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Özet: Toplum ve iletişim arasındaki ilişki insanlık tarihi kadar eskidir. Ancak toplumu ve 

iletişimi bilimsel kural ve yöntemlerle ele almak yeni bir olgudur. Sosyoloji ve iletişim 

disiplinlerinin dünya çapında önem kazandığı en parlak dönemde karşılıklı ilişkilerin önemine 

değinilmiştir. Günümüzde sosyoloji ve iletişim arasında kurulan ilişki, diğer disiplinlerle olan 

ilişkinin önüne geçmiş görünmektedir. İletişim sosyolojisi, bu ihtiyacın somutlaşmış, özel bir 

yönünü gösterir. Bu anlamda, bu çalışmada, sosyoloji ve iletişim disiplinleri arasındaki ilişki 

ele alınacaktır. 
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Abstract: The relationship between society and communication is as old as human history. 

However, handling society and communication with scientific rules and methods is a new 

phenomenon. The importance of mutual relations was mentioned in the most brilliant period 

when sociology and communication disciplines gained importance worldwide. Today, the 

relationship established between sociology and communication seems to override its 

relationship with other disciplines. Communication sociology shows an embodied, specific 

aspect of this need. In this sense, in this study, the relationship between sociology and 

communication disciplines will be discussed. 
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SOSYOLOJİ İLE İLETİŞİM DİSİPLİNLERİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE

Ertan EĞRİBEL

Giriş Yerine: Sosyoloji İle İletişim İlişkisinin 
 Kuramsal Temelleri

Toplum ve iletişim ilişkisi insanlık tarihi kadar eski bir konudur. Ancak 
toplumun ve iletişimin bilimsel kural ve yöntemlerle ele alınması yeni 

bir olaydır. Sosyoloji ve iletişimin birlikte ele alınması yanında sosyolojinin 
içinde bir alt dal olarak İletişim sosyolojinin ortaya çıkması ise çok daha ya-
kın zamanlarda, II. Dünya Savaşı sonrasıdır. İletişim sosyolojisi genel sosyo-
loji içinde ortaya çıkan yeni bir eğilimin ürünüdür. Öncelikle her iki disiplini 
ortak bir konu altında buluşturması açısından önemlidir. Sosyolojinin iletişi-
min yerini alması veya tersi söz konusu değildir. Sosyoloji ve iletişim disip-
linlerinin dünya çapında önem kazandığı en parlak dönemde karşılıklı ilişki-
nin öneminden söz edilmiştir. Sosyoloji ve iletişim disiplinlerinin bir özelliği 
disiplinler arası bir özellik göstermesidir. Sosyoloji ve iletişim arasındaki iliş-
kiler iktisattan tarihe çeşitli akademik alanları da ilgilendirmektedir. Ancak 
özellikle günümüzde sosyoloji ile iletişim arasında kurulan ilişki diğer bilim 
dallarıyla olan ilişkisinin önüne geçmiş görünmektedir. Önce sosyoloji ve ile-
tişim disiplinleri arasında ilişkinin ve bunun günümüzde öne çıkış nedeninin 
açıklanması gerekir. Bu ilişki sadece toplum ile iletişim konusu arasındaki 
ilişkinin kaçınılmaz olmasının ötesinde her iki disiplinin bilim olarak kendini 
tanımlama, kabul ettirme ve etkinlik sağlama çabasının ürünüdür. 

Günümüzde sosyoloji ile iletişim disiplinleri arasında karşılıklı ilişki zo-
runlu görünmektedir. Bu ilişki başlangıçta her iki disiplinin kendini temel-
lendirmede ortaya çıkan sıkıntılarının bir ürünüdür. Sosyoloji son dönemde 
kendi konusu olan toplumu, toplum olaylarını açıklamak ve üzerinde etkili 
olmak, yön vermede zaaflarını iletişim disiplini veya iletişim araç ve gereç-
lerinin getirdiği imkanlarla aşmak istemektedir. Sosyoloji iletişim olayı ve 
disiplini ile bağlantı kurarak konusu üzerinde egemenlik kurmak yanında, 
konusunu ele almada karşılaştığı sorunları da bu ilişki aracılığıyla aşmaya 
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çalışmaktadır. Sosyoloji, iletişimin kendi işleyişi ve etkinliği içinde getirdi-
ği bilgilerden, yöntemlerden, etkinlikten yararlanmak yanında topluma yön 
vermek, toplumu açıklamak, etkili olmak ilişkisi açısından iletişim kaynaklı 
açıklamaya başvurmuştur. İletişim sosyolojisi bu ihtiyacın cisimleşmiş özel 
bir yönünü göstermektedir. 

İletişim disiplinin akademik bir birim olarak ortaya çıkması, iletişim fa-
külteleri kurulması yeni bir olaydır. İletişimin bir toplum olayı olarak ele 
alınması, toplum bilimleri içinde ayrı bir çalışma alanı benimsenmesi, ile-
tişim veya medya araştırmalarının ilgi görmesi XX. yüzyılın başlarındadır. 
XX. yüzyıl daha ilk çeyreğinde ve hemen sonrasında iki büyük dünya sava-
şına sahne olurken sadece iletişim araçları özel bir rol üstlenmekle kalma-
mış, aynı zamanda iletişim toplumsal bir olay olarak imkan ve sorunlarıyla 
anlaşılmaya, açıklanmaya çalışılacaktır. İletişim disiplini daha başlangıçta 
kendi bağımsız varlığını ve gereğini temellendirirken, akademik bir disiplin 
olarak kabul ettirmeye çalışırken zorluklarla karşılaşmıştır. İletişimin tanı-
mı ve kaynağı öncelikle iletişimin kendi unsurlarıyla açıklanmak istenmiştir. 
İletişim kendi unsurları olan ileti, mesaj, alıcı, hedef, kanal, araç, teknoloji ile 
tanımlama yönünde yaygın bir eğilim vardır. 

İletişim olayı ve süreci bu unsurların kendi içinde bir gelişme olarak ta-
nıtılmaktadır. Bu açıklamanın getirdiği sınırlılığı aşmak için iletişimi kendi 
unsurları dışında bir başka olayla açıklamak için sosyoloji veya toplum ile 
bağlantı kurulması gerekmiştir. İletişimi kendi unsurlarıyla, araç ve gereç, 
teknolojik gelişmelerle tanımlamanın getirdiği sıkıntı ve açmazları toplum-
la, toplumsal olaylarla kurduğu ilişkiyle aşmaya çalışacaktır. Her iki disiplin 
arasında bu yönde zorunlu bir bağ kurulmuştur. 

İletişim sosyolojisi sosyoloji ve iletişim disiplinlerinin, alanlarının ortak 
konusudur. Bu ilişki sayesinde her iki disiplin de sınırlılıklarını aşması ya-
nında akademik bir örgütlenme içindeki işlevini, varlığını tartışma dışı bı-
rakmaya çalışmaktadır. İletişim disiplinin sosyoloji ile ilişki kurma gereği 
bir yönüyle iletişim ile iktidar ve otorite arasında doğrudan kurulan bağın 
ortaya çıkardığı olumsuzluklardan kurtulma amacıyladır. Sosyoloji ve ileti-
şim arasında kurulan ilişki sayesinde ortak bir yaklaşım oluştuğu gibi her iki 
disiplinde birbirlerinin getirdiği tanım, kavram ve kuramları kendi alanında 
kullanma imkanı bulmuştur. İletişim disiplini içinde sosyoloji kuramların-
dan yararlanmak mümkün olduğu gibi sosyoloji alanında da iletişim kay-
naklı tanım, kavram ve kuramların kullanılması yadırganmamıştır. Gerçekte 
her iki disiplin arasında kurulan ilişki ve kuramsal ortaklık “bilinç” alanıyla 
ilişkilidir. Sosyoloji ve iletişimin ortak konusu ve sorunu toplum bilincinin 
oluşturulması, aktarılması ve yaygınlaştırılmasıdır. Bu yolla karşılaşılan so-
runların aşılması amaçlanmaktadır. Sosyoloji ve iletişim kaynaklı tanım ve 
kavramlar, bilimsel inceleme ve yöntemler bu yönde bir çabanın ürünüdür. 



61

İLETİŞİM, YENİ MEDYA VE  SOSYOLOJİ

Toplum yaşamında iletişimin rolü, işlevi, iletişim tarihi, iletişim ve toplum 
örgütlenmesi (kurumlar) arasındaki ilişki bu açıdan ilgi görmüştür. 

Türkiye’de de sosyoloji/toplum bilinci ve iletişim arasında kurulan ilişki 
Batı’dakine benzer bir gelişme göstermiştir. Bu ilişki sonucunda sosyolojide 
yaygın kuramlar, görüşler ve egemen sosyoloji alanının dışına çıkma imkanı 
ortaya çıkmıştır. (Türkiye’de Ziya Gökalp sosyolojisinin etkisinin kırılması 
yanında tarih veya iktisat kaynaklı bütünsel sosyoloji kuramlarının dışına 
çıkmakta iletişim ile kurulan ilişki etkili olmuştur.) Sosyoloji ve iletişim ara-
sındaki ilişkide Batı’da ve Türkiye’de de esas üzerinde durulması gereken 
konu, bakış açısı, tutum ve yöntem değişikliği budur. Dünyada ve Türki-
ye’de sosyoloji tarihi ve bütünsel kuramlarının önemli olmaktan çıkması, 
yeni görüşlerin gündeme gelmesinde iletişim kaynaklı açıklama, tanım, kav-
ram ve kuramlar önemli bir rol oynamıştır. Özellikle son dönemde klasik 
sosyoloji kuramları yanında, modernleşme ile ilişkili toplumsal yapı, tarihi 
ve toplumsal değişme gibi temel yaklaşım biçimi ve bunlarla ilişkili kavram-
lar, incelemeler gözden düşerken iletişim kaynaklı konular, iletişim tekno-
lojisi/endüstrisi ve bilinç biçimleri öne çıkmıştır. Esas çarpıcı değişiklik bu 
yöndedir. 

II. Dünya Savaşı Sonrasında 
Sosyolojinin Alt Dallara Bölünmesi ve İletişim Sosyolojisi
 
Sosyoloji daha başlangıçta çeşitli toplum olaylarını bir bütün içinde kav-

rama çabası içindedir. İktisattan siyasete, hukuktan iletişime kadar çeşitli 
toplum olayları bütünsel kuramlar içinde ele alınmıştır. Sosyoloji toplum bi-
linci olarak toplum sorunlarını yine toplum güçlerine dayalı olarak çözme 
çabası olarak bilim kimliğini kazanmıştır. Sosyolojide ele aldığı çeşitli top-
lum olayları ve konuların bağımsız çeşitli alt dallar biçiminde ortaya çıkışı 
başlangıçtaki temel konulardaki tartışmaların artık bir kenara bırakılması, 
toplum sorunları üzerinde toplum güçlerinden, toplumdan bağımsız olarak 
belli uzmanlıklara dayalı olarak etkili olma çabasının ürünüdür. Bu anlamda 
ele alınan konu ve sorunlar, çalışma biçimi değişiklik göstermiştir. İletişim 
sosyolojisi de bu yönde bir uzmanlaşma, toplum bilincini oluşturma, yön 
verme çabası olarak öne çıkmıştır. İletişim sosyolojisinin genel sosyolojinin 
içinde bağımsız bir alt disiplin olarak ortaya çıkması II. Dünya Savaşı sonrası 
gelişme ve tartışmalarla ilişkilidir. İletişim olayının sosyoloji boyutuyla ele 
alınması, iletişimin gündelik yaşamın her alanında yoğun bir biçimde karşı-
mıza çıkması yanında iletişim araçlarının oluşturduğu aktardığı, yaygınlaş-
tırdığı bilincin iktidarla, otoriteyle ilişkisinden kaynaklanan sorunların gide-
rek önem kazanması nedeniyledir. 
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İletişim araştırmaları iletişimin veya medyanın toplumsal gücü ve etkisi-
nin bir sonucudur. İletişim ile toplumsal bilinç, iktidar, otorite, şiddet, siya-
set, ekonomi gibi alanlar arasındaki ilişki kolaylıkla kurulmuştur. İletişimin 
toplumsal bilinci oluşturma, olayları etkileme ve yönlendirmede aracı olması 
nedeniyle üzerinde bilimsel bir düzeyde ve yöntemle durulması gerekmiş-
tir. İletişim ile ilgili ilk bilimsel araştırmaların, çalışmaların, kendi geliştirdiği 
yeni ilişkilerle yeni bir toplum ve örgütlenme çabası içinde olan ABD’de or-
taya çıkması rastlantı değildir. Modern endüstri toplumu örgütlenmesinden 
iletişim araçlarına dayalı yeni örgütlenme biçimlerine ve uygulamalarına 
kadar pek çok yenilik önce ABD’de ortaya çıkmış, Avrupa bu örnekleri ve 
modelleri benimsemiştir. Tarihsiz, yeni bir toplum olan ABD’nin geliştirdiği 
yeni ilişkiler Avrupa tarafından ilgiyle izlenmiştir. ABD’de iletişim konusun-
da yapılan ilk araştırmalar ilk kurumsallaşmalar modern kitle iletişim aracı 
olan gazeteler ile ilgilidir. Gazeteler tiraj ve ilan gelirleriyle ekonomik bağım-
sızlıklarını kazanarak siyasal partileri, yönetimi etkileyecek, yönlendirecek 
boyutta etkili bir baskı aracına dönüşmüştür. İletişim ile ilgili İlk düzenleme-
ler ve standartlar gazeteciliğin etik ilkleri, haberciliğin normları ve bilginin 
yeniden üretilmesi konusundadır. Bu düzenlemeler daha sonra diğer Batı 
ülkeleri tarafından da örnek alınmıştır. Kitle iletişim araçlarının diğer biçim-
leri de geliştirilirken, dünya ölçüsünde bir genişlik, etkinlik ve örgütlenme 
amaçlanmıştır. Kitle iletişim araçlarının kendi teknolojik doğasına ve akışına 
uygun standartlar oluşturmasına benzer biçimde çeşitli ilkeler konulması de-
netimi sağlayacak otoriter, hiyerarşik bir yapının da giderek dünya ölçüsün-
de genişlemesini sağlamıştır. Buna uygun bir biçimde iletişim araştırma ve 
çalışmalarının da bilimsel bir yöntemle ele alınması, oluşturulan, aktarılan, 
yaygınlaştırılan bilincin otoritesine güvenilen bir kurum tarafından denet-
lenmesi, görüş birliği sağlanmasa da farklı çıkarların birarada, yanyana or-
taklık sağlaması amacıyla iletişim çalışmaları akademik bir disiplin içinde 
örgütlenmiştir. 

II. Dünya Savaşı sırasında ve ertesinde iletişim araçları ve aktardığı bilinç 
doğrudan otoriterlik ve şiddet ile ilişkili bir sorun olarak ortaya çıkmıştır, 
iletişim araştırmaları açısından da bu yönde ele alınmıştır. Bu çaba sadece 
akademik alan ile sınırlı değildir, bu çalışmalar akademi dışında da ilgi gör-
müştür. Faşizmin en çok sorgulanan yönü iletişim larının etkin bir propagan-
da gücü, etkinliği sağlaması, ülke ve dünya çapında kitleleri yönlendirmesi 
olmuştur. Ancak faşizmin yenilmesi sonrasında yeni ilişkilerin ve bilincin 
oluşturulmasında, aktarılması ve yaygınlaştırılmasında iletişimden vazgeçi-
lememiştir. Aynı yöntemler savaşta ABD-SSCB ittifaki sırasındaki ve sonra-
sında soğuk savaş sırasında daha incelikli biçimde kullanılmıştır. İletişimin 
kendisi yerine iletişimin aktardığı popüler bilincin üzerinde durulması bu 
nedenledir. İktidar ve İletişim/bilinç arasındaki ilişki zorunlu olarak otori-
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tenin kaynağının da açıklanmasını gerektirmiştir. Bu yönde Frankfurt Oku-
lu’nun çalışmaları bilinmektedir. Ancak iletişimde sonradan ortaya çıkan 
egemen bakış açısı iktidar, bilinç, otorite ilişkisi dışında gelişmiştir, Bu ko-
nuda Batı’da açıklamada öncülük, sözcülük bilgiç Fransız düşünürlerinden, 
felsefecilerinden gelmiştir. 

İletişimin aktardığı bilincin bilgi ve toplum örgütlenmesiyle ilgili iktidar 
ile ilişkili sorun olmanın ötesinde farklı anlam üretimi pratiği olarak ele alın-
ması 1960’lı yıllardaki dilbilim çalışmalarıyladır. Dilbilim alanında özellik-
le yapısalcılık kuramının etkisiyle iletişim anlam üretme pratiği olarak ele 
alınmıştır. Yapısalcılık ve göstergebilimin öncü isimleri en az Alman kökenli 
Frankfurt Okulu temsilcileri kadar iletişimle ilgili tartışmalarda etkili olmuş-
tur. C.S. Pierce, F. Saussure, R. Barthes ve onların takipçileri anlamın nasıl 
kurulduğu konusu üzerinde durmuşlardır. Bu açıklamalar iletişim ile ilgili 
araştırmalarda, hatta daha ileri gidersek iletişimi tanımlayan ögelerin ifade-
sinde öne çıkan gösterge, göstergenin gündeme getirdiği nesne, kullanıcıları 
ve yorumlayıcıları konusunda etkili olacaktır. Sözcükler, gerçek ve simge-
leştirdikleri anlamla doğrudan ve nedensellik ilişkisi içinde olmayan, keyfi, 
rastlantısal, kurgusal bir bağlantı içinde tanımlandı. Ortak anlam ve payla-
şım için “toplumsal uzlaşı”dan söz edilse bile sonuçta bu iletişim araçlarının 
belirlediği kurallar ve uzlaşımları (“paradigma” ve “dizimler”) içermekten 
öteye gitmeyecektir. İletişimin aktardığı bilinç, bilinçlenme giderek felsefi 
bilgiç bir “dilsel bir oyun” anlayışına, pradigma ve dizgelerin oluşturduğu 
“simgeler evreni” içinde gerçeğin ve temsilin değişkenliği, belirsizliği ve an-
lamsızlığına dönüştü. Sosyoloji ve iletişimde etkili olan “söylem” kavramı, 
“söylem analizi”, “metin okumaları” göstergelerin/simgelerin/mitlerin/
kodların kurgusal işleyişi, anlamın toplumsal/kültürel olarak üretimi ola-
rak giderek farklılıkların, çelişki ve çatışmaların meşrulaşması, denetimi ve 
yönlendirilmesi amaçlı olarak öne çıkarıldı. Bu yönde açıklamalar gerçek ile 
bilinç arasındaki ilişkiyi kurguya, söyleme, hayale indirgeyerek toplumsal 
olay ve ilişkilerden, tarihten bir kopuşu gerçekleştirmesi açısından önemli 
olacaktır. 

Batı’da iletişim araçları ve teknolojisinin yaygınlaştırdığı bilincin, işlevinin 
tartışılması ve sorun olarak görülmesi II. Dünya savaşıyladır. Ancak Batı’da 
faşizmin yükselişi ve insanlığın başına bela olması sadece iletişim araçları ve 
teknolojisinin kullanımına dayalı bir sorun değildir. Savaş sırasında birbi-
riyle faşizme karşı ittifak içinde olan SSCB ve ABD, savaş sonrasından Batı 
düzeninin önderliği için karşı karşıya gelmişlerdir, ama bir yönüyle de dün-
ya düzeninin yönetimde ortak hale gelmişlerdir. Mesaj ortaklığı ve karşıtlığı 
iletişim araçları ve teknolojisini dünya ölçüsünde genişletmiştir. İki kutuplu 
dünyanın ortaya çıkışı ortak Batı değerlerinin/mirasının birlikte savunulma-
sı yanında, diğer yandan bunun öncülüğü/temsili konusunda bir çekişmeye 
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neden olmuştur. İktisattan siyasete, gündelik yaşamdan sanata her düzeyde 
öne çıkan bu çekişme ve üstünlük iddiasının gündeme getirilmesinde kitle 
iletişim teknolojisi ve ürünleri belirleyici önemde görülmüş , iletişim dün-
ya 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 başlamala-
rıyla kitle iletişim araçlarının aktardığı bilinç, toplumu yönlendirme, biçimle-
me çabasının bilimsel, uzmanca bir iş olduğu kabul edilmiştir. İletişim olayı, 
iletişim araçlarının ve oluşturduğu bilincin yönetimi, geliştirilmesi mesleki 
bir uzmanlık alanı olarak üniversitelerde yer almaya başlamıştır. Sosyoloji ile 
iletişim disiplinleri arasında bağlantı kurularak her iki disiplini birleştiren bir 
alan olarak iletişim sosyolojisi de bilimsel bir uzmanlık alanı olarak gündeme 
gelmiştir. 

ABD ve SSCB’nin başını çektiği cephelerin yarattığı dünya çapındaki nük-
leer tehdit mevcut dünya düzeni ile toplumlar arasındaki kopukluk ve ay-
rışmayı en geniş boyutlara çıkarmıştır. Bu kopuş Batı dünya egemenliğinin 
temellerinin tartışılması biçiminde değildir. Ayrıca toplum veya sınıflar dü-
zeyinde düzeni etkilemede veya ortak olmada da sorunlar ortaya çıkmıştır. 
Savaş sırasındaki ve sonrasındaki rolüyle kitle iletişim araçlarının oluştur-
duğu, yaygınlaştırdığı bilinç (kitle ideolojisi, kitle endüstrisi veya teknolo-
jiye dayalı sanat biçimi vb.) tartışma konusu olmuştur. Bu tartışmada an-
ti-marxist sosyoloji ve yeni marxismin tasası “rıza üretimi” ve kapitalizmin 
bütün krizlere, sorunlara karşın kendini nasıl meşrulaştırdığıdır. İletişim ile 
düzen ve otorite, kültür, şiddet, rıza arasında kurulan ilişki bunun bir par-
çasıdır. Yeni marxism, Frankfurt okulu veya Birmingam okulu temsilcileri 
ile anti-marxist sosyolojinin temel tasası Marx’ın yanıldığını göstermektir. 
Egemen bakış açısı veya muhalif tartışmalardan da çıkan temel sonuç ve-
rili düzenin yıkılmayacağı ve kendini kitle iletişim araçlarıyla pekiştirdiği/
mutlaklaştırdığı olmuştur. Bu açıdan iletişim kaynaklı açıklamalar, Durkhe-
im, Weber gibi ilk sosyologların verili düzeni kuramsal düzeyde doğrulama, 
uyum kurma, işleyişini açıklama çabasının (işbirliği ve uzmanlaşma, demir 
kafes) tekrarlanmasından öteye geçmemiştir. 

Son dönemde modern endüstri çağı ve örgütlenmesi ile bilgi/iletişim çağı 
ayrımı ve karşıtlığı yeni açıklamaların gündeme gelmesine neden olmuştur. 
İletişim çağından kastedilen düzende yeni bir sıçrama olmamasına karşılık 
iletişim teknolojisinde ortaya çıkan üstünlük ve işleyiştir. Yeni iletişim araç-
ları teknolojisinin belirlediği bu değişimde tarihi ilişki ve koşulların, toplum 
sınıflarının üstünde/dışında/ötesinde bir otorite ve uzmanlık öne çıkarıl-
maktadır. İletişim teknolojileri yeni bir yaşam tarzına ve dünya görüşüne 
kaynaklık etmesine rağmen bütünsel bir dünya görüşünden söz etmekte 
zorluk çekilmektedir. Bu yönde ortaya çıkan sorunların aşılmasında bilim 
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olarak sosyoloji disiplinin prestijinden yararlanılmaya çalışılmakta, sosyolo-
jiden yardım ve destek sağlamaya çalışmaktadır. Sosyoloji de yeni dönemde 
bilim olarak açıklamada ortaya çıkan yetersizliklerini, eksikliklerini iletişim 
kaynaklı açıklamayla giderme çabasındadır. İletişim sosyolojisinin böyle bir 
işlevi vardır, ama bunun ötesinde sosyolojide giderek iletişim kaynaklı açık-
lama ve sorunlar egemen hale gelmiştir.

İletişimi kendi unsurlarına dayalı olarak açıklayan tanımlarda iletişim ta-
rihi bir olay olarak değil bir süreç olarak ele alınmıştır. İletişimin süreç içinde 
değişimi kabul edilmesine rağmen bu başlangıçtaki araçsal-teknik eğilimin 
kendi içindeki bir gelişmesinden başka bir şey değildir. Sürekli birbirini iz-
leyen bu teknolojik değişimde iletişimin düz, doğrusal, başlangıçtaki eğilim-
lerini koruyan araçsal-fiziki statik bir özelliği vardır. Bu teknik gelişmeye 
dayalı dar, statik tanımı aşmak için iletişimin süreç olarak ilettiği mesajın 
özellikleri (kaynak, ileti, hedef kitle, geri bildirim, kanal, araç, kodlama-ko-
daçma, temsil vb.) öne çıkarılacaktır. Sosyoloji ile iletişim arasındaki ilişkide 
iletişimin tanımlanan bu özellikleri çalışma biçimi ve konularını da belir-
leyecektir. Sosyoloji, iletişimin öğeleriyle anlam arasında kurulan ilişkinin 
toplumsal ve kültürel bağlamı, değişimi ile ilgilenir. Bu yönüyle iletişimin 
akademide ve toplumda bir bilimsel disiplin olarak benimsenmesine katkı-
da bulunur. İletişimin yaygınlaştırdığı bilincin iktidarla ilişkisi her zaman 
tartışmalı olmuştur. Sosyoloji ile girdiği ilişki sayesinde iletişim en azından 
“bilimsel tarafsızlık” içinde öğrenilen, öğretilen, akademik bir disiplin olarak 
kendini kabul ettirmesi yanında, kurumsal düzeyde mesleki bir eğitim ve 
öğrenim konusu da olmuştur. 

İletişim Çağı ve İletişim Toplumu Açıklamaları: 
Sosyolojinin Yetersizliği ve İletişim Kaynaklı Kuramlar 

Son dönemde sosyoloji ile iletişim disiplinleri arasında kurulan ilişki yeni 
bir döneme/çağa geçildiği, yeni bir bilgi ve toplum örgütlenmesinin ortaya 
çıktığı görüşleriyle ilişkilidir. Sosyoloji ortaya çıktığında geleneksel düzen ve 
dünya görüşünden bir kopuş ve yeni bir toplum ve düzenin ile ilişkili örgüt-
lenmenin bilinci olarak kendini tanıtmıştır, modern toplum örgütlenmesinin 
ve modern bilimin bir ürünüdür. Modern dönemin ve dünya görüşünün te-
mellenmesinde de özel bir yere sahiptir. Son dönemde modern-ötesi yeni bir 
döneme, iletişim çağına geçildiğinden söz edilmekte ve iletişim araçlarına ve 
örgütlenmesine özel bir yer verilmektedir. Günümüzde iletişim çağı, iletişim 
toplumu gibi açıklamalarda hem yeni bir dönemden, hem de yeni bir top-
lumsallaşma biçimi ve örgütlenmeden söz edilmektedir. Artık iletişim top-
lumsal ilişkilerin ve kendiliğinden olmayan çözüme sahip çıkma çabasının 
sonucu değil, toplumsal yaşamın kurucusu olarak tanıtılmaktadır. Sosyoloji 

İLETİŞİM, YENİ MEDYA VE  SOSYOLOJİ



66

SOSYOLOGCA 15 - 16

bu yeni ilişkilerin dışında kalmamak için iletişim kaynaklı açıklamayı benim-
serken kendi ortaya çıkış koşulları ve açıklamalarına ters bir rol üstlenmiştir. 

Günümüzde yeni bir aşamadan söz edilmesine karşılık Batı dünya ege-
menlik düzeninde çözüm temelinde bir sıçrama söz konusu değildir. Tam 
tersine XIX. yüzyılda ortaya çıkan Batı çözümü ve egemenliği daha pekişmiş 
ve mutlak hale gelmiştir. Bir aşamadan söz edilecekse XIX. yüzyıl Batı düze-
ninin/çözümün en sınırına gelmesi ve toplum tarihinden ve koşullarından 
kopması, mutlaklaşması/pekişmesi anlamındadır. Başlangıçta burjuvazi 
kendi çözümünü gündeme getirirken geleneksel dünya görüşü ve toplum 
örgütlenmesiyle çatışmıştır. Modern toplum örgütlenmesi ile iletişim örgüt-
lenmesi arasındaki ilişki geleneksel düzenin aşılması, yeni bir toplum ve bi-
linç örgütlenmesi ile ilişkilidir. İletişim araçları ile dünya görüşü ve toplum 
örgütlenmesi arasındaki değişim için Roma imparatorluk örgütlenmesi ile 
Ortaçağ bilgi-toplum örgütlenmesi arasındaki değişimden söz edilebilir. Bu-
nun aşama olduğu da tartışmalıdır. Batı’da iletişim araçları ve dünya görüşü 
arasındaki değişimde bir aşamadan, sıçramadan geleneksel toplum örgüt-
lenmesi ile modern ulus-devlet örgütlenmesi arasındaki ilişki açısından söz 
edilmiştir. Ancak modern toplum örgütlenmesi ile iletişim örgütlenmesi ile 
son dönemde ortaya çıkan iletişim bilgi-toplum örgütlenmesi arasındaki de-
ğişimden bir sıçrama olarak söz etmek mümkün değildir. XIX. yüzyıl Batı 
lehine kurulu dünya dengesinde bir aşama ancak verili düzenin sen uç sınır-
larına gelmesi anlamındadır. Batı’da geçmiş dönemlerde görülen örneklerde 
olduğu gibi bu aşamanın çözüm temelinde diğer uygarlıkları da kapsadığı 
da tartışmalıdır. Geçmişte göçebe uygarlıklar ile yerleşik Doğu uygarlıkları 
arasındaki iletişim örgütlenmesi arasındaki farklılıklar yanında Batı uygarlı-
ğı ile de çözümde farklılıklar dünya görüşü ve toplum örgütlenmesi arasında 
bir ortaklıktan söz etmeye engel olmuştur. Son dönemde Batı dünya ege-
menliğini evrenselleştirse bile Batı-dışı toplumlar ile arasında çıkar ve çözüm 
farklılıkları devam etmektedir. İletişim ile iktidar ve düzen arasındaki iliş-
kilerin günümüzde en tartışmalı konu olması boşuna değildir. Sosyoloji ve 
iletişim disiplinleri bu değişimi açıklamada kendi başına yetersiz kaldıkları 
için zorunlu olarak birbiriyle ilişki kurmuşlardır.

Günümüz iletişim endüstrisinin bütün dünyayı kapsaması Batı egemenli-
ğinin en geniş boyutlara ulaştığının bir ifadesidir, ancak ne toplum düzeyin-
de, ne de mesaj düzeyinde çözüm temelinde bir ortaklık yoktur. İletişim çağı, 
iletişim toplumu denilen yeni ilişkilerde bu yönde Batı dünya egemenlik 
düzenin/çözümün devrimci biçimde aşılması, sıçrama söz konusu değildir. 
Tam tersine ABD eksenli Batı dünya egemenlik düzeni daha çok pekişmiştir. 
Dünya görüşü düzeyinde darlaşma ve otoriterlik geniş halk kitleleri arasında 
da yaygınlaşmıştır. Batı düzeninin genişlemesi ve yaygınlaşmasını tarihin ve 
toplumun ilerlemesi olarak tanımlanması mümkün değildir. Bu nedenle ile-
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tişim kaynaklı bilgi-toplum örgütlenmesine verilen bütün üstünlüğü rağmen 
bu geçişi tanımlamada zorluk çekilmektedir. İletişim araçlarının teknik ola-
rak gelişmesi (iletişim teknolojisindeki değişim ve aşama) toplumsal-tarihi 
aşama ve değişimin yerine konmaktadır. 

Batı dünya egemenlik düzeninin işleyişi ve sorunlarının çözümü ile ilgili 
kuramsal açıklamalar 1970-1980 sonrasında yeni bir biçim almıştır. Bu dö-
nemde ağırlık kazanan iktisada dayalı toplumsal yapı ve değişim, tarihi iler-
leme ve gelişme, kalkınma (modernleşme, merkez-çevre, azgelişmişlik gibi) 
kuramları yanında, cılızda olsa “sanayi sonrası toplum” gibi yeni açıklama-
lar ortaya çıkmıştır. Genel olarak iktisada dayalı insanın birliği ve geleceğine 
yönelik kuramlar giderek gözden düşerken “endüstri sonrası toplum” ku-
ramları ilgiyle karşılanacaktır. Önce Bell ve Tourain yeni dönemi “endüstri 
sonrası toplum” olarak nitelendirmişlerdir. Giderek bu tanım “bilgi/enfor-
masyon/iletişim toplumu” “profesyoneller/uzmanlar toplumu”, “tüketim 
toplumu” gibi açıklamalarla bütünleştirildi. Lyotard, bu dönemi geçmişten 
bağımsızlaştırarak, nereye gidileceği belli olmayan “Postmodern Durum” 
olarak tanımladı. Bu kuramların iletişim teknolojisindeki değişimlerle bağ-
lantısı “küreselleşme” ve “yerellik” ile ilgili açıklamalara da temel oluştur-
du. Toplumlararası ilişkilerdeki dengesizliği, hiyerarşiyi, farklılığı açıklamak 
için küre-yerelleşme kuramı ilgiyle karşılandı. Küreselleşme merkezin yok-
luğu saymaca bir durumu belirtmektedir. Toplumların birbiriyle ilişkileri-
nin yoğunlaşması, bu ilişkilerin zorunlu olarak görülmesi egemenlik ilişki-
lerinin ortadan kalktığı anlamına gelmemektedir. Yeni dönemde toplumları 
tanımlayan önlerindeki sıfatın değişmesi, endüstri yerine tüketim, iletişim, 
bilgi toplumu gibi kavram ve kuramların ortaya çıkması temelde bir değişim 
olmadan ilişkilerde ağırlık verilen özelliklerin değişmesini göstermektedir. 
Bu kuramların ortak özelliği toplumun ve toplumsalın yapısal dönüşümünü 
(bütünden/tarihten, toplumdan, koşullardan bağımsız) iletişim araçları tek-
nolojisine dayalı bilinç düzeyinde zihinsel bir dönüşüm olarak ele almasıdır. 

İletişim çağı ile ilgili teorik açıklamalar verili Batı dünya düzeninin işle-
yişinde bir sınıra gelindiğinin bilincini tanıtmaktadır. Başlangıçta “dünya-
nın büyük bir köye dönüştüğü” gibi çarpıcı açıklamalar artık herkesin ortak 
olduğu sıradan bir saptamaya dönüşmüştür. Ancak bu sorunların çözümü 
olmamıştır. Modern dünya görüşlerinin, sosyalizm dahil, Batı sorun ve çe-
lişkilerini çözdükçe Batı-dışı toplumların da sorunları çözülecektir yaklaşımı 
geçerliğini yitirmiştir. Batı kendi egemenliğini evrenselleştirirken tam tersi-
ne dünyayı ve toplumları bölmüş, Batı düzeninin genelleşmesi uygarlıkların 
kimlikleri üzerinde tahribata neden olmuştur. Verili dünya düzeni içinde 
toplumlar arası ilişkiler ve sorunlar, çıkarlar arasında temel farklılıklar sü-
rerken iletişim eksenli siyasi, ekonomik, ticari, askeri uluslararası ilişkilerin 
genişlik kazanması ve yerelin bu sürece dahil olması otoriterlik ve denetimin 
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her düzeyde yaygınlaşmasından başka bir sonuç vermemiştir. Dünyanın bü-
yük bir köye dönüştüğü açıklamaları sonrasında gelen ABD eksenli küresel-
leşme tezlerine dayanak olmaktan öteye gitmemiştir. ABD küreselleşmesinin 
Batı merkezli modern uygarlık ve ilerleme anlayışının yerine ikamesi verili 
dünya egemenliğinin ve üstünlüğünün tartışılmaz görünmesindendir. Bu 
nedenle küresel ile yerelin birbiriyle kaynaşmadan, ilişkilerde dengesizlik 
ve farklılıklarını koruyarak bütünleştiği görüşlerinden söz edilmiş, iletişim 
toplumu, ağ toplumu, risk toplumu, gözetim toplumu, tüketim toplumu gibi 
açıklamalarla bu ilişkinin farklı yönleri tanımlanmıştır.

İletişim çağı geleneksel ve modern bilgi ve toplum örgütlenmesine karşıt 
yönleriyle öne çıkmaktadır. Tarihi koşullardan ve mirastan bağımsız olarak 
iletişim endüstrisi ve kültürü temelinde yeni dönemin gücünden söz edil-
mektedir. İletişim çağı ile postmoden durum, endüstri ötesi toplum, küresel-
leşme ve yerelleşme arasında bu yönde ilişki kurulmuştur. Tarihin/bütünsel 
dünya görüşlerinin reddine dayalı yeni düzende enformasyon devrimi, ile-
tişim devrimi denirken bilgisayara dayalı iletişim teknolojilerinde ortaya çı-
kan değişimler vurgulamaktadır. Tarih ve toplum kaynaklı olmayan, geçmiş 
ve gelecekten bağımsız yeni bir çağdan söz edilmektedir. İletişimin öğeleri 
olan mesaj, alıcı-verici, uzmanlık, hız, ağlar, uzmanlık, sıradanlık, şematiklik, 
teknoloji, yenilik vb. özellikler yeni yaşam tarzı ve ilişkilerin yönünü açıkla-
maktadır

İletişim çağı ve endüstrisi gibi açıklamaları ilişkileri biçimlendirmeme, 
yönlendirme çabasını göstermektedir. Sonuçta verili düzeni mutlaklaştırır-
ken Batı’dan veya Doğu’dan yeni alternatif bir dünya ve düzen önerisi gel-
meyeceği varsayımına dayalıdır. Oligarşik mutlak bir yönetim ve iletişime 
dayalı yapılanma içiçe gelişmiştir. İletişim teknolojisine yeni ilişkilerin örgüt-
lenmesinde ve ağırlık kazanmasında özel bir rol verilmektedir. Kitle iletişim 
araçları ve örgütlenmesi bütün sıradan gündelik yaşamı kapsarken siyasi, 
askeri, ticari temel ilişkiler alanında da yıkıcı bir görev üstlenmektedir. Bu 
yıkım, tahribat toplum bilincinin, tarihin, uygarlık mirasının tasfiyesi anla-
mındadır. Bu yıkımdan Batı tarihi mirası da etkilenmektedir. İletişim çağı 
insanlık tarihinin bütünlüğünden, birliğinden vazgeçme ve ABD eksenli kü-
resel barbarlık çağına geçiş koşulları açısından yeni bir evreyi tanımaktadır.  

Sonuç Yerine: İletişim Çağı ve İletişim Toplumu ile
İlgili Kuramların Eleştirisi  

Günümüzde sosyoloji ve iletişim disiplinleri arasında kurulan bağlantı 
Batı dünya egemenliği ve üstünlüğü temelinde ortaya çıkan yeni koşullarla 
ilişkilidir. Batı artık kendi dünya egemenliği ve üstünlüğü konusunda bir 
kaygı duymamaktadır. Verili düzen son sınırlarına kadar gelirken aynı za-
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manda modern toplum örgütlenmesi ve dünya görüşü aşılmıştır. Yeni dö-
nemde yeni bilgi/iletişim teknolojileri ile toplum örgütlenmesi arasında bu 
yönde bağlantı kurulmuştur. Geleneksel ve modern toplum ve bilgi örgüt-
lenmesi dışında yeni bir açıklama ve etkinlik alanı oluşturulmaya çalışılmak-
tadır. XIX yüzyılın endüstri toplumu ile günümüz iletişim toplumu arasında-
ki farklılık modern endüstri çağı ile iletişim çağı arasındaki ayrımın ve yeni 
değerlendirmelerin çıkış noktasını oluşturmaktadır. Sosyolojinin yetersizliği 
ve iletişim kaynaklı açıklamalara yönelişinin bir nedeni de budur. Bu iki dö-
nem bilinci ve toplum örgütlenmesi arasında kurulan bağlantı çözümün ge-
lişmesiyle, genişlemesiyle ortaya çıkan doğal bir sonuç değildir. Bu nedenle 
yeni dönem kendini bir devam/süreklilik ilişkisi içinde tanımlamak yerine 
geçmişle karşıtlık içinde tanımlamaktadır. 

XIX. yüzyıl sonrası modern dünya düzeni ve gelecek iddialarının temel 
dayanağı iktisat/üretim kaynaklı ideal belli toplum modelleri üzerinden-
dir. Endüstri toplumu, şehir toplumu, kitle toplumu, sosyalist toplum gibi 
açıklamalar geleneksel dünya görüşü ve toplum anlayışından kopuşu, yeni 
bir yaşam tarzı ve ideolojisini belirtiyordu. Sosyoloji ve diğer toplum bilim-
lerinde toplumsal, tarihi değişme/ilerleme anlayışı ile temel yöneliş içinde 
toplum içi ve toplumlar arası çelişki ve çatışmaların çözüleceği inancı söz 
konusuydu. Bu yöneliş bütünsel kuram ve ideolojilerle Batı eksenli tek bir 
dünya ve gelecek anlayışı olarak genelleştirildi. Batı dünya egemenliğinin 
Batı-dışı toplumlarda yaygınlaşması ve üstünlüğü de bu yönde açıklamalara 
destek oldu. Giderek modern toplum ve tarih anlayışı en sonuna kadar götü-
rülerek (tarih ve toplum düzeyinde bir sıçrama olmadan) aşıldı. Bu gelişme 
dünyanın birliği ve geleceği ile ilgili iyimser açıklamaların, kuramların da 
sonu oldu. Artık verili düzen toplum-üstü, tarih-ötesi bir mutlaklık taşırken, 
geleceğin olmadığı, farklılıklara dayalı disütopik-paralel yeni dünyalar ken-
diliğindenci, teslimiyetçi bir gerçekliğin uzantısı haline geldi. 

İletişim çağı ve iletişim toplumu tanımlamaları düzenin işleyişini üretim-
de, siyasette yeni bir aşama ve sıçrama veya toplumsal güç ve gelecek ile 
açıklama çabası içinde değildir. Yeni dönem toplumdan, toplumdan, top-
lumsal güçlerden bağımsız uzman kişilerce oluşturulan yeni bir yaşam tarzı 
ve ideolojisinin iletişim teknolojisinin belirlediği imkanlara dayandırılmış-
tır. Geçmiş ve gelecekten kopuk, bütünsel kuram ve açıklamaların gözden 
düştüğü bu dönemde iletişim teknolojilerinin belirlediği yeni bir bilgi ve ya-
şam tarzının üstünlüğünden söz edilmiştir. Bu anlamda iletişim çağı sade-
ce modern-ötesi değil modern dünya görüşüne ve bütünsel açıklamalara da 
bir karşı çıkışı belirtmektedir. Bu karşı çıkıştan anlaşılan modern toplum ve 
dünya görüşünün artık sınırına gelerek aşılması, verili dünya düzeninin ve 
koşullarının mutlaklaşmasıdır. Geçmişin birikiminin, geleneksel ve modern 
dünya görüşünün, toplum örgütlenmesinin yadsınması gündelik yaşama 
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dayalı anlık ilişkilerin, şimdinin yüceltilmesi biçimindedir. Bireysel düzeyde 
hazzın, arzunun, yeni ihtiyaçların yüceltilmesi ve oluşturulması toplumun, 
toplumsallaşmanın tahribine, yıkımına dayalıdır. Toplum düzeyinde yeni 
bir çözüm arayışı, yeni bir aşama ve sıçrama mümkün görülmemektedir. Bu 
nedenle toplumun tahribi ile bireysel düzeyde belirsizlik, haz ve şiddet içiçe 
girmiştir. Yeni dönem her yönüyle mevcut uygarlık birikimine karşıttır. Kü-
resel barbarlık çağına giriş olarak tanımladığımız bu evrede düzen kendini 
koşullar üstü toplum dışı/ötesi bir otoriterlik ve şiddet ile tanımlamaktadır. 
Dünya düzeni ile yönetilen-toplum arasındaki karşıtlık birbirine paralel/ke-
sişmeyen iki ayrı dünya, ve toplum düzeyinde birden çok dünyalar biçimin-
dedir. İletişim teknolojilerinin kullanımı ve uygulanması belirleyici olunca 
iletişim toplumunda tanımlanan ayrıcalıklı toplum güçleri ve toplum örgüt-
lenmesi de yeniden tanımlanacaktır. Bilginin ve toplumun tarihi giderek ile-
tişim araç ve gereçlerinin toplumdan bağımsız, teknik gelişmelerine dayalı 
tarihi haline gelmiştir.

Günümüzde Batı lehine kurulu dünya egemenlik dengesinde bir deği-
şiklik olmamasına karşılık yeni bir çağa, yeni bir dünya düzeni ve toplum 
modeline geçildiğinden söz edilmektedir. İletişim çağı mevcut Batı dünya 
egemenlik dengesinden bir kopuş olmadan yeni koşulları ve post-modern 
belirsizliği tanıtıyor. Yeni dönemin en önemli özelliği Batı-dışı toplumların 
bir yönüyle de olsa Batı öncülüğünde tarihe katılmaları, ortaklık ve etkinliği 
görüşünün terkedilmesidir. İletişim toplumu, iletişim çağı gibi açıklamalar 
toplum ve tarih ötesi, kurguya dayalı otoriter, uzmanca bir bilinç oluşturma, 
yaygınlaştırma ve aktarma biçimini belirtmektedir. Yeni yaşam tarzı ve dün-
ya görüşünün oluşmasında ve biçimlenmesinde kitlelerin düzeni etkileme-
leri, ulaşmaları mümkün değildir. Verili dünya egemenlik koşulları altında 
iletişim araçlarının/teknolojisin belirlediği kaçınılmaz bir yöneliş ve toplum-
suz/devletsiz tarih anlayışı genel geçer hale gelmiştir.

Modern iletişim alan ve zaman boyutu içinde “haberleşme” (gazete, rad-
yo, televizyon, dergiler vb.) ile “kuşaklar arası aktarım” (okul, eğitim ve 
öğretim, müfredat, küitüphane vb.) olarak tanıtılmıştır. Bunlar kimi zaman 
içiçe geçmiştir. Her iki alanda da iletişim araç ve tekniklerinin oluşturdu-
ğu, yaygınlaştırdığı bilinç görevleri bağımsızlaşmış, sınırlı sayıdaki uzman 
ve profesyonel kadrolar tarafından yürütülmüştür. Günümüzde modern 
anlamda bilinç endüstrisi daha ileri/uç noktalara gidip, sınırlarına vardı-
ğında modern anlamda tanımlanan iletişim araçları ve tekniği, aktarılan ve 
ortak olunan bilgiler tartışmalı hale gelecek ve aşılacaktır. İletişim teknolo-
jilerindeki sıçrama ile toplum örgütlenmesindeki yıkım, tahribat ve parça-
lanma asimetrik bir ilişki biçimindedir. Bu asimetrik ilişkiyi düzen-toplum, 
yöneten-yönetilen ilişkisinde otoriterlik ve toplumsal darlaşma olarak da 
saptamak mümkündür. Yeni iletişim araçları ve tekniği aynı zamanda yeni 
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toplum örgütlenmesiyle ilişkilidir. Modern toplumu tanımlayan özellikler, 
endüstri, üretim, sınıflar, milliyetçilik, ulus-devlet, tarih, uygarlık ABD ek-
senli Batı dünya egemenliğini sınırlamakta yeni bir toplum örgütlenmesi ile 
iletişim/bilinç örgütlenmesi birlikte gündeme gelmiştir. ABD kendi geliştir-
diği yeni ilişkilere dayalı olarak egemenliğini yaygınlaştırırken geleneksel, 
modern ve gelecekle ilgili arayışları da yıkmaktadır. ABD kendi geliştirdiği 
yeni ilişkilerle toplumları yeniden örgütlerken, önce verili toplum ve bilgi ör-
gütlenmesini yıkacak ve bu yıkıma uygun bir iletişim sistemi oluşturacaktır. 

Günümüz ABD eksenli iletişim sisteminin en önemli özelliği sadece uz-
man ve profesyonel kadrolarla sınırlı olmamasıdır. Ulus-devletin, tarihin, 
milliyetçiliğin, bütünsel kuramların, sosyalizmin sonundan söz edilen yeni 
dönemde geleneksel ve modern bilinç biçimleri ve örgütlenmeleri aşınmıştır. 
Kitle endüstrisi bilinci ve otorite/iktidar arasında ilişki ortadan kalkmaması-
na rağmen aşağıdan-yukarıya doğru da küresel kitle iletişim bilinç endüstri-
sinin dolaylı bir biçimde, uzmanlara bağlı olmadan, sıradan bireylerce, ama-
törce işletilmesi, yeniden üretilmesi, aktarılması, yaygınlaştırılması mümkün 
olmuştur. İletişim araçlarında gerçekleşen teknolojik değişiklikler de buna 
destek verecek biçimde geliştirilmiştir. Tarihte ilk defa düzen-toplum, yö-
netilen-yönetilen, gözleyen-gözlenen ayrımı koşullar-üstü, koşullar-ötesi, 
ulaşılmaz hale gelirken, birbirine paralel, çelişik biçimde özdeşleşmeden bir-
birini kapsar hale gelmiştir. Pratikte bunun anlamı düzenin otoritesinin tartı-
şılmaz olması, toplumsal ilişkilerden ve koşullardan kopması, pekişmesi, eş 
zamanda denetim ve gözetimin neredeyse dinsel bir mutlaklıkla, gönüllü/
kölece bir rıza ve katılıma, dayalı olarak yaygınlaşmasıdır. 

İletişim araçlarındaki büyük sıçrama ile bilginin toplumsallaşması ve in-
sanın geleceği ve birliği ile ilgili bir örgütlenme ve sıçrama birbirine eşlik 
etmemiştir. Bunun yerine asimetrik biçimde düzenin/otoritenin mutlaklaş-
ması, koşullardan kopması ile bilginin sıradanlaşması, yığın haline gelmesi, 
darlaşması ile toplumsal düzeyde yıkım, tahribat, kaos birlikte gelişmiştir. 
İnsan tarihinin birikimi, birliği ile ilgili gelecek yönelişinin savunulamaz hale 
gelmesi kötümser, umutsuz disütopik bir dünya anlayışına zemin oluştur-
maktadır. İletişim çağı bu yönde uygarlığın tahrip olduğu “küresel barlık 
çağına giriş”in ilk evresini oluşturmaktadır. Bu yönelişin insanlığın başına 
bela olduğunu söylemek mümkündür, ama bunun zorunlu bir gidiş olduğu-
nu söylemek kendiliğindenliğe, koşullara teslimiyeti savunmaktan başka bir 
şey değildir. İnsanlık tarihi birikimi, mücadele deneyimi bu koşulları aşacak, 
yeni bir sıçramayı yaratacak bir birliktelik ve gelecek yaratacak potansiyele 
sahiptir.
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