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Özet: Günümüzde yeni bir toplum modeline geçildiği ve bu geçişin bütün toplumlar için bir zo-
runluluk olduğundan söz edilmekte, yeni toplum biçiminin temel altyapısı yeni iletişim tekno-
lojileriyle açıklanmaktadır. Bu çalışmada bu konuyu ele alarak tartışacağız. Sorun, kaçınılmaz ol-
duğu söylenen yeni toplum biçimine ve iletişim araçlarına övgüler düzemek yerine, bu duru-
mun ortaya çıkardığı çelişki ve açmazların açıklanmasıdır.
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Today’s Organization of Society and the Conflicts and Dilemmas
of the New Communication Technologies

Abstract: It is mentioned that a new society model has taken place at the present time and this transition
is an obligation for all societies and the substructure of the new form of society is described through new
communication technologies. In this study we will handle this topic and discuss it. The issue is; instead
of praising the new form of society and communication means that is said they are indispensable, we will
state the conflicts and dilemmas that this condition emerged.
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Gü nü müz de ye ni bir top lum mo de li ne ge çil di ği ve bu ge çi şin bü tün
top lum lar için bir zo run lu luk ol du ğun dan söz edil mek te, ye ni top lum

bi çi mi nin te mel alt ya pı sı ye ni ile ti şim tek no lo ji le riy le açık lan mak ta dır. Bu
ça lış ma da bu ko nu yu ele ala rak tar tı şa ca ğız. So run, ka çı nıl maz ol du ğu
söy le nen ye ni top lum bi çi mi ne ve ile ti şim araç la rı na öv gü ler dü ze mek ye -
ri ne, bu du ru mun or ta ya çı kar dı ğı çe liş ki ve aç maz la rın açık lan ma sı dır.
XIX. yüz yıl son ra sın da Ba tı dün ya ege men li ği nin ya yıl ma sı ve ge le nek sel
Do ğu top lum la rı nı da kap sa ya cak bi çim de ge liş me siy le Ba tı dün ya gö rü şü
ve ya şam tar zı öne çık mış tır. Ba tı dı şı top lum la rın da bir yö nüy le ken di açı -
la rın dan ta ri he Ba tı ön cü lü ğün de ka tıl ma la rı bel li bil gi le rin or tak lı ğı nı ve
pay la şı mı nı ge tir miş tir. Ba tı ege men li ği nin ve ya yıl ma cı lı ğı nın dün ya ça -
pın da yay gın lık ka zan ma sı ile ti şim araç la rı nın bu ama ca uy gun ola rak ge -
liş ti ril me si ni sağ la mış tır. Ba tı dı şı top lum lar Ba tı dün ya ege men li ği ni aşa -
cak ken di al ter na tif si ya se ti ni ve ye ni dü zen öne ri le ri ni ge liş tir me dik le ri
için Ba tı açık la ma la rı nı ve dü ze ni ni pay laş mak zo run da kal mış lar dır. Gü -
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nü müz de ye ni bir top lum bi çi min den söz edil me si ne rağ men Ba tı mer kez -
li dün ya ege men lik iliş ki le rin de bir de ğiş me söz ko nu su de ğil dir. Bu du -
rum da mev cut ege men lik iliş ki le ri nin da ya na ğı de ğiş se bi le te me lin de bir
de ği şik lik yok tur. Gü nü müz top lum ör güt len me si ve ye ni ile ti şim tek no lo -
ji le ri nin üst len di ği ro le bu açı dan bak mak ge re kir.

Gü nü müz de Do ğu top lum la rı nın ken di so run la rı önün de bi linç len me ça -
ba sı ve ye ni çö züm ola nak la rı önem li ha le gel miş tir. Bu ça ba Do ğu top lum -
la rı nın ken di ta ri hi de ne yim ve bi ri kim le ri nin de bir yö nüy le gün de me gel -
me si ne ne den ol mak ta dır. Do ğu top lum la rı ken di kim lik le ri nin bi lin ci ne var -
dık ça bü yük de ği şim le rin öz ne si ha li ne ge le rek mev cut dü ze nin de ne ti mi dı -
şı na çık ma la rı Ba tı için en bü yük teh dit tir. An cak bu ara yış la rın si ya si ve ku -
ram sal dü zey de ol gun laş tı ğı ve et ki li ol du ğu söy le ne mez. Tam ter si ne ana
eği lim Ba tı dü ze ni ne al ter na tif ye ni bir dü zen ara yı şı ye ri ne gün de lik iliş ki -
ler dü ze yin de mev cut dü ze ne ka tıl ma ve or tak ol ma ça ba sı dır. Bu or tak lık ve
ka tıl ma nın top lum kim li ği ve çı kar la rı dü ze yin de ol ma sı müm kün ol ma dı -
ğın dan bi rey sel dü zey de dü ze ne ka tıl ma ve bu nun ge tir di ği çe kiş me önem li
ol muş tur. Gi de rek bu çe kiş me nin dü zen den pay al ma nın ye ri ne ge çi ril me -
siy le top lum sal ve bi rey sel dü zey de içe ka pan ma ve da ral ma öne çı ka cak tır.
Ba tı dı şı top lum la rın ken di al ter na tif ye ni dü zen ara yış la rı nın gün de me gel -
di ği an cak bu ara yış la rın yö nü nün be lir siz leş ti ği bir dö nem de ile ti şi me da -
ya lı ola rak ta nım la nan top lum ti pi öne ri le ri nin or ta ya çık ma sı rast lan tı de ğil -
dir. Geç miş te ön ce lik ve ri len ik ti sa da da ya lı top lum sal ya pı ve top lum mo -
del le ri an la yı şı ye ri ne gü nü müz de Ba tı dün ya ege men li ği çer çe ve sin de bil gi -
ye ve ile ti şi me da ya lı ye ni top lum mo del le ri (bil gi top lu mu, ile ti şim top lu -
mu) öne çı ka rıl mak ta dır. Ye ni ile ti şim tek no lo ji le ri nin dün ya öl çe ğin de ge liş -
miş alt ya pı sı sis te mi nin iş le yi şi nin te mel da ya na ğı ol mak ta dır. Ta ri hi ve top -
lum sal dü zey de Ba tı top lum mo de li nin ge liş me si ni esas alan ik ti sa da da ya lı
top lum ya pı la rı nın eleş ti ri si ka dar ta rih ten ve top lum dan ko puk ile ti şim tek -
no lo ji si ne da ya lı açık la ma lar da eleş ti ril me ye muh taç tır. Bu eleş ti ri nin top -
lum lar ara sı iliş ki le rin de ne ti min den, ile ti şim ile ik ti dar ara sın da ki iliş ki ler -
den ba ğım sız ola rak ya pıl ma sı müm kün de ğil dir.

Ya zı nın bu lu nu şu, mat ba a bil gi nin pay la şıl ma sı, ak ta rıl ma sı açı sın dan bir
ile ti şim bi çi mi ol ma sı ya nın da bel li bir ile ti şim tek no lo ji si ni de be lirt mek te -
dir. Yi ne ga ze te, tel graf, te le fon, rad yo için de ay nı sap ta ma ge çer li dir. Bu
araç lar ay nı za man da XIX. yüz yıl da kit le kül tü rü, bil gi ve ya kül tür en düs tri -
si ne ge çi şin kay na ğı ola rak da gös te ril mek te dir. İle ti şim alt ya pı la rı ar tık gün -
de lik ya şa mın doğ ru dan (mo bil) bir par ça sı ve ye ni top lum mo de li nin de te -
mel da ya na ğı ola rak ta nı tıl mak ta dır. Gü nü müz de elek tro nik ile ti şim araç la -
rı na (gör sel, eşit sel ma ter yal le re, elek tro nik or ta ma) da ya lı ye ni bir dü zen le -
me ye ge çil di ği, bil gi nin top lan ma sı, iş len me si ve da ğı tı mı nın ge nel leş ti ği ve
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her ke se açık ha le gel di ği, (kü re sel) bil gi top lu mu na ge çil di ği ege men yak la -
şı mı oluş tur mak ta dır. An cak ye ni bir top lum ve dün ya ör güt len me sin den
söz edil me si ne rağ men çe şit li bil gi bi çim le ri ve top lum lar ara sın da ki fark lı -
lık lar ve çe liş ki ler or ta dan kalk mış de ğil dir. Kalk ma sı da bek len me mek te dir.
Bil gi nin yı ğın sal laş ma sı, sı ra dan laş ma sı ve et ki siz leş me si top lum lar ara sın -
da or tak lık gö rün tü sü ver mek te dir. Ba tı’da or ta ya çı kan en düs tri top lum iliş -
ki le ri ne de niy le geç miş te ge le nek sel kül tür bi rey ci ve aris tok rat ola rak eleş -
ti ri lir ken “kit le ye” ait” ol du ğu söy le nen ye ni ile ti şim tek nik le ri gi de rek sı ra -
dan lık, yı ğın sal lık özel li ği ni ko ru ya rak top lum dan kop mak ta, bi rey ci ye ni
bir kül tü rün ve top lu mun alt ya pı sı nı oluş tur mak ta dır.

Gü nü müz de bil gi nin yı ğın sal laş ma sı bil gi nin oluş tu rul ma sı, yay gın laş tı -
rıl ma sı ve ak ta rı mı nı sı ra dan bir fa ali yet ha li ne gel miş tir.An cak dü ze ne ait
bil gi le rin açık ha le gel me si top lum bi lin ci nin zen gin leş me si ne ne den ol ma -
mış tır. Bil gi le ri mi zin sı ra dan laş ma sı ve de ğer siz leş me si, bü tün sel bir ba kış
açı sın dan yok sun la şa rak ile ti şim araç la rı nın do ğa sı na uy gun ola rak bi çim len -
me si, mev cut ik ti dar iliş ki le rin den ve ör güt len me sin den ba ğım sız de ğil dir,
ege men lik iliş ki le ri nin ön gör dü ğü bir dü ze nin yan sı ma sı dır. Ye ni ile ti şim
araç la rı nın bi çim len dir di ği, yön len dir di ği top lum sal iliş ki ler mev cut ger çek -
li ğin bir kı rıl ma sı dır. Ya pay dün ya nın ger çek li ği ni ve ri li/mev cut iliş ki ler
oluş tur mak ta dır. Ger çe ğin be lir siz leş me si, yı ğın sal laş ma sı ve ki şi sel leş me si
mev cut ege men lik iliş ki le ri ni aşa cak ye ni bir ara yış ve çö züm den vaz geç me -
nin or ta ya çı kar dı ğı bir so nuç tur. Bu ne den le bil gi yı ğın sal la şır ken de ğer siz -
leş miş tir. Ter si ni de söy le mek müm kün dür. Ye ni bir çö zü me te mel ol ma yan
bil gi de ğer siz/be lir siz ha le gel di ği için yı ğın sal laş mış tır. Top lu mun ken di so -
run la rı önün de bi linç len me si ve so run la rı üze rin de bi linç li ola rak et ki li ol ma -
sı ar tık amaç lan ma mak ta dır. Gü nü müz de Ba tı eli ne ge çir miş ol du ğu üs tün -
lük le ye ni bir dü zen ara yı şı için de de ğil dir. Ken di için de ki çe liş ki le rin de
önem li ol mak tan çık ma sıy la ta ri hi iler le me ve de ğiş me gö rü şün den de vaz -
geç miş tir. Je an Ba ud ril lard’ın 1980’li yıl la rın ba şın da ge liş tir di ği “si mu las yon
ku ra mı”nın kay na ğın da Ba tı uy gar lı ğı nın koy muş ol du ğu he def ve amaç la rı
aş ma sı (Ba tı üs tün lü ğü nün ve dü ze nin tar tış ma sız ka bul edil me si) ve bun dan
böy le han gi yö ne doğ ru iler le ye cek le ri ni bi le mez ha le gel di ği (iler le me ve ye -
ni bir sıç ra ma ya pa maz ha le ge li şi) gö rü şü bu lun mak ta dır. Bu bir kı sır dön gü
ve aç maz dır. Ba tı uy gar lı ğı nın si ya si, ide olo jik, kül tü rel dü zey de ken di dı şın -
da ki uy gar lık la ra ön cü ve bir mo del ol ma id dia sı or ta dan kalk mış tır. Bu na
kar şı lık Ba tı’nın mev cut üs tün lü ğü nü ve dün ya ege men lik dü ze ni ni sür dür -
mek için ye ni ile ti şim tek no lo ji le ri özel bir rol üst len miş tir. Bu özel li ğin en ba -
şın da ger çek dün ya nın si mü las yon tek no lo ji si ve tek ni ği ara cı lı ğıy la ye ni den
kur gu lan ma sı dır. Bu ra da önem li olan in san la rın bu “ger çek ol ma yan” ama
“ger çe ğin bir kur gu su olan” bu dün ya nın içi ne ken di si ni ni çin hap set ti ği dir.
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Ye ni ile ti şim tek no lo ji le ri nin (ses li, ba sı lı, gö rün tü lü, elek tro nik) gün de -
lik ya şa mın her ala nın da yay gın laş mış ve et kin li ği ni ar tır mış tır. Bil gi nin
top lan ma sı, üre ti mi, do la şı mı, dü zen len me si, iş len me si, de po lan ma sı ve
eri şi mi, kon trol ve de ne ti mi açı sın dan ye ni ge liş me ler ve so run lar söz ko -
nu su dur. Bil gi sa yar ve ile ti şim tek no lo ji sin de ki ge liş me ler, bil gi ağ la rı, ve -
ri ta ba nı, çe şit li ya zı lım lar, mo bil sis tem ler, elek tro nik kart lar, in ter net ile ti -
şim de ye ni bi çim le rin yay gın laş ma sı na ve ye ni iliş ki le rin or ta ya çık ma sı na
ne den ol muş tur. Ye ni dö ne me ile ti şim ça ğı ve ya bil gi ça ğı den mek te dir.
An cak gü nü müz de top lum iliş ki le ri nin bü tün çe şit li li ği için de kav ran ma sı,
bil gi nin yı ğın ha le gel mek ten kur ta rıl ma sı, sis tem leş ti ril me si ve ak ta rıl ma -
sı geç miş ten da ha önem li ha le gel miş tir. Ta rih, ede bi yat, sa nat, hu kuk, bi -
lim gi bi çe şit li alan la ra ya yı lır ken dü şün ce nin sis te ma ti ği ni ve bü tün lü ğü -
nü oluş tu ran te mel bil gi ler bü tü nü tar tış ma lı ha le gel miş, ta rih ve ge le nek
kay nak lı “kla sik kül tür”ün içi bo şal mış tır. Ki şi sel de ne yim le re da ya lı ye ni
bir açı lım ve ara yış da söz ko nu su de ğil dir. Bu du rum mev cut ik ti dar iliş -
ki le ri ile il gi li dir. İle ti şim tek no lo ji le ri nin ge tir di ği bü tün ola nak la ra rağ -
men ik ti dar ile ile ti şim ara sın da ki iliş ki de ğiş miş de ğil dir. Bu ne den le bil gi
top lu mu ya nın da eleş ti rel bir bi çim de “gö ze tim top lu mu” kav ra mı da kul la -
nıl mak ta dır. Top lu mun bel li bil gi ler ara cı lı ğıy la top lum olay la rı ve dü zen
üze rin de et kin ol ma ça ba sı nın or ta dan kalk ma sı ve mev cut dü ze ne ken di -
li ğin den uyu mu bil gi nin ve ile ti şi min ken di si üze rin de ye ni tar tış ma la rın
or ta ya çık ma sı na ne den ol muş tur.

Gü nü müz de bil gi nin pay la şıl ma sı sağ la ya cak tek nik ola nak la ra rağ men
bil gi yi sis tem leş ti re cek, tas nif ede cek ve kul la nım da et kin li ği ni sağ la ya cak
te mel ba kış açı sı nın or ta dan kalk ma sı nın ge tir di ği bel li sı nır lı lık lar bu lun -
mak ta dır. Bu du rum top lum bi lin ci nin bir bü tün ola rak kav ran ma sı nı, or tak -
lı ğı nı ve pay la şı mı nı ön le mek te dir. Bu nun ge tir di ği bir so run bü tün yay gın -
lık ve et kin lik gö rün tü sü ne rağ men in san la rın pa sif leş me si ve içe ka pan ma -
sı dır. Bu du rum yön süz lük ten ve be lir siz lik ten kay nak lan mak ta dır. Bu sı nır -
lı lık la rı aş mak için top lum olay la rı önün de bel li bir tu tu mun ve ba kış açı sı -
nın da ha baş lan gıç ta var ol ma sı nı ge rek mek te dir. Bu yol la top lum olay la rı -
nın bü tün çe şit li li ği için de kav ran ma sı, bel li bil gi ler den sis tem li ola rak ya rar -
la nıl ma sı ve et kin bir bi çim de kul la nıl ma sı, or tak lı ğı müm kün ha le ge le cek -
tir. Gü nü müz de ile ti şim sis tem ve tek nik le ri ne ye ni bir gö rev ve rol bi çil me -
si nin top lum la rın öz gür leş me siy le il gi li ol du ğu tar tış ma ko nu su dur. Tek ni ğe
ve ri len önem le so nuç ta ile ti şim araç la rı nın kul la nım bi çi mi nin or tak lı ğı öne
çı ka rıl mış tır, ege men lik ör güt len me si nin ken di si de ğil. Bu du rum so ru nun
özü nü an la ma mı zı ve tar tış ma mı zı en gel le mek te dir. So run ik ti dar iliş ki le rin -
den ba ğım sız ola rak sa de ce ile ti şim araç la rı nın kul la nı mı ve ya ile ti şim tek -
no lo ji si nin ge liş me si ol say dı Av ru pa’nın elek tro nik araç la rı ih ti ya cı nın ve
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bil gi si nin ne re dey se bü tü nü nü kar şı la yan Tür ki ye ve Do ğu ül ke le ri nin hiç -
bir so ru nu ol ma ma sı ge re kir di.

İle ti şim sis tem le ri ve tek nik le ri ara sın da ki ben zer lik ler ve fark lı lık lar
kar şı lık lı iliş ki le rin bir ürü nü dür. Top lum çö zü mü nün özel lik le ri ve bu çö -
zü mün top lum la ra ra sı iliş ki le ri kap sa ya cak bi çim de ge niş le me si ve ör güt -
len me si ta raf lar ara sın da iliş ki le ri ve ile ti şi mi zo run lu kıl mış tır. Bu ye ni or -
ta ya çık mış da de ğil dir, ta ri hin baş lan gı cın dan iti ba ren çe şit li uy gar lık lar
ken di le rin den bin ler ce km uzak ta olan di ğer uy gar lık lar la iliş ki için de ol -
muş lar dır. Bu iliş ki le rin var lı ğı nın öte sin de, iliş ki le rin de ne ti mi bel li çe kiş -
me ve ça tış ma la rın da ne de ni dir. Gü nü müz de ile ti şim sis tem le ri ve tek nik -
le ri ara sın da ben zer lik ler ve or tak lık Do ğu ve Ba tı iliş ki le rin de ta raf la rın
ay nı de ne yi fark lı bir bi çim de ya şa ma la rın dan kay nak la na cak tır. Her iki ta -
ra fın da ta rih bo yun ca olu şan ile ti şim bi ri ki mi ve araç la rı nı kul lan mış lar -
dır. Bu araç ve tek nik ler sa de ce tek bir ta ra fın de ğil dün ya ta ri hi nin or tak
zen gin li ği dir. Bi zim bu ta ri hi bi ri kim ve zen gin lik ten ya rar lan ma mız, işe
ya rar ha le ge tir mek ten vaz geç me miz için hiç bir ne den yok tur. So run bu
araç la rın kul la nı mı nın öte sin de de ne ti mi dir. Gü nü müz de fark lı top lum la -
rın ile ti şim sis tem ve tek nik le ri ni kul la nım da ki ben zer lik ler den yo la çı ka -
rak ile ti şim ta ri hi nin ile ti şim tek ni ği nin ta ri hi ola rak ve ril me si ta ri hin ve
top lum la rın dış lan ma sı nı ge tir mek te dir. Bu du rum da ile ti şi min in san la rın
ve top lum la rın öz gür leş me siy le, or tak lık ve et kin li ğiy le bağ lan tı sı bir bi rin -
den ko pa rı la rak so run la rın çö zü mü bel li tek nik ve araç la rın kul la nı mın da
ara na cak tır. Te mel so run la rın çö zü mü ile ile ti şim ara sın da bağ lar ya nın da,
top lum lar ara sı ile ti şi min te me li ni oluş tu ran as ke ri, si ya si, ti ca ri iliş ki le rin
de ne ti mi nin de çö zü mü nün bir özel li ği ol du ğu unu tul ma ma lı dır. Gü nü -
müz de ile ti şim araç la rı nın ge liş me si nin in san lar üze rin de ege men güç le rin
ik ti da rı nı ve de ne ti mi ar tır dı ğı nın söy len me si bo şu na de ğil dir. Bu de ne ti -
min ve güç den ge si nin sor gu lan ma sı an cak mev cut ve ri li dü ze nin ve çö zü -
mün sor gu lan ma sıy la müm kün dür.

Kit le ile ti şim araç la rı nın güç ve et kin lik ka zan ma sın da XIX. yüz yıl da Ba tı
dün ya ege men li ği nin be lir le yi ci bir ro lü var dır. Kit le ile ti şim araç la rı dün ya
ege men li ği nin ver di ği güç ve et kin li ği kul lan mak ta dır ve ak tar dı ğı bi linç de
bu na uy gun ni te lik ka zan mış tır. Dün ya ege men li ği tar tı şıl ma yan te mel bir ve -
ri ola rak ka bul edil di ğin de kit le ile ti şim araç la rın gün de me ge tir di ği ya şam
tar zı nın ve bil gi le rin de tar tı şıl ma sı söz ko nu su ol ma ya cak tır. Gü nü müz de
gün de lik ya şa mın her ala nı na gi ren ile ti şim tek no lo ji le ri ve bu ka nal lar dan ya -
yı lan kül tür en düs tri si ürün le riy le yön len di ri len et ki le şim alan la rı ge niş ler ken
in san lar da ha pa sif ha le gel miş tir. Ar tık ile ti şim den tek yön lü, di ğer de yiş le
kon trol et me nin ve yön len dir me nin esas ol du ğu amaç lı bir ile ti şim akı şı an la -
şıl mak ta dır. Ga ze te, tel graf, te le fon, film, rad yo, te le viz yon gi bi XIX. yüz yıl
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son ra sın da or ta ya çık mış ya zı lı, gör sel, işit sel bü tün bi çim le ri kap sa yan ye ni
ile ti şim tek no lo ji le ri nin or ta ya çık ma sı bu ne den le dir. Bu çer çe ve için de kit le -
le rin se çi mi mev cut dü zen sı nır la rı nın ve de ne ti mi nin dı şı na çık ma dı ğı gi bi
bil gi sı ra dan la şıp, de ğer siz ha le gel mek te dir. Gü nü müz de top lum lar ara sı ile -
ti şim alt ya pı sı dün ya ege men lik iliş ki ler sis te mi nin ay rıl maz bir par ça sı ha li -
ne gel miş tir. ABD ge le nek sel Do ğu-Ba tı iliş ki le ri ni dış la yan ken di ne bağ lı ye -
ni bir dün ya ege men li ği ör güt len me si sağ la ma ya ça lış mak ta dır. Bu dö nem
top lum iliş ki le ri nin yö nü bil gi top lu mu, en düs tri son ra sı top lum, en for mas -
yon top lu mu, di sor ga ni ze ka pi ta lizm gi bi top lum mo del le ri çer çe ve sin de ta -
nı tıl mak ta dır. Ad lan dır ma lar de ğiş se bi le so nuç ta ka mu sal ala nın tas fi ye edil -
me si, iliş ki le rin fark lı laş ma sı ve da ral ma sı ön gö rül mek te dir. Top lum iliş ki le -
rin de ki fark lı laş ma ve dar laş ma nın ye ri ne ye ni bil gi/ ile ti şim tek no lo ji le ri ko -
nul mak ta dır. Di ğer bir de yiş le mev cut ta ri hi bi ri kim ve bu bi ri ki min ge tir di ği
so run la rı dış la yan ye ni bir ile ti şim sis te mi, ye ni bir dün ya ege men lik ör güt -
len me siy le bir lik te gün de me ge ti ril mek te dir. Ye ni tek no lo ji ler de ği şim sü re ci -
nin bir par ça sı ola rak gö rül mek te ve yay gın kul la nı mı bil gi sa yar sis te mi için -
de iş le nip, mik ro elek tro nik ve te le ko mü ni kas yon tek no lo ji le riy le bir lik te yer
al mak ta dır. Gü nü müz de Ba tı mev cut dün ya ege men li ği ne bü yük bir gü ven
duy mak ta dır. Ba tı-dı şı top lum la rın da ken di ad la rı na mev cut dü ze ni aşa ma -
ma la rı dü ze ne ka tı la rak pay al ma ya dö nüş müş tür. Ar tık dü ze nin bel li bir gö -
rü şü em po ze et me si ye ri ne ge niş kit le le rin mev cut dü ze ne ka tı la rak bel li gö -
rüş ve dav ra nış la rı gö nül lü ola rak ka bul et me si esas tır. Bu ne den le ge niş kit -
le ler kul la nı lan ile ti şim araç la rı nın sı nır la rı için de ka la rak gün de lik ger çe ğin
sı nır la rı nın dı şı na çık ma mak ta dır. Dü zen için de uyum suz lu ğa rağ men ile ti -
şim araç la rı na ba ğım lı lık, ki şi sel leş me, içe ka pan ma ve ile ti şi min ge nel leş me -
si ara sın da ki çe liş ki bu ne den le ya dır gan ma mak ta dır. İle ti şim bel li bir top lum
bi lin ci oluş tur mak, in sa nın ken di si ne ve do ğa ya ya ban cı laş ma sı na kar şı bir
top lum bi lin ci oluş tur mak ken gü nü müz ile ti şim araç la rı kit le le rin ve bi re yin
ken di si ne do ğa ya, top lu ma ya ban cı laş ma sı nın bir ara cı ha li ne gel miş tir.

Gü nü müz de ile ti şim tek yön lü bir iliş ki bi çi mi ola rak ta nım lan ma mak ta -
dır. Kit le ler de et kin bir bi çim de ile ti şim ola yı na ka tıl mak ta ve pay laş mak ta -
dır. Bu du rum ile ti şi min top lu mu et ki le me, bi çim len dir me ve kon trol al tın da
tut ma ara cı ol ma sı na ters de ğil dir. Hit ler Al man ya sı’nın pro pa gan da ba ka nı
Go eb bels kit le sel pro pa gan da nın “bü yük ya lan” ola rak ta nım la nan tek ni ği ni
kul la na rak rağ men Al man hal kı nı bü yük öl çek li top ye kün bir sa va şa ha zır -
la mak için ile ti şim araç la rın dan fay da lan mış tır. An cak ile ti şim araç la rı nın
esas iş le vi ve gü cü nün top lu mun dü şün ce le ri ni dö nüş tür me nin öte sin de,
asıl iş le vi nin kit le le ri cez be de rek bel li bil gi le rin sı ra ya so kul ma sı ola rak ta -
nım la mış tır Bu an la yı şa gö re ile ti şim araç la rı top lum için de uy gun or tam bu -
lun du ğun da ve ya top lum bu bil gi le ri al ma ya/pay laş ma ya ha zır ha le gel di -
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ğin de in san la rın fa ali yet le ri nin tü mü nü per de le ye rek, ya şam tar zı nı ve dün -
ya gö rü şü nü de ğiş ti re bil mek tir. İle ti şim de me se le ar tık bel li bir il ke ye, ah la -
ka, ide olo ji ye bağ lı ol mak tan öte ye gi de rek gün de lik ha ya tın diz ge si için de
bir kar şı lık bul ma sı dır. Ger çek lik an la yı şı be lir siz leş miş ve an lam lı ol mak tan
çık mış tır. İle ti şim araç la rı nın iş le vi bel li bir ger çe ği oluş tur ma nın, ak tar ma ve
yay gın laş tır ma nın ye ri ne ger çe ğin be lir siz leş me si ve bil gi nin yı ğın sal ha le
ge ti ril me si dir. Top lum içi ve top lum lar ara sı fark lı lık la rın mev cut dün ya dü -
ze ni için de mut lak laş tı rıl dı ğı gü nü müz de kar şı lık lı ile ti şim ve di ya log an cak
bel li bir güç den ge si/den ge siz li ği için de müm kün ol mak ta dır. Bu ne den le
gü nü müz de ile ti şim araç la rı uy gar lık çö zü mü nün ve top lum sal iliş ki le rin
ken di si ye ri ne geç miş gö rün mek te dir.

Dün ya ege men lik iliş ki le rin de ki gü nü müz güç da ğı lı mın da (mev cut den -
ge/Ba tı le hi ne den ge siz lik) Do ğu top lum la rı et ki le şi min pa sif, yön len di ri len
bir ak tö rü du ru mun da dır. Ken di ad la rı na ye ni bir dü zen al ter na ti fi öne re me -
me le ri, mev cut dü ze ni aşa ma ma la rı ne de niy le de ken di çö züm le ri ve kim lik -
le ri dı şın da or ta ya çı kan bu bil gi le re ve su nu şa ka tıl mak ta dır lar. Tek mer kez -
li ye ni dün ya dü ze nin de Av ru pa, Rus ya gi bi ge le nek sel Ba tı güç le riy le bi le
dün ya ege men lik iliş ki le rin de ki ön cü lü ğü nü pay laş ma ya ya naş ma yan
ABD’nin Ba tı-dı şı top lum lar la ege men lik ör güt len me si nin te me li olan te mel
bil gi le ri ve ya iliş ki le rin de ne ti mi ni ken di çı kar la rı aley hi ne pay laş ma sı bir
ha yal dir. Ba tı- dı şı top lum lar da kit le ile ti şim araç la rı yay gın laş mış (ek lem -
len miş) ol sa bi le bu top lum lar mo dern ile ti şim sis te mi ne geç miş ola rak (bil -
gi top lu mu) ka bul edil me ye cek ler dir. Kü re-ye rel leş me de yi mi bu iş le yi şin ve
de ne ti min yö nü nü ve fark lı lı ğı nı be lir te cek tir. Ge le nek sel ile ti şim sü re ci ve -
ya ulus-dev let ör güt len me si di ğer top lum la ra kar şı di renç gös ter mek te dir.
Amaç la nan mev cut ege men lik iliş ki le ri ne di renç gös te ren ge le nek sel iliş ki ve
et ki le şim le ri sağ la yan bi çim le rin (ge le nek, din vb. kül tü rel öğe le rin) özün -
den ko pa rı lıp sı ra dan laş tı rı la rak mev cut iliş ki le re ek lem len me si dir. Böy le ce
mev cut iliş ki ler den ge si ye ni den tah rip edi ci bir bi çim de ge liş ti ril me ye ça lı -
şıl mak ta dır. Gü nü müz de ye ni bir dü zen ve aşa ma amaç lan ma dan mev cut
iliş ki le rin de va mı adı na bü tün ta ri hi bi ri kim tah rip edil mek is ten mek te dir.
Ger çek te mev cut ege men lik dü ze ni nin ve sı nır lı lık la rın aşıl ma sı kar şı lık lı ile -
ti şi mi ge niş le te cek ve dün ya halk la rı nın bü tün bi ri ki min den fay da lan ma yı
sağ la ya cak tır. İle ti şi min öz gür leş me si ve dün ya halk la rı nın bü tün zen gin lik
ve bi ri ki mi ni kap sa ma sı top lum la rın öz gür leş me sin den ba ğım sız de ğil dir.
XIX. yüz yıl son ra sın da kül tü rü mad di ge liş mey le, eko no mik bü yü mey le
açık la yan an la yı şı nın sı nır lı lı ğı ve eleş ti ri sin den yo la çı ka rak gü nü müz de
“kül tür süz lük”, “an ti-kül tür” (uyuş tu ru cu, por nog ra fi vb.) ve “alt- kül tür ler”
mar ji nal ol mak tan çı ka rak mev cut dün ya dü ze ni nin te me li ha li ne gel miş tir.
Bu so run lar sa de ce Ba tı ile de sı nır lı de ğil dir.
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İle ti şim ta ri hi nin bü tün bi ri ki mi ne rağ men kit le ile ti şi mi ve ya bil gi top lu -
mu ile bu gün ge li nen yer bil gi nin sı ra dan laş ma sı, yı ğın sal laş ma sı ve de ğer -
siz leş me si dir. Bil gi top lu mu di ye ye ni bir top lum ti pin den söz edil di ği bir dö -
nem de bu ters lik açık lan ma sı ge re ken bir du rum dur. Bu du run ile ti şi min iş -
le vi ni, yay gın lık ve gü cü nü tar tış ma lı bir ha le ge tir miş tir. İle ti şim gün de lik
ha yat için de (eği tim den eko no mi ye, ka mu iş le rin den eğ len ce ye) önem li ve et -
kin bir rol oy na sa bi le ve ri li ko şul la rı dö nüş tür me, bir lik ve da ya nış ma yı sağ -
la ma iş le vi yok tur. Gün de lik ha ya tın ru ti ni ni sağ la ma ve sür dür me nin dı şı na
çık ma mak ta dır. Ye ni ile ti şim tek no lo ji nin ge niş li ği ni ve ala nı nı da bu ru tin
oluş tur mak ta dır. Top lum lar ara sı iliş ki le rin yo ğun laş ma sı na ve ile ti şi min
yön len di ri ci gü cü nün art ma sı na ters bir bi çim de in san lar te mel ko nu lar da ile -
ti şim siz lik/ pa sif lik içi ne sü rük len mek te dir. İn san la rın bir ara ya ge le rek top -
lum sal olay lar ve ko şul lar üze rin de bi linç li bir bi çim de et ki li ol ma la rı or ta dan
kalk mak ta dır. İn san lar ara sı iliş ki le rin, or tak lık ve pay la şı mın ara cı sı ola rak
gö rü len ile ti şim ve ile ti şim araç la rı nın ken di si bir so run ha li ne gel miş tir. İle -
ti şim araç la rı nın güç len me si ve yay gın laş ma sı top lu mun ken di so run la rı üze -
rin de et kin li ği ne ve top lum bi lin ci nin ge niş li ği ne yol aç ma mış tır. Tam ter si ne
top lum ve ki şi sel dü zey de bir içe ka pan ma ve dar laş ma söz ko nu su dur. Gü -
nü müz de bil gi top lu mu de nil me si ne rağ men kül tü rel yoz laş ma ve yok sul luk,
te mel ko nu la ra yö ne lik il gi siz lik ve bil gi siz lik ege men ha le gel miş tir. Ba tı bu
yön de gi ri şim le rin kay na ğı du ru mun da dır. Gü nü müz de Ba tı’da mo dern top -
lu ma ve ay dın lan ma ya yö nel ti len eleş ti ri ler rast lan tı de ğil dir.

İle ti şim ola yı bel li top lum sal ve ta ri hi ko şul lar için de or ta ya çık mak ta ve
bi çim len mek te dir. An cak ile ti şim ola yı nın gi de rek ken di ni be lir le yen im kan
ve ko şul lar dan ba ğım sız ola rak ta nım la ma sı ve gü nü müz dün ya dü ze ni nin
mut lak laş tı rıl ma sıy la bir lik te ile ti şim araç la rı nın ken di si ne özel bir önem ve
güç ya kış tı rıl mış tır. Ye ni bir dü zen ara yı şı nın ol ma dı ğı gü nü müz de ile ti şi min
ge çer li li ği oluş tur du ğu, ak tar dı ğı ve yay gın laş tır dı ğı bil gi le rin öte sin de ile ti -
şim araç la rı nın in ce len me si öne çık mış tır. İle ti şi min ne ol du ğu, yön te mi, ile ti -
şim araç la rı nın ken di si ile ti şim ki tap la rı nın ba şı ca baş lık la rı nı oluş tur mak ta -
dır. Bu ki tap lar dan el de edi le cek ilk iz le nim ile ti şi min top lum olay la rı ve ko -
şul la rın dan ba ğım sız ola rak an cak ile ti şim araç la rı nın ken di siy le var ol du ğu -
dur. İle ti şim araç la rı or ta dan kalk tı ğın da ile ti şi min ge rek li li ği de or ta dan kal -
ka cak gö rün mek te dir. İle ti şim ola yı nın top lum ya şa mıy la ya kın il gi si ne de -
niy le ile ti şim tar tış ma la rın da so run ile ti şi min ve kul la nı lan ile ti şim araç la rı -
nın ge çer li li ği ol mak ta dır. Bu tar tış ma lar so nuç ta ile ti şim araç la rı nın kul la nı -
mı nın ge çer li li ği doğ ru la mak tan öte ye git me mek te dir. İle ti şim ola yı nın an la -
şıl ma sın da ve te mel len di ril me sin de bel li so run lar bu lun mak ta dır. So run lar
doğ ru or ta ya ko nul du ğun da ile ti şi me bel li bir açık la ma ge tir mek ve aç maz -
lar dan kur tul mak müm kün dür. Bu nun için ilk ko şul Ba tı top lum dü şün ce si
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için de or ta ya çı kan açık la ma la rı mut lak doğ ru lar ola rak be nim se me mek tir.
Bu açık la ma la rın so ru ko nu su ya pıl ma sı ve bü tün yön le riy le tar tı şıl ma sı ge -
rek mek te dir. Ba tı top lum dü şün ce sin de or ta ya çı kan bu açık la ma lar kar şı sın -
da ilk tu tum bu açık la ma la rın ken di çı kar la rı mı za uy gun dü şüp düş me di ği -
dir. Bu ne den le ile ti şim ola yı nın ken di si nin ta nı tıl ma sı ve bel li bil gi le rin ak ta -
rıl ma sı nın öte sin de ile ti şi min ken di si nin tar tı şıl ma sı ge re ki yor.

Gü nü müz de ile ti şim araç la rı nın oluş tur du ğu, yay gın laş tır dı ğı kül tü rün
ya pay ha le gel me si mik ro bi yo lo ji ye iliş kin kül tür ta nı mı nın ge çer li ha le gel -
di ği ni gös ter mek te dir. Bak te ri ler, haş lam lı lar ve di ğer mik ro or ga niz ma la rın
do ğal or tam la rı dı şın da ha zır lan mış or tam lar da ye tiş ti ril me le ri ne (kül tür
man tar la rı!) ben zer bi çim de kül tü rün ile ti şim araç la rı nın ken di do ğa sı na uy -
gun ola rak oluş tu rul ma sı, yay gın laş tı rıl ma sı mar ji nal ye ni bir ya şam tar zı ve
iliş ki le rin te me li ni oluş tur mak ta dır. Bu ne den le ya pay, ken di ger çek li ğin den
ko pa rı la rak ye ni den kur gu la nan man tar laş mış (sa nal) iliş ki le rin ge çer li ha le
gel me si ya dır gan ma mak ta dır. Top lum lar ara sı iliş ki ler de or ta ya çı kan fark lı -
laş ma la rın, çe liş ki ve ça tış ma la rın art ma sı na ve kül tü rün bir ça tış ma ala nı ve
hak kav ga sı na dö nüş me si ne kar şı lık, bu na kar şıt olan ama bu nun la uyum lu
olan di ğer bir eği lim an ti-kül tür, kül tür süz leş me ve mar ji nal leş me nin ge çer -
li ha le ge ti ril me si dir. Bu yön de ile ti şim araç la rı na bel li bir rol ve ril miş tir. Gü -
nü müz Ba tı dün ya ege men li ği nin uy gar lık adı na ye ni bir öne ri si ve ara yı şı
yok tur. Bi rey top lum iliş ki le ri nin ya ban cı laş ma sı, top lu mun ta rih siz leş ti ril -
me si, an ti-kül tür (kül tür süz leş me) bu nun gö rün tü le ri dir.

İle ti şim ola yı nın bü tün öne mi ne ve gü cü ne kar şı lık ken di bün ye sin de bel -
li so run lar ta şı dı ğı gi bi uy gu la ma sı ra sın da da or ta ya çı kan bel li so run lar
var dır. Bu du rum tar tış ma la rı can lı tut mak ta ve ko nu üze rin de tek nik ola yı -
nın öte sin de bi zim de söy le ye cek sö zü mü zün ol ma sı na izin ver mek te dir. İle -
ti şim ola yı nın so run la rı ve ile ti şim araç la rı nın et kin li ği ile ti şim ko nu sun da
bir bi ri kim ve iler le me ol ma dı ğı an la mı na gel me mek te dir. An cak bu so run -
la rın tar tı şıl ma sı, bi lin me si ve aşıl ma sı da ha ile ri so run la ra geç me ye izin ve -
re cek tir. İle ti şi min ko nu su top lum bi lin ci nin oluş tu rul ma sı, ak ta rıl ma sı ve
yay gın laş tı rıl ma sı dır. Top lum bi lin ciy le iliş ki miz bi zim ta ri hi mi zi, top lum
ya şan tı mı zı da oluş tu rur. Sos yo lo ji nin or ta ya çı kı şı da bir baş ka ne den le de -
ğil dir. Top lum bi lin ci nin sı nır la rı ve ya ge niş li ği bi zim top lum sal olay lar la ve
ko şul lar la iliş ki mi zi be lirt ti ği gi bi özel ya şa mı mı zı da ka yıt la mak ta dır. Bu
ne den le ile ti şim ko nu su na bi zim il gi siz kal ma mız ve ya onu açık la mak tan
vaz geç me miz, tar tış ma ma mız müm kün de ğil dir. İle ti şim sa de ce top lum bi -
lin ci ni oluş tur mak la, yay gın laş mak la kal mı yor, ay nı za man sa top lum bi lin -
ci ni yön len dir mek te dir. Do la yı sıy la top lu mun kay na ğı nı et ki le mek te dir. Bu
du rum ile ti şi min mut lak ola rak yan sız lı ğı nı en gel le mek te, ile ti şi mi sa de ce
tek nik bir ko nu ola rak ele al ma yı müm kün kıl ma mak ta dır.
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İle ti şi min ko nu su sa de ce bel li bil gi le ri top la mak, oluş tur mak, ak tar mak,
bel li bil gi ler ara cı lı ğıy la top lum dü şün ce si ni ye ni den ku ru lu şuy la sı nır lı de -
ğil dir. Gü nü müz de top lum ya şa mı na te mel oluş tu ran iliş ki le re yön ver me si
ne de niy le ile ti şi min ken di si ve uy gu la ma la rı nı tar tış ma ko nu su yap mak ge -
rek mek te dir. Sos yo lo ji nin ile ti şim ko nu su na olan il gi si ve ko nu or tak lı ğı da
bu yö nüy le dir. İle ti şi min so run la rı ay nı za man da sos yo lo ji nin de bir yö nüy -
le so run la rı nı oluş tur mak ta dır. So run la rı ol ma sı önem li dir ve bun la ra il gi siz
kal mak müm kün ol ma dı ğı gi bi so run la rın aşıl ma sı top lum bi lin ci nin zen gin -
leş me si ne izin ve re cek tir. İle ti şi min ken di si de bir top lum sal ol gu dur. Top -
lum iliş ki le ri nin ve ko şul la rı nın üze ri ne ve dı şı na çık ma sı müm kün ol ma dı -
ğı gi bi ile ti şim den kay nak la nan so run la rı nın çö zül me si de yi ne bu dü zey de
çe liş ki ve ça tış ma la rın çö zü mü için de or ta ya çı ka cak tır. Ak si tak dir de bil gi -
nin ve top lu mun yı ğın sal laş ma sı, be lir siz leş me si ve gi de rek uy gar lık dü ze -
yin de yok sul laş ma sı ve ko kuş ma sı ka çı nıl maz dır. Bu du rum da bi lim-kur gu
ro man la rın da sö zü edi len şid de te da ya lı, ya pay, to ta li ter, oli gar şik as ke ri bir
“gö ze tim top lu mu” ka çı nıl maz dır. Mev cut Ba tı ege men dü ze ni nin de ğiş me
an la yı şı, ge le ce ğe yö ne lik tek ön gö rü sü ta ri hi ve top lum sal dü zey de ken di -
si ni her tür lü bağ lar dan ko par dı ğı oli gar şik-as ke ri bir gö ze tim dü ze ni dir. İn -
san lı ğın uy gar lık bi ri ki mi ve zen gin li ği bu dü ze ni aşa cak ve ge le ce ği in şa
ede cek im kan la ra sa hip tir.
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