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GİRİŞ

Dakikası dakikasına gerçekleşen iletişim ağları, gezegenimi-
zin düzenlenme biçimlerini yönlendirir. Dünyasallaşma/Kü-
reselleşme -birinci terim bütün Latin kökenli dillerde kullanı-
lır, ikincisi Anglosakson kökenlidir- diye adlandırmakta bir-
leştiğimiz şey, alış-verişlerin akışkanlığına ve sınırötesi mad-
de dışı akışlara denk düşer. Bu küçük kitap, dünyaya açılı-
şın bu yeni evresini, uluslararasılaşma sürecinin zaman için-
de üstlendiği toplumsal biçimler tarihine kaydetmeyi amaçla-
maktadır. Gerçekten de ekonomilerin ve toplumların yaygın 
ve yakın bağımlılıkları, XIX. yüzyılın dönüm noktasında baş-
lamış olan dünyayla bütünleşme hareketinin varış noktası ol-
muştur. İletişim araçları, özdeksel ve simgesel zenginlikler gi-
bi, kişilerin dolaşım alanını da yavaş yavaş genişleterek, tekil 
toplumların gittikçe daha büyük bütünlere katılmasını hızlan-
dırmış; maddesel, düşünsel ve zihinsel sınırları sürekli olarak 
değiştirmiştir.

Kamusal ve özel birçok aktör, ilişki ağları ve sistemleri-
nin topoğrafyasının dünya ölçeğinde çizilmesine katkıda 
bulunmuştur. Bunu da belirli idealleri öne sürerek ve çok 
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değişik çıkarları gözeterek yapmışlardır: Öncü bir uygar-
lığın evrenselciliği, bir dinin bütün mezheplerinin birleş-
mesi, karşılıklı güvenlik düzenini izleyen ulusların birbiri-
ne bağımlılığı, girişim etkinliği (pragmatizm) ve uluslarara-
sı iş bölümünün kesin gerekliliği ya da ezilenlerin savaşım 
ortaklığı. Gelişimin başlıca simgesi olan bu ilişkiler evreni, 
aynı zamanda ütopyaları da yaratmıştır. İletişim ağı, değiş-
mez bir vaat olarak, dayanışmacı olması nedeniyle daha iyi 
olan bir dünyayı simgeler. Karayolundan demiryoluna, de-
miryolundan “bilgi otoyollarına” varıncaya kadar bu inanç, 
teknik kuşaklar doğrultusunda her seferinde yeniden can-
lanmıştır. Ama iletişim ağları, her zaman, dünya egemenli-
ğini amaçlayan savaşların odağı olarak kalmıştır.

Toplumların bağdaşımı zorunlu olarak ekonomik alanın 
birleştirilmesine bağlıdır. Bölümlenmeleri de, bunun kaçı-
nılmaz bir sonucudur. Çünkü tecim mantığı ve kültürler, 
yaygınlaşan teknik bilimsel dizge ile bir topluluğa bağlılı-
ğını kesinleme isteği arasındaki ayrılık derinleşmektedir. 
Uyumsuzluk, insanlığın bütünleşmeye doğru gerçekleştir-
diği yürüyüşünün sonucunu bir bilmeceye dönüştürmek-
tedir.

Bu yeni dünyasallaşma/küreselleşme adlandırmaları ne 
denli sarhoş edici, baş döndürücü ise, uluslararası uzamın 
soy kütüğüyle yeniden bağ kurmak da o denli stratejiktir. 
Öyleyse, bunlara yöntemli bir kuşkuyla bakmak, kavram-
cıların ve işlemcilerin nereden konuştuklarını belirlemek 
için dünyayı adlandıran sözcüklerin toplumsal yersizliği dü-
şüncesini yadsımak gerekir. Daha tanımları birer çözümle-
me aracı olarak yerleşmeden önce, bu terimler bütün geze-
geni dolaşmıştır. Bunların dünya televizyonlarından yayım-
lanan borsa ve çevrebilim bunalımlarıyla, askeri seferlerle, 
büyük spor ayinleriyle ya da başka olaylarla dile gelen baş 
döndürücü yükselişleri, sanki tarihin unutuluşa terk edilişi-
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nin öteki yüzü gibidir. Demek ki şimdiden geniş bir biçim-
de söylenceleşmeye açık olan tasarlayımlar alanında düş ve 
gerçek payını ayırma güçlüğünün arttığını görme tehlike-
si büyüktür.
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BİRİNCİ BÖLÜM

EVRENSELLEŞME AĞLARI

İletişimin uluslararasılaşması, iki evrenselciliğin çocuğudur: 
Aydınlanma çağı ve liberalizm. Engelsiz bir evrensel alan 
kurulmasını amaçlayan bu iki tasarı bazen karşıtlaşır, bazen 
aynı yöne yönelir. Bir yanda devrimci ütopyanın “büyük de-
mokratik cumhuriyetleri”i; öte yanda klasik ekonominin 
“evrensel merkantil cumhuriyeti”.

Uluslararası iletişim, toprağı bir egemenliğin ve toplulu-
ğun temeli yapan çağdaş ulusçulukla birlikte doğmuştur. 
Fransız Devrimi’nin izinde ulus-devletlerin, papalığın ve 
Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu’nun yönlendirdiği dü-
zeni yıkan ve simgesel olarak Latince’nin egemen konumu-
na Fransızca’nın yararına son veren Westfalen Antlaşma-
sı’yla (1648) filizlenen bu özel örgütlenme biçimi giderek 
yayılır. XIX. yüzyılda yeni ulusal bütünlükleri herkesin be-
nimsediği bir hukuksal düzen temelinde birleştiren bir iliş-
kiler sistemi ortaya çıkar. Ulus-devletin dış ve iç yönetsel sı-
nırları artık değişken bir geometriye göre değil, endüsri dev-
riminin doğal donatımına göre biçimlenmektedir. Evrensel 
işbölümünün etkisiyle devletlerararası alanla sıkı sıkıya bir-
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birine geçmiş bir üretken düzen oluşur. Fransız dili 1802’de, 
bu yeni dünya ekonomi politikasını İngilizce gibi “internati-
onal” sözcüğüyle onaylar.

Aydınlanma seli

Akışları serbestleştirmek

İnsan toplumlarının çağdaşlığı ve kusursuzluğu düşünce-
lerinin etkisiyle iletişim bir ülkü durumuna gelir. Geleceğe 
inancın bir ürünüdür bu ülkü.

Aydınlanmacı düşünürler alış-verişi bir değer yaratıcı-
sı olarak yücelterek bu düşüncenin doğuşunu hazırlarlar. 
Ulusal alanın örgütlenmesi ve bir iç pazar kurulmasıyla bir-
leştirilen iletişim sorunsalını yollara ve kanallara uygulaya-
rak ilk biçimlendirenler, Eski Rejim’in bayındırlık mühen-
disleridir. Aklın tasarılarını köprüler kurarak ve yollar ya-
parak gerçekleştirmeyi amaçlarlar. İnsanları ayıran, yar-
dımlaşmalarını engelleyen “kötü huy”u ve akıldışılığı ter-
biye ederek, kişilerin ve malların dolaşımının akışkanlığı-
nı sağlayan, toplayan ve birleştiren “iyi huy”u, aklı muzaf-
fer kılmayı amaçlarlar.

İnsan hakları temeline dayanan “düşüncenin ve görüş-
lerin serbest iletişimi”, sınırları önemsemez. Denis Dide-
rot (1713-1784) 1763’de kaleme aldığı Ticaret Üzerine Mek-
tup’da sansür koyucuya çıkışır: “Sınırlarınızı askerle doldu-
run bayım, tüm tehlikeli kitapları geri püskürtmek için sün-
gülerle silahlandırın onları, ama bu kitaplar, deyimimi ba-
ğışlayın, onların bacaklarının arasından geçecek, başlarının 
üzerinden atlayacak ve biz kazanacağız.”

Aydınlanmacı düşünürlerin düştüğü tutarsızlık şudur: 
Ansiklopedi’nin yazarları düşüncelerin ve malların serbest 
dolaşımını yüceltmek için, hiç duraksamadan, Çin’i ay-
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dın despotluk olarak tanımlarlar. Voltaire (1694-1778), Pe-
kin sarayınca kamu malı işletmeciliği konusunda yayımla-
nan gazetelerin işlevini över, öte yandan varlık akışlarının 
ilk kuramcısı François Quesnay, Çin’de yolların ve kanal-
ların düzeltilmesini fizyokratik okulun savsözü “bırakınız 
yapsınlar, bırakınız geçsinler”i meşrulaştırmak için dayanak 
olarak gösterir.

Dilde devrim

1789 Fransa’sı, alış-verişin yaratıcı gücü düşüncesini uy-
gulamaya geçirmek istedi. Hukuksal ilişkileri ve paranın, 
malın, kişilerin dolaşımını evrenselleştirerek, ulusal birliği-
ni ve ulusal kimliğini oluşturdu, bir yandan da kendine ev-
rensel bir kimlik biçti.

“Tek ulus, tek yasa, tek bir dil”. Dilin tekleştirilmesi dev-
rimci politikası, konumları dolayısıyla söylediklerini yal-
nızca kendileri anlayabilenlerle geri kalanların oluşturduğu 
kitle arasındaki dilsel engeli yıkarak farklılıkları yok etme-
yi, feodal ve mutlakiyetçi ayrımları kaldırmayı amaçlıyordu. 
“Despot”, diyordu Bertrand Barère 1794’de Halkın Kurtulu-
şu Komitesi önünde, “halkları, ülkeleri ayırmaya, kazancı 
bölmeye, düşünce ve eylem birliğini kırmaya gerek duyardı”. 
Dilde birlik, “Aydınlanma seline” güç verdi ve her yayıncıyı 
bir “kamu dili ve yasası” öğretmenine dönüştürdü.

Alış-verişleri serbestleştirmek için yalnızca “taşra ağzı-
nı yok etmek ve Fransız dilinin kullanımını evrenselleştir-
mek” (Rahip Grégoire’ın 1794’de kaleme aldığı raporun baş-
lığı) yeterli değildi; “dilin kendisinde bir devrim yapmak” 
gerekiyordu. Condorcet, uzun süredir, geometrinin kesin-
liğini taşıyacak ve “matematik yöntemlerinin yeni konulara 
uygulanmasının” ürünü olacak “evrensel bir dil” tasarlıyor-
du. Devrimcilerin dil politikası bir “evrensel dil” modelin-
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den esinlenmiştir: İşaret dili. Rahip Sicard’ın buluşu olan sa-
ğır-dilsiz dili birçok kişiyi büyülemiştir.

İşaretlerle iletişim

Chappe kardeşlerin optik telgrafı bulmaları, bir “işaret di-
li” arayışının ürünüdür. Bu dizge, dilsel bir ilkeye dayanmak-
tadır: Ne kadar çok işaret varsa, bir haberi aktarmak için o 
kadar az işaret gerekir ve aktarım o kadar çabuk gerçekleşir. 
1794’de ilk hattın açılışında Barère şöyle haykırır: “Bu, Cum-
huriyetin tüm bölümlerini sıkı ve anında bağlarla güçlendire-
cek bir araçtır. Çağdaş halklar baskı makinesiyle, barutla, pu-
sulayla ve telgraf işaretleri diliyle insanların uygarlığı önünde-
ki engelleri ortadan kaldırdılar.” Bu tekniğin olası sivil kulla-
nım alanları konusunda çeşitli görüşler ortaya atılır, devrim-
ci düşünürler Fransa’nın tüm yurttaşlarının “haber ve istek-
lerini iletmeleri” için hatları çoğaltmanın ve kodlanmış dili 
serbestleştirmenin yeterli olacağını savunurlar. Böylece tüm 
ulus toprağı ölçeğinde Yunan agorasının koşulları yeniden 
üretilecek ve Jean-Jacques Rousseau’nun “büyük demokratik 
cumhuriyetler”in kurulmasının gerçekleşemeyeceği görüşü 
geçerliliğini yitirecektir. Dolayısıyla kısa sürede, uzun mesafe-
li iletişim, yenilenmiş bir demokrasinin güvencesi olur.

Sonrasını biliyoruz. İletişim tekniğine askeri bir işlev yük-
leyen ve kodların üzerinde ambargo uygulayan olağanüs-
tü hal rejimi kural durumuna geldi. “Telgraf işaretleri dili” 
uzun süre devlet sırrı olarak kaldı. Elektrikli telgrafın halk 
tarafından kullanılmasına ancak bulunuşundan (1837) on 
beş yıl sonra izin verildi. Ütopik sosyalizm yurttaşların an-
latım özgürlüğünün bu sürgününü, komünist devlette ileti-
şim tekniklerine temel bir işlev vererek ödünledi. Elektrik-
li telgrafın kullanımından önce Charles Fourier (1760-1825) 
işaretleri “evrensel birliğin” temeli olarak niteledi ve Merkür 
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gezegeni aracılığıyla Londra’yla Hindistan’ın dört saatten kı-
sa bir sürede haberleşmesini sağlayan “düşsel aktarım”ı or-
taya attı.

Optik telgraf ağı, onu izleyecek tüm ağlar ve ondan ön-
ceki yol ağı gibi başkent merkez alınarak, sınırlardaki savaş 
alanlarıyla, kıyı bölgelerle ve büyük şehirlerle iletişimi sağ-
layacak biçimde kuruldu. İmparatorluk döneminde Vene-
dik, Amsterdam ve Mayence’a kadar yayıldı ve gelişmesi an-
cak Napolyon’un ölümüyle durdu.

Kurala bağlama

İletişim, kurala bağlamak ve öngörülemez olanı orta-
dan kaldırmaktır. Fransa devletinin optik telgrafı güvenlik 
amaçlarıyla elinde tutması, iletişim ülküsünün öngördüğü 
alış-veriş dinamiğini olumsuz yönde etkilese de, başka dü-
zenlemeler de bu etkinliği arttırır ve böylece bir benzer ku-
rallar bütünü “evrensel iletişim”e olanak tanır. Bunda özel-
likle ölçülerin tekleştirilmesinin etkisi olmuş, tecimsel söz-
leşmeler ve vergi yasalarının temelleri birbirine bağlanmış-
tır. Ağırlık ve ölçüde metrik sistemin benimsenmesi, yerel 
kullanım ve alışkanlıklara bağlı ayarların çeşitliliğine son 
verir. Yeni sabit birim iletişimin simgesel temelidir. 1792’de 
Ulusal Kurucu Meclis’de gökbilimci Joseph de Lalande met-
reyi, “benimseyecek halklar için yeni bir genel kardeşlik ba-
ğı” olarak tanıtır. Rahip Grégoire daha da ileri giderek met-
reyi bir ulusal birlik simgesi ve “uluslar için yeni bir bağ ola-
cak gerçeklik ve eşitliğin en gerekli fetihlerinden biri” olarak 
esenler. İngiltere’nin karşı çıkmasına karşın metre, 1875’de 
uluslararası referanslar arasına girer. Metrik sistemin ev-
renselleşmesi, parada onluk sistemi de birlikte getirir. Para-
da onluk sistem 1795’de yürürlüğe girer ve kısa süre içinde 
Amerika’da da uygulanmaya başlanır.
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Serbest alış-verişin ön cepheleri

Evrensel işbölümü

Klasik ekonominin kurucusu Adam Smith’e (1723-1790) 
göre tüccar, dünya yurttaşıdır. Evrendeş pazar, ulusları kar-
şıtlaştıran düşman güçleri yok ederek eski “askeri toplum-
ları” ortadan kaldırır. Halkların ve ulusların anlaşmasının 
güvencesi “evrensel merkantil cumhuriyet”, tüm insanları, 
üreticilerin rekabet ortamında kendilerine ürünlerini sun-
dukları ve gereksinimlerini en ucuza ve en iyi kalitede alan 
tüketicilerden oluşmuş ekonomik toplulukta bir araraya ge-
tirme amacındadır. İskoç iktisatçı, 1776’da ulusların varsıllı-
ğının nedenlerini incelediği yapıtında bireyciliği ve uluslara-
rası işbölümünce yönlendirilen tek pazarda serbest rekabe-
ti, evrensel rejiminin yapı taşı olarak tanımlar. İşbölümün-
de iletişimin büyük işlevi vardır. Fabrikada görev dağılımını 
daha iyi belirlemek konusunda olduğu gibi, dünya atölyesi-
ni düzenlemek için de vazgeçilmezdir.

“Üretmek hareketlendirmektir”: John Stuart Mill’in (1806-
1873) bu sözü XIX. yüzyılın ikinci yarısında liberal ekonomi 
politikasının iletişimsel ufkunu belirler. Serbest alış-veriş ku-
ralı ulaşım araçlarının üzerinde olduğu gibi, haberin üzerin-
de de etkili olmalıdır. Haberin serbest akışı ilkesi, malların ve 
işgücünün serbest dolaşımı ilkesinin bir sonucudur. Bu daha 
çok Mill’in geliştirdiği, vergilerin, reklam ilanlarını, gazeteleri 
ve posta hizmetlerini büyük yük altına sokarak haberin dola-
şımını engellediğini açıkladığı Politik İktisadın İlkeleri adlı ya-
pıtında üzerinde durduğu bir noktadır.

Liberalizmin politik felsefesi özgür bir basının önünde en-
gel oluşturan “bilgi vergisini” kaldırma savaşımı verirken, 
gerçek bir özgürleştirme ülküsü olarak ortaya çıkar. Top-
lumun dinsellikten arınmasını ister, bireysel özgürlüğü ku-
rumların temel öğesi olarak görür ve devletin keyfi iktidarı-


