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GİRİŞ

İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ VE KURAMLARI

Bu kitap iletişim kuramlarına bir giriş olarak okunabilir. Ki-
tap, uluslararası araştırma gelenekleriyle bağlantılandırılarak 
özlü biçimde sunulan düşünce akımları üzerine, birbirini iz-
leyen tematik ve kronolojik açıklamalar önermektedir. Burada 
farklı akımların katkılarının olası “iç içe geçmelerinin” ve ara-
larından her birinin sınırlarının altını çizmeye, bir başka deyiş-
le büyük geleneklerin –ders kitaplarının özünü oluşturan gele-
nekler– önemli ögelerini, tarihsel bir bakış açısına bağlı kala-
rak, kuramların gelişimini ve yaratıcılarının bağlanımlarını ay-
dınlatarak ortaya koymaya çalıştım. Acelesi olan ya da en yalın-
dan en karmaşığa doğru derece derece gelişen bir giriş isteyen 
okurlar, bu girişin devamını ve sosyal bilimlerin kuruluşu üze-
rine tartışmayı (İkinci Bölüm) atlayarak Birinci Bölüm’e, sonra 
Üçüncü Bölüm’e ve bunu izleyen bölümlere yönelebilirler. An-
cak bu kitap aynı zamanda farklı bölümlerin akışı boyunca ge-
liştiğinden, geri kalan okuyuculara onu bu girişten başlayarak 
izlemelerini öneriyorum. 19. ve 20. yüzyılların dönemecinde, o 
zamanlar ender olarak “iletişim” diye adlandırılan olgu üzeri-
ne araştırmanın, toplum bilimlerinin oluşumu sırasında erken 
bir bahar yaşadığını, böylece olayın farklı boyutlarının açıkça 
eleştirilip araştırıldığını düşünüyorum. Birçok nedenden ötürü 
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medyanın zihinleri yönlendirmesi düşüncesi üzerine kurulan 
aşırı indirgemeci kuramların savlarıyla ya da insanlararası ileti-
şimin makine tipi iletişime indirgenmesiyle, bu bahar çok geç-
meden oldukça uzun ve kara bir kışa dönüştü.

Dolayısıyla iletişim kuramları tarihi, bir hastanın sıkıntıla-
rının nedenini bulmak amacıyla yapılan soruşturma türünden 
bir sorgulamadan geçmeli ve geçmişi bu ışık altında değerlen-
dirilmelidir. Bu, makine tipi iletişim konusundaki gelişmelerin 
yararsız olduğu anlamına gelmiyor; tersine bunlar yararlıdır, 
ancak bunları, insan iletişimine özgü alanla mesafelendirmek 
ve insanların dünyasına taşıdıkları fantazmalardan arındırmak 
gerekiyor. Bu, 20. yüzyılın ortasından başlayarak toplum bilim-
lerinde aşama aşama gerçekleştirilebilirdi. Ben burada hem tek-
nolojik indirgemeciliğe karşı, hem de bizzat indirgemeciliğe ve 
bilimselciliğe savrulan bir disiplinin uyguladığı zorbalığın altı-
nı çizerek, kendi değerini düşüren postmodernist söylemlere 
karşı bir iletişim sosyolojisinin varlığını savunmak istiyorum. 
İşlevselciliğin ve sosyolojizmin, toplum bilimlerinin tasarısı 
değil, yalnızca tarihsel yönlerinden biri olduğunu anımsataca-
ğım. Son kısımda tarihsel bir sunum yapmaya ve paradigmalar 
arasındaki çatışmaları betimleyen bir süreçle ana hatlarını or-
taya çıkarmak amacıyla sosyolojik girişim ve onun iletişimsel 
nesneyle olan ilişkilerini aydınlığa kavuşturmaya çalışacağım.

İletişim: Üç boyutlu bir nesne

İletişim üzerine düşüncenin zorluğu, özel tarihsel koşullardan 
ileri gelir. Örneğin dünya savaşları, medyanın denetim ve ma-
nipülasyon makamı olduğu duygusunu güçlendirmiştir, ama 
daha çok iletişim nesnesinin, kesin bir bilimsel tanımın ulaşa-
mayacağı bir yerde görülmesinden kaynaklanır. İletişim, tüm 
disiplinlerden (“pozitif” ya da “beşeri”) araştırmacıları, politi-
kacıları, endüstricileri, bilişimcileri, gazetecileri, geniş kitleyi 
ele geçirdikçe, tutarlı bir şeyi kapsayamayacak kadar genişle-
di bugün: aktarmak, dile getirmek, eğlenmek, satmaya yardım-
cı olmak, aydınlatmak, temsil etmek, tartışmak... Her biri ken-
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di tanımını ve buna eşlik eden çıkarları aşılamaya, en azından 
kendi alanının sınırlarını genişletmeye çalışan rakip evrenler 
arasında oyunlar oynanıyor. İletişim aygıtının pohpohlayıcıları 
ya da ticari iletişimi ellerinde tutanlar, kendi evrenlerinin yüz 
yılı aşkın süredir böyle ölçüsüzce gelişimiyle kazanç sağladılar.

Bu kavramsal belirsizliğe olduğu kadar, tanımlar arasında-
ki dengesizliğe de bir çözüm bulmak için, iletişimi mantık ve 
teknik arasında bir gerilim gibi algılamak yaygın bir tutum-
dur (bkz. Birinci Bölüm). Biz çağdaşlar için iletişim sorunu, 
idealistler ve Sofistler arasındaki eski savaşın yeniden günde-
me getirilmesidir. Bir yandan performans, etkinlik alanına iliş-
kin tüm başarılarıyla bilgi aktarımı araçlarına sahip olduğumuz 
söylenir. Öte yandan, tüm topluluklarca paylaşılan bir mantı-
ğın ülküsünü, alışverişe dayalı bir bütünlük ülküsünü hedefle-
yen normatif sorunlar söz konusudur. Bu tanımda dikotomi-
nin pedagojik erdemi, daha çok da bize Antik felsefe tarafından 
devredildiği için, geçen yüzyıla dek uzanmama erdemi vardır. 
Ancak buna katılan bir Kant ya da bir Nietzsche’nin eleştirdi-
ği tüm bir metafizik geleneğin kusurunu taşır: Aldatıcı olayla-
rın evrenine karşıt, mutlak bir evrenin varlığına inanır. 19. yüz-
yılın sonunda, sosyal bilimlerin doğurduğu devrimin tüm öne-
mi, daha bütüncül, daha sürekli, içinde insanların bu düzenler 
arasında değişken amaçlara göre –araçsal, normatif, anlatım-
sal– hiçbir temel kopukluk olmadan eylemde bulundukları bir 
evrenin temelsiz olduğu kadar çatışmalı bir betiminin yerini al-
masıdır. Çok indirgemeci, çok manikeist bir bakışla, insanın 
ayakları tekniğin çamurunda, başı yıldızlarda değildir.

İletişim sözcüğünün daha açık bir tanımını vermek istediği-
mizde, idealist ya da Sofist felsefeninkinden başka bir bakış açı-
sından yola çıkmamız ve toplumsal bilimlerin kurucularının ve 
mirasçılarının her birinin kendi tarzıyla bizi yönelttikleri gibi, 
sürekli içinde yaşadığımız üç boyutlu bir uzamı belirttiğini göz 
önünde bulundurmamız gereklidir: Meşruluğun üç düzeyinden 
söz eden Weber, göstergelerin üçlü eklemlenmesinden söz eden 
Peirce, nesnelerin üçe ayrılışını geliştiren Mead, sonra Blumer 
ya da üç eylem biçimi arasında ayrım yapan Habermas ve Joas. 


