurumlar gibi üst yapı kurumları aracılığı ile başarılır
(Hall, 1994: 191). Örnek vermek gerekirse, egemen sınıfın çıkarlarına hizmet eden yorumları
yeniden üretme eğilimindeki medya, gerçeği yansıtıyormuş gibi yaparken, aslında “gerçek”i
bizzat kendisi inşa etmektedir.
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İdeoloji: Marx’ı izleyen Gramsci, üstyapıların sivil toplum ve devlet olmak üzere “iki
büyük katı” olduğunu söylemektedir. Devlet ve siyasal ideoloji alanındaki siyasal sınıflar “birey
özneler” olarak temsil edilirler. Bu siyasal hukuki “özneler” daha sonra toplumsal sözleşme ve
ortak “genel çıkar” tarafından birleştirilmiş bir ulusun üyeleri olarak birbirlerine bağlanırlar
(Hall, 1994: 196). Böylece tüm bir toplumsal bloğun ideolojik birliğini koruyan ideoloji,
toplumsal yapıda çatlak oluşmasını engelleyen bütünleştirici sıvayı sağlamış olur.
Devletin İdeolojik Aygıtı Olarak Medya:
Louis Althusser’in ifadesiyle medya ‘devletin ideolojik aygıtları'ndan biridir. Medyaya
ideolojik gücünü veren şey, 'durum tespiti' yapma yeteneğidir. İnsanlar medya tarafından
kurulan/kurgulanan tanımlamalar üzerinden olaylara yaklaşırlar. Arap ülkelerinde yaşanan
halk hareketleri, medyanın takındığı politik tutuma göre 'devrim' veya 'bahar' olarak
tanımlanabildiği gibi, 'ayaklanma' veya 'asilerin otoriteye başkaldırısı' biçiminde de
tanımlanabilir. 'Asilerin otoriteye başkaldırısı' biçiminde yorumlandığı zaman, toplumun
huzurunu bozan bu asilere karşı otoritenin/devletin güç kullanmasına da meşruiyet
kazandırır.

Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla beraber, kültür incelemeleri kaçınılmaz bir
biçimde tutucu bakış açısından sıyrılarak, günlük yaşamı da içine alır bir hâle gelmiştir.
Raymond Williams kültürün gündelik yaşama dair bir alan olduğunu vurgulamıştır. Kültür, bu
yaklaşıma göre, hegemonya oluşturma çatışmalarının yaşandığı bir alan olarak ‘kültürel çatışma’
alanıdır (Türkoğlu, 2003: 55-56'dan aktaran Aydın, 2007-123). Louis Althusser’in ifadesiyle
medya ‘devletin ideolojik aygıtları'ndan biridir. Medyaya ideolojik gücünü veren şey, 'durum
tespiti' yapma yeteneğidir. İnsanlar medya tarafından kurulan/kurgulanan tanımlamalar
üzerinden olaylara yaklaşırlar. Arap ülkelerinde yaşanan halk hareketleri, medyanın takındığı
politik tutuma göre 'devrim' veya 'bahar' olarak tanımlanabildiği gibi, 'ayaklanma' veya 'asilerin
otoriteye başkaldırısı' biçiminde de tanımlanabilir. 'Asilerin otoriteye başkaldırısı' biçiminde
yorumlandığı zaman, toplumun huzurunu bozan bu asilere karşı otoritenin/devletin güç
kullanmasına da meşruiyet kazandırır.
Kültürel çalışmaların orijinalliği 'medyanın gücü'nü görecelileştirmesinden ve bu güce
sosyolojik olarak çeşitlendirilmiş bir içerik vermesinden gelir. İletişim alanında kültürel
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incelemeler temel olarak üç sorunsaldan biri ya da birden fazlası üzerinde durur (Erdoğan,
2013:208):
1.

Medya kültürünün siyasal ekonomisi

2.

Kültürel metin olarak medya metinleri

3.

Metinlerin izleyicilerce alınması ve kullanılması

Kültürel Çalışmaların üzerinde durduğu temel araştırma konuları şu şekilde sayılabilir:
• Medya, kültür endüstrisi ve popüler kültür
• Film, sanat ve edebiyat
• Görsel kültür ve görsel teknolojiler
• Yeni medya ve teknolojileri
• Dil, imgesel ve simgesel yapılar, ideolojiler
• Kültürel kimlik
• Sınıf, cinsiyet ve etnisite
• Sömürgecilik
• Küreselleşme
• Oryantalizm
• Kültür ve iktidar
• Siyasal ve kamusal alanların kültürel oluşumu
• Kültürel muhalefet ve direniş tarzları, alt-kültürler

8.5. Feminist Medya Çalışmaları
19. yüzyıldan itibaren şekillenmeye başlayan feminizm, kadınların, erkeklerden farklı bir
toplumsal grup olarak ezildiklerinin ve eşitsiz konumda bırakıldıklarının bilincine varıp, bu
durumu değiştirmek amacıyla örgütlü mücadeleye girişmeleri anlamına gelmektedir (Berktay,
2013:19). Eleştirel teori üzerinde çok büyük ve yaygın bir etki bırakan feminizmin temel amacı,
sanattan medyaya, sosyal ilişkilerden ekonomik yapılara kadar hayatın her alanında karşılaşılan
“erkek egemenliği”ne karşı mücadele etmektir.
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Simone de Beavoir’in (1908-1986) feminizm konusunda öncü bir çalışma olan “İkinci
Cins” (1946) kitabı, modern feminizmin gündemini belirleyen bir yapıttır. Beavoir, kadınlardan
“dişil” bir davranış talep etmiş, kadınları, egemen cins olarak kabul edilen erkeklerin karşısına
inşa etmek istemiştir. Beavoir’den ilham alan Germaine Greer ise, “İğdiş Edilmiş Kadınlar”
(1970) kitabı ile “kadın bedenlerinin erkek arzularının birer nesnesi olarak inşa edilmek üzere
nasıl terbiye edildiğini” inceleyerek “ikinci dalga” feministlerin öncülerinden biri olmuştur (Sim
ve Loon 2010:154).
Feminizm kendi gündemini takip ederken, başta postmodernizm olmak üzere, eleştirel
teorinin diğer bütün alt teorilerini kendi görüşleri doğrultusunda etkilemiştir. Sosyal bilimlerin
birçok alanı da feminist çalışmalardan sonra kendilerini yeniden kurma veya gözden geçirme
gereksinimi duymuştur. İletişim disiplini de doğal olarak feminizm gündeminden etkilenmiş,
erkek egemen söylemi deşifre etme ve eleştirme üzerine yoğunlaşan feminist perspektiften
yapılan medya çalışmaları, iletişim çalışmalarına önemli bir zenginlik ve açılım sağlamıştır.
Feminist

medya

çalışmaları,

iktidar

ilişkilerinin

daha

gelişmiş

ve

anlamlı

çözümlemelerinin yapılması, cinsel farklılığın toplumsal ve kültürel inşasının açıklanması,
toplumsal değişme için açık ve belirli bir günden sunma gibi iletişim alanına önemli katkılar
sunmuştur.

İletişime Feminist Yaklaşım:
Feminizm medya çalışmalarında hem ampirik/pozitivist, hem de eleştirel/yorumlamacı
yöntemler kullanılarak temelde şu konulara ışık tutulmaya çalışılmıştır:
1. İletişim araçlarında cinsel farklılık temsillerinin kategorize edilerek çözümlenmesi
2. İletişim endüstrilerindeki pratikleri oluşturmak ve sürdürmek için ideolojik ve
ekonomik çıkarların nasıl kesiştiğinin araştırılması
3. Medyadan toplumsal cinsiyet ile ilgili çok sayıda veri toplanması ve çözümlenmesi
(Poyraz, 2013:68)

Kadınların medyadaki görünümü çok sorunludur. Bu sorunun temelinde de toplumsal
yapı ve toplumsal gelişmenin yönü vardır. Erkek egemen toplum kadına zalimce davranıyorsa,
medya da zalimce davranmaktadır (Poyraz, 2013: 70). Medyada kadınların nasıl temsil
edildiğine bakıldığında, aslında hâkim olan toplumsal değerlerin medya yoluyla aktarıldığı çok
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rahatlıkla görülebilir. Buna karşı feminist yaklaşımlar, medyanın kadının yaşamındaki gerçek
sorunları ve var olma biçimlerini aktarmasını talep etmektedir. Medya analizlerinde feminist
perspektifin bir açılım sağladığını kabul eden Kellner medya metinlerini de salt yönetici
sınıfların ideolojisini taşıyan örnekler olarak değil sınıf, toplumsal cinsiyet, ırk, etnisite gibi pek
çok alanın temsilcisi ve bu temsillerin analizinin önemine işaret eder (Cangöz, 2013b:47)
Medyanın feminist bir değerlendirilmesinin yapılması kuram, siyaset ve eylem arasındaki
karşılıklı ilişkiyi zorunlu kılmaktadır. Feminizm alanına önemli bir katkı sunan Van Zoonen’in
“Medyaya Feminist Yaklaşımlar” kitabında da olduğu gibi, feminist medya çalışmaları, kendi
içinde dayandığı farklı kuramsal ve ideolojik yaklaşımlar nedeniyle liberal, sosyalist ve radikal
feminizm olmak üzere üç faklı kategoride ele alınabilir (Poyraz, 2013:68).
Liberal Feminizm: Feminizm türleri içinde tarihsel olarak en erkeni (19. yüzyıldan
itibaren) ve en etkilisi olan liberal feminizm, kapitalizmde kadın erkek eşitsizliğinin en önemli
demokratik sorunlardan biri olduğunu önü sürmüş ve kadınlar için “eşit özne” konumu talep
etmiştir (Berktay, 2013:9). Liberal feminizm kadınların erkeklerle eşit konuma gelebilmeleri
için, erkek egemen alana daha fazla girmeleri, böylece güç kazanmaları gerektiğini
söylemektedir. Medya da erkek egemen bir alandır ve kadınlar bu alanda daha fazla temsil
edilerek, medyadaki dönüşüm yavaş yavaş sağlanmalıdır. Liberal yaklaşımın kadınlar için
önerdiği ideal kadın tipi, “hem işte hem de evde başarılı süper kadın” tipidir. Medyada
görünmesi gereken süper kadın, ekonomik özgürlüğü olan, aynı zamanda başarılı bir eş ve anne,
daha da önemlisi bakımlı, ideal vücut ölçülerine sahip kadındır.
Sosyalist Feminizm: Sosyalist feminizm, kadının konumunu açıklamak için sadece
toplumsal cinsiyet meselesinin yeterli olmadığını savunur. Toplumsal cinsiyetle birlikte,
kadınların sınıfsal ve ekonomik koşulları üzerinde de durulmalıdır. Bu yaklaşım kapitalizmin,
kâr oranını artırmak ve kadın emeğini sömürmek için çocuk bakımı ve ev işleri gibi kadın
emeğinin çok yoğun olduğu işlere ekonomik olarak değer biçmediğini savunarak, “emeğin
yeniden üretilmesi” ve “evdeki emeğin ekonomik değeri” gibi kavramsallaştırmalara gider.
Sosyalist feministlere göre medya, kapitalist ve ataerkil toplumsal düzeni “doğal bir
düzen” olarak sunan ideolojik bir aygıttır. Bu yüzden, öncelikli olarak ana akım medyada reform
yapılmalı ve ayrı bir feminist medya oluşturulmalıdır (Poyraz, 2013:70).
Radikal Feminizm: Kadın bedenine ve cinselliğe odaklanan radikal feministler, kadının
ezilmesinin bütün ezilme biçimlerinin kökenini oluşturan evrensel bir olgu olduğunu
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savunmaktadırlar (Berktay, 2013:9). 1960 ve 70’lerden sonra yükselmeye başlayan “ikinci
dalga” feminizm, erkek egemen yapıya karşı çok radikal ve saldırgan bir tutum takınmıştır. 1970
yılında yayınlanan “Cinsel Politika” eseri ile Kate Millet, ikinci dalga feminist düşünceyi
edebiyat alanından, Freud’un psikanaliz yaklaşımına kadar birçok alanda hararetli bir tartışmanın
öznesi yapmıştır. Millet, Frankfurt Okulu’nun öncülerinden Freud’u “maskülenist eğilimleri
olmakla suçlamış, D.H. Lawrence (1885-1930) ve Norman Mailer’i (1923-2007) “erkeğe bağlı
olumsuz kadın imgeleri” kullanarak, romanlarında “ataerkilci bir rol” oynamakla itham etmiştir
(Sim ve Loon 2010:146-147). Millet, ataerkil düzeni meşrulaştırma aracı olarak gördüğü için aile
kurumuna da karşı çıkmıştır (Poyraz, 2013:69).
Radikal feministlerin temel politikası, kadınlara tecavüzü, cinsel şiddeti, dayak, zina,
pornografi ve kadın ticareti gibi daha önce kişisel olarak görülen sorunların toplumsallaştırılarak,
medyada ve kamusal alanda teşhir edilmesidir.
Radikal eleştirilerden, bütün eleştirel teorilerin tabanını oluşturan Marksizm de nasibini
almıştır. Amerikalı feminist Heidi Hartmann farkında olmayarak bile olsa, ataerkil yapıyla
işbirliği içinde olan Marksizm’in feminizm ile olan “mutsuz evliği”nden söz etmiş ve kadınlara
karşı tavrını değiştirmezse “Marksizm’i boşamakla” tehdit etmiştir. Hartmann’ın, Marksizm’in
faydalı yönleriyle uzlaşılabileceğine dair bir ümidi olmakla birlikte, birçok radikal feminist
boşanmanın çoktan gerçekleştiğini söyleyecek kadar ileri gitmiştir (Sim ve Loon 2010:143).
1980 sonrasında ise Marksizm’e karşı olan eleştirilerde bir ileri aşamaya geçilmiş, gücünü ve
olanaklarını teslim ettikleri Marksizm, “kadın davasının önüne taş koyan ataerkil görüşlerin
kalesi” olarak görülmeye başlanmıştır. Marksizm, toplumsal cinsiyet meselesini her şeyden önce
sınıf mücadelesinin bir parçası olarak değerlendirir ve sosyo-politik bir etken olarak
konumlandırır. Marksist feministler artık denklemin Marksist tarafından ziyade, feminist
tarafının ön plana çıkması gerektiğini söylemektedirler. Toplumsal cinsiyet ile ilgili sorunların
çözülmesi için “devrimin gerçekleşmesini” daha fazla beklemeye gerek yoktur. Hatta devrimin
gerçekleşmesi için önce toplumsal cinsiyet ile ilgili meselelerin halledilmesi gerekmektedir (Sim
ve Loon 2010:144).
Radikal feministlere göre, erkeklerle kadınlar arasındaki eşitsizliğin temeli ideolojiktir.
Radikal feministler, kadınları ayrı bir sınıf olarak görme konusunda kendilerini sosyalist
feministlerden ayırırlar. Kadınların kendi medyasına sahip olması gerektiğini savunurlar.
Kadınların yönettiği medyada hiyerarşi olmayacağını iddia ederek, hiyerarşiyi erkek egemen bir
yapının sapkınlığı olarak görürler.
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Eleştirel kuramlar, kitle iletişimini incelemeye ve anlamaya yönelik çok sayıda yaklaşımı
bünyesinde barındırmaktadır. Ana akım iletişim araştırmaları mevcut sistemin dengeli bir
biçimde devamının sağlanmasına yönelik bir amaç güderken, liberal kuramların bu
yaklaşımlarına karşı gelişen araştırmaların bütününe de “eleştirel yaklaşımlar” denilmektedir.
Eleştirel kuramların başında kitle iletişim araçlarını tamamen olumsuz bir biçimde değerlendiren
Frankfurt Okulu vardır. Ekonomi politik yaklaşım ise medyayı sadece ideolojik değil, aynı
zamanda ekonomi kurumunun işleyen bir organı olarak değerlendirir. Kültürel çalışmalar ise
Frankfurt Okulu’nun tersine, medyayı kültürün yayılmasını sağlayan bir araç olarak gören ve
olumlayan bir tutum içindedirler. Feminist medya çalışmaları ise, feminizmin diğer sosyal bilim
alanlarına yönelttiği radikal eleştirilerden, medyanın da payını almasını ele alan yaklaşımları
bünyesinde toplamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde, eleştirel kuramların neler olduğunu öğrendik. Eleştirel kuramların
kurucuları olan Frankfurt Okulu’nun temsilcilerini ve temel görüşlerini öğrendik. Medyanın aynı
zamanda bir ekonomik kurum olduğunu ve bu yüzden diğer ekonomik kurumlar gibi ayakta
kalabilmek için hâkim ideoloji ile uyum içinde olduğunu öğrendik. Feminizmin sadece cinsiyet
eşitliğini savunmakla sınırlı olmadığını ve sosyal bilimlere yeni açılımlar getirdiğini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1.

Eleştirel teori kavramını ilk olarak kim kullanmıştır?

2.

Eleştirel teorinin ortaya çıkış şartları nelerdir?

3.

Liberal ve eleştirel teorileri öğrenen biri olarak, kendinizi hangi teoriye daha

yakın hissediyorsunuz? Neden?
4.

Ekonomi politik yaklaşıma göre medyanın ideolojik sistem ile ilişkisini

yorumlayınız.
5.

Liberal feminizm ile sosyalist feminizmin medya yaklaşımlarını karşılaştırınız.
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9. FRANKFURT OKULU VE KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ

181

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. FRANKFURT OKULU VE KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ
9.1.Frankfurt Okulu
9.2. Okulun Tarihsel Dönemleri
9.3.Frankfurt Okulu ve Marksizm
9.4.Kültür Endüstrisi
9.5.Frankfurt Okulu Eleştirisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Frankfurt Okulu kimler tarafından hangi amaçla kurulmuştur?
2. Frankfurt Okulu’nun iletişime ve kültüre temel yaklaşımı nasıldır?
3. Frankfurt Okulu’nun eleştirel yaklaşımlarında dönemsel değişiklikler var mıdır?
4. Marsizm ile Frankfurt Okulu arasındaki ilişki nasıldır?
5. Kültür endüstrisinden ne anlamalıyız?
6. Frankfurt Okulu’nun görüşleri ne şekilde eliştirilmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Frankfurt Okulu

Frankfurt Okulu ve temel
görüşlerini tanımak

Frankfurt Okulu’nun tarihsel

Okulun dönemlerini ve bu
dönemlerde değişen
eğilimlerini anlamak

dönemleri
Frankfurt Okulu ve
Marksizm

Okul’un Marksizm ile
ilişkisini kavramak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar
Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar
Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

Kültür endüstrisi

Kültür endüstrisi yaklaşımını Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
anlamak ve bireysel
okumalar
gündemi ile
anlamlandırabilmek

Frankfurt Okulu eleştirisi

Okula getirilen temel
eleştirileri öğrenmek
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Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

Anahtar Kavramlar
•

Eleştirel Teori,

•

Frankfurt Okulu,

•

Marksizm,

•

Kültür endüstrisi,

•

Adorno,

•

Horkheimer
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Giriş
Adını, 1923’te Frankfurt’ta kurulan Sosyal Araştırmalar Merkezi’nden alan Frankfurt
Okulu, kitle iletişim araçlarına en olumsuz yaklaşan teorisyenleri bünyesinde barındırmaktadır.
Zaten bizzat temsilcileri tarafından teorileri “eleştirel kuram” olarak nitelendirilmektedir. Kitle
toplumu ve kitle kültürünün modern dünya toplumlarının çıkmazı olduğu teziyle görüşlerini
savunan Okul mensupları, eleştirilerini kapitalist anlayışın toplumu aptallaştıran etkisi üzerinde
yoğunlaştırmıştır. 1970’lerin başına kadar çeşitli sosyolojik ve siyasal aşamalardan geçerek
gelişen “eleştirel teori”, dönemin toplumsal hareketleri üzerinde etkili olmaya başarmışken yavaş
yavaş etkinliğini de yitirmeye başlamıştır. Kitle iletişim araçlarının topluma olumsuz etkileri
teziyle kötümser bir bakış açısına sahip olan bu ekolün teorideki örgütlenmesi pratiğe
dökülememiştir. İşçi sınıfı hareketi ve otorite karşıtı öğrenci hareketlerine eklemlenemeyen
Frankfurt Okulu düşünce akımı değişen toplumsal yapının uzağına düşmüştür. Bu bölümde
Frankfurt Okulu’nun kuruluş ve dönemlerini, Marksizm ile ilişkisini, kültür endüstrisi
yaklaşımlarını ve Okul’a getirilen eleştirileri ele alacağız.
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9.1.Frankfurt Okulu
Frankfurt Okulu adını, 1923 yılında Frankfurt Üniversitesi’nde ekonomi politik
konusunda (sosyoloji, siyaset bilim, psikanaliz, tarih, estetik, felsefe, müzikoloji alanlarını içine
alan) disiplinlerarası araştırmalar yapmak amacıyla kurulan Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nden
almaktadır. Frankfurt Okulu teorisyenlerinin genel yaklaşımları “eleştirel kuram” olarak
adlandırılmakta, okula “eleştirel okul” da denmektedir 10.
Marxist kuramın, özellikle ekonomik determinizm anlayışından tatmin olmayan Weimar
Cumhuriyeti döneminde yetişen Alman Yahudi düşünürlerden oluşan bir grup bilim adamı,
Frankfurt Okulu çatısı altında bir araya gelerek yeni bir eleştirel toplum teorisi kurmayı
hedeflemişlerdir. Bu düşünürlerin büyük bir bölümü Nazilerin zulümleri nedeniyle 1933’te
Cenevre’ye, 1934’te de New York’a göç etmek zorunda kalmıştır (Maigret, 2011:86).
O yıllarda kendi türünün ilki olan Okul’un başlıca mimarları Felix Weil, Friedrich
Pollock ve 1930’da Enstitü yöneticiliğine atanan Max Horkheimer’dir. Okulun çekirdek
kadrosunu Horheimer ile birlikte, Herbert Marcuse, Theodor Adorno ve Erich Fromm
oluştururken, 1940’larda kitle kültürünün11 eleştirel bakış açısını ana çizgileri ile tanımlayan
Horkheimer ve Adorno Okul’un tartışmasız liderleri olarak ön plana çıkmaktadır.
Eleştirel teorinin en etkili olduğu alan kültür alanıdır. Frankfurt Okulu mensubu sosyal
bilimciler tarafından geliştirilen “kültür endüstrisi” kuramının temel çıkış noktasını, sosyalist
hareketlerin büyük bir gerileme trendine girerken, 1930’lu yıllardan itibaren faşizmin büyük bir
ivme kazanma eğiliminde olması oluşturur. “Kitle toplumu” ve beraberinde getirdiği “kitle
kültürü”, eleştirel kitle iletişim tartışmalarını başlatan Frankfurt Okulu temsilcilerinin, modern
dönemin sorunlarını ifade etmekte kullandıkları anahtar kavramlar olmuştur.

10

Frankfurt Okulu nitelemesi, okulun kuruluşundan çok sonraları kullanılmaya başlanılmıştır. Horkheimer ve
ekibinin geliştirdiği niteleme “eleştirel toplum teorisi”dir. Horkheimer’in 1937’de yayımlanan makalesinin başlığı
“geleneksel ve eleştirel teori”dir. Aynı yıl Marcuse ile birlikte yazdıkları bir diğer makalenin başlığı ise “felsefe ve
eleştirel teori”dir. Bu makale ve nitelendirmeler, okulun kendisini “eleştirel teori” veya “eleştirel okul” olarak
tanımladığını göstermektedir (Slater, 1998:61).
11

“Kitle kültürü”nün kökenini oluşturan “kitle” kavramının kökleri 19. yüzyıl sonlarına kadar uzatılabilir.
Tocqueville, Freud, Le Bon, Spengler, Ortega Y.Gasset, T. S. Eliot gibi bazı düşünürlerin bazı eserlerinde kitle
kavramının işlendiği bilinmektedir (Swingewood, 1996).
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Frankfurt Okulu’nu Ortaya Çıkaran Sebepler:
1)Sovyetler Birliği’nde meydana gelen Bolşevik İhtilali’nin beklendiği gibi Avrupa’ya
yayılmaması,
2) Okulun kurulduğu Almanya’da Birinci Dünya Savaşı’nın oluşturduğu hayal kırıklığı
ve bunalımlar sonucunda, Adolf Hitler liderliğinde faşizmin yükselişi ve iktidar olması
3) İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Batı’daki kapitalist rejimlerin görece istikrara
kavuşması ve yaşanan ideolojik dönüşümlerin de bu rejimler tarafından üretilmeye
başlanması.

İkinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa’da kitlelerin totaliter/faşist partilere kolaylıkla teslim
olmaları Marksist (ekonomi politik) yaklaşımla açıklanamayacak kadar karışık bir durumdur.
Tarih yanlış gitmiş görünmektedir. Burada Marx tarafından tahmin edilen devrimci sosyalist
değişimin açık bir başarısızlığı vardır (McQuail, 1994:68). Bu başarısızlığı açıklamak için,
hegemonya ve ikna süreçlerinin kültürel boyutlarının ön plana çıktığı, yeni bir eleştirel
yaklaşımın ortaya çıkmasına ihtiyaç duyulmuştur. Eleştirel teori Amerikan toplum kuramları için
iktidar ve değişim kavramlarına alternatif bir yaklaşım sağlamıştır. Bu da medya endüstrilerinin
ideolojik mücadelede işlevini anlamak için kültürün analizini gerektirmiştir (Poyraz, 2013: 59).
Frankfurt Okulu, 1934’te ABD'ye göç edene kadar, kültür endüstrisi kuramı tam olarak
geliştirilememiştir. Max Horkheimer 1930'lardaki birçok makalesinde "eğlence sanayisi"nden
söz edip "otantik sanat" ile "kitle kültürü" arasındaki ayrıma ilişkin çözümlemeler yapmıştır.
1930 ortalarından 40'lara kadar olan sürgün dönemleri boyunca Frankfurt Okulu'nun mensupları
ABD'de kitle iletişiminin ve kültürün gelişmesine, tüketim toplumunun ortaya çıkışına tanık
olmuşlar ve bu gelişmeleri bizzat yaşamışlardır. Bu deneyim bağlamında, "kültür endüstrisi"
diye kavramsallaştırdıkları kurum ve pratikleri, kültürü, reklamı, kitle iletişimini ve yeni
toplumsal denetim biçimlerini “kapitalist toplumun yeni biçimlerine rıza sağlamak amacında
kullanılan kapitalist modernitenin bir parçası” olarak görmeye başlamışlardır.
Eleştirel Okul’un düşünürleri çok genel anlamda birbirini desteleyen ve benzer
çalışmalara imza atsalar olsa da, aralarında tam bir görüş birliği olduğundan bahsedemeyiz.
Üzerinde uzlaştıkları en temel görüş, okula da adını veren “eleştirel” duruşlarıdır. Okul’un
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mensupları öncelikle özeleştiri biçiminde kendi duruşlarını sorgulamayı, ardından da insanı
köleleştiren tüm baskıcı sistemleri sorgulamayı hedeflemişlerdir. Frankfurt Okulu düşünürlerinin
aydınlanma düşüncesi ve pozitivist bilim anlayışıyla hesaplaşmakla başlayan toplum eleştirileri,
zamanla “eleştirel toplum kuramı”na dönüşmüştür. Geleneksel kuram, toplumu yalnızca
anlamayı ve açıklamayı amaçlarken; eleştirel kuram, toplumu ve insanı tutsak eden tüm
kurumları eleştirerek değiştirmeyi amaçlamıştır (Uzun, 2013c:171).
Horkheimer’e göre teorinin değeri, praksis 12 ile kurduğu ilişkiye bağlıdır. Kurulan bu
ilişkinin toplumsal-politik sonucu, yetkin bir toplumsal teorinin toplumda mevcut bulunan
devrimci güçlerle bağlantı kurmasıdır (Slater, 1998:17).
Frankfurt Okulu temsilcilerinin temel yaklaşımlarını şu şekilde özetleyebiliriz: Kitle
toplumu, kapitalistler tarafından kontrol edilen kültür endüstrileri tarafından kolayca manipüle
edilerek aptallaştırılabilir. Kapitalist toplumlarda gerçekler burjuvazi tarafından üretilir ve
“kültür endüstri”lerinde işlenir. Medya hâkim ideolojinin rıza üretme aracıdır. İdeoloji gerçekliği
çarpıtır. Bunu yaparken amacı, eşit olmayan güç ve iktidar mücadelelerini gizleyerek mevcut
sistemi meşrulaştırmaktır.

9.2. Okulun Tarihsel Dönemleri
Frankfurt Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Tom Bottomore’a göre dört tarihsel dönemde
incelenebilir (Poyraz, 2013: 59-60) :
1.Dönem (1923-1933): Enstitünün ilk müdürü Viyana Üniversitesi’nde hukuk ve siyaset
bilimi profesörü olan Carl Grünberg’dir. Grünberg Enstitü’nün açılış konuşmasında, enstitünün
amacını, fabrikasyonlaşan eğitime alternatif bir araştırma kurumu oluşturmak şeklinde
açıklamıştır. Grünberg kendisini hâlihazırdaki toplumsal-ekonomik düzenin muhalifi olarak
nitelendirmiş ve “Marksizm’in yandaşlarından” olduğunu açıkça ifade ederek, “sorunlarımızı
çözmede anahtar öğreti olarak öğretilen yöntem Marksist yöntem olacaktır” demiştir
(Slater, 1998:17). 1929’da fiili olarak Enstitü’den ayrılışına kadar, üyelerinin genel olarak
ekonomi politik bir yaklaşımla çalışma yaptıkları söylenebilir.

12

Kelime anlamı olarak uygulama, aksiyon ve pratiğin önemi gibi anlamlara gelen praksis, sonuç almaya yönelik
bedensel ve ruhsal çabanın önemi gibi yorumlanabilir. Althusser praksisi kuramsal ve pratiğe ilişkin bir bütünlüğün
ifadesi olarak yorumlarken, Marx ise, toplumsal organizasyonun tümünü değiştirmeye yönelik etkinlikler toplamı
olarak görür.
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2. Dönem (1933-1950): Hitler’in iktidara gelmesiyle birlikte Okul’un Almanya’da
yaşama koşulları ortadan kalkmıştır. Bir çıkış yolu olarak enstitünün kaynakları Avrupa’nın
farklı yerlerinde bürolar açılarak oralara aktarılmış, daha sonra da tamamen ABD’ye taşınmıştır.
Grünberg’ten sonra Enstitü’nün başına geçen Horkheimer, Okul’un ilgi alanını ekonomi
ve tarihten; felsefe, kültür ve medyaya kaydırmıştır. Bu kayışta hiç kuşkusuz Horkheimer’in
araştırma programı ve anlayışı belirleyici olmuştur. Bu dönemde, felsefe doktoru olan Herbert
Marcuse ve Theodor W. Adorno’nun enstitüye üye olmaları enstitünün konumunu
güçlendirmiştir. Adorno’nun felsefeden sosyolojiye, edebiyattan estetiğe ve müziğe kadar çok
geniş bir alanda çalışan ve üreten bir düşünür olması enstitünün ilgi alanlarını da oldukça
çeşitlendirmiştir.
İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar olan süreçte faşizmin doğası üzerine, Pollock’un
başlattığı ve faşizmi bir tür “devlet kapitalizmi” olarak sunan iç tartışmanın egemenliği
belirleyici olmuştur. Kuşkusuz Frankfurt Okulu denince anılmadan geçilemeyecek olan
Aydınlanmanın Diyalektiği adlı çalışma da bu dönemde tamamlanmıştır.
3. Dönem (1950-1969): Tarihe “Eleştirel Teori” olarak geçen teori bu dönemde
şekillenmiştir. Bu dönemin belirleyici düşünürleri kuşkusuz Adorno ve Marcuse olmuştur.
4. Dönem (1969 Sonrası): Bu dönem Adorno’nun 1969 yılındaki beklenmedik ölümüyle
başlar. 1970’lerden sonra Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü farklı bir kadroyla daha çok sendika
araştırmalarına yoğunlaşır. Bu dönemin öne çıkan düşünürü Habermas’tır. Habermas önce
Marksizm’le, 1971’de de enstitü ile bağını koparır. Diğer genç üyeler de birkaç yıl içinde
enstitüyü terk etmişlerdir.

9.3.Frankfurt Okulu ve Marksizm
Frankfurt Okulu, Marksizm’e bir iç eleştiri yaparak, Marksist teoriye özgün bir yorum
getirmeye çalışan teorik eğilimli Marksizm’in ana akımlarından birisini oluşturur. Okulun
Marksizm’i edinme biçimleri de eleştireldir. Frankfurt Okulu düşünürleri, her şeyden önce
Marksizm’in Ortodoks yorumunda görülen bazı kategorilere önemli itirazlar yaparlar ve
Marksizm’in içinde doğup geliştiği modernizmle bağlantıları sorunsallaştırırlar.
Frankfurt Okulu üyeleri eserlerini, toplumsal gelişme için alternatif bir yol imkânı
oluşturma anlayışı içinde yazmışlardır. Bu bakımdan, sistem eleştirisinin yanı sıra kendi
dayandıkları düşünce yapısının geleneksel yaklaşımlarını da eleştiri süzgecinden geçirmişlerdir.
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Ortodoks Marksizm'in dışta bıraktığı kültür ögeleri, altyapı üstyapı ayrımı, bürokrasi ve
otoriterlik gibi konular üzerinde önemli tartışmalar yapılmıştır. Bolşevik radikalizmin eleştirisi
önemli bir başlıktır.
Bunların dışında, Okul’un geliştirdiği Marksizm anlayışının genel geçer kabullere
müdahale ettiği ve bu nedenle Marksizm içinde oldukça tartışmalı bir konuma sahip olduğu
söylenebilir. Marksizm’in, doğası gereği hakikati açıklayan bir anahtar konumunda
olmadığının ilanı, eleştirel kuramcıları özgül bir Marksist olma konumuna getirir. Böylece
klasik Marksizm’in birçok kavramının yalnızca yetersiz değil, o kavramların temel
dayanaklarının da aşılması gerekliliği ileri sürülmüştür. Eleştirel kuramcılar bu noktada,
Marksist olamayan düşünce biçimlerinden de yararlanarak Marksizm’i teorik düzlemde yeniden
oluşturma ve geliştirme amacını gütmüşlerdir.
Frankfurt Okulu üyeleri tarihsel materyalizmin determinist ve pozitivist yorumunun
dışında kalmışlar, hatta bu egemen yorumun ciddi bir eleştirisini de yapmışlardır.
Okul üyeleri altyapı/üstyapı kavramlarını bilinen anlamlarıyla kullanmamışlardır, çünkü
kendi yaşadıkları dönemlerde bu alanların giderek daha iç içe geçmekte olduğunu ve
kenetlendiğini tespit etmişlerdir. Bu, ekonomik ve siyasal alanın daha çok bütünleşmiş olması
anlamına gelmektedir. Bu noktada klasik Marksist ekonomi politikten ayrılırlar.
Bu yeni durumu açıklayabilmek için “kültür endüstrisi” adını verdikleri yeni bir kavram
geliştirmişlerdir. Bu noktada siyaset bilimi, kültürel eleştiri, psiko-analiz, sosyoloji ve diğer
disiplinler eleştirel kuramın içinde kendilerine yer bulurlar. Mülkiyet, iş, işbölümü, bürokrasi,
aile, kültürel ağlar, ideolojinin görünür ve görünmez mekanizmaları Frankfurt Okulu'nun başlıca
ilgi alanları olmuştur.
Frankfurt Okulu üyelerinin müdahaleleri, Marksizm’in kendi içinden aşılmasını
sağlamamıştır, aksine müdahaleler Marksizm’in teorik sınırlarını oldukça zorladığı için ana
gövde tarafından sürekli dışlanmıştır. Ancak Okul'un geliştirdiği perspektifler ve kavramsal
araçlar, genel olarak 20.yüzyıl düşünce yaşamının gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

9.4.Kültür Endüstrisi
Kitle iletişim araçlarının kitleleri yalnızca etkilemeye değil, ekonomik olarak sömürmeye
de muktedir olmalarıyla birlikte yeni bir “kültürel devrim” başlamıştır. Kültür endüstrileri ile
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beslenen, dağıtım ağlarını, ticari düzenlemeyi, reklam araçlarını kısaca ekonomik etkinliği
karakterize eden tüm bileşenleri bünyesinde toplayan kültür taciri bir sektör ortaya çıkmıştır.
Frankfurt Okulu’nun medyaya olumsuz yaklaşımının en bariz kavramsallaştırmalarından
biri olan “kültür endüstrisi”, Horkheimer ve Adorno tarafından geliştirilmiştir. İlk defa
düşünürlerin “Kültür Endüstrisi: Kitle Aldanımı Olarak Aydınlanma” başlığını taşıyan
denemelerinde kullanılmıştır. Bu denemede, tekellerin egemenliği altındaki bütün kitle
kültürünün özdeş olduğu savunulmuş, aynı zamanda kültür ve eğlencenin karışımının bir sonucu
olarak bu kültürün kargaşa olduğu belirtilmiştir (Uzun, 2013c:172). Okulun neo-Marksist
yaklaşımını açıkça ortaya koyan bu kavram, Marksizm’deki altyapı-üstyapı (ekonomi- kültür)
temel ayrımı yerine, altyapı ile üstyapıyı kaynaştıran, birlikte ele alan bir yaklaşımı benimserler.
Eleştirel yaklaşım, kitle iletişim araçlarının “kültürel yaşamı piyasada elde edilebilir
asgari ortak noktaya indirgeyerek tek biçim ve sıradan bir kitle kültürü yaratmak”la itham eder.
Bu görüşe göre, dinamik, yenilikçi veya yaratıcı olan her şey kitlesel pazara uygun görülmeyerek
yerini sıradanlığın bitip tükenmeyen yinelenişine bırakmıştır. İnsanlar, dilin yorumlayıcı
(hermeneutic) dairesi içinde bağımlı kültürün tutsağı olmuştur. Kitle iletişim araçlarının,
kavramsal düşünceyi engelleyen bir dili vardır. Kültür endüstrisi olarak adlandırılan kitle iletişim
araçları ve kitle eğlencesi, endüstrileşmiş bireylerin bilincini artık direnmeyi bile düşünemez
hâle getirir (Uzun, 2013c:171).
Eleştirel Kurama Göre Kültür Endüstrisi:
Eleştirel yaklaşıma göre, kültürün kendisi bir “endüstri” ve ürünlerin de “meta” haline
geldiği iddiası, kültür endüstrisi kavramını ortaya çıkarır. Kültürel ürünlerdeki (filmler,
radyo programları, dergiler) seri üretim mantığı, teknik olarak arabaların veya kentleşme
projelerinin de birbirine benzeyen seri ürünler olarak çıkmasına neden olur.
Adorno’ya göre kültür endüstrileri için insan öncelikli değildir. Kültür endüstrisi için
insan bir hesap kitap meselesidir ve kültürel makinenin bir eklentisine indirgenmiştir.
Kitle iletişim araçlarının bizi inandırmak istediklerinin tam tersi bir durum söz konusudur.
Müşteri kültür endüstrisinin öznesi değil, nesnesidir.
(Adıgüzel, 2001:79-81)
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Bu yaklaşıma göre, kültürün kendisinin bir “endüstri” ve ürünlerin de “meta” hâline
geldiği iddiası, kültür endüstrisi kavramını ortaya çıkarır. Kültürel ürünlerdeki (filmler, radyo
programları, dergiler) seri üretim mantığı, teknik olarak arabaların veya kentleşme projelerinin
de birbirine benzeyen seri ürünler olarak çıkmasına neden olur. Bu kavramsallaştırma, endüstri
toplumunun kendisini altyapı ve üstyapıda, yani her düzeyde, yeniden ürettiği ve
meşrulaştırdığını iddia eder. Ortaya çıkan ekonomik-toplumsal-siyasal gerçekliğe eleştirel bir
tutum takınan kültür endüstrisi, kültürel ürünlerin seri üretimlerle standartlaştırıldığını,
farklı/orijinal ürünlerin (fikirlerin) ise marjinalleştirildiğini öne sürer. Sanayinin, kapitalist
tüketim toplumunun, pazar ve kâr araştırmaları etrafında merkezlenen, mümkün olduğunca
standardize ürün imaline doğru evrilmesi kaçınılmaz olmuştur. Adorno, popüler müziği ve
özellikle caz müziğini kapitalist üretimin standartlaştırma, ticarileştirme ve katılaştırmasına
mükemmel bir örnek olarak sunmaktadır (Alemdar ve Erdoğan, 1994: 188).
Kültür endüstrisinin bütün dallarında kitlelerin tüketimi için biçimlendirilen ve büyük
ölçüde bu tüketimin doğasını belirleyen ürünler az çok bir plan doğrultusunda imal edilir.
Kesintisiz bir sistem hâlinde, birbirleriyle uyumlu bir üretim sürecinden geçen kültürel ürünlerin
imalatında, teknik olanaklar kadar ekonomik ve siyasi faktörler de etkili olur. Adorno’ya göre
kültür endüstrileri için insan öncelikli değildir. Kültür endüstrisi için insan bir hesap kitap
meselesidir ve kültürel makinenin bir eklentisine indirgenmiştir. Bizi inandırmak istediklerinin
tam tersi bir durum söz konusudur. Müşteri kültür endüstrisinin öznesi değil, nesnesidir
(Adıgüzel, 2001:79-81).
Adorno, kültür endüstrisinin, kitlelerin kendiliğinden çıkan bir kültür sorunu ya da
popüler sanatın çağdaş bir formu olmadığının altını çizer. Kültürel varlıkların kâr dürtüsüyle
üretilen standartlaştırılmış mallara dönüştüğünü vurgular.
Adorno’ya göre kültür, insanın kendine yaraşır bir toplumda yaşadığı kanaatinin
uyanmasına yardımcı olmakta, insanı rahatlatıp uyuşturmaktadır. Bu da “varoluşun kötü
ekonomik belirlenimi”nin sürmesine yardımcı olmaktadır. İşte bu nedenle Adorno, bu kültüre
karşı çıkmakta, onu kültür endüstrisi olarak tanımlayarak, bu kefeye koyduğu ürünleri
küçümsemektedir.
Adorno, özellikle endüstri ürünlerinin insanları kaçındıkları dünyaya nasıl yeniden
eklemlediğini ve böylece sistemi güçlendirdiğini göstermeye çalışmıştır. Burada söz konusu
olan ikili bir süreçtir, bir yanda endüstri kültürelleşmekte ve öte yandan kültür de
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endüstirileşmektedir. Kültür endüstrisi topyekûn aydınlanmaya karşıt bir yöndedir. “Doğanın
giderek teknolojinin egemenliği altına girmesi, bilince vurulmuş bir gemdir. Kültür endüstrisi,
bilinçli bir şekilde kendi çıkarlarını savunacak özerk ve bağımsız bireylerin gelişmesine engel
olmaktadır” (Swingewood, 1996:40). Kültür endüstrisi, ürünleriyle, yaşamdaki olumsuz
faktörlerin doğal nedenlere ya da tesadüflere bağlı olduğunu düşündürerek, bağımlılık ve
yükümlülük bilinci genelleştirir. Kültür endüstrisi bu anlamda, “ideolojinin (endüstri
ideolojisinin) kültürel metalar aracılığıyla yayılmasını ve içselleştirilmesini hedeflemektedir”
denilebilir.
Adorno’nun kültür endüstrisi kavramı, bugün de bize kültür ve sanatı, ürünlerini ideoloji
ile ilişkilendirerek ve bunun bireysel ve toplumsal davranışlara etkisini görerek değerlendirme
olanağı vermektedir. Bu nedenle, dünyanın kitle iletişim araçları sayesinde küresel bir köy hâline
geldiği ve en uzaktaki insanları dahi etkileyebilme olanağının var olduğu bir çağda “kültür
endüstrisi” kavramını yeniden düşünmemiz, yeniden değerlendirmemiz gerekmektedir.

Kültür Endüstrisi Yaklaşımının Katkıları:
Kültür endüstrisi yaklaşımı çeşitli itiraz ve eleştirilere maruz kalmakla birlikte 20.
yüzyıldaki kültür kuramının gelişimine ve dolayısıyla da kapitalist toplum yapısındaki
yeni olgulara açıklık getirmekte önemli başarılar göstermiştir. Popüler kültür, kitle
kültürü, egemen kültür, yüksek kültür, pop kültür gibi kavramlar ve bunlar etrafında
dönen politik ve teorik tartışmalar birçok yönden, özellikle de köken itibariyle Frankfurt
Okulu kaynaklıdır ve kültür endüstrisi kavramından gelmektedir.

9.5.Frankfurt Okulu Eleştirisi
Frankfurt Okulu düşünürleri kitle iletişim araçlarına genellikle kötümser yaklaşırlar.
Okulun çalışmaları kitle iletişim araçlarına ve kültür endüstrisine hem burjuva bireyciliğini hem
de işçi sınıfının devrimci potansiyelini yıkan ideolojik baskınlık rolü verir.
1930’ların ve 1940’ların başlarındaki Frankfurt Okulu, tarihsel materyalizmin
yorumlanmasında ve bütünlük sağlamasında ciddi katkılar sunmuştur. Ancak aynı zamanda,
Marksist düşünce için hayati bir önem taşıyan praksis ile ilişki kurmayı başaramamıştır.
Kendisine referans çerçevesi olarak tarihsel materyalizmin yöntemini kategorilerini ve siyasal
yönelimini

almakla

birlikte,

çözümlemeleri

bu

kategorileri,

özellikle

de

ekonomik

manipülasyona ve devrimci toplumsal praksise ilişkin olanlarını somutlaştırmada yetersiz
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kalmıştır (Slater, 1998:10). Okul, 1930’lardaki işçi sınıfı hareketi ile bağ kurmada başarısız
olurken, 1960’lara gelindiğinde de anti otoriteryen öğrenci hareketleri ile pratik bir bağ
kuramamaktan dolayı eleştirilmiştir (Slater, 1998:12).
Frankfurt Okulu’nda Adorno ve Horkheimer tarafından medyaya uygulanan eleştirel
kuramın önemi, “şaşmazlığı” değil, “alçalmış ve alçaltan bir kültür gibi algılanana” yönelik
eleştirileri sistematik bir hâle getirmesi ve köktenleştirmesidir (Maigret, 2011:85). Medyanın
ideolojik egemenliğine çok uygun bir model geliştirilmiş ve bu model, “medyanın reddi”ni temel
yaklaşım olarak öne çıkarmıştır. Eric Maigret, Frankfurt Okulu teorisyenlerinin medya eleştirisi
çok “aşırı” bulmakta ve medya iletişiminin tamamen “körü körüne reddi” olarak eleştirmektedir
(2011:34). Maigret’e göre Okul temsilcileri “bir tek kendisinin akıllı, ötekilerin bön olduğunu
varsayan” bir yaklaşım içindedir (2011: 85).
Frankfurt Okulu’na göre çağdaş kapitalizm toplumu, totaliter devletin refah programları
ve sendikaları yoluyla, emek hareketlerinin bağımsızlıklarını kontrol ederek ekonomik
meselelere kesin surette müdahale edildiği bir toplumdur. Ancak toplumsal yapıyı ele alırken
“diyalektik hareketi devre dışı bırakarak, bu kadar monolitik bakmak” eleştirilen bir diğer nokta
olarak karşımıza çıkmaktadır. Oysaki kapitalizm doğrudan tahakküm sahasını güçlendirirken,
zorunlu olarak bir taraftan da güçlü bir sivil toplumun temelleri atılmaktadır. Yani, burjuvazi,
devletin aygıtları ile proleteryayı otoritesine boyun eğdirmeye ve sınıf mücadelesi ile başa
çıkmaya çalışırken, diğer taraftan parlamenter demokrasi ve serbest piyasa ekonomisi üzerine
kurulu kurumları ile egemenliğini güç ve zorbalıkla değil, rıza yoluyla meşrulaştırmaktadır
(Swigewood, 1996: 11). Medya hegamonyanın rıza üretme aracı olarak görülebilirken, süreç
topyekûn kapitalizmin planladığı gibi işlemez. Bağımsız burjuva kurumlarının gelişmesiyle sivil
toplum güçlenmeye, işçi sınıfı örgütleri ve sosyalist ideoloji de burjuva tahakkümüne meydan
okumaya başlar.
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Eric Maigret’in Frankfurt Okulu Eleştirisi:
Okul medyanın ideolojik egemenliğine çok uygun bir model geliştirmiş olmakla beraber
bu model, “medyanın reddi”ni temel yaklaşım olarak öne çıkarmıştır. Eric Maigret, Okul
teorisyenlerinin medya eleştirisi çok “aşırı” bulmuş ve medya iletişiminin tamamen “körü
körüne reddi” olarak değerlendirmiştir. Maigret’e göre Okul temsilcileri “bir tek
kendisinin akıllı, ötekilerin bön olduğunu varsayan” bir tutum içine girmektedirler. Aşırı
medya eleştirisi öyle bir boyuta varmaktadırlar ki, yavaş yavaş tüm insanlığı dışlayarak
totaliter bir gücün boyunduruğu altına girecek bir dünya betimleyerek “karşı ütopya”
biçimini almaktadır. Okul’un, “halkın ezilip aptallaştırıldığı, yalnızca aydın bir azınlığın
bilinçli kabul edildiği, bu azınlığın halka rağmen halkı ahlaki sefaletten kurtarması
gerektiği”

biçimindeki

varsayımı,

“seçkinci

ve

sefaletçi”

bir

eğilim

olarak

yorumlanmaktadır.
(Maigret, 2011).
Frankfurt Okulu tarafından geliştirilen sorunsallar, genellikle medya üzerindeki kamusal
tartışmaları

tekelleştiren

sosyolojik

bir kehanetçiliği

benimseyerek

sistemleştirir.

Bu

kehanetçilik, gösterileşmenin, ticarileşmenin ve kültürün Amerikanlaşmasının sonucu olarak
toplumsal ilişkilerin parçalanmasını, akıllar üzerinde zorbalığı, özgür düşüncenin, hatta aklın
sonunu haber verir. Aşırı medya eleştirisi öyle bir boyuta varmaktadır ki, yavaş yavaş tüm
insanlığı dışlayarak totaliter bir gücün boyunduruğu altına girecek bir dünya betimleyerek “karşı
ütopya” biçimini almaktadır. Böylece Okul’un, “halkın ezilip aptallaştırıldığı, yalnızca aydın bir
azınlığın bilinçli kabul edildiği, bu azınlığın halka rağmen halkı ahlaki sefaletten kurtarması
gerektiği” biçimindeki varsayımı, “seçkinci ve sefaletçi” bir eğilim olarak yorumlanmaktadır
(Maigret, 2011:35).
Adını, 1923’te Frankfurt Üniversitesi’nde kurulan Sosyal Araştırmalar Enstütüsü’nden
alan Frankfurt Okulu, Almanya’da faşizmin iktidara gelmesiyle 1934’te ABD’ye taşınmıştır.
Marksizm’e içeriden eleştiriler getiren Okul’u ortaya çıkan şartlar, Marksizm’in başarısızlığı
olarak da yorumlanmıştır. Sovyetler Birliği’ndeki ihtilalin Avrupa’ya yayılmaması, kapitalist
ülkelerdeki istikrar ve Almanya’da faşizmin iktidar olması gibi hayal kırıklıkları Okul
temsilcilerini Marksizm’i yeniden yorumlamaya itmiştir. Horkheimer, Marksizm’in toplumdaki
devrimci güçlerle bağlantı kuramadığını, teori-praksis kopukluğunun başarısızlığı getirdiğini
savunur. Marksizm’in temel yaklaşımı olan altyapı ve üstyapıyı yeniden yorumlayarak, ekonomi
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ve kültür alanlarının iç içe geçtiğini söyleyerek “kültür endüstrisi” kavramsallaştırmasını
geliştirmişler. Neo Marksist yaklaşımın bu en görünen kavramsallaştırması, kitle iletişim
araçlarını kültür sanayileri olarak görürken, kültürel öğelerin de birer “meta”ya dönüştüğünü
savunur. Öte yandan Okul’un medya eleştirisi çok aşırı bulunmakta ve medyanın körü körüne
reddi olarak eleştirilmektedir. Maigret, yavaş yavaş tüm insanlığı tahakküm altına alacak bir
dünya betimleyerek bir “karşı ütopya” üretildiğini savunur. Okul temsilcilerini seçkinci bularak,
“halka rağmen halkı sefaletten kurtarmak” istediklerini iddia eder.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Frankfurt Okulu’nun Almanya’da doğup ABD’de geliştiğini öğrendik. Okulun
Marksizm’e yeni bir yorum getirdiğini ve gerektiğinde eleştirmekten çekinmediğini, kuruluşunu
da zaten Marksizm’in Avrupa’daki başarısızlığına borçlu olduğunu öğrendik. Okul
temsilcilerinin Marksizm’in temel altyapı-üstyapı (ekonomi-kültür) ayrımı yerine “kültür
endüstrisi” kavramsallaştırmasıyla ikisini kaynaştıran, medya ve kültür eleştirisi için çok
kullanışlı bir kavram geliştirdiklerini öğrendik. Ancak neo Marksizm’in temellerini atan, medya
eleştirisine yeni bir açılım getiren bu düşünürlerin, eleştiride çok aşırı gittiklerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1.

Frankfurt Okulu nerede ve hangi şartlar altında kurulmuştur?

2.

Frankfurt Okulu neden ABD’ye taşınmak durumunda kalmıştır?

3.

Frankfurt Okulu’nun Marksizm’in altyapı-üstyapı ayrımına yaklaşımı nasıldır?

4.

Frankfurt Okulu’nun önemli düşünürlerinden üç tanesini sayınız.

5.

Frankfurt Okulu’nun ilk dönem kurucularının ve temsilcilerinin tamamının

Yahudi olmasını nasıl yorumlarsınız?
6.

Horkhemir ve Adorno tarafından geliştirilen kültür endüstrisinin medya ve kültür

konusundaki yaklaşımı nasıldır?
7.

Praksisin anlamını göz önünde bulundurarak, Marksizm’in bu alandaki başarısını

tartışınız.
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10. ULUSLARARASI İLETİŞİM VE AJANSLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. ULUSLARARASI İLETİŞİM VE AJANSLAR
10.1.Uluslararası İletişim Kavramı
10.2.Liberalizm: Fikirlerin ve Malların Serbest Dolaşımı
10.3.Ulusal Sınırları Aşmak
10.4.Haber Endüstrisi
10.5.Uluslararası Haber Ajansları
10.6.Türkiye’de Haber Ajansları
10.7.Uluslararası İletişimin Dönemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Uluslararası iletişim nasıl ortaya çıkmıştır ve sınırları nedir?
2. Liberalizmin gelişmesinin uluslararası iletişimdeki yeri nedir?
3. İletişimin ve kitle iletişim araçlarının ulusal sınırları aşmak istemesinin mantığı nedir?
4. Ajanslar da medya organları gibi birer “haber endüstrisi” sayılabilir mi?
5. Büyük devletlerin dünya çapında haber ajansları kurmalarının nedenleri ne olabilir?
6. Anadolu Ajansı’nın kurulmasını gerektiren nedenler nelerdir?
7. Uluslararası iletişimin felsefesi, boyutları ve hedeflerini etkileyen önemli dönüm
noktaları nerelerdir? Bu dönüm noktalarına göre uluslararası iletişim kaç dönemde ele alınabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Uluslararası iletişim kavramı Uluslararası iletişimin
anlamını ve nasıl ortaya
çıktığını kavramak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

Liberalizm: Fikirlerin ve
malların serbest dolaşımı

Uluslararası iletişim fikrinin
gelişmesinde liberalizmin
rolünü kavramak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

Ulusal sınırları aşmak

İletişimin ve medyanın ulus
devlet sınırlarını aşmasını
sağlayan teknik ve sosyal
sebepleri anlayabilmek

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

Haber endüstrisi

Haber üretip pazarlayan
ajansların çalışma mantığını
ve fonksiyonlarını anlamak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

Uluslararası haber ajansları

Haber ajanslarının
emperyalizmdeki önemini
kavramak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

Türkiye’de haber ajansları

Türkiye’de ilk ajansların
hangi amaçla kurulduğunu
öğrenmek

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

Uluslararası iletişimin
dönemleri

Uluslararası iletişimin
dönüm noktalarını bilmek

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar
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Anahtar Kavramlar
•

Uluslararası iletişim,

•

Liberalizm,

•

Haber ajansları,

•

Haber endüstrisi,

•

İletişimde telgrafın önemi,

•

Anadolu Ajansı
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Giriş
Uluslararası iletişimden bahsedebilmemiz için öncelikle ulus devletlerin olması ve bunlar
arasında bir iletişim gerçekleşmesi gerekmektedir. Küresel ekonomik düzenin bir uzantısı olarak,
onunla uyum içinde yürüyen küresel iletişim düzeni, güçlü medya ve haber ajanslarına sahip
olan kapitalist ülkelerin çıkarlarına hizmet etmek üzere kurumsallaşmıştır. Kitle iletişim araçları
üzerinden iletişim, doğası gereği tek yönlüdür ve bu iletişim süreci merkezden çevreye doğru bir
akışı da beraberinde getirmektedir.
İletişim araçları sadece haberlerin yayılmasını sağlayan, fikir taşıyan bir vasıta değil, aynı
zamanda, hatta daha önemlisi ekonomik sistemin lokomotifi durumundadır. İletim hatlarının
gelişimi, ister karayolu, ister bilgi otobanları olsun, toplumları birbirine bağlayan ve toplumsal
iletişimi kolaylaştıran unsurlardır. Ancak, iletişim teknolojilerinin gelişimi, kapitalist devletlerin
dünya pazarlarını ekonomik, kültürel, ideolojik, askeri olarak kontrol altında tutmalarını
kolaylaştırmak gibi bir görev üstlenmektedir.
En temel anlamıyla iletmek ve paylaşmak anlamına gelen iletişim, taşıdığı olumlu ve
pozitif anlama rağmen, özellikle neo-Marksist eleştirel kuramcılar tarafından, emperyalizmin
ürünlerini “iletme”sinde ve fikirlerini “paylaşma”sında temel aracılardan biri olarak görüldüğü
için

eleştirilerden

kendisini

koruyamamıştır.

Emperyalist

ülkelerin

küresel

amaçları

doğrultusunda enformasyon üreten ve yayan uluslararası haber ajansları da bu eleştirilerden
nasibini almıştır.
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10.1.Uluslararası İletişim Kavramı
Paylaşmak ve iletmek gibi en temel iki pozitif anlamı bünyesinde barındıran iletişim,
teknolojik gelişmelerle önce kitlesel, sonra uluslararası bir boyut kazanmıştır. Yüz yüze ve grup
iletişimini aşarak, toplumları ve ülkeleri birbirine bağlamayan iletişim, her zaman egemenlik
savaşlarının temel silahlarından biri olmuştur.
İster fiziksel anlamda yollar olsun, isterse bilgi otobanları; insanları birbirine bağlayan
her ağ, daha kolay ulaşmayı, paylaşmayı, kavuşmayı, buluşmayı, görüşmeyi kısacası “iletişimi”
simgeler. Bu sebeple, sadece medya gibi iletişim araçları değil, demiryolları, karayolları ve
köprüler insanları buluşturan bütün yollar, aynı zamanda iletişimi güçlendiren ve 'pozitif' bir
anlam yüklenen yapılar olmaktadır.
Uluslararası iletişimden, aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, gelenek ve
duygu birliği olan ulus dediğimiz siyasal birimlerin (ulus devletlerin) olması ve bunlar arasında
bir iletişim ağının kurulmasını anlamalıyız. Küresel güçler, dünyayı saran ağlar ile, ekonomik ve
kültürel ürünlerini dünya piyasalarına çok kolay ve hızlı biçimde sürebilmektedir. Bu süreçte,
uluslararası haber ajansları, medyaya hızlı ve ekonomik haber akışı sağlayarak önemli bir işlev
üstlenmekte ve uluslararası iletişimin omurgasını oluşturmaktadır.
Haberin ekonomik bir ürün olarak pazarlanabilir hâle gelmesi, sömürgeci ülkelerin,
sömürgeleri ile daha kolay iletişim kurmaları ve merkezdeki kararları, kolonilerine daha çabuk
ulaştırma arayışlarının bir sonucudur. Artık küresel bir köyden, küreselleşen bir dünyadan
bahsedilmesine rağmen, dünya halklarının doğru ve güvenilir bir bilgiye ulaşmalarının,
kendilerini ilgilendiren konularda doğru bilgi edinmelerinin mümkün olduğunu söylememiz
zordur. Çünkü, yerel ve ulusal medya, birkaç tane uluslararası ajans üzerinden gelen haberlerle
beslenmektedir. Ekonomik güçleri ile iletişim teknolojilerini geliştiren ülkeler, dünya
iletişim/haber/enformasyon pazarını da ellerinde tutmaktadırlar.
İnsanları birbirine bağlayan ağları savunan Saint Simon yollara ve köprülere hayran bir
kişiydi. Simon’un öğrencisi olan Michel Chevalier, “dolaşım uygarlığı” konusunda deterministtir
ve yollar ve köprüler gibi “somut ağlar” yanında, iletişim gibi “soyut ağlar”ın da toplumun
uyumlu bir şekilde işlemesinde büyük bir fonksiyonu olduğunu düşünür (Mattelart, 2001:30).
Chevalier’e göre demokrasi sorunu teknik ve endüstriyel gelişmeye bağlı bir sorundur ve dünya
düzeni kaygısının merkezine oturmayı hak etmez. İletişim sorunu daha büyük bir sorun olarak
görülebilir. İletişim yalnızca bir noktadan ötekine olan uzaklığı azaltmakla kalmaz, toplumsal
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sınıflar arasındaki uzaklıkları da azaltır. Dolayısıyla iletişimi sağlamak, “eşitliği ve demokrasiyi
sağlamaktır”. Simonculuğun ilk romancı yandaşlarından Eugene Sue, 1830-1875 yılları arasında
yazdığı dizi romanlarıyla toplumsal reform ve zenginlerle yoksullar arasındaki barışçı uzlaşma
ütopyasını yayar. Kitle yazını türünü doğuran bu romanlar, kitle kültürü ve kültür endüstrisinin,
sınırları aşan ilk örnekleri olur. Aynı şekilde Jules Verne de buhar ve elektrik ağlarının dünyayı
sardığı 1860-1906 yılları arasında yazdığı romanlarında, ilerlemeye inanmış kahramanları
aracılığıyla ilk ütopyacı sosyalistlerin büyük düşlerini sürdürmüştür (Mattelart, 2001:32-33).
Herbert Schiller, “Kitle İletişimleri ve Amerikan İmparatorluğu” (1969) başlıklı
çalışmasında, 'kültür emperyalizmi' tezini geliştirmiş ve modern medyanın iki boyutlu bir hizmet
ürettiğini ifade etmiştir. Schiller'e göre Amerikan emperyal rejimi iletişim ve ekonomi gibi iki
kilit faktör üzerinde durmaktır. Uluslararası iletişim, Amerikan yatırımlarının ve ticaretinin
bütün kıtalarda giderek daha da büyümesine hizmet etmekte ve kapitalizmin küresel anlamda
işleyişine katkı yapmaktadır (Bal, 2013-227).
Uluslararası iletişim, ulusal sınırları aşan, kitle iletişim araçları vasıtasıyla, farklı ülke ve
toplumlar arasındaki bilgi ve haber akışını sağlayan iletişim biçimidir. Farklı toplumların savaş,
ticaret, göçler, seyahat gibi değişik yollarla birbirleriyle ilişki kurmaları, tarihin ilk
dönemlerinden beri süregelen bir olgudur. Ancak, daha önceleri tamamen insan gücü ve
becerilerine dayanan, teknolojik bir altyapı ve organizasyon olmadan, çok sınırlı ve uzun zaman
isteyen bu iletişim, gazetelerin çıkmaya başlaması, telgrafın icadı ve sonrasında radyo ve
televizyonun iletişim araçları arasına dâhil olmasıyla, dünyanın farklı köşelerindeki insanların
birbirlerinden haberdar olmaları çok daha kısa sürede ve kolay hâle gelmiştir. İnsanların haber
alma özgürlükleri kapsamında çok önemli bir işlev gördüğü düşünülen medya/kitle iletişim
araçları, ilk ortaya çıktıkları tarihten bu yana, 'haber verme' değil, iktidarı elinde bulunduranlar
için 'güvenlik' veya üretim araçlarına sahip olanların 'ekonomik' öncelikleriyle ön planda
olmuşlardır.
Dünyada ilk gazeteler, siyasal ve ticari amaçlı bilgi ve kontrol ihtiyacını karşılamak üzere
16. yüzyılın başlarında çıkmaya başlamıştır. İlk dönemlerinde gazetelerin kitle iletişim aracı
olarak kurulması, sınırlı ticari amaçlarından ziyade, ekonomik gücü elde etmesine rağmen, siyasi
güçten mahrum bırakılmış burjuvaların egemen siyasal sisteme karşı özellikle demokrasi ve
özgürlük mücadelesinin popüler silahı olarak misyon yüklenmesi nedeniyledir (Erdoğan, 2013151). Bu yönleri sebebiyle 17. yüzyılın ilk yıllarında çıkan gazeteler, baskılar sonucu
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parlamento/meclis kuran feodal sistemin devlet güçlerine karşı mücadele veren 'dördüncü
kuvvet' olarak nitelendirilmiştir (Erdoğan, 2013-152).

10.2.Liberalizm: Fikirlerin ve Malların Serbest Dolaşımı
Uluslararası iletişimin kurulması, çağdaş ulusçuluk ve ulus devletlerin kurulmasıyla
doğmuştur diyebiliriz. Mattelart, iletişimin küreselleşmesini, bazen karşı karşıya, bazen de aynı
yöne

yönelmiş

bulunan

aydınlanma

çağı

ve

liberalizmin

ürünü

olarak

niteler

(2001:10). Aydınlanma ile birlikte küresel iletişim, insan toplumlarının çağdaşlığı ve
kusursuzluğu düşüncesinin etkisiyle bir ülkü durumuna gelmiştir. 'Düşüncenin ve görüşlerin
serbest iletişimi'nin bir ‘insan hakkı olarak’ sınır tanımaması gerektiğine inanan Aydınlanmacı
düşünürler, bilgi alışverişini bir değer yaratıcısı olarak yücelterek, ‘iletişimin yaygınlaştırılması
gerektiği’ fikrinin benimsenmesini sağlamışlardır. Önce köprüler ve yollar yapılarak kurulan
iletim/iletişim kanalları, insanları ayrıştıran 'kötü huy'a karşı, kişilerin ve malların dolaşımını
sağlayan ve birleştiren 'iyi huy'u, yani aklı ve aydınlanmayı muzaffer kılmayı amaçlar (Mattelart,
2001:14).
Fransız Devrimi sırasında Paris yönetimi Fransa'nın farklı bölgelerinde ve sınırlardaki
durumu hızla bildirmek için optik telgrafı kullanmıştır. Bir atlı postacının bir haberi ulaştırmak
için 24 saatte gideceği mesafeye, telgraf ile en fazla bir saatte haberi ulaştırmak mümkün hâle
gelmişti. Dildeki kelimelerin harf harf kodlanması ilkesine dayanan optik telgrafın 1794'teki
Paris ile Lille arasında 23 iletme istasyonundan oluşan (Erdoğan, 2013-155) ilk hattın açılışında
konuşan Barere heyecanını şu sözlerle dile getirmiştir: “Bu, Cumhuriyetin tüm bölümlerini sıkı
ve anında bağlarla güçlendirecek bir araçtır. Çağdaş halklar baskı makinesiyle, barutla, pusulayla
ve telgraf işaretlerinin diliyle insanların uygarlığı önündeki engelleri kaldıracaktır” (Mattelart,
2001:16).
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Liberalizm ve Küresel İletişim
'Düşüncenin ve görüşlerin serbest iletişimi'nin bir ‘insan hakkı olarak’ sınır tanımaması
gerektiğine inanan Aydınlanmacı düşünürler, bilgi alışverişini bir değer yaratıcısı olarak
yücelterek,

‘iletişimin

yaygınlaştırılması

gerektiği’

fikrinin

benimsenmesini

sağlamışlardır. John Stuart Mill'in 'Üretmek, hareketlendirmektir' sözü 19.yüzyılın ikinci
yarısından itibaren liberal ekonominin iletişimsel ufkunu belirler. Haberin serbest akışı
ilkesi, malların ve işgücünün serbest dolaşımı ilkesinin bir sonucudur. Serbest rekabet
sadece ulaşım araçlarının değil, haberlerin yayılması konusunda da olmalıdır.
(Mattelart, 2001:18).

John Stuart Mill'in 'Üretmek, hareketlendirmektir' sözü 19.yy'ın ikinci yarısından itibaren
liberal ekonominin iletişimsel ufkunu belirler (Mattelart, 2001:18). Haberin serbest akışı ilkesi,
malların ve işgücünün serbest dolaşımı ilkesinin bir sonucudur. Serbest rekabet sadece ulaşım
araçlarının değil, haberlerin yayılması konusunda da olmalıdır. Mill 'Politik İktisadın İlkeleri'
isimli yapıtıyla, basın üzerindeki vergilerin, gazete ve posta hizmetlerini büyük bir yük altına
sokarak, haberin serbest dolaşımını engellediğini savunmuştur. Bir anlamda, liberalizmin politik
felsefesi olan, özgür basın önünde engel olan 'bilgi vergisi'nin kaldırılmasının savaşını vermiştir.
Bu savaş aslında 'gerçek bir özgürleştirme ülküsü'dür. Bireysel özgürlük, kurumların temel
ögesidir ve devletin keyfi iktidarını sınırlamayı amaçlamaktadır. İktisat tarihçisi Karl Polanyi'nin
deyimiyle pazar mantığının oluşması, tüm toplumsal yapıya yayılan 'yeni bir toplumun
doğuşudur' (Mattelart, 2001:18-19).
Fransa’da 19. yüzyılın sonundan itibaren iletişim bir kurtarıcı olarak görülmeye
başlanmıştır. Saint Simon’un öğrencilerinin “evreni sarmak” “her şey buhar ve elektrikle”
sözleri, iletişimin uluslararası alanda kurtarıcı gibi görüldüğünün kanıtıdır. Saint Simon,
zenginlerle yoksullar arasındaki uçurumun ortadan kaldırılması için “evrensel endüstri ortaklığı”
önerir. Bunun için dünya sanayiciler tarafından “büyük bir endüstri şirketi gibi yönetilmeli”dir.
Bu önerme insanların yönetimine “pozitif bilgi”yi getirmiştir. İletişim ağı, bu yeniden yapılanma
tasarısında yeni toplumsal örgütlenmenin simgesi olmuştur (Mattelart, 2001:29).

10.3.Ulusal Sınırları Aşmak
Modern devlette iletişim, toplumun işlevselliğini, devamlılığını ve modern toplumun
olmazsa olmazı durumundaki çok sesliliği sağladığı için büyük bir önem arz eder. Bu noktada,
ulusal bütünleşmenin ulus devletin oluşumunun temel şartı olduğu ve gelişmiş iletişim ağlarının
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da bütünleşmenin hem eyleyeni, hem de göstergesi olduğu açıktır (Özdemir, 2013-80). Ulaşım
ve iletişim olanaklarının gelişmesiyle, 19. yüzyıldan itibaren ulus devletlerin yönetim
kabiliyetleri artmış, o tarihe kadar başarılamayan merkezileşme ve koordinasyon sağlanır hâle
gelmiştir. Ulus devletin hâkimiyeti altındaki topraklardaki yönetimsel bütünlüğü ulaşım ve
iletişim ile doğrudan ilişkilidir. Ulaşımın kolaylaşması mesafeleri kısaltmış, iletişimin gelişmesi
ise zaman içinde (elektronik iletişim sayesinde) neredeyse tamamen ortadan kalkmıştır.
İletişimin hızlanmasıyla devletler daha kolay bilgi toplayabilir ve oluşturabilir hâle gelmiş,
belgeye dayalı bir sistemin kurulması ve belli bir sistematik kurallar bütünü oluşturulması
zorunlu hâle gelmiştir. Söz gelimi 18. Yüzyıl sonlarından itibaren Fransa'nın optik telgrafı
kullanmaya başlaması, ulusal toprak bütünlüğünü sağlamanın lokomotifi olmuştur. Böylece,
Fransa’nın ulus devlet olma sürecinde eyaletler arası engellerin kaldırılması, yönetsel bölgelerin
belirlenmesi, yasaların birleştirilmesi ve Fransızcanın ulusal dil hâline gelmesi gibi bir dizi ulus
devlet göstergesi hayata geçirilmiştir (Özdemir, 2013-80; Başaran, 2000:56).
Yüzyıllar boyunca uluslararası iletişimin önündeki en büyük engel ortak bir iletişim
dilinin olmaması olmuştur. 18. yüzyılda, bu engelin aşılabilmesi için Condercet, 'evrensel bir dil'
önermiş, bu dil Rahip Sicard'ın buluşu olan 'işaret dili' olarak düşünülmüştür. Nihayet Chappe
kardeşlerin optik telgrafı bulmaları, ortak bir 'işaret dili' arayışının ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
Optik telgrafın işaretleri, bütün uluslar için anlaşılır ve ortak bir dil olmuş ve 'evrensel birliğin
temeli' olarak nitelenmiştir (Mattelart, 2001:15-16).

Telgrafın Kitle İletişiminde İlk Kullanımı
1888'de Guglielmo Marconi telsiz telgrafı icat etmiş, 1894'te uzaktan kumanda ile telsiz
zili çaldırmayı başarmıştır. Marconi 1899'da yat yarışlarının sonuçlarını Dublin Express
Gazetesi'ne telsiz telgraf ile bildirmiş ve ilk kez kitle iletişiminde kullanan kişi olmuştur.
(Erdoğan, 2013-155)

Telgrafın icadı ile tanımlanması ve sınırlandırılması çok zor olan iletişimi, kurala
bağlamak, yani işaret dili ile sembolleştirmek, öngörülemez ve tahmin edilemezliği ortadan
kaldırmıştır. Fransa devletinin optik telgrafı güvenlik nedeniyle tekelinde tutması, iletişim
ülküsünün öngördüğü alışveriş dinamiğini olumsuz yönde etkilemiş olmakla beraber,
düzenlemeler yapması, kurallar bütünlüğü getirmesi 'evrensel iletişim'in ilerlemesine de imkân
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tanımıştır. Sabit ve değişmez birimlerin kullanılmaya başlanması iletişimin simgesel temelini
oluşturmuştur.
Samuel Morse 1838'de şifrelerle mesaj gönderme teknolojisini geliştirmiş ve 1844'te
Baltimore ile Washington arasında telgraf hattı çekilmiştir. Böylece enformasyonu bulunulan
noktadan çok uzağa gönderme olasılığını güçlendirmiştir. 1888'de Guglielmo Marconi telsiz
telgrafı icat etmiş, 1894'te uzaktan kumanda ile telsiz zili çaldırmayı başarmıştır. Marconi
1899'da yat yarışlarının sonuçlarını Dublin Express Gazetesi'ne telsiz telgraf ile bildirmiş ve ilk
kez kitle iletişiminde kullanan kişi olmuştur. 1901'de ilk telsiz sinyali Atlantik Okyanusu
üzerinden gönderilmiş ve böylece radyonun gelişme olasılıkları da artmıştır (Erdoğan, 2013155).
İletişimin küreselleşmesinde çıkış noktası olan telgraf, haberin ekonomik konumunu,
karşılanmasını ve düzenlenmesini temelden değiştirmiştir. Birinci Dünya Savaşı’ndan önce,
Berlin Buğday borsasının kotaları her sabah Sibirya köylerinde ilan edilir olmuştur (Mattelart,
2001-21). Uluslararası hatların serbestleşmesiyle mal akışının önündeki engeller kalkmaya
başlamış ve serbest girişim öğretisinden esinlenen ticari anlaşmalar yapılır olmuştur. Paris’i,
ekonomik merkez olan Londra’ya bağlayan ilk denizaltı kablosu, 1851’de açılmıştır. 15 yıl sonra
ise Atlantik Okyanusu’nu geçen ilk kablo döşenmiş, böylece İngiltere ile Amerika arasında 48
gün olan haber iletme süresi, dakikalarla ölçülen bir hâle gelmiştir (Başaran, 2000:56). Malta ve
İskenderiye arasına hat çekilmesiyle, Londra’nın Hindistan ile doğrudan iletişim kurma imkânı
sağlanmıştır. Britanya denizaltı kablo ağı 1870’li yıllarda Güneydoğu Asya’ya, Avusturya’ya,
Çin’e ve Güney Amerika’ya kadar uzanmıştır. 1890’ların başında Afrika Britanya küresel kablo
ağına katılır ve 1902’de Pasifik Okyanusu kablosunun döşenmesiyle, dünya kablo ağının üçte
ikisinden fazlası Britanya’ya ait hâle gelmiştir (Mattelart, 2001:24). 1898 yılı itibariyle küresel
telgraf şebekesi uzunluğu yaklaşık 320 bin kilometreye yaklaşırken, bunun 210 bin kilometrelik
kısmı İngiltere'ye aitti (Erdoğan, 2013: 155).
Telgrafın devletler için, borsalar ve haber iletme dışında üstlendiği ‘iç ve dış güvenlik’
gibi daha önemli görevler de vardı. Telgraf ilk icat edildiği yıllarda, iç savaş hâlindeki ülkede,
merkezin ordu birlikleriyle iletişim ihtiyacının karşılanması için uzun süre askeri amaçlarla
kullanılmıştır (Başaran, 2000: 56). Fransa ile İngiltere arasında sömürgecilik alanındaki büyük
rekabet, iletişim araçlarının yaygınlaşmaya başlamasıyla dünya iletişim ağı konusuna sıçramıştır.
Başlangıçta İngiltere sömürgelerle daha kolay iletişim kurabilmek için, sömürge toprakları
üzerinde kurulacak telgraf hatlarına yatırım yapmak isteyen tüm şirketlere imtiyaz hakkı
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vermiştir (Başaran, 2000:60). Uluslararası telgraf hatlarının yaygınlaştırılması konusunda geri
kalan Fransa, 1898’de patlak veren Faşoda krizinde, Sudan’la ve oradaki harekât komutanıyla
ancak Britanya denetiminde (iletim hatlarını kullanarak) iletişim kurabilmiştir (Mattelart,
2001:25).
1846’da Meksika’nın Amerika tarafından işgal edilmesi, askeri operasyonlarda,
haberlerin iletilmesinde telgrafın önemini kanıtlamıştır. Telgraf, askeri strateji uzmanlarına en
değerli bilgileri ise Bağımsızlık Savaşı’nda (1861-1865) vermiştir. Başta Prusya ordusu olmak
üzere, birçok ordu lojistik projelerini, orduyu yönlendirme sanatını bu yolla edinmiş ve “iletişim
birlikleri”ne yatırım yapmıştır. Birinci Dünya Savaşı öncesindeki iki savaştan, birincisi Boerler
Savaşı (1899-1902) trenin ve telgrafın gücünü, ikincisi Rus-Japon savaşı tüm dünyaya radyo
iletişiminin önemini kanıtlamıştır (Mattelart, 2001:27).
1906’da Uluslararası Radyo ve Telgraf Birliği kurulmuş, birlik frekans sorunlarını
çözümleyerek küresel iletişimin kurumsallaşmasının ilk temellerini atmıştır (Mattelart, 2001:26).
1876’da Edison’un patentini aldığı telefonun uluslararasılaşması biraz daha geç olmuştur.
Paris’ten Brüksel’e ilk telefon hattı 1887’de, Londra’ya 1890’da çekilmiştir. Telefon, 1956’da
ilk Atlantik ötesi denizaltı kablosunun döşenmesiyle evrensel bir boyut kazanabilmiştir
(Mattelart, 2001:27).
1850’lerde komşu olmayan ülkeler arasındaki telgraf haberleşmesinden doğan sorunların
çözümü için Prusya, Avusturya ve diğer küçük Alman devletlerinin katılımıyla AvusturyaAlmanya Telgraf birliğini kurarken, Fransa ve komşuları Batı Avrupa Telgraf Birliği’ni
kurmuştur. Bu iki birliğin 1865’te birleşmesi ile Uluslararası Telgraf Birliği (ITU) kurulmuştur.
ITU’nun kuruluş gerekçesini, liberal ticareti güçlendirmek üzere telgrafın uluslararası
yaygınlığının sağlanması gibi düşünceler oluşturmuştur. Birliğe üye olan 22 ülke, herkesin
“telgraf ile haberleşme hakkı” olduğunu tanımıştır (Özdemir, 2013:85; Başaran, 2000:57).

10.4.Haber Endüstrisi
Bir önceki bölümümüzde ayrıntılı olarak işlediğimiz gibi, eleştirel kuramcılara göre, kitle
iletişim araçları birer kültür endüstrileri gibi çalışmaktadır. Medyanın en önemli ürünü ise
üretmiş olduğu haberlerdir. Haber, tarihin her döneminde ulaşılmak istenen bir ihtiyaç iken,
"metalaştırarak", uluslararası piyasada alınıp satılan bir emtia hâline gelmesi kitle iletişim
araçlarının gelişmesiyle olmuştur. Medya organlarının kendi ürünlerini (haberlerini) üretip
satmaları bir yana, haber ajanslarının, yani, işleri sadece “medyaya haber satmak” olan ticari
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işletmelerin kurulması, bir “haber endüstrisi” doğurmuş ve bu endüstri, kapitalist ülkeler için
ekonomik ve kültürel alanların da lokomotifi olmuştur.
Uluslararası Haber Ajanslarının İşlevleri
Uluslararası haber ajansları, kendi imparatorluklarının çıkarları için büyük bir güç yarışına
girmişlerdir. Ajanslar, haber toplamak, üretmek ve yaymak, dolayısıyla kamuoyunu
aydınlatmak gibi işlevlerin yanı sıra ait oldukları ülkenin ulusal çıkarlarına hizmet etmek,
küreselleşmeye katkı sağlamak (ulusal ekonomilerin, uluslararası ticaret ve mali piyasayla
birbirlerine bağlanmaları) gibi işlevler de üstlenebilmektedir.

Buhar gücüyle çalışan matbaa makinelerinin kullanılmaya başlanmasıyla, gazete pazarı
büyümüş, tiraj ve okur sayısı artmıştır. Büyüyen gazete pazarı okuyucu kitlesinin taleplerini
yükseltmiş, gazeteler de daha fazla ve daha hızlı haber verebilmek için muhabir istihdamını
artırmışlardır. Ancak, muhabir yetiştirmenin ve merkezden uzak yerlerde muhabir istihdam
etmenin çok maliyetli olması nedeniyle, daha çok ve taze habere ulaşmak için gazeteler, 19.
yüzyılın ortalarından itibaren kurulan haber ajanslarından faydalanmaya başlamışlardır.
Telgraf ile gönderilen "güncel haber" toplanması, düzenlenmesi ve parasını ödeyen
müşterilere satılmasıyla başlayan gelişmeler uluslararası haber ajanslarının gelişimini
hızlandırmıştır. Haberi ilk veren olmak, bir medya organı için çok önemli bir prestijdir. Telgraf,
çok uzaklara haber geçme imkânı verdiği için, medya organları ve ajanslar için vazgeçilmez bir
araç olmuştur. 1899’da Marconi'nin düzenlenen yat yarışlarının sonuçlarını Dublin Express
Gazetesi'ne telsiz telgraf ile haberi herkesten önce geçmesi, gazeteler ve ajanslar için telgrafın,
onların pazar paylarını güçlendirecek önemli bir araç olduğu gerçeğini göstermiştir (Erdoğan,
2013-155).

10.5.Uluslararası Haber Ajansları
Uluslararası telgraf ağı 19. yüzyılda Fransa, Almanya ve İngiltere ile onların Asya ve
Afrika’daki sömürgeleri arasında uluslararası iletişimi olanaklı hâle getirmiştir. Gazetelerin
güçlenerek ticarileşmeye başlaması uluslararası düzeyde hizmet veren haber ajanslarının ortaya
çıkmasını hızlandırmıştır. Fransa’da ilk haber ajansı Havas’ın ve daha sonra Alman ve İngiliz
Haber ajanslarının kurulduğu dönemde, yeni buluşlar, uluslararası ticaretin önem kazanması ve
dolayısıyla toplumlardaki hızlı gelişmeler çerçevesinde, insanların haber alma gereksinimi daha
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da artmıştır. Gazeteler, yalnızca fikir yazılarına yer verme özelliklerini terk ederek, yerel, ulusal
ve uluslararası konuları işlemeye başlamıştır.
Bugünkü anlamda haber ajanslarının ilki, “Havas Tercüme Bürosu” adıyla kurulan
Havas’tır. Waterloo bozgunundan sonra iflas etmiş bir tüccar ve banker olan La Gazette de
France gazetesinin eski ortaklarından 49 yaşındaki Charles-Louis Havas (1783-1858) Paris’te,
1832 yılının Ağustos ayında “Yabancı Gazeteleri Tercüme Bürosu” açarak, ticari bir ürün olarak
haber bültenlerini pazarlamaya başlamıştır.
Gazetelerden haberler çevirerek ya da derlenerek oluşturduğu bültenlerde Havas, siyasi
konulardan ve taraf tutmaktan geri durmuş, yalın haberler vermeyi yeğlemiştir. Hedef kitlesi,
bankacılar, iş çevreleri, tüccarlar, borsa ajanları, diplomatlar ve daha sonra gazeteler olan Havas,
ideolojik fikirler satmak isteyen bir düşünür olmamış, Avrupa başkentlerinde kendisi için çalışan
muhabirlerin gönderdikleri ekonomi ağırlıklı haberleri, bir ham madde olarak en katkısız
biçimiyle sunmuş; taraf tutmaktan, habere yorumlar eklemekten özenle kaçınmıştır.
Haber ajanslarının kuruluşlarını izleyen dönemde, yeni buluşlar, uluslararası ticaretin
önem kazanması ve dolayısıyla toplumlardaki hızlı gelişmeler çerçevesinde, bireylerin haber
alma gereksinimi daha da artmıştır.
İlk Uluslararası Haber Ajansları:
Ajans France-Press’in (AFP) öncüsü Havas Ajansı 1835,
Alman Wolff Ajansı 1849,
İngiliz Reuter's Telegram Company Ajansı 1851,
Amerikan haber ajansları
Associated Press (AP) 1848,
United Press (UP) 1907’de kurulmuştur.
(Mattelart, 2001:37-38)
Üç Avrupa (AFP, Reuters, Wolff) ajansı uluslararası çaptadır. Bu ajanslar haberlerin
toplanma ve aktarılma maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle bütçeleri zorlanmaya başlayınca, kısa
sürede çok fazla rekabete girmemek için 1870’te imzaladıkları bir anlaşma ile, dünyayı toprak ve
etkinlik alanı olarak paylaşmışlar, Jeopolitik çıkarlar doğrultusunda global bir haber pazarı
tasarlamışlardır. Böylece ulusal pazarlarda, uluslararası haber değişimi yaparak pazarı paylaşma
uygulaması başlatılmıştır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, imparatorlukların
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dünyanın topraklarını paylaştıkları bir dönemde, üç ajansın da dünyayı, haber yayma tekeli
açısından bölüşmüş olmalarıdır.
Ajanslar,

birbirlerinin

etkinlik

alanlarına

girmeyecekler,

“topraklarında”

yayın

yapmayacaklardır. Reuter’s, Britanya İmparatorluğu’nun tümünü, Hollanda ve sömürgelerini,
Avusturya’yı, Doğu Hindistan’ı ve Uzak Doğu’yu almıştır. Havas’a Fransa, İtalya, İspanya,
Portekiz, Yakın Doğu, Vietnam ve Latin Amerika düşmüştür. Alman Wolff Orta ve Kuzey
Avrupa’ya yönelmiştir. (Ancak Almanya, Birinci Dünya Savaşı’nı kaybetmesinin ardından bu
haber pazarlarını da kaybetmiştir.) ABD yansız, Osmanlı toprakları ve Mısır ise ortak işletme
kapsamındadır (Mattelart, 2001:38). Anlaşma, bölüşülen topraklarda başkasının muhabir ya da
temsilci bulundurmasını engellememiş, ancak haber dağıtımını tekele almıştır. Anlaşma
hükümlerine göre, öteki bölge ve ülkelerde her ajans, haber toplama, yayma ve yeni müşteriler
edinmede özgür bırakılmıştır.

10.6.Türkiye’de Haber Ajansları
1870’de dünyayı bölüşen uluslararası haber ajansları, 1889’a gelindiğinde Osmanlı
topraklarının nasıl paylaşılacağı yönünde yeni bir işbirliği anlaşması yapmışlardır. Anlaşma
hükümleri uyarınca Reuter İstanbul’dan çekilmiş; Osmanlı haberleri, Havas ile Avusturya Ajansı
Corrbureau’nun (Telegraphen Correspondenz Bureau) tekeline verilmiştir. Bunun üzerine
Corrbureau da İstanbul’da “Constantinople Ajansı” adıyla bir şube açmıştır. Bu gelişmelerden
sonra İstanbul gazetelerine dış haberleri, söz konusu ajanslar vermeye başlamıştır.
Osmanlı Telgraf Ajansı (1911-1914):Telgraf, bulunuşundan sadece iki yıl sonra
1839’da Osmanlı Sarayı’nda denenmiştir (Başaran, 2000:64). Aynı yıl Posta Hizmetleri
Bakanlığı kurulmuş, 1840'ta ise telgraf hizmeti başlamıştır (Erdoğan, 2013-155).
Osmanlı Telgraf Ajansı, İngiliz ve Fransız hükûmetlerinin propagandasını yaptığı
gerekçesiyle 1914’te kapatılarak, Osmanlı Milli Telgraf Ajansı kurulmuştur. Kapatılan ajansın
kurucusu Salih Gürcü, savaş yıllarını Bern’de geçirmiştir. Üzerinde çok fazla spekülesyon
yapılan bu ajans, sadece adı yerli olsa bile, “ülkedeki yabancı ajanslar tekelinde ilk gediğin
açılması” olarak kabul edilmiştir.
7 Haziran 1920'de Atatürk’ün isteğiyle, ilk adı "Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti
Umumisi" olan, bugünkü adıyla T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel
Müdürlüğü (BYEGM) kurulmuştur.
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Birinci Dünya Savaşı’nın ardından imzalanan Mondros Mütarekesi’yle İstanbul’u fiilen
işgal eden Müttefikler ile Damat Ferit Paşa hükûmeti arasında varılan uzlaşma gereğince
yabancılara haber toplama ve yayma imtiyazı verilmiştir. Bu imtiyaz ile 1920’de kurulan
Türkiye-Havas Reuter ajansının yayınladığı haberler, ‘Türkiye’nin çıkarlarına hizmet etmediği’
yönünde eleştirilmiştir. Atatürk, bu ajansın uydurma, karışıklık çıkarmaya ve zihinleri
bulandırmaya yönelik haberlerinden rahatsızlık duyarak milli bir ajansın kurulmasına karar
vermiş ve 1920'de Anadolu Ajansı kurulmuştur.
Türkiye’nin İlk Haber Ajansı:
Türkiye’de ilk yerli haber ajansı Salih Gürcü tarafından 1911’de kurulan Osmanlı Telgraf
Ajansı’dır. (Agence Telegraphique Ottomane) Havas ve Reuter Ajansları ile imzalanan
anlaşmalar gereğince de bu ajansların Osmanlı topraklarıyla ilgili haberlerini yayma
yetkisini almıştır. Gerçekte bu ajans Havas ve Reuter`in örtülü bir kuruluşu olmuştur.
Osmanlı-Alman yakınlaşması üzerine, Bağdatlı bir Musevi olduğu ileri sürülen Salih
Gürcü, ‘Fransa ve Rusya yanlısı yayın yapmak için bu iki ülkenin büyükelçilerinden çıkar
sağlamakla’ suçlanarak, Talat Paşa tarafından görevinden alınmıştır.

10.7.Uluslararası İletişimin Dönemleri
Dünyadaki siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeler göz önüne alınarak uluslararası iletişim
üç dönemde ele alınabilir: 2. Dünya Savaşı (1945) öncesi dönem, 2. Dünya Savaşı (1945) ile
1980 arası dönem ve 1980’den sonraki dönem.
2. Dünya Savaşı Öncesi: 2. Dünya Savaşı’na kadar uluslararası iletişim belli bir çizgide
ilerlemiş, büyük kesintiler ve dönüşümler geçirmemiştir. Bu dönemde dünya uluslararası iletişim
pazarında İngiltere'nin önemli bir ağırlığı olduğu söylenebilir. Savaştan sonra ise küresel
iletişime Amerika damga vurmuştur. Ancak 20. yüzyılın ilk yarısında yaşanan iki büyük dünya
savaşı ve 1929 Dünya Ekonomik Krizi, uluslararası ilişkiler açısından haberin, propagandanın ve
radyonun önemini ön plana çıkarmış, ulus devletleri bu konularda yatırımlar yapmaya sevk
etmiştir.
Propaganda ve radyo iletişiminin önem kazanmasına ek olarak, savaş sırasında gizli
iletilerin kodlanması ve çözümlenmesi tekniklerin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar telgraf ve
telefon alanında önemli gelişmeleri de beraberinde getirmiştir. Radyo dalgaları, iletişimi sadece
karasal olmaktan kurtarmış, daha önce kablolarla geçilen denizleri ve okyanusları da iletişimin
mecraları arasına katmıştır. Ancak telsiz iletişimi 1. Dünya Savaşı sonuna kadar çok büyük
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ölçüde askeri amaçlarla kullanılmakla sınırlı kalmıştır. Telefon her ne kadar bu teknolojilerle eş
zamanlı olarak ortaya çıkmışsa da, 1950’lere kadar daha yerel bir iletişim aracı olarak kalır.
Soğuk Savaş Dönemi: Soğuk savaş, 2. Dünya Savaşı sonrasının temel belirleyicisi
olmuştur. Dünya ülkeleri Amerika ve SSCB arasında yaklaşık 40 yıl sürecek bir rekabetin tarafı
olmaya zorlanmıştır. 1945’ten itibaren 1980’lerin ortalarına kadar siyasi, ekonomik ve toplumsal
ilişkiler yeniden yapılandırılmıştır. Bu dönemde BM kurulmuş, tarih sahnesine yeni devletler
çıkmış, doğrudan sömürgecilik büyük oranda bitmiştir. Yaşanan teknolojik gelişmeler ile iletişim
olanakları artmış, uluslararası iletişimin araçları ve başat aktörlerinde değişimler yaşanmıştır.
Bu dönemde de, uluslararası haber toplama ve yayma örgütlenmesinde, birkaç kapitalist
haber ajansının sadece örgütsel yapı olarak değil, aynı zamanda fiilen dünya pazarlarındaki
egemenliği, uluslararası iletişim düzeninin ve ilişkilerinin en belirgin karakterlerinden biri
olmuştur. Yaşanan devrim niteliğindeki teknolojik yenilikler, dünya iletişim sisteminin daha
demokratik ve adil olması yönünde köklü değişiklikler meydana getirmemiş, gelişmiş
ülkelerdeki çok sınırlı ajanslar ve medya organlarının ellerini daha da güçlendirmekle kalmıştır.
Uluslararası iletişim açısından soğuk savaşın iki boyutundan özellikle söz etmek
gerekmektedir: Savaş rekabetinin bilişim teknolojilerini geliştirmesi ve modernleşme boyutu.
Soğuk savaşın görünen yüzü, askeri tehditler değil, ideolojik çatışma oluşturmaktadır. Bu
durum ideolojik savaşın öncü ve belirleyici aygıtları olarak kitle iletişim araçlarını ön plana
çıkarmıştır. Savaşın her iki cephesi de iletişim alanına büyük yatırımlar yapmışlardır. Askeri
amaçlarla yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucu yeni enformasyon ve bilgisayar teknolojileri
geliştirilmiş, bu yenilikler daha sonra sivillerin kullanımına da açılmıştır. Ayrıca uzay yarışı
olarak da şekillenen soğuk savaş, iletişim ağlarının bugünkü gelişim noktası açısından son derece
belirleyici olan uydu teknolojisinin yaratılmasını sağlamıştır. 1962’de uzaya atılan ilk iletişim
uydusunun, aynı yıl içinde ABD’de ticari kullanıma açılması, telekomünikasyon ağlarının hem
etkinliğini hem taşıma kapasitesini artırmıştır (Özdemir, 2013: 90).
Soğuk savaş döneminin modernleşme boyutu ise, savaş sonrasında ortaya çıkan yeni
devletlerin ekonomik/ideolojik yapısının kapitalist olması yönündeki modernleştirme çabalarıdır.
Amerika’nın başını çektiği kapitalist blok, soğuk savaşın temeline özgürlük ve liberalizmi
yerleştirerek, bağımsızlık savaşını kazanan ve özgürlüğüne yeni kavuşan ülkelerin sosyalist
blokta yer almasını engellemeyi hedeflemiştir.
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Bağımsızlığını yeni kazanan ülkelerin neden geri kaldığı ve gelişmediği sorunu üzerine
sosyal bilimciler çalışmaya başlamışlardır. Böylece gelişme ve modernleşme çalışmaları iletişim
alanında da karşılık bulmuş, merkez ülkelerde iletişim araçlarının ve teknolojilerinin fazla
gelişmiş olması, uluslararası ajanslara ve medya organlarına sahip olmalarının azgelişmiş ve
gelişmekte olan ülke iletişim sistemlerini nasıl etkilediği ve yeni bir iletişim sisteminin mümkün
olup olamayacağı üzerinde tartışmalar yapılmıştır.
1970'lere gelindiğinde dahi geleneksel ulusal şirketlerin dünya medya pazarlarını
paylaştıkları görülmektedir. Amerika'nın CBS, ABC ve NBC firmaları, Almanya’nın ARD'si,
İngiltere'nin BBC, Thames ve Granada firmaları, Fransa'nın ZDF'i ve Lüksemburg'un CLT'si
dünyanın önde gelen medya şirketleri olarak sayılmaktadır.
1980'lerin gruplaşmaları, birleşmeleri, satın almaları sonucu bugün dünya iletişim
pazarlarında yarışan firmalar tek-uluslu uluslararası firmalar olmadan çok, çok-uluslu
uluslararası firmalara dönüşmüş ve tek bir alanda iş yapan firma değil çok alanda iş yapan
firmalar hâline gelmiştir.
Haber toplama ve iletmede, dünyada birkaç dev örgütün dışında hiçbir media sistemi dış
muhabirler tutmaya finansman bakımından yeterli değildir. Amerika’nın etki bölgelerindeki
haberlerin % 70'i Amerikan haber ajansları, İngiliz eski-kolonilerindeki haberlerin % 50'si İngiliz
ajanslarından ve Fransızların eski-kolonilerindeki haberlerin % 45'i Fransız ajansının servisinden
sağlanmaktadır. Direk sömürgecilikteki yapı yeni-sömürgecilikte büyük ölçüde yansımaktadır.
Bu nedenle dünya AP, UPI, Reuters, AFP, CNN gibi birkaç dev örgüte bağımlıdır. 13
1970'lerin başında dünya ekonomik ve iletişim düzeni tartışmaları giderek yoğunlaşmış,
1974'de Birleşmiş Milletler’in (BM) özel bir oturumunda tarafsız ülkeler Amerika’nın tek yönlü
egemenliğine karşı Yeni Uluslararası Ekonomik Düzen talep etmişlerdir. 1976'da bu taleplere
Yeni Dünya Enformasyon ve İletişim Düzeni çağrısı eklenmiş, 1977'de ise MacBride
Komisyonu 14 iletişim sorunlarını incelemek için çalışmalara başlamıştır. Komisyon 1980'de
UNESCO'ya uluslararası iletişim düzeni hakkında bir rapor sunmuştur.

13

http://irfanerdogan.com/makaleler1/intrntnl.html

MacBride Komisyonu Raporu: BM’e bağlı UNESCO için 1977 yılında Sean MacBride Başkanlığı’nda toplanan
16 uzman kişiden oluşan komisyonun Uluslararası İletişim Sorunlarını İnceleme Komisyonu Raporu.
14
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McBride Raporu’na Göre:
Uluslararası medya şirketleri emperyalist bir “askeri-endüstriyel-iletişim kompleksi”
oluşturmakta, bu şirketlerin ürettiği kültür ve iletişim diğer ülkelerin kültür ve iletişimi
üzerinde bozucu ve yok edici bir egemenlik kurmaktadır. Dünyadaki iletişim düzeni
dengesizdir. Enformasyon akımının tek yönlü olması beraberinde ekonomik ve kültürel
egemenliği getirmektedir. Enformasyon koloniciliğinin son bulması için yeni bir
ekonomik ve iletişim düzeninin kurulması gerekmektedir.

MacBride Komisyonu’nun çok açık bir biçimde uluslararası medya eleştirisi yapan
raporuna Amerika ve İngiltere şiddetle karşı çıkmıştır. ABD, UNESCO'ya ekonomik fonu
ödemeyi kesmiş ve 1984'de de ayrılmıştır. Bir yıl sonra ise İngiltere UNESCO'dan çekilmiştir. 15
Yeni dönem
1980’lerin ortalarından itibaren başlayan yeni dönemde tüm toplumsal ilişki süreçleri
liberalizm etkisiyle yönetilmeye başlanmıştır.
1989’da Berlin Duvarı yıkılmış, 1991’de SSCB dağılmıştır.
İnternetin bulunmasıyla, uluslararası iletişim çağ atlamış ve milyonlarca insanı aynı anda
bir ağda buluşturan bir yenilik hayatımıza girmiştir.
1985'lerde başlayan dönüşüm 1990'a varıldığında Amerika’nın yeniden UNESCO’da
egemenliğini kurmasıyla sonuçlanmıştır. Amerikan tezine göre, uluslararası iletişim düzeninde
üçüncü dünya ülkelerine doğru daha çok enformasyon akımı, daha çok teknoloji transferi, daha
çok yardım, daha çok eğitim ve talim gerekmektedir. Bu politika günümüzdeki Avrupa
Birliği’nin Altıncı Çerçeve politikalarıyla örtüşmektedir 16.
Soğuk savaşın bitmesi ve tek kutuplu dünyaya geçişle birlikte, küresel olarak örgütlenmiş
bulunan dev medya şirketlerinin 1980'lerden itibaren giderek yükselmesi ve sayıca giderek
azalmasıyla birlikte güçlerinin artması, ulus devletlerin ve iç pazarın sınırlamalarını
etkisizleştirmesi gibi bir durum ortaya çıkmıştır. Sosyal refah devleti modelinin krizi üzerine,
devlet-endüstri ilişkilerini düzenleyen yeni bir devlet modelinin inşası ve arayışının sürmesi,
15

http://www.irfanerdogan.com/uydurular/50uluslararasi.htm)

16

http://www.irfanerdogan.com/uydurular/50uluslararasi.htm
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siyaset-medya ilişkileri ve iletişim özgürlüğü yönünden önemli sonuçlar doğurmaktadır. Yeni
medya teknolojilerinin kullanımı ve küresel düzlemde şekillenen düzenlemeler sonucunda
küresel bir medya piyasasının ortaya çıkması 1990'larda dikkat çeken gelişmelerden biridir. Bu
medya piyasası, hâkim şirketler, küresel sistemlerin maliyetini verimli kılan teknolojiler ve
Dünya Bankası, IMF ve Dünya Ticaret Örgütü ile küresel ticari medyanın düzenleyici engellerini
ortadan kaldıran neo-liberal ekonomi politikalarının sonuçlarından biridir. Dev medya tekelleri
ve medya patronları, medyada sermaye birikiminin rolü ve konumunu açıkça ortaya
koymaktadır. Bu durum, özellikle de medya tekellerinin egemenliği, medyayı devletin ve güçlü
kesimlerin etkisinden özerk kılma anlamında değil, aksine medyanın bu etkilerden kurtularak
meydan okuyuşuyla demokratik kurumların varlığını tehdit eder bir konuma gelmesi gibi bazı
tartışmaları beraberinde getirmiştir (Özdinç, 2013:79).
Uluslararası iletişim ile sömürgecilik ve emperyalizm arasında doğrudan bir ilişki
kurulabilir. Sömürgeci ülkelerin, sömürgeleri ile aralarındaki iletişimin sağlanması için iletişim
yatırımları yapmaları gerekmiştir. Ancak uzak mesafelerdeki sömürgeler ile kısa sürede
haberleşebilmek için ise telgraf başta olmak üzere, bir dizi iletişim aracının icad edilmesi zorunlu
olmuştur. Çok farklı dil ve kültürdeki insanların ortak bir iletişim dili kurabilmeleri, ancak
harflerin, herkesin üzerinde uzlaştığı bir işaret dili ile mümkündür ve telgraf bu imkânı
sunmuştur. Liberalizm, malların ulusal sınırları aşarak yayılması kadar, fikirlerin de yayılmasının
gerekli olduğu mantığını yaygınlaştırmıştır. Yollar ve köprüler gibi iletim hatları kadar, telgraf
ve telefon telleri gibi iletişim hatlarının yaygınlaşması aynı zamanda demokrasinin
yaygınlaşması biçiminde yorumlanmıştır. Emperyalist ülkeler fikirlerini dünya çapında
yayabilmek için haber ajanslarını bir araç olarak kullanmışlardır. Birinci Dünya Savaşı yıllarında
uluslararası ajansların milli çıkarlara hizmet etmedikleri anlaşıldığından, Anadolu Ajansı’nın
kurulması elzem olmuştur. Ajansların haber üretim ve yayma biçimleri ve uluslararası iletişim
düzeni, gelişmiş ülkelerin çıkarlarına hizmet ettikleri gerekçesiyle sık sık eleştiri konusu
yapılmıştır. Bu konudaki en sert ve bilinen eleştiri ise 1980 yılında yayımlanan McBride
Komisyonu Raporu olmuştur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Uluslararası iletişimin nasıl ve hangi sebeplerle ortaya çıktığını öğrendik. İletişimin
sağlanması için hangi araçların icat edildiğini öğrendik. Liberalizm düşüncesinin haberlerin
sınırları aşmasına ve aynı zamanda emperyalist ülkelerin çıkarlarına nasıl hizmet ettiğini
öğrendik. Küresel haber ajanslarının, emperyalizm mantığı ile dünyayı nasıl paylaştıklarını
öğrendik. Milli çıkarların korunması için Anadolu Ajansı’nın kurulduğunu öğrendik. Dünyada
hâkim olan medya düzenine getirilen eleştirileri öğrendik.
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Bölüm Soruları
1.

Uluslararası iletişim ne demektir?

2.

Liberalizm ile uluslararası iletişim arasında nasıl bir ilişki vardır?

3.

Telgrafın uluslararası iletişimde belirleyici ve öncü bir rol oynamasının sebepleri

neler olabilir?
4.

Dünyadaki 4 büyük haber ajansını sayarak kuruluş tarihleri ve hangi ülke ajansları

olduğunu yazınız.
5.

Uluslararası haber ajanslarının dünyayı kendi aralarında paylaşmalarının mantığı

6.

Uluslararası paylaşıma göre Osmanlı toprakları hangi ajansın kontrolündedir?

7.

Anadolu Ajansı’nın kuruluş sebepleri nelerdir?

8.

McBride Komisyonu Raporunun temel eleştirisi nedir?

9.

Amerika ve İngiltere’nin McBride Raporuna çok sert tepki vermesinin nedenleri

nedir?

nelerdir?
10.

Soğuk savaş döneminde medyanın rolünü tartışınız.
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11. BASIN VE İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11. BASIN VE İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ
11.1.Basın Özgürlüğünün Tarihsel Gelişimi
11.2.Yeni Medya ve İletişim Özgürlüğü
11.3.Sansür
11.4.Akreditasyon Uygulaması
11.5.Embedded (İliştirilmiş) Gazetecilik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Basın özgürlüğünden ne anlamalıyız?
2. Medyayı yasalarla sınırlandırmak doğru mudur?
3. Sansürsüz, tamamen özgür bir basın düşünülebilir mi?
4. Basın akreditasyonu, basın özgürlüğünün neresindedir?
5. Savaş muhabirlerinin, savaşan taraflardan birinin kontrolünde habercilik yapması,
medyanın tarafsızlığına gölge düşürür mü?
6. Yeni medyalar sınırsız ve sansürsüz bir iletişim ortamı getirebildi mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Basın özgürlüğünün tarihsel
gelişimi

Basın özgürlünün tarihi
gelişim sürecini kavramak

Yeni medya ve iletişim

Sansürün anlamını ve
medyanın haber verme
özgürlüğünün sınırlarını
öğrenmek

özgürlüğü

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar
Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

Sansür

Bir basın kontrol
mekanizması olarak
akreditasyonu kavramak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

Akreditasyon uygulamaları

İliştirilmiş gazetecilik
uygulamalarının basın
özgürlüğündeki yerini
tartışabilmek

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

İliştirilmiş (embedded)

İnternetin medya ve iletişime Ders notları, ders anlatımı,
getirdiği yeni boyutları
sunumlar ve tavsiye edilen
öğrenmek
okumalar

gazetecilik
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Anahtar Kavramlar
•

Basın özgürlüğü,

•

Sansür,

•

İliştirilmiş gazetecilik,

•

Basın denetimi,

•

Akreditasyon
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Giriş
Basın özgürlüğü tarihi bir anlamda demokrasinin de tarihidir. Bilgi edinme temel bir
insan hakkıdır. İletişim özgürlüğü ve özgür bir medya, demokratik sistemleri ayakta tutan en
önemli dayanaklardan biridir. Medyanın katılımcı, evrensel insan hakları, etik ve ahlaki ilkeler
doğrultusunda, başta kendi hükûmeti olmak üzere, uluslararası sistemi sorgulayabilmesi, özgürce
eleştirebilmesi, bir anlamda “bekçi” 17 rolünü yerine getirebilmesi yerel ve evrensel demokratik
anlayışın gelişmesi açısından son derece önemlidir. İletişim sürecindeki eksiklikler ve engeller
aynı zamanda demokrasi eksikliğinin de kanıtıdır. Toplumun kendi sesini duyurması, kendi
isteklerini gerçekleştirmesi bir bakıma demokrasi ruhunu iletişim dünyasına getirmek anlamına
gelecektir.
Bu bölümde basın özgürlüğünün tarihi gelişimi ve yeni medyaların basına getirdiği yeni
boyutları ele alacak, basın özgürlüğünü engelleme ve zedeleme biçimlerinden sansür,
akreditasyon ve iliştirilmiş gazetecilik örneklerini tartışacağız.

Avrupa’da medya, halkı uyararak ve bilgilendirerek demokrasiyi koruma görevini üstlenmesinden dolayı 'bekçi
köpeği' (watchdog) olarak tabir edilmektedir.
17
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11.1.Basın Özgürlüğünün Tarihsel Gelişimi
Basın özgürlüğü tarihi demek, bir anlamda sansür başta olmak üzere basın üzerindeki
baskılara ve müdahalelere karşı yürütülen mücadelenin ve demokratikleşmenin tarihi demektir.
Modern demokrasilerin ortaya çıkması ve yerleşmesi basın özgürlüğü ile başa baş gelişmiştir.
Bir toplumdaki tüm görüşler ve çıkarlar basında yer bulabilmelidir. Basının en önemli
görevlerinden biri “kamu tartışmalarının ortak taşıyıcısı” olmaktır (Girgin,2000:126).
Matbaa ile kitle iletişim araçlarının ilki olan gazetelerin ortaya çıkması ile fikirlerin çok
geniş kitlelere çok kısa sürede ve mesaj kaybı olmadan yayılması mümkün hâle gelmiştir. Basılı
metinlerin yaygınlaşması bireysel akıl yürütme ve karar almayı kolaylaştırırken, kapitalizmin
ihtiyaç duyduğu standartlaşma da sağlanmıştır. 16. yüzyıldan itibaren gelişen yayıncılık sektörü
Batı’da entelektüel birikimi harekete geçirmiş ve basın mücadelesini de başlatmıştır (Karlıdağ,
2010’dan aktaran, Köker, 2013:109). Basın özgürlüğü mücadelesi hem din ve vicdan, hem de
düşünce özgürlüğü mücadelesi ile iç içe geçmiştir. Batı Avrupa’da reform hareketinin
güçlenmesinin ardından, dinsel özgürlükler dini kitap ve risalelerin yayımı aracılığıyla talep
edilmiş; Tanrı’nın insana bahşettiği aklın dini kurumlar ve devlet tarafından sınırlandırılması ve
engellenmesinin dini duyguları zedeleyeceği gerekçesiyle her türlü sansüre karşı çıkan
düşünürler, yayıncılık sektörünün gelişmesine destek vermişlerdir. Tüccarlara nerede, nasıl pazar
bulabileceklerini anlatan mektuplardan türetilmiş gazeteler yayın alanına girmiş ve sonraki
yüzyıllık bir süre içinde hızla yaygınlaşmışlardır. Böylelikle gazete sahipleri, gazetelere
enformasyon aktaran muhabirler ve basım ustaları aracılığıyla yeni iş imkânlarına kavuşan
tüccarlar ve imalatçılar basın özgürlüğü mücadelesinin, tıpkı yazarlar gibi, tarafı olarak daha
fazla özgürlük talebinin dile getirilmesine katkı sunmuşlardır (Köker, 2013b:109).
İkinci dünya savaşından sonra gazete, radyo, televizyon, sinema gibi kitle iletişim
araçlarının toplum yaşamında çok etkin bir yer edinmeye başlamıştır. Bu nedenle özellikle ikinci
dünya savaşında sonra “basın”dan ziyade daha geniş kapsamlı olan “iletişim” kavramı
kullanılmaya başlanmıştır. 1970’lerden itibaren ise basın özgürlüğü yerine, basın da dâhil olmak
üzere hayatın her alanını içine alan iletişim özgürlüğü kavramı kullanılmaya başlanmıştır.
1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 19. maddesinde iletişim
özgürlüğü şu şekilde tanımlanmıştır:
Herkesin, hiçbir sınır tanımadan kendi istediği şekilde enformasyondan yararlanma,
düşünce edinme ve yazma bakımından fikir ve ifade özgürlüğü vardır.
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Demokratikleşme basit bir niceliksel gelişme düzeyine indirgenmemelidir. İletişimin
demokratikleşmesi çağrısı, genelde sanıldığından çok daha fazla şeyi çağrıştırmaktadır. Mevcut
iletişim araçlarına halkın daha geniş biçimde girmesi demokratikleşme sürecinin sadece bir
parçasıdır. Tüm uluslar, siyasal güçler, kültürel topluluklar, ekonomik varlıklar ve sosyal gruplar
için daha eşit, yani ayrım yapmaksızın, güçsüzler üzerinde bir üstünlük taslamaksızın
enformasyon alışverişinde bulunma olanaklarının genişletilmesidir (MacBride, 1993: 191-192).
17. yüzyıldan itibaren basının görevinin ne olduğu ve nasıl denetleneceği tartışmaları
sürüp gitmektedir. O yıllarda basının görevi ve sorumluluğu “iktidarların tüm politikalarını
desteklemek ve devletin hizmetinde olmak”tı. O dönemde Avrupa’daki monarşiler, tebaalarını
çıkardıkları kanunlardan ve uluslararası anlaşmalardan haberdar etmek üzere gazeteler
çıkarmaya başladılar, bunlar daha sonra gerçek anlamda gazetelerde dönüştü. Güçlenmeye
başlayan liberalizmin basın alanındaki ilk temsilcisi olan John Milton’un “İngiliz
Parlamentosu’na Sansürsüz Basın Hakkında Söylev” başlıklı yazısı basın özgürlüğü açısından
bir klasik sayılmaktadır (Köker, 2013b: 110). John Milton’dan sonra 18. Yüzyılın başlarından
itibaren ise John Locke ve John Stuart Mill gibi düşünürlerin yazılarından güç alan kimi
gazeteciler, rasyonalizm ve insan hakları kavramlarını gündeme getirerek, görevlerinin devlet
hizmetinde olmak olmadığını ve kamuoyunu bilgilendirmek olduğunu dile getirerek, bir anlamda
görev alanlarını ve mesleki amaçlarını değiştirmeye başladılar (Girgin, 2000:124). 18. yüzyılın
sonlarından itibaren basının kendini meşrulaştırma düzenekleri, “özgür bilgi akışının tesisi, kamu
yararının sağlanması veya kamu yararının bekçisi olması” üzerine kurulmuştur (Köker, 2013b:
111).
İletişim Hakkının Kapsamı:
1979 yılında tamamlanarak yayımlanan UNESCO MacBride Raporu da iletişim
hakkından bahsetmiş ve bu hakkın “haberleşme hakkı”nın ötesinde üç başlık altında şu
şekilde özetlenmiştir:
•

Toplanma hakkı, tartışma hakkı, katılma hakkı ve diğer ortaklık hakları

•

Soruşturma hakkı, bilgilendirme, bilgilendirilme hakkı ve diğer enformasyon

hakları
•

Kültür edinme hakkı, seçme hakkı, özel yaşamın korunması hakkı ve insan

gelişmesiyle ilgili diğer haklar
(MacBride, 1993: 191)
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19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sosyalist anlayışa yakın yayıncılık güçlenmiş,
devletin baskıcı yönünün eleştirilmesinin yasal teminat altına alınması yönünde adımlar
atılmıştır. John Stuart Mill Özgürlük Üzerine (1859) başlıklı eserinde basın özgürlüğünü şu
şekilde savunmuştur (Köker, 2013b: 112-113):
•

Hükûmet ya da sivil toplum tarafından “yanlış” olduğu iddiasıyla susturulan bir

düşünce, doğru da olabilir.
•

Bir düşünce yanlış bile olsa, içinde birkaç dirhem hakikat bulunabilir.

•

Herhangi bir konuda egemen olan görüş, hemen hiçbir zaman hakikatin tamamı

değildir. Bu nedenle tam hakikate ancak bu düşünceyi diğerleriyle karşılaştırılarak varılabilir.
19. yüzyılın sonunda gazetecilik uzmanlık isteyen bir meslek olarak ayrışmaya başlamış
ve ilk meslek örgütleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Dönemin örgütlenme biçimi olan
sendikalaşmayı seçen basın sektörü çalışanları, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iş
güvencesinin sağlanması doğrultusundaki çabalarıyla basın özgürlüğü mücadelesinde önemli bir
aşama kaydedilmesini sağlamışlardır.
20. yüzyılda gazetelerin aşırı ticarileşmesi, eleştirel niteliklerinin yok olması, iktidarın
güdümüne girerek gözcü, bekçi, dördüncü kuvvet olma özelliklerini kaybetmeleri basına yönelik
eleştirilerin dozunun artmasına neden olmuştur. I. Dünya Savaşı yıllarında olağanüstü koşullar
gerekçe gösterilerek basına sansür uygulanmış, savaş sonrasında ise devletler “çoğulcu toplum
anlayışını zedelemeyecek şekilde” basını kanunla sınırlama yoluna gitmişlerdir. 2. Dünya
Savaşı’ndan sonra Batılı devletlerin çoğunda, basının kişilerin temel haklarına saldıracak şekilde
kötüye kullanımı önlemek ve basında tekelleşmeye mani olmak amacıyla yasal düzenlemelere
gidilmiştir (Köker, 2013b: 114).

11.2.Yeni Medya ve İletişim Özgürlüğü
Son çeyrek asırdır iletişim teknolojilerinde ve beraberinde medya alanında devrim
niteliğinde gelişmeler yaşanmaktadır. Özellikle internetin yaygınlaşması, akıllı telefonlar ve
tabletler ile anında bilgiye ulaşma ve yayma imkânının ortaya çıkması, bir taraftan dünyadan
haberdar olmak isteyen halklar için büyük bir umut olurken, diğer taraftan şeffaflık ve
sorumluluk konusunda her zamankinden daha fazla hassasiyet gerekmektedir. Arap Baharı’nın
başladığı günlerde El-Cezire mevcut yönetimler için çok rahatsız edici bulunup yasaklanırken,
baskıcı yönetimlere başkaldıran halklar için ise bir umut olmuştu.
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Uluslararası Basın Enstitüsü’nden Anthony Mills’e göre, “Özgür basın kim sahipse onun
için sürüyor” sözü hâlâ geçerliliğini korumakla birlikte, yeni medya öncesindeki “bilgi verip
vermeme kararının sadece iktidara sahip olanların elinde” olduğu dönemler ile mukayese
edilemeyecek kadar özgür bir ortam olduğunu da söylememiz gerekiyor (Mills, 2010: 31).
İnsanlar çok büyük sorunlarla boğuşurken, hükûmetlerin artık “her şeyin yolunda gittiği”
izlenimi yaratmaları zorlaşmıştır. Hükûmetler medyayı bir şekilde baskı altına almaya çalışırken,
vatandaşların internet ve sosyal medya üzerinden fikirlerini paylaşarak ve yaşadıkları olayları
cep telefonlarıyla kaydederek haber görüntüleri üretmeleri ve yaymaları iktidarların imajını
bozabilmektedir. Yani artık bilgi edinmek, üretmek ve yaymak için milyon dolarlara ihtiyacınız
yoktur. Bu yönüyle yeni medya, alternatif medya olarak da tabir edilmektedir.
İnternet ve yeni medyalar bir yandan enformasyona “sansürsüz” erişim olanakları ile
daha demokratik bir iletişim ortamı sunarken, öte yandan da mevcut eşitsizlikler devam
etmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkeler arasındaki enformasyon
uçurumu geleneksel medya ile kıyaslanacak ölçüde olmamakla birlikte, yine de merkez ile çevre
ülkeler arasında bir dijital uçurumdan (digital divide) bahsedilebilir. Ekonomik eşitsizliklerin bir
uzantısı olarak internet kullanımındaki ülkelerarası ve ülke içi eşitsizliği ifade eden dijital
uçurum sürmektedir. Teknik üstünlük bir yana, ağ sisteminde dolaşan ve internet üzerinde
yayınlanan içeriğin ezici çoğunluğu geleneksel medyada dağıtılan içeriğin aynısıdır ve bu içerik
hâkim ideolojinin fikirlerine hizmet edecek biçimde üretilmekte (Özdemir, 2013:101) ve ağ
sisteminde dolaşıma sokulmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler ağ teknolojisinin sunduğu iletişim
imkânlarından faydalanabilmek için uluslararası şirketlere ve gelişmiş ülkeler bağımlı
durumdadırlar. Bu durum masaüstü sömürgecilik 18 kavramını gündeme getirmiş ve internetin
eşitlikçi bir alternatif medya olma potansiyeli tartışmaya açılmıştır.

11.3.Sansür
Düşünce özgürlüğünün kısıtlanması matbaanın ortaya çıkmasından sonra hız kazanmış
olmakla birlikte, bazı tarihçilere göre sansür, yani gerçeklerin gizlenmesi ve halkın
bilgilenmesinin önlenmesi alışkanlığı insanlık tarihi kadar eskidir. Bu tarihçiler, sansürün ilk
örneği olarak ölümsüzlüğü arayan Gılgamış’a bu hayalden vazgeçerek dünya nimetlerinden
yararlanmasını öneren Siduri isimli bir kadının, bu öğüdünün sansürlenerek Gılgamış
Destanı’ndan çıkarılmasını örnek göstermektedir. Ayrıca Eski Yunan’da Sokrates’in
düşüncelerinden dolayı ölüm cezasına çarptırılması ve Perikles’in kendisini eleştiren
Masaüstü Sömürgecilik, merkez ülkelerin her türlü bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerini (içerik, donanım,
yazılım, hizmetler, uygulamalar) çevre ülkelere pazarlaması için kullanılmaktadır.
18
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muhaliflerini sürgüne göndermesi, sansürün ve düşünce özgürlüğünün kısıtlanmasının bilinen en
eski örneklerindendir (Öymen, 2014:31).
Günümüzde özgürlük, bireyin siyasal iktidar karşısındaki konumu ile ölçülmektedir.
Demokratik toplumlarda devlet, siyasal otoriteye karşı bireyin özgürlüklerini güvence altına
almakta ve bireyin özgürce yaşayabilmesi için gerekli tedbirleri almak ve toplumsal yapıyı
korumak ile görevli olmaktadır. Demokrasinin gereği, her türlü görüşü, hatta anayasaya aykırı
görüşleri dahi açıklayabilmek, ancak anayasaya uygun hareket etmektir. Düşünce ve görüşlerin
açıkça ifade edilebilmesi, siyasal iktidar da dâhil olmak üzere her türlü kurum ve kuruluşun
özgürce eleştirilebilmesinin en etkili yolu basın yoluyla eleştiridir. Basın, halkın haber almasını,
öğrenmesini, olaylar ve sorunlar üzerine düşünmesini ve nihayet görüşlerini geniş kitlelere
açıklamasını sağlar (Kabacalı, 1990:7).
Bir Sansür Biçimi Olarak Hükûmet - Medya İşbirliği:
Basından bilgi saklayan Amerikan hükûmeti, Soğuk savaş döneminde (1960) Sovyetler
Birliği’ne karşı kesinlikle U-2 casus uçaklarını kullanmadığını söylemekteydi. Ancak,
Sovyetler Birliği bir Amerikan U-2 casus uçağını düşürmüş, uçağın pilotunu basına
tanıtmış, pilot da olayı kabul etmiştir. Bu olay Amerikan basınının hükûmetin
açıklamalarına karşı daha temkinli olmalarını sağlayacak, “gözlerinin açılmasına yardımcı
olacak” bir olay olarak kayıtlara geçmiştir.
(Alemdar, 1990: 52)

Sansür, genellikle basının kontrol altına alınması, bazı kavram ve fikirlerin basılmasının,
yayımlanmasının veya dağıtılmasının önlenmesidir. Sansürün hedefi, fikir ve düşünce açıklama
özgürlüğü hakkının kullanımını denetim altına almak, böylece toplumu, devletin istediği
standartlara uygun biçimde korumaktır. Sansür genellikle iktidar eliyle uygulanır. Sansür,
iktidarda bulunanların, korunmasını zorunlu gördükleri toplumsal ve ahlaki düzeni baltalayan ya
da baltalayacağına inandıkları düşünce, kanı ve eğilimlerin ortaya atılışını sınırlama politikası
olarak tanımlanmıştır. Bir ülkede anayasa veya yasalarla düşünceye sınır getirilmişse, orada
dolaylı sansür olduğu düşünülmektedir (Kabacalı, 1990:7).
ABD’de hükûmet ile basın arasında “ülkenin düşmanlarına karşı ortak tutum alma”
anlayışı gelişmiştir. En zor ikna olan muhabirler bile “ulusal güvenlik” ve “ulusal çıkarlar” söz
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konusu olduğu zaman, iyi bir yurttaş olmanın her şeyden önce geldiğini kabul edebilmektedirler.
Bu anlayışla Washington Post’un ulusal güvenlik muhabiri Chalmers Roberts, Başkan
Kennedy’den Domuzlar Körfezi çıkarmasını planladığını öğrendiğinde “manşetlik bir haber
yakaladım” diye sevinmemiş, ulusal güvenlik hassasiyeti ile kısa bir haber yaparak
“Kennedy’nin de desteklediği Castro aleyhtarı Kübalılar adayı ele geçirmek için savaşmaya
hazırlanıyor” demekle yetinmiştir. Kennedy’nin özel dostu ve gazetenin sahibi Philip Graham da
yorum sayfalarında Küba sorunu ile ilgili hükûmeti destekleyecek yazılar yazdırmış ve karşıt
yazıların kullanılmasına izin vermemiştir (Alemdar, 1990: 13-14).
Gazetecilerin “ulusal çıkarlar”ı veya birlikte çalıştığı “hükûmet çıkarlarını” her türlü
ilkenin önüne koyarak, “sorumlu gazetecilik” anlayışı geliştirmeleri de bir çeşit sansür yöntemi
olarak yorumlanabilir. Bu yöntemin olumlu veya olumsuz, olması gerekip gerekmediği ise ayrı
bir tartışma konusudur. Özellikle başkentlerde görev yapan muhabirler o ülkenin devlet ve
hükûmet yetkilileri ile yakın çalışmak durumunda kalmakta ve bu yakınlık “yazılsa olay olacak”
birçok olayın muhabirlerce “görmezden gelinmesi” ile tarihin karanlık sayfalarında
kalabilmektedir. Otosansür olarak yorumlanabilecek bu durumu gazetecilik jargonu ile ifade
edersek “muhabir yazdıklarıyla değil, bazen yazmadıklarıyla güçlüdür.”
Ülkemizde sık sık bazı konularda medyanın yayın yapmasına mahkeme kararı ile yasak
getirilebilmektedir. Özellikler devam eden bazı kritik hukuki süreçlerin, medya aracılığı ile
yönlendirilmemesi

ve

etkilenmemesi

gerekçeleriyle,

halkın

haber

alma

hakkı

sınırlanabilmektedir. Basının hükûmet ile işbirliği yaparak “ulusal çıkarlar”ı gözeterek bazı
bilgileri bilmesine rağmen yayınlamaması, halktan bilgi gizlemesi de bir nevi sansür olarak
nitelendirilebilirken, hükûmetin de bu işbirliğine aykırı olarak basından bilgi saklaması veya
yanlış bilgilendirmesi ayrı bir husus olarak değerlendirilmektedir (Alemdar, 1990:52).
Sansür, yazarları, gazetecileri, televizyon ve radyo habercileri ve yeni dönemde internet
habercileri fikirlerini açıklarken ve haber yaparken yasayla belirlenen sınırlar içinde kalmaya
zorlar. Gazeteciler (veya her türlü fikir işçileri, haberciler) haber ve fikir üretirken kendilerini
“kurallara bağlı kalmaya” odaklarlar. Böylece bir öz denetim veya oto sansürden de bahsetmek
mümkün hâle gelmektedir. Bazı durumlarda, yayımlanan haber yasalara uygun olsa bile, etik
olmayabilir. Bu tür durumlara karşı, basın kendi kendini denetleme yoluna gitmiş ve bazı öz
denetim mekanizmaları geliştirmiştir. Bu konu önümüzdeki ünitede ayrıntılı biçimde ele
alınacaktır.
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11.4.Akreditasyon Uygulaması
Akreditasyon, bir ürün veya hizmetin piyasa şartlarına ve yönetmeliklere uygunluğunu
göstermek üzere belgelendirme işlemidir. Ancak medya alanındaki akreditasyonu da bir tür
denetim ve sansür yöntemi olarak ele almak gerekmektedir. Çünkü çeşitli kurum ve kuruluşların
etkinliklerine çağırılmaya layık bulunan medya mensuplarına akredite denmektedir. Akredite
olamamak, o toplantıyı izleyip haberleştirememek, yani halk adına bilgi alınmasının
engellenmesi anlamına gelmektedir. Türkiye’de akredite kavramının medya alanında yaygın
olarak kullanılmaya başlanması, 28 Şubat sürecinin olağanüstü ortamında çok sık kullanılan
“akredite basın mensubu” deyimi ile birlikte olmuştur. Türkiye demokrasisinin olağanüstü
dönemlerinden birinin yaşandığı o yıllarda Genel Kurmay Başkanlığı başta olmak üzere, üst
düzey devlet kurum ve kuruluşlarının basın toplantılarına davet edilecek gazeteciler ve medya
kuruluşları “akredite” edilerek, sadece bu “seçilmiş” kişi ve kurumlara toplantıları izleme fırsatı
veriliyordu. Türkiye’nin siyasi ve demokratik durumunun normale dönmesiyle birlikte birçok
basın grubunun akredite olamama sorunu çözülmüştür. Ancak, Genelkurmay, Cumhurbaşkanlığı
ve Başbakanlık tarafından düzenlenen organizasyonlar için hangi basın organlarından kaç kişinin
gelebileceği, toplantı öncesinde de kimlerin katılacağına ilişkin listelerin hazırlandığı
akreditasyon uygulamaları hâlen devam etmektedir.
Akreditasyon Örneği:
Amerika Irak işgalini izleyecek muhabirler için bir havuz sistemi oluşturmuş ve sadece
Amerikan çıkarlarına hizmet eden gazeteciler buraya dâhil edilmiş ve sadece havuzdaki
gazetecilerin girebileceği bazı özel alanlar belirlemiştir. The Guardian için çalışan bir
muhabir ve Robert Fisk “kurallara uygun haber yapmadığı” gerekçesiyle havuzdan
çıkarılmıştır.
(Hussain, 2010: 33).

Akretitasyon uygulaması sadece Türkiye’ye mahsus bir uygulama değildir. En bariz ve
basın özgürlüğü açısından en sıkıntılı akreditasyon uygulamalarına Amerika’nın Irak işgali
sırasında rastlanmıştır. Irak Savaşı sırasında muhabirler için bir havuz sistemi oluşturulmuş ve
sadece bu havuzdaki gazetecilerin girebileceği alanlar belirlenmiştir. Savaşta Batı ve Amerikan
çıkarlarına uygun haber yapmayan muhabirler bu havuza dâhil edilmemiş ve mevcutlar da
çıkarılmıştır. Örnek vermek gerekirse, The Guardian için çalışan bir muhabir ve Robert Fisk
“kurallara uygun haber yapmadığı” gerekçesiyle havuzdan çıkarılmıştır (Hussain, 2010: 33).
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Küreselleşme ve medya teknolojisinin gelişmesi özgür basın için yeterli değildir. Cephede
savaşan taraflar, özellikle “milli” gazetelerin çalışanlarından tarafsız ve bağımsız haber
yapmaları değil, savaşın bir tarafı olmaları beklenmektedir.

11.5.Embedded (İliştirilmiş) Gazetecilik
İliştirilmiş gazetecilik (Embedded Journalism), savaş ve sıcak çatışma alanlarında,
çatışmanın bir tarafındaki askerlerle beraber hareket eden ve savaşı onların açısından görüp
yansıtan muhabirler için kullanılan bir kavramdır. Uygulaması çok daha eski olsa da en pervasız,
en tartışmalı kullanımı 2003 yılında başlayan Amerika-Irak Savaşı’nda olmuştur. Değişik
zamanlarda toplam 775 gazeteci ve fotoğrafçı ABD ordusuna ‘iliştirilmiş’ olarak savaş bölgesine
götürülerek, ‘zırhlı araçlar içinden gördükleri savaşı’ ABD ve dünya kamuoyuna
‘yansıtmışlardır’. Neden böyle bir uygulamaya gittikleri sorulan Deniz piyade yarbayı Rick
Long, ‘Açık söyleyeyim, savaşı kazanmak istiyoruz. Ve enformasyon da bu savaşın önemli
bir parçası. Biz de enformasyon alanını domine etmek istiyoruz’ yanıtını vererek, aslında
embedded gazetecilerin olan bitenleri gazetecilik ilkeleri gereği “olduğu gibi” değil, tam da
“Bush yönetiminin istediği gibi” vererek bir anlamda silahlı kuvvetlere destek amaçlı olay yerine
götürdüklerini itiraf etmiştir.
Savaş hattının kendine özgü risk ve tehlikeleri nedeniyle, ‘Embedded journalism’i
kaçınılmaz gören gazetecilik otoriteleri de olmasına rağmen, genellikle bu tür gazetecilik
anlayışı şiddetle eleştirilmektedir. İliştirilmiş gazeteciliği eleştiren medya otoriteleri, bu tür
gazetecilere yaptıkları işi ima ettiğine inandıkları şekilde, çok iğneleyici bir biçimde “inbedded
journalist (yatağa girmiş gazeteciler)” demektedirler. Reuters adına 2. Dünya Savaşı’nı takip
eden ‘iliştirilmiş gazeteci’lerden Charles Lynch, yıllar sonra bir itirafında o yıllardaki
gazeteciliğini, “Hükûmetin propaganda kolu olmuştuk. Başlangıçta hükûmetin sensorları
bizi yönlendiriyordu. Kısa süre sonra biz kendimiz sensora dönüşmüştük. Hepimiz birer
tribün amigosuyduk artık” şeklinde anlatmıştır. 19
Basın özgürlüğünün tarihi bir anlamda demokrasinin tarihidir. Fikirlerin açıkça beyan
edilmesi ve yayılabilmesinin en etkili yöntemi basını kullanmaktır. Bu yönüyle fikir özgürlüğü
ile basın özgürlüğü el ele ilerlemektedir. Bu yönüyle sansür aslında basının kısıtlanması değil,
fikir özgürlüğünün kısıtlanması demektir. Fikirlerin açıklaması ve yayılmasının yasalarla
sınırlandırılması dışında da sansürün çok farklı yöntemleri bulunmaktadır. Akreditasyon
uygulamaları ve iliştirilmiş gazetecilik örnekleri de bir nevi “gerçeklerin gizlenmesi”ne hizmet
19

http://amerikabulteni.com/2014/01/06/ilistirilmis-gazetecilik-embedded-journalism-nedir/
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eden uygulamalar olup, sansür kapsamında değerlendirilebilir. Yeni medyalar, hükûmet
denetiminden kaçmaya daha elverişli olduğundan bir nevi “alternatif medya” olarak da
nitelenebilmekte ve iletişim özgürlüğünün bir kanalı olarak yorumlanabilmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
İletişim ve basın özgürlüğü mücadelesinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu öğrendik.
Sansürün yasalarla uygulanabildiği gibi, akreditasyon, iliştirilmiş gazetecilik veya hükûmet ile
anlaşmalı biçimde yayın yapılarak da yapılabildiğini öğrendik. Yeni medyanın sansüre karşı bir
alternatif olabileceğini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1.

Sizce basın özgürlüğünün sınırları ne olmalıdır?

2.

Devletin yasalarla basını sınırlamasını doğru buluyor musunuz?

3.

İnternetin

yaygınlaşmasıyla

birlikte

her

türlü

habere/bilgiyi

ulaşmanın

kolaylaştığını, sansürün artık imkânsız ve gereksiz hâle geldiğini söyleyebilir miyiz? Neden?
4.

Zaman zaman mahkeme kararları ile bazı konularda haber yapılmasının

yasaklanması size göre “3. Kişilerin haklarının korunması” olarak mı, yoksa “halkın haber alma
özgürlüğünün engellenmesi” olarak mı yorumlanabilir?
5.

Resmi kurumların basın toplantıları için gazeteci veya yayın organı listesi

hazırlamasını, akreditasyon uygulamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
6.

Bazı işadamlarının, bir ülkenin başbakanının veya cumhurbaşkanının uçağında

seyahat ederek haber üreten muhabirlerin yeterince “özgür” haber yapabileceklerini düşünüyor
musunuz?
7.

İliştirilmiş gazetecilik ne demektir?
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12. MEDYA VE ETİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12. MEDYA VE ETİK
12.1.Ahlak Kavramı
12.2.Etik Kavramı
12.3.Kişisel, Örgütsel ve Mesleki Etik
12.4.Medya Etiği
12.5. Türkiye’de Özdenetim Yöntemi Olarak Basın Ahlak İlkeleri
12.6.Türkiye’de Özdenetim Uygulamaları
12.6.1.Türk Basın Birliği
12.6.2.Basın Şeref Divanı
12.6.3.Basın Konseyi
12.6.4.Medya Etik Konseyi
12.7.Bir Özdenetim Biçimi Olarak Okur Temsilciliği (Ombudsmanlık)
12.8.Yeni Medyada Etik ve Ahlak
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Ahlak ve etik kavramlarının farkı nedir?
2. Öznel bir olgu olan ahlak, mesleki olarak nasıl standartlaştırılabilir?
3. Medya organları Basın Ahlak İlkeleri’ne uymak zorunda mı?
4. Ahlak ilkeleri bir çeşit sansür/otosansür müdür?
5. Ombusmanlık nedir ve medyada nasıl uygulanabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Ahlak kavramı

Bireysel ve meslak ahlak
kavramlarının tanımını ve
önemini kavramak

Etik kavramı

Mesleki etikin toplumsal
hayattaki önemini anlamak

Basın ahlak ilkeleri

Medyanın ilkeli olmasının
getirilerini kavramak

Türkiye’de özdenetim

Basının kendi kendini
kontrol etme biçimlerini
öğrenmek

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar
Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar
Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

Ombudsmanlık kurumunun
medya için önemini
kavramak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

biçimleri
Ombudsmanlık
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Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

Anahtar Kavramlar
•

Ahlak,

•

Etik,

•

Basın ahlakı,

•

Mesleki etik,

•

Öz denetim,

•

Ombudsmanlık,

•

Basın Konseyi
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Giriş
Etik ve ahlak kavramları birbiriyle ilişkili kavramlardır. Hatta bu ilişki kimi zaman zaman
birbirlerinin yerine kullanmaya kadar varabilmektedir. Geçmişte bu kavramı birbiri yenine
kullanma daha sık rastlanan bir durumdu. Medya etiği kavramı kullanılmadan önce uzun süre,
basın ahlakı kavramı kullanılmıştır. Ahlak ve etik günlük dilde her ne kadar sıklıkla birbirinin
yerine geçecek şekilde kullanılıyorsa da aynı anlama gelmemektedir. Bu yüzden Medya Etiği ve
Basın Ahlak İlkeleri konularına önce “ahlak” ve “etik” kavramlarını ele alarak konuya
başlamamız yerinde olacaktır. Daha sonra Türkiye'de Özdenetim Biçimleri’nin 4 farklı
kurumsallaşmasından ve ombudsmanlık mekanizmasından bahsedeceğiz.
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12.1.Ahlak Kavramı
Türk Dil Kurumu’nca ahlak, “Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları
davranış biçimleri ve kuralları: İyi nitelikler, güzel huylar” olarak tanımlanmaktadır. Ana
hatlarıyla ahlak, genellikle insanların kendisine göre yaşadıkları bir ilkeler topluluğu, bir kurallar
toplamı anlamına gelir (Arslan, 1996: 118). Ahlak, insanın iyi veya kötü olarak
vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu
iradeli davranışlar bütünü ve bu konularla ilgili ilim dalıdır. Ahlak, Arapçada ‘seciye, tabiat,
huy’ gibi manalara gelen hulk veya huluk kelimesinin çoğuludur. Sözlüklerde çoğunlukla
insanın fizik yapısı için halk, manevi yapısı için hulk kelimelerinin kullanıldığı kaydedilir.
Sosyolojik anlamı ile düşünüldüğünde ahlak, bireylerin karmaşık toplum yapısı içinde
birlikte yaşamalarının temelini teşkil eden toplumsal kurallardan oluşan bir yapıdır. Her
toplumun üzerinde asgari düzeylerde uzlaşabileceği çok sınırlı sayıda ahlak kuralları bulunmakla
birlikte, ideolojik, kültürel ve dini farklılıklar nedeniyle bütün toplumların uzlaşabileceği bir
ahlak standardının yakalanması mümkün değildir. Ayrıca toplumun dinamik yapısı, sürekli bir
değişim içinde bulunması, statik ahlak kuralları bütünü oluşturulmasını engellemektedir
(Alemdar, 1990:18).
Zamana, toplum ve kültürlere göre değişiklik gösteren davranış yöntemlerine karşılık
ahlak, zorunlu ve değişmeyen davranış kurallarına işaret etmektedir. Terim olarak ahlak;
"umumi bir hayat tarzını", "bir grup davranış kuralını" ve "davranış kuralları veya hayat tarzları
üzerinde yapılan fikri bir araştırmayı" ifade etmek üzere üç farklı şekilde kullanılır (Kılıç, 1992:
1–2). Türkçede ise ahlak, insanın başka varlıklarla belirli normlara göre gerçekleşen ilişkiler
toplamını, insanın söz konusu ilişkileriyle bu varlıklara yönelen eylemlerini düzenleyip
anlamlandıran norm, ilke, kural ve değerler bütününü ifade eder (Cevizci, 2002: 3).
Ahlak kurallarının, din ve hukuk kurallarıyla yakın ilişkisi bulunmaktadır. Ahlak
kurallarının birçoğu, din kurallarına da girmiştir. Aslında din kurallarının hemen hepsi, aynı
zamanda birer ahlak kuralıdır. Ahlak kuralları da, din ve hukuk kuralları gibi, kişiler arasındaki
ilişkileri düzenleyen davranış kurallarıdır (Girgin, 2000: 154). Başta hadisler olmak üzere İslami
kaynaklarda hulk ve ahlak terimlerini genellikle iyi ve kötü huyları, fazilet ve reziletleri ifade
etmek üzere kullanılmış, özellikle iyi huylar ve faziletli davranışlar hüsnü’l huluk, mehâsinü’l
ahlak, mekârimü’l-ahlak, el-ahlakü’l-hasene, el-ahlaku’l hamîde, kötü huylar ve fena
hareketler ise sûü’l-huluk, el-ahlaku’zemîme, el-ahlaku’s seyyie gibi terimlerle karşılanmıştır
(TDV, 1989: 1).
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Ahlak:
Türk Dil Kurumu Felsefe Terimleri Sözlüğü’nde ahlak;
1-

a. Belli bir dönemde belli insan topluluklarınca benimsenmiş olan, bireylerin

birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen törel davranış kural, yasa ve ilkelerinin toplamı.
b. Çeşitli toplumlar ve çağlarda kapsam ve içeriği değişen ahlaki değerler alanı.
2- Bir kişi ya da bir insan öbeğince benimsenen eylem kurallarının toplamı.
3- Ahlaki olan şeylerle bağlantısı olan bir görüşler dizgesi
4- Felsefenin bir dalı olarak:
a. Ahlak üzerine kavramsal öğretiler.
b. İnsanların kişisel ve toplumsal yaşamdaki ahlaki eylemlerine ilişkin sorunları inceleyen
felsefe öğretileri şeklinde tarif edilmektedir.
Ahlak, toplumda yerleşmiş değer yargılarıdır. Ahlaki değer yargıları, “iyi” veya “kötü”
sübjektif ve temelsiz değer yargıları değildir. Ahlaki kurallara uymamak, topluma ve bireye son
tahlilde mutlaka zararlıdır. Bir fiilin “zararlı” olması ise bir değer yargısı değil, bir “gerçek”
yargısıdır. Şu hâlde ahlaki değer yargılarının temelinde, diğer değer yargılarından farklı olarak
bir gerçek yargısı vardır; ahlaka aykırı davranış zararlıdır. Şu hâlde ahlaka aykırı davranış
“zararlı” olduğu için “kötüdür”. Ahlaki değer yargılarının temelinde gerçek yargısının
bulunması, her insan için geçerli olabilecek ahlaki kuralların araştırılması sonucunu
doğurmuştur.
Çeşitli ideolojiler, kendi ahlaki değer yargıları öğretilerini kurmuşlardır. Toplumdaki
davranış kuralları yanında (ahlaki töreler) ahlakın nasıl olması gerektiği hakkında teklifler
yapılmış “ahlak felsefesi”nden, “teorik ahlak”tan “etik”ten söz edilmiştir.
Diğer taraftan ahlaki değer yargılarının temelinde gerçek yargısının yatmakta olduğunu
sezen bazı düşünürler de bilime dayanan ahlak öğretileri kurmaya çalışmışlardır. Ne var ki
insanların yargıları çeşitli önyargılar, “beyin yıkama eylemleri”, kültür ve idrak seviyesi gibi
faktörler dolayısıyla gerçek yargıları alanında bile birbirinden farklılaşır (Hatemi, 1976: 22).
Ahlakın ilgisiz kaldığı insanî davranış alanı yoktur. Mesleklerin de toplum içinde bir
247

görevi vardır. Bu meslekler ancak toplum için yararlı oldukları ölçüde ve alanda meşru olurlar.
Topluma “zarar” verildiği anda, sınırın aşıldığı anda, topluma kendisini savunma hakkı ve görevi
verilmiş olur. Basın mesleği de bu kuralın dışında kalamaz (Hatemi, 1976: 31).

12.2.Etik Kavramı
Etik, felsefenin bir dalı olarak ahlaki sorunlar ve ahlaki yargılar hakkında felsefi düşünme
anlamındadır (Frankena, 2007: 20). Ahlak felsefesinin kavramsal boyutunu ve ahlakın teorik
kısmını oluşturmakta ve ahlak üzerinde felsefi çerçevede düşünmek anlamında kullanılmaktadır.
Böylece neyin iyi neyin kötü, doğru ve yanlışın ne olduğu, insan yaşamının amacının ne olması
gerektiği, ahlaklı ve erdemli bir yaşamın içeriğinin nelerden oluştuğunu araştıran felsefenin bir
dalı olarak etik, ahlaki kavramları analiz ederek, iyinin ve doğrunun ne anlama geldiği, bir
eylemi iyi ya da yanlış yapan unsurların ne olduğu gibi konular üzerinde durmaktadır (Durak,
2003: 12-16).
Felsefenin bir disiplini olan etik, kendini ahlaki eylemin bilimi olarak anlamakta,
ahlakilik kavramını temellendirmek üzere insan pratiğini, var olan ahlakilik koşulları açısından
araştırmaktadır. Ahlakilik, bir eylemi ahlaki açıdan değerlendirme sonrasında iyi bir eylem
olarak tanımlama olanağını veren nitelik anlamına gelmektedir (Pieper, 1999: 22).
Etik kuralları daima bir kültürün dinî inançlarına, sosyal normlarına, tarihi şartlarına ve
ekonomi felsefelerine bağımlıdır. Bu nedenledir ki, etik ilkelerine gönderme yapılırken
standardın uygulandığı sistemi göz önünde bulundurmak büyük önem taşımaktadır (Matelski,
2000: 11).
Türkçede günlük kullanımda etik ve ahlak sözcükleri çoğu zaman aynı anlamda
kullanılsalar da aralarında ayrımlar vardır. Türkçeye Arapçadan geçen ahlak sözcüğü hulk
sözcüğünün çoğuludur. Hulk sözcüğü, bir insanın yaradılışı gereği gerçekleştirdiği davranışları
anlatır ve huy, âdet alışkanlık anlamındadır. Ahlak ise bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda
oldukları davranış biçimleri ve kuralları ile iyi niyetler ve güzel huyları kapsar. Çoğunlukla
hekimlik mesleğinde kullanılan deontoloji sözcüğü ise meslek ahlakı, ödev bilgisi anlamına
gelmektedir (Uzun, 2007: 11).
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Etik:
Türkçe sözlükte de etik sözcüğü “töre bilimi”, “Bir meslek grubunun uymak zorunda
olduğu davranışlar bütünü”, “etik bilimi” ve “ahlaki, ahlakla ilgili” karşılıklarını
kapsamaktadır.
Etik aynı zamanda, insan davranışlarını ahlakilik kuralları içinde araştıran “ahlak bilimi”
anlamına gelmektedir. Ahlak ve ahlaki anlamlarını da içermektedir.
Felsefe bilimi açısından bakıldığında, etik kavramının tarihinin eski olmasına karşın, iş
ahlakı olarak bu kavramın tartışılması, çok eskilere gitmez. Aslında, Platon ve Aristo’dan beri
zanaatkârın işini nasıl doğru yapacağı konusunda bazı ilkeler vardır. Osmanlı döneminin önemli
bir kurumu olan Ahiliğin en önemli özelliklerinden biri iş yapma ahlakı olarak tanımlanmıştır.
Max Weber de kapitalizmin gelişmesini belirli bir dünya görüşü olarak Protestan etiğine
bağlamıştır. Bütün bunlar, “doğru nedir?” sorusuna yanıt vermenin yanı sıra, “doğru iş nasıl
yapılır” sorusuna yanıt olarak etik tartışmasının bir geçmişi olduğunu gösterse de, meslek
etiklerinin iş dünyasında sistematik olarak tartışılması görece yeni bir olgudur (Uzun, 2007: 16).

12.3.Kişisel, Örgütsel ve Mesleki Etik
İyinin veya kötünün, doğrunun veya yanlışın ne olduğunu tanımlayan, oluşturduğu ilkeler
ile de iyiyi, güzeli ve doğruyu arayan bir felsefe dalı olan etik, bireyin davranışlarını ahlakilik
temelinde araştırır. Kişisel etiğin kaynağı, öncelikle bireyin kendi vicdanıdır. Herkes doğru ve
yanlışı kendi vicdanı ile algılayıp hareketlerini ona göre şekillendirecektir. Ancak, medya ve
iletişim sektöründe çalışan bireylerin, daha hassas ve duyarlı olması gerekmektedir. Çünkü
iletişim sektöründe çalışanların verdiği mesajlar sadece kendilerini ve yakın çevrelerini değil,
medya aracılığı ile yayıldığı bütün toplumsal kesimleri etkilemektedir.
Bireysel olarak her iletişimci içinde bulunduğu toplumsal yapı ve genelde insanlık için,
topluma sunduğu mesajların olumlu ve olumsuz etkilerini kendi vicdanı içinde belirlemelidir.
Bireysel olarak iletişimci (televizyoncu, gazeteci, köşe yazarı, internet mecrasında kamuoyuna
haber ve yorum ileten kişiler vb.) kendi etik değerlerini belirler, etik kodlarını ortaya koyarsa,
buradan hareketle örgütsel ve mesleki etik değerleri belirlemek daha kolay olacaktır (Özkan,
2014: 24).
Örgütsel etik, yasal çerçevede çalışanlarda aynı tür davranışların yerleştirilmesini
sağlayan, örgütün topluma karşı yerine getirmeyi üstlendiği hizmetleri yaparken bazı toplumsal
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sorumlulukların da üstlenildiğini gösteren ilkeleri kapsamaktadır. İletişim sektöründe örgütsel
etik önemli bir yere sahiptir; çünkü kurumlar etik değerlere sahip çıkıp bağlı kaldıklarında
okuyucuların/izleyicilerin güvenini kazanmakta, inanılırlıkları ve itibarları artmaktadır.
Mesleki etik ise belirli bir meslek grubunun mesleğe ilişkin oluşturduğu, koruduğu,
uyduğu ilkeler bütününü kapsar. Mesleki etik ilkeleri; kişisel eğilimleri sınırlar, mesleği yapan
kişilerden belirli davranış kalıpları bekler, bunlara uymayanları dışlar ve meslek içi rekabeti
düzenler. Mesleki etik ilkeleri, mesleğin kendi içinde denetimini yapmayı amaçlayan çok özel
denetim mekanizmalarıdır. İletişim sektörünün/mesleğinin bugün karşı karşıya kaldığı güven ve
itibar sorununun kaynağını, etik ilkelere olan duyarsızlığında aramak gerekir. Kaybedilen
itibarın, güvenin ve saygınlığın tekrar kazanılmasının yolu etik değerlere sahip çıkmaktan
geçmektedir (Özkan, 2014: 24).
Gazetecilik söz konusu olduğunda gazetecilik ahlakı, meslek ilkeleri, davranış kodları,
gazetecilik deontolojisi ve gazetecilik etik kuralları gibi adlarla anılan kodlar, mesleği
düzenleyen davranış kurallarına işaret etmektedir. Gazetecilik etiği ise hem uyulması gereken
kuralları hem de gazetecilik ahlak kurallarının incelenmesini kapsamaktadır (Uzun, 2007: 12).

12.4.Medya Etiği
Küreselleşme sürecinin beraberinde getirdiği teknolojik devrim, iletişim araçlarını
yaygınlaştırdığı, çeşitlendirdiği gibi etkisini de artırmıştır. Bugün kitle iletişim araçları,
toplumları yönlendirme, etkileme, kanaat oluşturma gücüne sahiptir. Böylesine önemli bir
gücün, etik değerlerden bağımsız olması, “medya özgürlüğünü” bahane göstererek etik ilkeleri
hiçe sayması elbette kabul edilebilir bir görüş değildir. “Etik ilkeleri” özgürlükleri kısıtlayan,
yaratıcılığa gem vuran bir ayak bağı olarak değerlendirmek kuşkusuz azgelişmişlik göstergesidir.
Demokrasi kültürünün yerleşmediği, toplumsal sorumluluk bilincinin gelişmediği ülke ve
toplumlarda ancak etik değerler özgürlüklerin önünde bir engel olarak görülebilir. Modern
toplumlar için etik değerler, saygınlığın, itibarın, güvenin temelidir (Özkan, 2014: 24).
1970’lerde kitle iletişim araçlarının büyümesi ve çeşitlenmesiyle iletişim etiği
konusundaki araştırmalar da ivme kazanmıştır. Bu çerçevede, medya sorumluluğu, medya
performansı ve kamusal yarar sorunları, iletişim etiğinin merkezi hâline gelmiştir. Enformasyon
toplama ve haber üretme rolleri verilen kitle iletişimciler, hazırladıkları ve yayımladıkları
içeriklerin

izleyicileri

etkileyebileceğinden

yerleştirilmişlerdir (Kiran, 2000:149).
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dikkat

gösterilmesi

gereken

konumlara

Medya etiği bir meslek dalı içinde geçerli olan bir etik anlayışıdır. Sıklıkla, neyin
yapılması veya yapılmaması gerektiğini, hangi davranışın kabul edilebilir olduğunu veya hangi
davranışın bir pratisyenin meslektaşları tarafından ilişiğinin kesilmesine yol açacağını oy
birliğiyle belirleyen yazılı olmayan bir geleneğe işaret eder.
Pek çok ülkede, muhabir ve editör dernekleri, bazı gazeteciler bu kullanımı şiddetli bir
şekilde eleştirse de, medya etiğini profesyonel görevlerin taslağının oluşturulmasında faydalı
bulunmaktadır (Bertrand, 2004: 26).
Kamusal bir hizmet üreten medya, aynı zamanda bir sanayi kuruluşudur. Binlerce fikir ve
beden işçisine istihdam sağlamaktadır. 4. Kuvvet olma özelliği ile hem kamu adına denetim rolü
üstlenir, hem de kitleleri etkileme gücünü kullanarak siyaseti yönlendirebilmek gibi fonksiyon
icra edebilir. Bu birbirinden farklı özellikler medyaya muğlak bir statü vermektedir ve aslında
pek çok sorun bu muğlak statüden kaynaklanmaktadır. Medya sektörünün özel konumu, bir
taraftan çok geniş bir özgürlük alanı açarken, diğer taraftan bu alanın sorumsuz kullanımı birçok
sorunu da beraberinde getirmektedir. Kitle iletişim araçlarının ilk fonksiyonu ve sorumluluğu
“haber vermek”tir. Ancak bu fonksiyon, bilgi ve haber vermekten öteye geçip, “biçimlendirme”
ve “yönlendirme” amacını ön plana çıkarırsa, o zaman hem meslek hem de ahlaki kurallarından
uzaklaşmaya başlamış demektir.
Medyanın tüm kesimlere olmasa da birçoğuna daha iyi hizmet sunmasını sağlamak üzere
tercihen medya kullanıcılarıyla işbirliği içerisinde meslek üyeleri tarafından tespit edilmiş bir
dizi prensip ve kuralları ihtiva eder. Gazetecilik demokratik kurumlar içerisinde özel bir statüye
sahiptir. Çünkü ne sosyal bir mukaveleye, ne seçimler ya da derecelere bağlı tayinler yoluyla
teşekkül ettirilmiş bir güç yetkilendirme sistemine, ne de gazetecilik davranışlarını tespit edecek
normları ortaya koyan kanunlara bağlıdır. Bu yüzden medyanın, itibarını ve bağımsızlığını
korumak için iyi bir kamu hizmeti sağlamak olan ana sorumluluğunun çok iyi bir şekilde
farkında olması gerekmektedir.
Medya etiği, kelimenin dar anlamıyla, hukukî mevzuat, hatta ahlak ile alakalı değildir.
Bu, dürüst ya da saygılı olma meselesinden ziyade önemli bir sosyal fonksiyonu üzerine alma
meselesidir (Bertrand, 2004: 10). Meslek ahlak kuralları da eksiksiz ve sağlam bir düşünce
içinde, temel ahlak kurallarına dayanır. Bazıları çeşitli mesleklerin ahlaki davranış kuralları
arasında çelişki bulunduğunu sanırlar. Hatemi’ye göre “çelişki söz konusu değildir. Temel ahlak
kurallarının farklı şartlar ve somut olaylara uygulanmasını görünüşte bazı farklar meydana
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getirse de bu farklar bizi aldatmamalıdır” (Hatemi, 1976: 32).
Bir mesleği ya da gazeteciliği ahlakla/etikle bu kadar ilgili kılan husus nedir? Başka
meslekler söz konusu olduğunda gündeme gelmeyen, ahlak ya da etik kavramı gazetecilik söz
konusu olduğunda neden önem kazanmaktadır? Bunu anlayabilmek için gazetecilik mesleğinin
niteliğine göz atmak gerekecektir. Gazetecilik uygulamalarının büyük bir kısmı özgürlük,
tarafsızlık, doğruluk, dürüstlük ve mahremiyet gibi kaçınılmaz olarak etikle ilgili olan
kavramlarla tanımlanıp incelenmelidir. Medya ile ilgili bu kadar çok tartışmanın bağlamını teşkil
eden demokrasi bile, toplumsal ve siyasî örgütlenmenin en doğru ya da en iyi biçimiyle ilgili
olduğu için gerçekten etik bir terimdir. Demek ki etik, gazetecilikten ayrılamaz ve etikle ilgili
tartışmalar, uygulamaları ve sorunlarıyla birlikte gazeteciliği anlamanın bir parçası olmalıdır
(Belsey ve Chadwick, 1998: 10).
Besley ve Chadvick medya etiği konusuna yaklaşımlarında ‘kalite’ boyutuna da vurgu
yapmaktadırlar. Gazeteciliğin hatalı uygulamalarından men edilip, gazetecilerin yaptıklarından
sorumlu tutulmalarını temin edecek bir davranış kodu üzerinde durmanın, basında kalitenin
kontrolüyle ilgili bir başlangıç olabileceği üzerinde duran yazarlar, meselenin kodun içeriğinin
ne olacağı, geniş bir alana yayılan ilkelerle mi olacağı yoksa daha kapalı, ayrıntılı tariflerle mi
tespit edileceği olduğunu ifade etmektedirler. Yani kısacası sınır çizgisinin nereden geçeceğini
merak etmektedirler (Belsey ve Chadwick, 1998: 23). Bu noktada sorunun bir başka boyutu
olarak da, ‘kodun olumlu mu, olumsuz mu, etik olmayan bir davranışı önlemeye mi, yoksa etik
davranışın geliştirilmesine mi yönelik olacağı’ üzerinde durulmaktadır. Meselâ ‘yalan söyleme’
ile ‘gerçeği söyle’ aynı şey değildir. Sessiz kalarak, yorum yapmayarak, konuyu değiştirerek
yalan söylemekten kaçınılabilir, ama yalanı söylemiyor olmak ne günlük hayatta, ne de
gazetecilikte, gerçeği söylemek anlamına gelmez ve yeterince ilkeli bir duruş olarak görülemez.
En son olarak da tartışılan konu, etik bir davranış kodunun hangi temele dayanacağı
üzerinde odaklanmaktadır. Yazarlara göre, ‘Etik, yalnız bir davranış kodu değildir, artı ya da eksi
yaptırımları olabilir. Yalnızca izlenmesi gereken kurallardan da ibaret değildir. Daha çok, insan
davranışlarının doğruları ve yanlışlarıyla ilgili ilkelerin makul kuramlara dayanarak nesnellik ve
tarafsızlıkla uygulanmasıyla ilgilidir (Belsey ve Chadwick, 1998: 24-25).
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Medya Etiği ve Özdenetimin Ortaya Çıkması:
Basında ahlak konusunun gündeme gelmesi 20. yüzyılın başlarında ve ilk kez çağdaş kitle
iletişim araçlarının geliştirildiği Batılı ülkelerde olmuştur. Gazetecilik mesleğinin
gelişmesiyle birlikte, başta kurumsallaşma olmak üzere, [tekelleşme, medya sahiplerinin
medya dışı işlere girmesi, ekonomik ve siyasî çıkar alanlarına yönelmesi gibi genel ve
yalan haber, manipülasyon (yönlendirme) amaçlı haber, özel hayatların gizliliğinin ihlâli,
şahsî menfaatler, kamu yararının göz ardı edilmesi vb. gibi] bir dizi mesleki sorunlar baş
göstermiştir. Bu sorunların çözümü için öncelikle hukukî düzenlemeler akla gelmiş,
yapılmış; bu düzenlemelerin yetersizliği, mahzurları ve özellikle de ‘iletişim özgürlüğü’
kavramı etrafında etik kodlar ve özdenetim mekanizmalarının geliştirilmesi gerekmiştir.
(Alemdar, 1999: 253)
Gazetecilik mesleğinin ortaya çıkması, önem kazanması ve gelişmesiyle birlikte, başta
kurumsallaşma olmak üzere, tekelleşme, medya sahiplerinin medya dışı işlere girmesi,
ekonomik ve siyasî çıkar alanlarına yönelmesi gibi genel ve yalan haber, manipülasyon
(yönlendirme) amaçlı haber, özel hayatların gizliliğinin ihlâli, şahsî menfaatler, kamu
yararının göz ardı edilmesi vb. gibi mesleğe has bir dizi sorun baş göstermiş; bunların çözümü
için öncelikle hukukî düzenlemeler akla gelmiş, yapılmış; bu düzenlemelerin yetersizliği,
mahzurları ve özellikle de ‘iletişim özgürlüğü’ kavramı etrafında etik kodlar geliştirilmesi
lüzumu ortaya çıkmıştır. Medya kuruluşlarının kendileri veya üst meslek kuruluşlarının okurun
güvenini kazanmak ve muhafaza etmek amacıyla ortaya koyduğu ‘etik kodlar’ temelde
gazetecilik mesleğinin korunması çabalarından doğmuştur (Alemdar, 1999: 253). Basında ahlak
konusunun gündeme gelmesi 20. yüzyılın başlarında ve ilk kez çağdaş kitle iletişim araçlarının
geliştirildiği Batılı ülkelerde olmuştur.
Bütün bunlara rağmen basın mesleğinin diğer mesleklerden farklı yanlarının olması,
iletişim özgürlüğünün sağlanması konusundaki hassasiyetler ve medya üzerinde yasaklayıcı
normların konmasına karşı çıkılması gibi sebepler basın mensuplarının belirli kurallar
oluşturarak bu kurallar çerçevesinde meslekî ilkeler tespit etmelerini geciktirmiştir. Günümüzde
bile bu konu tartışılmakta, gazetecilerin bir kısmı medyanın toplumu bilgilendirme ve
aydınlatma görevine zarar vereceği mülahazasıyla, basın mensuplarını bağlayıcı normların
teşkiline karşı çıkmaktadırlar. Burada gazetecilik mesleğinin niteliği önem kazanmaktadır.
Çünkü toplumlar üzerinde çok büyük bir güç olan medyayı yönlendirenler gazetecilik mesleğini
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icra eden kişilerdir. Bu kişilerin sahip oldukları fazilet veya zaaflar kamusal bir hizmet gören
medyanın aslî fonksiyonlarına uygun kullanılabilmesi açısından çok önemli hâle gelmektedir.
Ahlak normlarının kontrol aracı vicdandır. Vicdan bazı ahlak normlarının içten, doğru ve
zorunlu olarak kabul edilmesi ve bu kuralların ihlâli hâlinde bir sorumluluk duygusunun
meydana gelmesi demektir (Dönmezer, 1990: 265). Bu sebeple ahlak kurallarının uygulanması
herhangi bir kurum ve kuruluşun değil, insanın kendi vicdanının kontrolüne bağlıdır. İnsanın
kabul ettiği ahlak kurallarının denetleyicisi, bizatihi insanın kendisidir.
İnsanların hayata geçirdiği bazı uygulamalar (meselâ tıp ve eğitim gibi) ne çeşit bir
uygulama olduklarını kısmen gösteren amacı kendi içinde olan faaliyetlerdir. Gazetecilik de bu
tür uygulamalardan biridir. Tıbbın içsel ve aslî amacının sağlık olması gibi, önemli güncel
hadiseler hakkında gerçeği anlatmak da gazeteciliğin içsel ve aslî amacıdır. Bu amaç,
gazeteciliği kendisine benzeyen (meselâ salt eğlence gibi) diğer uygulamalardan farklı kılar
(O’Neill, 1998: 36).
Gazeteciliğin kurucu amaçları, bir gazetecinin gazetedeki sıfatıyla sahip olması gereken
özel meziyetleri ve üstünlükleri belirterek, mesleğin iyi uygulanması için gerekli vasıfları da tarif
etmiş olur. Gazetecilik mesleğinin özelliklerinden olan, bir haberi oluşturup iyi anlatabilme
yeteneği gibi teknik beceriler, bu vasıfların arasında yer alır. Teknik becerilerin yanı sıra, gerçeği
anlatmakla bağlantılı olan önemli gerçekleri tanımak, ortaya çıkarmak ve bunları aktarmaya
istekli olmak gibi daha geniş etik meziyetler de vardır. Bunlar gazetecilerin kendi meslektaşlarını
tarif ederken kullandıkları ‘dürüst’, ‘hassas’, ‘doğru sözlü’ gibi tipik meziyetlerdir.
Dürüstlük ve doğru sözlülük meziyetleriyle yakından irtibatlı olan bir başka kavram
tutarlılıktır. Öyleyse gazetecilik, kendine has gayelerle tesis edilen ve meslektekilerin bu
gayeleri gereğince gerçekleştirebilmeleri için üstlenmeleri lazım gelen bir dizi meziyetten oluşan
bir faaliyettir (O’Neill, 1998: 38-39).
Buradan yola çıkarak, gazetecilerin yönelmesi gereken bir dizi ortak değerden söz etmek
anlamlı olacaktır. Bunlar meslek ilkeleri, onur ilkeleri, etik ilkeler olarak isimlendirilmektedir.
Bunlara genel olarak gazetecilik kodları denilebilir. Türkiye’de bazı basın kuruluşlarının etik ve
ahlak ilkeleri doğrultusunda öz denetimini sağlamak amacıyla üzerinde uzlaştıkları bir dizi
ilkeler bulunmaktadır.
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12.5. Türkiye’de Özdenetim Yöntemi Olarak Basın Ahlak İlkeleri
Pek çok ülkede basının kendini denetimi yolunda atılan adımlar genellikle “basın ahlakı”
çerçevesinde toplanmaktadır. Bu teşebbüsleri bir sistem çerçevesinde izah eden toplumsal
sorumluluk kuramıdır. Daha doğru bir ifadeyle, özdenetim bir yandan özgürlük diğer yandan ise
ahlak çerçevesinde değerlendirilmek istenmektedir.
İletişim özgürlüğü denilince, demokrasinin bütün kurum ve mekanizmalarına yürekten
inanan bir inanç sistemi içinde kişiyi ve dolayısıyla kişisel hak ve özgürlükleri temel alan bir
özgürlük akla gelmektedir. Basın ahlakı ise basın özgürlüğünü koruyabilmek ve sürdürebilmek
için var olması gerekli bir ahlak anlayışıdır.
Türkiye’de Özdenetim Kurumları:
•

Türk Basın Birliği,

•

Basın Şeref Divanı,

•

Basın Konseyi

•

Medya Etik Konseyi
Tokgöz’e göre, “özgürlüğe gereksinme duymayanların ahlaka da gereksinmeleri yoktur.

Kısacası, basın için özgürlük ilk ve vazgeçilmez şarttır. Özgürlük gerekli olduğu için de belli bir
basın ahlakı anlayışı korunmalı ve bu konuda bir ortak anlayış bulunmalıdır” (Tokgöz, 2000:
104-105).
Resmi Gazete’nin 9 Haziran 1984 tarihli nüshasında Basın Ahlak İlkeleri, 18 Kasım 1994
sayılı nüshasında ise “Bir kamu hizmeti olan gazetecilik, kişisel veya ahlaka aykırı amaç ve
çıkarlara âlet edilemez ve kamu yararına aykırı bir şekilde kullanılamaz” cümlesi ile başlayan
Basın Ahlak Esasları yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

12.6.Türkiye’de Özdenetim Uygulamaları
Türkiye’de özdenetim uygulamaları olarak 4 farklı kurumsallaşmadan bahsetmemiz
gerekmektedir. Bunlar, Türk Basın Birliği, Basın Şeref Divanı, Basın Konseyi ve Medya Etik
Konseyi’dir.

12.6.1.Türk Basın Birliği
Cumhuriyetin ilanından sonra basın alanındaki ilk meslek örgütü Türk Basın Birliği’dir.
Birlik, 25 Mayıs 1935 tarihinde toplanan Türk Basın Kurultayı’nın meslek komisyonunda alınan
karar doğrultusunda 27 Haziran 1938 yılında 3511 sayılı yasanın Büyük Millet Meclis’inde
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kabul edilmesiyle kurulmuştur. Basın Birliği Yasası’nın birinci maddesine göre gazete ve dergi
sahipleri ile yazı, resim, fotoğraf ve düzeltme işlerinde “ücretle, sürekli ve düzenli biçimde
çalışarak bu işi kendisine meslek edinen kimseler” Basın Birliği’ne üye olmak zorundaydılar.
Birliğin amaçları arasında “mesleğin şeref ve vakarını [ciddiyet] korumak” da vardı.
Yasayla kurulan zorunlu bir meslek örgütü olan Birliğe üye olmadan gazetecilik yapmak
mümkün değildi. Ayrıca Birlik, kanunun kendisine verdiği yetkiyle meslekten geçici
uzaklaştırma cezası gibi yaptırım gücüne de sahipti. Birliğin kurulmasından kısa bir süre sonra
II. Dünya Savaşı başlamış ve yasayla kurulan ve devlet denetiminde olan Basın Birliği, savaş
yıllarında gazetecilerin tek meslek örgütü olmuştur. Basını düzenlemek ve denetlemek amacıyla
kurulan Basın Birliği, kuruluş yasasının kendisine verdiği yetki ve yaptırımları savaş yılları
boyunca uygulamaya geçirememiştir (Girgin ve Ayten, 2013:133).

12.6.2.Basın Şeref Divanı
Türkiye’de 1960 yılına kadar basının kendi kendini denetimi konusunda fiilen bir çalışma
yer almış değildir. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra ise, darbe ile düşürülmüş iktidarın ve
mensuplarının uygulamaları konusunda, bir kısım basının “insan haklarına ve vicdani ölçülere
sığmayan, basının kamu görev ve tutumuna yakışmayan” sorumluluktan uzak, aşırı ve tek yönlü
karalama kampanyalarının başlaması ve bunun sürdürülmesi dönemi yaşanmıştır. İşte, bu
dönemde basın meslek ilkelerinin belirlenmesi ve basında özdenetim düşüncesi zorunlu bir
ihtiyaç olarak ortaya çıkan Basın Şeref Divanı, 1960-1967 yılları arasında görev yapmıştır
(Girgin ve Ayten, 2013:134).
Şeref Divanı’nın görevi Basın Ahlak Yasası’nı yürütmekti. Basın kuruluşlarınca
imzalanan taahhütnamede bu görevin amacı şöyle belirtilmiştir: “Hürriyete liyakatin başta gelen
şartının, hürriyet içinde kendi kendini kontrol edebilmek olduğuna inanan Türk basın
müesseseleri, demokrasinin temel unsurlarından olan basın hürriyetinin topluma ve demokratik
düzene en yararlı bir yolda işlemesini sağlamak için tespit ettikleri “Ahlak Yasası”na ve bu
yasayı yürütmekle görevli “Basın Şeref Divanı”nın kararlarına uymayı kabul ve taahhüt ederler.”

12.6.3.Basın Konseyi
1967 yılında Basın Şeref Divanı’nın fiilen sona ermesinden sonra, basının özdenetimi
için bir örgütün kurulması konusu birçok kez tartışılmış, bunun için çeşitli seminerler ve
toplantılar yapılmıştır. Bu toplantılarda basının özdenetimi ve bu alandaki boşluğun
doldurulması konusunda çeşitli fikirler ileri sürülmüştür. Ancak bütün tartışmalara rağmen bir
özdenetim mekanizması kurulması konusunda uzun süre kayda değer bir gelişme
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sağlanamamıştır. Bunun gerçekleşmesi için 80’li yılların sonunu beklemek gerekmiştir (Girgin
ve Ayten, 2013:133).
1986 yılında “Basının Sorunları” üzerine konuşmak için toplanan 28 gazetecinin bir araya
gelmesiyle başlayan çalışmaların ürünü olan Basın Konseyi, fiilen 1988 yılında kurulmuştur. 20
Konsey, gazeteciliğin temel işlevinin, gerçekleri bulup bozmadan, abartmadan kamuoyuna
yansıtmak olduğunu göz önünde tutarak, kendi çalışmaları üzerinde hiçbir dış müdahaleye izin
vermeme kararlılığını vurgulamış ve 16 maddelik bir Basın Meslek İlkeleri yayımlamıştır.

12.6.4.Medya Etik Konseyi
2007’de kurulan Medya Etik Konseyi ise, kuruluş amacını şu şekilde özetlemiştir: Ulusal
TV’lerin sayısının ulusal gazetelerden daha fazla hâle gelmesi ve gazete okuyucusunu olumsuz
yönde etkilemesi ve değişik birçok ekonomik sebeplerden dolayı rekabetin artması sonrasında
yayıncılıkta meslek ilkelerinin tiraj veya reyting uğruna hiçe sayılması özellikle seviyesiz ve
gayri ciddi müstehcenlik sınırlarını dahi zorlayan magazin program ve gazete ekleri ile
gazetecilik mesleğinin TV dizilerine konu hâline gelmesi mesleğin yeniden itibar kazanması için
Basın Konseyi’nin yapmış olduğu özdenetim çalışmalarına bir anlamda destek vermek amacıyla
gazete ve TV’lerin özdenetimini sadece şikâyetlere bağlı kalmaksızın başta etik açıdan olmak
üzere her yönüyle özdenetim yapmak için Medya Etik Konseyi kurulmuştur 21.
Medya Etik Konseyi, herhangi bir medya kuruluşunda işe kabul edilen gazeteciler için,
medya mensubu olmanın ön şartı olarak kabul ettikleri 22 maddelik bir meslek etik kuralları, 12
maddelik bir TV Yayın İlkeleri yayımlamıştır.

12.7.Bir Özdenetim Biçimi Olarak Okur Temsilciliği (Ombudsmanlık)
Kelime kökeni açısından İsveç dilinde “aracı” anlamına gelen ‘ombuds’ ve “kişi”
anlamına gelen ‘man’ kelimelerinden oluşmuştur ve aracı kişi anlamına gelmektedir. Kurumsal
olarak Ombudsman terimi, parlamento tarafından halkın şikâyetlerini dinleyip çözümlere
ulaştırmak üzere seçilmiş kimse veya kimseleri simgelemektedir.
Ombudsman’ın Türkçe karşılığı için kamu denetçisi, arabulucu, kamu hakemi, medeni
hakların savunucusu, parlamento komiseri gibi tanımlamalar teklif edilmiştir. Sonuç olarak,
Ombudsman

20

kamu

hizmetlerinin

yürütülüşündeki

http://www.basinkonseyi.org.tr/tarihce

21

http://www.medyaetikkonseyi.com/page/Tarihce.aspx
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adaletsizlikler

hakkında,

konudan

etkilenenlerden şikâyetleri almak, bu konularda araştırmalar yapmak ve sorunları çözmekle
görevlendirilmiş, bağımsız bir kamu otoritesidir.
İlk kez 1967 yılında ABD’de uygulanmaya başlanan Ombudsmanlık, Türkiye’deki bazı
gazetelerde okurların gazetenin yayın politikası veya bir haberle ilgili görüşlerine yer vermek
üzere okur temsilciliği biçiminde ihdas edilmiştir. Okur temsilcisi gazete personeli olmakla
birlikte, halk temsilcisi, halkın sözcüsü ve koruyucusu olarak bağımsız olmak ve kendi
gazetesini eleştirmekten, kendi haberlerini ve muhabirlerini yargılamaktan geri durmamalıdır.
Okur temsilcisinin üç temel görevi vardır (Onursoy, 2013:153):
•

Ürün kalite kontrol görevini yerine getirmek,

•

Gazetenin editoryal yönetimini ve muhabirliğini meslek etiği sınırları içinde

tutmak,
•

Okurların ciddiye alındıklarını göstererek, okuru gazeteye bağlamak.

12.8.Yeni Medyada Etik ve Ahlak
Çok uzun süredir kamusal hizmet veren geleneksel medyanın etik kurallara ne derece
uyduğu tartışılırken, henüz hayatımıza yeni giren sosyal medya veya yeni medyada etik
kuralların ne kadar uygulanabildiği tartışma konusudur. Geleneksel medya mensupları daha
kurumsal bir yapı içerisinde ve kontrolü mümkün bir sektörde çalışırken, yeni medya herkesin
kolaylıkla girebildiği, fikirlerini yayabildiği, kontrolsüz bir alan olarak karşımızda durmaktadır.
Yeni medyanın kullanıcıları aynı anda hem üretici hem de tüketici olabilmektedir.
Webden gazete okurken kullanıcı olan bir kişi, bir haberin altına yorum yazarken, üretici (fikir
üreten) biri olabilmektedir. Bunun ötesinde kolaylıkla web siteleri, bloglar ve sosyal medya
hesapları açılabilmektedir. Bireyler, Youtube’da hesap açıp çektiği videoları yayınlayabilmekte,
Facebook’ta gruplar kurup paylaşımlar yapabilmekte, Twitter’da diğer kullanıcılarla tartışmalara
girebilmekte, hatta görüntülü/sesli canlı yayınlar yapabilmektedir. Tüm bu işlemleri medya
profesyoneli olmadan ‘sıradan’ bir insan olarak yapmakta, böylece yeni medya dünyasında artık
sadece tüketici değil, aynı zamanda üretici konumuna geçmektedir. Bu durumda yeni medyanın
yeni mensuplarının, yani bireysel kullanıcıların da mutlaka uyması gereken kurallar olmalıdır.
Ancak bu kuralların “etik” değil, “ahlak” kuralları olması gerektiği tartışılmaktadır (Cayık, 2013:
37-38). Çünkü etik, felsefi anlamını dışta tutarsak bir mesleğe mensup kişilerin uyması gereken
kurallar bütününü ifade etmektedir. Bu durumda herhangi bir mesleğe sahip birinin yeni medya
araçlarını kullanarak üretimler yapması, paylaşımda bulunması onu o mesleğe dâhil etmez ve
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dolayısıyla bu durum o kişiyi ‘medya etiği’ kurallarından muaf tutar mı? Bu durumda sıradan
insanların uyacağı etik kurallardan ziyade, ‘ahlak kuralları’ndan söz etmek daha doğru olacaktır.
Yeni Medyada Etik ve Ahlak:
Bireyler, Youtube’da hesap açıp çektiği videoları yayınlayabilmekte, Facebook’ta gruplar
kurup paylaşımlar yapabilmekte, Twitter’da diğer kullanıcılarla tartışmalara girebilmekte,
hatta görüntülü/sesli canlı yayınlar yapabilmektedir. Tüm bu işlemleri medya profesyoneli
olmadan ‘sıradan’ bir insan olarak yapmakta, böylece yeni medya dünyasında artık sadece
tüketici değil, aynı zamanda üretici konumuna geçmektedir. Bu durumda yeni medyanın
yeni mensuplarının, yani bireysel kullanıcıların da mutlaka uyması gereken kurallar
olmalıdır. Ancak bu kuralların “etik” değil, “ahlak” kuralları olması gerektiği
tartışılmaktadır.
(Cayık, 2013: 37-38).

Çok hızlı bir biçimde ve kuralsızca gelişen yeni medya kullanıcıları kendilerine has
kurallar belirleyerek buna göre iletişim kurabilmektedir. Yeni medyada herkesin uymasının
isteneceği, bir “etik” (doğrusu ahlak) kurallarının oluşturulabilmesi için de birtakım arayışlardan
bahsetmek mümkündür. Alternatif Bilişim Derneği düzenlediği bir çalıştay ile “Yeni Medyada
Etik” sorununu tartışmaya açmış ve yeni medyadaki temel etik sorunları şu şekilde
özetlenmiştir22:


Özel yaşamın gizliliği



Telif / patent haklarının ihlali



İçeriğin asıl kaynağının gösterilmemesi



Üretilen içeriklerin olgunlaşmadan ve doğruluğunun teyit edilmeden yayılması



Kişisel verilerin güvenliği



Haber ve ticari enformasyonun sınırlarının belirsizleşmesi



Yeni medya özellikleriyle kullanıcının yoğun reklama maruz bırakılması



Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yeniden üretilmesi



İçeriklerin yanıltıcı bir biçimde etiketlenmesi ve başlıklandırılması



Nefret söylemi

22

https://www.alternatifbilisim.org/wiki/Yeni_Medyada_Etik_Sorunlar
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Söylemsel pratiklerdeki sorun



Dilin özensiz kullanımı



Bireyin yeni medya ortamında tüketici olarak konumlandırılması

Medya etiği, medyanın özgürlüğünü koruyabilmesinin ön şartıyken diğer taraftan bu
özgürlüğün toplumsal değerler ile de çelişmemesi gerekmektedir. Toplumsal değerler, belli bir
toplumda oluşan, ortaklaşa kabul gören, düşünce ve kuralların uygulama biçimlerini yansıtan
ölçütlerdir. Genellikle beğeniye, ahlak ve inançlara dayanır. Toplumsal değerler, toplumların
tarihsel gelişim süresinde oluşur. Birey toplumsal değerleri, içinde doğduğu toplumda hazır
bulur. Değerler, bir toplumdaki bireyler ve gruplar tarafından benimsenen, değerli kabul edilen
düşünceler, kurallar, uygulamalar ve maddi unsurlardan oluştuğundan; maddi ve manevi
niteliklere de sahiptir. Toplumsal değerler, bireylere neyin doğru, neyin yanlış, neyin iyi, neyin
kötü, neyin güzel, neyin çirkin ve neyin adil olduğu konusunda genel yargılara varma olanağını
tanımaktadırlar (Güven, 1999:163). Dolayısıyla medyanın, medya etiği kapsamındaki normlara
uygun bir tavır içinde olması zaruridir. Ancak medya etiği kavramı sadece bununla sınırlı
değildir. Medyanın aynı zamanda, hitap ettiği kitlenin yani toplumun genelinin değer yargılarına
uygun içerikler üretmesi ve bu değer yargılarına uygun yayınlar yapması gerekmektedir.
Etik ve ahlak kavramları birbiri ile ilişkili ve yakın kavramlar olmakla birlikte tamamen
aynı anlama da gelmemektedir. Ahlak, insanın iyi ve kötü olarak nitelediği huy ve davranışların
bütününü kapsayan bir kurallar ve ilkeler bütünüdür. Etik ise felsefe biliminin bir dalı olarak iyi
veya kötünün, doğru veya yanlışın ne olduğunu tanımlamak isteyen felsefi düşünme metodudur.
Bireysel olarak son derece öznel olarak değerlendirilebilecek ahlak anlayışı, medya mensupları
için toplumun genel ve asgari ahlak kuralları bütününü göz önünde bulundurmayı zorunlu
kılmaktadır. Çünkü medyada bir görüş ve habere yer verilmesi, kişisel bir görüş açıklama olarak
değil, kamusal bir iş görme bilinci ile yapılmalıdır. Devlet ve hükûmetler yasalarla, basını kendi
menfaatleri sınırlarında yayın yapmaya zorlarken, medya da bunlar dışında kendi kendini
denetleyecek özdenetim mekanizmaları geliştirmiştir. Türk Basın Birliği, Basın Şeref Divanı,
Basın Konseyi ve Medya Etik Konseyi bu tür özdenetim kurumlarındandır. Ombudsmanlık ise
medya ile okur/izleyiciler arasında bir köprü görevi gören, bir anlamda kitle iletişim araçları için
çok sınırlı olan geridönüş (feedback) fonksiyonunun icra edildiği bir kurumdur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Ahlak ve etik kavramlarının anlamlarını, birbirleriyle ilişkisini ve farklılıklarını öğrendik.
Kişisel,

örgütsel

ve

mesleki

etik

yaklaşımlarını

öğrendik.

Türkiye’deki

özdenetim

mekanizmalarını ve ombudsmanlık kurumunun kuruluşlarını ve gerekçelerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1.

Ahlak ve etik kavramlarının birbirinden ayrılan yönleri nelerdir? Tartışınız.

2.

Bireysel ahlak veya etik, mesleki ahlak veya etiği temin etmeye yeterli midir?

Öyle ise meslek gruplarının kendi etik kurallarını oluşturmalarının nedenleri ne olabilir?
3.

Özdenetim ne demektir? Özdenetim bir çeşit sansür müdür? Tartışınız.

4.

Türkiye’deki özdenetim kurumları hangileridir?

5.

Etik kurallar açısından yeni medyanın, geleneksel medyadan farkı nedir?

6.

Ombudsmanlıkı tanımlayarak, Türkiye’de ne kadar fonksiyonel olduğunu

değerlendiriniz.
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13. İNTERNET VE YENİ MEDYA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13. İNTERNET VE YENİ MEDYA
13.1.Yeni Medya Kavramı
13.2. İnternetten Web 2.0’a
13.3. Yeni Medya ile Oluşan Yeni Kamusal Alan
13.4.Yeni Medya: Artılar, Eksiler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yeni medyadan ne anlamalıyız?
2. Geleneksel medya ile yeni medyanın birbirine karşı güçlü ve zayıf yönleri neler
olabilir?
3. İletişim biçimi açısından Web 2.0 teknolojisinin önemi nedir?
4. Yeni iletişim teknolojileriyle “kamusal alan” nasıl değişmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yeni medya kavramı

Yeni medyanın bireysel ve
toplumsal iletişim
imkânlarını kavramak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

İnternetten Web 2.0’a

Yeni internet teknolojisi ile
karşılıklı etkileşime olanak
veren biçimini anlamak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

Yeni medya ile oluşan

Kamusal alanın yeni medya
ile değişen çerçevesini
kavramak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

Yeni medyanın geleneksel
medyaya göre alternatif olup
olmadığını anlamak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

kamusal alan
Yeni medya: artıları, eksileri
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Anahtar Kavramlar
•

Yeni medya,

•

İnternet,

•

Sayısal iletişim,

•

Web 2.0,

•

Yeni kamusal alan
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Giriş
Günümüzde “medya” kavramı gündelik yaşamda sıkça kullanılan ve kullanılırken neyin
kastedildiği konusunda eğitim düzeyi veya yaşam tarzı ne olursa olsun toplumun hemen her
kesiminin büyük oranda hemfikir olduğu kavramlardan biri hâline geldi. Kavramın bilimsel
tanımı bir yana “medya” denildiğinde “kitle iletişim araçları” olarak da adlandırılan “televizyon,
gazete ve radyo” geliyor akıllara. Bununla birlikte “yeni medya” kavramının kullanılmaya
başlanmasıyla bugüne kadar “medya” olarak bildiğimiz kitle iletişim araçları “geleneksel
medya” olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Son zamanlarda sıkça karşılaştığımız kavramlardan
biri olan “yeni medya” kavramının ismi gibi yeni oluşu ve sınırlarının zaman zaman
belirginliğini yitirmesi kavramın tanımını zorlaştırmasına rağmen yapılan tanımlama çabalarının
merkezinde enformasyonun “sayısal”laşmasının (dijital) yer alması yeni medyanın anlaşılmasına
yardımcı olmaktadır. Sayısallaşma enformasyonun analog formattan bilgisayarlar tarafından
okunabilir bir formata dönüştürülmesidir. Bu formatın elektronik cihazlar tarafından
kullanılabilmesi, birbirine dönüştürülebilmesi ve kolayca bir ortamdan diğer bir ortama
aktarılabilmesine koşut olarak internet, sayısal televizyon, mobil telefon, CD, DVD ve benzeri
“yeni medya teknolojileri”nin geliştirilmesi geleneksel medyaya nispeten enformasyonun daha
kolay bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlamakta, dolayısıyla enformasyona ulaşmayı da
kolaylaştırmaktadır.
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13.1.Yeni Medya Kavramı
1970’lerden itibaren, gerçekleşen teknolojik gelişmeler yeni medyanın ortaya çıkmasını
mümkün kılmıştır. Bu dönemde, elektronik iletişim teknolojileri ile bilgisayarların iletişim
alanında yaygın olarak kullanılmasıyla birbirinden çok kesin çizgiler ile ayrılan iletişim
sistemleri arasındaki sınırlar geçerliliğini yitirmeye başlamıştır. Bir zamanlar birbirlerinden
farklı olarak nitelendirilen ve ayrı olan kitle iletişim araçları, telekomünikasyon ve bilgisayar
sistemleri (veri iletişimi) iç içe geçerek bütünleşme içerisine girmişlerdir. Günümüzde ise bu üç
alanın bütünleşmesi daha da belirginleşmiş ve bu bütünleşmenin meydana getirdiği “yeni
medya”, “bilişim teknolojileri” veya “bilgi ve iletişim teknolojileri” adı verilen sistemler iletişim
sektörüne hâkim olmuştur. Yazılı basın, radyo yayıncılığı, film endüstrisi ve televizyon
yayıncılığı ise bu dönemde geleneksel medya olarak isimlendirilmiştir (Aktaş, 2007: 107).
Yeni medyanın muhtemelen en önemli özelliği sesin, verinin, metnin ve görüntünün tek
bir alt yapı üzerinden aktarılabilmesine, saklanabilmesine, toplanabilmesine ve işleme tabi
tutulabilmesine imkân tanıyan sayısallaşma gerçeğidir. Sayısallaşma, enformasyonun içerisinde
bulunduğu doğal yani analog hâlinden bilgisayarlar tarafından okunabilir bir formata
dönüştürülmesidir. Sayısallaşmanın yeni medyaya sunduğu en büyük avantaj ise sayısallaşmış
enformasyonun elektriksel değerler şeklinde ifade edilmesinden dolayı elektronik cihazlar
tarafından kullanılabilmesi, birbirine dönüştürülebilmesi ve kolayca bir ortamdan diğer bir
ortama aktarılabilir olmasıdır. Günümüzde yeni medya olarak isimlendirilen sayısal televizyon,
İnternet, GSM, WAP, GPRS, CD, VCD, DVD, etkileşimli CD, çift taraflı CD ve benzeri yeni
medya teknolojileri geleneksel medyadan nicel anlamda farklı bir teknolojiyle, sayısal teknoloji
ile üretilmişlerdir. Dolayısıyla sayısallaşma ilkesini kullanan yeni medya, geleneksel medyadan
birçok noktada farklılaşmaktadır (Aktaş, 2007: 108).

Sayısal İletişim:
Sayısal iletişim, yeni medyanın sunmuş olduğu sesin, verinin, metnin ve görüntünün tek
bir alt yapı üzerinden aktarılabilmesine, saklanabilmesine, toplanabilmesine ve işleme tabi
tutulabilmesine imkân tanıyan sayısallaşma tekniği ile dijital ortamda gerçekleştirilen
iletişimdir.
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13.2. İnternetten Web 2.0’a
1990’lı yılların sonlarında veya 2000’li yılların başlarında doğmuş birisi için bugün
“etkileşimli” olarak kullandığımız internetten farklı olarak, tek yönlü bilgi akışının olduğu bir
internet teknolojisinden söz etmek ilginç ve inanılmaz gelebilir.
Web ilk başladığında, 90’lı yılların başında, çok basit sitelerle karşımıza çıkmıştır. Bu
internet teknolojisi çok edilgen bir yapıda olup, yayıncı içeriğini çevrimiçi sunar, kullanıcı erişir
ve içerikten veya servisten yararlanırdı. Çok hızlı bir biçimde gelişen internet teknolojisinin
olgunlaşması ve yaygınlaşmasıyla, nasıl kullanılması gerektiği öğrenildi ve ihtiyaçlar
doğrultusunda yeni modüller eklenmeye başlandı. Ve derken karşılıklı etkileşime imkân veren
web 2.0 tarzı siteler çıkmaya başladı (Aksu, Candan, Çankaya, 2011: 29)
Web artık sadece bilginin arandığı ve tüketildiği bir ortam olmaktan çıkarak üretildiği bir
kaynak hâline geldi. Web 2.0 dönemi kullanıcıların web sitelerine katılımıyla etkileşim gittikçe
arttı ve etkileşime yönelik yeni tür web siteleri ortaya çıktı (Özcan, 2003: 12).
Sosyal ağlar, akıllı aramalar, kullanıcı içeriği, öneri siteleri, platformlar, sanal dünyalar,
çevrimiçi oyunlar ve daha pek çok farklı uygulama çok hızlı bir şekilde hayatımıza girdi.
Özellikle interneti kullanan kişilerin sayısı arttıkça, yaş ortalaması gençleştikçe ve davranış
modelleri değiştikçe, daha açık ve paylaşımcı olmaya başladıkça, internet hayatımızın
vazgeçilmez bir parçası hâline geldi (Aksu, Candan, Çankaya, 2011: 30).
Dolayısıyla yeni medya kavramının, geleneksel medya teknolojilerinin gelişmesinin yanı
sıra bu teknolojiler sayesinde kullanıcıların da birer üretici hâline geldiği interaktif / etkileşimli
bir yapıyı da anlamamız gerekmektedir. Bu yapı arkadaşlık ilişkilerinden grup davranışlarına,
alışveriş alışkanlıklarından politik tavırlara, hatta kitlesel eylemlere kadar toplum hayatında bir
dizi değişikliklerin gerçekleşmesine yol açtı.
İnternetin hem yeni bir kültürel mekân, özgürlük alanı hem de ekonomik bir pazar olarak
ortaya çıkması, birtakım yeni küresel değerlerin, kültürel biçemlerin, kimliklerin, alışkanlıkların
hızlı bir şekilde dolaşıma girmesine olanak sağladı. Bir bakıma internet küresel sitemin kültürel
mecrası hâline geldi (Güzel, 2007: 177).
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Püf Noktası:
Yeni medya herkesin kendi medyasını kurabilmesine imkân vermektedir. Sosyal ağlara
katılanlar

aslında

kendi

iletişim

organlarını

kurmaktadırlar.

İnternetin

sayısal

teknolojisinin karşılıklı iletişime imkân veren altyapısı sayesinde milyarlarca insan (web
siteleri, bloglar, facebook, twitter, Instagram vb gibi) sosyal ağlar üzerinden fikirlerini
paylaşarak, hem enformasyon üreten, hem de tüketen bir konuma geçmiştir.

13.3. Yeni Medya ile Oluşan Yeni Kamusal Alan
Kamusal alan, toplumun ortak yararlarını belirlemeye ve gerçekleştirmeye yönelik
düşünce, söylem ve eylemlerin üretildiği ve geliştirildiği ortak toplumsal etkinlik alanı anlamına
gelmektedir. Alman sosyolog ve siyaset bilimci Jürgen Habermas tarafından geliştirilen kamusal
alan kavramı, en basit hâliyle “kamuoyunun oluştuğu alan” demektir. Bu alan bireysel ve
kurumsal sınırlamalardan uzak, herkesin kolayca girip çıkabildiği “tüm yurttaşlara açık” ortak
alandır.
Yeni iletişim teknolojileri kamusal alanın zaman ve mekân sınırlarını genişletmiştir.
İnternetin sunduğu olanaklar; öncelikle ses, görüntü, imaj ve metni birleştiren niteliğinden
kaynaklanır. Bu anlamda internet; enformasyonun çok sayıdaki biçimselliklerinin bir araya
getirilmesiyle işlev görür. Yerel, ulusal ve uluslararası erişim olanakları sağlayan, bu anlamda
zaman ve mekânla sınırlı olmayan küresel bir iletişim biçimidir. Tüm bu özellikleri interneti,
yalnızca mesaj üreten, toplayan ve dağıtan bir teknoloji olmaktan çıkarmakta, her tür iletişime
olanak tanıyan ve neredeyse sınırsız kapasitede olan toplumsal bir iletişim ve medya ortamına
dönüştürmektedir (Timisi, 2003: 124). Üstelik bu yeni medya ortamına erişmek, daha doğrusu
dâhil olmak için mekân ve zaman sınırlaması da söz konusu değil. Taşınabilir cihazlar
yardımıyla günün herhangi bir saatinde herhangi bir yerde çevrimiçi olmak mümkündür.
Sürekli olarak “online olma” imkânı bulan bireyler için, yeni bir kamusal alan algısı ve
anlayışı ortaya çıkartmıştır. Bu algı ve anlayış ise farklı bakış açılarını ve tartışmaları da
beraberinde getirmiştir. Bu konuda iki yaklaşımdan söz etmek mümkündür. Bunlardan ilki ve
aynı zamanda en belirgin olanı, internetin ulusal sınırları aşarak tüm dünyada bilgi akışını
destekleyen küresel bir mecra oluşudur. Başka deyişle internet, konumlanmamış her türlü
bilginin herkes tarafından ulaşılabilir hâle gelmesini sağlayarak büyük kitlelere dağıtılmasını
kolaylaştırmış, konumlanmamış tarafsız seyircinin oluşmasını sağlamıştır (Aydoğan, 2010: 12).
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İnternet teknolojileri hiyerarşinin ortadan kalkmasına yardımcı olmaktadır. Bilgiyi elinde
tutan geleneksel seçkinler topluluğunun gücü azalmakta, yeni ve ilginç toplulukların oluşmasına
imkân sağlamaktadır. Genel olarak kendi kendini yansıtan bir toplumu cesaretlendirerek,
müşterek menfaatleri olan insanlar için bir buluşma alanı sağlamakta, zaman ve mekân
sınırlamalarını ortadan kaldırmakta ve toplumu yenilemektedir. Günlük olarak gerçekleştirilen
birçok faaliyet internet ortamına taşınarak zamandan tasarruf edilmektedir (aktaran; Balcı,
Gülnar, 2011: 80)
İkinci görüş ise bu siber-uzay alan her zaman her yerde olan online reklamlar ve diğer
görsel elemanları ile giderek ticarileşen bir yapıya sahiptir. İnternet ya da iletişim teknolojileri
yoluyla ortaya çıkan yeni iletişim biçimleri, ticari medyanın hedeflerini genişleten bir büyüme
göstermiştir. Başka deyişle, internet, reklamcılar ve ticarileşmenin geniş alanlara yayılmasında
çok önemli bir mecra durumuna gelmiştir. Günümüzde reklamcılar ve medya şirketleri ticari
zaferlerini kurumsallaştırmada interneti ticari televizyonlara benzetmeye çalışmaktadırlar.
Günümüzün internet hizmetleri yöneticisinin pek çoğu, internetin reklamcılık alanında var olan
en büyük medya alanı olacağını söylemektedir. Demokratik toplum biçimi, mensuplarının gerek
ulusal gerekse yerel cemaatlerine aktif ve rasyonel bir katılımını gerektirir. Demokratik bir
yönetim, yönetilenlerin rızasını alarak yönetir. Yönetilenlerin bilgiye dayalı bir rıza göstermeleri
için bilgilenmeleri zaruridir. Bugünün kamusal alanı, hemen hepsi karını artırmaya dayalı
kapitalist buyruğa boyun eğen kitle medyasının egemenliği altındadır; medya organlarının
bazılarında haber yok gibidir, başka bazılarında magazinleştirilmiş haberler eğlendirici bir
biçime büründürülmüş, çoğunu sansasyonel, düzmece ve asılsız haberler kaplamış ve pek azı
hariç tümünde haber metalaşmıştır (Aydoğan, 2010: 12-13).
Éric Maigret’ye göre küreselleşme akışların (özellikle finansal akışların) işlevini artırarak
kapitalizmi etkileyecektir; bilişim ve iletişim teknikleriyle zaman ve uzam zorlamalarını ortadan
kaldırarak bu kapitalizmin gelişimini kolaylaştıracak ve hiyerarşi sorununu toplumsal ilişkilerden
kurtaracaktır; günümüzün yeni abecesi multimedya kültürü, katmanlaşmanın olmadığı, gerçek ve
ötekiler üzerine bilginin kendiliğinden yavaş yavaş geleceği bir ağlar evrenine dalma isteğini
karşılayacaktır. Bürokrasinin olmadığı, kitlesellikten kurtulmuş, bireye odaklanan bir evren
düşüncesi baştan çıkarıcıdır, çünkü kimi düşünsellik sosyologlarının çağdaş kültürlerde
saptadıkları isteklere karşılık gelir, ancak ideolojilerin ve sınıf savaşları sorununun
düşünürlerinin geleneğini sürdürdüğü için de özgünlükten uzaktır (Maigret, 2011: 330)
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Pek çok olumlu etkisine karşılık internet, patolojik bağımlılık yaratan bir ortam hâline
gelmiştir. İnternet kullanımının psikolojik olarak bağımlılık taşıyan özelliklerinin sayısında
görülen artış, eğitimciler ve psikologların internetin insanların sağlığı üzerindeki etkisi
konusunda artan bir kaygıya kapılmalarına neden olmaktadır. Bunların yanında internetin gerçek
olmayan bir iletişimin gelişmesine yardımcı olduğu; yeni bir radikal bir bireyselciliğin
başlamasını körüklediği; özel hayata olan müdahaleyi kolaylaştırdığı; geleneksel seçkinci sınıfı,
ideolojileri ve Amerikan kültürel hegemonyasını yinelediği; modern hayatı yararsız bilgiler ve
kullanışsız teknolojiler ile karmaşık hâle getirdiği; toplumsal iletişim kanallarını keserek,
bireyleri ailelerinden uzaklaştırdığı ve insanları topluluklardan kaçarak yalnız başına zaman
geçiren bireylere dönüştürdüğü de yadsınamaz bir gerçektir (Balcı, Gülnar, 2011: 80-81)
İnternet hem giderek atomize olan ve yalnızlaşan hem de içe dönük ve sıkılgan kişilik
yapıları nedeniyle gündelik yaşamda toplumsallaşamayan bireylerin, “diğerleri” ile iletişime
girmelerine imkân veren ve kişileri adeta görünmez sicimlerle birbirine bağlayan yeni bir
kamusal alana dönüşmektedir (Sayar, 2002: 65). Bu durum toplumun artık yalnızca internete
bağlanan bireylerden oluşarak parçalanacağı kaygısını (Maigret, 2011: 328)doğurmaktadır.
Sayısal İletişim:
Bilişim ve iletişim teknolojileri zaman ve uzam sınırlarını ortadan kaldırarak kapitalizmin
gelişimini kolaylaştırmış ve toplumsal ilişkileri “hiyerarşi sorunu”ndan kurtarmıştır.
Günümüzün yeni abecesi multimedya kültürü, bireyleri sosyal tabakalaşmanın olmadığı,
gerçek ve ötekiler üzerine bilginin kendiliğinden yavaş yavaş geleceği bir ağlar evrenine
sokmaktadır. Bürokrasinin olmadığı, kitlesellikten kurtulmuş, bireye odaklanan bir evren
düşüncesi baştan çıkarıcıdır.
(Maigret, 2011: 330)

Yeni medya ve geleneksel medya arasındaki sınırların gittikçe silikleştiğine şahit
olmaktayız. Gazete, televizyon ve radyo gibi medya kuruluşlarının hem kurumsal, hem de haber
sunan web siteleri vardır. Sanatçılar, yazarlar ve gazeteciler bloglar üzerinden kendi fikir ve
görüşlerini okuyucuları/hayranları ile paylaşabilmektedir. Geleneksel medya, kökeni yeni medya
olan malzemeleri gittikçe daha çok oluşturmaktadır. Yeni medyanın gelişmesi, daha fazla
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sorumluluk ve saydamlık için ve daha hızlı erişim için önemli ölçüde katkı sağlamaktadır
(Aytekin, 2012: 105).
İnternetin toplumsal ilişkiler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri oldukça fazladır.
Ancak, internet, yüz yüze iletişimin niteliğini, içeriğini ve biçimini değiştirerek yeni bir boyut
kazanmıştır. Çağımızın, modern, bilgiye açık, teknolojiyi yakından takip eden, hatta uygulayan
bireylerinin, interneti yaşamlarının merkezine konumlandırmaları nedeniyle gitgide daha da
yalnızlaştığı açıkça gözlemlenmektedir. Bireylerin en iyi arkadaşları, en iyi dostları, en iyi
sırdaşları olan internetin bu denli popüler ve tercih edilen bir araç olması yalnızca bireyleri
yalnızlaştırmamakta, her geçen gün onların, bencilleşmelerine ve sanal benliklerle sanal
mutlulukların peşinden koşmalarına da yardımcı olmaktadır. Bir başka anlatımla, internetin
görünen yüzünde toplumsallaşma edimi ön planda gözükmesine karşın derin yapıda tam tersi bir
durumla karşılaşılmaktadır (Zeybek, 2012: 288)

13.4.Yeni Medya: Artılar, Eksiler
Her geçen gün yeni medyanın geleneksel medyaya karşı bir alternatif oluşturabileceği
inancı pekişmekte ve bu doğrultuda yorumlar yapılmaktadır. Bu yorumlar teknolojinin sağladığı
imkânlar açısından bakılarak yapılabildiği gibi yine bu teknolojinin imkânlarıyla bağlantılı
olarak politik bir bakış açısıyla “küresel medya”ya karşı yeni medyanın “bağımsızlık” özelliği
vurgulanarak yapılmaktadır. Enformasyon teknolojisinde yaşanan hızlı gelişim göz önünde
bulundurularak yeni medyanın geleneksel medyaya alternatif bir konumda olduğunun
vurgulandığını görebiliriz. Bir başka deyişle maliyet düşüklüğü, hız, anında müdahale veya veri
girişi,

erişim

kolaylığı,

çoklu

içeriğe

aynı

anda

ulaşabilme

imkânı

sağlaması,

kişiselleştirilebilmesi, merkeziyetsizliği, küresel olması, süreklilik sağlamasının yanı sıra eşitlik
ve özgürlük sunması yeni medyayı geleneksel medya karşısında bir alternatif olarak karşımıza
çıkarmaktadır.
Ancak bir de madalyonun diğer yüzünden bahsetmemiz gerekmektedir. Zira yeni medya
birçok özelliğiyle geleneksel medya karşısında bir seçenek gibi gözükürken aslında bazı
sebeplerden ötürü de “alternatif”liğini ciddi anlamda sorgulamamızı gerekli kılmaktadır. Her
şeyden önce yeni medya araçları ile dağıtılan enformasyonun güvenilirliği tartışmalıdır.
Geleneksel medya pek çok yönden eleştirilse de editoryal denetim bir şekilde işlemeye devam
etmektedir. Yeni medya araçlarının güvenlikli olduğu da söylenemez. Virüsler, siber saldırılar
veya herhangi bir teknik aksama yeni medya erişimini sorunlu hâle getirebilmektedir. Bir diğer
konu ise haber kaynağı konusudur. Geleneksel medyanın sahip olduğu enformasyona ulaşma ve
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enformasyonu dağıtma gücü hâlâ geçerliliğini korumaktadır. Yeni medya kullanıcılarının
enformasyon kaynağı büyük oranda hâlen geleneksel medyadır. Bunun yanı sıra yeni medya
araçları kullanıcılarının büyük oranda tercih ettiği enformasyon kaynakları geleneksel medya
sahiplerine ait yeni medya kanallarıdır. Bütün bunlara ilaveten enformasyonun özgürce dolaşıma
sokulduğu yeni medya ortamları ciddi oranda bir bilgi kirliliğine, dolayısıyla büyük bir
enformatik cehalete yol açmaktadır. Bilgi kirliliğinin doğal sonuçlarından biri ise kaynağından
teyit edilmediği sürece birçok olumsuz sonuçlar doğurabilecek manipülasyon ihtimalidir.
Yeni medyanın artılarını ve eksilerini göz önünde bulundurduğumuzda, bugün yaratılan
“dijital medya-konvansiyonel medyaya karşı” algısının tam karşıtlık olmadığı, farklı olanaklar
sunan yeni medya araçlarına sahip olduğumuz bilgisine ikna olma sürecini yaşıyoruz. Yeni
medyanın sağladığı teknolojik olanaklar, bu olanakların ne yönde kullanılacağı yönünde bir
devinimi beraberinde getirmek durumunda değildir (Irak ve Yazıcıoğlu, 2012: 135).
Kitle iletişim araçları anlamında kullandığımız medya kavramı, yeni medyayı doğuran
internet ve sayısal iletişimin gelişmesiyle birlikte artık geleneksel (konvensiyonel) medya olarak
adlandırılmaya başlanmıştır. Geleneksel medyadan tek yönlü (doğrusal) iletişim tekniği ile
geridönüşe (feedback) imkân tanımayan bir yapıya sahip iken, yeni medya, etkileşimli, çift yönlü
(dairesel) bir iletişim imkânı sunmaktadır. Okuyucu, dinleyici, izleyici (kısaca hedef kitle)
anında verilen haberlere tepki verebilmekte, haber ile ilgili görüşlerini, duygu ve düşüncelerini
kaynak durumundaki yeni medya organına ulaştırabilmektedir. Web 2.0 teknolojisi sayesinde
karşılıklı iletişim çok güçlenmiştir. İnternet haber siteleri, bloglar, sosyal medya siteleri
üzerinden mekân kısıtı olmadan sürekli iletişim kurmak mümkün hâle gelmiştir. Milyarlarca
üyesi olan sosyal medya sitelerinin her bir üyesi aynı zamanda birer haberci gibi medyacı olmuş
ve kendi takipçilerine resim ve haber sunmaya başlamıştır. Yeni medya kamusal alanı da
genişletmiş, zaman ve mekânla sınırlandırılamayan küresel bir kamusal alan oluşmuştur. Yeni
medya birçok özelliği ile “alternatif medya” olarak yorumlanırken, üretilen enformasyonunun
güvenilirliği, bilgi kirliliği ve genellikle geleneksel medyadan alınarak dağıtıma sokulması
nedeniyle yenilikten uzak olması gibi nedenlerle ciddi biçimde eleştirilmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bilişim teknolojilerinin yeni medyayı ortaya çıkardığını öğrendik. Yeni medyanın
geleneksel medyadan farklarını, üstün ve zayıf yönlerini öğrendik. Yeni medya ile kamusal alan
kavramının yeniden tanımlandığını öğrendik. Yeni medyanın artılarını ve eksilerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1.

Yeni medya ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır?

2.

Web 2.0’ın ilk dönem internetten farkı nedir?

3.

Yeni medya ile geleneksel medyayı, doğrusal ve dairesel iletişim biçimleri

açısından karşılaştırınız.
4.

Yeni medya ile oluşan kamusal alanı tanımlayınız.

5.

Geleneksel medya ile yeni medyanın birbirine karşı güçlü ve zayıf yönleri

nelerdir?
6.

Yeni medyadaki içeriklerin çoğunlukla geleneksel medyadan beslenmesi

nedeniyle, aslında kötü bir kopyası veya tekrarı olduğu yönündeki eleştirilere katılıyor musunuz?
Neden?
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14. SOSYAL MEDYA TARTIŞMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14. SOSYAL MEDYA TARTIŞMALARI
14.1. Ağ Toplumu
14.2.Sosyal Ağlar
14.3. Sanal Cemaatler
14.4. Sosyal Ağlar ve Yeni Toplumsal Hareketler
14.5. Sosyal Ağlar, Gerçeklik Yanılsaması ve Ekonomik Gerçek
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Ağ toplumu nedir?
2. Sosyal ağlar toplumu ve bireyi nasıl etkiler?
3. Sanal cemaat nasıl bir yapıdır?
4. Sosyal ağlar toplumsal hareketleri etkiler mi?
5. Sosyal ağlar ve yeni medyanın ekonomik boyutları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Ağ toplumu

Casstell’in ağ teorisini
anlamak

Sosyal ağlar

Sosyal ağların bireysel ve
toplumsal hayatımızdaki
yerini kavramak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar
Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

Sanal cemaatler

Sanal toplulukların
oluşumunu ve önemi
kavramak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar

Sosyal ağlar ve yeni
toplumsal hareketler

Sosyal ağların toplumsal
hareketlere etkisini anlamak

Sosyal ağlar, gerçeklik
yanılsaması ve ekonomik
gerçek

Sosyal ağların gerçek
boyutlarını, ekonomik
yönleri kavramak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar
Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve tavsiye edilen
okumalar
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Anahtar Kavramlar
•

Ağ toplumu,

•

Manuel Castells,

•

Sosyal ağlar,

•

Sanal cemaat,

•

Sosyal medya
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Giriş
Web 2.0 öncesi dönemde medya, birkaç büyük medya grubunun tekelinde olan ve tek
yönlü bir iletişim aracı olarak hayatımızda yer alıyordu. Bir medya tüketicisi olarak sadece bize
sunulan çeşitli ama sınırlı seçeneklerden bir veya birkaçını seçebiliyor ve bizim için bu büyük
gruplar tarafından hazırlanmış, üzerinde herhangi bir kontrolümüzün olmadığı içerikleri
tüketebiliyorduk. Geleneksel medya döneminin sonu web 2.0 teknolojilerinin hayatımıza girmesi
ve bunun her internet kullanıcısının aynı zamanda birer içerik üreticisi hâline girmesi ile geldi.
Günümüzde web 2.0 sayesinde her bir birey, daha önce yayın tekelini elinde bulunduran
gruplardan bağımsız olarak, özgürce kendi içeriğini oluşturabiliyor, bunu istediği şekilde
yayınlayabiliyor ve yine istediği kişilerle paylaşabiliyor. Bunun için pek çok farklı araç ve
yöntem kullanılıyor. Bu araç ve yöntemlerin ortak noktası ise hepsinin kullanıcılarına üst
düzeyde bir paylaşım hizmeti sunmasıdır. İşte bu yeni anlayışın ürünü olan yeni medya
uygulamaları sosyal medyayı oluşturuyor.
Artık bir ağ toplumunda yaşıyoruz. İnternete giren herkes ağa bağlı bulunan milyarlarca
insan ile aynı ortamı paylaşmaya başlamaktadır ve teorik olarak ulaşma imkânına sahiptir. Ağ
toplumundaki her bir sosyal medya hesap sahibi, aynı zamanda kendi sosyal çevresini, ailesini,
arkadaş gruplarını ve iş arkadaşlarını kapsayan bir sanal cemaat kurmuş olmaktadır. Bu bölümde
ağ toplumu, sosyal ağlar, sanal cemaatler, sosyal ağlar ve yeni toplumsal hareketler ve son olarak
sosyal ağların ekonomik gerçekliklerinden bahsedeceğiz.
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14.1. Ağ Toplumu
Küreselleşmenin yeni ve farklı bir boyutu olarak, ağlar oluşturma mantığı etrafında
merkezsiz, hiyerarşi içermeyen, yatay ilişkilerin hâkim olduğu bir toplumsal örgütlenme biçimini
ifade etmek üzere “ağ toplumu” kavramını geliştiren Manuel Castells’e göre ağ mantığı;
medyadan, küresel sermayeye; toplumsal hareketlerden, kimlik biçimlerine ve çalışma
ilişkilerine kadar enformasyonel toplumun bütün alanlarının temelini oluşturmaktadır (Aykutalp,
2013:102). Castells’e göre ağ toplumu, 1960’ların sonu ve 1970’lerin başında üç bağımsız
sürecin birlikte oluşmasıyla meydana gelmiştir. Birincisi, enformasyon teknoloji devrimi,
ikincisi, kapitalizmin de devletçiliğin de ekonomik krize girmesi ve peşinden yapılanmaları,
üçüncüsü, insan hakları, feminizm ve çevrecilik gibi kültürel ve toplumsal hareketlerin
yeşermesidir (Castells, 2007a, 486’dan aktaran Aykutalp, 2013:102).
Castells ağ toplumunu tarif ederken şöyle diyor: internetin (ağ toplumunun) güzelliği,
düşmanın bir darbede vurup yıkabileceği hiçbir merkezin, hiçbir komuta merkezinin
olmamasıdır. Ağ toplumu, yatay, hiyerarşisiz, merkezsiz yeni bir toplumsal örgütlenme biçimi
getirmiştir.
Ori Brafman ve Rod A. Beckstrom “Deniz Yıldızı ve Örümcek: Lidersiz
Organizasyonların Önlenemeyen Başarısı” kitabında ağ tipi toplumsal örgütlenmeyi deniz
yıldızı ve örümcek metaforu üzerinden açıklamaktadırlar. Örümcek merkezileşmiş bir hayvandır;
bacakları gövdesinden uzar, başı kesilince ölür. Deniz yıldızı ise gayri merkezi bir hayvandır.
Başı yoktur. Temel organları her bir kolda tekrarlanır. Bölündüğünde her bir kol yeni bir deniz
yıldızı olur. Yazarlar kitaplarında deniz yıldızına benzettikleri yeni toplumsal yapı ve
organizasyonları şu şekilde anlatıyor: “Oyunun kuralları değişti. Dünyada geleneksel klasik
liderlik biçiminin yok olmaya başlaması, toplumsal düzeni ters yüz edebilecek, yeniden
düşünmemizi ve yorulmamızı sağlayacak, sosyal ağ üzerinden örgütlenen yeni güçlü grupların
yükselmesine yol açıyor. Bir zamanlar zayıflık olarak görülen yapı (lidersizlik), ağ toplumunda
bir değer ve güç hâline geldi. Kaotik gruplar yerleşik kurumlara meydan okuyor ve onları
bozguna uğratıyor.” (Ertem ve Eseyan, 2013:37)
Günümüzde toplumsal formasyonu tanımlamada sıklıkla kullanılan enformasyon
toplumu, iletişim toplumu gibi kavramların yerine yeni iletişim teknolojilerinin sarıp sarmaladığı
yer küreyi tanımlamak için bugün ağ toplumu kavramı kullanılmaktadır (Tutal, 2006: 56).
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Ağ Toplumu:
Casstells ağ toplumunu tarif ederken şöyle diyor: internetin (ağ toplumunun) güzelliği,
düşmanın bir darbede vurup yıkabileceği hiçbir merkezin, hiçbir komuta merkezinin
olmamasıdır. Ağ toplumu, yatay, hiyerarşisiz, merkezsiz yeni bir toplumsal örgütlenme
biçimi getirmiştir.

Ağ kavramı sosyolojik anlamıyla bir veya birden fazla toplumsal ilişkiyle birbirine
bağlanmış, dolayısıyla toplumsal bir bağ oluşturan bireylere gönderme yapmaktadır. Bu açıdan
bakıldığında toplumsal ilişkilerin var olduğu günden bugüne kadar ağ olgusu sosyal hayatın bir
parçası olarak değerlendirilebilir. Ancak, günümüzde özellikle de enformasyon teknolojilerinin
gelişme göstermesiyle birlikte yeni bir sosyal organizasyon türü ortaya çıkmıştır. Ağlarla örülü
bu organizasyonun adı ‘ağ toplumu’dur. Bu toplumun ağ kavramı ile özdeşleştirilmesi ya da
birlikte anılması, onun ağ temeli üzerine kurulmuş (sosyal, ekonomik, politik) ilişkileri, yoğun
bir şekilde kullanıyor olmasından kaynaklanmaktadır (Göker ve Doğan, 2011: 178).
Enformasyon çağında işlevler, süreçler ağlar etrafında örgütlenmektedir. Toplumsal
örgütlenmenin ağ biçiminde olması başka zaman, mekân ve toplumlarda olsa da teknolojik
paradigma toplumsal yapının tamamına yayılması için gerekli zemini sağlamaktadır. Ağda yer
almak ya da almamak, her ağın diğerleri karşısındaki dinamikleri toplumda baskın olmanın ya da
değişmenin başlıca kaynaklarıdır (Castells, 2005: 621).
Enformasyon teknolojilerinde yaşanan değişimler dijital bir kültür oluşturmuş ve bu
kültür farklı dilleri konuşan farklı ulusların sanal ortamda bir araya gelmesini sağlamıştır.
İnsanlar arasındaki mesafeleri ortadan kaldırarak toplumları birbirine yaklaştıran, yeni
toplumların oluşmasını sağlayan bilgi otobanları, isteyen herkesin elektronik bilgi merkezlerine
dünyanın neresinde olursa olsun ulaşmasını sağlamıştır. Enformasyon teknolojileri çağdaş
toplumun şekillenmesinde aktif bir rol oynamıştır (Ozan 2009: 622).
İnternet ulusal sınırları aşan küresel bir mecradır. İnternete bağlanmak, belli bir adres
üzerinden küresel ağa katılmak anlamına gelmektedir. Ağa bağlandığınız her cihazın (masaüstü
bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet veya cep telefonu) bir IP (Internet Protokol) numarası
bulunmaktadır. IP numaraları ABD’nin başkenti Waşington’daki Federal Ağ Konseyi’nden
verilmektedir. Dolayısıyla internete bağlanan herkesin sosyal ağlardaki adresleri ve trafikleri
izlenebilmektedir.
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14.2.Sosyal Ağlar
Sosyal paylaşım ağları, dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar
sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağı olarak tanımlanan internetin gelişmesiyle
bireyleri farklı bireylerle sanal uzamda buluşturan web tabanlı hizmetlerdir (Toprak vd., 2009:
28). Toplumsal hareketlerden kimlik biçimlerine, medyadan küresel sermayeye kadar toplumun
bütün katmanlarında ve bütün toplumsal alanlarda sosyal ağlar en belirleyici unsur olmaya
başlamıştır.
Küreselleşmenin hızlanması ve kapitalizmin yeniden yapılanması sürecinde yeni iletişim
teknolojileri ekonomik, siyasal ve kültürel alanların dönüşmesinde önemli katkılar sunmaktadır.
İnternetin hem bir kültürel mekân, özgürlük alanı ve hem de ekonomik bir pazar olarak ortaya
çıkması, birtakım yeni küresel değerlerin, kültürel biçimlerin, kimliklerin ve alışkanlıkların çok
hızlı bir biçimde dolaşıma girmesine olanak sağlamaktadır (Özgün, 2013:183)
Sosyal ağlar bir taraftan kişinin kendisi hakkında bilgi sunmasına imkân tanırken diğer
taraftan da çevresinde olup bitenlerden haberdar olmasını ve diğer kişiler hakkında bilgi
edinmesini sağlamaktadır. Bunun yanında sosyal olaylar ve gelişmeler hakkında da bilgi
alışverişi söz konusu olmaktadır. Bütün bu özelliklere bağlı olarak sosyal paylaşım ağlarının en
büyük özelliği, kullanıcılarını, sunduğu bu imkânlarla uzun süre kendine bağlamasıdır. Yapılan
birçok araştırma göstermektedir ki sosyal paylaşım ağlarına üye olan bireyler gün içerisinde bu
siteleri birçok defa ziyaret etmekte ve uzun bir zaman dilimini bu sitelerde harcamaktadır (Göker
ve Doğan, 2011: 181).
Genel olarak sosyal ağların temel özellikleri şu şekilde belirlenmiştir: Kişisel profil
sunması, bağlantı kurulabilmesi, gruplara katılabilme, bağlantılarla iletişim kurabilme, paylaşım,
fikir beyan edebilme, bilgi erişimi ve kullanıcılarını uzun süreli olarak online tutabilme. Bu
özellikler sosyal paylaşım ağlarının genel karakteristik yapısını ortaya koymaktadır (Göker,
Demir, Doğan, 2010: 188).

14.3. Sanal Cemaatler
Teknolojik gelişmelerle birlikte ve özellikle internetin ortaya çıkışı ile başlayan süreçte
geleneksel anlamdaki zaman ve mekân kavramları dönüşüme uğramıştır. Elektronik iletişim
teknolojilerinin gelişimi zaman ve mekânı ortadan kaldırmış ve mekânın anlamını kaybettiği ya
da mekân duygumuzu kaybederek sınırsız bir küresel köyde yaşamamıza olanak vermiştir
Bilgisayar dolayımlı iletişimin yaşamımıza girmesiyle yeni bir alandan söz edilmeye
başlanmıştır. Gerçek alana alternatif olarak sunulan bu alan, “sanal” ön eki ile birleştirilmiş ve
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bütün iletişim tarzlarını elektronik ortamda yeniden kurarak geleneksel iletişim yanında yeni bir
iletişim biçimine olanak tanımıştır (Gümrükçü, 2006: 58)
Sanal kavramı, “olmadığı hâlde, varmış gibi görünen” anlamında kullanılmaktadır. Sanal
örgüt, fiziki bir ortam olmadığı hâlde, insanların iş yaptığı, mal ve hizmet ürettiği, finansal
kaynak yarattığı bir örgüt olarak ifade edilebilir (Kırel, 2007: 93).
Sanal Cemaat:
Yüz yüze iletişim kurma imkânı bulamayan, düşünce ve fikirlerini dijital ağlar üzerinden
paylaşan toplulukları ifade etmek için kullanılan sanal cemaat kavramı ilk kez, kendisini
twitter hesabında “bağımsız düşünür, çevrimiçi fitneci, acemi öğretici, uzman öğrenci,
çevrimdışı bahçıvan” olarak tanıtan Amerikalı düşünür Howard Rheingold tarafından dile
getirilmiştir. The Well isimli sosyal ağın ilk üyelerinden biri olan Rheingold, 2003 yılında
basılan kitabına bu adı vermiştir. Sanal cemaat, artık hem ironik olarak sosyal ağları, hem
de sosyolojik olarak internette kurulan ilişkiler ağını tanımlamakta kullanılmaktadır
(Adıgüzel, 2012: 23)
Klasik sosyoloji literatüründe cemaatin ilk ve en kapsamlı teorisini gemeinschaft ideal
tipiyle Ferdinand Tönnies oluşturmuştur. Fakat Tönnies cemaati toplumun karşısına koyarak,
gemeinschaft ve gesellschaft zıt kavramları temelinde, sosyoloji geleneğinin kendisinden sonraki
bütün teorilerini etkileyen bir dikotomi oluşturmuştur. Klasik sosyoloji boyunca cemaat hep
Tönnies’in ortaya koyduğu anlamda, geleneksel tarım toplumunun yaşam biçimini niteleyen
toprak temelli, dini geleneklere bağlı komünal ve yarı komünal, derin bir bizlik duygusu içeren
toplumsal yaşam biçimi olarak algılandı. Modernleşmeyle birlikte bu anlamdaki cemaatten
topluma geçileceği ve cemaatin yok olacağı, yerini toplumun alacağı fikri benimsendi. Aslında
Tönnies cemaatin cemiyet içinde de olabileceğini, bu formların temeli olan “doğal” ve “akılcı
irade”nin aynı insanda bir arada potansiyel olarak bulunduğunu söyleyerek belirtmişti.
Tönnies’in tipleştirdiği cemaatin aşınma süreci Sanayi Devrimi’yle birlikte başladı ve
modernleşmenin yayıldığı her yerde toprağa bağlı gemeinschaft çözülerek birincil önemini
yitirdi. Fakat klasik sosyolojinin Tönnies’in tipleştirmesinin üzerine bina ettiği yanılgısı,
gemeinschaft’ın cemaatin mümkün tek biçimi olduğu yönündeki kabulünden kaynaklanıyordu.
Bugün dünyanın birçok yerinde insanlar hâlen Tönnies’in tipleştirdiği anlamda bir gemeinschaft
içinde yaşamaktadırlar. Buna karşılık gemeinschaftın ortadan kalktığı yerlerde modern kentlerin
287

ortasında insanlar zaman ve mekâna göre yeni cemaat ilişkileri yaratmışlardır (Yelken, 2004: 1617).
Oysa cemaat sosyal yaşantının ilk ve en önemli özelliği olarak daima vardır ve çok çeşitli
biçimlerde de olsa özünü koruyarak var olacaktır. Çünkü: “yaşayan her şey (her birey) cemaat
içinde doğar ve yaşamını cemaate borçludur. Bu nedenle cemaatin ölümü ya da yok olması gibi
bir durum söz konusu değildir. Cemaat en genel anlamıyla insanın diğer ilişki biçimlerinden
ayırt edilebilen özel bir ilişki ağıyla oluşan en temel sosyal durumudur (Yelken, 2004: 16-17).
Tönnies ‘cemaat’i etnik köken, din, kültür gibi benzer ortak özellikleri olan geleneksel
gruplar olarak nitelerken, Talcott Parsons, üyelerinin ortak kimlik duygusuna dayanan bir
toplumsal ilişkiler bütünü, alanı çıkarlarla belirlenmiş toplumsal yapının dayanışma ilişkileri
olarak tanımlar. Toplumsal yapının bileşenlerini ise bireyin hangi kültüre bağlı olduğu, sınıfsal
konumu, edinilmiş ve kazanılmış statüleri ve bunlara bağlı rolleri oluşturur. Bu bileşenler aynı
zamanda kişinin karakter ve kimliğinin de oluşmasını sağlayan birincil etmenlerdir (Adıgüzel,
2012: 23).
Teknolojik gelişmeler, özellikle de yeni iletişim teknolojilerinden internet, insan iradesi
ve ortak mekân gibi ölçütler esas alınarak şekillenen cemaat ve cemiyet gibi toplumsal
örgütlenme anlayışlarının değişmesine ve toplumsal birimlerin yeniden ele alınmasına yol
açmıştır. Bireyler arasındaki ilişkilerin fiziksel yakınlıkla ifade edildiği dönem kapanmaya yüz
tutmuş ve toplumsal birimler, onları bir araya getiren ortak değerler üzerinden ele alınmaya
başlanmıştır.

Bu

bağlamda,

sosyal

ağlar

(social

networks)

konusundaki

önemli

akademisyenlerden Barry Wellman; sosyal, ekonomik ve politik değişimler sonucunda ortaya
çıkan yeni örgütlenme biçimlerinin cemaat kavramını aşındırdığını; coğrafi yakınlık ve
dayanışma esasına dayalı olarak şekillenen cemaat yapısının yerini sosyal ağlara bıraktığını
söylemiştir. Wellman, ulaşım araçları (araba, uçak vb.) ve iletişim araçlarının (telefon ve
bilgisayar ağları) uzak mesafelerdeki insanların birbirleriyle sosyal ilişki kurmasına imkân
tanımaya başladığını ifade etmiştir. Buradan hareketle Wellman, bu etkenler sonucunda ortaya
çıkan sosyal ağları; “sosyal kimlik ve aidiyetin bulunduğu, sosyalleşme ve bilgi paylaşımına
imkân veren sosyal örgütlenmeler” şeklinde tanımlamıştır. Wellman’ın bu yeni tanımlamasıyla
cemaat, ortak mekânı paylaşan bireyler topluluğu anlamından soyutlanarak; ortak değer ve ilgi
alanı etrafında bir araya gelen insan topluluklarını ifade etmeye başlamıştır. Böylelikle,
Tönnies’in geleneksel cemaat ve cemiyet ayrımı, yerini sosyal ağlara bırakmıştır (Haberli, 2012:
121).
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Sanal cemaatler, sosyal hayat ile yeni iletişim teknolojilerinin buluşmasının doğal bir
sonucu olarak bilgisayar ağları üzerinde ortaya çıkmıştır. Bu cemaatleri 1970’li yıllarda BBS ve
USENET üzerinde ortaya çıkan forum ve haber gruplarına kadar götürmek mümkündür. İnternet
kullanıcılarının birbirleriyle bu ağlar aracılığıyla iletişime girmesi sonucu; daha önce farklı
bilgisayarları birbirine bağlayan ağlar, böylece aynı düşünce ve inanca sahip insanları bu sanal
alanlarda bir araya getirmeye başlamıştır.
Sanal Cemaat kavramı ilk olarak kendisini twitter hesabında “bağımsız düşünür,
çevrimiçi fitneci, acemi öğretici, uzman öğrenci, çevrimdışı bahçıvan” (Independent thinker,
online instigator, novice educator, expert learner, offline gardener) olarak tanıtan Amerikalı
yazar Howard Rheingold tarafından kullanılmıştır (Adıgüzel, 2012: 23). Rheingold, 1987’de
yayımladığı “Virtual Communities: Exchanging Ideas through Computer Bulletin Boards” isimli
makalesinde, bu kavramı yüz yüze iletişim kurma imkânı bulamayan, düşünce ve fikirlerini,
BBS’ler veya benzeri dijital ağlar üzerinden paylaşan kullanıcı topluluklarını ifade etmek için
kullanmıştır (Haberli, 2012: 122-124). Daha sonraki çalışmalarında Rheingold, cemaat tanımını
genişleterek bu kavramı birbirinden bağımsız bireylerin, belirli bir duygu ve zaman dilimi
içerisinde internet ortamında gerçekleştirdikleri iletişimi ifade etmek için kullanmıştır. The Well
isimli sosyal ağın ilk üyelerinden biri olan Rheingold, 2003 yılında basılan kitabına bu adı
vermiştir. Kitabında “sanal cemaatler” kavramını, bireylerin elektronik ortamda kamusal
tartışmalara yeterince uzun bir süre katılmaları ile oluşan toplumsal kümelenme ağlarını
anlatmak için kullanmıştır. Şimdilerde ise hem ironik olarak sosyal ağları, hem de sosyolojik
olarak internette kurulan ilişkiler ağını tanımlamakta kullanılmaktadır (Adıgüzel, 2012: 23).
Gerek kaynağını fiziksel ortamdan alıp sanal ortamda faaliyet gösteren, gerekse tamamen
sanal ortamda kullanıcıların bir araya gelmesiyle ortak ilgi alanları ve değerler etrafında
etkileşimde bulunan her grubu sanal cemaat olarak nitelendirmek doğru değildir. Dawson’a göre
kullanıcı topluluklarının sanal cemaat olarak nitelendirilebilmesi için, cemaate zemin teşkil eden
site veya forum üyelerinin belli şartlar çerçevesinde bir araya gelmeleri gerekmektedir.
Sanal dünyanın en önemli mimarı olan, Bill Gates'e göre Web'in insan ilişkilerini
geliştirici yönlerinden en güçlüsü aynı şekilde düşünen insanları, zaman ve coğrafya dilimlerine
bağlı kalmadan bir araya getirmesidir. Heyecanlı oyunculardan bir grup oluşturmak ya da sizinle
aynı siyasi görüşü paylaşan insanlarla gündelik konularda tartışmak veya dünya üzerinde
yayılmış ırkdaşlarınızla teması sürdürmek istiyorsanız webde bundan kolay bir şey yoktur. Yine
doğduğunuz kentte olup bitenleri öğrenmek için de webden yararlanabilirsiniz. Web dünya
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üzerindeki cemaatlere katılmanızı ve kendi bölgenizdeki ilişkilerinizi güçlendirmenizi
sağlamaktadır (Bozkurt, 2003: 4).
Sanal Cemaat:
Dawson’a göre kullanıcı topluluklarının sanal cemaat olarak nitelendirilebilmesi için,
cemaate zemin teşkil eden site veya forum üyelerinin aşağıdaki koşullar çerçevesinde bir
araya gelmeleri gerekmektedir:
1. Üyeler arasında etkileşimin olması
2. Üyeler arasındaki etkileşimin devamlılık arz etmesi
3. Üyelerin sabit bir kullanıcı adı (Nick) sahibi olması
4. Üyeler üzerinde sosyal kontrolün bulunması
5. Sitedeki interaktivitelerin üyelerin ilgi alanlarına uygun olması
6. Paylaşılan düşünce veya aktivitelerin açık alanda yapılması ve herkesin olmasa bile
makul sayıdaki üyenin katılım sağlaması
(Haberli, 2012: 126-127)
Rheingold gibi sanal cemaatlerin en sıkı savunucuları, sanal dünyada da cemaatlerin
olabileceğini iddia etmektedirler. Özellikle birçok insanın dışarıya çıkmaya korkar hâle geldiği
birçok ülkede, sanal cemaatlerin önemini mevcut sanal cemaatleri ortadan kaldırdığımızda daha
iyi anlayacağımızı savunmaktadır. Ona göre, bugün sanal dayanışmanın ortadan kaldırılması
hâlinde belli hastalıklar artacaktır. Özellikle özürlüler, sakatlar ve yaşlılar için sanal cemaatler
yeni iletişim alanlarıdır. Sanal cemaatler taraftarları sık sık insanların sanal ortamda, gerçek
dünyada yapabilecekleri her şeyi yapmalarının mümkün olduğunu vurgulamaktadır (Bozkurt,
2003: 4-5).
İnternet üzerinde sanal topluluklarda isim, cinsiyet, toplumsal rol ve statü gizlenerek
iletişimde bulunmak mümkündür. Kurgulanmış kimlikler aracılığı ile yapılan iletişimde
anonimlik bütünüyle geçerlidir. Yüz yüze iletişimden oldukça farklı olan bu yeni iletişim
biçiminde bireyler arasında yoğun bir diyalog kurulurken kimliklerin görülemezliği
yaratılmaktadır. Yüz yüze iletişim ortamında görünürlük kimliklerin deşifresinde belirgin olarak
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yer tutar. İnternet aracılığıyla yeni ilişki kurma mekânları içinde kimliklerin özgürlük ve seçme
kavramları içinde tanımlandığı dikkat çekmektedir (Gümrükçü, 2006: 63)
Muhaliflere göre ise sanal cemaatler, "sahte cemaatlerdir" (pseudo−comminity),
samimiyetten uzaktır. Bu tarz ilişkilerin yaygınlaşması, insanların gerçek yaşamdaki ilişkilerini
başka istikametlere yönlendirir. Dolayısıyla gerçek yaşamdaki ilişkileri yoksullaştırır. Sanal
cemaatler, insanların son derece değerli olan zamanını, ailelerinden ve dış etkinliklerinden
çalmaktadır.

Bu

cemaatlerde

"güvenilirlik"

son

derece

azdır

ve

sanal

topluluklar

"yabancılaşma"yı artırabilir. Yüz yüze ilişkinin olmadığı siber uzayda insanlar, birbirlerine karşı
gerçek taahhütlere sahip değillerdir (Bozkurt, 2003: 4).

14.4. Sosyal Ağlar ve Yeni Toplumsal Hareketler
Bilişim

teknolojilerinin

sinerjik

yapısı,

insanoğlunun

davranış

kalıplarını

da

etkilemektedir. Birey ortak değer ve ortak katılıma doğru ilerlemekte; yenilikçi ve yaratıcı
çözümler üreterek, toplumu tarih içinde bir kez daha şekillendirmektedir. Sanayi toplumunun
itici gücü olan buhar makinesinin yerini bilgisayar almakta; mikrobiyoloji ile insan geni üzerinde
araştırma yaparken, diğer yandan güneş sistemimiz dışında büyük arayışımız devam etmektedir.
İmkânlar, hayal gücünün ötesine giderken insanın da düşünce şekli, davranış norm ve
gelenekleri de değişime uğramaktadır. Sosyal hareketlerin, bu gelişmeler altında ortak paylaşım,
kitlesel ve özel iletişim imkânları yeni rahatsızlık konularıyla, eylem repertuarı gelişmektedir. Bu
noktada bilgisayar kullanımının yaygınlaşması ve internetin katkısı büyüktür. Teknolojik
gelişme sayesinde dev bilgisayarlar küçülerek ucuzlamış ve kitlesel kullanıma sunulmuştur.
Belirli bir sahibi ve yeri olmayan, her ölçekten bilgisayarın yararlandığı ve tüm bilgisayar
kullanıcılarını ortak ortamda buluşturmaktadır. Böylece dünyanın farklı yerlerindeki her türlü
bilgiye ucuz ve en hızlı şekilde ulaşmak mümkündür. Bu durum sosyal hareketleri çeşitli
şekillerde etkilemektedir. Körfez Savaşı’ndan Bosna katliamına, yağmur ormanlarının yok
olmasından küreselleşme karşıtı hareketlere kadar birçok sosyal hareket konularında hızlı,
güvenilir ve ucuz elektronik posta ya da ortak platformlarda paylaşımda bulunulmakta ve
tartışmalar yapılmaktadır (Bingöl ve Tanrıver, 2011: 133-134).
Lance Bennett’a göre sosyal hareketler teknolojik imkânlarla bazı değişimler
geçirmektedir. İşçi hareketleri gibi geleneksel sosyal hareketlerdeki yoğun ağlar yerine iletişim
ve koordinasyon temelli gevşek bağlar kurulabilmektedir. İnternet sosyal hareketlerin konuları
arasındaki geçiş hızını artırmaktadır. Sosyal hareketlerin yöneldiği konuların hızla değişmesi ve
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yüz yüze etkinlik olanağının sınırlı olduğu durumlarda sanal eylemler ile internet, sosyal
hareketlerin gerçekleştiği yeni bir alan olma potansiyeli taşımaktadır Yerel sorunların genele
yayılmasını sağlayarak yerel eylemcilerin radikalleşmesini önleyebilir. Sosyal hareketler her
zaman geniş kaynaklara sahip olamayabilir, ulusal düzeyde örgütlenmiş zengin kaynaklı diğer
hareketler karşısında interneti eylem biçimi olarak kullanarak stratejik avantaj sağlayabilir
(Bingöl ve Tanrıver, 2011: 133-134).
İnternet, sosyal hareket ağlarının ideolojik tutarlılığını azaltabileceği söylenmekle birlikte
merkezkaç etkisi de yaratabilir. Aslında bu durum internet tabanlı sosyal hareketlerin bir
özelliğidir. Müttefiklerle koalisyonlar kurmak ve “düşmanlarla” savaşmaktan öte, internetin
bireysel eylemciler için de imkân sağladığı gözlenmektedir. Bu eylemciler internet üzerinden
sanal eylemlerde bulunmaktadır. Çünkü internet bireysel eylemler için “do-it-yourself” ideolojik
üretimleri için imkân sunmaktadır. Bennett bu tarz protestoların özellikle yüksek kalite
düzeyindeki iletişim araçları sayesinde olduğunu söylemektedir (Bingöl ve Tanrıver, 2011: 136).
Ağ toplumu yeni tür toplumsal hareketler ortaya çıkarmıştır. Sosyal ağlar üzerinden
kurulan topluluklar tarafından başlatılan yeni toplumsal hareketler, merkezsiz, yatay ve hiyerarşi
içermeyen hareketlerdir. Ori Brafman ve Rod A. Becksrom, klasik toplumsal hareketleri
örümcek, yeni toplumsal hareketleri deniz yıldızına benzetmiştir. Yeni toplumsal hareketler artık
ulusal sınırlarla bağlı kalmayıp, dünyanın herhangi bir köşesinde başlayıp sosyal ağlarla küresel
bir eyleme dönüşebilmektedir.

14.5. Sosyal Ağlar, Gerçeklik Yanılsaması ve Ekonomik Gerçek
Sosyal medyanın ve sosyal ağların yeni bir kamusal alan meydana getirmesi, bir ağ
toplumu oluşturması, bu yeni toplumun yeni grupları olan sanal cemaatlerin ortaya çıkması ve
mevcut sistem karşısında internet üzerinden örgütlenen yeni toplumsal hareketlerin ortaya
çıkması olumlu birer gelişme olarak nitelendirilebilir. Ancak meselenin o denli tozpembe bir
tablo çizdiğini söylemek de fazla iyimser bir yaklaşım olur.
Sanal kavramı hiç olmayan demek değildir, sanal gerçeklik gerçeğin taklidi olarak yine
de gerçektir. Ama gerçekten daha fazla gerçek olması onun gerçekliğini sorunlaştırır. Her
halükarda bilgi toplumu fantazmatik bir topluma doğru evrilmektedir. Fantazmatik görüntü
gerçekle gerçek olmayan arasındaki sınırı imha etmektedir, Burada gerçeklik ilkesi büyük bir
yıkıma uğrar. Bu durum ise bizi tanık değil seyirci kılarak duygu ötesi dediğimiz bir tür
duyarsızlık hissi oluşturmaktadır (Demirağ, 2011: 36).
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Sosyal medya üzerinden örgütlenen toplumsal hareketler muhalif kimlikleri ile ön plana
çıkmaktadırlar. Ancak bu hareketlerin örgütlendikleri ve yeni medya platformlarının her biri
birer ticari şirkettir. Ve bu ticari şirketler büyük bir ekonomik güce hükmetmelerinden dolayı
dünya sistemine yön veren devletler ve yönetimlerle işbirliği içerisindedirler.
Yeni medya bir taraftan hem ulusal, hem küresel boyutta mevcut ekonomik yapıyı
dönüştürürken, bir yandan da kendi ekonomisini yaratmaktadır. Sosyal ağlar ve yeni medya
üzerinden ekonomik, sosyal ve fikir ürünleri hiçbir sınır tanımadan pazarlanabilirken, sosyal
medya şirketlerinin ekonomik büyüklükleri de dünyadaki birçok devletin milli gelirine
yaklaşmaktadır. 2013 yılı sonu rakamlarına göre Google’ın piyasa değeri 114 milyar dolar,
Facebook’un değeri, 100 milyar dolar, Whatsapp 20 milyar dolardır.
Yeni medya kendi ekonomik gücü yanında mevcut ekonomik yapının da sacayaklarından
biri olmaya başlamıştır. Neredeyse kurulan tüm ticari işletmeler web sitesi kurmakta, ürün ve
hizmetlere artık internet üzerinden ulaşılabilmektedir. Her şeyin “e” versiyonu (e-devlet, eticaret, e-pazarlama gibi) çıkmaya başlamakta, konvensiyonel ve yeni medya el ele mal ve
hizmetlerin dünyanın en ücra köşelerine dahi pazarlanmasını sağlamaktadır.
Artık Facebook, Twitter, Wikipedia gibi sosyal medyanın üst düzey yöneticileri,
dünyanın en önemli ekonomi zirvelerinde dünya liderleri ile aynı masada buluşabilmektedirler.
Dünyanın en zengin 7 ülkesinin oluşturduğu (1997 Rusya’nın da katılımıyla G-8 olan) G-7
organizasyonu, 1995 yılının Şubat ayında Brüksel’de Global Enformasyon Toplumu (Global
Information Society) adlı büyük çaplı bir proje başlatmıştır. Proje, başta internet olmak üzere,
iletişim pazarlarının liberalleşmesini öngörmektedir. Ardından 15 yıl geçtikten sonra, Lizbon’da
yapılan Avrupa Birliği Zirvesi’nde ise 15 Avrupa ülkesi internetin geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması için bir seferberlik anlaşması imzalamıştır. Pazar payını artırma, planlama ve
projelendirme konusunda bir diğer önemli toplantı 2011 Mayıs ayında, Fransa’nın Deavulle
kentinde gerçekleşti. Fransa devlet başkanı Sarkozy’nin başkanlık ettiği toplantıya, G-8
ülkelerindeki (ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya, İtalya, Kanada, Rusya) dev medya
şirketleri, Facebook, Twitter, Wikipedia, vs. gibi sosyal medya alanlarının üst düzey yöneticileri
katılmıştır. Toplantıda “Arap Baharı” konusu başta olmak üzere, “İnternet ve ekonomi”,
“İnternet ve toplum”, “İnternet ve iş kaynakları” konuları görüşülmüştür (Sözen, 2012: 10).
Türkiye’de internet ve sosyal medya kullanımı dünya ortalamasından çok daha hızlı
artmaktadır. 2002 yılında sadece 20 bin kişi internet kullanırken, 2014 yılı Şubat ayı itibariyle 34
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milyon kişiye ulaşmıştır. Pazar payını genişleten internet yatırımcıları için Türkiye özel bir yere
sahiptir. NunBridge Venture Summit /Zirvesi 21-22 Ocak 2010 tarihlerinde, İstanbul’da
gerçekleşmişti. Yatırımcılar, dünyada internette en çok zaman geçiren üçüncü ülkenin Türkiye
olmasından dolayı, taşıdığı potansiyelle yatırımlarını 2010’da Türkiye’ye kaydıracaklarını ifade
etmişlerdir (Sözen, 2012: 11).
Manuel Castells, küreselleşmenin yeni ve farklı bir boyutu olarak, ağlar oluşturma
mantığı etrafında merkezsiz, hiyerarşi içermeyen, yatay ilişkilerin hâkim olduğu bir toplumsal
örgütlenme biçimi olarak “ağ toplumu”nun oluştuğunu söylemektedir. Ağ toplumunda bireyler
zaman ve mekân sınırlarına takılmadan sosyal ağlar ile birbirine bağlanırken, sanal cemaatler
yoluyla da sık sık yüz yüze görüşme imkânı bulunmayan çevrelerinden kendilerine bir topluluk
oluşturmakta ve sürekli iletişim içinde olabilmektedirler. Sosyal medya toplumsal yapıyı da
etkilemiş ve toplumsal hareketlerin biçimlerini de değiştirmiştir. Sosyal ağlar ekonomik taşıyıcı
kolonlarından biri olurken, kendi ekonomisini de oluşturmaktadır. Sosyal medya organları da
artık,

konvensiyonel

medya

organları

gibi

ulaşabilmektedir.
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milyar

dolarlık

ekonomik

büyüklüklere

Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Ağ toplumunun ne demek olduğunu, sosyal ağların hayatımızdaki yeri ve önemini
öğrendik. Sosyal ağların toplumu ve toplumsal hareketleri nasıl etkilediğini öğrendik. Sosyal
medya ve sosyal ağların sadece geleneksel ekonomik yapının bir taşıyıcısı olmaktan öte büyük
bir ekonomik güç olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Ağ toplumu kavramı kim tarafından geliştirilmiştir?
2. Ağ toplumu sadece sosyal medya üzerinden açıklanabilir mi? Kavramsallaştırmanın
sosyal, ekonomik, mimari, kültür sanat vs gibi yönleri de olabilir mi?
3. Sosyal medya hesabınız var mı? Varsa takipçileriniz ile daha çok hangi tür mesajlar
paylaştığınızı düşününüz.
4. Sanal cemaat kavramını kim, neyi ifade etmek için kullanmıştır?
5. Sosyal medyanın toplumsal hareketlere etkisini tartışınız. Sizce Arap Baharı sürecinde
sosyal medyanın nasıl bir etkisi olmuştur?
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