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TEŞEKKÜR

Bu kitap, tanışmak zevkine eriştiğim Paris Siyasal Bilimler ve
Paris-III Üniversitesi öğrencileriyle diyalogların sonucunda
doğdu. Umarım benim onların düşünsel gereksinimlerinden
öğrendiğim kadar, onlar da benim merakımdan yararlanmışlardır. Dominique Pasquier’ye medya sosyolojisi alanına girişimi ve sürekli bir düşünsel desteği borçluyum. İletişim ve Politika Laboratuarı (CNRS) üyelerine destekleri için teşekkürler. Kimi başlıklar, özellikle Dominique Mehl’in EHESS’de başlattığı Medya ve Etik semineriyle, sonra da Éric Macé’yle birlikte düzenlediğimiz (ayrıca kendisine kitabın yeniden okunmasındaki değerli yardımından ötürü minnetttarım) Cultural Studies seminerlerindeki tartışmalarla beslendi. Bu metnin yayımlanmasını olası kılan Sabine Chalvon-Demersay ve Patrick Le
Galès’ye içtenlikle teşekkür ederim.
É RIC M AIGRET
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GİRİŞ

İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ VE KURAMLARI

Bu kitap iletişim kuramlarına bir giriş olarak okunabilir. Uluslararası araştırma gelenekleriyle bağlantılandırılarak özlü biçimde sunulan düşünce akımları üzerine, birbirini izleyen tematik ve kronolojik açıklamalar önermektedir. Farklı akımların katkılarının olası “iç içe geçmelerinin” ve aralarından her
birinin sınırlarının altını çizmeye, bir başka deyişle büyük geleneklerin –ders kitaplarının özünü oluşturan gelenekler– önemli öğelerini, tarihsel bir bakış açısına bağlı kalarak kuramların
gelişimini ve yaratıcılarının bağlanımlarını aydınlatarak ortaya
koymaya çalıştım. Acelesi olan ya da en yalından en karmaşığa doğru derece derece gelişen bir giriş isteyen okurlar, bu girişin devamını ve sosyal bilimlerin kuruluşu üzerine tartışmayı
(ikinci bölüm) atlayarak birinci bölüme, sonra üçüncü bölüme
ve bunu izleyen bölümlere yönelebilirler. Ancak bu kitap aynı
zamanda farklı bölümlerin akışı boyunca geliştiğinden, geri kalan okuyuculara onu bu girişten başlayarak izlemelerini öneriyorum. 19. ve 20. yüzyılların dönemecinde, o zamanlar ender
olarak “iletişim’ diye adlandırılan olgu üzerine araştırmanın,
toplum bilimlerinin oluşumu sırasında erken bir bahar yaşadığını, böylece olayın farklı boyutlarının açıkça eleştirilip araştırıldığını düşünüyorum. Birçok nedenden ötürü medyanın zi15

hinleri yönlendirmesi düşüncesi üzerine kurulan aşırı indirgemeci kuramların savlarıyla ya da insan iletişiminin makine
iletişimine indirgenmesiyle, bu bahar çok geçmeden oldukça
uzun ve kara bir kışa dönüştü.
Dolayısıyla iletişim kuramları, bir hasta için hastalığının nedenlerini bulmak amacıyla yapılan bir soruşturma gibi bir hastalık öyküsüne dayandırılmalıdır. Makine iletişimine adanan
gelişmelerin yararsız olduğunu söylemiyorum, tersine yararlıdırlar, ancak onları yalnızca insan iletişimine özgü olmayan bir
alana oturtmak ve insan evreni üzerine yansıttıkları düşlerden
arındırmak gerekir. 20. yüzyılın ortasından başlayarak toplum
bilimlerinde aşama aşama gerçekleştirilebilirdi bu. Teknolojik
indirgemeciliklere karşı, aynı zamanda kendisi de indirgemecilik ve bilimcilik durumuna gelen bir disiplinin zorbalığını vurgulayarak değerini azaltan postmodernist söylemlere karşı, bir
iletişim sosyolojisinin varlığını savunmayı istiyorum. İşlevselciliğin ve sosyolojiciliğin toplum bilimlerinin tasarısı değil, yalnızca tarihsel yönlerinden biri olduğunu anımsatacağım. Pedagojik eğilimli bir tarihsel tanıtlama getirmeyi ve paradigmaların çatışmasını betimleyen bir süreçle ana hatlarını ortaya çıkarmayı dileyerek, son bölümde okurun izniyle sosyolojik girişim ve iletişimsel nesneyle olan ilişkilerini aydınlığa kavuşturmanın özetine yer vereceğim.
İletişim: Üç boyutlu bir nesne
İletişim üzerine bir düşüncenin zorluğu, özel tarihsel koşullardan ileri gelir. Örneğin dünya savaşları, medyanın denetim
ve manipülasyon makamı olduğu duygusunu güçlendirmiştir,
ama daha çok iletişim nesnesinin, kesin bir bilimsel tanımın
ulaşamayacağı bir yerde görülmesinden kaynaklanır. Tüm disiplinlerden (“pozitif” ya da “beşeri”) araştırmacıları, politikacıları, endüstricileri, bilişimcileri, gazetecileri, geniş kitleyi ele
geçirdikçe, tutarlı bir şeyi kapsayamayacak kadar genişledi bugün: Aktarmak, dile getirmek, eğlenmek, satmaya yardımcı olmak, aydınlatmak, temsil etmek, tartışmak... Her biri kendi ta16

nımını ve buna eşlik eden çıkarları aşılamaya, en azından kendi
alanının sınırlarını genişletmeye çalışan rakip evrenler arasında
oyunlar oynanır. İletişim aygıtının pohpohlayıcıları ya da ticari
iletişimi ellerinde tutanlar kendi evrenlerinin yüzyılı aşkın süredir böyle ölçüsüzce gelişimiyle kazanç sağladılar.
Bu kavramsal belirsizliğe olduğu kadar, tanımlar arasındaki dengesizliğe de bir çözüm bulmak için, iletişimi mantık ve
teknik arasında bir gerilim gibi algılamak yaygın bir tutumdur (bkz. Birinci Bölüm). Biz çağdaşlar için iletişim sorunu,
idealistler ve sofistler arasındaki eski savaşın yeniden gündeme getirilmesidir. Bir yandan performans, etkinlik alanına ilişkin tüm başarılarıyla bilgi aktarımı araçlarına sahip olduğumuz
söylenir. Öte yandan, tüm topluluklarca paylaşılan bir mantığın ülküsünü, alışverişe dayalı bir bütünlük ülküsünü hedefleyen kuralcı sorunlar söz konusudur. Bu tanımda dikotominin pedagojik erdemi, daha çok da bize Antik felsefe tarafından
devredildiğinden geçen yüzyıla dek uzanmama erdemi vardır.
Ancak buna katılan bir Kant ya da bir Nietzsche’nin eleştirdiği
tüm bir metafizik geleneğin kusurunu taşır: Aldatıcı olayların
evrenine karşıt, mutlak bir evrenin varlığına inanır. 19. yüzyılın sonunda, sosyal bilimlerin doğurduğu devrimin tüm önemi
daha bütüncül, daha sürekli, içinde insanların bu düzenler arasında değişken amaçlara göre –araçsal, kuralcı, anlatımsal– hiçbir temel kopukluk olmadan eylemde bulundukları bir evrenin
temelsiz olduğu kadar, çatışmalı bir betiminin yerini almasıdır.
Çok indirgemeci, çok manikeist bir bakışla, insanın ayakları
tekniğin çamurunda, başı yıldızlarda değildir.
İletişim sözcüğünün daha açık bir tanımını vermek istediğimizde, idealist ya da sofist felsefeninkinden başka bir bakış açısından 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.
17

Bu üç boyutun içeriği ve tam biçimi arasında bir uzlaşma yoktur. Kendi açımdan, iletişimin giderek artan önem sırasıyla “doğal”, ‘kültürel” ve “yaratıcı” bir olgu olduğu görüşünü savunacağım. Bu üç belirleyici düzey, insanın nesnelerin evrenine, bireylerarası ilişkilerin ve sosyopolitik kuralların evrenine girmesinin düzeylerine karşılık gelir. Peirce’in üçbölümlülüğünü yeniden ele alırsak, burada bir ilk tanım ileri sürülebilir:
– Doğal ve İşlevsel düzey, “pozitif” bilim denen bilimlerin
öne sürdüğü temel düzeneklerin düzeyidir, ancak pozitif bilimler bunlarla sınırlanmakta zorlanırlar. Bilgilerin, mülkiyetlerin, durumların değiş-tokuşu yasalarla, nedensellik ilişkileriyle açıklanır. Bu “aynısından aynısına”nın, Bir’in, totolojinin,
A eşittir A’nın, düşüncenin ve dünyanın tamlığının –eğer böyle
bir şey olanaklıysa– düzeyidir.
– Toplumsal ya da kültürel düzey, İki’nin düzeyidir: A eşittir
A’dır, ama A, B’den farklıdır. Başka bir deyişle kimliklerin ve
farklılıkların dile getirilmesinin, grupların ve ilişkilerinin sınırlandırılmasının düzeyidir. Kimlik paylaşım kavramına, farklılıksa hiyerarşi ve çatışma kavramlarına gönderir. Kimlikler sorunu, çıkarlar, stratejiler ve bunların simgesel dışavurumları
sorunuyla örtüşür: Bir grupta düşünceler açısından olduğu kadar pratikler açısından da kendini bulmak ve bir başka gruptan farklı olmak. Bu düzey, gruplar arasında güç/kültür ilişkisini kuran bir diyalog, ya da mutlak olmayan bir gerilim varsayımına dayanır.
– Yaratıcılık düzeyi (John Dewey’nin deyimiyle) demokrasilerimizde, sayının, genişletilmiş politik ve hukuksal çerçevede
temsilinin düzenlenmesinin düzeyidir. Bu Üç’ün ve sonsuzun,
insanlar arasındaki bağıntıların dile getirilmesinin sınırlarına
dek bireylerle topluluklar arasında genelleştirilmiş anlam ilişkilerinin düzeyidir. A, B’den farklıdır, A ve B, C’den farklıdırlar vb. İletişim kuralcı, etik ve politik bir etkinlik, erk, kültür
ve demokratik seçim arasındaki dinamik bir ilişki gibi görülür.
İletişim nesneleri toplumsal ilişkileri ve politik düzenleri biraraya getirmeye dayanır. Her iletişim kuramı geçici olarak bölünmez öğelerin bir bileşimini önerir: İnsanlar arasında işlev18

sel bir alışveriş modeli, güç ilişkileri ve kültür üzerine bir bakış açısı, bunları birleştiren bir politik düzen görüşü. Bu boyutlardan birini sorgulamayı ihmal eden yazarla, sonuçta politik
düzen üzerine örtük bakış açılarını savunma tehlikesiyle karşı
karşıya kalırlar. Her kuram dünya üzerine kendine özgü açıklamaları, karmaşıklığı azaltmak için yalın öğeleri, bir başka deyişle modelleri getirse bile, gerçekte bilimsel önvarsayımların
ve ideolojik, etik ve politik bakış açılarının bir bileşimidir. Bu
üç boyutun birine ya da ötekine dahil olduğunu unutmak, bastırılanın daha güçlü biçimde belirişiyle sonuçlanır. Araştırma
akımları tarihi, bu noktayı bıktırıncaya dek açıklar.
En büyük entelektüel zorluklardan biri temel bir üçe bölünmeyi değil, bugün iletişime bağlı güçlük ve sorun düzeyleri üzerine algılamayı yansıtan katmanları, üç evrenin ilişkisini, doğa, kültür ve politika arasındaki bölümlenme oyununu anlamaktır. Belli bir anda tüm iletişim düzeyleri özerkleşebilir. Medyada araç belirleyicidir: Aynı mesajı televizyon ya da
sinemayla aktarmak –bu araçlar birbirine öylesine yakın olmasına karşın–, iki farklı mesaj aktarmaktır. Belli bir yaşam biçiminde kitle iletişim araçlarının yeri üzerine çalışma, yalnızca
değerler ya da toplumsal şiddet düzlemine açılabilir. Politika
ve hukuk, materyal ve toplumsal koşulumuza içkin bir gönderme olmadan da düşünülebilir. Bununla birlikte özerklik anının
çok sınırlı olduğu kuşku götürmez. İletişim düzeylerinin iletişim içinde bulunduğunu belirtme gereği, formül düşkünlüğünden kaynaklanmaz. Tüm idealist yönelimleri reddetmek amacıyla kararlara, baskılara, alışkanlıklara ya da yinelemelere katılımımızı göz önünde bulunduran bir tür genişletilmiş materyalizm gereklidir. Yine de yalnızca yöntembilimsel olan bu materyalizm, öncelikle sosyolojik bir bakışa bağlıdır ve insan olaylarının determinist bir biçimde tasarlanan doğal düzeneklere
indirgenemeyeceği olgusunu saklayamaz. Aritmetikle gelişen
iletişim düzeylerinin önemini de belirttim. Amacım bir bilimin
ötekine üstünlüğünü savunmak değil (her biri az ya da çok uzmanlaşmış bir alana bağlıdır), herhangi bir düzeyde, herhangi bir inceleme zorluğunu anmak da değil, insanlık için kültü19

rel ve politik basamakların daha akla yatkın olduğunu vurgulamaktır. İletişim öncelikle teknik değil, kültürel ve politik bir
olgudur –bu bir doğa düşüncesini reddetmeden, hem dünyayı evcilleştirmek, hem de kendi “doğamızın” bir bölümünü anlamak için gereklidir– bunun nedeni, insanın anlam ve eylem
olarak adlandırılan dünya aynasının bu tarafında yer almasıdır.
Bize göre evren öte yana değil, bu yana eğilir, nesnelleşme doğrultusunda değil, seçim ve bilinç doğrultusunda gelişir. Biyoloji ve fizik bilimlerindeki gelişmelerin şimdilik çürütemediği bu
önvarsayım, inceleme için değerli bir rehberdir. Teknik üzerine
düşüncenin neden materyalist determinizm çerçevesinde yer
alamayacağını, neden medyanın kendi işlevinde şimdiden toplumsal öğeler gibi, doğayla kopuş içindeki sistemler gibi belirdiğini anlamayı sağlar. İnsan teknik nesneleri yarattığı ve kullandığı zaman doğanın alanını, cansız nesnelerin alanını, kültürün alanı uğruna terk eder. Teknik, ancak doğanın değişimi
olarak değer kazanır, işlevsel boyutlarına karşın şimdiden toplumsal bir sorundur.
Sorgulamaların odağında kitle iletişimi
Medya 19. yüzyılın başından başlayarak bireylerin büyük çoğunluğunun günlük yaşamına gürültülü bir biçimde girdiğinden, bir yüzyıldan beri iletişime yöneltilen bakışta, vurgu açık
bir yenilik etkisiyle kitle iletişiminin üzerindedir. Ancak bu başarının bir başka nedeni daha vardır: Kitle medyası, kendilerini artık çoğunlukla demokrasi olarak tanımlayan toplumlarda en özgün ve en belirleyici iletişim olgusunu oluşturur. İmgeler, metinler ve sesler yoluyla –iletişim araçlarından ve önceki politik rejimlerden koparak– halkların ve kültürlerin çabuk
ve sürekli bir ilişki içine girmesini olanaklı kılarak, ilintili olduğumuz evrenler üzerine bir kerede üç sorgulama yaratır. Kitle
medyasını düşünmek, büyük değişimi düşünmek anlamına geldiğinden, kitle medyası yüzyılın büyük girişimidir. Bu bakış açısına göre, kitle medyası üzerine düşüncenin beş büyük aşamasını ayırdetmek olasıdır: Toplum bilimlerinin, fiilen birbirine ek20

lenen yeterli sayıda araştırma olmadığından başlangıç aşaması
değil de daha çok sıfır noktası olarak tanımlayabileceğimiz kuruluş anından sonra, iletişim sürecinin tanımını gitgide üç farklı boyuta doğru genişleten düşünce akımları ortaya çıkmıştır.
19. yüzyılın sonu ve iletişimin bir toplumsal biliminin
başarıya ulaşamamış gelişimi
Doğrudan ya da dolaylı olarak Marx, Tocqueville, Durkheim, Weber ve sosyolojinin başka Avrupalı öncülerinin yazılarında, medyalaşmaya boyun eğmiş toplumlar üzerinde zararlı
etki konusundaki safdilce tezleri çürütebilecek, medyanın karmaşık bir incelemesi için gerekli öğelerin çoğu vardır. Bu yazarların yapıtlarında, adı ideolojik egemenlik/kültür, çatışma/
demokrasi olan kuramsal yapbozun parçalarının iki yüzü de
ortaya çıkarılabilir (bkz. İkinci Bölüm). Bununla birlikte düşünceleri modernlik konusunda, Avrupa’da güçlü bir araştırma
geleneğinin gelişimini sekteye uğratan bir kötümserliğe bağlıdır. Dinden bağımsızlaşma süreci, endüstrileşmiş bir evrene geçiş ve demokrasiye doğru yönelme bu yazarları, kitle medyası
çalışmalarına pek uygun olmayan, yeni kaygı uyandırıcı ya da
potansiyel olarak erklere bağlanan düş kırıklığına, yabancılaşma ve toplumsal istikrarsızlık kavramlarıyla karşımıza çıkan
son derece güçlü bir bunalım duygusuna sürükler. Onlarla karşılaştırıldığında Peirce’den Dewey’e, Park’tan Mead’e Amerikalı
yazarlar, yeni iletişimsel olgu üzerine daha az kaygılı bakış açıları önerirler ve bu ülkede araştırma okullarının yerleşmesine
daha elverişli bir düşünsel ortam yaratarak alışveriş ilişkisinin
daha bütüncül modellerini ve inceleme için ampirik protokolleri geliştirirler.
Nesne takıntısı: Kaygılar zamanı ve “etkiler”
Bu yazarların sesi –ya da yalnızca bazı yapıtlarından yükselen sesler– öncelikle iki dünya savaşının silahlarının gürültüsüyle, tekniklerin gelişmesi ve ekonomik ağlar tarafından büyülenmeyle ya da bir hastalık gibi yayılıyor gibi görünen yeni kültüre karşı ahlak girişimcilerinin hoşnutsuzluğuyla per21

delendi. 20. yüzyılın başında en tamamlanmış düşünceler, gerçekte bir nesneler saplantısı ve bunların varsayılan işleyişi tarafından damgalandı. Bir bakıma onlarla karışan politik ve kültürel boyutlar, karanlık ve hastalıklı bir söyleme uydurulmuştur. Kitle medyasının bireysel davranışlar üzerinde varsayılan
etkisi üzerine söylem, ahlaki panik ya da davranışçılık biçimini benimser (bkz. Üçüncü Bölüm). İlk durumda medyanın topluluklar üzerinde yansılama yoluyla gerçekleştirdiği düşünülen (medya şiddeti, zevksizliği, başkaldırıyı ya da boyun eğmeyi yayar) zararlı etkisini kınamak, ikincisindeyse uyartı [stimulus] kavramı yoluyla, karşı karşıya kalınan etkiyi klinik bir biçimde incelemek söz konusudur. İletişim araçlarının doğası ya
da onlara karşı varsayılan tepkiler üzerine düşünceler, öncelikle kültürün doğalcı ideolojilerini, insan davranışlarının özünü
ortaya çıkarma isteklerini, nesneler karşısında bir veriyle, düzeneklerle özdeşleştirmeyi içerir. Bu düşüncelerin sınırları, her
tür bilimsel düşüncenin de sınırlarıdır. İnsanlığın gerçekte Pavlov’un köpeği ve Panurge’ün koyunlarıyla çok az ortak noktası vardır. Yansılama korkusu demokratikleşme korkusunu gizler – tüm erkleri ürküten, kurumsal kanallar dışında tüketimlerini ve yorumlarını seçmenin giderek artan olanağıdır. Safdilce akımlar karşısında, Theodor Adorno ve Max Horkheimer
(bkz. Dördüncü Bölüm) tarafından geliştirilen Eleştirel Kuram
karmaşık düşüncenin bir ilk biçimini temsil eder. İdeolojinin
Marksist kuramını “kültür endüstrisi” incelemesine bağlayarak medyanın etkisini –ya da daha çok onu elinde tutanların
etkisi– sezgiler düzeyine değil, akıl ve sınıf bağıntıları düzeyine yerleştirir. Kitle medyasının eleştirilmesi gerekiyorsa bunun
nedeni, kapitalist egemenliği haber ve eğlence yoluyla, mutluluk ya da düşlenen eylem benzetimleri sunarak sürdürmesidir,
kitleler de kendi koşullarıyla ilgilenmeden, gösteri için durdurulamaz iştahlarıyla kendi yitimlerine katkıda bulunurlar. Bununla birlikte kültür endüstrileri kuramının Weberci dinden
bağımsızlaşma tezini temel alması, tekniğe saplanıp kalmış bir
düşüncenin başarısızlığını da gösterir. Adorno olumsuz bir
kültür görüşü ortaya koyar, insanları teknik tarafından nesne22

