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Özet: İletişim çağı ve iletişim toplumu, günümüz koşullarının ve dünyadaki ilişkilerin 

biçimini ve yönünü gösteren bir soyutlamadır. Soyut olduğu için ilişki ve koşullardan 

bağımsız olarak herkes tarafından tartışılmadan kabul edilen bir çerçeve belirtmektedir. Önce, 

bu ortak kabul tanınmalı ve tartışılmalıdır. İletişim araçları endüstrisi ve teknolojinin 

belirlediği söylenen değişim, otorite, hiyerarşi, eşitlik, toplum içi çelişkiler, toplumsal 

etkinlik, ilerleme,  özgürleşme gibi Batı sosyolojisinin temel konu ve sorunlarının yeniden 

tanımlanmasını gerektirmiştir. Bu anlamda bu çalışmada, "küresel barbarlık çağına giriş" 

olarak tanımladığımız 21. yüzyılın ilk evresindeki iletişim çağı ve iletişim endüstrisinin 

oluşturduğu disütopik-paralel yeni dünya ele alınacaktır. Tartışmalar, bu çerçevede 

yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Disütopik Paralel Yeni Dünya, Küresel Barbarlık Çağı, İletişim Çağı. 
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COMMUNICATION AGE AND 

DYSUTOPIC PARALLEL NEW WORLDS 
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Abstract: The communication age and communication society are an abstraction that indicate 

the form and direction of today's conditions and relations around the world. Because it is 

abstract, anyone regardless of relationships and conditions specifies a framework that is 

considered unquestionable. This common acceptance must first be recognized and discussed. 

It has required that the redefinition of the basic issues and problems of Western sociology 

such as authority, hierarchy, equality, intra-social contradictions, social activity, progress, and 

emancipation which are said to be determined by the communication tools industry and 

technology. In this sense, in this study, the communication age in the first phase of the 21st 

century, which we define as "the entrance to the global barbarism era", and the dysutopic-

parallel new world formed by the communication industry will be discussed. Discussions will 

be conducted within this framework. 
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Giriş Yerine: İletişim Çağının Kuramsal/Kuramsal Altyapısı 

İletişim çağı ve iletişim toplumu dünya çapında günümüz koşul ve iliş-
kilerinin biçimini, yönünü belirten bir soyutlamadır. Soyut olduğu için 

ilişki ve koşullardan bağımsız herkes tarafından tartışılmadan kabul edilen 
bir çerçeveyi belirtiyor. Önce bu ortak kabulün tanınması ve tartışılması ge-
rekir. İletişim araçları endüstrisi ve teknolojinin belirlediği söylenen değişim 
otorite, hiyerarşi, eşitlik, toplum içi çelişkiler, toplumsal etkinlik, ilerleme, 
özgürleşme gibi Batı sosyolojisinin temel konu ve sorunlarının yeniden ta-
nımlanmasını gerektirmiştir. Daha önceki çalışmalarımızda Batı dünya ege-
menlik düzeni ve işleyişini, koşul ve ilişkilerini çeşitli yönleriyle ele aldık. 
Bu çalışmada “küresel barbarlık çağına giriş” olarak tanımladığımız XXI. 
yüzyılın ilk evresinde iletişim çağını ve iletişim endüstrisinin oluşturduğu 
disütopik-paralel yeni dünyayı ele alacağız.1 Amacımız iletişim çağı olarak 
adlandırılan yeni dönemde düzen-toplum veya yönetenler-yönetilenler ayrı-
mını, birbiriyle kesişmeyen, ayrışmış, paralel iki ve birden çok dünyaları bir 
bütün olarak tanıtmaktır. 

Günümüzde düzeninin toplumsal, tarihi koşullardan kopması düzen-top-
lum veya yöneten-yönetilen ayrımı temelinde (iletişim dilinde adeta dinsel 
bir anlam ve ayrımla gözleyen-gözetlenen) iki ayrı dünya olduğu görüntü-
sü vermektedir. Etnik, dini, cins, tikel, sanal farklı kimlikler temelinde bu 
dünyaları çoğaltmak da mümkündür. Gerçekte elbette birbirinden ayrı iki 
veya birden çok dünyalar söz konusu değildir. Uygarlıklar arası çelişki ve 
çatışmalara dayalı tek bir dünya ve tarih söz konusudur. Mevcut dünya ege-
menlik dengesiz/dengesizliği içinde düzen-toplum, yöneten-yönetilen ve 
kimlikler arasındaki ikilik ve karşıtlık birbirleriyle çelişki ve çatışma ilişkisi 

1 Arel Üniversitesi “Sosyoloji ve İletişim, Sempozyumu”nda 10 Mayıs 2018’de sunul-
muştur.
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içinde anlam kazanmakta ve bir bütünlük oluşturmaktadır. Kitle iletişim en-
düstrisi/bilinci olarak tanımlanan örgütlenme XIX. yüzyıl koşulları ile ilişkili 
toplumsal bir gerçeği oluşturmaktadır. XIX. yüzyıl Batı dünya düzeninin de-
ğişen ve değişmeyen eğilimleriyle kendi içinde bir sürekliliği vardır. “İleti-
şim çağı” olarak tanımlanan günümüz ilişki ve koşulları bu sürecin son sını-
rına gelmesini, çözüm olmadan aşılmasını/mutlaklaşmasını belirtmektedir. 
XIX. yüzyıldan XXI. yüzyıla kadar egemen/sürekliliği olan ilişki geleneksel 
düzeni ve dünya görüşünü tasfiye ederek burjuvazinin kendi çözümünü ve 
örgütlenmesini öne çıkarmasıdır. Günümüzde ABD önderliğinde Batı kendi 
egemenliğini bütün toplumları kapsayan, koşullar üstü, toplum ötesi/dışı 
evrensel bir düzen haline getirmiştir. Ancak dünya görüşünü genel geçer ve 
evrensel olarak tanıtmaktan vazgeçmiştir. Bütünsel kuramlardan, Batı mer-
kezci ilerlemeye dayalı tarih anlayışından ve genel dünya görüşünden vaz-
geçilmesi düzenin kendini mutlaklaştırmasının, toplumdan ve koşullardan 
kopmasının bir ürünüdür. Bunun geçerliliği pratikte/uygulamada uygarlık 
tarihi ve birikiminin, toplumsallaşmanın tahribine dayalıdır. İletişim çağı bu 
yönde bir değişimi ve yeni bir evreyi belirtmektedir. İletişim araçlarının oluş-
turduğu toplum örgütlenmesi ve biçimlenmesinde bu yönde yeni ve özel bir 
rol verilmektedir. 

XX. yüzyılın son çeyreği, iki kutuplu dünyanın tasfiye süreci kısa zamanda 
birbirini izleyen çeşitli çağlar ile tanımlanmaya çalışıldı. “Atom çağı”, “gen 
çağı” gibi çeşitli çağlardan söz edildi. “İletişim çağı” deyimi de bunlardan bi-
ridir. İletişim çağı diğerlerinin aksine dünya görüşü ve örgütlenme düzeyin-
de halen önemini ve değerini korumaktadır. Bütün bu adlandırmaların ortak 
yönü toplumdan, tarihten, koşullardan kopuk yeni bir evreyi belirtmesidir. 
Bir kopuştan söz edilmesine karşın nereye gidildiği konusunda müphemlik 
vardır. Geniş halk kitleleri bu yeni yönelişe güven duymak bir yana tehdit 
olarak görmektedir. Atom çağı ile bütün dünyayı kapsayan nükleer tehdit al-
gısıyla, “gen çağı” ise kolonlamanın, aşılamanın getireceği sorunlar ile toptan 
soykırımlara varan bir dizi tehdit ile kısa zamanda geleceğe yönelik umut-
suz bir beklenti oluşturdu. İletişim çağı diğer çağ adlandırmalarıyla birlikte 
başlangıçta sanat-edebiyat düzeyinde disütopik bir düzen anlayışının ortaya 
çıkmasında etkili olmuştur. Yeni dönem adlandırmaları Batı dünya egemen-
lik düzeninin endüstri/üretim temelinde tanımlamaktan vazgeçmeyi ve son-
rasında almış olduğu biçimi ve yönünü belirtmektedir. Bilime, teknolojiye 
veya uzmanca faaliyetlere dayalı bir uzaklaşmaya, yabancılaşmaya rağmen 
haketmediği bir saygıyı daha başlangıçta beklemektedir. Farklı araç ve bo-
yutlara atıfta bulunarak modernleşmeyle ilgili bir sınırı, gelecekle ilgili bir 
belirsizliği ve dolayısıyla (hem geçmiş, hem de gelecekle ilgili) bir kopuşu be-
lirtmektedir. Modern çağa atıfta bulunulsa bile temel sorunların dışındadır. 
Toplumlar arası farklılıklar, eşitsizlikler, dengesizlik gibi sorunların çözümü 
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beklenmemektedir. Modern çağı tanımlayan toplum anlayışından, bütünsel 
bir gelecek ve dünya tasarımından, insanın birliğine yönelik örgütlenmeden, 
iyimser dünya görüşünden vazgeçilmiştir. İletişim çağı, iletişim toplumu de-
nilince kitle iletişim endüstrisi ve teknolojisinde ortaya çıkan değişikliklerin 
biçimlendirdiği insanların edilgen olduğu bürokratik/mekanik kurumsal bir 
örgütlenme anlayışı ve buna uyumlu toplumsuz-toplumsallaşma, sanal kim-
likler, çeşitli yapay bilinç biçimleri, uzmanca kurgu-gerçeklik anlayışı öne 
çıkmaktadır. Düzen-toplum, yöneten-yönetilen, gözleyen-gözetleyen ilişkisi 
ve birbirine paralel disütopik dünyaların temeli budur.2   

Batı dünya egemenlik düzeninin işleyişi ve sorunlarının çözümü ile ilgili 
kuramsal açıklamalar 1970-1980 sonrasında yeni bir biçim almıştır. Küre-ye-
relleşme tanımı bu nedenle ilgiyle karşılandı. Toplum tanımlarının önündeki 
toplumu tanımlayan sıfat değişince, geçmişte endüstri toplumu olarak ta-
nımlanan (toplum düzeni yerine tüketim, iletişim, risk toplumu gibi deği-
şimde ağırlık verilen özellikler öne çıkarken) çerçeve de değişmektedir. Bu 
kuramların ortak özelliği toplumun ve toplumsalın yapısal dönüşümünü 
bütünden/tarihten, üretimden bağımsız zihinsel bir dönüşüm/yönetişim 
olarak ele almasıdır. Küre-yerelleşmeden de giderek anlaşılan budur. Bütün 
bu açıklamalarda toplumsal olayların, toplumun biçimlenmesinde iletişim 
teknolojisine büyük bir üstünlük ve güç verilmektedir. 

İletişim çağı ile ilgili teorik açıklamalar verili Batı dünya düzeninin iş-
leyişinde bir sınıra gelindiğinin bilincini tanıtmaktadır. 1960’larda iletişim 
araçları sayesinde “dünyanın büyük bir köye dönüştüğü” gibi çarpıcı açık-
lamalar artık herkesin ortak olduğu sıradan bir saptamaya dönüşmüştür. 
McLuhan’ın iletişim araçlarının en gelişkin biçimi olarak tanımladığı “Gü-
tenberg Galaksisi” bir dönüşümü belirtmesi yanında geçmiş dönemleri de 
kapsayan iletişim kaynaklı bir dünya görüşünün de yaygınlaşmasını sağladı. 
McLuhan’a insanlık tarihini iletişim teknolojisindeki değişimlere indirge-
yen ve bir süreç olarak tanımlayan dört döneme ayırmıştır. Birinci dönemde 
“kabile çağı”nı değiştiren buluş sese dayalı alfabenin bulunuşudur, böylece 
yeni bir toplum yapısına geçiş mümkün olmuştur. “Edebiyat Çağı”, alfabe-
nin bulunmasıyla “sözlü kültür”ün egemen olduğu bir döneme ve topluma 
geçişi belirtir. “Basım Çağı” Gütenberg’in matbaayı keşfiyle ortaya çıkarak 
artık “yazılı bir kültür” toplumun dönüşümünü sağlamıştır. Son devre olan 
“Elektronik Çağ” da önceki toplum ve bilgi örgütlenmesinden bir kopuş ola-
rak iletişim teknolojisinde ortaya çıkan ve “görsel kültür”ü mümkün kılan 
yeni teknik bir buluşa dayalıdır. McLuhan bir tarih görüşü yerine insanlığın 
serüvenini iletişim araçlarının kendi içindeki teknik gelişmesine dayamakta-

2 Yeni dönemde olayları açıklayamamanın fakat otoriter yönelişin getirdiği edilgenlikle 
“üst akıl”, “büyük veri”, “algı yönetimi” gibi kalıp düşünceler öne çıkmıştır.
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dır. Gerçekte belli bir tarih anlayışından değil iletişim araçlarının gelişimiyle 
ilgili bir süreçten söz etmektedir. McLuhan’ın “Elektronik Çağ” ile ilgili gö-
rüşleri iletişim çağı ve toplumu ile ilgili günümüzde yaygın olan görüşlerinin 
de temelini oluşturmuştur. 

İletişim araçlarının toplumsal düzeyde bir kopuş ve dönüşüm olduğu, 
bireylerin duyularının da aynı tarzda değişerek dünyanın birbirine benzer 
“global bir köye” dönüştüğü görüşü günümüzde eski büyüsünü kaybetti. 
“Makinelerin birbiriyle konuştuğu” bu evre insanı giderek edilgen bir hale 
getiren yeni bir bilinç ve örgütlenmenin ötesine gitmedi. Batı kendi egemen-
liğini evrenselleştirirken tam tersine dünyayı ve toplumları bölmüş, uygar-
lıkların kimlikleri üzerinde tahribata neden olmuştur. Verili dünya düzeni 
içinde toplumlar arası ilişkiler ve sorunlar, çıkarlar arasında temel farklılıklar 
sürerken iletişim eksenli siyasi, ekonomik, ticari, askeri uluslararası ilişkile-
rin genişlik kazanması ve yerelin bu sürece dahil olması otoriterlik ve dene-
timin her düzeyde yaygınlaşmasından başka bir sonuç vermemiştir. Dünya-
nın büyük bir köye dönüştüğü açıklamaları sonrasında gelen ABD eksenli 
küreselleşme tezlerine dayanak olmaktan öteye gitmemiştir. İletişim araçla-
rının oluşturduğu, yaygınlaştırdığı bilincin temel bir özelliği yıkıcılık ise di-
ğeri kuruculuktur. ABD küreselleşmesinin Batı merkezli modern uygarlık ve 
ilerleme anlayışının yerine ikamesi verili dünya egemenliğinin ve üstünlüğü-
nün tartışılmaz görünmesindendir. Bu nedenle küresel ile yerelin birbiriyle 
kaynaşmadan, ilişkilerde dengesizlik ve farklılıklarını koruyarak bütünleş-
tiği görüşlerinden söz edilmiş, iletişim toplumu, ağ toplumu, risk toplumu, 
gözetim toplumu, tüketim toplumu, mesleklerin aşınması gibi açıklamalarla 
bu ilişkinin farklı yönleri tanımlanmıştır. 

Yeni Toplumsallaşmanın Kurumsal Altyapısı:
İletişim Kaynaklı Yıkıcılık ve Kuruculuk

Kitle iletişim araçlarına verilen üstünlük tarih, toplum, sınıf temelli top-
lumsal değişme, bilinçlenme ve bütünlük görüşünden vazgeçmeyi belirt-
mektedir. İletişim endüstrisi ve işleyişindeki değişiklikler uygarlıklar arası 
farklılıklara ve çatışmaya dayalı dengeyi/dengesizliği tartışma dışı bırakan, 
yeni bir bilgi ve toplum örgütlenmesini doğrulayan dünya görüşünün temeli 
yapılmıştır. Günümüzde iletişim araçlarına ve teknolojisine verilen üstünlük 
giderek toplumun, tarihin dışlandığı yeni bir dünya görüşüne dönüştürül-
müştür. Buna göre insanlık tarihi iletişim teknolojisine dayalı tarım ve sanayi 
devrinden sonra gelen iletişim çağı ile birbirini izleyen yine üçlü bir ayrım ve 
değişim ile tanımlanmıştır. Son dönemde iletişimin/bilginin belirleyici gücü 
yanında (enformasyon) devasa teknolojiye dayalı uzmanca oluşturulan, 
yaygınlaşan, aktarılan bir bilinç biçiminden ve toplum örgütlenmesinden 
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söz edilmektedir. İletişim çağı gelişmenin, ilerlemenin son evresini, sınırını, 
dolayısıyla önceki dönemlerden ve gelecekten bir kopuşu (yıkımı/yıkıcılığı) 
belirtmektedir. 

İletişim çağı/toplumu kuramı ile tarihi ve toplumsal düzeyde yeni bir çö-
zümden, sıçramadan, devrimden söz edilmeksizin, yeni bir evreye ve yöne 
vurgu yapılmaktadır. Bu yeni evrede mevcut düzenin/yönetimin uzantısı 
olan iletişim araçlarının biçimlediği yeni bir dünyadan söz edilmektedir. İle-
tişim araçları düzenin işleyişinde matematik bir kesinlikle çalışırken toplum-
sal bilinç ve örgütlenme düzeyinde çeşitli gerçeklik varyasyonları ve kimlik-
ler kurgulamaktadır. Yönetim/düzen işlerin denetimi için oligarşik, otoriter, 
hiyerarşik, kurumsal düzeyde örgütlenirken, yönetilen-toplum siyaset, eği-
tim, din, dünya görüşü, çalışma yaşamı, gündelik işler düzeyinde parçalana-
rak kendini ifade etmede, düzeni etkilemede, ulaşmada etkisiz kalmaktadır. 
Yöneten düzen-yönetilen toplum birbirine paralel iki dünya ve çeşitli kimlik-
lerin çerçevesi içinde birbiriyle özdeşleşmeden, ortak olmadan örtüşmekte-
dir. Düzen-toplum, yönetilen-yöneten arasındaki farklılık, dengesizlik için-
de özdeşlik sağlamadan ilişkinin sürekliliğinin korunması sarmal bir döngü 
oluşturur. Günümüzde kitle iletişim araçları uzmanca işleyişi içinde kitleden 
kopuk olmasına rağmen kitle bilincinin/kültürünün referans noktası olmayı 
sürdürmektedir. Düzen aşılmaz olarak göründüğünde kendini mutlaklaştır-
mış, otoritesini yaygınlaştırmıştır. Bu döngünün tekrarlanması için kitlelerin 
yeni arayıştan vazgeçmesi, düzen içinde antici bile olsa bile bu döngüye (üre-
time, tüketime) katılması, verili otoriteyi yeniden üretmesi gerekir. 

İletişim çağı olarak belirtilen düzen kendi başına yeni bir başlangıç de-
ğildir, XIX yüzyıl dünya egemenlik ilişkilerinin ve koşullarının bir uzantısı 
biçimindedir. Ancak aynı zamanda bu koşulların aşılmasını, koşullardan ba-
ğımsızlaşmayı belirtmektedir. Düzen artık kendi işleyişi içinde bir bağımsız-
lık kazanmıştır. Bu nedenle koşulları vurgulamaya, tartışmaya gerek duyma-
maktadır. İletişim endüstrisi ve kültürüne verilen üstünlüğü kendi başına, 
iletişimin özelliklerine dayalı olarak açıklamak mümkün değildir. XIX. yüz-
yılda burjuvazi kilise ve aristokrasinin ayrıcalıklarını tasfiye ederek kendi 
düzeni ve dünya görüşünü gündeme getirirken geleneksel iletişim araçla-
rını kullanamamıştır. Batı dünya egemenliğinin verdiği üstünlüğe dayana-
rak yeni geliştirdiği kitle iletişim araçlarıyla kendi toplum örgütlenmesini ve 
dünya görüşünü oluşturarak, aktarmaya, yaygınlaştırmaya çalışmıştır. Ge-
leneksel düzenin tasfiyesi yeni düzenin ve dünya görüşünün oluşturulması 
sırasında ortaya çıkan boşlukta Batı içinde çeşitli sınıflar ve toplumlar kendi 
görüşlerini/çıkarlarını gündeme getirme çabası içine girmişlerdir. Bu neden-
le XIX. yüzyıl, XX. yüzyılı kapsayacak biçimde “ideolojiler çağı” olarak da 
tanımlanmıştır. Kitle iletişim teknolojisi/araçlarının işleyişinin bilinç endüst-
risi olarak adlandırılması bu yönde bir oluşumu, kimi zaman da bir kaygıyı 
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belirtmektedir. Popüler siyaset, otoriterlik ile kitlelerin ortaklığı, rızanın üre-
timi faşist yönetimlere de meşrulaştırmaktadır. Giderek siyasetin tekelinin 
bütün dünyada tek bir gücün temsil etmesi, koşullardan bağımsızlaşması, 
etkilenmemesi kaotik bir dünya ve toplumsallaşmanın, güce tapınmanın te-
melini oluşturmaktadır. Günümüzde yeni bir toplum ve gündelik yaşam tar-
zından, iletişim teknolojisi ve bilgi/bilinç örgütlenmesiyle ilişkili “iletişim/
enformasyon çağı”ndan ve buna karşılık gelen “iletişim/bilgi/tüketim top-
lumu”ndan söz edilmesi verili ilişkilerin en son sınırına gelmesi anlamında 
yeni bir olaydır. 

İletişim endüstrisi askeri, siyasi, iktisadi, hukuki, ticari, eğitim ve öğretim, 
tapu, bankacılık, şehircilik gibi verili düzenin temel kurumlarının örgütlen-
mesinde olduğu gibi toplum bilinci ve örgütlenmesi alanında da kültür en-
düstrileri yoluyla, medyadan eğlenceye kadar çeşitli olanlarda etkilidir. Kitle 
iletişim araçları bankacılık, finans, sigortacılıktan turizme, havayollarından 
güvenliğe, fizik ve kimya tüketici mallar endüstrisine kadar, ayrıca iletişi-
min kendisini de bir endüstri alanı olarak tanımlarsak telekomünikasyon, 
dijital enformasyonun depolanması, kullanılması, işlenmesiyle dev bir orga-
nizasyona dönüşmüştür. Bunun için her türlü gerçekliğe ve alana bağlan-
mayı sağlayan alıcı-vericiler aracılığıyla karasal yayın, uydu yayını, kablo, 
internet şebekeleri üzerinden yapılan yayınlarla bağlantı kurmayı sağlayan 
cihazlar, dizüstü bilgisayardan tablet bilgisayarlara ve akıllı telefonlara ka-
dar yaygınlık sağlamıştır. Bu işleyiş bağımlılık anlamında sorunlar çıkarsa 
da şebekenin/sistemin dışına çıkmak bireysel düzeyde çeşitli imkanlarından 
dışlanma, yalnızlaşma anlamına gelmiştir. İnsanların iletişim araçlarını top-
lumsallaşmalarının, uzuvlarının doğal bir parçası olarak görmeleri şebeke-
ye/sisteme bütün benliği ve kimliğiyle araçsal-bağımlılık derecesini gösterir. 
İletişim tartışmalarında daha çok kültür endüstrisi ile iletişim-iktidar ilişki-
leri tartışma konusu olmaktadır. Gerçekte reel temel ilişkiler alanı ile üstyapı 
olarak görülen bilinç alanı (medya, eğlence, reklamcılık, sinema, radyo-tv, 
basın, reklamcılık, e-oyunlar, müzik, spor vb.) arasında ilişkiler birbiri içine 
girmiş ve bütünleşmiştir. İletişim endüstrisi bu bütünlüğün sağlanmasında, 
özellikle bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ve araçların birbirine bağlanma-
sıyla özel bir rol üstlenmiştir. 

Günümüzde e-devlet uygulamaları yanında hizmet, tüketim alanında 
ürünler endüstrisinin egemen değerlerinin oluşmasında, yaygınlaşmasında 
da özel bir rol üstlenmektedir. Bilinç endüstrisinden askeri endüstriye veya 
tüketim-üretim-hizmet-güvenlik-eğlence-ulaşım endüstrilerine kadar çe-
şitli alanlar/kurumlar yeniden yapılandırılarak, birbiriyle iletişim şebekesi 
altında bağlanmıştır. İletişim endüstrisine geniş kitlelerin bireysel düzeyde 
“zorunlu” katılımı ve pasif ortaklığı iletişimin içeriğini, genişliğini, örgütsel 
yapısını besler. Şebekenin yapım unsurları (kurumsal, enformasyon, eğlence, 
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cinsellik, haz, yenilik, bilim, belgesellik, güncellik, görsellik, gençlik, eğitim, 
gündelik yaşam, haber, merak, hobi, yarışma gibi alanlarda) kendiliğinden-
ci, pasif, teslimiyetçi bireyi takipçi olarak çeşitli programlara bağlamak için 
en basit ve kolay erişilebilir biçimde tasarlanmıştır. Şebeke/iletişim endüst-
risi işleyişi sırasında daha başlangıçta insanları sayısal, holografik kişilik-
lere dönüştürmektedir. Kişiler çeşitli, ayrı dünyalara girer-çıkarken bunlar 
arasındaki çelişik bağları, tutumları benimseyerek kimliklerini tahrip edip 
parçalamaktadır. Yönetimce kendilerine verilen resmi numaraları, kimlikleri 
benimsedikleri gibi kendilerini numaralamaktan, şifrelemekten de kaçınmaz-
lar. Bu çeşitli alanlara giriş uzman kadrolarca yönetilen, yeniden ürütülen bir 
“şebeke/sistem” ile numaralarla, sayılarla birbirine bağlanırken topladıkla-
rı, biriktirdikleri verilerle toplumsal denetim, yönlendirme, izleme ve göze-
tim de sağlamaktadır. Bu nedenle günümüzde yöneten-yönetilen karşıtlığı, 
bilgi/bilinç ile iktidar/otorite arasındaki bağ (farklılık) inkar edilemezken, 
diğer yandan bu ilişki tartışılmaz bir zorunluluk olarak görüldüğü için dene-
tim ve yönlendirme (otoriter/oligarşik yönetim) “görünmez” hale gelmiştir. 

Koşullardan Bağımsızlaşma 

İletişim çağı bir yönüyle XIX. yüzyıl Batı düzeninin/çözümünün mutlak-
laşması, sınırına varması ve aşılmasıdır. XIX. yüzyıl Batı egemenliğinin bir 
özelliği ve zaafı yeni toplum ve düzen örgütlenmesi içinde sınıflar ve top-
lumlar arasında çelişki ve çatışmaların ortaya çıkmasıydı. Batı’da çeşitli sınıf-
lar ve toplumlar mevcut dünya egemenliği içinde kendi konumlarını öne çı-
kararak Batı önderliğini, sözcülüğünü ele geçirmek için kıyasıya çatışmıştır. 
Bu yönüyle kitle iletişimi ve araçlarının denetimi/sahipliği, yaygınlaştırdığı 
bilinç, bağlandığı otorite ve denetim büyük bir önem kazanmıştır. XIX. yüz-
yılda burjuvazi geleneksel düzenden bağımsızlaşma ve kendi dünya görüşü-
nü gündeme getirme çabasındadır. Yeni kitle iletişim araçları bu yönde özel 
bir görev üstlenmiştir. Batı kimliğinin bütünlüğünün ve uyumunun sağlan-
ması, kitlelerin düzene ortaklığı ama Batı içinde çıkarların farklılığı en önem-
li sorun olarak ortaya çıkmıştır. Batı uygarlık kimliğini veren ortak mesajlara 
sahip çıkılırken, farklı sınıfsal ve toplumsal çıkarlar mesaj ortaklığı dışında 
özel bir bilinç oluşturma, yaygınlaştırma çabasını da en yüksek düzeye çı-
karmıştır. Sonuçta her iki halde de kitle ideolojisi, kitle iletişimi ve teknolojisi 
gazeteden, dergiye, afişten karikatüre, giderek telgraftan telefona, radyodan 
televizyona kadar büyük bir genişlik kazanmıştır. 

İletişim teknolojisin uzantısı uzman kadroların hazırladığı görüşler en 
hızlı ve kısa zamanda özet biçimde geniş kitlelerin gündelik ilişkileri içinde 
verilmiştir. Kitle iletişim araçlarının verdiği bilinç basitliği nedeniyle küçüm-
sense bile hem özel çıkarlarla/kimlikle ilişkili, hem de Batı kimliği ve çözümü 
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ile ilgili temel konularda kitlelere belli görüşlerin verilmesi, ortak etme çabası 
önem kazanmıştır. Bu değişimler iletişim çağı olarak adlandırılan yeni dö-
nemin altyapısını oluşturmuştur. İki kutuplu dünyanın tasfiyesi sonrasında 
artık Batı içindeki çelişki ve çatışmalar uzlaştırılmıştır, mevcut düzen kendi-
sine karşı tehdit olacak, kendini aşacak toplumsal bir güç de görmemektedir. 
Düzen bu yönde kendi egemenliğini mutlaklaşıp, başlangıçtaki koşullardan 
koparken bütünsel düzeyde yeni bir tarih anlayışı/dünya görüşü oluştur-
maktan vazgeçmiş, verili ilişkilerin gözetimi ve denetimi öne çıkmıştır. İleti-
şim çağı ile ilgili kaygıların otoriterlik, şiddet, bireysel haz, tüketim, gözetim 
temelinde ortaya çıkması rastlantı değildir. Verili düzen başlangıçta ortaya 
çıkış koşullarından bağımsızlaşmıştır. 

Batı’da iletişim araçları ve teknolojisinin yaygınlaştırdığı bilincin, işlevi-
nin tartışılması ve sorun (bilgi ve iktidar, otoriterlik arasındaki ilişki, çekiş-
me, çatışma, şiddet, darlaşma, gerçeğin belirsizleşmesi ve koşullardan kop-
ması) olarak görülmesi II. Dünya Savaşı’yladır. Batı’da faşizmin yükselişi ve 
insanlığın başına bela olması sadece iletişim araçları ve teknolojisinin kulla-
nımına dayalı bir sorun değildir. Savaş sırasında birbiriyle faşizme karşı itti-
fak içinde olan SSCB ve ABD savaş sonrasından Batı düzeninin önderliği için 
karşı karşıya gelmişlerdir. Ancak bir yönüyle de dünya düzeninin yönetimde 
ortak hale gelmişlerdir. Mesaj ortaklığı ve karşıtlığı iletişim araçları ve tekno-
lojisini dünya ölçüsünde genişletmiştir. İki kutuplu dünyada ortak Batı de-
ğerlerinin/mirasının birlikte savunulması yanında, bunun öncülüğü/temsili 
konusunda bir çekişme söz konusudur. İktisattan siyasete, gündelik yaşam-
dan sanata her düzeyde öne çıkan bu çekişme ve üstünlük iddiasının gün-
deme getirilmesinde kitle iletişim teknolojisi ve ürünleri belirleyici önemde 
görülmüş, iletişim bu yönde dünya çapında genişlik ve etkinlik kazanmıştır. 
Batı’da sınıfların ve toplumların yeni düzen arayışından vazgeçmeleri verili 
dünya egemenlik ilişkileri içinde sorunları (düzen içi bir sorun olarak uyum 
içinde) tanımlamaya başlamalarıyla kitle iletişim araçlarının aktardığı bilinç, 
toplumu yönlendirme, biçimleme çabasının bilimsel, uzmanca bir iş olduğu 
kabul edilmiştir. Toplumun kendi ilişkileri ve sorunları temelinde dünya so-
runları üzerinde etkili olmaları ortadan kalkınca, iletişim endüstrisinin uz-
manca oluşturduğu, aktardığı bilinç gerçekten ve koşullardan kopmuştur. 
Başlangıçta iki kutuplu dünya içinde ortaya çıkan nükleer tehdidin bütün 
toplumların başına bela olmasıyla düzen-toplum, yöneten-yönetilen, gözle-
yen-gözetlenen arasında mesaj ortaklığı da giderek birbirinden kopmuş, dü-
zen/yönetim bütünüyle topluma yabancılaşmıştır 

XXI. yüzyılın başlangıcını Berlin Duvarı’nın yıkılması, Sovyetler Birli-
ği’nin tasfiyesi veya 11 Eylül gibi tek tek önemli belli bir olaya ve başlangıca 
bağlamak yerine, çeşitli olayları kapsayan) yeni bir evre/süreç olarak tanım-
lamak daha doğru bir yol gibi görünüyor. Bunu bir tür (geçmişten, üretim-
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den, sınıftan, bilinçten kurtulma) ”büyük tasfiye dönemi/girişimi” olarak 
da (“küresel barbarlık çağına giriş”) tanımlayabiliriz. Bu gelişmenin pratikte 
insanlığı birbirinden ayrıştıran, geleceksiz, aşama ve sıçrama içermeyen, ken-
diliğinden-teslimiyetçi, disütopik paralel dünyalara dönüşmesi ve gündelik 
yaşamda bütün yönleriyle hissedilmesi Körfez Savaşıyladır. 1. Körfez Savaşı 
medyanın propaganda ve teknik üstünlüğünün yönlendiriciliği, etkinliği açı-
sından savaşın önüne geçtiği naklen yayınlanan ilk savaş olması açısından da 
yeni bir dönemi belirtmektedir. Medya insanları bilincini oluşturma, aktarma 
çabası olmanın dışında travmatik bir tahrip ve dezenformasyon aracı olarak 
çalıştı. “Bir seyir olarak savaş”ta üzerlerine bomba düşenler, bombayı atanlar 
ve atılmasına destek verenler yemek masalarında ayrı dünyaları paylaştılar. 
Bunun acısını yüreklerinde duyan ve sıranın kendisine geleceğini bekleyen 
Batı-dışı dünyada bu seyirde edilgen kendi dünyası içinde yeni sanal dünya-
lar yaratarak bu seyirci konumundan kurtulmaya çalıştı. Dünya ilk defa bu 
kadar keskin bir biçimde bölündü, insanlığın birliği ve geleceği görüşü tah-
rip oldu. Medyanın gücü, ezici etkinliği, sınıfsal, toplumsal güçlerin, siyasi, 
iktisadi, tarihi koşulların üzerinde, dışında bir aktör olarak rolü, öncülük ve 
sözcülüğü konusunda belirleyiciliği dünya ölçüsünde benimsendi. 

Günümüz verili dünya düzeninin toplum, tarih ve koşullar üstü/dışı ola-
rak tanımlanmasında iletişim endüstrisi ile düzen kurumları arasında kuru-
lan örgütsel bağlar önemli bir rol oynamıştır. Bu aynı zamanda toplumdan, 
toplum güçlerinden kopuk otoriter, oligarşik yeni yapılanmanın da dayana-
ğıdır. Artık verili düzen kendini toplumla, tarihle, sınıf veya toplum güç-
leriyle tanımlamaktan, tarihi, toplumu, toplum güçlerini kendine dayanak 
olarak görmekten vazgeçmiştir. Bütünsel dünya görüşlerinin/kuramın kü-
çümsenmesi bu nedenledir. İletişim araçlarına verilen üstünlük ve ayrıcalık 
düzeni tanımlamada, düzene dayanak olmada özel bir rol üstlendiği içindir. 
Bu yönde kurumların işleyişini ve bütünlüğünü, denetim ve rızayı sağladığı 
için yeni dönem iletişim çağı ve toplum örgütlenmesi olarak tanıtılmaktadır. 
Artık ekonomi, siyaset, askeri, ticari işlerde olduğu gibi bilim düzeyinde de 
işe yarar, geçerli bilgi matematik/bilgisayar diline çevrilebilir olmakla (bilinç 
endüstrisinin de temeli) ölçülecektir. Geleceğe yönelik öngörü, verili düzenin 
dışında yeni arayışlar, bütünsel dünya görüşü/kuramlar masa başı, felsefi, 
boş çalışmalar olarak gözden düşecektir. Yeni dönemde sorunlar ve çözüm-
leri iletişim araçlarının işleyişi çerçevesi içinde tanımlanan bir döngü oluştu-
racaktır. İletişim araçları ve teknolojisi yönetim işlerinde merkezi otorite ve 
denetim örgütlenmesini sağlarken, yönetilen geniş kitleleri değersizleştirir 
ve dağıtır. Diğer yandan iletişim endüstrisi kitle toplumunda bireyin günde-
lik yaşamında toplumsallaşmasını, kitle bilincinin/kültürünün altyapısını da 
kendi eliyle kurar. Bu nedenle devlet, toplum, tarih, sınıflar, eğitim, aile kitle 
bilincinin ve toplumsallaşmanın oluşturulmasında ve yaygınlaştırılmasında 
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önemli olmaktan çıkmıştır. Kitle iletişim araçlarının yıkıcı-kurucu yönü gü-
nümüz Batı dünya düzeninin işleyişini verdiği için önemlidir. Bu değişimin 
insanlığın özgürleşmesine, eşitliğine katkı sağladığından söz edilemez. 

İletişim endüstrisi örgütlenmesi içinde bireyler kendi adına antici, muha-
lif bir kimlik belirtse bile bütün veriler açıktır ve iletişim araçlarının denetimi 
altındadır. Yöneten-yönetilen ayrımı içinde iletişim araçlarının görece özgür-
lüğü ve örtüşme otoriterliğin, denetimin yeniden üretilmesi içindir. İletişim 
örgütlenmesi içinde toplumun etkisizleşmesi, toplumsallaşmanın daralması 
nedeniyle bireylerin kimlikleri kültür endüstrisinin/teknolojisinin işleyişi, 
sınırları içinde biçimlenir. Popüler kültür ve tüketim iletişim endüstrisi için-
den kitle oluşturulur ve yaygınlaşır. İletişim endüstrisinin bu açıdan öne çı-
kan sektörleri medya ve eğlence endüstrisi (sinema, basın, radyo-tv, reklam-
cılık, eğitim ve öğretim, müzik, e-oyunlar gibi) örgütlenmesi biçimindedir. 
Bu anlamda ortaya çıkan ürünlerin, dağıtımı, tüketim süreçleri yine iletişim 
araçlarının denetimi altındadır. İletişim araçlarının ürettiği bu ürünlerin em-
tia tarzında üretilmesi, fakat kişinin özgürlüğünü, eleştirel uzaklığını sağ-
ladığı görüşü kişinin alanının daralmasıyla ve bu dar alanda görece serbest 
kalmasıyla veya sanal cemaatler içinde kalmasıyla ilgilidir. Bireyin görece 
özgürlüğü, bağımsızlığı yine konumunun belirsizliğinden, kayganlığından 
ve dolayısıyla etkisizliğinden, kapalı devre içinde olmasından kaynaklan-
maktadır.

Sonuç Yerine 

XXI. yüzyıl içinde yaşadığımız ve özelliklerinin bütün yönleriyle tanım-
lanmasında zorluk çekilen bir dönem. Ancak her dönem gibi kendinden ön-
ceki dönemin belli eğilimlerin devamı ve aynı zamanda farklılaşmasıdır. XX. 
yüzyılın sonunu tanımlamakta zorluk çekilmiyor, ancak XXI. yüzyılın baş-
langıcı hala devam eden, tamamlanmamış bir süreci belirtiyor. İletişim çağı 
bu nedenle geçmişten, gelecekten kopuk görünmektedir. Yine de bu döne-
min belirtileri insan türünün bütünlüğünün parçalanması, ayrışması olarak, 
düzenin mutlaklaşması, otoriterlik, şiddet, çatışma, itişme, alt-üst kimlikler, 
eşitsizlikler ve kaos biçiminde gündelik ilişkiler içinde hissedilmektedir. 
Yeni dönemin en önemli özelliği XIX. yüzyılda gündeme gelen Batı dünya 
egemenliği ve üstünlüğünün son kertesine gelmesi, ancak çözüm düzeyin-
de aşılamaması, tarihten ve toplumdan bağımsızlaşmasıdır. Buna paralel bir 
gelişme/özellik de iletişim araçlarının kurguladığı dünya görüşünün kendi 
başına bir güç haline gelerek toplumsal ve tarihi gerçekten kopması, bilinç 
ötesi/dışı (aşılama, yama, yapıştırma, sanal) bir gerçeklik olarak kendisini 
genelleştirmesidir. 

Modern Batı toplum kimliğini tanımlayan endüstri günümüzde iletişimle 
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ilişkili yeni bir topluma/toplumsallaşmaya ve düzene temel olarak tanım-
lanmaktadır. Bu nedenle ulus-devletlerin sonu, tarihin sonu, toplumsal sı-
nıfların sonu, sosyalizmin sonu gibi görüşler öne çıkarken iletişim araçlarına 
dayalı yeni bir toplum ve düzen örgütlenmesi gündeme getirilmektedir. Bil-
gi toplumu, enformasyon toplumu, modern-sonrası toplum, endüstri ötesi 
toplum gibi tanımlarda iletişim araç ve tekniklerine özel bir önem vermekte-
dir. Sadece endüstri toplumu yerine iletişim sözcüğünün geçirilmesi değildir 
söz konusu olan. Aynı zamanda kitle iletişim endüstrisi olgusuna yönelik II. 
Dünya Savaşı sonrası getirilen eleştirilerden, iktidar ile bilgi, otorite, baskı, 
ideolojik dayatma, denetim, yönlendirme, şiddet arasındaki ilişkiden kaçın-
mak için bilgi teknolojileri, enformasyon toplumu, iletişim teknolojileri, yeni 
medya gibi kavramlar kullanılmaya başlanmıştır. 

Günümüzde düzen kendini mutlaklaştırırken sürekli bir döngünün (aç-
mazın) tekrarını/sürekliliğini sağlamak zorundadır. Kitle iletişim endüstrisi 
uzmanca bir örgütlenme, kurgu ve içerik üretimiyle bu döngünün üretilme-
sinde özel bir rol üstlenmiştir. Bu döngünün sürekliliğinin sağlanmasında 
düzenin aşılmasından umudunu kesen kitlelerin gönüllü katılımının özel bir 
yeri vardır. Verili gerçeğin tartışılmaması, geniş kitlerinin soygun, sömürü, 
otoriterlik, hiyerarşi ve farklılıkları benimsenmesi anlamına gelmemekte-
dir. Ancak toplum güçlerinin düzeni etkileyecek örgütlenmeler, dayanaklar 
oluşturamamaları kendi kendini tahrip ederek de olsa yeni toplumsallaşma 
biçimlerinin ve uyum mekanizmalarının önünü açacaktır. Düzenle uyuşma-
yan ama düzeni de aşamayan geniş toplum kesimleri ancak antici bir tavırla 
bireysel düzeyde verili ilişkilerin dışına çıkmaktadır. Verili düzenin teslimi-
yetçi bir biçimde inkar ederek aşılması anti-bilinç, anti-toplumsallaşma biçi-
minde olduğu için ortaya çıkan paralel disütopik dünyalar etkisizdir. Verili 
düzenle kesişmeyen, ama aynı araçların uzantısı olan paralel dünyalar yine 
verili düzenin verdiği imkanlara ve kitle iletişim endüstrisine dayalıdır. 

İletişim endüstrisi veya sosyal medyanın ürettiği çeşitli gerçeklik varyas-
yonları gerçeğin yeniden bir başka biçimde kurgulanmasıyla oluşmuştur. Bu 
kurgular çeşitli olabileceği gibi her biri ayrı, birbiriyle kesişmeyen sanal-ger-
çeklik platformları veya farklı dünyalar halinde yanyana yer alabilmektedir. 
Toplum düzeyinde değil ama birey düzeyinde insanlar kitle iletişim araç-
ları içinde kendini çeşitli biçimlerde, çeşitli gerçek-sanal dar kimliklerle ko-
numlandırarak verili düzene karşı, antici bir biçimde farklı dünyalar için-
de yer alabilmekte ve kaygan bir zeminde ortaklıklar kurabilecektir. Ancak 
düzene/yönetime karşı kalıcı, alternatif bir çözüm yaratması söz konusu 
olmadığından antici karşı çıkışlar verili egemen dünyaya paralel, anlık, di-
sütopik dünyalar kurmaktan öteye gitmeyecektir. İletişim çağı, iletişim top-
lumu tanımları XXI. yüzyılla ilişkili ama daha geniş bir geçiş dönemini ve 
(toplumun, toplum güçlerinin düzen üzerinde etkinliğinin ortadan kalktığı) 
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toplumsuz-tarihsiz bir gelecek inşasının disütopik ilk evresini belirtiyor. Batı 
dünya egemenliği kendini mutlaklaştırken tarihi, uygarlığı kısaca insanlığı 
tahrip ediyor. Geçmiş ile gelecek arasındaki insani bağı ve bütünlüğü kopa-
rıyor. “Küresel barbarlık çağına giriş”in ilk evresi “iletişim çağı” toplum bilgi 
ve örgütlenmesi biçimindedir. İletişim endüstrisi ve disütopik-paralel yeni 
dünyalar oluşumu birbirini beslemekte ve birbirine dayanak olmaktadır. 

Günümüzde dünyanın temel sorunları ile iletişim araçlarının belirledi-
ği kurgu dünyanın sorunları arasında karşıtlığı saptamada ve ifade etmek-
te zorlanılmamaktadır. Elbette sadece bu karşıtlık ve farklılığı ifade etmek 
yetmez. Bu karşıtlık ve farklılık yanında, verili dünya egemenlik düzeni ile 
iletişim toplumu bilinci ve örgütlenmesi arasında Batı lehine kurulu dünya 
dengesini/dengesizliğini yeniden üretmek açısından tam bir örtüşme vardır. 
Bu nedenle iletişim endüstrisini açıklamanın ötesinde esas olarak bu denge-
nin/dengesizliğin ortadan kaldırılması için çaba göstermek gerekir. İletişim 
olayı ile tarih, toplum, siyaset, hukuk gibi olaylar arasında diğer toplum bi-
limleriyle ilişkili bütünsel bir kuram ve bakış açısı oluşturmak bu nedenle 
önemlidir. Sosyolojiden beklenen de budur. 


