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ÖNSÖZ 

1980’li yılların başlarında tartışılmaya başlanan enformasyon devrimi, 

küreselleşme, hipergerçek, simülasyon gibi kavramların çıkış noktasını oluşturan 

bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler,  insanlara yeni aidiyet ortamları ve 

kimlikler tanımlayarak yeni zamansal / uzamsal deneyimlere eşlik etme şansı 

sunmuştur. Bu tarihten sonra insanoğlu, ‘yolun hayat olduğunu’ ifade eden bir önceki 

beat kuşağının tüm kaçış deneyimlerini, tekno-nevrotik düzeyde sanal coğrafyalara 

yapacaktır. Bu durum öncelikle kendisini edebiyat ve sanatta ifade etme şansını 

bulacaktır. Teknolojik ağlarla yeni ‘yol’lara odaklanan sanal uzamların eşliğindeki 

ilk tekno-nevrotik kaçış; William Gibson’ın 1984 yılında yayınladığı Neuromancer’ 

romanında belirttiği “mekânsızlık” durumu ve “ortama bağlanan kullanıcıların ortak 

halüsinasyonu” olarak kendini göstermeye başlamıştır. 

Bu çalışmada söz konusu  dijital ‘halüsinasyon’, mekanın sonu ve nesnenin 

dönüşümü olarak  iletişim teknolojilerinin gündelik hayatlara uzanan yolculuğu 

ekseninde yeni formlara geçiş sürecini anlatmaya çalışmıştır 
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ÖZET 
 

Đnsanoğlu, çağımız iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel 

olarak kendi, sosyal, kültürel ve gündelik yaşamını, bu teknolojiler üzerinde yeniden 

üretmektedir. Özellikle internetin yarattığı sayısal platformun küresel dolaşıma 

olanak tanıması mekanın artık önemini yitirdiğini göstermektedir. Đnternetin ilk 

dönemi olarak ayırabileceğimiz yıllarda mekanın sonunun geldiği çeşitli yazılımlar 

sayesinde deneyimlenmiştir. Đnternet’in ikinci döneminde ise yaratılan çeşitli 

etkileşim ortamlarıyla birlikte, yok oluş yalnızca mekan boyutunda olmamakta, 

yeniden yapılandırılan nesne-özne ilişkileriyle nesnelerin de sonunun geldiğini 

hissetmekteyiz. Mekanın ve nesnenin yok edilişiyle ya da diğer bir deyişle farklı bir 

boyutta değişime uğratılmasıyla amaçlanan şey özgürleşim değil, mevcut toplum 

duzeninini degistirilemeyecek ve onu tehdit edemeyecek bir platformda yeniden 

yapılandırılan yazılım içerikleriyle bireyleri edilgen kılmaktır. Bu çalışmada iletişim 

teknolojileri üzerine mekanın sonu ve nesnenin dönüşüm süreci incelenmiştir. 
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SUMMARY 

The human being are re-producing their own social, cultural and daily lives 

on these technologies in parallel to the development experienced on the 

communication technologies.  The space has been pointed out to have lost its 

importance today; especially due to the fact the digital platform which was created 

by the internet enables the global surfing. That the expiring of the space was 

experimented by means of various software in the years that we can classify as the 

first term of the internet. In the second term of the internet, we can feel that the 

perishing is not only experienced with the space dimension, but also the objects with 

the restructured object-subject correlation together with the created various 

interaction environments. The thing which was aimed by perishing the space and the 

object is not becoming independent; it is, however, to make the individuals inactive 

with the restructured software contents on a platform which cannot change and 

menace the existing society system. So, in this research communication technologies 

on the transformation of the space and end of object are anaylzed which we regard 

necessary and worth to investigate, is the topic of our study.  
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GĐRĐŞ 

Yeni bir çağın, yeni bir toplumun ve buna bağlı tüketim alışkanlıklarının inşa 

edildiği modern dönemde iktidar; bireyi özne durumuna getirerek, mekân ve nesne 

ile olan etkileşimini, hızla gelişen iletişim teknolojilerinin desteğiyle üretimin 

büyümesini, emek-gücünün yeniden üretimini ve karın azamiye çıkmasını 

kolaylaştıracak biçimde örgütlemektedir.  

1789 Fransız devrimi ve 19.yüzyılda Sanayi devrimi ile birlikte batı, biri 

tekno-ekonomik temelli, diğeri ideolojik temelli iki devrim sürecini çok yakın zaman 

aralığında yaşamıştır. Bir önceki devrimin etkisini içinde barındıran ve Đngiltere’de 

başlayan Sanayi devrimiyle insanlık büyük bir değişim sürecine girmiştir. Ulusların 

kimliklerini yeniden tartıştığı, teknik anlamda yaşanan birçok gelişmeye rağmen 

geleceğe karşı umutsuzluk ve korkunun yükseldiği, tanrının varlığının sorgulandığı, 

bilimin önem kazandığı sekülerleşen bir dünyanın ilk adımları atılmıştır. Yeni üretim 

tekniklerinin sanayi devrimine ivme kazandırdığı bu süreçte, ulaşım alanında buharlı 

gemilerin, demiryolu ağlarının ortaya çıkışıyla ‘yakın’ ve ‘uzak’ kavramları 

insanoğlunun mekânla olan ilişkisi boyutunda adeta yeniden tanımlanmıştır.  

1850’lerden sonra endüstriyel kapitalizmin, gerçek bir dünya ekonomisi 

haline geldiğini ve yerkürenin coğrafi bir ifadeden kesintisiz işlemsel bir gerçekliğe 

dönüştüğünü savunan tarihçi Eric Hobsbawn “bundan böyle tarih, bir dünya tarihi 

olacaktır.”demiştir. Sanayi devriminden sonra araları git gide yakınlaşan her bir 

devrim niteliğindeki gelişmenin neticesiyle yeni ‘son’lara odaklanan sosyal 

bilimciler 1960’lı yıllarda ‘ideolojilerin sonu’nu, 1980’lerde ‘ulus-devletin sonu’nu, 

1990’larda ise “demokrasinin sonu”nu dile getirmişlerdir. 

1980’li yıllardan sonra postfordist üretim biçiminin yükselişine paralel olarak 

tüm dünyada etkili olmaya başlayan neoliberal akım ve Sovyetler Birliği’nin 

dağılması küreselleşmenin kendini bir dünya sistemi olarak kurmasının başlangıcı 

sayabiliriz. Küreselleşme olarak tanımlanan oluşum dünyanın tek, bütünleşmiş bir 

pazar haline dönüşmesini gündeme getirmekte ve fordist sürecin sonunu getiren kar 

hadlerindeki düşüşün önünün kesilmesi amaçlamaktadır. Ulusları ekonomik açıdan 

homojen bir küresel ağ içinde yer almaya, entegrasyon ve tekbiçimliliğe zorlayan 
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küreselleşme olgusu, hızla gelişen iletişim teknolojilerin de etkisiyle zaman ve 

mekan boyutlarını değişimi gerçekleştirmiş, mikro kimlikleri yeni bağlar üzerinden 

yeniden inşa etmektedir. Modernite ve postmodernite arasında yaşanan temel 

paradigma değişimini, insanın ‘mekan’ ve hatta ‘zaman’ anlamındaki bağlarından 

kopuşuna paralel olarak okuyabiliriz. 

Yeni küresel ekonomik pazarın, küreselleşmeye engel olmayacak oranda 

özgürlük ve istikrara ihtiyaç duyması, hiç de içinde biçimlendiği toplumsal ve siyasal 

ortamdan bağımsız olmayan teknolojinin –özellikle iletişim teknolojilerinin- 

kullanımını iktidar ve küresel rekabetin önemi anlamında zorunlu kılmıştır. Ancak 

burada dikkat edilmesi gereken nokta özellikle sanayi devriminden sonra 

kapitalizmin evrimine paralel olarak ortaya çıkan iletişim teknolojilerinin, insana 

sunulan ‘bilgi’nin niteliğini iktidar ve üretim ilişkileri eksenin kökten değiştirmiş 

olmasıdır. Bilginin dağıtımı hızlanmış ve ucuzlamıştır ancak ortaya konan her 

devrimden sonra iktidar; bilginin içeriğine olan hakimiyetini ve kontrolünü 

arttırmıştır 

Endüstriyalizmin geçirdiği evrimsel açılımlarla belirginleşen küresel 

eğilimleri, iktidar ve teknoloji etkileşimi ekseninde yorumlamak gerekirse bilgi ve 

özellikle iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri ulusal ve uluslar arası olayların 

yönlerini ve biçimlerini temelden değiştirdiklerini söyleyebiliriz. Çağımızda egemen 

devletlerarası ilişkiler, devlet ve birey arasındaki ilişkiler, özne-özne arası ve özne-

nesne arasındaki ilişkilerde bir devrim gerçekleşmektedir. Đnsanoğlu, önceki 

yüzyıllarda gerek yaşadığı doğayla gerekse diğer insanlarla yaşadığı tüm deneyimleri 

yaratılan mekansızlık platformları üzerinde yaşamakta, nesnenin de bu platforma 

entegre edilmesiyle tüketim zincirindeki en edilgen konuma doğru itilmektedir. 

Çünkü, küresel ekonomik sistemin devamı için gerekli üretim-tüketim dengesinin 

sağlanması ve bu dengenin korunması, bunun içinse insanlara belli oranda özgürlük 

alanı tanınması gerekmektedir. Bahsedilen özgürlük alanı ve yeni tüketim pratiklerini 

bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı olanaklarla bağlantılı ile okumak 

önemlidir.  

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin günümüzde geldiği düzey ve 

kullanım oranlarının yüksekliğini göz önüne aldığımızda, kişiler arası iletişim 
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süreçlerinin yanı sıra sosyal yapı ve organizasyonların da geçmişe oranla büyük 

değişime uğrayıp bu teknolojiler üzerinde yeniden üretildiğinden söz edebiliriz. 

Đnternet ve üzerindeki çeşitli yazılımlar her yaştan insanın gündelik yaşamında yer 

almaya başlamıştır. Bu hızlı yer alma süreci bize, televizyonun ülkemizde ortaya 

çıktığı yıllardakine benzer bir tablo sunmaktadır. Đnternetten her geçen gün daha 

fazla yararlanılmakta ve gündelik alışkanlıklarımız, çevremiz ile olan ilişkilerimiz 

ona göre şekillenmektedir. Küresel kapitalizmle eklemlenme sürecinde ‘bilgi’ 

toplumun başlıca değişim kaynağı olarak maddenin yada enerjinin yerini almaktadır. 

Özellikle enformasyonun temel üretim ve tüketim hammaddesi olarak kullanıldığı 

post-endüstriyel ağ toplumu inşası çerçevesinde bilgisayar teknolojisinin araçsal 

olarak kullanımıyla, geniş bir sanal örgütlenmeler zinciri kurulmaktadır 

Bu çalışmada, çağın en önemli iletişim teknolojisi olarak kabul edilen 

internetin altyapısını oluşturduğu mekânın sonu ve nesnenin dönüşümü olarak 

kavramsallaştırılan dönüşüm süreci, 'ağ’lar üzerine odaklanan yeni bir toplumsal 

formasyon paralelinde incelenecektir.  Çalışmanın amacı mekânın sonu ve nesnenin 

dönüşümü olarak ele alınan durumu basit bir belirlenmişlik değil karşılıklı 

bağlantılar ve ilişkiler örüntüsü olarak, iletişim teknolojilerinin gündelik pratikler 

bağlamında özne-nesne ilişkisinin sosyal işlevlerini analiz etmektir. Çalışmada bu 

yönde ilk adımları atmak için, teknolojiyi ciddiyetle ele almamız, onu bu 

araştırmanın hareket noktası olarak kullanmamız; devrimci teknolojik değişimi 

sürecinin gerçekleştiği ve onu şekillendiren toplumsal bağlama yerleştirmemiz; yeni 

tarihi tablonun çizilmesinde kimlik arayışının, tekno-ekonomik değişim kadar güçlü 

olduğunu akılda tutmamız gerekir. 

Teknolojinin özellikle de iletişim teknolojilerinin toplumsal rolünün, 

kuramsal olarak determinist ve semptomatik teknoloji anlayışı şeklinde 

özetlenebilecek iki ana görüşle ele alındığı görülmektedir. Teknolojik determinizm, 

teknolojik gelişmenin tüm ekonomik kalkınmayı ve toplumsal değişmeyi sağladığı 

görüşüdür. Bu görüşün karşısında semptomatik teknoloji anlayışı ise, teknolojik 

yeniliklerin toplumsal değişmenin birer semptomu ve sonucu olarak ortaya çıktığını 

öngörür. Günümüz teknolojik determinizm tartışmalarına değinmek gerekirse; 

teknolojik determinizmin temel varsayımı, yeni teknolojinin -matbaa ya da iletişim 
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uydusu- teknik çalışma ve deney sonucu ‘ortaya çıktığı’ görüşüdür. Bu teknoloji 

daha sonra “içine doğduğu” toplumu ya da sektörü değiştirir. Teknoloji ile kültür 

arasındaki ilişkiyi inceleyen Raymond Williams’a göre ‘bizler’ onu benimseriz 

çünkü bu teknoloji artık yeni modern biçimdir. Çalışmada teknolojinin rolünü daha 

iyi açıklayabilmek adına determinist ve semptomatik anlayışlar sorgulanacak ve 

tarihsel örnekler üzerinde durulacaktır.  

Çalışmanın temel varsayımı; mekanın ve nesnenin dönüşümüyle amaçlanan 

şey özgürleşim değil, mevcut toplum düzenini değiştirilemeyecek ve onu tehdit 

edemeyecek bir platformda yeniden yapılandırılan yazılım içerikleriyle bireyleri 

edilgen kılmak olduğu üzerine temellendirilmiştir. Ayrıca, iletişim teknolojilerinin 

yeni toplumsal biçimler ve süreçleri yarattığı, var olanları da dönüşüme uğrattığı 

üzerinde durulmuştur. 

Özne-Nesne ilişkilerinde yaşanan iletişimsel, duygusal ve algısal dönüşümleri 

ele almadan önce çağın en yaygın kullanılan küresel bilgi ve iletişim teknolojisi 

olarak Đnternet’i tanımlamak, ardından ekonomik anlamda yeniden yapılanan 

kapitalist üretim sürecine paralel olarak enformasyon devrimini incelemek 

gerekmektedir. Post-endüstriyel toplumda küresel yatay iletişimin temelini oluşturan 

ve gündelik hayatımızın içinde bu kadar yer almaya başlayan bu iletişim aracının 

anlaşılması, aynı zamanda insanoğlunun kendisini, yakın çevresini ve buradan yola 

çıkarak toplumu anlamamıza ışık tutacaktır. Đnternet ve yeni iletişim teknolojileriyle 

olan ilişkimizi anlama, çözümleme ve değerlendirme gereksinimi her zamankinden 

çok önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada niteliksel tarihsel analiz yöntemi kullanılmış ve neden sonuç 

ili şkileri arasındaki tarihsel süreç göz önünde tutularak, araştırmanın temel 

çerçevesini oluşturan teknoloji-toplum ilişkisi ve yaşanan sosyal, kültürel, ekonomik 

küresel dönüşüm sürecini daha iyi açıklayabilmek adına onu yapılandıran toplumsal 

bağlama esas alınmıştır. Bu amaçla, Marx'tan ‘üretim araçları’; Weber'den 

‘akılcılaştırma, büyüleme ve büyünün bozulması’; Baudrillard'dan ‘simülasyon’, 

Bourdieu’dan ‘habitus’, Giddens’tan ‘yerinden çıkarma’ kavramları ekseninde 

analizler yapılmıştır. Kaynaklar literatür taraması yöntemi ile toparlanmış ve bugüne 

kadar yapılmış çalışmaların incelenmesiyle hazırlanmıştır. Çalışmada mümkün 



 5

olduğunca birincil kaynak kullanımına özen gösterilmiştir. Çalışma, çağımızda özne-

nesne arasında yaşanan devrim niteliğindeki gelişmelerin daha iyi anlaşılması adına 

gerek temel paradigma dönüşümü gerekse yeni toplumsal formasyonların 

oluşturulmasında iletişim teknolojilerinin işlevlerinin anlaşılması; iletişim bilimleri 

kapsamında bilimsel üretiminin gerçekleşmesi için büyük önem taşımaktadır.  

Çalışmanın ilk bölümünde teknoloji, toplum ve iktidar arasındaki ilişkileri 

daha iyi anlayabilmek adına tarihsel örnekler üzerinde durulmuştur. Teknoloji 

kavramının ne olduğunu, ona getirilen tanımlar çerçevesinde ortaya konmuş ve 

yazının ortaya çıkışından, enformasyon devrimine kadar olan süreç incelenmiştir. 

Đkinci bölümde mekânın sonu olarak ifade edilen dönüşüm süreci, insanoğlunun 

‘yakın’ ve ‘uzak’ kavramlarını adeta yeniden tanıladığı sanayi devrimi başta olmak 

üzere mekânın olası konumları görsel-işitsel coğrafyaları da kapsayacak şekilde ele 

alınmıştır. Kitle iletişim araçları tarihsel bağlama özen gösterilerek anlatılmış ve 

iletişim teknolojilerinin git gide birbirlerinin içinde yer alma eğilimlerinin son durağı 

ve mekânsızlık platformu olarak internet irdelenmiştir.  Üçüncü bölümde sanal 

örgütlenmeler zincirinin esas alındığı yeni bir toplumsal formasyonu ifade eden ağ 

toplumu modeli ortaya atılmıştır. Küresel ağların ortaya çıkışıyla, bilginin üretimin 

temel hammaddesi olduğu bilgi toplumu yerine ‘ağ’lar üzerine odaklanan ağ 

toplumunun yükselişi ifade edilmiştir. Dördüncü ve son bölümde ise nesnenin 

dönüşümü kavramı, özne-meta ilişkisi çerçevesinde ortaya konmuştur. Görsel 

deneyim çağında öznelerin nesneyle olan ilişkisinin giderek dolayımlaşması üzerine 

kuramsallaştırılan ‘dönüşüm’ün kökenleri üzerinde durulmuş ve internet üzerinde 

oynanan oyunlarda sanal nesne alışverişinin artışı örnekler üzerinde gösterilmiştir. 
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BĐRĐNCĐ BÖLÜM 

TEKNOLOJ Đ, TOPLUM VE ĐKT ĐDAR 

 

1.1. Tarihsel Süreçte Đletişim Teknolojilerinin Toplum ve Đktidarla 

Đlişkisi 

 

Đletişim teknolojileri üzerinde mekânın sonu ve nesnenin dönüşümü olarak 

ifade edilmeye çalışılan, teknoloji, toplum ve iktidar eksenindeki temel yapılanmaları 

açıklayabilmek için, öncelikle iletişim teknolojilerinin neler olduğu ve tarihsel 

süreçteki gelişimlerini incelemek gerekmektedir. Ayrıca, iletişim teknolojilerinin 

yeni toplumsal biçimler ve süreçleri yarattığı, varolanları da dönüşüme uğrattığının 

varsayılması noktasında; öncelikle teknoloji kavramının ne olduğunu, ona getirilen 

tanımlar çerçevesinde ortaya koymak faydalı olacaktır. 

Günümüzde, ‘teknoloji’ kavramı, birçok yazar tarafından farklı bir biçimde 

yeniden tanımlanmaktadır. Kelimenin etimolojik kökenine inersek, Antik 

Yunanca’da zanaat, beceri gibi anlamlarda kullanılan ‘techne’ kelimesine, bilgi 

anlamına gelen ‘logos’ ekinin gelmesiyle oluşmuştur (Atabek, 2001: 17).  

Concise Oxford Dictionary, teknolojiyi 'sanayi ile ilgili sanatların bilimi” 

olarak tanımlarken, Büyük Türkçe Sözlük, “insanın doğaya tutunmak ve onu 

kendisine faydalı hale getirmek için yaptığı her türlü alet ve cihaz” tanımını veriyor. 

J.K. Galbraith∗ ise, Yeni Sanayi Devleti (New Industrial State) isimli eserinde, 

teknolojinin Avrupa uygarlığı bağlamında kazandığı özgül niteliği ortaya koyan 

“pratik işlere, bilimsel ve örgütlendirilmiş bilginin uygulanması” tanımını 

geliştirmiştir (Aktaran: Avcı, 1999: 54).  

Dünyanın çeşitli coğrafyalarında, farklı tarihsel süreçler geçirmiş sosyal 

bilimciler teknoloji ekseninde birçok yorum getirmişlerdir. Đranlı sosyolog Chandra 

                                                 
∗ Kanada doğumlu ünlü iktisatçı John Kenneth Galbraith, 1967'de yayınlanan The New Industrial 
State (Yeni Sanayi Devleti) adlı eserinde, sermaye sahipliği ile iş yönetiminin birbirinden ayrıldığı 
dev şirketleri ele almakta – ki bu sonraki bölümlerde ele alacağımız küreselleşme olgusunun temel 
dinamiklerinden biridir- ve şirketlerin sürekli büyümesini öngörmektedir. 
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Muzaffer dünyanın kesin bir varoluşa geçişinde işleyen iki süreçten bahsetmiştir. 

Bunlardan ilki alt seviyede kesin bir birey kavramı; diğeri ise toplum, doğa, ilerleme 

ve modernleşmeyle özdeşleşmiş dünya görüşünde anlamını bulan ‘teknoloji’dir. “Bu 

bakımdan teknoloji kendi kendini sınırlama ilkesini tanımaz; ne boyutları, ne hızı, ne 

de şiddet ölçüsü bakımından kendi kendini ayarlamak ne de kendi kendini 

arındırmanın erdemlerine sahip değildir”(Aktaran: Schuamer, 1979: 176).  

Marx, (2003: 487) kapitalizm aşamasına kadar toplumsal gelişimin ritmini 

‘toplumsal iş’e dayandırırken Postman, (2006: 34) toplumsal ilişkilerin 

belirlenmesinde “teknolojik gelişme”nin rolünü vurgulamıştır. Ona göre, toplumsal 

alanda belirleyici olan üretici güçler değil, iletişim teknolojisinin etkileridir. 

“Rönesans’tan itibaren bilimsel faaliyetle teknik öylesine iç içe geçmiş, daha doğrusu 

bilimsel faaliyet öylesine tekniğe indirgenmiştir ki, bilimsel deneyle sanayileşme 

arasındaki sıkı ilişkiyi de göz önüne alarak, bu ikisini tek bir terimle ifade etmek 

mümkün: Tekniğin egemenliği veya kısaca teknik ” (Avcı, 1990: 16). 

19.Yüzyılla birlikte iletişim teknolojilerinde art arda yaşanan hızlı gelişmeler, 

hem ulusal hem de küresel anlamda yeni iletişimsel deneyimlerin ve yeni bir 

toplumsal formasyonun ortaya çıkışına öncülük etmiştir. Alexandre Graham Bell’in 

1876 yılında telefonu icadıyla sözlü iletişim tekrar önem kazanmış ve sonrasında 

1920’lerde A.B.D.’de gerçek anlamda ilk düzenli radyo yayınlarının başlamasıyla 

sözlü iletişim kitleler arasında yaygınlık kazanmıştır.  1936 yılında Đngiltere’de BBC 

tarafından gerçekleştirilen ilk televizyon yayınıyla birlikte, bir süredir kitle 

iletişiminin öncüsü konumunda olan radyo, hem görsel hem işitsel yapıya sahip olan 

televizyon karşısında gerilemiştir. Kanadalı iletişim bilimci Mcluhan, uydu 

teknolojisiyle de entegre olan televizyon ulaştığı kitle ve kapsama alanı açısından 

‘global köy’ kavramı ile işaret etmiştir. Ancak, John Fiske∗∗’e göre kitle kültürünün 

altüst etmesine rağmen halk kültürü, sözlü  kültür, hala yaşmakta ve televizyon, 

“sadece bu kültürü dışa vurmakla kalmamakta, gerçekte -aynı zamanda- sözlü 

kültürün var olması, yaşaması için kaçınılmaz bir araç olarak kendini göstermektedir. 

                                                 
∗∗ Amerikalı iletişim kuramcısı John Fiske sözlü kültür ya da halk kültürü anlamında “televizyon 
izleyicisi/okuyucusu için temelde katılımcı, aktif olan bir dizi okuma/izleme ilişkisi sunmakta ve 
oyuncu (performer) ile izleyici arasında ya da üretici ile tüketici arasında -sözü bile edilmeye 
değmeyecek- küçük bir farklılık bulunduğunu varsaymaktadır” (Aktaran: Kaplan, 1993: 105). 
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Çünkü televizyon, halk kültürü için son derece önemli olan bir dizi or tak biçimsel 

(formal) ilkeleri, sözleşmeleri (conventions), ortak bir deneyim ve ortak bir söylemin 

üretilmesini sağlamaktadır” (Aktaran: Kaplan, 1993: 104). 

‘Birmingham Kültürel Çalışmalar’ yada diğer adıyla ‘Đngiliz Kültürel 

Çalışmalar’ merkezinin önde gelen isimlerinden Raymond Williams’a göre (2003: 

12-13) teknolojinin özellikle de iletişim teknolojilerinin toplumsal rolünün, kuramsal 

olarak determinist ve semptomatik teknoloji anlayışı şeklinde özetlenebilecek iki ana 

görüşle ele alındığı görülmektedir. Teknolojik determinizm, teknolojik gelişmenin 

tüm ekonomik kalkınmayı ve toplumsal değişmeyi sağladığı görüşüdür. Bu görüşün 

karşısında semptomatik teknoloji anlayışı ise, teknolojik yeniliklerin toplumsal 

değişmenin birer semptomu ve sonucu olarak ortaya çıktığını, bu toplumsal değişim 

içinde gerçeklik ve geçerlik kazandıklarını kabul eder. Bu görüşlerdeki ortak nokta 

iletişim teknolojilerinin toplum üzerinde önemli etkiye ve konuma sahip olmalarıdır. 

Modernite ve postmodernite arasında yaşanan temel paradigma değişimi 

büyük ölçüde yeni iletişim biçimlerini ortaya çıkaran teknolojiyle bağlantılıdır. “Bu 

anlamda postmodernlikten söz etmek, kendine özgü örgütleyici ilkeler sahip yeni bir 

toplumsal totalitenin ortaya çıkışını içeren bir çağ değişikli ğini yada modernlikten 

kopuşu ileri sürmek anlamına gelir” (Featherstone, 2005: 23). Öyleyse teknoloji 

post-endüstriyel bir çağ yönünde gelişen bir hareketin temel noktalarından biridir. 

Baudrillard, (2005: 15) simülasyonların ve modellerin toplumsal dünyayı gerçek ve 

görünüm arasındaki ayrımın silinmesine yol açacak ölçüde şekillendirmesine yol 

açan, üretici bir toplumsal düzenden yeniden üretimci bir toplumsal geçişte, yeni 

teknoloji ve enformasyon biçimlerinin merkezi bir rol oynadığını vurgular  

Marx ve Engels, Alman Đdeolojisinde, egemen sınıfın düşüncelerinin, bütün 

çağlarda egemen düşünceler olduğundan ve toplumda egemen maddi gücü olan 

sınıfın, aynı zamanda ‘zihinsel’ güce sahip olduğundan bahsetmektedirler. Başka bir 

deyişle maddi üretim araçlarını elinde bulunduran sınıf, aynı zamanda zihinsel üretim 

araçlarını da emrinde bulundurur. “Bunlar o kadar birbirinin içine geçmiş 

durumdadırlar ki, kendilerine zihinsel üretim araçları verilmeyenlerin düşünceleri de 

aynı zamanda bu egemen sınıfa bağımlıdır” (2004: 75).  
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Sözünü ettiğimiz yeni teknoloji ve enformasyon biçimlerinin ‘yeni bir üretim’ 

biçimi ortaya çıkışı 20.yüzyılın sonlarında bilgi ve enformasyonun küreselleşmesine 

olanak sağlayan bilgisayar teknolojisi ve internetin gelişimine paralel olarak, sanayi 

toplumundan bilgi toplumuna geçiş tartışmalarını başlatmış, insanlara yeni bir 

iletişim çağını deneyimleme fırsatı sunmuştur. Bilgi toplumu kavramını ortaya koyan 

düşünür Peter F. Drucker’e göre (1998: 267) teknoloji insanın bir uzantısı olduğu 

içindir ki, “teknolojideki temel değişme, her zaman hem dünya görüşümüzü ifade 

eder, hem de dünya görüşümüzü değiştirir.” 

Bilgi toplumu tartışmaları hala sürerken ‘Ağ Toplumunun Yükselişi’ isimli 

eseriyle yeni iletişimsel süreçlerin ve ona bağlı bir toplum modelinin yükselişe 

geçtiğini savunan Đspanyol Sosyolog Manuel Castells (2005: 17) toplumların, tarihsel 

olarak belirlenmiş üretim, deneyim ve iktidar ilişkileriyle yapılanmış insani süreçler 

çerçevesinde örgütlendiğini ileri sürer. “Üretim, insanoğlunun madde üzerindeki, onu 

kendine mal etme, haiz olduğu yarar için bir ürüne dönüştürme, onun bir kısmını 

tüketme, toplumsal olarak belirlenmiş çeşitli hedefler amaçlar doğrultusunda yatırım 

için artı değer biriktirme etkinliğidir”.  

Bu noktadan hareketle teknolojilerin toplumsal üretim süreçleriyle yakından 

ili şkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu ilişki, “hem teknolojilerin mal ve hizmet 

üretimindeki en üst düzeyindeki rolü, hem de teknolojinin kendisinin üretiminin 

karmaşık yapısı nedenleriyle önemlidir”(Atabek, 2001: 18). ‘Teknoloji Toplumu’ 

isimli kitabında teknolojinin toplumla entegrasyon sürecini inceleyen Jaques Ellul, 

tekniğin, makineyi topluma entegre ettiğinden, makinenin ihtiyacı olan dünya tipini 

kurduğundan, açıklığa kavuşturduğundan, düzenleme ve rasyonelleştirme 

yaptığından bahseder (2003: 15). Baudrillard, makinelerin artık yalnızca makine 

ürettiklerine değinmiştir. Sanal teknolojiler mükemmelleştikçe bu gitgide daha da 

gerçek olmaktadır. “Belli bir manevra düzeyinde, suya dalar gibi sanal makinelerin 

içine dalma düzeyinde, artık insan/makine ayrımı yoktur: Makine, karşılıklı yüz yüze 

gelmenin iki tarafına da egemendir. Belki siz sadece onun sahip olduğu uzamın 

uzantısısınız – insan, makinenin sanal gerçekliğine dönüşmüş ve onun aynadaki 

işlemcisi olmuştur” (2001: 131). 
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Bu tanımlardan yola çıkarak, teknolojinin insanoğlunun doğayla ve birbiriyle 

olan sosyal, ekonomik ve iktidar bazındaki ilişkisinde dinamik bir role sahip 

olduğunu söylemek mümkündür.  

Horkheimer ve Adorno’ya göre teknolojide ve bilimde alabildiğine ilerlemiş 

bulunan insanlık, “belirli toplumsal formasyonları aşamadığı için, varolan 

toplumlardaki egemenliğin ve kültürel donanımların etkisiyle, öznelliğini, eskisine 

göre daha da yitirmiş; çağdaş insan, toplumsal konumunun gerçekliğini kendisi 

açısından anlayabilecek bir duruma gelememiştir” (Aktaran: Oskay, 2000) Habermas 

ise (1993: 62) ‘Đdeoloji Olarak Teknik ve Bilim’ isimli kitabında insan türünün 

sosyo-kültürel gelişme modelini, “başlangıcından beri bir yandan varoluşun dış 

koşulları üzerinde artan bir teknik kullanımı gücüyle, diğer yandan kurumsal 

çerçevenin, amaç-rasyonel eylemin genişletilmiş alt-sistemlerine az ya da çok edilgin 

bir uyumu ile belirlendiğini savunmuştur.”  

Frankfurt okulunun önde gelen düşünürlerinden Walter Benjamin ise 

‘Estetize Edilmiş Yaşam’ isimli eserinde, teknolojiyi insanın duyusal yapısını 

karmaşık bir iletişim biçimine bağımlı kıldığı için; insanın algılamalarının dolaysız 

algılamalara indirgenmesine yol açan yeni toplumsal yaşamın, insana kendi 

yaşamının yazarı olabileceği yönünde bir bilinç taşıma olanağı bırakmadığını ifade 

eder. Bu nedenle, yeni dönemde yaşam artık sadece bir şoklar yaşamıdır. “Yaşamda 

kendini boşluk içinde hisseden yaşamı nafile bir uğraş olarak görmeye başlayan 

işliğinin dışındaki insanda toplumsal yaşamın insanın kendisinin dışından 

güdümlenen mekanizması karşısında bağımlı duruma düşmüştür” (1995: 156). Bu 

noktada kitle iletişim araçları dış dünyayı algılamada bir aracı ve süzgeç rolü 

oynamakla kalmayıp, kişiyi ki şinin kendisine bile istedikleri gibi yansıtıp 

benimsetmektedirler. “Ne olunduğu, ne olunması gerektiğini, dışa karşı nasıl 

görünülmesi gerektiğini benimsetebilen kitle iletişim araçları, yeni yeni davranışlar 

edinmeyi, kişinin kendisini kendisine söylenen tiplere benzetmek yönünden de etkin 

olurlar” (Mills, 1974: 440). 

Günümüz tekno-determinizm tartışmalarına değinmek gerekirse; teknolojik 

determinizmin temel varsayımı, yeni teknolojinin -matbaa ya da iletişim uydusu- 

teknik çalışma ve deney sonucu ortaya çıktığı görüşüdür. Bu teknoloji daha sonra 
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‘içine doğduğu’ toplumu ya da sektörü değiştirir. Teknoloji ile kültür arasındaki 

ili şkiyi inceleyen Raymond Williams’a göre ‘Bizler’ onu benimseriz çünkü bu 

teknoloji artık yeni modern biçimdir. Ayrıca bir teknik yenilik toplumsal açıdan 

kendi başına o kadar önemli olmaz. Bir yenilik, ancak üretime yönelik yatırım için 

seçildiği ve bilinçli olarak belirli bir toplumsal kullanım yolunda geliştirildi ği -yani 

teknik bir yenilik olmaktan Çıkıp elverişli bir teknoloji haline gelmeye başladığı- 

zaman genel önem kazanır. Bu, seçme, yatırım ve gelişme süreçleri, mevcut 

toplumsal ve ekonomik ilişkiler çerçevesinde olur. Bu süreçler özgül bir toplum 

düzeninde belirli kullanım ve üstünlükler için tasarlanmıştır (1989: 125). 

Teknoloji ile toplumun ilişkisi açısından vurgulanması gereken şey, devletin 

teknolojik yenilikleri gerek başlatarak, gerek yasaklayarak, gerek onların öncülüğünü 

üstlenerek yüklendiği rölün, belli bir mekan ve zamanda hakim olan toplumsal ve 

kültürel güçleri ifade edip örgütlediğinden dolayı, sürecin tamamı açısından 

belirleyici olduğudur. “Teknoloji, büyük ölçüde bir toplumun kendini, devlet de dahil 

toplumun kurumları üzerinden teknolojik üstünlüğe sevk etme kapasitesini ifade 

eder” (Castells, 2005: 15). Postman’a göre (2006: 24) iyice yerleşmiş her teknoloji, 

“dünyayı özgün bir biçimde inşa eden, bir şeyi diğerlerinden değerli sayan, bir 

düşünceyi, bir beceriyi, bir tutumu diğerlerine göre daha sesli dile getiren ideolojik 

bir önyargıdır.” Modern teknolojiye üretim ilişkilerini yeniden düzenlemesi 

açısından ele alırsak, insanı en çok zevk aldığı çalışma türünden yani elleriyle ve 

beyniyle yaptığı yaratıcı ve yararlı işlerden yoksun bırakmış; ona, çoğu hiç zevk 

vermeyen, bir sürü bölük pörçük işler yüklemiş olduğunu söyleyebiliriz. Az buçuk 

üretici de olsa, bunu dolaylı ve dolambaçlı bir yoldan yapan ve eğer teknoloji biraz 

daha az modern olsaydı çoğu hiç gerekmeyecek nitelikte işlerle aşırı  uğraşlarla 

yüklü insanların sayısı artmıştır. Marx, olacakları görmüş gibidir, önceden yazarken: 

“Üretimin yalnızca yararlı şeylerle sınırlanmasını istiyorlar, ama aşırı miktarda 

yararlı şey üretmenin ortaya bir sürü yararsız insan çıkaracağını unutuyorlar” 

(Aktaran: Schaumer, 1979: 181). 

Teknoloji; insanlık tarihi boyunca iktidar ve toplumsalın ilişkisi açısından 

‘değişim’in belirleyicisi konumda olmuştur. Kimi zaman iktidarı tehdit etmiş kimi 

zamanda iktidarın egemenliğinin inşasında önemli rol oynamıştır. 16 Temmuz 
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1945’te New Mexico’da ‘Alamogordo’ çölünde ilk atom bombasının atılması ve 

sonrasında dünya güç dengesine olan etkilerini örnek olarak verebiliriz (Wriston, 

1994: 8). Devletlerarası ilişkiler bir anda değişmiş, savaşın geldiği bu boyutta 

gezegenimizin yaşamı söz konusu olmuştur. Özellikle, iletişim teknolojileri 

insanların birbirleri ve iktidarın bireylerle olan iletişim süreçlerini doğrudan yada 

dolaylı olarak değişikli ğe uğratmıştır. Örnek vermek gerekirse, Chiapas’taki 

Zapatistaların lideri Subcomandante Marcos, Lacandon ormanının derinliklerinden 

dünyayla ve medyayla Đnternet üzerinden iletişim kurmuştur. Đnternet, 1999’da Çin 

Komünist Partisi’ne meydan okuyan Çinli tarikat Falun Gong’un gelişiminde, Aralık 

1999’da Seattle’da Dünya Ticaret Örgütü’ne karşı protestonun örgütlenmesinde ve 

yayılmasında araçsal bir rol oynamıştır (Castells, 2005: 8). 

Đngiliz kültürel çalışmalarının bir diğer önemli ismi Stuart Hall,  günümüzde 

iletişim kurumlarının ve ilişkilerinin toplumsal alanı nasıl tanımladığını şu şekilde 

ifade eder; “Đletişim araçları siyasal alanın inşasına yardım ediyor; üretken ekonomik 

ili şkileri dolayımlıyorlar, modern endüstriyel sistemler içinde maddi bir güç haline 

geldiler, bizatihi teknolojik olarak tanımlanıyorlar, kültürel olana hükmediyorlar”  

(1997: 84). Bu noktadan hareketle iletişim teknolojileri tarihine kısaca bir göz atmak 

gerekirse ilk büyük devrim niteliğindeki gelişme yazının bulunuşu olmuştur. Uzunca 

bir süre sonra gerçekleşen matbaanın bulunuşu ise insanoğlunun düşünme biçiminde 

önemli değişikliklere yer açmış ve varolan ekonomik, sosyal, siyasal yapıyı 

kökünden değişmiştir. Ardından telgrafın ve mors alfabesinin bulunmasıyla birlikte 

mesafeler daha da azalarak, bilginin aktarımı hızlanmıştır.  

Massimo Baldini (2000: 6), iletişim teknolojilerinin tarihsel gelişimi 

bağlamında son altı bin yıl içinde birbirini izleyen dört farklı kültürden söz 

etmektedir. Bunların ilki ‘sözlü (oral) kültür’ (salt konuşma yolu ile bilgiyi aktarır); 

‘yazılı kültür1’  (sessiz söz teknolojisi olan yazıyı kullanır); ‘tipografi kültürü’ 

(bilgiyi basılı kitap yolu ile aktarır) ve son olarak ‘elektrik-elektronik medya kültürü’ 

(bilgilerin giderek daha hızlı bir biçimde Tv ve radyo gibi iletişim araçları ile 

aktarılması). Bu devrimlerin en belirgin özelliği bilgilerin giderek daha hızlı ve ucuz 

                                                 
1 Yazılı kültür burada M.Baldini’nin terminolojisinden “chirographic” kelimesine karşılık 
gelmektedir. Kelimenin etimolojik kökeni ise Yunanca Kheire: el, ve graphon: yazı olmak üzere iki 
sözcükten oluşmuştur (Baldini, 2005:6). 
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biçimde dağıtılması olmuştur. Ayrıca bu devrimler belli bir süre içinde birbirlerini 

gittikçe daha yakından izlemişlerdir.  

Ong’da (2007: 161) iletişimin yalnızca konuşma dilinden oluştuğu kültürleri, 

‘birincil sözlü kültür’ olarak nitelendirirken, günümüz ileri teknolojisiyle yaşantımıza 

giren, telefon, radyo, televizyon ve diğer elektronik araçların ‘sözlü’ nitelikleri, 

üretimi ve işlevi önce yazı ve metinden çıkıp sonra konuşma diline dönüştüğü için 

‘ikinci sözlü’ kültürü oluşturduğunu ifade etmektedir. 

Đletişim teknolojilerinin insanların birbirleriyle olan iletişim süreçlerini 

hızlandırdıkları ve sözel kültürden yazılı kültüre, tipografi ve elektrik-elektronik 

kültüre olan evriminde mekânsal engelleri ortadan kaldırarak yeni bir boyut 

kazandıklarını söyleyebiliriz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta özellikle 

sanayi devriminden sonra kapitalizmin evrimine paralel olarak ortaya çıkan iletişim 

teknolojilerinin, insana sunulan ‘bilgi’nin niteliğini iktidar ve üretim ilişkileri 

eksenin kökten değiştirmiş olmasıdır. Bilginin dağıtımı hızlanmış ve ucuzlamıştır 

ancak ortaya konan her devrimden sonra iktidar; bilginin içeriğine olan hakimiyetini 

ve kontrolünü arttırmıştır.  

Günümüz teknolojik determinizm∗ tartışmalarının öncesinde, insanın giderek 

dolayımlanan iletişim biçimlerini anlayabilmek için iletişim teknolojilerinin tarihsel 

sürecine odaklanmak faydalı olacaktır. 

 

1.1.1.Bir Đletişim Teknolojisi Olarak Yazının Ortaya Çıkı şı 

Sokrates, Platon’un Phaedrus adlı eserinde Yukarı Mısır’daki büyük kentlerin 

birinin kralı olan Thamus’un öyküsünü anlatır. Thamus, sayılar, aritmetik, geometri, 

astronomi gibi çeşitli buluşları olan tanrı Theuth’u sarayına çağırır: 

“Kral tanrıya bütün o buluşların ne gibi yararları olduğunu sordu ve tanrının 
anlattıklarından beğendiklerini alkışlayıp beğenmediklerini yerdi. Kral bir çok 
şeyi beğendi ve bir o kadarını da yerdi, öyle ki anlatılması çok uzun sürer. 
Ama sıra yazıya gelince Theuth “Ey Kral” dedi, bu bilgi Mısır’lıları daha bilge 
yapacak, bir çok şeyi anımsamalarını kolaylaştıracaktır, çünkü bu bilgi 

                                                 
∗ Raymond Williams’ın terminolojisi eksen alınarak kullanılmıştır. Bu bağlamda teknolojik 
determinizm, teknolojik gelişmenin tüm ekonomik kalkınmayı ve toplumsal değişmeyi sağladığı 
görüşüdür 
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belleğin ve bilgeliğin ilacıdır. Kral yanıtladı “Ey büyük usta Theuth, bir 
yandan sanatı yaratmayı bilenler, öte yandan da onu kullanacak olanların 
bundan ne yarar ve ne zarar görebileceklerini yargılayanlar vardır. Şimdi sen 
yazının babası olduğuna göre, onun asıl değerinin tam aksini söyledin. 
Gerçekten de yazının bulunması, onu öğreneceklerin belleklerinin 
zayıflamasına neden olacaktır. Çünkü her şeyi yazıya bırakıp, kendi içlerinden 
değil, salt o garip işaretlerden anımsamaya çalışacaklar; demek oluyor ki sen 
belleğin ilacını bulmuş değilsin, ancak belleği çağırmasını öğretebilirsin. 
Bilgeliğe gelince, sen müritlerine gerçeği değil, salt dış görünümü 
öğretebilirsin, onlar seni dinleyerek çok şey bildiklerini sanacaklar ama aslında 
hiç bir şey bilmeyecekler, onlarla konuşmak çok zorlaşacak, çünkü bilge değil 
salt fikir sahibi olacaklar”(Aktaran: Postman, 2006: 14). 

 

Burada okuduğumuz metinden yola çıkarsak Platon, bugün birçok insanın 

bilgisayarı gördüğü gibi, yazıyı dışsal, yabancı bir teknoloji olarak görüyordu. 

Bugünse yazıyı öylesine içselleştirmiş durumdayız ki, televizyon, bilgisayar ve 

Đnternet’i kolalıkla teknoloji olarak kabullendiğimiz halde, yazıyı teknoloji olarak 

görmekte zorlanıyoruz. Öncelikle araç gereç kullanımını zorunlu kılması noktasında 

yazı bir teknolojidir. “Gerek matbaa gerekse bilgisayar, dinamik sesi, suskun mekana 

indiren, kelimeyi yaşanan andan koparan yazının yol açtığı yolda ilerletmişlerdir 

yalnızca. Modern insanın zihinsel etkinliği biçimlendiren yazı, M.Ö. 3500 yıllarında 

Mezopotamya’da yaşayan Sümerlerin geliştirdiği ve killer üzerine yazılan çivi 

yazısıdır” (Ong, 1999: 103). 

Bilinen ilk, yazı türlerinden olan ‘Sümer’lerin çivi yazısı (aşağı yukarı 

Đ.Ö.3500), ekonomik işlemleri kayıt etmek için kullanılan, küçük kapalı kapsüller 

içinde saklanan kilden yapılmış sembollerden oluşmaktaydı. Çivi yazısı, önceleri 

sadece hesap ve muhasebe işlerinde daha sonra tarih yada din konularında önemli 

olayları anlatmak veya edebi metinleri yazmak için kullanılmıştır” (Baldini, 2000: 

24). 

Sümerler’de yazının bulunmasından sonra iletişim teknolojisi olarak kilin 

özellikleri, yazının kurallara bağlanmasını, kentlerin yerinden yönetimini, 

tapınakların örgütlenmesinin büyümesi ve dinsel kontrolün artmasıyla 

sonuçlanmıştır. “Yazı ve kil, tapınaklarda dinsel otoriteyle yazı yeteneğini birleştiren 

yazmanların politik gücünü arttırmıştır. O günün yazmanları, günümüz iletişim 
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teknolojilerinden özellikle bilgisayar ve internet bağlantılı yazılım uzmanlarına 

benzemektedir” (Geray, 2003: 8). 

Mezopotamya’da yerleşmiş olan Sümer’lerden sonra “Đ.Ö. 3000’de 

Mısır’lılar, Đ.Ö. 1500’de Çinliler, Đ.S. 50’de Mayalar ve Đ.S. 1400 yıllarında Aztekler 

kendi yazı yöntemlerini bulmuşlardır” (Baldini, 2000: 23). Ong’a göre (1991: 20) 

“sözü mekana bağlayan yazı, dilin gücünü tahminimizden daha fazla pekiştirmiş, 

düşüncenin yapısını değiştirmiş ve bu süreçte bazı lehçeleri ‘grafolekt∗’lere 

dönüştürmüştür. Mısırlılar da Đ.Ö.3000 yıllarında bir yazı bulmuşlardır. Yunanlıların 

‘hiyeroglif’ ∗∗ adını verdikleri bu yazı dinsel yazıtlarda ve anıtlarda kullanılıyordu. 

“Mısırlılar sonradan iki ayrı yazı biçimi daha geliştirmişlerdir: ‘hieratic’ ve 

‘demotic’. Bu üç yazı türü de görüntülü yazı yöntemleri olarak kalmışlardır. Yazı 

yazmak için kamış kalemler ve bir çeşit mürekkep kullanmışlardır” (Baldini, 2000: 

25-26).  

Kanadalı iktisatçı ve iletişim bilimci Harold Innis, ‘Đmparatorluklar ve 

Đletişim Araçları’ isimli kitabında, imparatorlukların kurululuşu, yapılanışı ve 

yıkılışları noktasında iletişim araçlarının önemini vurgulamaktadır. Innis, tarih 

boyunca bir çok imparatorluğun iletişim araçlarının bulunuşuyla bağlantılı olarak 

değişime uğradığını vurgular. Innis’e göre mısırlılar için yazı dinsel nitelikteydi, 

sonraki imparatorluklardaki gibi ticari yada felsefi niteliği yoktur. “Mısır yazısı, 

imparatorluğun yavaş yükselip hızla çöktüğü süreçte, karmaşık biçim ve yapısını 

korudu. Bu karmaşıklık, yazıcılara güç ve statü kazandırdı; din adamlarına karşı 

kralların gücünü zayıflattı ve evrimsel nitelikteki toplumsal değişimleri sınırlandırdı” 

(Đnnis, 2006: 35)  

Papirüsün geliştirilmesiyle din adamları ve hükümdarlar arasındaki ittifak, 

istilacıların kovulmasına ve Mısır’ın geleneksel sınırlarının ötesinde bir 

imparatorluğun doğuşuna da olanak sağladı. “Bir yazma ortamı olarak papirüs, taşın 

aksine son derece hafifti. Nil deltasına yakın yerlerde bulunan bataklıklarla sınırlı 

                                                 
∗ “Gralofekt”, yazıya d,erinden bağımlılığıyla diğer lehçelere egemen olan ve onları kapsayan dildir 
(Ong, 1991: 20). 
∗∗ Hiyeroglif, dini nitelikte oyma yazı anlamına gelen yunanca bir kelimeydi (Đnnis, 2006:39). 
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olan bir bitkiden (Cyperus papyrus), işlenerek yazı yazılabilecek bir malzeme haline 

getiriliyordu”(Đnnis,2006: 41). 

  Bir iletişim teknolojisi olarak yazının, ve yazma ortamı olarak papirüsün 

Mısır’da kullanılmaya başlanmasıyla düşüncenin taşındığı ağır taş ortamdan 

kurtularak hafiflik kazanmasını sağlamıştır. Düşünce taşa göre daha hafif ve 

taşınabilir bir forma ulaşmasıyla mekanla olan bağlantısını koparmış ve 

imparatorluğun örgütlenişini temelden değiştirmiştir. 

Bu noktada Đnnis’e göre (2006:12) imparatorlukların örgütlenişi iki ana 

modeli izler. Đlk model askeridir ve mekanın ele geçirilimesi ile ilgilidir. Đkinci 

model, dinsel ve zamanın ele geçirilimesi ile ilgilidir. “Mekanın askeri ele geçirilişini 

destekleyen medya, nispeten daha hafiftir. Bu nedenle uzakların engelleyici etkilerini 

azaltabilecek niteliktedir. Teokratik imparatorlukları destekleyen medyanın temel 

özelliği dayanıklı olmasıdır ve bu medya sonsuza kadar yaşam, sonsuza kadar devam 

edecek hanedanlar gibi kavramları destekleyebilmiştir.”  

Genel olarak gelişen yazının coğrafi dağılımını inceleyecek olursak Đ.Ö.2000 

yılının ortalarında Akdeniz havzasının doğu bölümünde şu yazı türlerine 

rastlanmaktadır: “Asya’da çivi yazısı, Mısır’da ieratico adı verilen bir çeşit hiyeroglif 

yazı, Girit’te ‘A’ çizgisi, Anadolu’da çivi yazısının yanı sıra araştırmacıların ‘yalancı 

hiyeroglif’ adını verdikleri bir yazı. Tam bu çağlarda (Đ.Ö.15. ve 16.yy.) bugünkü 

Suriye’nin kıyılarında  yerleşmiş olan Finike’liler zamanla bütün dünya alfabelerinin 

kaynağı sayılacak olan sesli harfleri olmayan bir yazı türü oluşturdular” (Baldini, 

2000: 29). 

Yazının bulunuşuyla birlikte sözlü kültür yerini yazılı kültüre bırakmış ve 

insanın algısı yeni bir boyut kazanmıştır. Ong’a göre yazılı kültürlerde, duygu ve 

düşünceleri ifade eden kelimeler somut birer nesneye dönüşür. “Sözlü kültürlerde ise 

geriye en ufak bir iz kalmaz. Kelimelerin temeli sözlü iletişimde bulunur, buna 

karşılık yazı, tüm şiddetiyle kelimeleri görsel boyuta hapseder” (1999: 25). 

Đnnis açısından alfabe, aslında bağımsız yönetime geçişti; alfabe, 

“imparatorluklara oranla kentlerin ve küçük ulusların konumunu daha çok destekledi. 

Buradan hareketle; Fenike kentleri, imparatorluğun başkentlerinden daha çok 
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ticaretle olan ilişkiyi yansıtıyorlardı ve Aramaic dili, sade, çivi yazısının 

karmaşıklığından arınmış ve hızlı yazılabilen geleneksel alfabesiyle, tüccarlara özgü 

bir yazı olarak geliştirildi (2006: 59-82). Finike yazı yöntemi ve onun türevleri olan 

“Aramaic dili ve Đbranice birkaç yüzyıl sonra iletişim alanında gerçek bir devrim 

yapacak olan Yunan alfabesine bilmeden yol açmış ve onun öncüsü olmuşlardır. 

Yunan alfabesinin yaptığı devrim heceyi temel dil birimi olarak almayıp iki yada 

daha fazla soyut sesçil öğelerini sesin atom birimlerine ayırmasıdır”(Baldini,  2000: 

30). Ong’a göre yazı bilinci keskinleştirir. “Doğal ortama yabancılaşmak yararlı 

olduğu kadar, yaşamımızı birçok bakımdan zenginleştiren temel bir gereksinimdir. 

Tam olarak yaşamak ve anlamak için yaşanılana yakınlık kadar uzaklık da gerekir ve 

bilinç bu mesafeyi yazı yardımıyla inşa eder” (1991: 102). 

Konuşma dilinden yazı diline geçiş, aslında görsel mekâna geçiş demektir. Bu 

noktada bir iletişim teknolojisi olarak yazının ardından, insanoğlunun mekânla olan 

ili şkisini ve genel düşünsel yapısını derinden etkileyen bir diğer buluş matbaa’dır. 

 

1.1.2. Tipografik Devrim 

Đletişim teknolojileri arasında, ekonomik, siyasi, sosyal ve genel düşünsel 

yapıyı derinden etkileyen devrim niteliğindeki en büyük buluşlardan biri matbaanın 

bulunması olmuştur. Gutenberg devrimi olarak da nitelendirilen matbaa ile 

değişebilen metal harfler,  düşüncelerin biçimlenmesi ve yaygınlaşmasında yeni 

ufuklar açmıştır. Hatta Postman’a göre (2006: 76) “bilgi çağını başlatan bilgisayar 

değil, 16. yüzyılın ilk yıllarında ortaya çıkan matbaanın keşfidir.” 

Basıldığı sanılan ilk metin ‘Girit’te, Minos’ta bulunan Đ.Ö.1700 tarihli 

‘Phaistos Kursu’dur; kile iyice yerleştirilen kırk beş tahta ve metal kase aracılığıyla 

basılmıştır” (Cavalier, 2004: 17). “Đnsanlar yüzyıllar boyunca çeşitli yüzeylerden 

şekiller basmış; 7.ve 8.yüzyıldan itibaren de önce tahta parçaları üzerine kazınan 

rölyeflerle ilk kez Çinliler, Koreliler ve Japonlar sözel metinleri basmaya 

başlamışlardır” (Ong, 1991: 141). Ancak baskı tarihindeki gerçek değişim, 15. 

yüzyılda alfabe harflerinin kullanılmasıyla, bir yüzeyin basılmasından, bir sayfanın, 

sonra da bütün kitapların basılmasına geçişle yaşanır.  



 18

Tarihte kullanılan yazı malzemeleri olan papirüs ve parşömenin ardından 

günümüzde kullanılan en önemli yazı malzemesi olan kâğıdın “Đ.S.105’lerde Çin’de 

bulunduğu belirtilmektedir. Ancak Avrupa’da ticaretin önemli bir gelişme gösterdiği 

1270’li yıllarda kağıt üretimine geçilmesi tipografik çağın başlamasına ivme 

kazandırmıştır” (Geray, 2003: 10-11).  

Matbaanın sessiz gelişimi 1400’lü yıllarda Almanya’nın Ren bölgesinde 3000 

nüfuslu Mangoza’da Gutenberg olarak tanınan Johannes Genfleish’in küçük 

dükkanında başlar. “Gutenberg, Mangoza’daki farklı politik sınıfların çatışması 

sonucu sürgüne gönderildiği Strasbourg’da, keten yağından yeni tip bir mürekkep 

icad etmiş ve döneminin el sanatkarlarından öğrendiği eritme tekniğini kullanarak, 

kabartma harflerin üzerine eritilmiş kurşun dökerek tek bir tanesinden sayısız kopya 

çıkartmayı başarmıştır” (Baldini, 2000: 60). Rönesans’tan sanayi çağına dek, 

basımcılık alanında çok az teknik buluş olacaktır. Bu yüzyıllar, özellikle “eldeki 

gerecin ussallaştırılmasına; ona, dizgi ve sayfa düzeni kuralları oluşturulmasına; 

çizgilerin yapılanmasına, sonra yeni karakterlerin dökülmesine; bizi elle yazılmış 

harf estetiğinden, günümüzün basılı metnini oluşturan ve büyük bir kitleye okuma 

hatta yazma olanağı sağlayacak, ayrılmış harf estetiğine geçirmeye adanacaktır” 

(Cavalier, 2004: 25). Đlk yıllarda basım işleri Almanların tekelinde kalmış daha sonra 

hızla diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır∗.  

  Matbaanın bulunuşuyla birlikte tamamen yeni olan bir bilgi çevresi ortaya 

çıkmış, astronomi, anatomi ve fizik, okuma bilen herkesçe ulaşılabilir hale gelmiştir. 

Roman ve deneme gibi yeni tarzlar ortaya konulmuş. “Tercüme Đnciller sayesinde 

Tanrı’nın sözü, Tanrı’nın sözleri haline gelmiştir. Ayrıca vurgulanması gereken en 

önemli noktalardan biri de matbaanın, bireyselliğin önemini büyük ölçüde arttıran 

yapısı olmuştur” (Postman, 2006: 80). Ancak matbaanın bulunması ve kitapların 

basılması egemen sözlü kültürün toplumsal bağlamının çözülmesini de beraberinde 

getirmiştir. “Matbaanın bulunması, bireyselliğin düzenleyici olduğu ve psişik bir 

                                                 
∗ Matbaanın kurulduğu başlıca kentler şunlardır: Köln (1464), Basel (1466), Roma (1467), Venedik, 
(1469), Paris, Nürnberg, Utrecht (1470), Milano, Napoli, Floransa (1471), Augusta (1472), Lyon, 
Valencia, Budapeşte (1473), Krakov, Bruge (1474), Lüberk, Breslav (1475), Westminister, Rostrock 
(1476), Cenevre, Palermo, Messina (1478), Londra (1480), Anvers, Laypzig (1481), Odense (1482), 
Stockholm (1483), (Baldini, 2000:62). 
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yapının onay gördüğü toplumsal bir çevre oluşturmuş ve toplumsal etkileri hızla 

görülmeye başlanmıştır. Kitabın basılmasından elli yıl sonra Avrupa toplumlarında 

iletişim çevresi çözülmüş ve değişerek yeniden oluşmuştur” (Alver, 2004: 134). 

Gutengberg devrimi, eski bilgi biçimlerinin tartışma konusu yapılmasına, 

genel bir epistemolojik yeniden yapılanmaya, bir anlamda Descartes’ın ve modern 

düşüncenin ortaya çıkışına yol açmıştır. Bu bağlamda “kullanılan kitle iletişim 

araçlarının maddi nitelikleri, ağırlıkları ve mümkün kıldıkları mülkiyet pratikleri, 

bilginin yapısını ve organizasyonunu temelden belirlemektedir”(Barbier ve Lavenir, 

2001: 8). Avrupa’da basım-yayım faaliyetlerindeki artışa, haber üretim 

faaliyetlerinin yaygınlaşması eşlik etmiştir. “1554’ten itibaren kullanılmaya 

başlanılan haber-mektuplarının ardından 16.yüzyılın sonlarında Köln’de sürekli 

yayınlar ortaya çıkmıştır. Habere erişebilirlik, yeni para-finans merkezlerinin 

gelişimini desteklemiştir”( Đnnis, 2006: 222). 

Matbaa, zamanla düşünme ve anlatım biçimine hükmeden işitsel üstünlüğün 

yerine, yazının başlattığı görsel üstünlüğü geçirmiştir. “Yazı, kelimeleri ses 

dünyasından görsel mekana taşımış, matbaaysa kelimeleri, yazının tek başına hiçbir 

zaman yapamayacağı kadar mekâna yerleştirmiştir adeta bu mekândaki yerlerine 

hapsetmiştir” (Ong, 1991: 145).  

Postman’a göre (2006: 79) matbaa yeni bilgi kaynakları yaratmakla kalmamış 

aynı zamanda kıta genelinde bilim adamları arasındaki etkileşimi arttırmıştır. 

“Bilimsel söylemin standardizasyonu hareketi, tek biçimli matematiksel sembollerin 

kullanımına yol açmış ve standardizasyon, metinlerdeki belirsizlikleri büyük ölçüde 

giderdi ve şemalardaki, grafiklerdeki, görsel malzemelerdeki hataları azaltmıştır.” 

Matbaa, bilimi herkese ait bir teşebbüs haline getirdi. Ayrıca matbaa, “dinin çok 

büyük işlevi olduğu bir ortamda, şeytan işi gibi görülmesine rağmen; basımcılık, 

evrenin ve yaratılışın algılanmasına bile yeni bir boyut getirmiştir” (Cavalier,  2004: 

24) . Bir metni özdeş bir biçimde ve yüzlerce kez yeniden üretmek olanağı 

Gutenberg devriminin önemini ortaya koyar.  

Ong’a göre (1991: 142) her harfin ayrı bir metal parçasına dökülüp 

şekillendirildiği alfabe baskısı, ruhsal açıdan yepyeni bir çığır açmıştır. “Kelime, 
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üretim sürecinin ayrılmaz bir parçası olmuş, bir tür metaya dönüşmüştür. 

Değiştirilebilir parçalardan oluşan, karmaşık ama aynı nesnelerin üretildiği montaj 

hattıyla endüstri tarihinde ilk üretilen ürün, soba, ayakkabı, silah değil, kitap 

olmuştur.” Göstergebilimci yapısalcıların iddialarına karşın zihinsel etkinliği tam 

anlamıyla eşyalaştıran yazı değil, matbaa olmuştur. Ayrıca, basımcılıkla birlikte 

kağıt, anadillerin etkin bir biçimde gelişimini kolaylaştırmış ve milliyetçiliğin 

yükselişinde önemli rol oynamıştır. “Alfabenin büyük ölçekli imalat sanayine 

uyarlanabilir oluşu, edebiyatın, reklâmcılığın ve ticaretin temelini oluşturmuştur. 

Basımcılığın özel bir ürünü olarak kitaplar, ardından da gazeteler, milliyetçiliğin 

temeli niteliğindeki dilin konumunu pekiştirmiştir” ( Đnnis, 2006: 253). 

Matbaa, modern topluma damgasını vuran ‘özel hayat’ anlayışının 

gelişmesindeki başlıca unsurlardan biridir. “Matbaa sayesinde el yazması kitaplardan 

çok daha ufak ve taşınabilir kitaplar basıldığı için, okurun kalabalıktan uzak ve 

tamamen sessiz okuma yaptığı ruhsal ortamda ortaya çıkmıştır” (Ong, 1991: 155). Đlk 

basılı kitaplar devrindeki bir kişinin geniş bir topluluğa yüksek sesle okuduğu 

toplumsal bir etkinlik olan okumanın yerini, bireyselleşmiş okuma deneyimi almıştır.  

Bu bağlamda matbaa, bireyin toplumla ve mekanla olan ilişkisini temelden 

değiştiren iletişim teknolojilerinden biri olmuştur.  

 

1.1.3.Elektrik-Elektronik Medya Kültürü 

Temelleri matbaaya dayanan düşünsel bir birikimin ve ekonomik olarak 

sanayi devriminin gelişimine ivme kazandırdığı radyo, televizyon, telgraf, telefon, 

telsiz-telgraf gibi iletişim teknolojileri 20.yüzyılda insanoğlunun tüm iletişim 

deneyimlerini kökten değiştirmişlerdir.  

Elektronik medya kültürünü oluşturan bu teknolojiler, önceki dönemi 

tanımlayan ‘yazılı kültür’ çağından, ses, görüntü ve sembolün bir arada olduğu 

‘elektronik sözlü kültür’ çağına geçişi gerçekleştirmişlerdir. Daha ileriki bölümlerde 

detaylı olarak işlenecek olan elektrik-elektronik medya kültürünü oluşturan iletişim 

teknolojilerinin toplumsal dönüşümle olan ilişkisine kısaca değinmekte fayda vardır. 
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1850’den itibaren makine endüstrisi gelişmiş, artık makineler makine 

üretmeye başlamıştır. 19 yüzyıl iletişim devrimleri açısından önemli buluşlara sahne 

olmuştur: “Fotoğraf ve telgraf (1830’lar), rotatif (1840’lar), daktilo (1860’lar), 

transatlantik kablo (1866), telefon (1876) film ve telsiz telgraf (1895)” (Postman,  

2006: 55). Duyarlılığı yüksek ekonomi, “gazete kağıdıyla bağlantılı olarak 

yapılanırken, bu ekonominin reklamcılıkla bağlantılı tekelci konumu da yeni bir 

aracın, özellikle radyonun öne çıkışını hızlandırmıştır” (Đnnis, 2006: 242). Ardından 

James Clerk Maxwell 1860’da başlayan ve 1864’de biten araştırmasında 

elektromanyetik dalgaların varlığını ve bu dalgalarla sesin aktarılabileceğini tespit 

etmiştir (Aziz, 2002: 6). Bu tespitten sonra insan sesinin aktarıldığı ilk bağlantı ise  

1908’de Eiffel Kulesi ile Villejuif arasında gerçekleştirilmi ştir. Amerika'da, yine Lee 

De Forest, Caruso'nun şarkısını New York'taki Metropolitan Operası'nın binasından 

yirmi kilometre uzağa aktarmıştır (Jeanneney, 2009: 144). Đlk düzenli radyo yayınları 

ise 1920 yılında ABD’de ve Hollanda’da yapılmaya başlanmıştır (Baldini, 2000: 90). 

Elektronik kültürün başlangıcı olarak kabul edilen telgraf ve ardından 

elektromanyetik dalgaların bulunmasını 1950'li yıllardan itibaren kullanımı 

yaygınlaşmaya başlayan televizyon izlemiş ve enformasyon tekeli için mücadeleleri 

beraberinde getirmiştir. “Avrupa'da matbaanın bulunması sonrasında 16. yüzyılda 

tipografik kültürün elde ettiği toplumu şekillendirme gücüne elektronik kültürü 

güçlendiren televizyon sahip olmuş ve tipografik kültürün ürünü olan kitap ile 

elektronik kültürün ürünü televizyon arasında mücadele başlamıştır” (Alver,  2004: 

136). 

Đkinci dünya savaşı sonrasında televizyon, önceki modellerin doğrudan 

mirasçısı olarak ortaya çıkmıştır (Barbier ve Lavenir, 2001: 16). Televizyon, hem 

açık bir biçimde siyaset programlarında, hem de kurgu ve eğlence programlarında 

giderek Jürgen Habermas’ın verdiği anlamla, referansın kamusal alanı gibi işlev 

görerek dünyanın, toplumun, bireyin, ahlaki değerlerin, tavırların, temsillerinin 

karşılaşıp yeniden bir araya geldikleri ayrıcalıklı bir yer olmuştur. Çünkü “kitle 

iletişim araçlarıyla yayılan kültür bir entegrasyon kültürüdür: sadece bilgi ile akıl 

yürütmeyi, yayıncılık biçimleri ile psikolojik edebiyatın biçimlerini humarı 

interest'çe belirlenen bir eğlenceye ve "yaşam yardımına entegre etmekle kalmaz; 



 22

aynı zamanda reklamcılığın unsurlarını asimile edecek kadar, hatta bir tür süper 

slogan işlevi görecek kadar da esnektir” (Habermas, 2007: 301). 

Elektronik medya kültürü aynı zamanda, anlamın üretimi ve dönüştürümü 

modern toplumlardaki kültürel ilişkilerin bir parçası ve bölümüdür: “sağduyunun ve 

toplumsal dünyaya ilişkin gündelik ‘bilgi’nin nasıl yapılanacağını ve alan boyunca 

süreklilik gösteren iktidar oyununun –tahakküm kurma ve tabi olma oyunun- 

düzenler. Yapı, anlam ve iktidar oyunu dışında işleyen güçsüz ve sınırsız iletişim 

şebekesi modeli artık terk edilmelidir” (Đrvan, 2002: 93). 

Sınırsız iletişim şebekesi modeli Baudrillard’e göre mesafeyi ortadan kaldırmış 

ve her şeyin üzerine karar verilemez bir duruma getirmiştir. 

“Ne sanatta, ne ahlakta, ne de politikada. Mesafenin ortadan kaldırılmasıyla, 
‘mesafe pathos’unun ortadan kaldırılmasıyla her şey, üzerine karar verilemez 
bir duruma bürünüyor. Fiziğin alanına kadar uzanıyor bu: Alıcının ve yayın 
kaynağının fazlasıyla birbirine yakınlığı, dalgaları birbirine karıştıran bir 
Larsen etkisi yaratıyor. Olayın ve bu olayın gerçek zamanlı yayınının fazlasıyla 
birbirine yakınlığı, bir karar verememezlik yaratıyor, olayın tarihsel boyutunu 
alıp götüren ve onun belleğini çalan olayın sanallığını yaratıyor. Sanal 
teknolojilerin karar verilemez şeyler üretmesi ya da geri dönüşümlü bu 
teknolojileri yaratan evrenimizin karar veremez bir evren olması bile bir karar 
verilememezlik durumudur ”(2001: 129). 

Ernst Cassier’in belirttiği gibi: “Fiziksel gerçekçilik, insanın sembolik 

faaliyetlerindeki gelişmelerle orantılı olarak geri çekiliyor gibidir. Đnsan şeylerin 

kendileriyle ilgilenmenin yerine, bir bakıma durmadan kendi kendisiyle 

konuşmaktadır. Đnsan, dilsel biçimler, sanatsal imgeler, mitsel semboller ya da dinsel 

ayinlerle kendi etrafına öyle bir zar örmüştür ki, yapay bir aracın dolayımı olmadan 

hiçbir şey göremez ya da bilemez” (Postman, 1994: 19). 

Ulusal sınırların ötesinde ve ‘aynı andalık’ üzerine kurulu bir kitle iletişim 

aracı olarak televizyonun dünyayı algılayış biçimini ‘global köy’ kavramıyla ifade 

eden McLuhan’a göre (2001: 11) günümüzde işitsel olan ile görsel olan, ışığın 

patlayıcı hızıyla birbirine çarpmaktadırlar. Elektrik akımı, birbirinden farklı olan 

toplumları bütün yerkürede, sık sık dünyada değer çatışmalarına ve doğası gergin 

kültürel rahatsızlıklara yol açan aşındırıcı bir temas noktasına getirmiş ve böylelikle, 

örneğin Beyrut’ta bir rehine alındığında dünyanın öteki tarafında bulunan tüm bir 

ulusun tehlikeyle yüz yüze kalması olmuştur. Ancak McLuhan’ın global köyünü 
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Williams eleştirmektedir; “Đletişim yollarının bütün etkinlikleri sonuçta, 

sosyallikten yoksun, soyutlanmış bir sinir sistemindeki fizik olaylardır ve bunlar, 

yalnızca değişken duyum oranlarınca birbirlerinden ayrılırlar. Ancak bu tümüyle 

tarihsel ve sosyal olmayan tabandan, toplumun belirli imajlarını, ‘elektronik çağ’ ve 

‘global köy’ tarafından belirlenen ‘yeniden kabileleştirme’yi yansıtır” (2003: 107). 

Ong’a göre (1991: 160) elektronik medya kültürü, hem kelimenin yazıyla 

başlayıp matbaayla pekiştirilen mekân bağlarını dönüştürmüş, hem de bilincimizi 

ikincil sözlü kültür çağına sokmuştur. Baldini’ye göre ise (2000: 92) “elektrik ve 

elektronik teknolojisinin ürünleri olan radyodan uyduya kadar sözü geçen tüm 

araçlar, aynı mesajı aynı anda birbirlerinden çok uzakta olan birçok kişiye 

ulaştırabilecek güçtedirler.” Kitle iletişim araçları, okuma yazma kurallarını, 

eğlenmenin zaman ve özelliklerini değiştirmiş, duyuları yeniden biçimlendirmiştir. 

Modernliği engellenemez bir ‘juggernaut’∗ olarak gören Giddens’ın da ifade ettiği 

üzere anında “elektronik iletişim sadece haberlerin yada bilgilerin daha çabuk 

aktarılmasını sağlayan bir yol değil. Anında elektronik iletişimin varlığı, ister zengin 

olsun ister yoksul olalım, yaşamlarımızın tüm dokusunun değişmesine neden 

olmaktadır” (2000: 24). 

 Medya ve kitle iletişim teknolojileri gelişen endüstriyel ve kapitalist ilişkiler 

temelinde, teknolojik ilerlemenin de etkisiyle, toplumsal evrimin gelişme aşamaları 

içinde ulusal ve uluslar arası ilişkileri düzenleme aracı olma işlevini sürdürmüştür. 

“ Đkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sermayenin yer değiştirme hareketlerinin ve dünya 

güç ilişkilerinin dengelenmesinde bu araçlar yeni işlevler kazanmışlardır” (Önür,  

2002: 101). 

Televizyonun ekonomik yapılanmasına bakacak olursak 20.yüzyıl kapitalist 

üretim anlayışıyla paralel olarak yapılandığını gözlemleyebiliriz. Entegre bir sanayi 

haline gelmeye başlayan medya ve bu sanayinin önemli kolu televizyon, uluslararası 

büyüyen pazarlarda aynı malla daha fazla tüketiciye ulaşmanın yollarını aramakta ve 

bunun koşullarını oluşturmaya çalışmaktadır. “Kamu televizyon tekellerinin 

                                                 
∗ Juggernaut: Đnsanlar olarak ortaklaşa bir dereceye kadar yöneldirebildiğimiz; ancak, denetimizden 
çıkıp parça parça olabilme tehlikesini de taşıyan çok büyük bir güce sahip, başıboş bir araç. (Giddens, 
2000:138) 



 24

yıkılmasıyla ticari televizyon yayıncılığı anlayışı ve onun yeni çokuluslu 

yatırımcıları televizyon yayıncılığını uluslararası bir boyuta taşınmıştır” (Pekman, 

1999: 89). Bu noktada kültürün, insanların birbirleri ve doğa ile olan etkileşim ve 

uyum çabalarının ürünü olma özelliğini “kitle ileti şim araçlarının ortaya çıkışıyla 

yitirdiğini ve endüstri toplumunun pazar ortamında tüketilen bir meta haline 

geldiğini söylemek mümkündür” (Mete, 1999: 50). Dolayısıyla, “kitle iletişim 

araçlarının yaratılışı, yapısı ve kullanılışının kapitalin hareketine uyumludur” 

(Erdoğan, 1997: 307). George Ritzer, ‘Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek’ 

isimli kitabında, yeni tüketim olanakları yaratan kitle iletişim araçları ile geleneksel 

tüketim arasındaki ilişkiyi şu şekilde irdelemiştir: 

“Yeni tüketim araçları büyüleme yeteneğine sahiptir ve birçok açıdan hayli 
seyirliktir, ama her şeyin ötesinde de hayli etkili satış makineleridir, bu 
kadar etkili olan günümüzün tüketim araçları, ‘yaratıcı yıkma’ süreci 
aracılığıyla yerlerini, sonunda, satış makineleri olarak sonsuz derecede daha 
büyüleyici, seyirlik ve etkili daha da yeni tüketim araçlarına bırakacaktır. 
Postmodern yeniden büyüleme süreçleri Bu( sayfalarda genellikle yeni 
tüketim araçlarının kurtuluşu olarak, büyünün bozulmasının getirdiği 
sorunların üstesinden gelmelerine ve daha da fazla tüketicinin gözünde çekici 
olmalarına olanak sağlama anlamında yorumlandı. Bununla birlikte, yeni 
tüketim araçlarının evle iç içe geçmesi, birçok başka tüketim aracının 
varlığını tehdit etmektedir. Tıpkı sinemaların televizyon ve daha sonra video 
ve video kiralama dükkânlarının ortaya çıkışıyla tehdit edilmesi gibi, çağdaş 
alışveriş merkezleri, zincir mağazalar, süper mağazalar vb. de evden 
alışveriş kanalları, siber alışveriş merkezleri ve her yerde hazır ve nazır 
postayla sipariş kataloglarıyla giderek artan alışveriş olanağının tehdidi 
altındadır” (Ritzer, 2000.257). 

‘Yakının uzak, uzağın yakın’ kılınmasının en etkin yolunun bulunması demek 

olan kitle iletişim araçları tüketim ideolojisini yaşam felsefesine dönüştürmüştür.  

Elektrik-elektronik medya kültürünün başlangıcını oluşturan telgrafın 

bulunmasından önce bilginin ulaşımı, buharlı gemilerin, trenin yada nehirlerin 

akışına bağlıyken, elektronik çağla birlikte iletişim terimi; hem bilgiyi içerecek 

şekilde hem de ‘aynı andalığa’ odaklanan bir yapıyla yeni bir anlam kazanmıştır. Bu 

yeni kültürle birlikte insanoğlunun, zaman ve mekanla olan algısı ve ilişkisi geri 

dönülemeyecek bir biçimde değişmiştir. 
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1.2. Post-Endüstriyel Yapılanma Süreci ve Enformasyon Devrimi 

Đnsanoğlu tarih boyunca belli teknolojilerin kullanımıyla, üretim ilişkilerini 

de kökten değişime uğratmıştır. Đlkel toplumdan yerleşik tarım toplumuna geçiş 

sürecinde tarım teknolojileri nasıl ki değişimin ana belirleyicisi konumundaysa 

mekanik düşünce ve bu teknolojinin ürünü olan makineler sanayi toplumunun temel 

dönüştürücü unsuru olmuştur. Đlk toplumsal dönüşümün yaşanmasından bir 

sonrakine olan süreç teknoloji ile insanoğlu arasındaki işbirliğiyle paralel olarak 

giderek hızlanmıştır.  

Bu anlamda sanayi toplumundan bilgi toplumuna dönüşümün, çok daha hızlı 

gerçekleşmesinin temel nedeni, “yeni teknolojilerin gelişme hızı ile insanların bu 

teknolojilere uyum sağlama esnekliğinin yüksekliğinden kaynaklanmaktadır” (Erkan, 

1994: 11). 

20.yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan ve kapitalizmin yeniden 

yapılanmasıyla ilişkilendirilebilecek olan hızlı gelişmelerle birlikte insanlık tarihi,  

tarım ve sanayi toplumu aşamalarından sonra enformasyon toplumuna doğru geçiş 

sürecini yaşamaya başlamıştır.  

Çağımızın toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik görünümünü değiştiren 

ve bilginin, üretimin temel hammaddesi olarak kullanılmaya başlandığı bu 

dönüşümün teknolojik altyapısını ‘Enformasyon Devrimi’ olarak 

nitelendirebileceğimiz sayısal teknolojilerin ortaya çıkması oluşturmaktadır. Bu 

teknolojilerin dayanak noktası oluşturduğu küreselleşme hareketiyle, kapitalizm 

kendini yarattığı sayısız ‘ağ’larla yenileyerek bir dünya sistemi olma yolunda ciddi 

mesafeler katetmiştir. 

“ Đkinci Dünya Savaşı’nı izleyen yaklaşık otuz yıl içinde, birçok piyasa 

ekonomisine beklenmedik bir ekonomik refah, bir toplumsal istikrar getiren 

Keynesçi kapitalist büyüme modeli, 1970’lerin başında içine düştüğü krizin de 

etkisiyle kendi iç sınırlılıklarının duvarına toslamıştır” (Castells, 2005: 17). Bu 

noktada Henry Ford’un bilimsel yönetim ilkeleri ile birleştirerek tasarladığı üretim 

sistemi ile gündeme gelen fordizm, 1970’li yıllarda yaşadığı krizin sonucunda 

kapitalizmin kendisini yeniden üretme girişiminin sonucunda Post-fordizm adı 
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verilen yeni bir üretim anlayışını da beraberinde getirmiştir. “Post-fordizm olarak 

nitelenen kapitalizmin bu yeniden yapılanma sürecinde üretim, tüketim, örgütlenme 

kalıpları değiştirildi ği gibi devletin işlevleri de yeniden tanımlanmıştır” (Dağdelen, 

2005).  

Kapitalizmin kendini yenilemesi bağlamında teknolojinin, ekonomi ve iktidar 

boyutundaki etkileşimi ve toplumsal dönüşüme etkileri konusuna dikkati çeken ilk 

isimlerden biri Sovyet ekonomist Nikolay Kontradiev’dir. 1920’li yıllarda 

Kontradiev’in ortaya attığı ‘uzun dalga’ yada ‘Kontradiev dalgaları’ kuramına göre; 

“Kapitalist ekonomilerin gelişim sürecinde, yaklaşık elli yılda bir yükselme 
ve krizler döngüsel olarak gerçekleşecektir. (Schumpeter ise bu fikri 
1930’larda ‘teknolojik buluş’, ‘buluş yapan girişimcilerin rolü’ fenomenleri 
ile kuramlaştırmıştı) 

 
1.dalga,   1770-1830:   Endüstri devrimi 
2.dalga, 1830-1880: Buharı gücü ve demiryolu teknolojisinin geliştirilmesi 
3.dalga,   1880-1930:   (Elektrikli) Ağır sanayi 
4.dalga,   1930-1980:    Fordizm 
5.dalga,   1980-   ?   :    Post-fordizm 
 
Görüldüğü üzere, Kontradiev’in metodolojisi uyarınca, post-fordizmin, 
kapitalizmin en son döngüsel aşaması olduğu söylenebilmektedir” 
(Dağdelen, 2005). 

Erkan’a göre (1994: 73) sanayi toplumuna geçişin ‘motoru’ olma işlevini 

buharlı makineler üstlenmiş buna karşın beşinci dalgayı ifade eden bilgi toplumuna 

geçişi de bilgi ve iletişim teknolojisi alanındaki gelişmeler ortaya çıkarmıştır. 

Mattelart’a göre (2004: 103) teknoloji, fordizmden, postfordizme geçişte  

ekonominin küreselleşmesinin temel mantığına uyarlanmıştır. Dünyanın sistem 

olarak kurulmasının hızlanması ve pazar-dünyanın barışçıl genişlemesinin altyapısı 

enformasyon devrimiyle bağlantılıdır. Kapitalizmin yeniden yapılanma sürecine 

girmesiyle enformasyon teknolojisi devrimi, 1980’lerden itibaren kapitalist sistemin 

temel bir yeniden yapılanma sürecinin uygulanmasında, araçsal bir öneme sahiptir. 

“Enformasyonelizm, ekonomik faaliyetlerin, toplumsal örgütlenmenin yeni maddi ve 

teknolojik temeli olarak ortaya çıkışıyla şekillenmiştir” (Castells, 2005:17). 

Yaşanan bu değişimleri iktidar-teknoloji ve ekonomi etkileşimi ekseninde 

yorumlamak gerekirse kapitalizmin ve endüstriyalizmin geçirdiği evrimsel 

açılımlarla belirginleşen küresel eğilimler, ulus devletlerini değişime ve yeniden 
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yapılanma sürecine itmiştir. Devletin etkinlik alanı giderek daralmakta, devletin 

kendi iç dinamiklerini belirlediği süreçten dış dinamiklerin, içe olan etkilerinin arttığı 

karşılıklı etkileşime geçilmiştir. “ Đletişim merkeze göre çevrenin yapılanan 

değişimlerinde; hem etkileşimin kurulmasında, hem de kültürel alanın 

manipulasyonunun sağlanmasında, yönlendirici olmaktadır. Bilgi stratejik bir kontrol 

alanına dönüştüğü için devlet, hem ulus içi hem de uluslar arası alana açılımda 

genişlemiştir” (Önür, 2002: 218). 

Kapitalizmin krizi aşmak için yeniden yapılanması ile yeni bir bilimsel-

teknolojik devrimin ortaya çıkışı hemen hemen eş zamanlı gelişmelerdir. “Bu devrim 

içerisinde; bilgi üretimi, bilginin düzenlenmesi ve bilginin bir üretim faktörü olarak 

önem kazanması üretim ilişkilerini de yeniden yapılandırmıştır” (Dağdelelen, 2005). 

Enformasyon teknolojisi devrimi bu noktada devreye girmiş ve bilgiyi üretimin 

temel hammaddesi olarak belirlemiştir. 

Yeni enformasyonel kalkınma biçiminde, üretkenliğin kaynağı, bilgi üretme, 

bilgi işleme ve sembollerle iletişim teknolojisindedir. Enformasyonel kalkınma 

biçimine özgü olan şey, bilginin üzerine bilgi gelmesi eyleminin bizzat üretkenliğin 

ana kaynağı olmasıdır. “Bilgiyi işleme, bir üretkenlik kaynağı olarak bilgi işlem 

teknolojisinin geliştirilmesine odaklanmıştır: bilgi işlem teknolojinsin geliştirilmesi, 

teknolojinin kaynağındaki bilgi ile teknolojinin bilgi üretimini, bilgi işlemeyi 

geliştirmek için kullanılması arasında kurulan döngüde gerçekleşir” (Castells,  2005: 

21). 

Bugün yaşanan teknoloji devriminin kapitalizm için temel önemde bir araç 

olduğunu söylemek mümkündür. Bu anlamda, teknoloji devrimi de kapitalizmin 

küresel olarak yeniden inşa edildiği bir dönemde ortaya çıkmış ve yayılmıştır 

Etkileşimli bilgisayar ağları, yeni iletişim biçimleri ve kanalları yaratarak, gündelik 

yaşamın bu teknolojiler üzerinde yeniden üretimini olanaklı kılmaktadır. Ancak yeni 

iletişim biçimleri bilginin erişim niteliğini de kökten değiştirmiştir.  

Bilgiye limitsiz bir biçimde fakat güvenilirlikten tamamen yoksun olarak 

ulaşmaktayız. Đletişim biçiminin yeni niteliği; görüşme yapılan yada para transfer 

edilen ortamı, aracıyı yada kişiyi sorgulamanın son bulduğu ve adeta farklı yerleri 
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görme büyüsüne kapılıp, onun yerine kararlar veren rehberlerle yolculuk eden Marco 

Polo’nun dijital olarak üretildiği yapıdadır (Beardon,1998: 346).  

Bazı yazar ve düşünürler ile, sosyal bilimciler şu anda girmekte olduğumuz 

dönemi farklı şekillerde tanımlamışlardır. Bu yeni toplumsal yapıyı Daniel Bell 

‘Endüstri sonrası toplum’ Peter F.Drucker ‘bilgi toplumu’, Zbigniev Brzezinski 

‘Teknokratik çağ’, John Naisbitt ve Patrico Aburdane, ‘Büyük yönelimler çağı’ ve 

Yoneki Masuda ise ‘Enformasyon toplumu’ olarak nitelendirmişlerdir. 

Enformasyon yada bilgi toplumu, yalnızca bilgi ve iletişim teknolojilerine 

bağlı modellerinin inşası, üretimi, işlenmesi ve buna bağlı temel üretkenliğin 

kaynağını oluşturmasının dışında, teknolojik biçimlerin ekonomik sistem ve 

çerçevesindeki başlıca etkinliklerden başlayarak günlük hayatın nesnelerine ve 

alışkanlıklarına kadar uzanan bir toplum modelini ifade etmektedir. 

Bu bağlamda, birey ve toplum üzerinde büyük dönüşümlere yol açan 

küreselleşme teknolojileri, alt-yapıyı oluşturan ekonomik yapılanmaya paralel olarak 

teknoloji ve toplum arasında süregelen karşılıklı bir etkileşimin sonucu olarak 

üretilmektedir. 

Yeni bilgi ve iletişim teknolojileri, oluşturulan küresel ağlarla birlikte 

dünyayı tek ve ortak bir platform üzerinde birleştirmektedir. Bilgisayar teknolojisinin 

araçsal olarak kullanımıyla, geniş bir sanal örgütlenmeler zinciri kurulmaktadır. Bu 

noktadan hareketle ileriki bölümde de ele alacağımız ‘mekânın sonu’ bu durumun 

verisel alt sistemini işaret etmektedir. Bu alt sistem insanoğlunun mekândan bağını 

koparmış, çeşitli internet siteleri ve yazılımlar (MMOG) üzerinde ileri kapitalist 

toplumun yalnızca tüketim alışkanlıkları boyutunda değil diğer tüm boyutlarda da 

dönüşümünü zorunlu kılmıştır.  
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ĐKĐNCĐ BÖLÜM 

MEKÂNIN SONU 

 

2.1. Yakın ve Uzağı Yeniden Tanımlamak: Sanayi Devrimi ve Ulaşım 

Araçları 

Fransız devriminin düşünsel zeminini hazırladığı, 19.yüzyıl Đngiltere’sinde 

ortaya çıkan sanayi devrimiyle; ulusların kimliklerini yeniden tartıştığı, teknik 

anlamda yaşanan bir çok gelişmeye rağmen geleceğe karşı umutsuzluk ve korkunun 

yükseldiği, tanrının varlığının sorgulandığı, bilimin önem kazandığı sekülerleşen bir 

dünyanın ilk adımları atılmıştır. Yeni üretim tekniklerinin sanayi devrimine ivme 

kazandırdığı bu süreçte, ulaşım alanında buharlı gemilerin, demiryolu ağlarının 

ortaya çıkışıyla ‘yakın’ ve ‘uzak’ kavramları insanoğlunun mekânla olan ilişkisi 

boyutunda adeta yeniden tanımlanmıştır.  

Mekânla ilişkili araçsal ve iletişimsel deneyimlerin dönüşümünü irdelemeden 

önce ‘mekan’ ekseninde ortaya konulan tanımları incelemek faydalı olacaktır. Mekân 

sosyal bir yapılanmadır. “Đnsanların birbirleriyle irtibata geçtikleri yerde ortaya çıkar. 

Sadece toprak yada insanla tarif edilemez; şahıslarla, kültürle, gelenekle ve mimari 

ile kaimdir. Aidiyet, şahsiyet ve entegrasyon mekanda boy atar, yeşerir. Mekanın 

kültürel bir hafızası vardır” (Koçdemir, 2002: 47). 

Mekân, moderniteyle birlikte, tüketim talepleri doğrultusunda esnetilmiş ve 

genişletilmiş, karmaşık bir anlam bütünlüğüne sahip mekanın büyüsü ise ‘büyü’den 

başka bir deyişle ‘anlam’dan arınma adına Weber terminolojisiyle ‘Büyübozumuna’ 

uğratılıp rasyonelleştirilmi ştir. Mekanın moderniteden, olan yolculuğunu ‘Post-

Modern Elysıum2’ olarak ta nitelendirebiliriz. 

1789 Fransız devrimi ve 19.yüzyıl’da Sanayi devrimi ile birlikte batı, biri 

tekno-ekonomik temelli, diğeri ideolojik temelli iki devrim sürecini çok yakın zaman 

aralığında yaşamıştır. Bir önceki devrimin etkisini içinde barındıran ve Đngiltere’de 
                                                 
2 ‘Elysium’ Latince cennet anlamına gelmekle birlikte, ‘Dido ve Aeneas’ isimli yunan söylencesindeki 
kahramanların sonsuz huzur bulacakları kurtulmuşların adalarına (Elysion) işaret eder. Vergilius’un 
Aeneas’ında, ‘Elysium’ Yeraltı Dünyası’ndadır. Ayrıca kült Frp (fantasty role playing) sisteminde 
insanoğlunun kendisine yarattığı cennettir. 
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başlayan Sanayi devrimiyle insanlık büyük bir değişim sürecine girmiştir. Sanayi 

devrimini başlatan ülke konumunda olan Đngiltere’de değişimin kökenleri, 

yüzyılımızın en önemli tarihçilerinden olan Eric Hosbawn’a göre (2005: 47) devletin 

sistemli ve yoğun yardımıyla desteklenen ihracatla, kıvılcımı sağlamış ve sanayinin 

‘sürükleyici sektörü’ olarak, deniz taşımacılığında da önemli gelişmelere yol 

açmıştır. “Đç pazar, yaygın bir sanayi ekonomisi için geniş bir temel sağlamış ve ülke 

içi karayolu taşımacılığında önemli yeniliklerin meydana gelmesinde teşvik edici 

olmuştur.” 

Sanayi devriminin en önemli işlevlerinden birisi de bilim, teknoloji ve 

endüstrinin işbirliği olmuştur. “Buhar makinesi 1765 yılında teknisyen James Watt 

tarafından uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda bulunmuştur. Buhar gücünün 

makinelerde kullanılması ekonomik hayatta ve insani yaşayış tarzında büyük bir 

değişime sebep olmuştur” (Köhnen, 1965:1 59) Buhar makinesinin icadı insanlık 

tarihindeki en önemli teknolojik gelişmelerden biridir.  Buhar makinesi bir anlamda 

sanayi devrimini simgelerken, üretimde kol gücünün yerini makineler almaya 

başlamıştır. Teknolojik değişimler sayesinde ulaşım alanında sağlanan önemli 

gelişmeler, ticareti dünya çapında küresel bir yapıya doğru taşımıştır. Teknoloji 

endüstri alanında olduğu kadar toplumsal alanda da öncü rol oynamıştır. 

Buhar gücündeki ilerlemelerle tren ve gemi ulaşımında da gelişmeler 

gerçekleşmiştir. Buhar kuvvetinin bulunması ve makinelerde kullanılması sonucunda 

tekniğin hızla ilerlemesi, endüstriyi ekonominin en verimli sektörü haline getirmiştir. 

“Ulaşımda, demiryollarının yapılması, gümrüklerin kısmen kaldırılması, üretimin 

artması ve siyasi olaylar bütün dünyada hızla ilerleyerek ülkeleri ve kıtaları 

ekonomik bakımdan birbirlerine yakınlaştırmıştır ”(Köhnen, 1965: 144). 

Erkan’a göre buhar makinesinin bulunması ile teknolojik açıdan, modern 

liberal ekonominin kurucularından olan Adam Smith’in 1776’da çok ses getiren 

‘Milletlerin Zenginliği’ adlı eseri ile ekonomik açıdan ve 1789 Fransız Đhtilali ile 

politik gelişmeler açısından belirleyici olmuştur. Dolayısıyla sanayi devrimi 

Đngiltere’de başlayan teknolojik ve ekonomik devrimle, Fransa ‘da gerçeklesen 

politik devrimin ortak ürünü olarak gerçekleşmiş bir devrimdir. “Sanayi devriminin 

bir ayağı teknolojik-ekonomik temele, bir ayağı ise politik-ideolojik temele dayalıdır 
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ve bu nedenle tüm toplumsal yasamı etkisi altına almıştır” (1997: 3-4). Ancak bunlar 

tüm dünyada eş-zamanlı olarak yaşanmamıştır. Sanayi devrimi ve bu devrimi 

oluşturan gelişmeler Đngiltere’den başlayarak zamanla tüm dünyayı sarmıştır.  

Sanayi devrimiyle birlikte seri üretim başlamış ve buna bağlı olarak enerji 

ihtiyacı artmış, kömür dışında yeni enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulmuştur. Petrol, 

elektrik vb. gibi yeni enerji kaynaklarını kullanabilmek için elektrik türbinleri, 

elektrik motorları, içten yanmalı motorlar gibi yeni güç kaynaklarına ihtiyaç 

duyulmuş ve üretilmiştir. 

Madencilikte 1790’lardan itibaren gelişmiş tekniklerin kullanılmaya 

başlanması, demiryolunun icadı ve geliştirilmesine olanak sağlamıştır. “1856’da 

Đngiliz Henry Bessemer’ın çelik dökümü metodunu bulmasının ardından 1866’da 

Siemens ve Martin kardeşlerin yüksek fırında demir elde edilmesini 

gerçekleştirmesiyle demir ve çelik üretimi noktasında ağır sanayi ismi verilen bir 

türün ortaya çıkmıştır” (Köhnen, 1965: 160). “Demir sanayi yalnızca demir 

kullanılan sanayilerin tamamını değil aynı zamanda kömür sanayini, buhar 

makinesini ve taşımacılığı canlandırmıştır” (Hobsbawn, 2005: 66).  

Buhar makinesinin bulunması ve gelişimine bağlı olarak ulaştırma araçlarında 

büyük değişiklikler görülmüştür. “1807 yılında Amerikalı mühendis Robert 

Fulton’un yaptığı ilk buharlı gemi ‘Hudson’ suya indirilmiştir. Bu olaydan bir yıl 

sonra ilk buhar gemisi Atlantik okyanusunu geçmiştir (Köhnen, 1965: 175). Bu 

anlamda okyanus ötesi iletişimin hızlanması ancak 18.yüzyılda gerçekleştirmiştir. 

Đngiltere ve Kuzey Amerika arasındaki deniz trafiği 1680’ler ve 1730’lar arasında iki 

katına çıkmıştır (Burke ve Briggs, 2004: 40). 

Madencilik tekniklerinin gelişmesiyle sanayide etkin bir biçimde 

kullanılmaya başlanan demir, demiryolları bakımından da büyük önem taşımıştır. 

Daha iyi bir ulaşım ağı, ticareti kolaylaştırmış, ticaretin gelişmesi ise ekonomik 

büyümenin, diğer bölgelere yayılmasını sağlamıştır. 

Gerçek anlamıyla ilk demiryolunu ise Robert Stephenson 1825 yılında 

Đngiltere’de açmış ve işletmeye başlamıştır. “1830’da Manchester ile Liverpool 

arasında demiryolu trafiği açılmış ve 19. yüzyılın ortalarına doğru Đngiltere'de 
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demiryollarının uzunluğu 10.000 kilometreye ulaşmıştır” (Kerov, 1995: 43). Kıta 

Avrupa’sında ağların yapımı 70’li yıllarda doruk noktasına ulaşmıştır. “Tren her 

şeyden önce, ulus-devlet için ilerlemenin ve sanayi devrimin simgesidir” (Mattelart, 

2001: 21). Hobsbawn’a göre (1995: 71) demiryolu döşeyimcileri için dünya, 

demirden rayların ve buharlı makinelerin birleştirdiği tek bir bütündü; çünkü işlerinin 

ufku da tıpkı hayalleri gibi dünya ölçeğindeydi. Bu insanlar için insanın yazgısı, tarih 

ve kar, bir ve aynı anlama gelen şeylerdi. 

Yerel saatlerin farklılığına son vermek için Đngiliz demiryolları, saatlerini 

Greenwich meridyeninin saatine göre belirler. “Uluslararası birlik de 1884’de farklı 

ulusal saatleri birbirine göre ayarlamaya karar verince, Greenwich saati evrensel saati 

hesaplamak için çıkış noktası olacaktır” (Mattelart, 2001: 23). Kısmen yeni iletişim 

teknolojilerinin ve kısmen de ulaşımda daha hızlı araçların gelişiminin sağladığı 

zaman ve mekan dönüşümleri, “zaman-mekan koordinatında, ancak dünya 

zamanının standartlaşması üzerine bir uzlaşma sayesinde çözümlenen sorunlara yol 

açmıştır”(Thompson, 2008: 58). 

Demiryolları, sanayi sistemine geçiş devresinde yayılmış ve sanayinin 

gelişmesini sağlamıştır. Demiryolu, daha hızlı, daha güvenli, daha ucuz bir ulaştırma 

aracı olarak ticari malların ucuza taşınmasına imkan vermiştir. ‘Sanayi Devrimi’nin 

anlamı, yalnızca iktisadi büyümenin hız kazanması değil, iktisadi ve toplumsal 

dönüşüm nedeniyle ve bunun sayesinde iktisadi büyümenin hız kazanmasıdır” 

(Hobsbawn, 2005: 32).  

Ali Şeriati’nin de ifade ettiği gibi, “makine, insanların milliyetini, ırkını, 

dinini dikkate alamaz; pazara göre hareket etme özelli ği yoktur. Daima gereğinden 

fazla mal üretip, dünyada olabildiğince fazla kişiye ulaşma arzusundadır” (1992: 35). 

Bu bağlamda sanayileşme, üretimin kendine yeni pazarlar yaratmasını değilse bile, 

kendi pazarlarını genişletmesini sağlayarak bunların tümünü değiştirir. “Henry Ford, 

T-modelini ürettiğinde, aynı zamanda daha önce varolmayan bir şeyi, ucuz 

standartlaşmış ve basit bir otomobil için geniş bir müşteri kitlesini de yaratmış oldu” 

(Hobsbawn, 2005: 39).  
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Postman 18.yüzyılın ikinci yarısında Đngiltere’de James Watt’ın buhar 

makinesini icat etmesiyle birlikte ortaya çıkan bu durumu ilk gerçek ‘teknokrasi’ 

olarak nitelendirmektedir. “Bu yeni buluşlar bir bütün olarak, ortaçağ üretim 

biçimine son verdiler. Pratik enerji kaynakları ve teknik beceriler, Batı dünyasının 

maddi ve fiziki çehresini ebediyen değiştirdiler. Bu yeni buluşlar bir bütün olarak, 

ortaçağ üretim biçimine son verdiler. Pratik enerji kaynakları ve teknik beceriler, 

Batı dünyasının maddi ve fiziki çehresini ebediyen değiştirdiler” (2006: 53).  

Đnsanoğlunun mekânla ilişkisi yeni kentlerin yapısını da değiştirmiştir. 

Modern kentin ortaya çıkışını özetlemek gerekirse, 1750'lere gelinceye kadar hemen 

hemen bütün dünyada ve Avrupa'da orta halli şehirler vardı. “18. yy'a kadar dünya 

nüfusunun ancak yüzde 2,5'unun şehirlerde geri kalan yüzde 97,5'unun kırsal kesim 

ve köylerde yaşıyor olması, şehir ile köy arasında zaten olması gereken doğal 

dengenin bizzat bu dağılım tarafından doğrulanması ve kabulüydü. Ne var ki, bu 

yüzyıldan sonra Đngiltere'den başlamak üzere demografik dengenin yapısında müthiş 

bir bozulma başladı ve adeta 1759'lar-dan sonra bir şehir patlaması gözlenmiştir.” 

(Bulaç, 1995: 187). En başta sanayi bu şehir patlamalarında önemli bir rol oynadı. 

Kısa zamanda sanayi ve ticaretin yoğunlaştığı belli başlı merkezler, büyük kentler 

olarak ortaya çıkmaya başladılar. Đşte tam bu safhadan sonra şehirlerin nitel 

yapısında köklü değişiklikler gözlenecektir. 

Kent kavramını kullanabileceğimiz türde yerleşimlerin ilk kuruluşu Đ.Ö. 

3000'li yıllara hatta daha gerilere uzansa bile, toplumun tümünü kapsayan bir süreç 

olarak kentleşme temelde 19. yüzyıl olgusudur. “Bu dönemde sanayi devrimi ile 

başlayan köklü dönüşümler, sadece Batı toplumlarının toplumsal ve ekonomik 

yapısında büyük çaplı değişimler yaratmakla kalmamış, kentlerin toplum içindeki 

konumlarında ve kentlerin kendi iç yapılarında da önemli değişimleri beraberinde 

getirmiştir” (I şık, 1996: 782). Esas olarak teknolojideki hızlı gelişmelerden ötürü bu 

dönüşümler sanayi devrimi olarak adlandırılmış olsa bile bu dönüşümlerin temel 

özelliği, kapitalist üretim ilişkilerinin toplumda kentin hâkimiyet kazanmasıdır. 

Baudelaire, Benjamin ve Simmel on dokuzuncu yüzyıl ortaları ve 

sonlarındaki büyük kentlerin modernite tecrübelerini eserleriyle açıklamaya 

çalıştılar. 
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Baudelaire'in gözlemini yorumlayan Walter Benjamin bir tür gezgin 

tanımlaması olarak ‘flâneur’3'ü kültürel analizin meşhur kavramlarından biri ve mo-

dern kentin merkezi sembolik figürü haline getirdi. “Modern yaşamın bütün lifleri 

gezinenin meşgale ve yaşantısında bir araya geliyor ve bağlanıyor gibiydi: Sinemaya 

gider gibi gezintiye çıkmak, kendilerini yabancılar arasında bulmak ve onlara 

yabancı olmak (kalabalıklar içinde olmak fakat kalabalıktan olmamak), bu yaban-

cıları “yüzeyler” olarak almak” (1993: 152). 

19. Yüzyılın Başkenti Paris: Paris pasajlarının çoğunluğu, 1822’yi izleyen 

onbeş yıl içerisinde yapılır. Bunların yükseliş döneminin birinci koşulu, tekstil 

ticaretindeki büyük yoğunlaşmadır. Đçlerinde o zamana değin alışılagelenden daha 

çok mal depo eden ilk kuruluşlar olan yeni eşya mağazaları bu dönemde ortaya 

çıkmaya başlar. Bunlar, büyük mağazaların öncüsüdür. Benjamin, yeni bir kültürel 

biçim ve kamusal alanın inşası noktasında çalışmasına ‘Pasajlar’ (Das Passagen) 

ismini verir. Bu çalışma da eğer pasajlar yapılmasaydı, flâneur gibi dolaşmanın 

önem kazanması herhalde çok güç oluğunu ifade eden yazarın 1852 tarihli ve 

resimli bir Paris rehberinde şu satırlar yer almaktadır: “Endüstriyel lüksün yeni 

sayılabilecek bir buluşu olan pasajlar, bina kitlelerinin arasından geçen, üstü camla 

örtülü, mermer kaplı geçitlerdir; bina sahipleri bu türlü spekülasyonlar konusunda 

aralarında uzlaşmaya varmışlardır. Işığı yukardan a geçitlerin iki yanında en şık 

dükkânlar yer almaktadır; böylece bu türden bir pasaj, kendi başına bir kent, küçük 

bir dünya demektir” (Benjamin, 1993: 87-88). 

Kapitalist ve modernist anlayış doğrultusunda büyük kentlerin gündelik 

hayatı estetikleştirilir. “Gezentinin merak ve belleğinin nesnelerin bağlamlarından 

kopartılmış halde ortaya çıktığı ve sürekli değişen estetikleştirilmi ş meta dünyasında 

büyük mağazalar, kapalı çarşılar, tramvaylar, trenler, caddeler, binaların bünyesi ve 

sergilenmekte olan malların yanı sıra bu uzamlarda gezinen insanlar yarı yarıya unu-

tulmuş rüyalara güç kazandırır” (Featherstone, 2005: 223). Georg Simmel, burada 

neyin söz konusu olduğunu başarılı bir anlatımla yansıtmıştır. “Duymadan gören, 

                                                 
3 Flanaeur: Fransızca’da avere gezinen anlamını taşıyan sözcük. Benjamin’de bir teme kavram 
niteliğindedir veya dolaşırken, aynı zamanda çevre izlenimleriyle düşünce üreten kişi anlamında 
kullanılmıştır (Benjamin, 2003: 81) 
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görmeden duyandan çok daha tedirgindir. Burada, büyük kentin sosyolojisi açısından 

karakteristik bir nokta söz konusudur.” Bunun başlıca nedeni de toplu taşıt 

araçlarıdır. Ondokuzuncu yüzyılda otobüsler, trenler ve tramvaylar gelişmezden 

önce, insanlar birbirlerine tek kelime söylemeksizin, dakikalarca, hatta saatlerce 

bakmak zorunda değillerdi (Aktaran: Benjamin,1993: 115). 

Endüstriyel kapitalizm ve şehirleşme, yaşadığımız mekanların görece nesnel 

bazı özelliklerini ve ona bağlı fiziksel çevreyi sistemli biçimde değiştirir. Jasper, bu 

durumu şöyle ifade eder “Kapitalizm daima kendi imgesine göre toplumsal ve 

fiziksel bir çevre yaratabilmek için mücadele eder, tıpkı tam anlamıyla o manzarayı 

ileride mahvetmek, bozmak hatta yok etmek için mücadele ettiği gibi. Kapitalizmin 

iç çelişkileri coğrafi manzaraların sürekli ve yeni baştan biçimlendirilmesi yoluyla 

ifade edilir” (2002: 152). 

Kapitalizmin bir sonraki yapılanması küresel iletişim teknolojileri üzerinde 

görselliğe dayalı telekentlerin inşasına dayalı olacaktır. Zymunt Bauman, modernliği 

eleştirdiği ‘Parçalanmış Hayat’ isimli eserinde bir yaşam biçimi olarak telekentlerin 

doğuşunu şöyle ifade eder; “Telekent gezinenin uğrak yeri olarak kentte hayata 

geçirildi, arı özüne varıncaya dek damıtıldı ve şimdi artık yalnız monadın (özün, 

benliğin) tamamen özel, güvende, kilitli ve hırsız geçirmez tertibatı bulunan dünyası-

nın nihai barınağına giriyor. Burada, yabancıların fiziksel varlıkların kendilerinin 

ruhsal ulaşılmazlıklarını değiştirmiyor ya da buna  müdahale etmiyor” (2001: 125-7). 

Post-Endüstriyel∗∗ toplum kavramını ortaya atan Amerikalı sosyolog Daniel 

Bell’in (1973) açıklamaları bu noktada ilgi çekicidir. Ona göre; “insanoğlu, sanayi 

toplumu ile hayatı, teknoloji ve rasyonalite aracılığıyla yeniden düzenleyerek hayatı 

insan yapısı bir tabiata karsı oynanan oyuna dönüştürdüğünü iddia eder. Çünkü insan 

sanayi toplumu öncesinde hayatı tabiata karsı bir oyun olarak değerlendirmektedir” 

Marx’ın deyişiyle ‘katı olan her şeyin buharlaştığı’ bir çağda ‘modern’ insan, 

uzaklığın yeniden tanımlandığı dönüşümlerinin temelini sanayi devrimi ulaşım 

araçlarıyla birlikte atmış, yeni iletişim teknolojilerinin yarattığı görsel-işitsel 

coğrafyalarla mekândan kopuşunu hızlandırmıştır. 

                                                 
∗∗ Daniel Bell, sanayi sonrası toplumu kuramlaştırdığı ‘the coming of post-industrial society’ isimli 
kitabını 1973 yılında yayımlamıştır.(Bell, 1973) 
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2.2.Đletişim Teknolojileri ve Yeni Görsel-Đşitsel Coğrafyalar 

Sanayi devrimi ve devrimin yol açtığı bilim, teknoloji ve endüstri arasındaki 

karşılıklı etkileşim ortamı yeni ulaşım araçlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

Yaşanan tüm bu değişimlere paralel olarak Đnsanoğlu’nun başta kendisi olmak üzere, 

diğer insanlarla, toplumlarla, kültürlerle, araçlarla, nesnelerle, doğal çevreyle olan 

ili şkisinden doğan ve temel bilgi kaynağını oluşturan iletişim süreçleri dönüşüme 

uğramıştır. Thompson’a göre (2008: 59) medya ve iletişim teknolojilerinden önce 

çoğu insanın mesafe algısı, esas olarak yüz yüze etkileşimdeki sembolik içerik 

yoluyla şekillenmekteydi. “Çoğu insanın geçmişe ve uzak bölgelere yönelik algıları 

ve de aidiyet bağlarıyla bağlı oldukları mekânsallığı sınırsız ve tarihselliği 

algılamaları asıl olarak gündelik yaşamın toplumsal bağlamlarında üretilen ve iletilen 

sözlü geleneklerce oluşturulmuştu.”  

Telgraftan önce, bilgi ancak bir tren hızıyla hareket edebiliyordu (yaklaşık 

saatte 50 kilometre) ve yerel ilgiye açıktı. “Telgraf tüm bunları değiştirerek 

enformasyon devriminin ikinci evresine ön ayak olmuştur” (Postman, 2006: 82). 

Telgraf, iletişimin hareket alanındaki mesafe sınırlamasını kaldırmış ve ilk olarak 

ulaşım ve iletişim arasındaki bağlantıyı kesmiştir. 

18.yüzyılın sonunda telgrafla başlayan ve telsiz, radyo, televizyon, uydu 

yayıncılığı, internet ile birbiri içerisinde varolma eğiliminde hareket eden iletişim 

teknolojileri insanoğlunun geleneksel anlamda ‘mekâna’ bağlı iletişim deneyimlerini 

dönüşüme uğratmıştır. Özellikle ulaştığı insan bakımından radyo, televizyon ve 

internet gibi elektronik kitle iletişim araçları, yeni görsel-işitsel coğrafyalar yaratarak 

insanlar ve sosyal organizasyon yapıları üzerinde önemli etkilere yol açmış, iktidar-

kitle ili şkileri başta olmak üzere, gündelik hayat bu araçlarla yeniden üretilmeye 

başlanmıştır.  

19. yüzyılın toplumsal düşünürü Max Weber’in büyü bozumu 

(disenchantment) olarak adlandırdığı ‘bir bütün toplumsal formasyonun çöküşüyle ve 

yenisinin yükselişiyle bağlantılı ruh durumu’ olarak betimlediği olgu aynı zamanda 

zaman-mekan algısında yaşanan değişimi ifade eder (Aktaran: Mutlu, 1999:9). Buna 
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paralel olarak elektronik kitle iletişim araçları ile küresel çapta inşa edilen yeni 

görsel-işitsel coğrafyalar, bireye sanal bir deneyimler zinciri yaşamaktadır. 

“Postmodern şehirler, farklı iklimler ve farklı kültürlerden parçalar taşıyan bir kolaje 

şehir düzenlemesi sunar. Televizyondan iletilen mesajlar, dünyanın her noktası 

hakkında bilgi sahibi olmamıza neden olur. Yeni görsel-işitsel coğrafyada tüm 

insanlık bir hayali cemaate mensuptur ve bu cemaat, onun kendi kültürel 

özelliklerinin önüne geçmiştir” (Gürel, 2008: 114). Bu bakımdan televizyon, “her 

şeyi kapsayan bakışıyla bizleri salon emperyalistlerine’ dönüştürür; bizler de 

‘dünyanın görsel /   işitsel efendileri’ haline geliriz” (Morley ve Robins, 1997: 180). 

“Medya dünyayı bizi adımıza sınıflandırır, bir sıraya sokar, bir çerçeve çizer, 

genişletir, küçültür, renklendirir ve dünyanın görünümüne ilişkin savlar ortaya 

atarlar”(Postman, 1994:  19). 

Bourdieu’nun ‘habitus’ kavramsallaştırması toplumsal gerçeğin nesnelliği ile 

kişisel deneyimin öznelliği arasındaki yaşamsal bağı irdelemektedir. Habitus, 

düşüncenin, bilincin, bilginin sıradan nosyonlarının tam olarak görmemizi engellediği 

bir inşa, hatta düşünümsellik etkinlinin söz konusu olduğunu gösterir “Zamansal 

mantığı içinde anlamanın ve inşa etmenin belirli bir tarzına işareti ettiğini söylemem 

gereken habitus nosyonunun bir işlevi de, ampirizme karşı, bilgi nesnelerinin edilgin 

bir biçimde kaydedilmiş değil, inşa edilmiş olduğunu ortaya koyar” (Bourdieu: 2007: 

111). Bu durum toplumsal mekânın olası konumlarının çeşitlili ğiyle çok yakından 

ili şkilidir.   

Bourdieu, zamansal biçimlerin ya da mekânsal yapıların yalnızca grubun 

dünyayı temsil biçimini değil, kendisini bu temsile göre düzenleyen grubun kendisini 

de yapılandırdığını savunur. “Her şeyin bir zamanı ve mekânı olduğu yolundaki 

sağduyuya dayalı anlayış, mekânlara ve zamanlara toplumsal anlamlar vererek 

toplumsal düzeni taklit eden bir dizi reçeteye dönüşür. Ortak pratikler ve gösterimler, 

beden ile mekân ve zamanın yapılanmış organizasyonu arasındaki diyalektik ilişki 

aracılığıyla belirlenir” (Aktaran: Harvey, 1999: 242). 

Yeni iletişim medyası ve yeni ulaşım araçlarının gelişimi, bireylerin 

toplumsal yaşamın mekânsal ve zamansal özelliklerini deneyimleme tarzlarına etki 

yapmıştır. Mekanın yeni olası kullanımlarını işaret etmek üzere kullanabileceğimiz 
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‘Habitus’, içinde çeşitli toplumsal düzenlemeler barındıran, kendine has mantığı  

içinde, toplumsal dünyanın kültürel bir sınıflandırmasının yapılmasına izin veren ve 

“algılamayı sağlayan bir prizmayı tanımlayan kavramsal bir çerçeveyi temsil eder” 

(Akt. Channey, 68). Dünya zamanının algılanmasını sağlayan ‘prizma’nın 

standartlaşması, zaman ve mekânın, hız ve eşzamanlılığın ve zaman-mekan 

kopuşunun bireysel deneyimine ilgide artış eşlik etmiştir. Fransız romancı ve 

eleştirmen Marcel Proust, yaşadığı döneminin değişim sancılarını adeta en ünlü 

eserine verdiği ‘Kayıp Zamanın Đzinde’ ismi ile vurgulamıştır.  Tamamı yedi cilt olan 

eserin ikinci cildi olan ‘Çiçek Açmış Kızların Gölgesinde’de de karakterlerinin 

ağzından çağında yaşanan zaman-mekân dönüşümü şu şekilde ifade eder; 

“Balbec’te yeni bir yatak, sabahları bu yatağın başucuna getirilen, 
Paris'tekinden farklı kahvaltı, Gilberte'e olan askımı besleyen düşünceleri 
ayakta tutamayacaktı; (her ne kadar ender de olsa) bazı durumlarda, yerleşiklik, 
günleri hareketsizleştirdiğinden, zaman kazanmanın en iyi yolu, yer 
değiştirmektir. Balbec'e seyahatim, iyileştiğini ancak o zaman anlayabilen bir 
hastanın sokağa çıkışı gibiydi”(Proust, 2009). 
 
 
Bu ilgi, on dokuzuncu yüzyılın sonları ve yirminci yüzyılın başlarında, 

“Proust’dan ve Baudelaire’e, James Joyce’a kübizm ve gelecekçilikten sürrealizme 

dek sanat ve edebiyat alanında ifadesini bulmuştur” ( Thompson, 2008: 59). 

Đletişim sistemlerinin modernliğin oluşumuyla hem yapısal olarak “bir 

kurumsal ve simgesel oluşumlar dizisi olarak- hem de gündelik hayatta anlam 

yaratmanın ve iletmenin kilit bir kaynağı olarak rolü olduğunu söyleyebiliriz” 

(Murdock, 1994: 446).  

Bu anlamda yaşanan dönüşümü modernleşmenin etkileri bağlamında ele 

alabiliriz. 20.yüzyılda modernleşmeyi oluşturan süreçleri Marshall Berman şöyle 

açıklamıştır; 

“Fiziksel bilimlerde gerçekleşen, evrene ve onun içindeki yerimize dair 
düşüncelerimizi değiştiren büyük keşifler; bilimsel bilgiyi teknoloji 
dönüştüren, yeni insan ortamları yaratık eskilerini yok eden, hayatın tüm 
temposunu hızlandıran, yani tekelci iktidar ve sınıf mücadelesi biçimleri 
yaratan sanayileşme; milyonlarca insanı atalarından kalma doğal çevrelerinden 
koparıp dünyanın bir başka ucunda yeni hayatlara sürükleyen muazzam 
demografik altüst oluşlar; hızlı ve çoğu kez sarsıntılı kentleşme; dinamik bir 
gelişme içinde birbirinden çok farklı insanları ve toplumları birbirine bağlayan, 
kapsayan kitle iletişim sistemleri; son olarak, tüm bu insanları ve kurumları bir 
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araya getiren ve yönlendiren, keskin dalgalanmalar içindeki dünya pazarı” 
(1999: 28). 

 

Sözü edilen ‘modern’ dönüşüm sürecine ekonomik açıdan yaklaşmak gerekirse 

her kapitalist dönemde mekan, üretimin büyümesini, emek-gücünün yeniden 

üretimini ve karın azamiye çıkmasını kolaylaştıracak biçimde örgütlenmektedir. Bu 

bakımdan sanayi devrimiyle yükselen kapitalist üretim mantığına göre yapılanan 

elektronik iletişim araçlarından radyo ve televizyon, üretilen ürünlerin ulusal ve 

uluslararası çapta tüketimini sağlamak için ilettikleri bilgiyi ticari bir meta olarak 

inşa etmişlerdir. 

Zaman ve mekanın yeniden örgütlenmesiyle kapitalizm buhran dönemlerini 

yenebilmekte ve yeni bir birikim döneminin temellerini kurabilmektedir. Bu 

bağlamda 1970’li yıllara damgasını vuran fordizmin krizi, çok çeşitli alanlarda 

kapitalizmin içsel unsurları arasındaki uyumu farklı bir şekilde yeniden tesis etmeyi 

amaçlayan politikalarla aşılmaya çalışılmıştır ve çalışılmaktadır. “Postfordizm olarak 

nitelenen kapitalizmin bu yeniden yapılanma sürecinde üretim, tüketim, örgütlenme 

kalıpları değiştirildi ği gibi devletin işlevleri de yeniden tanımlanmıştır” (Dağdelen, 

2005). Postfordist anlayışın kitle iletişim araçları bağlamındaki yansımaları ise 

uluslararası sermayenin dolaşımının önündeki hukuksal engelleri ortadan kaldıran 

deregülasyon süreciyle yaşanmıştır. Kamu hizmeti döneminin siyasi ve toplumsal 

endişeleri -demokrasi ve kamu hayatı, ulusal kültür ve kimlik gibi endişeler- yeni 

medya piyasalarının gelişimini engelleyen faktörler olarak görülmeye başlanmıştır. 

Ardından “1980’li yıllarda hukuki, ekonomik ve teknolojik değişimlerin karmaşık et-

kileşimi sonucu medya sanayilerinde muazzam karışıklıklar meydana gelmiş ve yeni 

bir medya düzeni diyebileceğimiz bir durumun esası oluşmuştur. Yeni medya dü-

zeninde hâkim olan amaç, bu tip -ticari engelleri- ortadan kaldırmaktır” (Morley ve 

Robins, 1997:30).  

Kitle iletişim araçlarının sahip olduğu sosyal, siyasal, ekonomik etkilerin 

farkına varılması ile kar ve rekabet mantığıyla hareket eden global medya 

şirketlerinin, günümüzde en önemli amacı, “bundan böyle ürünlerini mümkün olan 

en geniş tüketici kitlesine ulaştırmaktır. Ulusal toplulukların eski sınırlarının ve 

engellerinin yıkılması artık zorunludur” (Girgin, 2002: 36). Bu durumda da sürekli 
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genişlemeci bir eğilim vardır ve bu eğilim durmaksızın genişletilmiş görsel-işitsel 

mekânlar ve piyasalar inşa edilmesi yönünde çalışmaktadır. “Görsel-işitsel 

coğrafyalar böylece ulusal kültürün sembolik mekânlarından uzaklaşmakta ve ulus-

lararası tüketici kültürünün daha -evrensel- ilkeleri temelinde yeniden 

düzenlenmektedir” (Morley ve Robins, 1997: 29-30). 

Marx’ın ‘kapitalizmin kendi imajında bir dünya yaratacağı’ görüşü, aynı 

zamanda, kapitalist-emperyalizmin son safhasını da ima eder: “ne denli moda olursa 

olsun ve kitle kültürünün hızlı ye, hızlı iç, hızlı yaşa ideolojisiyle azamiye 

çıkarılmaya çalışılırsa çalışılsın, tüketimin sadece ekonomik değil, fiziksel zaman ve 

mekansal yapısının da sınırı vardır” (Aktaran: Erdoğan, 2000: 27). Bu sınırı aşmak 

elektronik kitle iletişim araçlarının ulusal sınırların ötesine uzanan yapısı ve 

izleyicilere sunduğu görsel-işitsel coğrafyalar ile mümkün kılınmıştır.  

Kapitalizmin son dönemde varsayılan yeniden yapılanması zaman ve mekân 

boyutlarında yenilik ya da değişmeyi de kapsamış durumdadır. Diğer taraftan 

insanoğlunun düşünce, eylem ya da davranış şekillerinin zaman ve mekân 

boyutlarına göre biçim ve içerik kazandığı önermesi de inandırıcı gözükmektedir. 

“Bu önerme göz önüne alındığında, yeni tip zaman ve mekân boyutlarının bireylerce 

algılanışının dönüştürdüğü düşünce, eylem ya da davranış tarzlarının postfordist 

evrilmenin itici güçlerinden birisi olduğunu ileri sürmek mümkündür” (Dağdelen, 

2005). Dolayısıyla, “kitle iletişim araçlarının yaratılışı, yapısı ve kullanılışı kapitalin 

hareketine uyumludur” (Erdoğan, 1997: 307). 

Burnett’e göre (2006:34) televizyon, radyo ve internet her zaman yayındadır. 

Nasıl elektrik kullanılmadığı zaman ortadan kaybolmuyorsa, iletişim araçları da 

izleyiciler kapama düğmelerine bastıklarında ortadan kaybolmazlar. Bu sürekli 

mevcudiyet, insan hüneri ve yaratıcılığı sayesinde kurulmakta olan, inşa edilmiş yeni 

bir çevrenin parçasıdır. McLuhan’ın da bu oluşumu ‘global köy’ ile işaret etmesi, 

iletişimsel anlamda bilgi ve enformasyonun küreselleşmesidir. Larrain’e göre ise bu 

durum (1995:207) “küresel ölçekte işleyen ve sınırları aşarak toplumları ve 

kurumları yeni zaman-mekan bileşimlerinde entegre edip bağlayarak, gerçekte ve 

deneyimde dünyayı birbirine daha bağlı duruma getiren süreçler” şeklinde 

tanımlanabilmektedir. Ayrıca, “postmodern dönemde hız kazandırılmış zaman ve 
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mekan, her türlü kimlik duygusunu bütünüyle eritmektedir. Televizyon yaşamın 

zamansal ve mekansal örgütlenmesini değiştirmektedir. Zamana ilişkin olarak, saat-

zaman kısmen ‘anlık zaman’ denilebilecek bir şeyle yer değiştirmektedir” (Urry, 

1999: 37-38).  

Teknolojiler bir yandan “ulusal sınırlar içerisinde ve ulusal çıkarlar 

doğrultusunda korunup geliştirilirken diğer yandan da uluslar üstü (supra-national) 

ya da uluslar ötesi (trans-national) bir niteliğe de bürünmektedir” (Atabek, 2001: 20). 

Doğası nedeniyle ulusal sınırlar içerisinde korunamayacak özellikteki iletişim 

teknolojileri yeni görsel-işitsel coğrafyalar yaratarak bireyin zaman-mekân 

algılamasını kökten değiştirmiştir 

Zaman-mekan algılamasındaki bu değişimin kökeninde geç-kapitalist 

ekonominin tüketim kalıplarını temelden değiştirmek istemesi yatmaktadır. Ritzer, 

zamanın yeniden örgütlenmesi konusunda şunları söyler: 

“Kapitalist bir ekonomide, en azından zaman dikkate alındığında, nihai amaç, 
yılın her günü insanlara yirmi dört saat tüketim olanağı sağlamak. Diğer bir 
deyişle, amaç tüketim (ve üretim) açısından zamandaki tüm farklılıkların 
birbirine geçerek yok olması. Tarihsel olarak bu amaca ulaşmanın karşısında 
sayısız engel vardı. Elektrik ışığının evlere yayılmasından Önce, karanlığın 
çökmesi tüketim önünde güçlü bir engeldi.Tüketim araçları çoğunlukla çok 
uzaktaydı ve ulaşım yavaştı. Bunun sonucunda pazara sık gidilmiyordu 
Elektrik ve öteki teknolojik buluşlar karanlığın tüketimin önündeki önemli 
bir engel olmasını büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Otomobiller, trenler, 
otobüsler, hatta uçaklar insanların tüketim araçlarına daha çabuk ve ne zaman 
isterlerse ulaşmalarına olanak sağladıkça tüketim araçları daha da 
yakınlaşıyor adeta. Yeni tüketim araçları -Özellikle HSN, siber alışveriş 
merkezleri, kataloglar- zamanın tüketim önündeki engel olmasını tamamen 
ortadan kaldırmaya hizmet etmiştir. Zaman başka yollarla da eve girer. Şimdi 
siparişler telefon, faks ya da bilgisayarla neredeyse anında verilebiliyor. 
Işlemciler, büyük gelişme kaydetti ve bir siparişi yerine getirmek için gereken 
zaman inanılmaz ölçüde azaldı. Kuşkusuz yeni mallar daha çabuk ulaştığı için 
insanların bunlardan bıkma olasılığı da aynı ölçüde çabuklaştı” (Ritzer, 2000:  
190-191). 

 

Bilindiği üzere içerisinde bulunduğumuz süreçte zaman ve mekân boyutlarının 

değişiminde bilgi ve iletişim (bilişim) teknolojilerinde yaşanan gelişmeler önemli rol 

oynamaktadır. 20.yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan Đnternet, küresel iletişim 

teknolojilerinin en önemlisi olarak diğer kitle iletişim araçlarını da içerisinde 

barındıran bir konumda kullanıcılarına geleneksel anlamdaki mekândan bağımsız bir 



 42

platform inşa etmektedir. Mekânın sonu olarak ifade edilmeye çalışılan bu değişim 

sürecini anlayabilmek için, elektronik iletişim teknolojilerini ve gelişim süreçlerini 

insanın mekânla ilişkileri boyutunda ele almak faydalı olacaktır. 

 

2.2.1. Elektromanyetik Dalgaların Keşfi: Telgraf ve Telsiz 

Haberleşme ve iletişim olgusu, çok eski çağlardan günümüze kadar geçen 

süre içerisinde toplumlar ve insanlar arasında, yaşamın vazgeçilmez bir ihtiyacı 

olmuştur. Bu ihtiyacın insanoğlunun hırsı ile birleşmesi sonucu iletişim alanında 

birbiri ardına yapılan buluşlar, bireyi ve toplumu her defasında derinden etkileyerek 

yaşam pratiklerini yeniden yapılandırmışlardır. Elektrik kullanan iletişim araçlarının 

en eskisi olmakla birlikte, bazı özel durumlarda yeni biçimleriyle hala 

kullanılmaktadır. Çizgi ve kodlardan oluşan basit bir kodlama alfabesi olan Morse 

alfabesi, 19.yüzyıldan beri uzun yıllar askeri ve sivil ileti şimde kullanılmıştır. 

Telgraf, “1840’ta Samuel Morse ve Charles Wheatstone tarafından icat 

edilmiş ve 1846’da ilk telgraf iletisi aktarılmıştır” (Önür, 2002: 86). Telgrafta 

kullanılan noktalar ve çizgilerden ibaret bir alfabe aracılığıyla işleyen iletişim, 

“bugün dijital çağın en önemli unsuru olan iki tabanlı sayı sistemiyle işleyen ilk 

iletişim sistemidir” (Atabek, 2001: 60). 

Telgrafın bulunmasıyla coğrafi engeller ortadan kalkmaya başlamıştır ve 

mekan önemini yitirmeye başlamıştır. Özellikle ticari alanda pazarları eşitleme etkisi 

belirmeye başlayan  telgrafın değiştirdiklerini James Carey şöyle özetliyor: 

 
“Telgrafın etkisi basittir: Alan içinde pazarları eşitler. Telgraf ticaret amacıyla 
herkesi aynı yere koyar; coğrafyayı önemsiz duruma getirir. Telgraf istem ve 
sunu koşullarını bütün pazarlarda fiyat belirleme yönünde etkiler. Marjinal 
durumlar dışında, eksiksiz bilgi varsayımını gerçekleştirerek keyfi fiyat 
belirleme fırsatlarını ortadan kaldırır”(1989:213) 

 

Telgrafın bulunmasıyla birlikte yeni bir enformasyon çevresi oluşmaya 

başlamış ve tipografik kültür geri plana itilmiştir. Telgraf, iletişimi zaman ve mekan 

açısından tamamen değiştirmiştir. Postman’a (1994: 78) göre, telgrafın bulunmasıyla 

üç önemli gelişme ortaya çıkmıştır: “Telgraf önemsizliğe, eylem yeteneksizliğine yol 
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açmış ve bağlantısızlığın söylemde yer almasına neden olmuştur. Telgraf ilgisizliği, 

etkisizliği ve tutarsızlığı geniş ölçüde yayarak, tipografinin söylemine girmiş ve 

bağlamsız enformasyon fikrine meşruiyet kazandırmıştır.”  Telgraf ve demiryolu, ha-

berleri en hızlı biçimde iletmeye başladı: “Enformasyon, Havas (1835), Associated 

Press (1848), Reuter (1851) ajansları tarafından satılan ticari bir mal haline geldi” 

(Pouthier, 1992: 196). 

Telgrafın iletişim tarihi açısından bir başka önemi de ilk büyük iletişim tekeli 

olan Western Union’u ABD’de ortaya çıkartan teknoloji olmasıdır. Bu anlamda 

kapitalizmin yayılmasıyla telgrafın yayılması arasındaki ilişkiyi birçok ülkede 

izlemek olanaklıdır. “ABD’de telgraf hatlarının demiryolları hatları boyunca 

yayılması modeli Osmanlı topraklarında da büyük ölçüde benimsenmiştir” (Atabek, 

2001: 60). 

Kitle iletişim araçlarına doğru giden yolda önemli gelişmelerden biri olan 

telsiz yayının yapılması ve sonrasında bu teknolojinin getirdiği sosyal, siyasal, 

toplumsal avantajlara sahip olma noktasında telsiz haberleşmesinin de önemi 

yadsınamaz. James Clerk Maxwell tarafından 1890 yılında elektromanyetik 

dalgaların varlığının teorik olarak bulunuşundan, 20 yıl kadar sonra Alman fizikçi 

Heinrich Rodolphe Hertz, “1886 yılında yaptığı deneylerle Maxwell’in buluşunu, 

yani radyo dalgalarının varlığını ve ses titreşimlerinin elektromanyetik alanda ışık 

hızı ile yayıldığını kanıtlamıştır. Hertz; Maxwell’in kuramlarını kanıtladıktan sonra, 

elektromanyetik dalgaların uygun manyetik yüzeylerde yönlendirilmiş radyo 

dalgalarına dönüşebileceğini de bulmuştur” (Aziz, 1981: 8). 

Đngiltere’de Liverpool Üniversitesi’nde, Rusya’da Kronstadt Üniversitesi’nde 

bilim adamları elektromanyetik dalgaların kullanımını ilerleten çalışmalar 

yapmışlardır. Bu teknik buluşların ses aktarmasında ilk kullanımı Đtalyan Guglielmo 

Marconi tarafından 1895 yılında yapıldı. Bu buluştan pratik yararlar elde etmek 

hevesinde olan Marconi, önce 1896’da çok kısa uzaklıklara (bir mil kadar) ses 

ulaşımını denedi. Bu deneyi başarılı olunca uzaklıkları derece dercece çoğaltarak, 

1897 ağustosunda Đngiltere’de 55 km. kadar uzaklığa sesin ulaşmasını başardı. Daha 

sonraları ise, 1901 ve 1902 yıllarında deniz aşırı ses ulaşımı denemelerine girişti. 

“Cornwall (Đngiltere) ile Newfoundland (A.B.D.) arasında telsiz yolu ile ses aktarımı 
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yaptı. Marconi’nin bu buluşları ilk önceleri, özellikle deniz haberleşmesinde 

kullanıldı.. 1910 ve 1912 yıllarında batan Republic ve Titanic adlı gemilerde radyo 

telsizinin bulunması ve bunlarla gerekli haberleşmenin yapılması sonucunda daha az 

can kaybının oluşu, bu yeni buluşun ünün ve önemini arttırdı” (Tekinalp, 2003: 31). 

Ardından telsiz aracılığı ile Marconi tarafından müzik ve sözün, teknik deyimi ile ses 

dalgalarının, titreşimlerinin aktarılması gerçekleştirildi  

1910 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde, ‘Telsiz Gemi Yasası’ 

çıkarılarak, radyo telsizi ile yapılan iletişim kısıtlanmıştır. “Avrupa'da ise, düzenli 

telsiz kullanımını 1914 yılında Almanya başlatmıştır. 1909 yılında, radyonun babası 

olarak kabul edilen Lee De Forest, Paris'te Eyfel Kulesi'ne yerleştirdiği bir anten ile 

boşluk tüpü buluşunu radyo yayını yaparak denedi. Deneme, bölgedeki Fransız 

askeri istasyonlarından dinlenebilmiştir” (Oskay, 1978). Bu tarihten sonra süratle 

gelişen telsiz teknolojisi, “Birinci Dünya Savaşı sırasında faydasını ve önemini kesin 

olarak kabul ettirmiş ve savaş sonrasının vazgeçilmez bir parçası olarak, 

insanoğlunun günlük hayatı ile bütünleşmiştir” (Ptt, 1987: 29). 

 

2.2.2. Radyo 

Amerikalı fizikçi Savory’nin 1800’li yıllarda temelini attığı teorilerden yola 

çıkarak başlayan radyonun teknik serüveni, James Clerk Maxwell, Heinrich Hertz, 

Edouard Brandly, Guglielmo Marconi ve birçok bilim adamının çalışmalarıyla 

bugünkü halini almıştır.  

Radyo sözcüğü, “Latince radius (ışınlama) ve yunanca fone (ses) 

sözcüklerinin bir araya gelmesinden oluşan Radyofoni sözcüğünün kısaltılmış 

biçimidir” (Tekinalp, 2003: 55). Radyonun kitle iletişim aracı olarak kullanılması 

noktasında yayına başlaması 1920’leri bulmuştur. “Televizyonun toplum yararına 

sunuluşu radyodan 20 yıl sonra kadar gerçekleşmişse de görüntüyü aktarmak için 

yapılan çalışmalar çok daha eskiye uzanmaktadır”(Aziz, 1981: 56). 

Radyo istasyonlarının, “ilk yayınlarının başladığı yıllarda, çoğunlukla özel 

girişimciler veya yarı kamusal örgütler eliyle kurulduğu ve yöneltildiği görülür” 

(Kaya, 1985: 74). Bunun sebebi, bir teknolojik araç olarak radyonun, özel şirketler 



 45

tarafından geliştirilmi ş olması ve bu alıcılarının da bu kuruluşlarca üretilmesidir. 

Avrupa ülkelerinin çoğunda da radyo yayınları özel girişimciler tarafından 

başlatılmış olsa da yayınlarının kontrolü kısa zamanda devlet tarafından ele 

alınmıştır. Televizyonun ortaya çıkışı ile birlikte, nasıl bir idari yapılanma ve 

hukuksal düzenleme içerisine sokulacağı, ne tür yayınlar yapılacağı, kısaca nasıl bir 

“televizyon politikası” izleneceğini belirlemek gerekmiştir. “Radyo ve televizyon 

yayınlarının düzenlenme biçimleri, ülkelerin siyasal, ekonomik, yönetsel, hatta 

coğrafi özelliklerine bağlı olarak farklılıklar gösterir” (Pekman, 1997: 5). 

Bir kısım ülkelerde, toplum hayatında siyasal, sosyal, kültürel ve diğer 

açılardan sahip oldukları önem göz önünde tutulan radyo ve televizyon, gelir 

kaynakları kamu hukukuna dayanan tarafsız birer kurum halinde yönetilirken, diğer 

bazı ülkelerde ise, özel kuruluşlar elinde, kar amacıyla hareket eden tam bir ticari 

girişim niteliği taşımaktadır” (Sarmaşık, 1993: 18). Öte yandan, radyonun Amerika 

Birleşik Devletleri’ndeki gelişimi, Avrupa kıtasındakinden farklı olur. ABD’de özel 

mülkiyete ve devletin ekonomik alandaki kısıtlı rolüne dayanan pazar ekonomisi, 

Amerikan yayıncılığına şekil verir. Bir kitle iletişim aracı olarak radyo bu ülkede 

ticari şirketler tarafından kurulur ve yönlendirilir. ABD’de düzenli televizyon 

yayınlarına başlanması ile birlikte televizyon yayınlarının da özel kuruluşlar eliyle 

kurulması ve yönetilmesi sistemi sürdürülür ve günümüze dek işlerliğini devam 

ettirir.  

Devlet tekelinde yayıncılığın Avrupa kıtasında başlaması ve uygulanması 

kuşkusuz II.Dünya Savaşının o coğrafya üzerindeki insanlar üzerinde yarattığı 

baskının bir sonucudur. Amerika kıtasında ise ticari yayıncılığın görülmesinin ve 

yayıncılık kurallarının ona göre şekillenmesinin en büyük sebebi ise II.Dünya Savaşı 

ve bu savaşın önemli etkilerinden uzak olan bu ülkede kitle iletişim araçlarının 

siyasal propaganda yönünün ülkedeki serbest pazar ekonomisini altında ezilmesi 

yatmaktadır. 

Radyo yayıncılığının gelişme sürecinde ortaya çıkan frekans karmaşasının ilk 

çözüm yöntemlerinin uygulanışından bazı kesitler vermek günümüz radyoculuğunu 

daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Örneğin, dünyada ilk örnek olarak “ABD’de 

radyoculuğun gelişmesiyle havada meydana gelen frekans karmaşasını çözümlemek 
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ve denetim altına almak amacıyla 1927’de çıkarılan bir yasayla 5 kişilik Federal 

Radyo Komisyonu FRC (Federal Radio Commission) kurulmuş; 1934’te bu 

komisyon yedi kişiye çıkarılarak adı FCC (Federal Communications Commission) 

olarak değiştirilmi ştir” (Tekinalp, 2003: 142). Havadan yayın yapılan frekansların 

kamu malı olduğu ilkesinden hareketle bu frekansların kullanılma şekli ve amaçları 

belirli düzenlemelerle denetim altına alınmıştır. Spektrum tahsisi, “Avrupa Posta ve 

Televizyon Đdareleri Birliği (CEPT) ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 

gibi teşkilatlar bünyesinde gerçekleşen müzakereler yolu ile uluslar arası seviyede 

gerçekleşmektedir. Bu tahsisatlar, bireysel tahsislerin hangi kapsamda yapılması 

gerekeceğini de belirlemekte olup ulusal idarelerin mevcut spekturumu farklı 

amaçlarla kullanımı engellenmektedir” (Tursun, 2004: 22). 

Yayıncılık alanında ise A.B.D. Winconsin Üniversitesi ise 1919 yılında ilk 

ticari amaç gütmeyen radyo istasyonunu kurar. Đstasyon WHA olarak 

adlandırılmıştır. Bu radyonun ilk dinleyicileri genişletilmiş kolej kursları, radyo 

alıcısı yapımı gibi kursları ve tarım haberleri dinlemişlerdir.  1920 yılında Detroit’de 

WWJ haber kanalı ve aynı yıl Batı Pitsburg Pennysylvanyada KDKA isimli 

istasyonlar kurulur (Bittner, 1996: 158). 

Türkiye’de ilk radyo yayınları “1926 alında alınan bir karar ile 1927’de 

Đstanbul’da başlamıştır” (Kocabaşoğlu, 1980: 10). Hükümetin, Fransız şirketine inşa 

ettirdiği telsiz istasyonları yapılırken, “Telsiz Telefon Türk Anonim Şirketi”nin 

('TTTAŞ) “Nizamname-i Dahilisi”ni onaylayan bir kararname çıkarmıştır. 8 Eylül 

1926'da da şirketin 'Türkiye Cumhuriyeti Havza-i Hükümeti Dahilinde Telsiz 

Telefon Mürsile ve Ahize Đstasyonları Đşletme Ruhsatnamesi" adıyla belge 

imzalanmıştır. Ruhsatnamenin birinci maddesiyle Türkiye sınırları içinde Ankara ve 

Đstanbul'da kurulmuş olan verici istasyonların işletilmesi ve ayrıca hükümetin 

onaylayacağı başka illerde de aha, verici istasyonların kurulup işletilmesi için şirkete 

10 yıl süreyle izin verilmiştir (Altunbaş, 2003: 26). Bu gelişmeyle birlikte Türkiye’de 

radyo yayıncılığı özel şirket dönemi olarak adlandırılan bir dönemle Telsiz Telefon 

Türk Anonim Şirketi' inin yönetiminde başlamıştır.  Yayınlar önce Ankara, 

Yenişehir’de, sonra Cebeci'de başlamıştı. Telsiz Telefon Türk Anonim Şirketi' 

yayınlarında Ankara'da daha önce PTT tarafından kurulmuş bulunan ve dış ülkelerle 
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haberleşmeyi sağlayan beş kilovatlık güçteki telsiz istasyonlarını kullanmıştır. 

Đstanbul'da ise, PTT'nin beş kilovatlık telsiz istasyonunu kullanmıştır. Orta dalga 

üzerinden yapılan bu yayınlarda yurdu içerde ve dışarıda tanıtmak için söz ve müzik 

programlan yayınlanmıştır (Oskay, 1978: 14). 

 

2.2.3. Televizyon 

 Elektronik medya kültürünün günümüzdeki en güçlü iletişim aracı olarak 

rahatlıkla söyleyebileceğimiz televizyon,  Mcluhan’ın global köy ile ifade ettiği 

görsel evrenin de en çok kullanıcıya sahip alıcısıdır. Bu bağlamda tarihsel sürecini 

incelemek önemlidir. Televizyon ile ilgili olarak yapılan ilk teknik buluş “Đrlandalı 

telgrafçı Andrew May tarafından 1873 yılında yapılmış, ancak televizyon tarihine 

geçmiş belli başlı kişiler olarak, Nipkow, Jenkins, Baird, Farnsworth, Zworykin, gibi 

adlar verilebilir” (Aziz, 1981: 56) 

Dünya’da düzenli televizyon yayınları, “ilk kez 1936 yılında Đngiltere’de 

başlamıştır. Ardından, ABD’de 1939’da, 1948’de Fransa’da, 1952’de Almanya’da, 

1953’te Belçika’da, 1954’te Đtalya’da, 1956’da Cezayir’de, 1960 yılında da 

Norveç’te televizyon yayınları başlamıştır” (Mete, 1999: 3). Türkiye’de televizyon 

yayınları ile ilgili çalışmaların ilki “Đstanbul Teknik Üniversitesi (ĐTÜ) Elektrik 

Fakültesinin 1949 yılındaki girişimleriyle olmuştur. ĐTÜ’nün bir verici kurmasındaki 

amaç, bu üniversiteye bağlı Elektrik Fakültesi Yüksek Frekans Tekniği Kürsüsü 

öğrencilerinin laboratuar çalışmalarına olanak sağlamaktır”(Oskay, 1978: 18). 

Sosyolojik bir değerlendirmeye tabi tutarsak, Entegre bir sanayi haline 

gelmeye başlayan medya ve bu sanayinin önemli kolu televizyon, uluslararasılaşarak 

büyüyen pazarlarda aynı malla daha fazla tüketiciye ulaşmanın yollarını aramakta ve 

bunun koşullarını oluşturmaya çalışmaktadır. “Kamu televizyon tekellerinin 

yıkılmasıyla ticari televizyon yayıncılığı anlayışı ve onun yeni çokuluslu 

yatırımcıları televizyon yayıncılığını uluslar arası bir boyuta taşınmıştır” (Pekman, 

1997: 89). 
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Joshua Meyrowitz, elektronik medyanın toplumsal davranış ve ‘insan 

hayatının durumsal coğrafyası’ üzerindeki etkisini gayet ilginç bir şekilde 

incelemiştir.  

“Elektronik medya, fiziksel ortam ile toplumsal durum arasındaki geleneksel 
ili şkiyi, ‘artık eskisi gibi belli bir yerde olmadığımız yada olduğumuzu 
düşünmüş olmamız ölçüsünde’ tahrip eder. Yeni medya toplumsal ‘konum’ ve 
‘yer’ kavramlarını yeniden tanımlamakta ve deneyim ile fiziksel yer arasındaki 
bağı koparmaktadır. Böylece “Live Aid, sadece televizyonda yer almaktaydı, 
başka hiçbir yerde değil” ve bu da iletişim deneyiminin toplumda fiziksel 
kısıtlamalardan kurtarılmasının nihai bir örneğidir. Elektronik medya, canlı ve 
dolayımlı karşılaşmanın görece önemini dönüşüme uğratmış, böylece, devlet 
cenaze törenleri savaşlar yada uzay uçuşları “hemen hemen herkesin oturma 
odasındaki sahnede oynanabilecek bir oyun haline gelirken bilgi ve deneyin” 
her yerden her yere götürmüştür”. Bu şekilde medya, aktarım uzamlarını aşarak 
yeni ‘topluluklar’ yaratmakta, aksi takdirde birbirinden ayrı olacak olan grupla" 
ortak bir televizyon deneyimi etrafında bir araya getirmekte; orası ve burasının 
kültürel bir karışımını oluşturmaktadır. Televizyon böylece, ortak deneyimlerin 
ve etkileşimlerin tabanını oluşturur: Televizyon seyretmek, ortak deneyimi 
izlemek, başkalarının ne seyrettiğini izlemek demektir” (Aktaran: Morley ve 
Robins, 1997: 145-7). 

 

Yeni görsel-işitsel coğrafyalarla insanların birlikte yaşadıkları ve ortak 

paylaşım alanlarını karşılayan ‘ev’ yada ‘yuva’ gibi kavramlar anlamlarını yitirmekte 

yada başka bir deyişle yakın gelecekte algılanacakları alternatif hallerine 

dönüşmektedirler. Heidegger, ‘yuva’ kavramından söz ederken bir şeye dikkat 

çekiyordu; ona göre insan evinde televizyon seyrederken, gerçekten ‘yuvasında’ 

değil televizyon programının gösterdiği yerdedir. “Bir zamanlar yuva (Heimat) 

denilen şeyin dağılıp yok olma tehlikesi bulunmaktadır”(Aktaran: Rodgers ve 

Thompson, 2007: 206).  

Ünlü Kanadalı müzisyen Leonard Cohen, 1992 yılında yayınladığı demokrasi 

isimli albümünde,  ‘Ne sağcıyım ne solcu, sadece evdeyim bu gece, o umutsuz küçük 

ekranda kaybolmak üzere’ demektedir.  

Burada önemli olan elektronik aktarım mekânıdır ve bu ulusal sınırları 

aşmaktadır. “Çoğu zaman gezegenle ilgili sorunları oturma odalarımızda kendi 

mahremiyetimiz içerisinde televizyondan izlerken gördüğümüz gibi ve zaman zaman 

toplumsal benzeri ilişkinin bu tele-görsel biçimleri kutsayıcı mahiyette 

olabilmektedir” (Morley ve Robins, 1997: 179). 
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Televizyonun coğrafi olarak uzak, dehşete düşürecek denli trajik olayları 

insanların günlük yaşamlarına sokmasından kaynaklandığı görülmektedir. “Tutarlı 

coğrafi örüntü taşımayan bir bağlantısız olaylar kolajının, toplumsal yaşama zorla 

girmesi ve onu biçimlendirmesi nedeniyle, sözcüğün gerçek anlamında zaman-

mekan sıkışması oluşmaktadır” (Urry, 1999: 38). 

 

2.2.4. Uydu Yayıncılığı 

Yeni dünya düzeni askeri alanda küresel bir denetimi sağlayabilecek bir 

iletişim ağına gereksinim duyar. Global mali piyasaların işleyebilmesi de benzer bir 

iletişim ağının varlığına bağlıdır. Olanağı sağlayabilecek teknoloji uydu haberleşmesi 

sistemidir. 

Đletişim teknolojilerinin, büyük değişimlere uğrayıp uydu teknolojisine 

entegre bir halde yaygınlık kazanmasıyla, mesafe kavramının eski anlamı yok 

olmuştur. Günümüzde olağanüstü bir hızla ucuzlayarak, yaygınlık kazanan iletişim 

teknolojileri, “uluslararasındaki etkileşim sürecinde, küresel dönüşüm sürecini 

hızlandırmışlardır” (Uluç, 2003: 182). 

Telekomünikasyon ağları, görüntü, ses, metin, bilgisayar verileri ve her türlü 

elektriksel sinyali ortak bir temelde birleştirmiştir. “ Đletişim maliyetleri düşmüş, 

sayısal araçlar da, daha ucuza üretilmektedir. Sayısal ağlardaki verimlilik artmış, 

belirli kapasitede akan enformasyon miktarı hızla çoğalmıştır. Đletişim süreci 

üzerinde hem alıcının hem de vericinin enformasyonu toplama, işleme, sunma ya da 

alma sürecindeki esneklik artmıştır” (Girgin, 2002: 39). 1970’li yıllarda uydular 

yoluyla ile iletişim, radyo ve televizyon yayınlarını aktarma noktasında teknolojik bir 

devrim niteliğindedir. ABD, Sovyetler Birliği, Japonya, Hindistan ve Avrupa’da 

çeşitli ülkeler uzaya attıkları uydular aracılığı ile, bu konuda geliştirdikleri projelerle 

doğrudan radyo ve televizyon yayınlarını gerçekleştirmişlerdir.(Aziz, 1981:49) 

 Bu sürecin ekonomi ve politiğine odaklanırsak maliyeti çok yüksek olan 

uydu sistemin finansmanı ancak haberleşmenin kişisel (özel) tüketime açılması ile 

olanaklı olabilecektir. Kitleleri uydu haberleşmesinin tüketicisi yapabilmek için 

telekomünikasyon ve radyo-televizyon alanlarında özelleştirmelere gidilmek zorunda 
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kalmışlardır. Bu anlamda sermaye ile bütünleşen medya kuruluşları, salt yayıncılık 

yerine her türlü enformasyon üretimi ve dağıtımım kapsayan bir çeşitlilik içinde 

faaliyet göstermeye başlamışlardır. Medya sektörü günümüzde ekonominin en geniş 

ve dinamik, dolayısıyla sermayenin en gözde sektörlerinden birisi haline gelmiştir. 

Williams, kültür ile teknoloji arasındaki ilişkiyi ele alan çağdaş yaklaşımları 

bu türden mantıktı ama umutsuz sonuçlara takılıp kalmakla eleştirmiştir. “Kültür 

üretim ve dağıtım ile her türlü bilgi sisteminde teknik yenilik yaşadığımız bu 

dönemde, eski terimleri aşmak şarttır. Kültürde muhafazakâr olanlar, ‘kablolu’ 

televizyonun Pandora'nın kutusunun açılması, uydu yayıncılığının da Babil Kulesinin 

son aşaması olacağını iddia etmektedir.” (Williams, 1989: 124). 

 

2.3. Đnternet ve Mekânsızlığın Đnşası 

Đnsanoğlu, çağımız iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel 

olarak kendi, sosyal, kültürel ve gündelik yaşamını, bu teknolojiler üzerinde yeniden 

üretmektedir. Çağımızın en önemli iletişim aracı olma yolunda hızla ilerleyen 

internet ve yaratılan sayısal platformun karşılıklı etkileşim boyutunda küresel 

dolaşıma olanak tanıması mekânın artık önemini yitirdiğini göstermektedir. Ayrıca, 

internet üzerindeki çeşitli yazılımlar her yaştan insanın gündelik yaşamında yer 

almaya başlamıştır.  

Küresel iletişim teknolojilerinin altyapısını hazırlayan önemli gelişmeler 

arasında telefon, radyo ve televizyon ön sıralarda yer almaktadır. Bilgisayar ve 

internet teknolojileri de bu temelin üzerine kurulmuş ve gelişimi öncüllerinden hızlı 

olmuştur. “Teknolojinin halk tarafından kabul görmesi, lüks kategorisinden çıkıp 

halk geneline yayılması ve gerekli altyapının sağlamlaşması ile bu sayı hızlı bir 

çıkışa geçmektedir. Farklı teknolojilerde adaptasyon süreci farklı hızlarda 

gelişmektedir. Örneğin, telefonun %90 erişilebilirlik oranı bulması 55 yıl sürerken, 

bu değer radyo için 23 yıla, televizyon için ise 15 yıla kadar düşmüştür” (Sezen,  

2001: 23). Bilgisayar ve internet erişiminde ise bu daha da kısa bir zaman içerisinde 

gerçekleşmektedir. Bu hızlı yer alma süreci bize, televizyonun ülkemizde ortaya 

çıktığı yıllardakine benzer bir tablo sunmaktadır. Đnternetten her geçen gün daha 
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fazla yararlanılmakta ve gündelik alışkanlıklarımız, çevremiz ile olan ilişkilerimiz 

ona göre şekillenmektedir. Sanal gerçeklik artık günlük yaşamlarımızda giderek 

artarak yer almaya başlamıştır 

‘Sanal Gerçeklik’ yada ‘Sanal Mekan’ olarak ifade edilen terimi ilk olarak 

William Gibson, 1984 yılında yazdığı ‘Neuromancer’ isimli romanında kullanmıştır. 

Romanda post endüstriyel toplumsal yaşamın etkileri bağlamında ve sanal mekanı 

‘mekanı olmayan yer’ yada ‘mekansızlık’ olarak tanımlamaktadır. Bu ‘mekânsızlık’ 

durumu ortama bağlanan kullanıcıların ortak halüsinasyonudur (Gibson,1998:5). 

Gibson, 1986 yılında yayınladığı ‘Sprawl’ üçlemesinin ikinci kitabı ‘Count Zero’da 

özellikle geleceğin ekonomik sistemi adına bir tasarım düşlemiştir. Bu tasarıma göre 

hükümetlerin üzerinde bir güç olan mega şirketler ‘Zaibatshular’ ve mega zenginlikle 

artık servetinin tezahürleri bağımsız olarak hareket eden süper zenginlerler vardır. 

Bunların arasındaki güç savaşlarında sıradan insanlar sadece çok çabuk 

harcanabilecek rakamlar veya ele geçirilmesi gereken kölelerdir (Aktaran: Uçkun, 

2003). Ayrıca, gerçek dünyada yaşamın zorlukları ve bireylerin teknoloji gelişimi 

karşısındaki çaresizliği ve ‘kayıplığı’ yanında sanal dünyanın kontrolden çıkan yapısı 

da verilmektedir. Bu bağlamda eserdeki Zabiatshular’a karşılık gelen çok uluslu 

şirketlerin kontrolündeki küreselleşmenin tekno-kültürel tabanını yapılandıran 

internet ve yaşatılan ‘mekânsızlık’ durumu günümüzdeki işleyişe paralel çizgidedir 

Geçmiş dönemlerde, gündelik hayat pratiklerimiz noktasında, 

karşılaşabileceğimiz insan sayısı, sınırlıyken küreselleşme mimarisi temelli yeni 

teknolojik mekânlarımız üzerinde bu sayı sınırsızdır. Bu ‘sınırsızlık’ mekanın yeni 

formlar kazanması yada başka bir deyişle geleneksel anlamda son bulmasıyla ortaya 

çıkmıştır. Örneğin: internet teknolojisi üzerinde yapılanan yazılım içeriklerinden olan 

‘messenger’ yada insanların tanışabilmesine olanak sağlayan internet sitelerine her 

gün milyonlarca insan bağlanmakta ve arkadaşlık, dostluk, yada cinsellik ilişkilerinin 

mekan boyutundaki yaşanma biçimleri dönüşüme uğramaktadır. Tüm iletişim 

süreçleri, küreselleşmeye bağlı iletişim teknolojilerinin insanoğluna vaad ettiği 

‘mekânsızlık’ platformları üzerinde ortak bir mekana ihtiyaç duyulmaksızın 

gerçekleşebilme yolunda ilerlemektedir.  
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Tüm bu özellikleriyle beraber inşa edilen sanal mekansızlık çekiciliğini 

giderek artırmakta ve kendisini topluma alternatif bir alan olarak göstermektedir. 

Çünkü onda cisimleşmiş varlık ve karşılaşmalar yoktur. Burası sanki ötekilerle 

bedenleri yokmuş gibi ilişki kurmaya imkan veren yeni bir sosyal hareket alanıdır. 

Bu ortam, modern dönemin alternatif bir toplum yerine topluma alternatif bir ortam 

kurma arzusunun ürünüdür. “Sanal alanın uzak, dokunulmaz ve kurgusal bir yer 

olması onu bütün ilgilerin odağına yerleştirmektedir. O, arzu ve düşlerimizin içinde 

daha rahat gezinip sörf yapabileceği farklı bir dünya olarak görülmektedir” (Robins, 

1999). Sınırlılıkları ve kusurlarıyla şu anda ve burada olan gerçekliğin yerini 

alabilme potansiyelinden söz edilebilmektedir  

Đnternet, bireysel ve kitle iletişim aracı olarak özellikleri incelendiğinde, 

geleneksel iletişim modelini zorlamakta, kitle iletişim araçlarını ve onların farklı 

özelliklerini kendi bünyesinde entegre ederek yeni ve farklı özelliklere sahip bir yapı 

ortaya koymaktadır (Atabek, 1997). Mcluhan’ın ‘Global Köy’ünün yerel mekanla 

olan bağlantısı giderek azalmakta, yeni iletişim alışkanlıkları Đnternet üzerinde inşa 

edilen mekanlar üzerinde gerçekleşmektedir. 

Özellikle internet ve beraberinde getirdiği sosyal dönüşümler incelendiğinde 

fiziksel olarak yakınımızdaki insanlardan uzaklaşırken, fiziksel olarak uzakta 

bulunan insanlarla yakınlaşmaktayız. Uzağın yakın olmasının getirdiği çekicilikle 

fiziksel olarak uzağımızdaki insanlarla, yanı başımızdakilere göre daha fazla iletişim 

kurmaktayız. Birbirlerinden oldukça uzak mesafelerde bu teknolojiler yoluyla 

iletişim kuran insanlar, fiziksel olarak bir araya geldiklerinde aynı iletişimi 

kuramamaktadırlar. Çünkü ‘Uzağın çekiciliği’ kalmamıştır.  Uzak ve yakın birbirine 

karışmıştır. Đnsanlar bu kadar yoğun iletişim ili şkileri içerisinde adeta bir 

iletişimsizlik içine sürüklenmektedirler. Goffman’ın sözünü ettiği ‘uygar ilgisizlik’ 

durumu yeni iletişim teknolojileri ile etkisini daha da fazla hissettirmektedir.  

Đnsanların internet üzerinde iletişim süreçlerinin fiziksel evriminin geleneksel 

iletişime oranla etkilerini minimize etmek için sosyal gruplar oluşturulmaktadır. 

Đnsanların gündelik yaşamlarında bu teknolojiye olan bağlantılarına kısıtlama 

getirilmeye çalışılmaktadır.  
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Birey, sosyal yapı ve organizasyonlarda yaşanan dönüşümü daha iyi 

açıklayabilmek adına Đnternet üzerinde karşılıklı etkileşimin geldiği nokta ve görsel 

deneyimin giderek önem kazanması açısından, Đnternet’i iki dönem halinde 

incelemek gerekmektedir. 

 

2.3.1. Đnternet’in Đlk Dönemi ve Türkiye’ye Giri şi 

20.yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan Đnternet, kullanıcı sayısı bakımından 

en yaygın iletişim teknolojisi olma yolunda ilerlemekte ve her geçen gün yeni 

yazılımlar sayesinde farklı özellikleri bünyesinde taşımaktadır. Đnternet’in ilk dönemi 

olarak inceleyeceğimiz süreç, Đnternet’in ilk ortaya çıktığı 1970’li yıllardan itibaren 

askeri bir teknoloji olarak kullanımının dışında sivilleşip gündelik yaşam pratikleri 

içerisinde yaygın bir iletişim aracı olarak yapılandığı gelişim süreci dönemini işaret 

etmektedir.  

Đnternet’in ortaya çıkışı ve gelişimi, askeri strateji, bilimin işbirliği ve 

teknolojik girişimciliğin ortak çalışmalarına dayanmaktadır. Đnternet’in temelinin 

ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak askeri amaçlar için oluşturulan proje ajansı 

ARPANET’in (Advanced Research Projects Agency Network) çalışmalarıyla 

başladığı kabul edilmektedir.  

Bu teknolojiye zemin hazırlayan gelişmelere göz atarsak öncelikle 1950’lerde 

uzaya fırlatılan Sputnik’in Amerikan ordusunu ileri teknoloji konusunda yatırımlar 

yapmaya ittiğini söyleyebiliriz. 1960-64 döneminde Rand Corporation’da görev 

yapan Paul Baran’ın bir fikrinin geliştirilmesiyle çizilen stratejilerden biri de, nükleer 

saldırıdan etkilenmeyecek bir iletişim sistemi tasarlamaktı. “Paket-anahtar iletişim 

teknolojisine dayanan bu sistem, ağın komuta ve kontrol merkezlerinden bağımsız 

olmasını sağlayacak, böylece mesaj birimleri ağ içinde kendi yollarını bulup, ağın 

herhangi bir noktasında tutarlı bir anlamla yeniden toplanabilecekti” (Castells, 2005: 

58).  1970’lerin başlangıcında Xerox’un geliştirdiği yerel alan ağı sistemi (LAN) 

bugün de kullanılan ve iki bilgisayarı birbirine bağlamaya yarayan karttır. Yerel alan 

ağı (LAN) birkaç kilometreye kadar küçük bir coğrafi alanı kapsayan yüksek hızlı 

veri ağıdır. Tek bir binadaki ya da sınırlı bir alandaki iş istasyonlarını, çevre 
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birimleri, terminalleri ve diğer cihazları birbirine bağlar (http://www.ygm.itu.edu.tr/). 

Daha sonra dijital teknoloji, ses, görüntü yada veri dahil her tür mesajın paketlenmesi 

sağlandığında, bağlantıları kontrol merkezlerini kullanmaksızın iletebilen bir ağ 

oluşturulmuştur. Yine aynı yıllarda “bilgisayar teknolojisinin de kendi donanım 

yapısını çeşitli yazılımların desteğiyle, dijital ses ve videoya uyumlu hale getirmesi, 

Lan ve Wan bağlantıları ile etkileşimini hızlandırmıştır” (Heath,1999: 4).   

Đşte bu paket anahtarlamalı ağ devreler üzerinden TCP/IP protokolüyle 

bilgisayar iletişiminin dolayısıyla da Đnternet’in başlangıcıdır. Oluşturulan yeni 

sayısal dilin evrenselliği ve iletişim sisteminin ağ oluşturmaya yönelik çalışma 

mantığı, küresel iletişim için teknolojik koşulları hazırlamıştır. Castells bu durumun 

gelişimini şöyle özetlemektedir: 

“-ARPANET- adını taşıyan ilk bilgisayar ağı, 1 Eylül 1969’da, ağın ilk dört 
bağlantısının Los Angeles’ta California Üniversitesi’nde, Stanford Araştırma 
Enstitüsü’nde, Santa Barbara’da California Üniversitesi’nde ve Utah 
Üniversitesi’nde kurulmasıyla devreye girmiştir. 1983 yılında bilimsel 
amaçlara yoğunlaşmış ARPANET ile doğrudan askeri uygulamalara 
yoğunlaşmış MILNET birbirinden ayrıldı. 1980’lerde Ulusal Bilim Vakfı’da 
(National Science Foundation) bir başka bilimsel ağ ve IBM’le işbirliği içinde 
fen bilimleri mensubu olmayan bilim adamlarına yönelik farklı bir ağın, 
BITNET’in yaratılması sürecine dahil olmuştur. Ancak bütün bu ağlar, iskelet 
iletişim sistemi olarak ARPANET’i kullanıyordu. 1980’lerde önce ARPA-
INTERNET adı verilen, sonra INTERNET denen ağların ağı Savunma 
Bakanlığı’nca desteklenmiş, Ulusal Bilim Vakfınca işletilmiştir. 20 yılı aşkın 
süren bir hizmetten sonra teknolojik açıdan geride kalan ARPANET, 28 Şubat 
1990’da kapatılmıştır. Bundan sonra Đnternet’in iskeleti olma görevi, Ulusal 
Bilim Vakfı’nın işlettiği NFSNET üstlendi. Ancak ticari baskılar, özel şirket 
ağlarının, kar amacı gütmeyen, işbirliği yapan ağların büyümesi, hükümete 
bağlı bu son Đnternet iletişim tabanının da Nisan 1995’te kapatılmasına, Ulusal 
Bilim Vakfı’nın bölgesel ağlarına bağlı bir dizi ticari şirketin, özel ağlar 
arasında işbirliğine dayalı düzenlemelere gitmek için güçlerini birleştirmesiyle 
birlikte Đnternet’in tümüyle özelleştirilmesinin önü açıldı. Özelleştirilen 
Đnternet’te, düzenleyici, yönetici görevini üstlenecek gerçek bir otorite 
kurulmamıştır” (Castells, 2005:59). 
 
 

Özelleştirme bağlamında yapılan düzenlemelerden sonra bu altyapıya özel 

şirketlerin de katılmasıyla sistem hızla genişlemeye başladı ve bugün değişik 

coğrafyalara yayılmış milyonlarca insanı şimdiye kadar karşılaşılandan oldukça 

farklı bir iletişim olanağı yaratmıştır (Atabek, 2001: 119). 
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1983 yılına gelindiğinde bu ağ askeri ve sivil olmak üzere ikiye ayrıldı ve 

NSF (National Science Foundation), üniversite ve diğer akademik kuruluşların 

internet erişimi için bir omurga oluşturacak şekilde NSFNET’i yapılandırdı.  

Bu dönemin en yaygın internet uygulamalarını, ‘browser’ denilen internet 

tarayıcılarıyla çeşitli bilgi ve eğlence içeriklerine ulaşılması ve Irc, icq, Messenger 

gibi ‘chat’ yazılımları yoluyla sohbete dayalı bir iletişimin gerçekleştiği uygulamalar 

olarak özetleyebiliriz. Đnternet’in bu dönemde görsel deneyime dayalı karşılıklı 

etkileşimin daha az yaşandığı bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Bunun çeşitli 

nedenleri bulunmaktadır. Bunlardan ilki, görsel içeriğin bulunduğu multimedya 

öğelerinin internet üzerinde oldukça yer kaplamaları ve bunlara ulaşımın yine aynı 

nedenlerle zorluğu, ikincisi ise daha sonra ‘MMOG’ (Massively Multiplayer Online 

Game), ‘MMORPG’ (Massively Online Role Play Game) olarak bilinen ve daha 

sonra ele alacağımız yazılımların henüz geliştirilme aşamasında olmasıdır. Ayrıca, 

teknik anlamda bant genişlikleri ve bağlantı hızları da bu dönemde gelişim 

aşamasındadır.  

Đnternette radyonun ses düzeni, gazetenin resim, metin ve grafik özellikleri 

gibi pek çok iletişim formu bir arada bulunmaktadır. Bu açıdan internet ‘çok yönlü 

bir medya’ türü olarak tanımlanmaktadır. Đnterneti diğer kitle iletişim araçlarından 

(yazılı/isitsel/görsel) ayıran üç ana özellikten biri çok yönlü medya olması diğer ikisi 

de etkileşimli (interaktif) yapısı ve ağ yapısıdır” (Atabek, 2005). 

Türkiye’de ilk internet bağlantısı “ODTÜ-TUBĐTAK projesiyle 64 kbps 

hızla, 1993 yılında ve diğer gelişmiş ülkelere göre yirmi dört yıl süren bir 

gecikmeyle gerçekleştirilmi ştir. Fakat, son yıllarda internet üzerinde oynanan 

oyunlardaki kullanıcı sayısında tam tersi bir tablo ortaya çıkmaktadır” (Ceyhun ve 

Çağlayan, 1996). Örneğin, “Knight Online” isimli oyunun yapımcısının resmi 

internet sitesindeki açıklamasına göre tüm Avrupa ülkelerinin toplam 4.1 milyon, 

tüm dünyadakilerin toplamı ise 10 milyon kullanıcıdır (http://www. k2network.net/). 

Türkiye’den bu oyuna olan ilgi ve katılım diğer ülkelerden fazladır. Bu nedenle 

2006’da Đstanbul’a gelen “Knight Online” ve oyun yapımcısı “K2 Network” CEO’su 

Joshua Hong 3.5 milyona varan Türk kullanıcı olduğunu açıklamıştır 

(http://www.frpnet.net/yazilar/keri/ k2joshuahongroportaj.html / 15.05.2006). 



 56

Đnternet üzerinden ticaretin dünyadaki en önemli ismi ‘E-Bay’ in Türkiye 

üzerine hazırlattığı internet kullanım raporu sonuçlarına göre Türkiye’nin internet 

kullanıcısı sayısı 26 milyon. Bu sayı ile Türkiye dünyanın 11. en büyük internet 

popülasyonu haline gelmiştir. Türkiye’deki internet penetrasyonu %37. Bu sayı 

Avrupa ortalaması olan %59 ile kıyaslandığında oldukça değerli bir figür 

oluşturuyor. Türkiye internet kullanıcılarının %45,03 gibi büyük bir bölümü 16-

24 yaş aralığında. Bunun yanında internet kullanıcılarının %66’sı erkek, %34‘ü 

kadın. Kullanıcıların  %22’si üniversite mezunu, %68‘i bekar, %45‘i 

çalışıyor, %39‘u Đngilizce biliyor,  %52’sinin evinde bilgisayar var,%91‘inin cep 

telefonu var, %84‘ü günlük olarak ortalama 3 saat televizyon seyrediyor, %63‘ü 

günlük olarak ortalama 2 saat radyo dinliyor, kullanıcılar günlük olarak 

ortalama 2,5 saat internete bağlı kalıyorlar.(Afra, 2008) 

Đnternet tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her yaş için bir deneyim, 

sosyalleşme noktasında yeni bir boyuttur. Genç bir nüfusa sahip olan Türkiye’de 

yakın bir geçmişi olan internetin yeni yetişen kuşaklar üzerinde yeni toplumsal 

değerlerin oluşturulması ve benimsenmesi yönünden etkisi yadsınamaz. Đnternet 

artık, bireylerin sosyalleşmesinde, kişiliklerini kazanmalarında, tüketim 

alışkanlıklarının oluşmasında, ana dillerinin kullanımında, aile ilişkilerinin 

düzenlenmesinde, toplum içerisindeki görevlerin öğrenilmesinde ve arkadaşları ile 

olan ilişkilerinde etkisi gün geçtikçe artan bir iletişim aracıdır. 

 

2.3.2. Etkileşimli Đnternet: ‘Web 2.00’ 

Habermas'a göre “günümüzde toplumlarda yöneten kesimler ile yönetilen 

kesimler arasındaki işlevsel ve kurumsal farklılaşmalar gelişkin ve yeni bir 

teknolojinin gereklerine ve olanaklarına uyarak sürdürülmekte olduğu için, gerçekte, 

bugünkü toplumlarda çift yönde akışlı gerçek bir toplumsal iletişim 

bulunmamaktadır.” (Aktaran: Oskay, 2000: 263). Tek yönlü akışın medya adına sona 

erdiği önemli bir gelişme olarak kabul edilecek olan ‘Web 2.0.’ uygulaması ile çift 

yönlü iletişim adına kısmi de olsa da önemli bir gelişme sağlanmıştır. 
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Đnternet sayfaları, yapısal ve işlevsel olarak statik (HTML) ve dinamik 

(DHTML) web sayfaları olarak iki gruba yarılırlar. Statik web sayfaları bilgi sunumu 

amaçlıdır. Dinamik web sayfaları ise içinde hareketli elementler içerirler ve 

kullanıcıdan bilgi alıp sunucuya iletmek, sorulara cevap vermek gibi biçimlerde 

kullanıcıyla etkileşirler. Bu etkileşim kullanıcıdan bilgiler alıp, sunucudaki bir veri 

tabanına iletmek, veri tabanındaki işlemlerin sonuçlarını kullanıcıya geri bildirmek 

şeklinde olabilir. Sunucuya dayalı etkileşim ASP (Aktif Sunucu Sayfaları) benzeri 

yöntemlerle gerçekleştirilir. Etkileşimin bir başka yolu Perl, JavaScript ve Visual 

Basic gibi programlama dillerine başvurmaktır (Koşar ve diğerleri, 2003: 157). 

 ‘Web 2.0’,  ilk defa 2004 yılında O'Reilly Media tarafından kullanılmaya 

başlayan bir sözcüktür ve ikinci nesil internet hizmetlerini, toplumsal iletişim 

sitelerini, iletişim araçlarını, -yani internet kullanıcılarının ortaklaşa ve paylaşarak 

yarattığı sistemi tanımlar (http://tr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0). Sosyal medya ya da 

kullanıcı odaklı medya adı verilebilecek Web 2.0’ın,  2000’li yıllardan önce oluşan 

bir alt yapısı söz konusudur. “1979 yılında Duke Üniversitesinden Tom Truscott  ve 

Jim Ellis’in oluşturmuş oldukları dünya çapındaki tartışma sistemi  ‘Usenet’ ile 

kullanıcılara sosyal mesajlar yayınlamaları konusunda izin vermiştir. Bu günkü 

anlamıyla sosyal medya ise 20 sene önce Bruce ve Susan Abelson tarafından kurulan 

‘Open Diary’ ile başlamıştır” (Kaplan and Haenlein, 2010: 60) .  

Ancak, ‘Web 2.0’ bir yazılım veya programlama dili değildir. Yeniliklerle 

düzenlenmiş bir konsepttir. Web’e yeni bir bakış amacı ile üretilmiş, bir sürü 

tekniğin kullanılmasını amaçlar. Web 2.0 teknikleri ile yapılan siteler daha fazla 

kullanıcı merkezlidir. Bu yeni yaklaşım ile kullanıcılara hareket özgürlüğü ve 

kullanım kolaylığı esas alınır (Aslan, 2007:351). “Web 2.0’ın beklide en sıra dışı 

özelliği kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklerle herkese yayıncı olma fırsatını 

sunmasıdır.  

Đnternet’in ikinci dönemini ilk dönemden ayıran temel özellik görsel 

içeriklerin internet ortamına taşınması ve paylaşılması noktasında devrim niteliğinde 

gelişmelerin yaşanmış olmasıdır. Web tabanlı sosyal medyanın popülerliğinin 

artması 2003 ve 2004 yıllarında kurulan ‘MySpace’ ve ‘Facebook’ isimli sitelerin 

kurulmasıyla başlar. Ancak en yoğun kullanım oranı ‘YouTube’ isimli görsel içerik 
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Kullanıcılar 
tarafından 

oluşturulmuş 
içerik 

Hazır 
Đçerik 

45 milyon küresel kullanıcı 
1996 

1 milyarın üzerinde küresel 
kull.2006 

Hazır 
Đçerik 

Kullanıcılar 
tarafından 

oluşturulmuş 
içerik 

 
kollektif içerik K.Đ. 

Web 2.0 
“  kullanıcı içerikleriyle 

genişleyen internet” 
80.000.000 web sitesi 

Web 1.0 
“ yalnızca okunabilir 

 internet” 
250.000 web sitesi 

paylaşım sitesiyle gerçekleştirilmektedir. Bu sitede yayımlanmakta olan içeriğin 

tamamı site yönetimi tarafından değil kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. 

Flickr isimli fotoğraf ve resim paylaşım sitesinde ise üç milyon fotoğraf yer 

almaktadır ki dünyanın en ünlü müzesi olan Louvre da bulunan  eser sayısı 300.000 

olduğu düşünüldüğünde rakamın büyüklüğü ortadadır (Kaplan and Haenlein, 2010: 

61).  

Đnternet’in ikinci dönemi olarak adlandırdığımız bu dönemde, karşılıklı 

etkileşime ve görsel deneyime dayalı iletişim, ilk yıllara göre daha fazla önem 

kazanmakta ve bu içeriklere sahip yazılımlar daha fazla rağbet görmektedir.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil:1 Web 1.0 ve Web 2.0 Karşılaştırması (Kaynak, Barners & Lee 

http://web2.socialcomputingmagazine.com/) 

 

Bu dönem içerisinde en yaygın kullanılan internet uygulamalarının yanı sıra, 

ilk dönemdeki web tabanlı yazılımların yerine tamamen kullancıların etkileşimine 

dayalı üç boyutlu yaşam simülasyonların ortaya çıkmış ve ciddi kullanıcı sayılarına 

ulaşmış olmalarıdır. Bu simülasyonların önde gelen isimlerinden Second Life isimli 

yazılım, kullancılarına sanal ortamda adeta ikinci bir yaşam vaat etmektedir. Ayrıca 
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‘MMOG, MMORPG’ denilen internetle entegre karşılıklı etkileşime dayalı 

yazılımların milyonlara varan bir kullanıcı kitlesine sahip olmaları olarak 

özetlenebilir.  

Dünyanın internet istatistikleri konusunda önde gelen şirketlerinden 

‘comScore’un Eylül 2009’da Türkiye’de internet kullanımlarına ilişkin rapora göre 

ortalama bir internet kullanıcı aylık 31.6 saatini internette üzerindeki sosyal ağlarda 

geçirmektedir. 

 
 

   Tablo 1 – Türkiye’de En Çok Ziyaret Edilen 
   Sosyal Ağ Siteleri (Đlk 10) 
 

Eylül 2009 
Türkiye Toplamı , Yaş: 15+ - Ev & Đş Yerlerinden 
Ranked by Total Unique Visitors in Turkey (000) 

Media Total Unique 
Visitors 
(000) 

Total 
Minutes 
(MM)  

Social Networking 16,913 5,651.6 

Facebook.com 16,050 5,196.1 

Windows Live Profile 7,775 50.2 

Mynet Eksenim 3,232 24.3 

Netlog.com 1,834 94.7 

Kalpkalbe.com 1,801 6.9 

Windows Live People 1,574 0.3 

MySpace Sites 938 22.2 

Gecevip.com 866 1.4 

Badoo.com 854 52.1 

Twitter.com 804 6.7 

                                    (Kaynak.: comScore World Metrix – Eylül 2009) 

Sözkonusu raporun sonuçlarına 19.7 milyondan fazla 15 yaş ve üzeri internet 

kullanıcısı (evden yada işte) ortalama 31.6 saatini internet üzerinde geçirmiştir.  

Forrester Research’ün (Kaplan and Haenlein, 2010: 61) araştırmalarına göre 

internet kullanıcılarının % 75’i 2008’in ikinci yarısından itibaren sosyal medya adı 

da verilebilecek internet üzerindeki sosyal ağlarda zaman geçirmektedir. Diğer bir 

örnek ise 2009 yılı ocak ayı itibariyle sosyal internet ağı Facebook’u kullananların 

sayısının dünya üzerinde 175 milyonu aşmasıdır. YouTube isimli site televizyon 

görselliğinin internetle entegre olması sonucunda, televizyonu internet içinde yer 
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alan, her görüntüye istenildiği anda ve arşivlemeye uygun bir biçimde ulaşılması, 

kişisel video görüntülenin de kullanıcılar arasında paylaşılmasına neden olmuştur. 

Đnternet kısa bir süre içerisinde gevşek yapıdaki bir akademik ortamdan,  

dünyanın en büyük işletim ağı durumuna gelmiştir. Đnternet, küresel bir iletişim 

teknolojisi olarak ticari anlamda küreselleşmenin kendisini yaratmıştır. Tüm dünyada 

yerel zamanları saf dışı bırakarak eş zamanlı iletişimin kapısını açtı. Bu yalnızca 

iletişim değil, belki de matbaanın icadından bu yana karşımıza çıkan en büyük bilgi 

dönüşümüydü. Matbaa nasıl bir iki yüzyıl içinde bir bilimsel devrimler çağını ve 

aydınlanmayı yarattıysa, insanlığın bunun çok daha büyük bir bilgi dönüşümüne 

hazırlandığını söylemek yanlış olmayacaktır. Matbaa bilgiyi azınlığın elinden alıp 

kitlelere sundu, internet ise bilginin akıl almaz boyutlarda yaygınlaşmasını sağladı. 

Đnternet yalnızca vaad ettiği sanal mekansızlığa ekonomik ve teknolojik bir 

altyapı oluşturmamakta, giderek merkezin hiçbir yerde çevrenin ise her yerde olduğu 

bir ağ toplumunun kurulmasında öncülük etmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

AĞ TOPLUMU 

 

3.1.Ağ Toplumu Düşüncesinin Temelleri 

Đletişim teknolojilerinin küreselleşmeyle paralel olarak inşa ettikleri bir 

toplumsal formasyonu ifade eden ve Đspanyol sosyal bilimci Manuel Castells 

tarafından  ‘Ağ Toplumu’ olarak kavramlaştırılan modelin tarihsel kökenini Mattelart 

şu şekilde özetlemektedir: 

“1665 yılına doğru Đtalyan anatomici ve doğa bilimci Marcello Malpilgi 
“derinin ağımsı bütününe gönderme yaparak, hücrebilimin yada dokuların 
bilimin öncüsü olan anatomi alanına o zama dek kumaşın, filenin yada dantelin 
örüsünü anlatan “ağ” sözcüğünü aktarmıştır. Ardından XIV. Louis döneminde 
Fransa’da ülke toprağının stratejik kullanımına ilişkin ‘ağ’ sözcüğüne askeri 
bakış açısını Sebastien Le Prestre de Vauban yüklemiştir. Ardından, Saint-
Simon’un XIX. Yüzyılın başından beri kendini oluşumuna adadığı “insan 
bilimi” tasarısı, Xavier Bichat’nın (1771-1802) yaydığı yeni bilimsel bakış 
açısından bilgilenmiştir. Canlının yapısının bilgi nesnesi olarak ele alınmasını 
başlatan bu fizyolojistin dokular üzerine araştırmaları, gerçekte biyolojik 
modelin kenar çizgilerini çizer. Saint-Simon’un düşünsel tasarısını yeni 
‘toplumsal ruhbilim’ sözcüğünün koruyuculuğuna yerleştirmesi ve “endüstriyel 
sistemi” bir ‘organizma’, daha da iyisi bir ‘ağ-organizasyon’ olarak tasarlaması 
bir rastlantı değildir. Pozitif yada endüstriyel çağın toplumsal organizmasının 
yapısal ilkesi, işlevlerin hiyerarşisidir. Ağ, maddesel olsun, madde dışı olsun, 
taşımacılık, bankacılık yada simgelerin yöneyleri ağı olsun, örgütlenmelerin 
ana örneğidir. Saint-Simon tarafından ortaya konan kavramın öğretisi, 
endüstriyalizmin demiryolu, finans, deniz hatları ve okyanuslararası kanalların 
ağlarının mimarlarının girişim ruhunu meşrulaştıracaktır”(Mattelart, 2004: 17-
27).  

 

Ayrıca, yeni iletişimsel uzamların yanı sıra yeni bir toplumsallık türünü de 

ifade eden ağ kavramı, Kropotkin’in yeni-teknik aracılığıyla özgürleşme üzerine 

düşüncesi üzerinde de etkili olmuştur.  

1934’te Amerikalı tarihçi Lewis Mumford, Kropotkin’in sezgilerinden 

hareketle radyo iletişim ağlarını gündeme getirdiği ‘Technics and Civilization’ adlı 

yapıtında: “Platon bir sitenin nüfusunun en uygun durumu, tek bir konuşmacının 

sesini duyabilecek yurttaşların sayısıyla tanımlar” yorumunu yapar. “Yeni teknik 
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araçların kullanılabildiği ve ortak bir dil konuşulan her yerde şimdi, neredeyse 

Attika’nın en küçük sitelerine yaklaşan bir politik birliğin öğeleri vardır” (Aktaran: 

Mattelart, 2004: 39). Yeni iletişim araçları tek bir konuşmacının sesini ağlar 

üzerinden ulusal sınırları aşarak aktarmasıyla birlikte yeni bir toplumsallık türü 

gelişmeye başlamıştır. 

1850-1950 yıllarının en önemli özelliği, bu yıllarda iletişimin dünyaya 

yayılması olmuştur. “Posta, telgraf ve telefon şebekeleri, sonra da, 1900’dan itibaren 

radyo iletişimi ve ardından televizyon bilginin daha uzak mesafelerde dolaşıma 

girmesini sağlamıştır”(Barbier ve Lavenir, 2001: 131).Yine aynı yıllarda “Avrupa ve 

Amerika arasındaki sualtı telgraf kablosunun çekilerek iletinin kısa zamanda uzak 

mekanlara gönderilmesi ile ilgili gelişmeler haber ajanslarının farklı yerlerde 

kurulmasına neden olmuştur” (Önür, 2002: 93). 1876’da bugünkü internet 

bağlantılarının omuriliğini oluşturan telefon bulunmuştur. Modemler, dijitalden 

işitsele dönüşebilmekte ve bilgisayarın telefon ağı üzerinden bağlantı kurmasını 

sağlamaktadır.  

Yeni iletişim teknolojilerini, yüzyıllar sürmüş bir emperyalizm ve kültürler 

arası ilişkiler bağlamında toplumları “uzak ve yakın öbür toplumlarla kaçınılmaz bir 

ili şki içinde olan, örümcek ağı gibi bağlantıları olan açık sistemler olarak 

düşünmemiz uygun olur” (Morley ve Robins, 1997: 177). Ancak iletişim ütopyasının 

yenilenmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri’nde aktarma teknikleriyle 

kurumsal yapılar arasında sıkı bir bağ ören ağlar felsefesi oluşur. Chicago Okulu’nun 

mimarı Frank Lloyd Wright da “Kropotkin’in toplumlaştırıcı tezini, Jefferson ve 

Emerson’un liberal felsefesiyle örtüştürerek geleneksel politikanın bölünme çizgisini 

insan merkezi çerçevesinde ele almaya katkıda bulunur. ‘Organik uzam’ 

düşüncesinin sonu, kısıtlanmış, dağılmış, yalıtılmış ama kendi aralarında sıkı dolaşım 

ağları ilmekleriyle bağlanan ve yeniden bağlanan bir topoğrafyaya varır” (Mattelart, 

2004: 39).Bu yeni bir toplumsallık türü yaratıp hem de bireyselliği korumaya çalışan 

bir düzenleme biçimini ifade etmektedir. 

19.yüzyıl, tüm gezegeni saran ve ilk defa çağdaşlarına hızlı bir enformasyon 

deneyimi kazandıran şebekelerin ortaya çıkışına tanık olmuştur. Giderek yaygınlaşan 

bu şebekeler, “hem küresel köy şeklinde yeniden ortaya çıkan ütopyanın, hem de 
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evrensel, doğrudan ve dolaysız bir iletişimi ve katılımı hedefleyen bir demokrasi 

rüyasının taşıyıcıları olmuştur” (Barbier ve Lavenier, 2001: 14). Elektronik sözlü 

kültür çağı olarak da nitelenen bu dönemde yazmak teknoloji midir derken, bugünkü 

‘hipertekst’∗ sürecinde sözcük elektronik olmuştur. Yazı katı halini kaybetmiştir. 

Yazıya giriş yazar ve sonuç bölümüyle bitiririm mantığı sonlanmıştır. “Yazı artık bir 

sürü başka yazıya hatta görsel ve işitsel’e link atmıştır. ‘Hipermedya’∗∗ ortaya 

çıkmıştır. Yazı hiç bitmeyen bir esere, süreli katkı yapılan akışkan bir forma 

dönüşmüştür ve interaktiftir” (Katipoğlu, 2009).  

Castells’e göre (2005:2) bu gelişmelere eş zamanlı olarak giderek evrensel, 

sayısal bir dili konuşan yeni bir iletişim sistemi, “hem kültürümüzün sözcükleri, 

sesleri ve imgelerinin üretimi ve dağıtımını küresel olarak entegre hale getiriyor, hem 

de onları bireylerin kimliklerinin ve ruh hallerinin beğenilerine uygun kılmaktadır.” 

Marshall Berman, modern ortamların ve yaşantıların bütün coğrafyaları ve etnik 

kökenleri, sınıf ve milliyetleri, din ve ideolojileri aştığını ve bu anlamda modernliğin 

bütün insanlığı birleştirdiğini ifade eder. “Fakat bu paradoksal bir birliktir, dağınıklık 

içinde birliktir. Hepimizi sürekli bir parçalanma ve yenilenme; mücadele ve 

çelişkiler, belirsizlik ve elem girdabına atar. Modern olmak, Marx’ın ifadesiyle ‘katı 

olan her şeyin eriyip havaya karıştığı’ bir evrenin parçası olmak demektir” (27:1994) 

 

3.2. Küresel Đletişim Ağları ve Küreselleşme 

‘Tüm dünyayı tek bir kent, tüm halkları da tek bir aile’ yapmak ideali, ilk 

olarak 1919 yılında Paul Otlet tarafından, evrensel kent yada ‘Mundaneum’ ütopyası 

fikriyle somutlaştırılmak istenmiştir. Otlet, tasarısını meşrulaştırmak için başvurduğu 

sosyal psikolojinin öncüsü Gabriel Tarde’la aynı inancı paylaşır, o da 19.yüzyılın, 

“bilgi ve iletişim akışlarının hızının artmasıyla evrensel ölçüde bir düşünce 

doğurduğunu ve çağdaş halkların ortaya çıkmasının, tüm klanlara, sınıflara, 
                                                 
∗ 1960’ların sonların Ted Nelson adlı bir bilgisayar bilimcisi, Word Wide Web'in kurulmasına ve 
sayfalar arasındaki bağlantıların yapılabilmesine önayak olan, hipertekst’i oluşturmuştur. Tipik olarak 
Hiperteks, bilgisayar ekranı üzerinde belirginleştirilmi ş bir kelime, grafik veya ikon olarak görünen 
bir linkten oluşmaktadır.(http://dijitalders.com) 
∗∗grafik, metin, ses, animasyon, hareketli görüntü gibi internet üzerinde iletişimi mümkün olan her 
türlü medyayı ifade eden terim. 
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mezheplere, devletlere bölünmelerin ötesinde insan türünün sınırlarına kadar 

‘toplumsal alanı’ genişleten iletişim araçlarının sonucu olduğu fikrine 

dayanmaktadır” (Mattelart, 2004: 36). 

Yüz yıllar boyunca bilginin kitlelere yayılmasını krallar, kilise ve son 

zamanlarda güçlü gazete ve radyo sahipleri denetlemişlerdi. Oysa 1970 sonrasında 

bu güç merkezleri değişli. Bilgisayarlar aracılığı ile kitleler bilgiyi büyük kümeler 

halinde iletebilmeye başlamışlardır. “1950’lerde yalnızca üç TV kanalı mevcutken, 

kanal sahipleri izleyicilerin ne seyredeceğini genellikle belirleyebiliyordu. Kanal 

sayısı yetmişe, yüz elliye ve hatta beş yüze çıkınca izleyicilere daha çok seçenek 

sunuldu” (Lafeber, 2001: 10-11). Yüzyıl içerisinde iletişim araçlarının gelişimi ve 

yayılımına paralel olarak bu ideal çeşitli şekillerde dile getirilmiştir. 1969’da Kanada 

Ottawa’da kurulan bir telekomisyonun görüşleri doğrultusunda 8000 sayfalık bir ön 

raporda yazılı birçok kuruluş ve kişiye danışıldıktan sonra, 1971’de 250 sayfalık bir 

son rapor  yayınlanır. Başlığı ‘Mesafesiz Bir Evren’ (Instant World) dir (Mattelart, 

2004:36). Bir toplumsal kurum olarak kitle iletişimi her yerde 1980'li yıllarda ve 

sonrasında çok köklü bir dönüşüme uğramıştır. Bu dönüşümün ardında kuşkusuz 

teknolojik sıçramanın getirdiği nicel bir boyut da bulunmaktadır. Ancak, nicel 

değişimler kadar önemli nitel değişiklikler de yaşanma- ya başlamıştır. Kısacası, 

“kitle ileti şim araçlarından (yazılı, görsel, işitsel) basın olarak söz edildiği bir 

evreden medya olarak söz edilen bir evreye geçildiğini söyleyebiliriz. Bu yeni 

evrenin ayırt edici özelliği, kitle iletişim araçlarının işlevlerinin eskisine göre çok 

genişlemesidir”(Kaya, 2001: 67).  

Đletişim teknolojisindeki baş döndürücü gelişmelerle, televizyon 

yayıncılığındaki birikim ve deneyimler, “sonuçta televizyon aygıtının, zaten 

başından bu yana savunduğu canlı, doğrudan, aracısız, her yerde hazır ve nazır, 

anında dünyanın dört köşesinde yayın yapma ideolojisini korumasına ve 

güçlendirmesine yardım edecektir” (Kaplan, 1993: 96). Bu gelişme doğrudan yayın 

uydularının (DBS)∗ sayesinde gerçekleşti. Đlk ‘DBS’, 1974 yılında, ‘NASA’ 

(National Aeronautie and Space Administration) tarafından yerleştirildi. NASA 

1969'da aya ilk insanı göndermişti, ama DBS'nin dünya insanlarının günlük 

                                                 
∗ Direct Broadcast Satellite: Doğrudan yayın uydusu 
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yaşantısına etkisi, insanoğlunun aya adım atmasının etkisinden kat kat büyük 

olacaktı, “Güney Amerika’nın batı sahillerinin üzerinde yörüngeye yerleştirilerek 

bırakılan uydu, Alaska'nın bazı kesimleri ve Kayalık Dağlar gibi daha önce dış 

dünyadan tecrit edilmiş olan bölgelerdeki insanlara, sağlık ve eğitim konularında 

uzmanlardan bilgi aktarımını sağlıyordu” (Lafeber, 2001: 54-55).  Bu deney o kadar 

başarılı olmuştu ki, özel sektör kuruluşları kendi uydularını fırlatmaya giriştiler. 

“1950’lerin başlarından itibaren medya ve televizyon girişimcileri yayınlarını yerel 

bölgelerdeki alıcılara kablo yoluyla gönderiyorlardı, 1980’lere gelindiğinde tüm 

büyük kentler kablolu televizyondan yararlanmışlardır. Günümüzde iste dijitalleşmiş 

fiber optik kablolar daha hızlı ve kaliteli bir formda okyanus aşırı kıtaları birbirine 

bağlamıştır” (Vivian, 1999: 204).  Böylece yeni teknolojinin altyapısını oluşturduğu 

dijital, fiber optik ve uydu tabanlı iletişim ağları dünya insanlarına büyük şirketler 

tarafından finanse edilen yeni bir küreselleşme algılamasının sağlamasında öncülük 

etmiştir. 

Modernliğin sonuçları üzerine odaklanan Anthony Giddens (2004: 69) 

küreselleşmeyi “uzak yerleşimleri birbirlerine, yerel oluşumların millerce ötedeki 

olaylarla biçimlendirildiği ya da bunun tam tersinin söz konusu olduğu yollarla 

bağlayan dünya çapındaki toplumsal ilişkilerin yoğunlaşması” olarak 

tanımlamaktadır. Söz konusu toplumsal ilişkileri yeniden düzenleyen kitle iletişimi 

ile insanların, simgelerin, anlamların ve mitlerin akışı sınırsızlaşarak uluslararası 

boyutta hareket ve dolaşım kabiliyetine kavuşmuştur. “Kitleler, reklamlarla 

kandırılmakta, propagandalarla ikna edilmekte, gösterilerle eğlendirilmektedir. Ürün 

satmak için kullanılan tüm bilimsel yöntemler, düşünce satmak için de kullanılmakta, 

süslenerek paketlenen düşünceler alıcı bulmaktadırlar” (Girgin, 2002: 40). Ulusal ve 

uluslararası siyaset hala etkili tanıtım makinelerinin ve “kitlesel” enformasyon 

dağıtıcılarının varlığına gerek duymaktadır. “Küresel ekonomi hala, hem donanım, 

hem de yazılımın büyük üretim birimlerine ve bunlara yönelik talebin 

manipülasyonuna dayanmaktadır. Küresel bir ölçekte toplumsal-kültürel yakınlaşma 

sadece medyanın bir sonucu değildir basitçe, ama kendi kendini besleyen bir eğilim 

olup, o da çok uluslu bir endüstri olarak kitle iletişim araçlarını 

desteklemektedir”(Mutlu,1999: 8).  
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1990’ların ortalarında kablolu yayın ve karasal yayıncılığa alternatif olarak 

online yayın ağlarının düzenlemeleri yapılmaya başlanmıştır. “1994 yılına 

gelindiğinde, NBC Desktop, CNN’e bağlı olarak CNN-Compuserve bilgisayar 

tabanlı networklar sayesinde uluslararasın anlamda bilgi ve iletişim paylaşımını 

gerçekleştirmişlerdir” (Bittner, 1996: 385). 1990’lar sonları uluslararası bilgi 

akışlarını kontrol etmeye başlayan küresel medya devlerinin çıkışına sahne olmuştur. 

Özellikle Murdoch 1990’ların sonlarında altı kıtada medyayı, özellikle de 

televizyonu, kontrolü altına almıştı. Dünyanın en zengin kişilerinden biri haline 

geldi; çünkü tıpkı Turner gibi, kablo ve doğrudan yayın uydularının sunduğu küresel 

olanakları görebilmişti. “Uydu merkezli Sky News'ı Avrupa'nın devlet 

televizyonlarıyla bağlantılandırarak hemen hemen tümüne yayın yapan Euronews'u 

oluşturdu. Ayrıca Murdoch, 1989'dan sonra uydu kullanmaya başlayarak, yirmi iki 

ülke seyircisine ulaşan Eurosport şebekesinin yansını da satın aldı” (Lafeber, 2001: 

58). Kısa zaman sonra Turner ve Murdoch, dünya pazarlarım fethetme yarışında 

başka rakiplerin de çıktığını göreceklerdir. Küresel bilgi ve haberleşme teknolojileri 

pazarı hali hazırda 3 trilyon $’a ulaşmış olup; 2009 yılı sonunda bu rakamın 4 trilyon 

$’a ulaşması beklenmektedir(http://www.spa.org/-2009). Sözü geçen rakamlar yeni 

enformasyonel bir kalkınma biçiminin küresel boyuttaki etkisini açıkça 

göstermektedir. 

Bu anlamda ‘Evrensel Batı’, ilk kutbundan ya da sonradan yaptığı 

atılımlardan başlayarak yayılma/evrenselleşme yoluyla çok daha dolaysız olarak 

evrenselleşmiştir. “Bu evrenselleşme mal akışından para akışına, aynı zamanda 

üretime yayılmaktadır. Tarih ötesi mekânsız sermaye, özü gereği ulus ötesidir” 

(Latouche,1993: 69). Klasik modernlik anlayışını eleştiren Alaine Touraine’e göre 

modernite her şeyden önce insanı doğayla, mikrokozmos'u makrokozmos’la 

bütünleştiren ve bedenle ruhun, insanın dünyasıyla aşkın tüm ikiliklerini reddeden 

akılcı bir dünya imgesinin oluşturulmasını temel almalıdır. Ancak “modern dünyanın 

ana eğilimi, bu dünyayı uluslararası işbölümü ve her biri bir dünya olan ekonomilerin 

oluşumu biçimini alan, ama aynı zamanda dünyasal bir askeri düzen ve denetim 

sistemlerini merkezileştiren ulus devletler kisvesine de bürünen ve sürekli gelişen bir 

küreselleşmeye yol alıştır” (Touraine, 2002: 44). 



 67

Đletişim ideolojisi ve araçları arasındaki ilişkiyi irdeleyen Philippe Breaton, 

(1992:179) “Bugün, niçin kimse bu eşsiz iletişim araçlarından vazgeçemiyor? Bu 

araçların etki alanı dışında yaşayanlar niçin sosyal yaşamın dışında kişiler olarak 

kabul ediliyor?” demektedir. Bu bağlamda medya ve iletişim teknolojilerinde 

yaşanan gelişmelere paralel olarak küresel iletişim akışları ve modern dönemdeki 

ideolojik dönüşümle ilgili Habermas şunları ifade etmiştir. 

“Modern toplumlardaki yapıların enformasyon kaynakları ile dinleyici 
kitle arasındaki çift yönde akışlı iletişimi etkinlikle önlemekte 
oluşlarından yola çıkmakla; iletişim blokajlarına yol açmaktadır. Bu 
tek-yönlü iletişim akışının toplumun sınıfsal yapısından da ayrı, askerî 
amaçlı işler başta olmak üzere, yöneticilerin ve egemenlerin önemli 
kararların alınmasına ilişkin süreçleri gizli işletmek zorundadırlar. 
Siyasal alanda “kamunun depolitize edilmesi” de bu nedenledir. 
Siyasal iktidarın karar alma süreçleri de bürokratikleşmiş; siyasallaşma 
dışı tutulan kamu, ona göre, Kitle iletişimi araçlarının yayınladığı 
eğlendirici  ve oyalayıcı programların tüketicisi olmaya indirgenmiş; 
siyasal alanda edilgin bir kamuya dönüşmüştür. Đdeolojik consensus, 
Habermas’a göre, işte bu çarpıklaştırılmış iletişim içinde oluşturulmakta; 
bugünkü toplumlarda yöneten kesimler ile yönetilen kesimler 
arasındaki işlevsel ve kurumsal farklılaşmalar gelişkin ve yeni bir 
teknolojinin olanaklarına uyarak sürdürülmekte olduğu için, gerçekte, 
bugünkü toplumlarda çift yönde akışlı gerçek bir toplumsal iletişim 
bulunmamaktadır”(Aktaran: Oskay, 1993: 261). 

 

Habermas, küresel kitle iletişim araçlarının tek yönlü iletişimi edilgen bir 

yapının içerisinde aynı zamanda ideolojik bir ‘consensus’ olarak sürdürdüğünü ifade 

eder. Buna paralel bir düşünceye sahip olan Baudrillard, modern dönemde yeniden 

üretimin “tüm toplumsal dünyaya toplumsal hayatımızdaki her şeyin ‘kültürel’ hale 

geldiği söylenebilecek ölçüde müthiş bir hızla yayılmasına” yol açan günümüz 

çokuluslu kapitalizminin “merkezsizleşmiş küresel şebekesi” olarak oynadığı temel 

role yaslanır (Aktaran: Featherstone, 1996:30). Yaşanan medyalaşma (mediasation) 

süreci, kitle iletişim kurumlarının hızla büyümesi ve iletişim ağları aracılığı ile “mal” 

haline gelmiş simgelerin giderek genişleyen alıcılara ulaşmasıdır. Uluslararası 

iletişim alanında global ile yerelin etkileşimi yoğunlaşmaktadır. Bunun sonucunda 

yeni parçalanmalar ‘yerellikler’ oluşmaktadır. “Çeşitli kültürlerin birbirleriyle 

karsılaştıkları alan medyadır. Yerelliklerin tanımlanması, standartlaşması ve birbirine 

karşıt olan uç noktaların törpülenmesi medya aracılığı ile yapılmaktadır” (Aslanoğlu, 

1998: 135-136). 
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Raymond Williams, (2003: 111) kültürel biçimlendirilişte yeni kullanımların, 

şimdiye kadar onu tanımlayan kullanımlara ve amaçlara uygun olduğu kadar, 

teknolojiye de uygunluğundan sözeder. Ayrıca, bizim çok yeni bir teknoloji ve 

kültürel biçim olarak gördüğümüz, genel geçer anlamda televizyondan farklı bir 

elektronik evren ve iletişim örneklerini ve önerilerini, televizyonla büyüyen bu 

nesilden devraldığımızı da savunur. Medyanın ürettiği, televizyon programlarının, 

dizilerinin, filmlerinin, yıldızlarının ticari anlamda, uluslararası iletişim ortamında 

farklı ülkelere ve coğrafyalara satılmasına paralel olarak, bu metaları tüketen 

insanları, belli ideolojiler çerçevesinde biçimlendirerek, dünyaya bakış açılarını ve  

tüketim alışkanlıklarını yeniden yapılandırması söz konusudur. Bu programların 

satışıyla elde edilen karın dışında, bu ürünleri satın alan ülkelerde, Coca Cola’nın 

içilmesi, Mc Donald’s hamburgerlerinin yenilmesi, Nike ayakkabılarının giyilmesi 

de kaçınılmaz olarak artacaktır. Hayatın her bölgesi medya için potansiyel bir otlağa 

dönüşüyor. Evren dev bir seyir ekranına dönüşüyor. Her tanıtım sanki başka 

tanıtımlar içim özür diliyor. Enformasyon olaylardan kopup kendi başına bir olay 

haline geliyor. “Yurttaşlar serbest bırakılmış imgelerin altına gömülüyorlar, dünya 

bir çeşit hiper gerçeklikle öylesine tıka basa doluyor ki, yurttaşlar artık ne 

istediklerini bilmiyorlar. Đstemeseler de şizofrenlikleşiyorlar: Hem her şeye açıklar 

hem de sürekli şaşkın. Sadece (en fazla) evet ya da hayır diyebilen inatçı çocuklar 

gibi davranan ‘kitle’lere indirgeniyorlar” (Keane, 1992: 163).  

Baudrillard’a göre (2001:129) küreselleştirilen şeylerin başında, pazarlar, 

değiş-tokuşların ve bütün ürünlerin uygunsuz bir aradalığı ve paranın sürekli 

dalgalanması gelir. “Kültürel açıdan, bu, bütün göstergelerin ve bütün değerlerin 

uygunsuz bir aradalığının göstergesidir. Bu sürecin bitiminde, küresel olmakla 

evrensel olmak arasında fark kalmaz artık. Evrensellik, küreselliğe 

dönüştürülmüştür: Demokrasi, insan hakları, tam anlamıyla, küresel bir ürün gibi, 

örneğin petrol ya da sermayeler gibi dolaşıma çıkar.” 

Evrenselliğin ekonomik altyapısını oluşturan postfordist süreçte üretim 

düzenlerinde meydana gelen değişmenin yanı sıra toplumun ve önceliklerinde de çok 

çeşitli kanallarda dönüşümler yaşanmıştır. Postfordizm aynı zamanda içerisinde 

bulunduğumuz küreselleşme dalgasının önemli bir ayağını oluşturmaktadır. 
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Küreselleşme olarak tanımlanan oluşum dünyanın tek, bütünleşmiş bir pazar haline 

dönüşmesini gündeme getirmektedir ve böylece fordist sürecin sonunu getiren 

önemli faktörlerden olan kar hadlerindeki düşmenin önünün kesilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Günümüzde kitle iletişim araçlarının küresel yapılanması bağlamında ortaya 

atılan ‘bilgi toplumu’, ‘bilgi çağı’ gibi ifadelerin gerisindeki temel gerçek, “kapitalist 

üretim örgütlenmesini bilinçli ve sistemli olarak mantıksallaştırmak, metanın 

küreselleşmesi noktasında işlev ve pazar alanlarını genişletmektir” (Tekinalp, 2003: 

218). Bilgi bilenden, sermaye ve mal şahıslardan, şahıslar mekânlardan ayrılmakta, 

“Küreselleşme, mekansızlaştırma demek, mekan dahil insanın koordinatlarını tesbit 

ettiği bütün bağların ‘ayak bağı’ olarak ilan edilip, bunu yerine yeni bağlar tesis 

edilmesi demektir.” (Koçdemir, 2002: 47). 

Sözü geçen yeni bağlardan olan etkileşimli bilgisayar ağlarının temelleri 1971 

yılında, transistorün ve ardından mikro-işlemcilerin icadıyla, başlamıştır. “Mikro-

işlemci, yani çipe yerleştirilmi ş bilgisayar ile mikroelektronik, bütün makinelere 

uygulanabilir hale gelmiş ve bilgi işleme gücüne taşınabilirlik kazandırmıştır” 

(Castells, 2005: 52). Bu değişim süreci, aynı zamanda dijitalleşme süreci olarak da 

değerlendirilmektedir. Çünkü bu dönem, bilginin aktarılmasında ve üretilmesinde, 

dijital teknolojilerin etkinlik kazandığı bir dönemi ifade etmektedir. “Aslında 

dijitalleşme, verilerin sanal bir ortamda saklanmasını, aktarılmasını ve alınabilmesini 

ifade eden bir süreçtir. Böylece bilgisayarların arasında kurulan ağlar yolu ile 

dünyanın bir ucundan diğerine her türlü bilgi aktarılabilmektedir” (Ekin, 1998: 67).  

Küreselleşme ile birlikte önemi daha da artan internet; bilgi ve iletişimde sınırların 

aşılabildiği en üst nokta olarak nitelendirilebilen elektronik bir sistem ve kültürel bir 

olgudur.  

Ulusal sınırların beklide en önemsiz kaldığı Đnternet, kültürel alanı en hızlı 

küreselleştiren iletişim teknolojisidir. Đnternet, aynı zamanda yeni toplumsal ve 

bireysel ilişki biçimlerinin, yeni kimliklerin, yeni kültürel formların oluşmasını 

olanaklı hale getirerek, bir anlamda küresel ölçekte baskın ve aynı zamanda 

homojenleşmiş küresel bir kültürün inşasını sağlamıştır. Dolayısıyla önceki iletişim 

araçlarından daha devrimci bir yapıya sahip olduğunu söyleyebileceğimiz internet 
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küresel çapta milyonlarca bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu ve sürekli 

büyüyen bir iletişim ağı olmanın ötesinde yeni bir toplum modelinin yükselişini de 

müjdelemektedir. Tarihte ilk kez herkes kendisi ve başkalarıyla milyonlarca ağın 

altyapısını oluşturduğu tek bir varlık düzleminde karşı karşıya gelmekledir.  ‘Ağ 

Toplumu’ olarak kavramsallaştırılan kavram bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak ele 

alınacaktır. 

 

3.3. Bilgi Toplumunun Ötesi: Ağ Toplumu  

Evrensel tarihi çağlara göre tasarlamak ve bundan yola çıkarak günün ve 

geleceğin toplumunu özlü bir kavramla adlandırmaya çalışmak, “Giambattista Vico 

yada fizyokrat Anne Robert Turgot gibi öncüleri olmasına karşın 18.yüzyılın 

sonundan başlayarak gelişen bir uygulamadır” (Mattelart, 2004: 20). Evrensel tarihin 

ve toplumların belirli özgün farklılıklar doğrultusunda sınıflandırması 19.yüzyıldan 

sonra ekonomik, sosyal ve teknolojik dönüşümler neticesinde daha da zorlaşmıştır. 

Modern çağda gücün kaynağının enformasyon olacağını öngören Amerikalı 

fütürist Alvin Toffler toplum sınıflamalarında üç dalgadan bahseder ve ilk dalga 

olarak tarım toplumunu görür. Diğer iki dalga ise sanayi toplumu ve bilgi toplumu 

olarak belirtilir (1992:82-83). Đlkel topluluktan uygar topluma geçiş oldukça uzun bir 

süreci kapsamaktadır. Şenel’e göre  (1997: 30) ise “uygar topluma geçiş M.Ö 

1500’lerden M.S 1500’lere hatta bazı tek tük örnekler de göz önüne alınırsa yirminci 

yüzyıla dek süren bir olay” olarak görünmektedir. 

Đlkel topluluktan uygar topluma geçis süreci çok uzun bir sürede gerçeklesmis 

olmasına kıyasla geçis sonrasında toplumlar çok hızlı bir değişim içerisine 

girmişlerdir ve halen bu hızlı değişimin yaşandığı görülmektedir. Sanayi toplumları, 

üretim sürecinin ve toplumsal yasamla ilgili diğer süreçlerin önceden belirlenmiş 

amaçlar doğrultusunda denetlenebilmesi ve coğrafi uzaklıktan bağımsız olarak, 

kişiler, toplumlar ve kurumlar arasında sürekli bir etkileşim ortamı yaratılabilmesi 

için mükemmel olanaklar sunan bu enformasyon teknolojisi temelinde enformasyon 

toplumunun doğuşunu müjdelemişlerdir. “Enformasyon toplumunun belkemiğini 

oluşturacak, ulusal, yüksek hız enformasyon şebekelerinin ve bu şebekeler üzerinde 
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verilecek telematik hizmet-telematik denetim- ağlarının kurulmasında, ABD ve 

Kanada’dan AB ülkelerine, AB ülkelerinden Japonya ve G.Kore’ye kadar, bütün 

sanayileşmiş ülkelerde önemli mesafeler kat edilmiştir” (Göker, 1999: 37). Ancak, 

enformasyon toplumunda baskın olan işlevler, süreçler giderek ağlar etrafında 

örgütlenmektedir.  

 Dünya düzeninin yeni mimarisi olan küreselleşme ve bu mimarinin 

teknolojik altyapısını oluşturan, uluslararası iletişim ağları ulusal devletleri 

yapılandırıp, yeniden inşa etmektedir. Ayrıca, sınırsız mesafe içerisinde eylemlerin 

ve ilişkilerin yeniden düzenlenmesini sağlayarak, tarihin en yoğun karşılıklı 

bağımlılık sürecini yaratmakta, meta tüketimini evrenselleştirilmesiyle, insanoğlunun 

mekânla olan bağlantısının kopuşunu hızlandırmaktadır. Geçmiş dönemlerinde 

insanoğlu, iletişim deneyimlerini ortak zaman ve mekân kapsamında yaşamaktaydı. 

Đnsanoğlunun iletişimsel anlamda mekanla olan bağlantısının son bulması süreci 

1830 yılında Amerikalı Joseph Henry’nin (1797-1878), elektrik akımını teller 

vasıtasıyla uzaklara taşıyıp, oradaki bir zili çalıştırmasıyla birlikte başlamış, 

Telgrafın bulunmasıyla birlikte iletişim süreçlerinin bu teknolojiler üzerinde 

yapılanması gerçekleşmiştir. Đlk defa telgrafla birlikte bilgi ve iletişim, çeşitli kodlara 

dönüştürülerek, insanlar arası iletişimde ileriki teknolojilerin altyapısını 

oluşturmuştur. 20. yüzyılın en önemli kitle iletişim araçları olan radyo, televizyon ve 

internetle birlikte ulusal sınırları aşarak küresel bir platformda karşılıklı etkileşime 

açık bir hale getirilmiştir. Teknolojik ilerleme özellikle iletişimin kolaylaşması ve 

bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması bireyler ve ülkeler arasındaki sınırları 

kaldırmakta küresel karmaşık örgütlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ancak, 

‘merkezin hiçbir yerde olmadığı çevrenin de her yerde olduğu toplum’ tasarısını 

içeren ‘ağ kavramı düşüncesi’,  Marshall Mcluhan’ın da ‘Global Köy’ ile ifade ettiği 

görsel işitsel uzamda birleşme günümüz iletişim sistemleri yoluyla belirginleşecektir. 

Ağ, kavramı, daha önce “hücre evreninin dilinden alınan biyolojik 

yapıbilimsel bağımsızlık kavramıyla söz konusu olmuştur” (Mattelart, 2004: 36). 

Gelişen iletişim teknolojileri ile birlikte 1970’lerden itibaren uydu teknolojilerinin, 

fiber optik ve etkileşimli medya olanaklarıyla toplum çeşitli ağlarla birbirine 

bağlanmıştır. “Enformasyon oto yolları olarak adlandırılan iletişim teknolojileri 
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toplumun ve toplumların alanlarını daha aktif hale getirmektedir. Bu teknolojilerle 

toplumsal realiteler göz ardı edilebilmektedir. Teknolojilerin getirdiği yoğun 

etkileşimden dolayı toplumlara dayattığı değişim projesi de kaçınılmazdır” (Önür,  

2002: 121).  

Enformasyon Çağı’nda baskın olan işlevler, süreçler giderek ağlar etrafında 

örgütlenmektedir. Đspanyol sosyolog Manuel Castells, ‘Ağ Toplumunun Yükselişi’ 

isimli kitabında yeni bir toplumsal formasyon olarak ağ toplumunu şu şekilde 

kavramsallaştırmaktadır:   

“A ğlar toplumlarımızın yeni sosyal morfolojisini oluşturur; ağlar oluşturma 
mantığının yayılması da üretim, deneyim, iktidar ve kültür süreçlerinde işleyişi, 
sonuçları ciddi biçimde değiştirir. Toplumsal örgütlenmenin ağ biçiminde 
olması, başka zamanlarda, başka uzamlarda gerçekleşmiş olsa da, yeni 
teknolojik paradigma, toplumsal yapının tamamına yayılması için gerekli 
maddi zemini de sağlar. Ayrıca bu ağlar oluşturma mantığının, ağlar üzerinden 
ifade edilen özgül toplumsal çıkarlardan daha yüksek düzeyde bir toplumsal 
belirleyiciliği olduğunu savunuyorum: Akışların iktidarı, iktidarın akışlarının 
önüne geçer. Ağda yer almak yada almamak, her ağın diğerleri karşısındaki 
dinamikleri, toplumumuzda, baskın olmanın ve değişimin başlıca 
kaynaklarıdır. Bu yüzden de ağ toplumu dememiz yerinde olur bu topluma; 
sosyal morfolojinin sosyal eyleme üstün olmasının damgasını vurduğu bir 
toplumdur bu“ (Castells, 621: 2005). 

 

Toffler, yüzyılın elektronik ağlar üzerinde sürdürülmeye başlanan yeni güç 

dengesinin ve yarışının başladığını işaret etmiştir. “Elektronik ağlar, yayıldıkça güç 

el değiştirmektedir. Elektronik çağ, kendini yalnızca Japonya’da değil, ABD ve 

Avrupa’da daha önce görülmedik bir çapta temellendirmektedir” (1992:132). 

Elektronik medya aracılığıyla sanal bir uzam ve yer, sanal bir topluluk yaratıldığını 

gördük. Şimdi uzlaşmamız gereken şey, bu sanal gerçekliktir. Christopher Coker'in 

de önerdiği gibi “televizyonun etkisi, görüşler ve kavramlar düzeyinde değil, sezgi 

oranları ve algılama biçimlerindendir. Đnsan ilişkilerinde ölçek modeller ve 

alışkanlıklar bakımından büyük yapısal bir değişim doğmuştur”  (Aktaran: Morley ve 

Robins, 1997: 180-1). Hannerz, (1996) televizyon ve yazılı basının anlam 

dünyalarımızın oluşumunu önemli ölçüde etkilediğinden bahsetmektedir. Bugün, 

küreselleşmenin önemli teknolojik altyapılarından biri olan internet, mekân ve 

mekana bağlı iletişim süreçleri noktasında yaşanılan anlam dönüşümünde de etkisini 

giderek arttırmaktadır. Geleneksel anlamda mekânın sonu olarak da ortaya 
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koyabileceğimiz bu olgu, insanların, diğer insanlarla girdikleri iletişim süreçlerinin, 

ortak mekân boyutunda yaşanma zorunluluğunun ortadan kalkması olarak 

tanımlanabilir.  

Martin Heidegger, ‘Poetry, Language, Thought’ isimli makalesinde 

yakınlığın, mesafenin kısalığı ile ölçülmesinin yanlış olduğunu ve yeni medya 

teknolojileri nedeniyle mesafenin sıkıştırıldığından söz eder: 

“ Đnsanlık en uzun mesafeleri en kısa zamanda alt ediyor. En büyük mesafeleri 
arkasında bırakırken, tabiatıyla önüne koydukları en kısa çapta olanlar. Buna 
karşılık mesafelerin böyle bir çılgınlıkta alt edilmesi yakınlığı getirmemekte; 
çünkü yakınlık mesafenin kısalığı ile ölçülmez. Bizden uzaklık olarak en az 
mesafede olan, bir film karesinde ya da radyodaki bir seste olduğu gibi, bizden 
çok uzakta olabilir. Bizden ölçülemeyecek kadar uzak mesafede olan bize 
aslında çok yakın olabilir. Kısa mesafe kendi başına yakınlık demek değildir. 
Aynı şekilde uzun mesafe de ayrılık değildir. Eğer en uzun mesafeleri en kısa 
aralıklara indirebildiğimiz halde yakınlık sağlanmıyorsa yakınlık nedir? Eğer 
mesafenin durmak bilmezce ortadan kaldırılmasıyla yakınlık geri tepiyorsa 
yakınlık nedir? Eğer yakınlığın ortaya çıkmadığı durumda ayrılık da ortaya 
çıkmıyorsa, o zaman yakınlık nedir? Büyük mesafelerin alt edilmesi sonucu her 
şeyin eşit bir şekilde uzak ve aynı oranda yakın bir hale gelmesi ne anlama 
geliyor? Her şeyin benzer bir şekilde bizden ne yakın ne de uzak olması –sanki 
mesafesizleşmişçesine- hali nedir?” (Heidegger, 2006: 151-165). 

 

Sven Birkerts’in ‘Elektronik kovan: Onu reddet’ isimli yazısında internetin 

insanları doğal dünyadan uzaklaştırdığını söyler; “Görünmeyen işaretlere ve 

işlemlere dalmış durumdayız, bir zamanlar mesafeler arasından bir kablo ile 

konuşma imkânsız durumdayken insanlar birbiriyle görüşmeye daha çok önem 

veriyordu. Şimdi bir arkadaşımızı ziyaret etmek için 5 mil yürümeyi imkansız 

buluyoruz”(1996: 81).  Buna ‘Elektronik Kovan: Ona Sarıl’ yazısıyla Kevin Kelly 

(1991: 75) eşlik eder: bilgisayar ağlarının sosyalliği arttırdığını görmesine rağmen, 

Birkerts ağların insanları birbirinden soğuttuğunu savunur. Bunun haricinde genel 

olarak yapılan eleştirel bu yöndedir, ütopyan taraf yararlarını, distopyan taraf ise 

zararlı tahrip edici ve kötü olduğunu savunulur. 

Baudrillard ise ağ toplumunu merkezi bir yapısı bulunmayan ve mekansal 

zorunluluktan tamamen arındırılmış bir post-kapitalist toplum modeli olarak 

görmektedir: 
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“Ortaya sibernetik özelliğe sahip yeni bir yapılaşma, biçimi çıkmıştır (bir 
başka deyişle yaşama ve yerleşim alanıyla, ulaşım alanı açısından genetik 
kodunkine benzeyen moleküler komut senaryolarının aynısı) Bu yapılaşma 
nükleer ve uydu özellikleri taşıyan bir biçime, sahiptir, Hipermarket bir 
çekirdek gibidir. XIX. Yüzyıla ait ya da merkezi bir yapısı olmayan ve kent 
yörüngesini bozmadan banliyöye yerleşen fabrikaya değil, elektronik 
kumanda düzenine sahip otomatik montaj fabrikasına bir başka deyişle 
mekânsal zorunluluktan tamamen arındırılmış bir çalışma düzeni ve bir 
işleve sahip fabrika tanımına uyan fabrikaya benzemektedir. Bu fabrikada da 
hipermarket ya da yeni ünitede olduğu gibi özerkleşen (ticaret, iş, bilgi, boş 
zamanlan değerlendirme) ve yer değiştiren (ki, bu olay kentin "modern" 
yayılıma biçimini 'belirlemektedir) işlevlerden çok işlevlerin birbirleriyle 
olan bağlantılarını kopartan bir model, belirsiz işlevlerle karşılaşılmaktadır. 
Kent dışına taşınmış hipergerçek bir model, bir kentle hiçbir ilişkisi 
kalmamiş sentetik bir: yerleşim bölgesi çekirdeğine benzeyen bu fabrika 
kentin kendi kendisiyle olan tüm bağlantılarını da kopartmıştır” 
(Baudrillard, 2003: 122-123). 

Sibernetik özelliğe sahip bir yapılaşma biçimi olarak internet bireyler üzerinde 

mekandan arındırılmışlığın pekiştirilmesini sağlar. Sosyal uzamların çoğalması 

sonuçta sermaye birikimine içkin olan eşitsiz coğrafi gelişme mantığını da doğurur. 

“Ulusal egemenliklerin içinde eriyip gideceği homojen ve metasal bir küresel uzam 

yaratmak yerine, liberal küreselleşme yeni bir bağımlılık ve hâkimiyet ilişkileri ağı 

yaratarak kapitalist egemenliğin yeni safhasını temsil etmektedir. Böylece, metaların 

ve sermayenin sınırlar ötesi dolaşımı sağlansa da, uluslararası iş gücü pazarı hala 

bölünmüş durumdadır” (Bensaid, 2006: 203).  

Baudrillard’in (2005: 57) postmodern simülasyon dünyasına ilişkin 

geliştirdiği açıklama “medya yoluyla enformasyonun aşırı üretilmesinin doğurduğu 

kültürel aşırı yüklenmeyi ve bunun yol açtığı anlamın içe dönük patlamasını 

(implosion) ve bir simulasyon dünyasının oluşmasını, gerçekliğin estetik bir 

sanrısında bir normatifliğin ve sınıflandırmanın ötesinde yaşadığımız bir 

hiperuzamın oluşmasını”  vurgulayan. tiptendir  

 Baudrillard’in bir simülasyon dünyası olarak ele aldığı siber uzay bireyin 

uzamla ilişkisini adeta ütopik bir forma büründürmüştür. Mekân olarak ütopya hiçbir 

yerde ve aynı zamanda çok yerdedir. “Siberuzay ise bir çeşit her yer ikilemi gibidir 

Nicole Stenger siber-uzayın bir çeşit büyü oz olduğunu söyler. Oradadır fakat bir 

konumu yoktur” (Robbins, 2000:135). Siber-Uzay herkesin kendine sanal bir alan 

edinebildiği sonsuz alanı kapsar. Siber-Uzay’da herkes kendi sanal mülkünü birkaç 
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saniye içinde oluşturabilir. Đnternet aynı zamanda sivil katılımı kolaylaştırır bu 

etkileşim tarafından üretilen toplu eylem yeni formların ve yeni tedbirli mekânların 

oluşumunu teşvik eder” (Fisher, 2001: 4). 

Kitle iletişim araçları, insanlar ve sosyal organizasyon yapıları üzerinde 

önemli etkilere yol açmış, iktidar-kitle ilişkileri başta olmak üzere, gündelik hayat bu 

araçlarla yeniden üretilmeye başlanmıştır. Yaşanan tüm bu değişimlere paralel olarak 

Đnsanoğlu’nun başta kendisi olmak üzere, diğer insanlarla, toplumlarla, kültürlerle, 

araçlarla, nesnelerle, doğal çevreyle olan ilişkisinden doğan ve temel bilgi kaynağını 

oluşturan iletişim ve etkileşim süreçleri yada bir başka deyişle deneyimleri evrime 

uğramaktadır. Deneyimlerimizin evrimi ‘bilinçli’ bir dönüşüm projesi 

kapsamındadır. Bu süreç kökleri sayıya ve hesaba dayanan kapitalist sistemin 

yeniden yapılandırdığı post-endüstriyel toplumda küresel şirketlerin iletişim ağları 

üzerine kurdukları ortak mekânlar yoluyla ‘gerçek’leşmektedir 

En ezici yüzeysel tezahürleri olan ‘kitle iletişim araçları’nın sınırlı görünümü 

altında ele alınan gösteri, basit bir aletler toplamı olarak toplumu istila ediyormuş 

gibi görünse bile bu aletler aslında hiç de yansız değildir, aksine bizzat gösterinin 

bütüncül öz devinimine elverişli olan araçlardır. Eğer böyle tekniklerin geliştiği 

çağın toplumsal ihtiyaçları sadece bu teknikler dolayımıyla tatmin edilebiliyorsa, 

eğer bu toplumun yönetimi ve insanlar arasındaki bütün bağlantılar artık sadece bu 

anlık iletişim gücünün aracılığıyla uygulanabiliyorsa bunun nedeni bu “iletişimin 

temelde tek yanlı olmasıdır; bu ‘iletişim’in yoğunlaşması, belirlenmiş bu yönetimin 

elinde toplanmasına denk düşer” (Debord, 1996: 19-20). 

Her yeni iletişim teknolojisi yaygın bir hale geldiğinde öncekine rakip 

olmakta ve tehdit etmektedir. Ancak yeni teknolojiyle gelen iletişim aracı eskisini 

tamamen ortadan kaldırmıyor ancak onu dönüştürüyor. En eski elektronik iletişim 

aracı telgraf yeni anlamı ve biçimiyle hala kullanılmaktadır. Çağın en önemli iletişim 

aracı televizyon giderek yerini internet içerisinde yeni televizyon yazılımları ve 

görüntü ağlarına bırakmaktadır. Farklı iletişim araçlarının birbirlerine geçitler 

aracılığı ile entegre olabilmesi ve iletişim araçlarının birbirine yaklaşarak, giderek 

tek bir araç haline gelmesi eğilimi gerçekleşmektedir. Ayrıca, internet, maliyetlerin 

giderek düşmesi ve daha iyi erişim olanaklarının sağlanması bakımlarından önemli 
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avantajlara sahiptir. Alternatif içerik girişimleri açısından da internet, bilinen sansür 

yöntemlerinin tümüne direnç gösterebilen bir yapıya sahip olması nedeniyle önceki 

teknolojilerle kıyaslandığında çok güçlü olanaklar sunabilmektedir.  

Sınırsız sayıdaki noktaya ağlar yoluyla erişmenin küresel anlamdaki en güçlü 

altyapısını sağlayan internet, küresel sistemin kültürel bir mecrası olarak bir 

toplumsal formasyonu ifade eden ağ toplumunun yükselişine öncülük etmiştir. Ağ 

toplumuyla birlikte yeni kültürel formlar, kimlikler ve zaman-mekan algılamaları da 

beraberinde gelmiştir.  

3.3.1. Ağ Toplumu ve Kimlik 

Varoluşçuluğun 19.yüzyıldaki en önemli temsilcisi olan Sartre, kendi 

varoluşçu savunmasını yaptığı ‘Varoluşçuluk bir insancılıktır’ isimli kitabında 

“ Đnsanoğlu hayata bağlanır, orada kendi resmini çizer, bu resmin dışında bir şey 

yoktur” der. Bu noktada, iletişim teknolojileri insanlara alternatif ‘mekânsızlık’ 

seçimleri ve onlara sunulan kadarıyla kendileri hakkında tasarılar gerçekleştirme 

imkanı sunmaktadır. Yeni bir toplumsal formasyonu ifade eden ağ toplumu, kolektif 

ve bireysel örgütlenmeler çerçevesinde bireye, seçimler dayatmış ve kimliğin 

inşasını kendi özgül koşullarında zorunlu kılmıştır.  

Günümüzde hayatın tümü artan ölçüde rasyonelleştirilmekte ve 

planlanmaktadır; aynı şekilde, her bireyin hayatı da, geçmişte özel dünyasını 

oluşturan en gizli dürtüleri de içinde olmak üzere, rasyonelleştirme ve planlamanın 

gereksinimlerine uymak durumundadır bugün: bireyin varlığını sürdürebilmesi için 

sistemin varolma koşullarına uyması gerekmektedir. Toplumdan kaçacak yeri 

kalmamıştır ve nasıl rasyonalizasyon süreci artık pazarın isimsiz güçlerinin değil, 

plan yapan bir azınlığın bilinçli kararını eseriyse kitlesel özneler de kendilerini öyle 

bilerek uyarlamak zorundadır: “özne, bütün enerjisini pragmatistlerin deyimiyle 

şeylerin hareketinin içinde ve o hareketin yönünde olmaya adamak zorundadır” 

(Horkheimer, 1998: 122). 

Fransız düşünür Michel Foucault (2003), Saussure’un düşüncelerinden 

hareketle kimliği oluşturan şeyin söylemler olduğunu, bu söylemlerin de daha sonra 

bireyler tarafından içselleştirildi ğini ve bu süreç ile kimliklerin şekillendiğini ifade 
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eder. Dolayısıyla da bizim iç içe geçmiş çok katlı kimlikleri inşa ettiğimizi savunur. 

Kimliklerin iç içe geçtiğini ve kültürel melezleşmeyi savunan bir başka düşünceye 

göre ırksal ve etnik kimlikler saf değildir, başka ırklarla da karışmıştır. “Karışan 

kültürlerden biri baskın çıkmamış tam tersine yeni bir kimlik ortaya çıkmıştır” 

(Marshall, 1999:685). 

Kimliklerin aleniyet kazanmasında bir rasyonalizasyon aracı olduğunu  

belirttiğimiz medya, gösterime soktuğu kültürel kimlikleri bir tür tüketim nesnesi, 

dolayısıyla statü simgesi haline dönüştürebilir. “Böylelikle muhalif kimliklerin 

direniş söylemleri/sembolleri ehlileştirilip, onlara pazarda yeni bir değişim değeri 

kazandırılır, birçok insan için kimlik alınıp-satılan ürünler/semboller ile kendini 

ifadeleyen bir şey haline gelir” (Kural, 1995: 85). Toplumun orta kesiminin aynası 

olan televizyonda çalışanlarla toplumdaki baskın kitle modeli benzeşmektedir. 

Kimlik verme ve meşrulaştırma olgusu, böylece televizyonun sunduğu şeye de uygun 

olan modernleştirici etkiyi arttırmak gibi bir sonuç doğurur. Modernleşme imajı 

büyük şehirlerden çok kırsal kesimde ve taşrada daha yoğun hissedilmektedir. Bu da 

değişimin makul ölçülerde meşru olduğu fikrinin benimsenmesiyle gerçekleşiyor. 

Televizyonun gösterdiği dünya seyrediliyor ve bunlar meşrulaştırma araçları olarak 

kullanılmaktadır. “Televizyon az bir farkla önde giden bir aynadır. O aynada 

toplumun önemli kesimi kimliğini belirleyebiliyor. Çünkü onu gösterenler de tıpkı 

sizin gibi insanlardır. Đşte televizyonu mükemmel bir kitlesel modernleşme aracı 

yapan bu çifte işlev, yani kimlik verme ve meşrulaştırma, kendisini böyle ortaya 

koymaktadır” (Wolton, 1992: 189). Bu kamusal alanlarda birey “devletten, dinden ve 

ekonomik güçlerin etkisinden uzak kendisini tartışarak, okuyarak, izleyerek, 

dinleyerek geliştiriyor” (Webster, 1995: 34). Đçinde bir sahnenin, bir bakışın 

bulunduğu fotoğraftan, sinemadan ve resimden farklı olarak, video görüntüsü 

bilgisayar ekranı olarak seyredilirken, sanki suyun içine dalınıyor, sanki bir 

göbekbağı ili şkisi kurulduğu sonucu ortaya çıkıyor. Bu ilişki, McLuhan’ın televizyon 

hakkında söylediği gibi, ‘dokunulabilir karşılıklı etkileşim’ ili şkisidir. “Küçük 

hücrelerin, cisimciklerin bulunduğu suyun içine dalma gibi bir şeydir bu, bir başka 

deyişle, görüntünün akışkan maddesinin içine girilmekte ve bir olasılıkla bu görüntü 

değiştirilmeye çalışılmaktadır” (Baudrillard, 2001: 130). Küresel karşılıklı etkileşime 
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dayalı bir enformasyon akışı üzerine kurulu ağ toplumu bu anlamda yeni ilişkileri ve 

yeni kimlikleri deneyimleme fırsatı sunmaktadır. 

Enformasyon teknolojisi devrimi ve kapitalizmin yeniden yapılanması yeni bir 

toplum biçimini, ağ toplumunu ortaya çıkardı, Ağ toplumu stratejik olarak 

belirleyici ekonomik etkinliklerin küreselleşmesinin damgasını vurduğu bir 

toplumdur.  

Kimli ğin, bir toplumsal aktörün kendini tanıması; anlamı, başka toplumsal 

yapılara kapsamlı bir biçimde atıfta bulunmayı dışlayarak belli bir kültürel özellik 

yada özellikler dizisi temelinde inşa etmesi süreci olduğu ifade eden Castells, Ağ 

toplumunda kimliğin genel yapısını şu şekilde tanımlar: 

“Toplumsal olaylar ya iç dünyalarına kapanarak ya da sadece bir anlığına 
medya sembolünün etrafında parlayıvermesiyle parçalı hale gelme, 
yerelleşme, tek bir meseleye odaklanma, gelip geçici olma eğilimi içindeler. 
Bu denli kontrolsüz, kafa karıştırıcı bir değişim dünyasında, insanlar, asli, 
yani dini, etnik, ülkesel, ulusal kimlikleri etrafında yeniden gruplanmaya 
meyilli. Bu zor zamanlarda kişisel güvenliği, kolektif serbestliği seferberliği 
sağlamaya yönelen en dehşet verici güçse, muhtemelen dinsel ve etnik 
köktencilik (Hristiyan, Đslamcı, Yahudi).Servet, güç, imge akışının küresel 
olduğu bir dünyada, kolektif ya da bireysel, atfedilmiş ya da inşa edilmiş bir 
kimlik arayışı, toplumsal anlamın temel kaynağı haline geliyor. Bu, hiç de 
yeni bir eğilim değil; çünkü insan toplumunun doğuşundan beri, anlamın 
kökleri kimliğe, özellikle de dini bir etnik kimliğe dayalı olmuştur. Fakat şu 
var ki, kimlik, hemen her yerde örgüt yapılanın çözülmesi, kurumların 
meşruiyetini yitirmesi, büyük toplumsal hareketlerin silinip gitmesi, kültürel 
ifadelerin gelip geçici olması gibi özellikleriyle öne çıkan tarihsel bir 
dönemde, anlamın asli, hatta bazen temel kaynağı haline geliyor.Ardından, 
soyut, evrensel bir araçsalcılık ile tarihsel bakımdan köklü, kişisel kimlikler 
arasında temel bir bölünme ortaya çıkıyor. Đşlev ile anlam arasındaki bu 
şizofreni durumunda toplumsal iletişim şablonları hızla baskı altına giriyor. 
Đletişim kopunca, çatışma ihtiva eden bir iletişim olarak dahi varlığını 
sürdüremediğinde toplumsal gruplar ve bireyler birbirlerine yabancılaşıyor, 
ötekini bir yabancı, nihayetinde bir tehdit olarak görmeye başlıyor. Bu 
süreçte, kimlikler daha özgül, paylaşılması güç hale gelirken toplumsal 
parçalanmada yayılıyor” (Castells, 2005: 3-4). 

 

Ağ toplumunda küreselleşme ve kozmopolitleşmeye karşı kültürel tekillik ve 

insanların kendi hayatları, çevreleri üzerinde demetim sahibi olmaları adına güçlü 

kimlik ifadeleri yükselmiştir. Đnsanlar giderek anlamlarını ne yaptıkları etrafında 

değil, ne oldukları ya da olduklarına inandıkları etrafında örgütlenmektedir.  
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Laclau, bundan böyle demokrasiyi düşünmenin eşitlikten değil, çoğulluğun ve 

farklılıkların kabulünden geçtiğini iddia etmektedir. Toplu anlamların yitirildiği ve 

ya güçlerini kaybettikleri bir dünyada, örneğin toplumsal aktörlerin üretim süreci 

içinde konumlanışının, bu aktörlerin üretim süreci içinde konumlanışının, bu 

aktörlerin kimliklerini tanımlamakta merkezi bir yer işgal etmeye devam ettiğini 

belirtir. Ama bu konumlanış, artık “öznelerin kimlerinin sistematik biçimde 

belirlememektedir. Öznelerin kimlikleri dağılmakta, çoğullaşmakta, kimi yerde 

çakışırken, birçok yerde de farklılaşmaktadır” (Laclau, 2000: 11). Bu denetlenen 

bürokratik tüketim toplumunda bireylerin tüketim noktasında katıldıkları baskıcı 

refah eğlencesi ve oyunları için ödedikleri bedel hayat alanlarında yarı-totaliter 

aygıtların gittikçe artan denetimine sürekli teslim olmalarıdır. Geri kalan bütün 

seçilmiş veya özerk alanların ileri derecede yok olmasının bir sonucu olarak ikili bir 

kayıp olur: “Özel alanda kişisel kimlikte bir anlam kaybı; kamu alanında anlamlı bir 

politik hayatın kaybı. Sınıf mücadelesinin daha erken bir çağında oluşan ve resmi 

olarak egemene sınıfa ve devlete karşı ezilenlerin çıkarlarının savunulmasına tahsis 

edilmiş örgütlerin özerkliği bile sistemin idari aygıtlarının yayılması karşısında 

hayali hale gelir” (Brown, 1989: 110). Castells’e göre (2005: 4-5) “feminizm ve 

çevrecilik gibi hareketlerin yanında, tanrı, millet, etnisite, aile, yerellik adına, başka 

bir deyişle bugün tekno-ekonomik güçlerin ve dönüştürücü toplumsal hareketlerin 

ters yönlerden birleşik saldırısına maruz kalan bin yıllık varoluş sorgulanmaktadır.” 

Birbirleriyle çatışan güçler mücadelelerini güçlendirmek amacıyla etkili teknolojik 

interaktif ağlardan hiç görülmemiş ölçüde yararlanıyor.  

Berman, yaşanan kimlik değişimini moderniteyle bağlantılı olarak 

okumaktadır. “Modern olmak kendimizi bize macera, iktidar, keyif, gelişme, 

kendimizi ve dünyayı dönüştürme vaat eden ve aynı zamanda sahip olduğumuz her 

şeyi, bildiğimiz her şeyi, büründüğümüz her kimliği yıkma tehdidinde bulunan bir 

çevrede bulmak demektir” (1999: 27).  

Yeni enformasyon teknolojilerinin gelişimiyle de üretimsel olmayan hizmet 

sektörü hızla büyümüştür. “Böyle bir yapılanma içinde sınıf temelli kimlikler 

çözülmüştür. Emek-sermaye çatışması kaybolmasa da, ‘görünmez’ hale getirilmek 

istenmiştir” (Dağdaş, 2001: 173). Aslında bu “kimliklerin her biri, olsa olsa kültürel 
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bir inşa, siyasal veya ideolojik bir inşa, yani eninde sonunda tarihsel bir inşadır. 

Kaçınılmaz olarak kendisini bize dayatan doğal bir kimlik yoktur” (Bayart, 1999: 9). 

Ağ toplumu yeni bir kimlik formasyonun yanı sıra zaman-mekan 

algılanmasında da önemli farklılıkları içermektedir. 

 

3.3.2.Ağ Toplumunda Zaman ve Mekan Algısı 

Fransız düşünür Guy Debord, tam anlamıyla tarihsel hareket, hâlâ gizli olsa 

da, ‘insanın gerçek doğasının’ yavaş ve hissedilemeyen oluşumunda, "insanlık ta-

rihinden doğan bu doğada başlar, ama kendi tarihinin ürünü olan bu toplum bir 

teknolojiyi ve bir dili egemenliği altına almış olsa da sadece süreğen bir şimdiki 

zamanın bilincindedir. “Zaman, adeta kapalı bir alan gibi hareketsiz kalır. Daha 

karmaşık bir toplum zamanın bilincine vardığında, yaptığı şey, daha ziyade zamanı 

inkâr etmektir, çünkü zamanda gördüğü şey gelip geçen değil geri dönendir. Durağan 

toplum, zamanı, doğrudan doğruya doğadan edindiği tecrübeden yola çıkarak 

döngüsel zaman modeline göre örgütler” (Debord, 1996: 73). 

Bir uygarlaşma süreci boyunca değişen şey, insanların kendilerini kısıtlarken 

ve ayarlarken örnek aldıkları kalıplar ve bunların yapısıdır. Bu bağlamda, zaman 

bilinci modeli buna gayet iyi bir örnektir.  

Günümüzün ulus devletlerinin bireyleri de, birbirlerinden istedikleri kadar 

farklı olsunlar, toplumsal gelişmenin aynı gelişmişlik basamağının temsilcileri 

olarak, belli başlı kişilik özelliklerini paylaşırlar. Zamanı tamamen kendilerine özgü 

bir şekilde yaşamaları ve algılamaları, bu ortak özelliklerden biridir.  Sanayileşmiş 

ulus devletlerinin insanları, yılın, ayın, günün tarihini; saatin kaç olduğunu yaklaşık 

da olsa bilme gibi, kaçınılmaz diyebileceğimiz bir ihtiyaç içindedirler. “Bu ihtiyaç, 

her şeyin içine ve herkesin içine işlemiş zaman duygusu, öylesine mecbur kılıcı, 

öylesine basınç yapan bir duygudur ki, bu türden toplumlarda bir arada yaşayan 

insanlar, taşıdıkları zaman duygusunun, zamanı duyumsayış biçimlerinin, dünyanın 

her köşesindeki insanlarca paylaşılmadığını akıllarının ucundan bile geçiremezler” 

(Ellias, 2000: 177). 
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Đnternetin ütopyan görünümünün diğer şekli de zaman kavramıdır. 

Ütopyalarda zaman yoktur Zaman kavramının gerçek dünyada da ortadan 

kalkmasının sonucu uzun vadeli tarihsel zaman kavrayışından da uzaklaşmak 

demektir 

Baudrillard, (2005:113) zaman anlayışını kapitalin geleneksel kurumları ve 

fabrikanın ötesinde bir yerlerde bulunan; ‘hipermarket’ kavramsallaştırmasıyla ele 

almaktadır. Hipermarketi, “gelecekle karşımıza çıkacak her türlü toplumsal denetim 

biçimi yani toplumsal yaşama ve birlikteliğin dağınık işlevlerini (iş, boş zamanları 

değerlendirme, beslenme, sağlık, ulaşım, medya, kültür) tek bir homojen çatı 

(zaman/mekân) altında buluşturan model” olarak yorumlamaktadır 

. Postmodernizmin önde gelen kuramcılarından olan David Harvey ise bu 

durumu ‘post-modern bir zaman-mekan sıkışması’∗∗ olarak nitelemektedir. 

Günümüz dünyasında üretilen ürünlere ve farklı mekânlara erişebilirliğimizdeki hızlı 

değişim, “modadaki ve yaşam tarzlarındaki değişmeler, insanların değerleri ve 

zaman-mekân içinde başkalarıyla kurdukları ilişkiler gibi temel konularda büyük bir 

belirsizlik ve kişisel güvensizlik yarattı ki yaşananların böylesine yoğunlaşmasına 

zaman-mekân sıkışması (space-time compresion) denilebilir.” (1999,  318).  

Harvey, modernitenin karakteristiği olan zaman ve mekân sıkıştırılmasının 

postmodern dönemde artarak zaman-mekân sıkıştırılmasının yoğun bir aşamasına yol 

açtığına inanır. Harvey bu süreçle ilgili ‘kafa karıştırıcı’ ve ‘yıkıcı’ diyerek olumsuz 

bir görüşe sahip olsa da, vurgulanan nokta yeni tüketim araçlarının zaman ve mekânı 

sıkıştırma eğiliminde olmasıdır.  

Ünlü sosyolog Anthony Giddens ise toplumsal ilişkilerin yerel etkileşim 

bağlamlarından ‘kaldırılmasını’ ve sonsuz uzunluktaki zaman-uzam boyutunda 

yeniden yapılandırılmasını ‘yerinden çıkarma’ kavramı ile ortaya koymuştur. 

                                                 
∗∗ David Harvey, Postmodernliğin Durumu adlı eserinde zaman-mekan sıkışmasını (space-time 
compression) dünyanın iletişim ve ulaşım araçları ile çok küçülmesi ile açıklamaktadır. Şöyle ki; 
1500-1840 yılları arasında atlı arabaların ve yelkenli gemilerin en yüksek ortalama hızı saatte 16 
kilometreydi; 1850-1930 yılları arasında buharlı lokomotifler saatte ortalama 100 kilometre, buharlı 
gemiler ise 60 km yapabiliyordu. 1950’lerden sonra pervaneli uçaklar saatte 160-640 kilometre; 
1960’lardan sonra ise de jet yolcu uçakları saatte 800-1100 km yol alıyor, mekanı zaman aracılığı ile 
ortadan kaldıran yenilikler sonucunda dünya haritası da küçülmüştür. (1999:271) 
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Giddens, moderniteyle bağlantılı olarak gördüğü zaman-uzam boyutundaki ‘yerinden 

çıkarma’yı şu şekilde ifade etmektedir: 

 
“Yerinden çıkarma ile uyandırılan imge, genelde toplumsal değişimin, özelde 
ise modernliğin doğası için temel önemde olan değişik zaman ve uzam 
ayarlamalarını yakalamaya daha elverişlidir.(…)Temel insan koşulu ötekilerin 
aynı uzam ve aynı yerde var olduğu yüz yüze etkileşimi içerir. Ne var ki çağdaş 
dünyada toplumsal ilişkiler ve toplumsal sistemler zaman ve mekâna yayıldığı 
için fiziksel olarak orada olmayan ve giderek daha uzakta olan ötekilerle ilişki 
kurarız. Zaman ve mekân açısından bu uzaklaşma yeni iletişim ve ulaşım bi-
rimleriyle kolaylaşmıştır. Böyle bir uzaklaşma kuşkusuz yeni tüketim 
araçlarının bazılarında, Özellikle televizyon, telefon ve bilgisayara dayalı 
maddi olmayan tüketim araçlarında gerçekleşti. Bu tür durumlarda yüz yüze 
etkileşim yoktur ve tüketiciyle iletişim kuranlar fiziksel olarak çok uzak 
olabilir. Aslında tüketicinin bu tür insanların nerede olduğu hakkında nadiren 
bir fikri olur ya da nerede olduklarına nadiren aldırır. Bazı durumlarda zaman 
olarak da uzak olabilirler. Bir siber alışveriş merkezi web sitesinde bilgi, 
tüketicinin siteyi ziyaret "etmesinden çok önce yüklenmiş olabilir ve info-
reklamlar daha sonra yayınlanmak üzere banda kaydedilmi ş olabilir”(2004: 
69,140). 

 

Bu anlamda ağ toplumunda zamanın, ortaya konan yeni toplumsal uzamla 

ili şkilendirilmesi gerekir ve “zaman, üsluplar ve hayat tarzları arasındaki mesafeyi 

ölçmenin bir (ve belki de en iyi) boyutudur” (Featherstone, 2005: 158).  

Baudrillard, ağ toplumuyla birlikte sanallığın, dünya hakkında zihnimize 

tasarlanan her biçiminin, sanki ona el uzatıyormuşçasına ne kadar değiştirdiğini 

‘imge’leyememe durumu olarak ortaya koyar. “Đmgeleyemiyoruz, çünkü sanallığın 

özelliği, yalnızca gerçekliğe son vermek değil, aynı zamanda gerçek olanın, siyasal 

olanın, toplumsal olanın imgelenmesine de son vermektir. Sanallık yalnızca zamanın 

gerçekliğinin değil, geçmişin ve geleceğin imgelenmesine de son verir” (2001: 93). 

Marx’ın ‘kapitalizmin kendi imajında bir dünya yaratacağı’ görüşü, aynı 

zamanda, kapitalist-emperyalizmin son safhasınıda ima eder: “Ne denli moda olursa 

olsun ve kitle kültürünün hızlı ye, hızlı iç, hızlı yaşa ideolojisiyle azamiye 

çıkarılmaya çalışılırsa çalışılsın, tüketimin sadece ekonomik değil, fiziksel zaman ve 

mekansal yapısının da sınırı vardır” (Aktaran: Erdoğan, 2000: 27). 

  



 83

Ağ toplumuyla ortaya konulan yeni formasyon ve zaman-mekan 

algılamasındaki farklar görsel kültürün yükselişiyle birlikte metanın yapısında da 

köklü değişikliklere neden olmuştur. Đnsanoğlunun mekânla ilişkilerinin dönüşümü 

ve küresel ağların yapılandırdığı yeni toplumsallık türü tüketim boyutunda görsel-

meta haline gelen nesnenin dönüşümü kaçınılmaz kılmıştır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

NESNENĐN DÖNÜŞÜMÜ 
 

 

4.1. Dönüşüm Üzerine 

Foucault, olguları her kuşağın kendi deneyimini yorumlamak için kullandığı 

düşünce matrisinin genel bir resmini oluşturmak üzere kullanır. Đfadelerin anlamlı 

hale gelmesinin tek yolunun düşüncelerin oluşturduğu böyle bir çerçeve içine 

alınmaları olduğunu iddia eder. Anlamanın tarihle olan ilişkisini, her ufacık bulguyu 

katmanı ve çerçevesiye ilişkilendiren bir fiziksel arkeolog gibi ele alır. Foucault bu 

görüşünü ortaya koyarken Hegel’den etkilenmiştir. Hegel’de tikel bir ‘geist’in yani 

bir çağın ruhunun olduğu ve her tür toplumsal ve kültürel üretim için bağlamı onun 

sağladığı görüşünü ortaya koymuştur (Aktaran: Rodgers ve Thompson, 2007: 248). 

Bu bağlamda her tür toplumsal ve kültürel üretimin gerçekleştiği bilgi-ileti şim 

süreçleri ve günümüzde yaşanan temel paradigma dönüşümü çağımızın genel 

çerçevesini oluşturan ekonomik örgütlenme, –ki çıkış noktasını küreselleşme olarak 

belirleyebiliriz- onu doğuran zamanın düşünce yapısı ile ilişkilidir. Başka bir deyişle 

deneyimlerimiz içinde bulunduğumuz çağ ve o çağa hakim olan düşünce yapısı 

tarafından belirlenmektedir 

Yeni bir çağın, yeni bir toplumun ve buna bağlı tüketim alışkanlıklarının inşa 

edildiği bir dönüşüm süreci kapitalizmin kendini yeniden yapılandırdığı, 

enformasyonun temel üretim ve tüketim hammaddesi olarak kullanıldığı post-

endüstriyel ağ toplumu inşası çerçevesinde atılmış ‘bilinçli’ bir dönüşüm projesidir. 

Her kapitalist dönemde olduğu gibi, tüketim boyutunda özne durumuna getirilmiş 

modern bireyin mekan ve nesne ile olan etkileşimi üretimin büyümesini, emek-

gücünün yeniden üretimini ve karın azamiye çıkmasını kolaylaştıracak biçimde 

örgütlenmektedir. Ayrıca, bu projede amaçlanan şey propagandasının yapıldığı üzere 

özgürleşim değil, mevcut toplum düzenini değiştirilemeyecek ve onu tehdit 

edemeyecek bir platformda yeniden yapılandırılan yazılım içerikleriyle bireyleri 

edilgen kılmaktır.  
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Horkeimer ve Adorno çağdaş toplumlarda varılmış bulunan teknolojik 

düzeyin, bilinç endüstrisinin eliyle, fakat bilinç endüstrisinin de üzerinde etkin 

olabilen asıl diğer güçlü endüstrilerin ardındaki toplumsal egemenlik nedeniyle, 

insan özgürleştirilmesine, bilinçlenmesine olumlu katkıda bulunamadıklarını da ileri 

sürmektedir (Aktaran: Oskay, 2000). 

20.yüzyıl toplumunu inceleyen ünlü psikanalist ve psikolog Erich Fromm ise 

modern dönemde hayatta ilerlemek isteyen bir kimsenin, büyük toplumsal hareketleri 

ayak uydurmak zorunda olduğundan bahsetmiş ve kişinin kendisinden beklenen rolü 

oynama yeteneğinin hayatta kalmak için başlıca avantajlarından olduğunu ifade 

etmiştir. “Ki şili ğin yitirilmesi, boşu boşunalık, hayatın anlamsızlığı, bireyin otomat 

haline gelmesi gittikçe artan bir hoşnutsuzluğa yol açmış, daha uygun bir yaşama 

biçimi arama ve insanı bu amaca ulaştırabilecek kuralları bulmaya çalışma gibi bir 

ihtiyaç yaratmıştır” (Fromm, 1993: 102-3). 

Bu noktada Frankfurt okulunun önde gelen teorisyenlerinden Walter 

Benjamin’e günümüzde yaşanan dönüşümle bağlantılı olarak bireyin kitle iletişim 

araçları çerçevesinde yaşanan fantazyalarla ilişkisine dayandırmıştır. Benjamin 

bireyin bu durumu tercih etmesini şöyle açıklamaktadır: 

“Böyle bir reel yaşam içinde varlığını sürdürmeye çalışan insan, toplumsal 
yaşamı boyunca, bu durumun sonucu olarak, sorun yaratmayacak ilgilenimler 
bulmak ve toplumsal yaşamda ilgilenimi bunların düzeyinde tutmak eğilimi 
edinmektedir. Đşte bu noktada da, modern insanın bir başka özeliğe ortaya 
çıkmakta, kendisi için hazırlanan endüstri ürünü fantazyaları, yüksek 
aldanımcı nitelikleri yüzünden yeğlemeye başlamaktadır. Đnsanın dış 
ortamındaki ve çevresindeki zihinsel verileri kendi özgün yaşam deneyimleri 
aracılığıyla özümsemesinin gitgide zorlaşması. Bu yeteneğin yitirilmesinde 
modern kitle iletişim araçlarının yoğun olarak katkıda bulunması. Fantazyaların 
insanın kendi yaşamından esinlenen, insanın kendi yaşamının gerçekliğini 
aşmak amacıyla -kendisinin yarattığı fantazyalar olmaktan çıkarak, Eğlence 
ve Bilinç Endüstrisi'nin ürünleri olması, dışardan alınıp tüketilmesi, 
metalaşması. Böylece kitle iletişimine geçişle birlikte, “dünyayı” "Bilinç 
Endüstrisi" nin sunduğu enformasyonla tanımaya başlayan insan, onu kendi 
yaşam deneyimleriyle tanıma alışkanlığını yitirmekte, "dünyayı" böyle bu yeni 
tarzda, enformasyon ile tanımak ise, onu sorunsuz ilgilenimler arayan insan 
olmasına yol açmaktadır” (1995: 160). 
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Bilinç endüstrisini oluşturan yeni iletişim araçları toplumsal ilişkilerin niteliğini 

de derinden değiştirmiştir. Daha eski tüketim araçlarında tüketicilerle onlara hizmet 

edenler arasında daha derinlemesine, birebir ilişkiler kurabiliyordu. Birbirlerini gayet 

iyi tanıyabiliyorlardı ve tüketimin toplumsal karakteri, tüketilen şeyden, daha önemli 

değilse, önemliydi. Yeni tüketim araçlarında birebir ilişkiler azalmıştır.  ya da 

tümüyle yok olmuştur (örneğin siber alışveriş merkezlerinde, evden alışveriş 

kanallarında vb). kalanlar da yüzeysel olma eğilimindedir. “Bugün çok az insan, 

sunduğu toplumsal ilişkiler yüzünden yeni tüketim araçlarına giriyor. Tam tersine 

istediklerini olabildiğince hızlı ve kişisellikten uzak almak üzere gidiyorlar” (Ritzer, 

2000: 66-67). Özellikle görselliğe dayalı teknolojiler, bilgisayar ve televizyon 

ekranları Bech’in sözleri ile, “Telekemin ekrandan süzülen dünyası yalnızca yüzeyler 

biçiminde var oluyor ve burada her şey hayranlıkla bakılacak bir nesneye 

dünüştürülebiliyor ve dönüştürülmelidir. Yüzey işaretlerinin ‘okunmaları’ yoluyla 

burada çok daha yoğun ve değişken kimlik empatisi fırsatı bulunuyor çünkü 

müdahale edilmeyen ve sürekli izleme olanakları var” (Aktaran: Bauman, 2001: 125-

7). u anlamda nihai özgürlük ekran-yönetimlidir, yüzeylerin eşliğinde yaşanmaktadır.  

Yaşanan değişimi postmodern dönemde öznelerin nesneyle olan ilişkisinin 

giderek dolayımlaşması olarak gören Georg Simmel’e göre (2000:125) ”var 

olmayana giden yol, parçaların cazibesinde, bir imada, aforizmada ya da simgeselde 

şeylerin olanca bütünlüğü ve derinliğiyle aramıza bir mesafe koyar, onlar sanki 

bizimle –uzaklardan- konuşur gibidirler. Gerçeklik onlarla güvenli bir rahatlıkla 

değil, parmak uçlarıyla muhatap olur” 

Jameson da postmodernizm terimini geniş anlamda kültüre gönderme yapmak 

üzere kullanır ve çağdaş toplumda kültür alanının dönüşmesine yol açan bir kültürel 

mantık ya da kültürel egemen olarak postmodernizmden söz eder. Jameson kültürün 

“tüm yönlerinin birdenbire değiştiğini ve dönüştüğünü varsayan dönemleştirme gö-

rüşünü benimsemede bir miktar gönülsüz olsa da, Mandel'in analizini izler ve 

modernizmi tekelci kapitalizm aşamasıyla, postmodernizmi de Đkinci Dünya Savaşı 

sonrası geç kapitalizm aşamasıyla bağlantılandırır” (Aktaran: Featherstone, 1996: 

30). 
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Yaşanan paradigma değişimini postmoderniteyle bağlantılı olarak 

sürekliliğini öngören Simmel, istikrarlı dengelerin her yerde istikrarsız dengelere 

dönüştüğü, çözülme süreçlerinin yaşandığı bir süreçten bahseder. “Şeyler hiçbir 

zaman sürmezler; her biçim daha oluşumu anında çözülür, denebilir ki, yalnızca yok 

edilmekle var oluyordur; onu sürecek bir şeye dönüştürmeye çalışmak, gerçekliğin 

devinimlerinin temposunu izleyemeyen, olgunlaşmamış bir anlayıştır” (2000:257). 

Yani ancak sürekli değişimin modern ve postmodern deneyimi zaman-ötesi geçerli 

yasallıklarla anlamlı bir bağlantı kurmayı mümkün kılmıştır. ‘Şeylerin’ sürekli 

dönüşümü kapitalizmin meta ve özne ilişkisi tasarımında kendini yeniden 

örgütlemesiyle bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz.  

Marx’ın ‘meta fetişizmi’ çözümlemelerine dayanarak 1844 elyazmalarındaki 

yabancılaşmaya paralel olarak ‘Tarih ve Sınıf Bilinci’ eserinde Georg Lukacs 

‘şeyleşme’ kavramını ortaya atmıştır. Lukacs meta biçimine ilişkin tahlillerinde 

“kapitalizmde insan niteliklerinin ve hayatın duyumsal boyutunun nesnelleştirdiği ve 

soyutlaştırıldığı ya da insanlardan ve onların etkinliklerinden ‘koparıldığı’, böylece 

‘şeyleşmiş’ ya da ‘estetize edilmiş’ metalar haline geldiklerini ifade etmiştir” 

(Aktaran: Willis, 1993: 16-17). Dönüşümü anlayabilmek adına endüstriyel 

toplumdan post-endüstriyel topluma uzanan süreçte metanın değişen yapısını 

incelememiz gerekmektedir 

 

4.2. Post-Endüstriyel Ağ Toplumunda Metanın Değişen Yapısı 

Post-endüstriyel yada ‘endüstri sonrası’ sözcüğü ilk olarak, Đngiltere’de 

eğitim görmüş Hintli Ananda K. Coomaraswamy tarafından 1913’te ortaya atılmıştır. 

Sözcük, “endüstriyel uygarlığın çöküşünün gerçekleşeceğine ve insan merkezci bir 

toplumun umutlarını taşıyan bir ütopya niteliğindedir” (Mattelart, 2004: 38). Post-

endüstriyel topluma paralel bir toplumsal formasyonda küresel teknolojik ağların 

önemini vurgulayan ve bir toplum modeli olarak ‘ağ toplumu’ kavramsallaştırmasını 

ortaya atan Castells’e göre (2005:17) iktidar, üretim yada deneyim temelinde, bazı 

öznelerin isteklerini fiziksel yada sembolik olarak potansiyel yada fiili şiddet 

kullanarak diğerlerine dayatan özneler arası ilişkidir. “Toplumun kurumları, iktidar 
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mücadelelerinde elde edilen kontroller, sınırlamalar ve toplumsal sözleşmeler de 

dahil, her tarihsel dönemde mevcut olan iktidar ilişkilerini güçlendirmek üzere 

kurulmuşlardır.” Kapitalist iş sürecinde emek ile madde arasındaki ilişki üretim 

araçlarının, enerji, bilgi ve enformasyon temelinde madde üzerinde kullanılmasını 

içerir.  

Teknoloji bu ilişkinin özgül biçimidir. Bu ilişki biçiminden yola çıkarak 

şekillenen post-endüstriyel toplumda bağımsız enformasyon fikri, enformasyonun 

değerinin onun toplumsal ve politik kararlarla eylemlerde görebileceği işleve bağlı 

olmasının gerekmediği, ama değerinin onun yeniliği, ilginçliği ve özgüllüğüne 

bağlanabileceği esasına dayanmaktadır. Telgraf, bol miktarda ilgisiz enformasyon 

yaratmış ve enformasyonu bir metaya dönüştürmüştür “enformasyon toplama, 

açıklama ya da çözümleme gücüne sahip olmayan telgrafın, enformasyonu yalnızca 

taşıyabildiğini ve bu nedenle de tipografinin tam zıddı bir özelli ğe sahip olduğunu 

düşünülmektedir”(Alver, 2004: 129-140). Sanayi devrimiyle yükselen kapitalist 

üretim mantığına göre yapılanan elektronik iletişim araçlarından radyo ve televizyon, 

üretilen ürünlerin ulusal ve uluslararası çapta tüketimini sağlamak için ilettikleri 

bilgiyi ticari bir meta olarak inşa etmişlerdir. 

Lukacs’a göre meta bir bütün olarak toplumun evrensel kategorisi haline 

geldiğinde ancak kendi özü içinde anlaşılabilir. Meta ilişkilerinden doğan şeyleşme 

sadece bu bağlamda, hem toplumun nesnel evrimi için hem de insanların toplum 

karşısındaki tavırları için belirleyici önem kazanır. “Meta ancak o zaman insanların 

bilinçlerinin, bu şeyleşmenin ifade bulduğu biçimlere boyun eğmesi açısından can 

alıcı bir önem taşıyabilir” (Aktaran: Debord, 1996: 24). ‘Şeyleşme’ başlangıcı 

örgütlenmiş toplumun ilk kuruluşuna ve aletlerin ilk kullanılmasına kadar 

götürülebilecek bir süreçtir. “Đnsan faaliyetlerinin bütün ürünlerinin metaya 

dönüşmesi ancak sanayi toplumunun doğuşuyla gerçekleşmiştir. Eskiden nesnel 

aklın, otoriter dinin ya da metafiziğin yerine getirdiği işlevleri anonim ekonomik 

aygıt devralmıştır” (Horkheimer, 1998: 81). 

Meta tanımı gereği üreticilerin örtülü toplumsal ilişkilerini içeren bir fetiş 

nesne ise, metanın bozulmuş ve yabancılaşmış toplumsal ilişkilerin boşluğunu nasıl 

kolayca doldurduğunu anlamak için üretiminden çok kullanımı üzerinde durulması 
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gerekir. “Yirminci yüzyıl kapitalizminde tüketim, insanlar arası ilişkilerin yerine 

geçen ve başka türlü acılı ve üstesinden gelinemez olabilecek duygusal tepkilerin 

yönünü değiştiren bir araç haline gelmiştir” (Willis, 1993: 59). Horkheimer’a göre 

“ Đnsanın eşya üzerinde iktidar kurma isteği ne kadar yoğun olursa, eşyanın onunun 

üzerindeki tahakkümü de o kadar ağır olur ve insan da gerçek bireysel 

özelliklerinden o kadar uzaklaşır, zihni giderek bir biçimsel akıl otomatına dönüşür” 

(1998: 146). ‘Akıl Tutulması’ isimli kitabında akılcılığı eleştiren Horkheimer’ a 19. 

Yüzyılın toplumsal düşünürü Max Weber eşlik etmiştir. Weber, akılcılığı, büyü 

bozumu (disenchantment) olarak adlandırdığı ‘bir bütün toplumsal formasyonun 

çöküşüyle ve yenisinin yükselişiyle bağlantılı ruh durumu’ olarak betimlediği 

durumla ifade etmiştir. Weber’e göre gözün görmesini engelleyen örtü ortadan 

kalkmıştır. Örtü bir kez kalkınca önce kişisel yaşantılardan başlayarak, kişisel 

varoluşu o zamana kadar anlamlandıran tüm kurumlar, ilişkiler yeniden 

değerlendirilir hale gelir. “Gözler açılınca ilk görülen o zamana kadar inanılmış, 

güvenilmiş olanla ilgili hayalin tam tersidir. Buna hayal kırıklığının muhalifleştirici 

etkisi denebilir. Ama bu da, büyülenmiş bir zihin görüntüsü kadar gerçek-dışıdır” 

(Aktaran: Mutlu, 1999: 9). Weber ortaya attığı ‘büyü bozumu’ kavramına dayanarak 

modern dönemde akılcılaştırma sürecine şu şekilde değinmiştir: 

“Batı'da, kapitalizm ve bürokraside örnekleri olan modern akılcılaştırma 
süreci bir zamanlar büyülü (yani gizemli mistik, sihirli) dünyayı yok etmeye 
hizmet etmiştir. Akılcı sistemlerden büyü sistematik olarak atılır, bu sistemler 
büyü ya da gizemden büyük ölçüde yoksun kalır. Dört farklı türde akılcılık 
bulunmaktadır ve akılcılık farklı toplumsal ortamlarda farklı biçimler 
almaktadır.Bunlar; Pratik akılcılık, insanların günlük faaliyetlerinde amaçları 
için en iyi araçları aradığı dünyevi bir biçimdir. Kuramsal akılcılık, pratik değil 
bilişseldir ve soyut kavramlar aracılığıyla gerçekliğe egemen olma çabasını 
içerir. Tözel akılcılık, daha büyük toplumsal değerler tarafından ve bu değerler 
bağlamında yönlendirilen araçların seçimini içerir. Formel akılcılık benzer bir 
araç seçimi içerir, ama bu kez evrensel olarak uygulanan kural, hukuk ve 
düzenlemelerle yönlendirilir. Batı'nın ayırt edici ürünü formel akılcılıktır” 
(Aktaran: Ritzer, 2000: 87). 

 

Weber’e göre “Belirlenmiş bir ahlak görünümü altında ve kurallara bağlı yaşam 

biçimi anlamında ortaya çıkan ‘kapitalist ruh’un ilk önce mücadele etmek zorunda 

olduğu düşman, geleneksellik olarak adlandırılabilecek her çeşit duygu ve 

davranıştır” (1997: 53). Buradan hareketle Weber’in büyübozumu 
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kavramsallaştırmasıyla ortaya koyduğu olgunun, sekülerleşen dünya ekseninde her 

türlü geleneksel kurumunun akılcılık çerçevesinde yeniden inşası olduğunu 

söyleyebiliriz. Formel akılcığı kullanan evrensel yirminci yüzyıl paradigmasındaki 

değişimin sebebi sermayenin merkezi bir noktadan yönetilememesi, sermayenin 

sanallaşması, meta dönüşümünün ve dolaşımının ağlar yoluyla hızlanması 

süreçleriyle birlikte okumak özne-nesne arasındaki ili şkiyi anlayabilmemiz açısından 

önemlidir. 

Marx'ın yazdığı dönemde, gelecek yirmi küsur yıl içinde burjuvazinin 

‘kendine özgü hâleler’ yaratmakla ne kadar becerikli olduğunu kanıtlayacağını 

savunmuş ve “Kapitalin ilk cildinde -Meta fetişizmi- analizinde bunları çekip 

almaya, piyasa toplumunda özneler arası ilişkileri şeyler arasındaki salt fiziksel, 

‘nesnel’ değiştirilemez ilişkiler olarak örten gizemi açıklamaya çalışacaktır” 

(Berman, 1994: 146). Kapitalizm, nesneleri doğal anlamlarından uzaklaştırarak, 

“i şlevlerinden ve bireysel zevklerden bağımsız oldukları yeni, kültürel bir söyleme 

dönüştürmektedir” (Channey, 1999: 59). Willis’e göre hepimiz kullandığımız ve 

hediye ettiğimiz metalarla anlamlar kurarız. Ancak anlam imkanları zaten metanın 

üretim ve değişimin tarihinde kaydedilmiştir. “Anlam kurmayı meta kültürü ile olan 

ili şkimizi kurtarıcı bir boyut olarak gören popüler kültür eleştirisi okulu bazen 

tamamen yeni anlamlar kurabileceğimizi ima etmektedir” (1993: 158).  

Bu yeni kapitalist kültürel söylem, ilk olarak “nesnelerin birbirleriyle 

karşılıklı değiştirilebilirli ği ilkesini, ardından bütün değerlerin nispiliğini ve son 

olarak da (bu değerlerin) kaybını gündeme getiren, değişim değerinin kullanım 

değeri üzerine tesis ettiği zafer, ticari toplumun ortaya çıkışının değil tek, asli bile 

olmayan özelliğini oluşturmaktadır” (Arendt, 1994: 418). Değişim değeri ancak 

kullanım değerinin faili olarak oluşabilmişti, fakat kendi silahlarıyla sağladığı zafer 

kendi Özerk hâkimiyetinin  koşullarını yaratmıştı.  Değişim değeri insanin kullandığı 

her şeyi seferber ederek ve insanî tatmin üzerinde tekel oluşturarak sonunda 

kullanımı yönlendirdi. “Değişim süreci bütün olası kullanımlarla Özdeşleşmiş ve 

onları kendi insafına mahkûm etmişti. Değişim değeri kullanım değerinin paralı 

askeriyken, savaşı kendi çıkarı için yürütür hale gelir. Gerçek tüketici, yanılsamaların 
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tüketicisi haline gelir. Meta, bu fiilen gerçek yanılsamadır, gösteri ise onun genel 

tezahürüdür” (Debord, 1996: 29). 

Henri Lefebvre ve Situasyonistlerin gösteri toplumuna ithafen ‘seyir’ 

dedikleri şey üretimin dev anonim yapılar içinde bütünleşmesini ve yoğunlaşmasını, 

bütün bireysel tüketim davranışlarını ‘seyirlik’ hayat tarzları içinde kaynaştırarak 

tamamlayan, maniple edilmiş bir tüketim süreci içinde sınıflandırılmasını 

içermektedir.  

Böylelikle geç kapitalizm post-endüstriyel toplumda kitle iletişim araçlarının 

kontrolü sayesinde sonu gelmez, bir dizi seyir, sahte, drama, heves, oyun ve hatta 

kitle iletişim araçlarının yaydığı sahte isyanlar yaratarak, kapitalist toplumsal 

ili şkilerin eskimişliğini ve bunların taşıdığı maddi kurtuluş olanaklarını gözlerden 

saklamaya çalışmakla kalmaz; Brown’a göre (1989:118) aynı zamanda bir zamanlar 

kurumsal iktidara hak kazandırmış ve geç kapitalist gelişmenin bir sonucu olarak 

yıkılmış tabuların, telafi edici nazların ve meşruluk sembollerinin geleneksel kültürel 

sistemlerini, toplumsal çatışmaların daha önce istikrara kavuşturduğu uzlaşmaları, 

bütün kurumsal ritüelleri ve kalıpları, işaretlerden ve nesnelerden oluşan yeni 

ili şkilere çeviren görüntülerin sistematik örgütlenmesiyle yeniden yerleştirmeye 

çalışır. Bu festivalde metaların fetişist yapısı onların kullanım değerleri üzerinde tam 

bir zafer kazanır 

Benjamin'e göre, modern dönemin betimleyici özelliği metaların kitlesel 

üretimi ve insan ilişkilerinin şeyleşmiş oluşudur; buna teknolojik değişim neden 

olmaktadır; bunun sonucu ise, geleneğin ve geleneğe dayanan yaşama tarzının yıkılıp 

yok olmasıdır: imgeler ve nesneler metalaşmışlar, algılamamızın nesneleri 

olmuşlardır fantazyalarımızın materyalize olmuş biçimlerine dönüşmüşlerdir. “Yani 

yaşam denemelerimiz algılama ve fantazya düzeyinde de transforme olmuşlardır; 

nesneler, algılamalarımız nesnelerine fantazyalarımızın materyalize oluş biçimine 

dönüşüp, metalaşmış bulundukları için, yaşamdaki şeyselleşmeyi çözümlemek için 

günümüzde çok önem kazanmışlardır” (1995:155). Günümüz yaşamının 

gerçekliliğinin anlaşılmasında, bu nedenle, fantazyaların ve imgelerin tarih ve kültür 

açısından doğru bir biçimde açıklanması büyük önem taşımaktadır. 
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Post-endüstriyel ağ toplumunun dayattığı yeni iletişim teknolojileri, gündelik 

yaşam pratiklerimizi algılama ve Benjamin’in terminolojisiyle fantazya boyutunda 

görselleştirmiş, Debord’a göre ise ‘gösteri’ye dönüştürmüşlerdir. Post-endüstriyel 

toplum, görsel deneyim çağının kapılarını açmış ve metanın değişen yapısına paralel 

olarak özne-nesne ilişkilerini yeniden yapılandırmıştır. 

 

4.3. Görsel Deneyim Çağında Nesnenin Dönüşümü 

Susan Sontag, (2008:1) insanlığın çağlar öncesi ne dayanan alışkanlığıyla 

hala gerçeğin basit görüntüleriyle oyalanarak, akıl almaz bir şekilde Platon’un 

mağarasında oturmaya devam ettiğini söyler ve devam eder ilk kez 1839’da başlayan 

görüntü envanteri ile birlikte o zamandan beri her şeyin fotoğraflanmış olduğunu, 

fotoğraflayan gözün bu doymak bilmezliğini, mağaraya –dünyamıza- 

hapsolmuşluğumuzun koşullarını değiştirmekte olduğunu işaret eder. 

Đnsanın dünya hakkındaki bilgisinin temek kaynağının ‘görülebilir’den 

oluştuğunu ve ancak “görülebilir” aracılığıyla yönlendirdiğini savunan John Berger’e 

göre ise diğer duyumlardan gelen algılar bile sık sık görüntü dilin çevirilir. “ Đnsan 

‘görülebilir’ sayesinde uzamı fiziksel varoluşun ön şartını yerinde getirmektedir. 

Ancak ‘görülebilir’ uzamı sayesinde dünyayı bizden alıp götürür de. Bundan daha iki 

yüzlü bir şey yoktur”(2007:56). Đletişim teknolojilerinin görsel kültürün yükselişiyle 

bağlantılı olarak inşa ettikleri görsellik evreni, yazarın da ifade ettiği iki yüzlülüğün 

en belirgin biçimini sunar. 

Görselliğin tarihsel yolculuğuna bakmak gerekirse çeşitli düşünürlerin 

üzerinde çalıştıkları evrensel dil tasarısı 18.yüzyıl Fransa’sında yaşayan matematikçi 

düşünür Condorcet’in ‘geometrik kesinlik’ tasarısıyla güçlenerek tekrar ele alınmaya 

başlanmıştır. Düşünürün önerdiği işaretler dili “insan aklının kucakladığı tüm 

nesnelere gerçeği bilmeyi kolay, yanlışı da neredeyse olanaksız kılacak bir kesinlik, 

bir açıklık getirebilmeyi hedeflemiştir. Bu dilin büyük ölçüde tablolardan, 

çizelgelerden, geometrik betimleme ve betimleyici çözümleme yöntemlerinden 

yararlanması öngörülmüştür”(Mattelart, 2004: 22).  
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Evrensel bir iletişim sisteminin temellerinin atıldığı bu çalışma günümüz 

küresel iletişim teknolojilerinin görselliğe dayalı içerik yapılarıyla paralellik 

taşımaktadır. Sözlü kültürden sonra yazılı kültüre geçen uygarlık, fotoğrafın icadı ve 

fotoğraf sunum cihazlarının gelişim evrimi süreciyle birlikte XX. yüzyılda görsel 

kültüre evrilmiştir. “Fotoğraf ve diğer görsel malzemeler görüntünün, semboller 

dünyasına büyük oranda dahil olmasına sebep olmuştur. Fotoğraflar, afişler, resimler, 

ilanlar semboller dünyasındaki yerini almışlardır. Fotoğrafın ön planda olduğu yeni 

anlatım biçimi, dile yardımcı olma işlevini yerine getirmekten ziyade, gerçeğin 

kavranmasının, anlaşılmasının ve tahlil edilmesinin başat vasıtası olmuştur” 

(Postman, 2006: 83).  

Başlangıcında basılı malzemeye dayanan görsel iletişim, televizyonun 

gelişimiyle birlikte hareketli, görüntüyü ‘aynı anda’ işleyerek yatay sınır ötesi 

iletişimin temelini oluşturmuştur. Bu durumu aynı zamanda evrensel bir dil olarak 

görselliğin ilk önemli adımı olarak nitelendirebiliriz. Ancak bu konudaki asıl 

‘devrim’ -yada ileriki bölümde daha detaylı ele alacağımız ‘evrim’- Đnternet’in 

mekandan bağımsız küresel bir iletişim platformu olarak kelimeleri, nesneleri, 

‘şey’leri, duyguları ve algıları görüntü boyutunda sanallaştırması olarak ifade 

edebileceğimiz süreçtir.  

Nesnelerin, duyguların, algıların dönüşümü –yada deneyimin evrimi- olarak 

inceleyeceğimiz bu süreç kapitalizmin kendini yeniden yapılandırdığı, 

enformasyonun temel üretim ve tüketim hammaddesi olarak kullanıldığı post-

endüstriyel ağ toplumu inşası çerçevesinde atılmış ‘bilinçli’ bir dönüşüm projesidir. 

Bu proje görsel kültürün ve deneyimin egemen olduğu bir dünya çerçevesinde 

mümkündür.  

Yazılı kültürün egemenliği, teknolojinin gelişimiyle paralel olarak önce 

fotoğraf makinesinin, ardından sinemanın ve televizyon gibi görüntüye dayalı 

iletişim araçlarının ortaya çıkışıyla yerini imgenin ve görsel kültürün egemen olduğu 

bir dünyaya bırakmıştır. 
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Şair Samuel Taylor Coleridge’nin 1802 yılında yazdığı ‘Keder odu’ 

(Dejection Ode) şiiri görsel kültürün hakim olmaya başladığı bir dünyanın ilk 

eserlerindendir. Görsel kültüre geçiş kapitalizmin olgunlaşma evresinde gerçekleşmiş 

ve bu sayede yeni tip metalar kültürel formlara dahil olmuştur, bu durum insanın 

bilincinde de değişikliklere neden olmuştur. “Yeni teknolojiler ilgilerin yapısını 

(hakkında düşünülen şeyleri) değiştirmektedir. Yeni teknolojiler sembollerin 

özyapısını (düşünce vasıtalarını) değiştirmektedir” (Postman, 2006: 31). 

McLuhan’a göre (2001:25) teknoloji, insan duyularından herhangi bir tanesini 

öne çıkmaya zorlar; aynı anda öteki duygular ise ya zayıflatılır ya da geçici olarak 

tümüyle ortadan kaldırılır. “Bu anlamda teknolojinin de yardımıyla modernitenin 

dayattığı görsel paradigmanın yükselişiyle bağlantılı olarak, görmenin ve ‘göz’ün 

diğer duyulardan öne çıktığı  ‘göz merkezli’ (ocularcentrism) toplum egemenliğini 

ilan etmiştir” (Levin, 1993: 191). “Đmgelerin satılabilir ve satınalınabilir meta değeri 

taşımaya başlaması, merkezi perspektifin yeniden keşfi ve camera obscura’nın 

icadıyla koşut gitmektedir” (Florenski, 2001: 11). 

Görsel kültürün önemli isimlerinden olan John Berger ‘Görme Biçimleri’ 

kitabında bir imgenin, yeniden yaratılmış ya da yeniden üretilmiş görünüm olduğunu 

ifade eder. “Đmge ilk kez ortaya çıktığı yerden ve zamandan kopmuş ve saklanmış 

görünüm ya da görünümler düzenidir. Đmgeler başlangıçta orada bulunmayan şeyleri 

gözde canlandırmak amacıyla yapılmıştır. Zamanla imgenin canlandırdığı şeyden 

daha kalıcı olduğu anlaşıldı” (Berger, 2007: 10). Andy Warhol'un ünlü Campbell 

çorba kutularıyla yaptığı resim buna iyi bir örnektir; bu resim kutuların kusursuz 

temsillerinden başka bir şey değilmiş gibi görünüyor. Post-modern kuramla 

özdeşleşmiş kilit bir terim kullanacak olursak resim, insanların orijinal ile kopyayı 

birbirinden ayıramadığı bir ‘simulacrum’∗dur. “Bir simulacrum aynı zamanda 

kopyanın kopyasıdır; Warhol’un çorba kutuları resmini kutuların kendilerinden değil, 

resimlerinden yaptığı söylenir” (Ritzer, 2000: 227). Jameson, (1990) ‘simulacrum’u, 

‘orijinali hiç olmayan tıpatıp aynı kopya’ olarak tanımlar. Bu tanım gereği 

‘simulacrum’, yüzeysel bir şeydir”  

                                                 
∗ Simulacrum: Bir gerçeklik olarak algılanmak isteyen görünüm. (Baudrillard, 2005) 
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Ernst Cassirer’in belirttiği gibi: “Fiziksel gerçekçilik, insanın sembolik 

faaliyetlerindeki gelişmelerle orantılı olarak geri çekiliyor gibidir. Đnsan şeylerin 

kendileriyle ilgilenmenin yerine, bir bakıma durmadan kendi kendisiyle 

konuşmaktadır. Đnsan, dilsel biçimler, sanatsal imgeler, mitsel semboller ya da dinsel 

ayinlerle kendi etrafına öyle bir zar örmüştür ki, yapay bir aracın dolayımı olmadan 

hiçbir şey göremez ya da bilemez” (Aktaran: Postman,1994:  19). 

Çağımızın post-modern kültüründe ‘Resimsel Dönemeç’ döneminin 

başladığını belirten Mitchell: “Yirminci yüzyılın ikinci yarısında bir ikilemle 

karşılaşılmıştır. Bir taraftan benzeri görülmemiş derecede güçlü yeni biçimler ortaya 

çıkmakta, video ve sibernetik teknolojisi dönemiyle, elektronik yeniden üretim 

çağındaki yanılsamalar ve görsel simülasyonlar, bu yeni biçimlerin gelişimini 

hızlandırmakta; öte yandan da, imgenin bu kadar egemen olmasının yarattığı korku 

ve endişenin ortaya çıkışı.” söz konusu dönemecin yerini ortaya koyar (Aktaran: 

Parsa, 2004: 59-71). Tüketim dünyasında ve diğer yerlerde bu tür simülasyonların 

yaygın mevcudiyeti, hakikiyle hayali; doğruyla yanlış arasındaki ayrımın 

bulanıklaşmasına büyük katkıda bulunur. “Her çağdaş yapı ve olay en iyi olasılıkla 

hakikiyle hayalinin bir bileşimidir”(Ritzer, 2000: 147). Görsel deneyimin ön plana 

çıktığı elektronik yeniden üretim çağı aynı zamanda yeni bir toplumsal yapılanmanın 

da habercisidir.  

Fransız toplumsal düşünür Guy Debord’un ünlü kitabı ‘Gösteri Toplumu’ 

olarak ortaya koyduğu bu yapılanma (Đng. The Society of the Spectacle) günümüz 

toplumunun olarak başlıca ürünü olarak gösteriyi eksen almaktadır. Debord, 

metalarla bağlantılı gösterinin toplumun gerçek işleyişini gözden saklayan (akılcılığı 

da dahil olmak üzere) bir tur afyon olduğunu ileri sürmüştür. “Gösteri, günümüzde 

üretilen nesnelerin kaçınılmaz süsü, sistemin rasyonelliğinin genel açıklaması olarak 

ve sayıları giderek artan imaj-nesneleri doğrudan doğruya biçimlendiren ileri bir 

iktisadi sektör olarak güncel toplumun esas üretimi”dir (Debord, 1996: 17).  

“Gerçekten de boşluğun estetiğinden daha iyi bir meta olabilir mi?” sorusuyla 

postmodern dönemde metanın dönüşümünü irdeleyen Wangeim’e göre seyircilerin 

katıldığı tek şey hiçliğin estetiğidir. Gösteri tarzında dışavurulabilen tek şey, 

gündelik hayatın boşluğudur. Değerlerin hızla çözülmesi ulaşılabilir tek eğlence 
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biçimi olmuştur. Hile, kültürel ve ideolojik boşluğun seyircilerini, onun 

örgütleyicileri haline getirir. “Gösterinin anlamsızlığı, seyircileri -edilgen failleri-

katılmaya zorlayarak telafi edilmiştir. ‘Happening4’ in ve onun türevlerinin 

temelinde yatan mantık, sibernetikçilerin bizim için planladığı efendisiz köleler 

toplumuna gerekli olan seyircisiz gösterileri temin etmektir” (1996:127). 

Eleştirel Teorinin önde gelen isimlerinden Walter Benjamin’e göre gösterinin 

hakim olduğu modern dönemde “yeniden üretim tekniği, kopyalanan nesneyi 

gelenek alanından koparır. Yapılan kopyalar tek ‘asıl’ın yerine geçer ve 

röprodüksiyonun, satın alan ya da dinleyenle onun kendi koşullarında karşı karşıya 

gelmesine olanak vererek yeniden üretilen nesneyi harekete geçirir.” (1993: 55) Her 

iki süreç de günümüzün kitle hareketleriyle yakından bağlantılıdır. Buradan hareketle 

çağımız Debord’un da belirttiği üzere tasviri nesneye, kopyayı aslına, temsili 

gerçekliğe, dış görünüşü öze tercih ettiğinden kuşku yoktur. “Çağımız için kutsal 

olan tek şey yanılsama, kutsal olmayan tek şey ise hakikattir. Dahası, hakikat 

azaldıkça ve yanılsama çoğaldıkça Çağımızın gözünde kutsal olanın değeri artar, 

öyle ki bu çağ açısından yanılsamanın had safhası, kutsal olanın da had safhasıdır. 

Modern üretim koşullarının hâkim olduğu toplumlar, tüm yasamı devasa bir gösteri 

birikimi sunar”(1996: 13). 

Brown’a göre (1989: 118) seyrin toplumsal özellikleri ve tarzı, kültürün 

bütününe gittikçe daha fazla sızarken ve bu seyirlik tüketim süreçleri kendi mantıksal 

sonucunu taşırken, baskıcı desublimasyon süreçleri aracılığıyla imgelem ve 

bilinçdışının teknolojik gaspı gerçek deneyimin sahte deneyimle, gerçek iletişimin 

yukardan tek yönlü yayılan direktifler ve simgelerle yer değiştirmesi başlamaktadır. 

Bu bağlam da değerlendirirsek kitle iletişimi kültürü ve bilgiyi dışlamaktadır. 

“Gerçek simgesel ve didaktik süreçlerin işin içine girmesi, bu törenini anlamını 

oluşturan kollektif katılımı tehlikeye atacağından söz konusu değildir; katılımsa 

yalnızca bir litürüji ile, tam anlam içeriği boşaltılmış biçimsel bir göstergelerin 

koduyla gerçekleşir” (Baudrillard, 1997: 121). 

                                                 
4 “Her zaman, her yerde sanat” anlayışının bir uzantısı olarak, modern dönemde gösterinin türevlerini 
ifade eder. 
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Kolektif katılımın teknolojik göstergelerle sağlandığı sibermekan içinde, 

demokrasinin yayılımını ilan eden internetin yükselmesiyle ilgili heyecanların ve 

bunun da internetin popüler önemine denk düşmesi nedeniyle; gazeteciler arasında 

ve akademide faydalarını ön plana çıkartma eğilimi daha fazla görülür. “Bunun 

yanında çok küçük miktarda da olsa yaygın kullanımının kötü sonuçlarını sunan 

distopyan eleştiriler de vardır. Bunlar aldatma ve gözetleme teknolojisi ile bütün 

nüfusun kökleştirilmesini kınamaktadırlar” (Howcroft ve Fitzgerald, 1998: 2).  

Modernite üzerine eleştirisini mikro iktidar kavramını göz üzerinden kuran 

Foucault, mimariden ödünç aldığı ‘panopticon’∗ bakış ile görülmeden gören iktidarın 

yarattığı tahakkümü gözler önüne serer. 

Đktidarın yeni düzenine göre gözetlemenin cezalandırmadan daha etkili ve 

daha verimli olduğunun fark edildiği ifade eden Foucault, bir ‘an’ olarak 

Panopticon’u modern dönemi temel alarak kuramsallaştırmaktadır.  “Bu an, on 

sekizinci yüzyılda ve on dokuzuncu yüzyıl başında yeni tür bir iktidar işleyişinin 

hem hızlı hem de yavaş oluşumuna denk düşer. Đktidar mekanizması 

düşünüldüğünde, iktidarın bireylerin tohumuna kadar ulaştığı, bedenlerine eriştiği, 

hal ve tavırlarına, söylemlerine, öğrenimlerine, gündelik yaşamlarına sindiği kılcal 

var olma biçimi düşünülebilir” (Foucault, 2003:23) 

Panopticon’un ‘tüm bir toplum tipi’ nin, disipliner toplumun temeli haline 

geldiğini iddia eden Foucault’nun düşünceleri Ritzer’e göre yeni tüketim araçlarına 

uygulanabilir. “Her tür yeni tüketim aracında ille de bir Panopticon olmasa da, hem 

çalışanların hem de müşterilerin gözlenebileceği birçok nokta (bir kumarhanenin 

videolu güvenlik odası, alışveriş merkezlerinde kapalı devre video gözetimi) 

                                                 
∗ Panopticon mimari bir düzenlemeyle özneleri kontrol etme imkanı sağlayan ve Bentham tarafından 
ortaya atılan bir kavramdır. Kavramın gelişimi M. Foucult’un Hapishanenin Doğuşu isimli eserinde 
şöyle anlatılmıştır. “Çevrede halka halinde bir bina, merkezde bir kule, bu kulenin halkanın iç 
cephesine bakan geniş pencereleri vardır; çevre bina hücrelere bölünmüştür, bunlardan her biri 
binanın tüm kalınlığını kat etmektedir.Bu durumda merkezi kuleye tek bir gözetmen ve her bir 
hücreye tek bir deli, bir hasta, bir mahkûm bir işçi bir okul çocuğu yerleştirmek yeterlidir. Geriden 
gelen ışık sayesinde, çevre binadaki hücrelerin içine kapatılmış küçük siluetleri olduğu gibi kavramak 
mümkündür. Görülmeden gözetim altında tutmaya yarayan düzenleme, sürekli görmeye ve hemen 
tanımaya olanak vermekte mekânsal birimler oluşturmaktadır. Tam ışık altında olma ve bir 
gözetmenin bakışı, aslında koruyucu olan karanlıktan daha fazla yakalayıcıdır.  Görünürlük bir 
tuzaktır.(Duhm,1996:73) 
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kesinlikle vardır ve gözetlenme olasılığı her ikisinin de denetimini olanaklı kılar” 

(Ritzer, 2000: 122). 

Giovanni Sartori, (2004:11) ‘Görmenin Đktidarı’ isimli kitabında, yoğun ve 

çok hızlı bir görsel teknolojik araçların etkisiyle yazılı kültürün ürünü olan ‘homo 

sapiens’in (bilen insan) görüntünün, sesi iktidardan düşürmesi ile yerini ‘homo-

videns’e (gören insan) bıraktığını vurgulamıştır. Homo videns’in gerçeklik algısı 

çağımız teknolojileri ile geleneksel yazılı kültür insanın algısına göre oldukça 

değişmiş ve değişmektedir. Baudrillard’e göre (2003: 16) “Günümüzde gerçek artık 

minyatür hücreler, matrisler, bellekler ve komut modelleri tarafından üretilmektedir, 

bu sayede gerçeğin sonsuz sayıda yeniden üretimi mümkün olmaktadır. Bundan 

böyle rasyonel bir gerçeğe ihtiyacımız olmayacaktır, zira gerçek ideal ya da negatif 

süreçlerle başa çıkabilecek (boy ölçüşebilecek) bir durumda değildir.” 

Baskın görsel kültürün altyapısını oluşturduğu modern tahakküm ve 

gözetleme teknolojilerinin yanında, siber mekan üzerinde oluşturulan sanal ağlar 

bireylerin atomizasyonunu arttırarak, varoluşlarını da kimlikler üstü bir sanal-görsel 

bir biçimle sunmalarını desteklemiştir. Bilgisayar klavyesindeki alfa-nümerik 

karakterlerle sınırlandırılmış kullanıcılar, kişiler arası iletişimdeki gülme, kızma, 

utanma gibi insani olguları da anlatabilmek için yeni bir görsel alfabe bile 

geliştirmişlerdir. Gerçek kimliklerini saklayarak sanal mekânlarda sanal kimliklerle 

buluşan bu kültürün bireyleri çoğunlukla “gerçek hayatlarında bir karşılığı 

bulunmayan iletişim biçim ve içeriklerini sanal partnerleriyle birlikte oluşturuyorlar. 

Dolayısıyla internet bireyin kendisini gizleyerek bir kimlikler üstü kimlik olarak 

varolma duygusunu en çok besleyen internet uygulamasıdır” (Atabek, 2001:125).  

Kimlikler üstü varoluşuyla destekleyen internet ve sibermekan insan bedeni 

temsillerinin mekanik yeniden üretimi, hem insan deneyiminin duyusal doğasını 

adeta “tecrit etmekte hemde sadist arzular ve fanteziler için bir üreme yeri 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla modern iletişim biçimlerinin yabancılaştırıcı etkisi, 

patalojik yan etkiler ürettiği gibi, bir egemenlik aracı görevi de görmektedir” 

(Stevenson, 2008: 201). 
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1980’lerin sonuna doğru bilgisayarın çeşitli yazılımlarla görsellik üretimini 

başarması noktasında sanal gerçeklik (virtual reality) teknolojileri hızlı bir gelişim 

sürecine girişmiştir. ‘Sanal Gerçeklik’ terimi ilk olarak 1960’ların ortalarında 

“Harvard ve MIT üniversitelerinin ortaklaşa yürüttükleri ARPANET projesinde 

çalışan Ivan Sutherland tarafından bilgisayar tabanlı görsel çevre ve insan 

etkileşimini ifade etmek için kullanılmıştır” (Schroeder,1995: 387). Günümüzde ise 

sanal gerçeklik, bir sonraki bölümde inceleyeceğimiz üzere,  gündelik kullanıcıların 

çeşitli yazılımlarla ve küresel çapta MMOG adı verilen internet üzerinden oynanan 

sanal oyunlarda deneyimlenebilir niteliktedir. 

Bundan sonra rasyonel bir gerçekliğe ihtiyacımız olmayacağını savunan 

Baudrillard’in aksine “Nesnelerin olabilirliğini ve gerçekliğini birbirinden ayırmak 

insan aklı için gereklidir.” sözünü dile getiren Kant’ın (2004,21) bu saptamasını 

günümüz şartlarıyla tekrar değerlendirirsek 19. yüzyıl ile günümüz paradigmasında 

yaşanan değişimi ‘gör’memiz kaçınılmazdır. Çağımızda görsel enformasyon 

yoğunluğuna koşut olarak bedenlerimiz adeta yeniden yaratılmaktadır, nesneler, 

duygular dönüşme uğramakta ve buna bağlı olarak algısal süreçlerimiz 

değişmektedir. Özellikle son yıllarda üye sayıları gittikçe artan sanal oyunlarda sanal 

nesne alışverişi, nesnenin görsel bir meta olarak dönüşümünü ortaya koyması 

açısından incelenmesi gereken niteliktedir 

 

4.4. Đnternet Üzerinden Oynanan Oyunlarda Sanal-Nesne Alışverişi 

Baudrillard, ‘göstergelerin ve imajların tüketimi’ kavramsallaştırmasını, 

nesnelerin maddiliğinin yitirilmesi (dematerialization of objects) olarak ortaya 

koymaktadır. Maddi mallar bile tüketilirken maddesel olmayan şeylerle tamamlanır, 

estetik hale getirilir.(2004:46) Gayrimaddi mallar reklamlar, filmler, televizyon ve 

magazinlerdeki yaşam tarzı sunumlarıyla ve starlarla temsil edilirler ve bu yolla 

nesneli eşebilirler ki bu da yabancılaşmanın paradoksudur. Gayrimaddileşmenin 

gündelik yaşam üzerindeki etkisi ise;  
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“a) Sermayenin ve tüketimin dolaşımında aşın hız kazanması 

b) Enformasyon, bilgi gibi yeni güç kaynaklarının ortaya çıkması,  

c) Gündelik hayatın estetikleşmesidir” (Dağdaş,2001:172). 

Çağımız iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişim ve bu bağlamda 

küreselleşen bir yapıda bilgiyi temel hammadesi haline getirmekte olan 

enformasyonel kapitalizm, ‘nesne-meta’yı ve ona bağlı tüketim biçimlerini, özellikle 

Đnternet’te milyonlarca kullanıcıyı bünyesinde barındıran çeşitli yazılım içerikleri 

yoluyla görüntü boyutunda sanallaştırılmaktadır.  

Özellikle, küresel ekonomik yapılanmanın gerçekleşmesi noktasında 

internetin yarattığı sayısal platform tekno-kültürel anlamda mekansızlığın inşasını 

zorunlu kılmıştır. Đnternetin ilk dönemi olarak ayırabileceğimiz yıllarda mekânın 

sonunun geldiği çeşitli yazılımlar sayesinde deneyimlenmiştir. Đnternet’in ikinci 

döneminde ise yaratılan çeşitli etkileşim simülasyonlarıyla birlikte, dönüşüm 

yalnızca mekan boyutunda değil nesne boyutunda da gerçekleşmektedir. Nesneler 

yeniden yapılandırılan nesne-özne ilişkileriyle görüntü ve tüketim boyutunda 

sanallaştırılmaktadır. Son yıllarda özellikle gençlerin rağbet ettikleri internet 

üzerinden oynanan oyunlarda bu daha da fazla gözlemlenebilmektedir. Đnternete 

bağlı bilgisayarlar üzerinden oynanan ve insanin duyularıyla, sanal ortamı 

birleştirerek kişiyi, o ortamın bir parçası haline gelmiş hissetirmeyi amaçlayan çeşitli 

yazılımlarda nesneler (giysiler, araçlar, objeler) alınıp satılmaktadır. Satılan nesneler 

sanal, kullanılan para ise gerçektir. Sanal ile gerçeğin birbirine karıştığı bu alışveriş 

sürecinde “gerçek” nesnenin yerini sanal olanı almaktadır. Örneğin, ‘Knight Online’ 

isimli oyuna dünyanın her yanından bağlanan oyuncular, bu sanal etkileşim 

ortamının içerisinde yer alan tüm nesneleri (giysiler, silahlar, vs.) birbirlerine 

satabilmektedirler. Her geçen gün buna benzer yazılımlar ve oyunlar ortaya çıkmakta 

ve dünya çapında çok sayıda internet kullanıcısı bu sitelere üye olmaktadır. 

Dünyanın farklı bölgelerinde farklı şirketler tarafından ücretsiz (Free2Play) veya 

ücretli (Pay2Play) olarak hizmete sunulan Knight Online'ın toplamda seksenden 

fazla ülkede milyonlarca oyuncusu bulunmaktadır. 
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Mattelart’a göre (1994:50) küreselleşme kavramı, üretim ve pazarlama 

alanının, pazar haline dönüşmüş dünyanın bütününde gerçekleştiğini ifade 

etmektedir. Küreselleşmeyle yeni teknolojilerin, medyanın ve malların 

standartlaştırılmasının baskısı altında tüketicilerin ihtiyaçlarının da homojenleştiğini 

ima etmektedir. Postfordist üretim anlayışına paralel bir şekilde metanın 

küreselleşmesine olanak sağlayan enformasyon teknolojileri, insanların gerek 

tüketim gerekse kültürel anlamda biçimlendirilmelerinde önemli rol oynamaktadırlar. 

Bu etkilerin farkına varıp global alanda yer alma zorunluluğunu hisseden çok uluslu 

şirketler çeşitli yazılımlar yoluyla bunu gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar.  

Bilgisayar ve internet tabanlı oyun yazılımları, nesneleri görüntü boyutunda 

sanallaştırarak varolan tüketim süreçlerini dönüşüme uğratmışlardır. Bu bağlamda 

dünyanın birçok noktasından pazara dahil olan küresel oyun üreticileri tarafından her 

yıl çeşitli içeriklere sahip binlerce oyun üretilmektedir. Bu bağlamda internet 

teknolojisinde bağlantı hızı ve altyapı bakımından yaşanılan gelişme, bilgisayar 

oyunlarının bu teknoloji üzerinde karşılıklı oynanabilir formatta yapılandırılmasına 

yol açmıştır. Bu platform üzerinde yapılandırılan bilgisayar oyunlarının, tek kişilik 

‘oyun’ deneyimi yerine çok kullanıcılı bir yapıya sahip ‘MMORPG’ (Massively 

Multiplayer Online Role Play Game) türünde ‘devasa oyunculu çevrimiçi rol yapma 

oyunu’ adı verilen yazılımlara dönüşümü neticesinde dünyada milyonlara varan bir 

kullanıcı kitlesi oluşmuştur. Başta Amerika olmak üzere Japonya, Güney Kore ve 

Çin gibi ülkelerin bulunduğu bu sürecin içerisinde Türkiye’de yer almaktadır. Bu 

tarz oyunlarda oyuncular, hayal gücüyle yaratılmış gerçekdışı bir dünyada 

kendilerine belirli karakterler seçerek onu geliştirmek ve oyuna ait amacı yerine 

getirmek için oynamaktadırlar. ‘MMORPG’lerin büyük çoğunluğu seviye sistemiyle 

işlemektedir. Oyuncu deneyim kazandıkça seviyesi artacak, böylece daha yetenekli, 

daha güçlü olacaktır. Deneyim kazanabilmenin çeşitli yollarından biri bilgisayar 

yönetimli karakterleri (Non-Player Character) öldürmek yada oyunun içerisinde yer 

alan görevleri yapmaktır. Bu tip oyunların genel mantığı oyuncuların bilgisayar 

kontrollü yapay zekaya ve birbirlerine karşı oynamalarıdır. Bu nedenle bir çok oyun 

içerisinde ticaret, takas ve gruplaşma seçenekleri geliştirilmi ş bulunmaktadır. 

Genellikle oyundaki amaç değişik olsa dahi, oyuncuların amacı bir karakteri 
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yapabileceğinin en iyisi yaparak sanal dünyadaki yarışta birinci olmaktır. Bu noktada 

kullanıcılar, içinde yer aldıkları yarış ortamının etkisiyle tüm zamanlarını ve maddi 

olanaklarını buna harcamaktadırlar. 

Sanal tüketim ideolojisine göre ne tükettiğinin, neden tükettiğinin hiçbir 

önemi yoktur. “Satın aldığımız nesne sayesinde elde edeceğimiz statü ve imaj çok 

daha önemlidir. Bu statü ve imajların belirlenmesinde bile bireyin söz hakkı yoktur; 

yani bireyin asıl hedefi kitle iletişim araçlarıyla kendisine dayatılan edilgen yaşam 

biçimlerine ulaşmak olmalıdır” (Storey, 2000: 63). 

Akkemik’e (2007) göre yakın geçmişte ‘MMORPG’ türünün ilk örnekleri 

olan ‘Everquest’, ‘Starwars’ ve özelikle uzak doğuda sayısı milyonu aşan üyesi 

bulunan ‘Ragnarok’ ile ‘Final Fantasy’ gibi oyunlar üretilmiştir.  ‘Everquest’  isimli 

oyunun 2004 yılında 360.000 kullanıcısı bulunmaktaydı. Oyuncuları haftada 

ortalama yirmi saatlerini bu oyunda ayırmaktadırlar (Campell vd., 2004: 530). Bu 

oyunun içerisinde gerçek parayı, oyun parasına çeviren yazılımlar geliştirilmi ştir. Bu 

tarihten daha sonra çıkmış olan ünlü oyun firması ‘Blizzard’ın ‘World Of Warcraft’ 

isimli oyunu, çok büyük fantastik dünyasıyla, çok sayıda karakter türleriyle ve 

sunduğu diğer birçok oyun içi farklı olanaklarıyla dünya üzerindeki üye sayısını 

2007 Ağustos ayı itibariyle yaklaşık 9 milyona çıkarmıştır. Burada yaşanılan en 

önemli değişim, insanların artık bisiklet yada futbol topu almak yerine sanal nesne 

alışverişine yönelmeleri ve ‘gerçek’ deneyimlerin artık son bulduğu gerçeğidir 

Bunlardan en çok Türk kullanıcı sayısına sahip olan ‘Knight Online’, ‘World 

Of Warcraft’, ‘Silkroad’, ‘Ultima Online’, ‘Cabal Online’ ve ‘Ogame’ sanal nesne 

alışverişinin gerçekleşmesi açısından incelenmesi gereken örneklerdir. 

 

4.4.1. ‘Knight Online’ 

‘Çevrimiçi Şövalye’ olarak adlandırabileceğimiz ‘Knight Online’, ilk olarak 

1998 yılında Koreli programcılar tarafından geliştirilen ve resmi internet sitesinde 

(http://www.knightonlineworld.com/) 10 milyon kullanıcı sayısı ile ifade edilen,  çok 

oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunudur. Dünyanın farklı bölgelerinde farklı şirketler 

tarafından ücretsiz (Free2Play) veya ücretli (Pay2Play) olarak hizmete sunulan 



 103

‘Knight Online’ın toplamda seksenden fazla ülkede oyuncusu bulunmaktadır. Oyun 

şu anda altı farklı resmi sunucu (Kuzey Amerika, Malezya, Kore, Japonya, Çin, 

Endonezya) üzerinden oynanabilmektedir (http://tr.wikipedia.org/wiki/Knight 

Online). Oyunun Kuzey Amerika sunucusu (K2 Network) tarafından dünyadaki en 

büyük ve değerli pazarlardan biri olarak kabul edilen Türkiye, firmanın 10 milyonluk 

üye ağının %30'undan fazlasını oluşturmaktadır. 

Đnternetten ücretsiz indirilebilen oyunun temel amacı, seçilen karakterle 

çeşitli yaratıkları tek başına veya gruplar halinde öldürerek sanal para, eşya ve puan 

kazanmak, seviye atlamak; seviye atladıkça daha iyi yetenekler ve daha iyi eşyalar 

elde edip diğer oyuncular karşısında üstünlük elde etmektir. Oyuncular, 

karakterlerinin seviyelerini yükseltebilmek için daha çok puan kazanmak zorunda 

kalmaktadırlar. Bu nedenle oyunda kullanılan, sanal paralarla kendilerine silah ve 

giysi gibi nesneler almaktadırlar. Ayrıca, oyuncular sürekli bir şiddetin hakim olduğu 

bu ortamda diğerlerinden bir adım öne geçebilmek adına sanal nesne ve karakter 

alışverişine yönelmektedirler. Özellikle çocuk yaştaki kullanıcılar, bu tarz oyunların 

içerdiği şiddetin kurgusal yada gerçek olması ayrımını gözetmeden, aynı davranış 

örneklerini oyun alanına taşıyabilmektedirler (Cunningham, 1997:195). 

 

4.4.1.1. Nesne Alışverişi 

Oyun mantığı gereği seçilen karakteri güçlendirmek, daha fazla sanal altın 

elde edip, seviye atlayabilmek için belirli nesnelere sahip olunma zorunluluğu vardır. 

Sürekli mücadele içeren bir yapıda tasarlanmış bu sanal-fantastik dünyada, çeşitli 

yaratıklarla ve diğer oyuncularla savaşarak elde edilebilen nesneler, kullanıcılar 

arasında satılıp alınabilmektedir. Bu nesneleri, oyun içerisindeki fantastik 

karakterlerin birbirlerini öldürmek yada kendilerini savunmak için kullandıkları 

kılıçlar, oklar,  zırhlar, kolyeler ve giysiler olarak sınıflandırabiliriz. Ayrıca, bu 

nesneleri oyun içerisinde satın almak için kullanılan sanal paralar da, kullanıcılar 

arasında gerçek para ile takas edilmektedir. Sanal ve gerçeğin birbirine karıştığı bu 

alışveriş süreci, gerek çeşitli internet siteleri, gerekse internet kafeler yoluyla 

gerçekleşmektedir. Oyun içerisinde  kullanılan silahların fiyatı 50-300 YTL arasında 
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değişmektedir. Bir kullanıcı geliştirdiği karakter için aldığı para karşılığında şifresini 

ve kodlarını alıcıya vermektedir. Alışveriş çoğunlukla yüz yüze olmasına karşın daha 

önceden birbirlerini tanıyan kullanıcılar, internet üzerinden de ödeme 

yapabilmektedir. Fakat, kredi kartı veya internet bankacılığı kullanımı için yaşı 

uygun olmayanlar, alışveriş için internet kafeleri tercih etmektedir. 

(http://www.ntvmsnbc.com/ news/366095.asp / 22.03.2006) 

Oyuncular, oyunun ana temasını oluşturan mücadele tasarımında gerçek 

rakiplerinden daha üstün olmak amacıyla sürekli olarak baskı altında kalmakta ve bu 

nedenle sanal nesne alışverişine yönelmektedirler. 

 

4.4.1.2. Karakter Alışverişi 

Oyunda kullanılan çeşitli sanal nesnelerin yanı sıra belirli bir seviyeye 

ulaşmış karakterler, kullanıcılar tarafından alınıp satılmaktadır. Karakterler 1-80 

seviye arasında yer almakta, oyuna yeni başlayan bir oyuncunun bilgisayar başında 

saatler geçirmesine rağmen 60. seviyeye ulaşması aylar almaktadır. Bu seviyelere 

ulaşmış oyuncular, yeni başlayanlara bu karakterleri satmaktadırlar. Örneğin, 60. 

seviyedeki bir oyuncu karakterini, silahsız ve kıyafetsiz olarak 150-170 TL arasında, 

65. seviyede 300 TL’ye kadar satabilmektedir.  

 

4.4.2. ‘World Of Warcraft’ 

Savaş Sanatının Dünyası olarak adlandırabileceğimiz ‘World of Warcraft’, 

Amerikan oyun üreticisi ‘Blizzard Entertainment’ tarafından geliştirilen ve internet 

üzerinden oynanan çok  kullanıcılı çevrimiçi rol yapma oyunudur. Oyun 

yapımcısının resmi sitesindeki açıklamasına göre dünya üzerindeki toplam kullanıcı 

sayısı 9 milyonu geçmiştir (http://www.blizzard.com/press/070724.shtml/).  

Konusu ortaçağı andıran bir fantastik ortamda canavarlar ve insanlar olarak 

sınıflandırabileceğimiz birbirinden farklı 10 ırktan bir karakter seçilerek belirli 

görevler dahilinde savaşlar yapılmasıdır. Görevler bazen bir yaratığı öldürmek, bir 

eşyayı bulmak, bir emaneti yerine ulaştırmak olarak özetlenebilir. Oyunculara, keşfin 
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hiç bitmeyeceği, çöller, dağlar, zindanlar, kalelerle dolu çok geniş bir dünya 

sunulmaktadır. Bu oyun içerik açısından farklı bir tasarıma sahip olsa da, belirli 

eşyaların, silahların, paraların düşmandan toplanıp karakterin geliştirilmesi ve bir üst 

seviyeye geçilmesi mantığını içermektedir. 

Bu oyunun içerisinde de aynı ‘Knight Online’da olduğu gibi toplanan 

nesneler (silahlar, giysiler, zırhlar, altınlar) ve geliştirilen karakterler oyuncular 

tarafından birbirlerine gerçek para karşılığında satılmaktadır.  

 

4.4.3. ‘Silkroad’ 

Đpekyolu anlamına gelen ‘Silkroad’ (SRO ya da Silk şeklinde de 

adlandırılmaktadır) Güney Koreli bir firma olan ‘JOYMAX Co.’ tarafından 2005 

yılında geliştirilmi ştir. Ücretsiz olarak internet üzerinden oynanmakta ve çok 

kullanıcılı çevrimiçi rol yapma türünün popüler örneklerindendir. Oyun yapımcısı 

firmayla yapılan bir röportaja göre dünyada on iki milyona varan kullanıcı sayısının 

beş yüz bini Türkiye’den bağlanan oyuncular oluşturmaktadır 

(http://www.merlininkazani.com/review screen.asp?GID=2497& frm / 09.05.2007). 

Oyunun konusu eski Asya ve Avrupa arasında ekonomik ve kültürel bağ 

kuran ticaret yolu olan Đpekyolu olsa da oynanış mantığı açısından ‘MMORPG’ 

türünün diğer örneklerine benzemektedir. Seçilen karakter ile birlikte oyun 

içerisindeki çeşitli yaratıkların öldürülmesi yada görevlerin tamamlanması için belirli 

nesnelere ve oyun içinde kullanılan para birimine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

bağlamda oyuna her yaştan ücretsiz olarak bağlanan kullanıcılar arasında sanal nesne 

ve karakter alışverişi başlamaktadır. Ayrıca, oyunda ‘ipek’ olarak geçen değer, 

kullanıcılar tarafından gerçek para ile takas edilmektedir. 

 

4.4.4. “Ultima Online” 

‘Ultima Online’, Amerikalı oyun üreticileri ‘Origin Systems’ ve ‘Electronic 

Arts (EA)” tarafından 25 Eylül 1997'de piyasaya sürülmüş, internet üzerinden 

oynanan çok kullanıcılı çevrimiçi rol yapma oyunudur. “Electronic Arts”, 2005 
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itibariyle alanında en büyük şirket ünvanına sahiptir ve toplam geliri 2.9 milyar 

doları bulmaktadır http://tr.wikipedia.org/wiki/ Electronic_Arts). 

Oyunun konusu, ‘Ultima’ isimli fantastik bir dünyada geçmektedir. Konusu 

ve içeriği farklı gibi gözükse de oyundaki genel amaç, burada bir karakter yaratmak 

ve bu karakteri olabildiğince geliştirip bir üst seviyeye taşımaktır. Bu oyun 

içerisindeki tüm sanal nesne ve karakterler diğer ‘MMORPG’ oyunlarında olduğu 

gibi kullanıcılar arasında satılıktır. 

 

4.4.5. ‘Cabal Online’ 

‘Cabal Online’ (Co), 21 Aralık 2006’da, Güney Koreli bilgisayar yazılım 

firması “ESTsoft” tarafından geliştirilmi ştir. Ücretsiz erişilebilen çok oyunculu 

çevrimiçi rol yapma oyunudur. Konusu türün diğer örneklerinde olduğu gibi oyun 

içerisinde yer alan farklı ırklar arasında yaşanan fantastik mücadeledir. Oynanış 

mantığı açısından diğerlerine göre bir farklılık içermemektedir. Oyunda seçtiğimiz 

karakterleri bir üst seviyeye taşımak için bu ortamda yer alan nesneleri ve para 

birimini elde etmek üzerine kurulmuştur. Bu noktada oyuncular arası sanal alışveriş 

pazarı gerçekleşmektedir. 

 

4.4.4. ‘OGame’ 

‘OGame’, Alman ‘Gameforge’ şirketi tarafından hazırlanmış ve ücretsiz 

olarak internet üzerinden oynanan çok oyunculu bir oyundur. Su anda 2 milyon 

oyuncusu olan oyunun, Türkiye’de oynayanların şayisi, 6 ayda 130 bin artarak, 230 

bine ulaşmıştır. ‘OGame’ diğer oyunlardan farklı olarak özel bir yazılım 

gerektirmeksizin, internet tarayıcısı aracılığıyla metin tabanlı oynanmaktadır 

(www.ogame-tr.com).  

Oyunun konusu 2250 yılında uzayda geçmektedir. Oyunda, çeşitli stratejiler 

oluşturarak evrendeki etkisini arttırmaya çalışan bir imparatorluk yönetilmektedir. 

Bu oyun oynanış mantığı olarak diğerlerinden farklı olmasına rağmen, bu oyunda da 

oyuncuların kullandığı filolar  ve belirli bir başarıya ulaşan kullanıcı hesapları 
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oyuncular arasında satılmaktadır. Oyun, her birinde on bin oyuncunun oynadığı 

55'den fazla sanal evrende oynanmaktadır. Türkiye'de ise şu an 29 sanal evren 

bulunmakta ve giderek yeni evrenler açılmaya devam etmektedir. 
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SONUÇ 

Đletişim teknolojileri tarihine kısaca bir göz atmak gerekirse ilk büyük devrim 

niteliğindeki gelişme yazının bulunuşu olmuştur. Bir iletişim teknolojisi olarak 

yazının, ve yazma ortamı olarak papirüsün Mısır’da kullanılmaya başlanmasıyla 

düşüncenin taşındığı ağır taş ortamdan kurtularak hafiflik kazanmasını sağlamıştır. 

Düşünce taşa göre daha hafif ve taşınabilir bir forma ulaşmasıyla mekânla olan 

bağlantısını koparmış ve imparatorluğun örgütlenişini temelden değiştirmiştir. 

Uzunca bir süre sonra gerçekleşen matbaanın bulunuşu ise insanoğlunun düşünme 

biçiminde önemli değişikliklere yer açmış ve varolan ekonomik, sosyal, siyasal 

yapıyı kökünden değişmiştir. Ardından telgrafın ve mors alfabesinin bulunmasıyla 

birlikte mesafeler daha da azalarak, bilginin aktarımı hızlanmıştır. 

Temelleri matbaaya dayanan düşünsel bir birikimin ve ekonomik olarak 

sanayi devriminin gelişimine ivme kazandırdığı radyo, televizyon, telgraf, telefon, 

telsiz-telgraf gibi iletişim teknolojileri 20.yüzyılda insanoğlunun tüm iletişim 

deneyimlerini kökten değiştirmişlerdir. Elektronik medya kültürünü oluşturan bu 

teknolojiler, önceki dönemi tanımlayan ‘yazılı kültür’ çağından, ses, görüntü ve 

sembolün bir arada olduğu ‘elektronik sözlü kültür’ çağına geçişi 

gerçekleştirmişlerdir 

Đletişim teknolojilerinin insanların birbirleriyle olan iletişim süreçlerini 

hızlandırdıkları ve sözel kültürden yazılı kültüre, tipografi ve elektrik-elektronik 

kültüre olan evriminde mekânsal engelleri ortadan kaldırarak yeni bir boyut 

kazandıklarını söyleyebiliriz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta özellikle 

sanayi devriminden sonra kapitalizmin evrimine paralel olarak ortaya çıkan iletişim 

teknolojilerinin, insana sunulan ‘bilgi’nin niteliğini iktidar ve üretim ilişkileri 

eksenin kökten değiştirmiş olmasıdır. Bilginin dağıtımı hızlanmış ve ucuzlamıştır 

ancak ortaya konan her devrimden sonra iktidar; bilginin içeriğine olan hakimiyetini 

ve kontrolünü arttırmıştır.  

Özellikle ulaştığı insan bakımından radyo, televizyon ve internet gibi 

elektronik kitle iletişim araçları, yeni görsel-işitsel coğrafyalar yaratarak insanlar ve 
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sosyal organizasyon yapıları üzerinde önemli etkilere yol açmış, iktidar-kitle 

ili şkileri başta olmak üzere, gündelik hayat bu araçlarla yeniden üretilmeye 

başlanmıştır. Đletişim teknolojilerin dayanak noktası oluşturduğu küreselleşme 

hareketiyle, kapitalizm kendini yarattığı sayısız ‘ağ’larla yenileyerek bir dünya 

sistemi olma yolunda ciddi mesafeler katetmiştir 

Mekân, moderniteyle birlikte, tüketim talepleri doğrultusunda esnetilmiş ve 

genişletilmiş, karmaşık bir anlam bütünlüğüne sahip mekânın büyüsü ise ‘büyü’den 

başka bir deyişle ‘anlam’dan arınma adına Weber terminolojisiyle ‘Büyübozumuna’ 

uğratılıp rasyonelleştirilmi ştir 

Yaşanan bu dönüşüm süreci Fransız sosyolog J.Baudrillard’in simulasyon ve 

hiper gerçeklik konularındaki öngörüleri doğrular niteliktedir. Günümüzde 

‘gerçek’leştiklerini yada onun deyimiyle ‘gerçek’ ten her geçen gün daha fazla 

koparıldığımızı, hayatımızın her noktasına müdahil olan yeni iletişim teknolojileri ile 

‘gör’mekteyiz.. Susan Sontag bu noktada insanlığın çağlar öncesi ne dayanan 

alışkanlığıyla hala gerçeğin basit görüntüleriyle oyalanarak, akıl almaz bir şekilde 

Platon’un mağarasında oturmaya devam ettiğini söyler ve devam eder ilk kez 

1839’da başlayan görüntü envanteri ile birlikte o zamandan beri her şeyin 

fotoğraflanmış olduğunu, fotoğraflayan gözün bu doymak bilmezliğini, mağaraya –

dünyamıza- hapsolmuşluğumuzun koşullarını değiştirmekte olduğunu işaret eder. Bu 

nedenle artık bu çağın ‘görüntü’ çağı olduğunu ve önceki dönemlerde yaşanılan 

‘gerçek’ deneyimlerin artık görüntü boyutunda sanallaştırıldıklarını rahatlıkla 

söyleyebiliriz. 

Kitle iletişim araçlarının, uyduların, güvenlik kameralarının, küresel iletişim 

teknolojileri üzerinde dolaşımın ve propagandanın tarihte hiç olmadığı kadar güçlü 

bir şekilde sistemin kontrolünde olduğu günümüzde yaşanan hiçbir ‘dönüşüm’ ya da 

‘süreç’ rastlantısal değildir. Bu süreç kökleri sayıya ve hesaba dayanan kapitalist 

sistemin yeniden yapılandırdığı post-endüstriyel toplumda küresel şirketlerinin 

iletişim ağları üzerine kurdukları ortak mekânlar yoluyla ‘gerçek’leşmektedir 

Nesnelerin, duyguların, algıların dönüşümü olarak inceleyeceğimiz süreç 

kapitalizmin kendini yeniden yapılandırdığı, enformasyonun temel üretim ve tüketim 
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hammaddesi olarak kullanıldığı post-endüstriyel toplum inşası çerçevesinde atılmış 

‘bilinçli’ bir dönüşüm projesidir. Bu projede amaçlanan özgürleşim değil, mevcut 

toplum düzenini değiştirilemeyecek ve onu tehdit edemeyecek bir platformda 

yeniden yapılandırılan yazılım içerikleriyle bireyleri edilgen kılmaktır. Adorno 

(1998), Minima Morala kitabının ‘Sakatlanmış bir yaşamdan düşünümler’ isimli 

bölümünde, çoğaltılabilir bir ikon durumuna yükseltilmiş olan toplumsal özne’den, 

ancak hesaplanabilir şeylerin hesaba katıldığı bir toplumda, kullanıldıktan sonra 

yerine her zaman yenisi koyulabilen bir nesne durumuna getirilmiş olduğundan 

bahsetmektedir. Sözü geçen ‘nesneleşme’ küresel teknolojilerin etkisiyle dayatılan 

‘mekansızlaşma’ ile paralel bir edilgen evrenin inşası noktasında insanın durumunu 

özetlemektedir. 

Görsel deneyimin en üst seviyede yaşandığı Đnternet’te sistem her bir 

kullanıcıya belirli bir  rakam  ip numarası (internet protocol no) atamaktadır. 

Ekonomik altyapısında, ileri-kapitalizmin yer aldığı ve tanımlanma noktasında 

tamamen rakamlarla örülü bu yapılanmada bireyin ‘gerçek’ dünyadaki kimliği 

gizlenmekte ve ‘geleneksel’ yollardan üretimin, satışın yada meşruluğun imkansız 

olduğu nesneler, duygular (cinsellik, kendini ifade etme, öteki) tüm yasal 

zorunlulukların ötesinde yine rakamlara (Euro, Dolar, TL) çevrilebilmektedir. 

Yeni bir çağın, yeni bir toplumun ve buna bağlı tüketim alışkanlıklarının inşa 

edildiği bu dönüşüm programı çerçevesinde artık, kimliğinizin, cinsiyetinizin, 

ırkınızın, ulusunuzun, renginizin, düşüncelerinizin önemi kalmamıştır. Sınırların ve 

ulus devletlerin önemi kalmamıştır. Artık, Orwell’ci ‘büyük birader’e gerek 

kalmamıştır. Çünkü, bu sanal gerçeklikte, “gerçek büyük birader” için bir tehdit 

bulunmamaktadır. Đtildiğimiz, edilgen konumu, apolitizasyonu ve rakamlaştırılma 

hissini en aza indirme noktasında, sistemin izin verdiği her türlü özgürlük 

mümkündür. Đnternet üzerinde, sistemin kontrolünü kaybettiği, ‘büyük birader’in 

sonunun geldiği gibi söylem ve çeşitli örneklerle yapılan  ‘denetimsizlik’ 

propagandası, rüzgar ve kar’ın olmadığı bu sanal coğrafyalara girer girmez 

bıraktığımız ayak izlerinin, silinemez nitelikte olduğunu gizlemektedir.  

Marx’ın deyişiyle ‘katı olan her şeyin buharlaştığı’ bir çağda ‘modern’ insan, 

uzaklığın yeniden tanımlandığı dönüşümlerinin temelini sanayi devrimi ulaşım 
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araçlarıyla birlikte atmış, yeni iletişim teknolojilerinin yarattığı görsel-işitsel 

coğrafyalarla mekândan kopuşunu hızlandırmıştır. 

Hegel tikel bir ‘geist’’in yani bir çağın ruhunun olduğu ve her tür toplumsal 

ve kültürel üretim için bağlamı onun sağladığı görüşünü ortaya koymuştur. Bu 

bağlamda her tür toplumsal ve kültürel üretimin gerçekleştiği bilgi ve iletişim 

süreçleri çağımızın genel çerçevesini oluşturan ‘küreselleşme’ olgusu ve onu 

doğuran zamanın düşünce yapısı ile ilişkilidir. Başka bir deyişle deneyimlerimiz 

içinde bulunduğumuz çağ ve o çağa hakim olan düşünce yapısı tarafından 

belirlenmektedir. Günümüzde deneyimlerimizi belirleyen düşünce yapısı 

küreselleşme ve ona bağlı teknolojiler oluşturmaktadır. Kimlikler artık onun 

etrafında örgütlenmektedir. Etnik ve dinsel topluluklar, cemaat kimlikleri adına 

yurttaş kategorisini reddederken, küresel pazarın yurttaşa ihtiyacı yoktur. Küresel 

pazar, küreselleşmeye engel olmayacak oranda özgürlük ve istikrara ihtiyaç duyar. 

Bu anlamda küreselleşme ve küresel ağlar ulusları entegrasyon ve tekbiçimliliğe 

zorlayarak, muhalif enerjiyi absorbe edebilecek ‘habitus’ arayışlarını mekanın olası 

konumlarını vaat eden sanal coğrafyalarda mümkün kılmışlardır.  

Sınırsız sayıdaki noktaya ağlar yoluyla erişmenin küresel anlamdaki en güçlü 

altyapısını sağlayan internet, küresel sistemin kültürel bir mecrası olarak bir 

toplumsal formasyonu ifade eden ağ toplumunun yükselişine öncülük etmiştir. 

Tarihte ilk kez herkes kendisi ve başkalarıyla milyonlarca ağın altyapısını 

oluşturduğu tek bir varlık düzleminde karşı karşıya gelmekledir. Ağ toplumuyla 

birlikte yeni kültürel formlar, kimlikler ve zaman-mekan algılamaları da beraberinde 

gelmiştir. Ağ toplumuyla ortaya konulan yeni formasyon ve zaman-mekan 

algılamasındaki farklar görsel kültürün yükselişiyle birlikte metanın yapısında da 

köklü değişikliklere neden olmuştur. ‘Şeylerin’ sürekli dönüşümü kapitalizmin meta 

ve özne ilişkisi tasarımında kendini yeniden örgütlemesiyle bağlantılı olduğunu 

söyleyebiliriz. 

Post-endüstriyel ağ toplumunun dayattığı yeni iletişim teknolojileri, gündelik 

yaşam pratiklerimizi algılama ve Benjamin’in terminolojisiyle fantazya boyutunda 

görselleştirmiş, Debord’a göre ise ‘gösteri’ye dönüştürmüşlerdir. Post-endüstriyel 
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toplum, görsel deneyim çağının kapılarını açmış ve metanın değişen yapısına paralel 

olarak özne-nesne ilişkilerini yeniden yapılandırmıştır. 

Modern dönemde öznelerin nesneyle olan ilişkisinin giderek 

dolayımlaşmasını, Georg Simmel şu şekilde ifade etmiştir; ”var olmayana giden yol, 

parçaların cazibesinde, bir imada, aforizmada ya da simgeselde şeylerin olanca 

bütünlüğü ve derinliğiyle aramıza bir mesafe koyar, onlar sanki bizimle ‘uzaklardan’ 

konuşur gibidirler. Gerçeklik onlarla güvenli bir rahatlıkla değil, parmak uçlarıyla 

muhatap olur.”  

Çağımız iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişim ve bu bağlamda 

küreselleşen bir yapıda bilgiyi temel hammadesi haline getirmekte olan 

enformasyonel kapitalizm, ‘nesne-meta’yı ve ona bağlı tüketim biçimlerini, özellikle 

Đnternet’te milyonlarca kullanıcıyı bünyesinde barındıran çeşitli yazılım içerikleri 

yoluyla görüntü boyutunda sanallaştırılmaktadır. Son yıllarda özellikle gençlerin 

rağbet ettikleri internet üzerinden oynanan oyunlarda bu daha da fazla 

gözlemlenebilmektedir. Satılan nesneler sanal, kullanılan para ise gerçektir. Sanal ile 

gerçeğin birbirine karıştığı bu alışveriş sürecinde ‘gerçek’ nesnenin yerini sanal olanı 

almaktadır. Burada görsel enformasyon yoğunluğuna koşut olarak bedenlerimiz 

adeta yeniden yaratılmaktadır, nesneler, duygular dönüşme uğramakta ve buna bağlı 

olarak algısal süreçlerimiz değişmektedir. Özellikle son yıllarda üye sayıları gittikçe 

artan sanal oyunlarda sanal nesne alışverişi, nesnenin görsel bir meta olarak 

dönüşümüyle mümkün olmuştur. Gösteri toplumu’nun kuramcısı Guy Debord’un da 

belirttiği gibi “gerçek tüketici, yanılsamaların tüketicisi haline gelir. Meta, bu fiilen 

gerçek yanılsamadır, gösteri ise onun genel tezahürüdür.” 

Baudrillard’in (1995) işaret ettiği üzere “gelişen teknik aracılığı ile öznenin 

yörüngesinden ayrılan nesne, yanılsamanın ve anlamsızlığın aşırı iletkeni bir konuma 

doğru sürüklenmektedir”. Bu bağlamda insanoğlu, önceki yüzyıllarda gerek yaşadığı 

doğayla gerekse diğer insanlarla yaşadığı tüm deneyimleri yaratılan mekansızlık 

platformları üzerinde yaşamakta, nesnenin de bu platforma entegre edilmesiyle 

tüketim zincirindeki en edilgen konuma doğru itilmektedir. Çünkü , küresel 

ekonomik sistemin devamı için gerekli üretim-tüketim dengesinin sağlanması ve bu 

dengenin korunması, bunun içinse insanlara belli oranda özgürlük alanı tanınması 
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gerekmektedir. Bahsedilen özgürlük alanı mekanın dönüşümü ile 

gerçekleştirilmektedir. 

Tüm bu özellikleriyle beraber inşa edilen sanal mekansızlık çekiciliğini 

giderek artırmakta ve kendisini topluma alternatif bir alan olarak göstermektedir. 

Çünkü onda cisimleşmiş varlık ve karşılaşmalar yoktur. Burası sanki ‘ötekilerle’ 

bedenleri yokmuş gibi ilişki kurmaya imkan veren yeni bir sosyal hareket alanıdır. 

Bu ortam, modern dönemin alternatif bir toplum yerine topluma alternatif bir ortam 

kurma arzusunun ürünüdür. Küresel iletişim teknolojilerinin inşa ettikleri  geleneksel 

‘mekansızlık’ yada sanal gerçeklik olarak ifade edebileceğimiz bu süreç 

deneyimlediğimiz gerçekliğe alternatif olmaktan çok, gerçeği Sanal"a alternatif hala 

getiren bir evrimleşmenin şafağında olduğumuzu hissettirmektedir.  

Tillich, Makinenin üretimde kullanılması ile birlikte, insan işlettiği makinenin 

egemenliği altına girerek, özünü, benliğini ve bilincini yitirmiş neredeyse dönen bir 

çarkın vidası haline gelerek sistem tarafından nesneleştirilmi ştir. Başka bir deyişle 

makinenin getirdiği toplumsal üretim düzeniyle mülkiyet düzeni arasındaki çelişki 

kişiyi tedirgin etmiş ve iki düzen arasındaki uyumun sağlanamaması insanı gittikçe 

kendine yabancı, saçma, ezici, güvensiz ve anlamını yitirdiği bir ortamda yaşamak 

zorunda bırakmıştır. Bu durum, bireyin yavaş yavaş kişili ğinden olmasına, toplumda 

yabancılaşmasına, yalnızlaşmasına ve bunalmasına yol açmaktadır. Giderek 

insanoğlu, Sartre’ın deyişiyle, ‘nedensiz, zorunsuz, anlamsız bir varlık’ haline 

girmektedir. 
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