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ULUSLARARASI iLETiSiMi TANIMLAMAK
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6ZET

Iletisim gibi disiplinlerarasi bir alanm alt-dah olma ozelliginin yam
sira, son derece dinamik ve ge<;;i~ken nitelikteki uluslararasi alam da
farkh boyutlanyla yansitmayi amaclayan uluslararasi iletisim,
gimiimuzun tammlanmaya gerek gosteren calisma alanlanndan biri
olarak karsirmza cikmaktadir. Bu calisma, uluslararasi iletisimin
tarumlanmasr siirecini, icerige iliskin temel sorunlar ekseninde
gelisen ve vanIan sonuclara zemin olusturan yaklasim tarzlan
acismdan irdelemeyi amaclamaktadir. Bu baglamda, ilkin, diger
disiplinlerle iliskilerin, I;;ozumleme biriminin ve uygulanan
yontemin tarumlanmasma iliskin sorunlar ele alinmrs, daha sonra da
bu tur sorunlarm giderilmesine yonelik bir alternatif olarak cok
duzeyli I;;ozumleme yontemi uzerinde durulmustur.

GiRiS

Gfmdelik ya~amm akisi icinde, bireyin degisimdeki diizensizliklerin
doruga ulasugr toplumsal ya~aml nesnel olarak degerlendirebilecegi bir
gorii~ noktasi olusturabilmesi oldukca giic;tiir. Yine de, bilimsel ve giincel
yargilar cercevesinde enformasyon teknolojisinin olaganustii bir bicimde
geli~tigi gerc;egini destekleyen ve giderek giic;lenen birtakim belirtileri ayut
etmek mumkundur. Insanm cevresi tedrici olarak, ancak emin adimlarla,
iletisimde bulunmaya donuk dogal ihtiyacmm ve yeteneginin hizmetine
sunulan enformatik urunlerle doldurulmaktadir. Bu tur urunlerin en list
duzeyde orgiitlenmi~ bicimleri olan enformasyon aglanyla sarrlrrus bir
dunyada, "rnakro olcekli medyatik iletiler" tarafmdan erisilmedik bir
yeryiizll parc;asl tasavvur etmek artik neredeyse mumkun degildir,
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Sozkoriusu geli§meye karsrh k gelmek uzere varhk kazanan
"uluslararasi iletisim" adlandirmasi, esasen, Soguk Savasin ulus-devletleri
ideolojik bloklar goriiniimiinde karst karsrya getiren iki kutuplu
dunyasmda one crkrms ve "uluslararasi hukuk", "uluslararasi politika" ve
"uluslararasi ekonomi" gibi makro olcekli alanlardan biri olarak, ancak
bunlardan daha az belirgin bir tamm arahgi icinde, giincellik kazanrmsnr,
Savas sonrasi donemin yogun olarak yiiriitiilen propaganda savaslari ve
izleyen donemin ideolojik icerikli enformasyon tarnsmalan, kavrama daha
cok hegemonya sorunsah etrafmda gelisen ve catisma, miizakere ve
uzlasma dengelerinden oriilen bir diyalog olma ozelligi kazandirmissa da,
1980'li yrllarla ortaya cikan ve pluralist temalar etrafrnda geli§en
globallesrne egilimi bu sureci bir "polilog"a donustiirmeye yetmistir,

Bu gercekligin en sornut sonuclarmdan biri olarak giiniimiizde
iletisim.vgloballesmeye iliskin arasurrna ve kuramlasurmanm onemli
merkezlerinden birini olusturrnaktadrr. Ornegin, bazi arastirmacilar,
kurumlann kaynaklar, musteriler ve kendilerine ait uluslararasi birimleri
birbirlerine baglama yoluyla global nitelikli organizasyon aglan olusturrna
siirecinde iletisim teknolojisini nasil kullandrklarmi arasunrken, diger bazi
arasurrnacilar televizyon, sinema, miizik, dergiler ve diger kultiirel iirunler
yardimiyla populer kulturun globallesmeyi yaygmlasnrrnadaki roliinii
incelemeye yo nelmisl e rdir. Telekomiinikasyon benzeri iletisirn
teknolojileriyle ilgilenen bir kisim arasnrmacilar da televizyon kanallanyla
vericilere aym anda ulastmlan olimpik oyunlar, uzay cahsmalari ve savaslar
gibi global nitelikli medyatik olaylan izleyenlerin, bu tur deneyimleri
diinyadaki diger milyonlarca insanla "paylasma" bicimleri uzerinde
yogunla§maktadlrlar.

Daha yenilerde ise, iletisim , dunyanrn biiyiik kentlerinin
uluslararasilasmasma dayah olarak ortaya cikan kulturlerarasi deneyimleri
ve bu cevrelerde yaygrnhk kazanan kulturlerarasi ahsverisleri ele alan
cahsmalarm odagmda yer almaktadir. Uluslararasi saghk kampanyalanrun
sonuclarr, hizlanan go<;: olgusu karsisinda cinsel ve etnik varolusla ilgili
algilama tarzlan, toplumlann giderek artan oranda biraraya geli§ bicimleri
ve kaynaklann esitsiz dagihrm gibi konulara iliskin bircok sorun da
arasurma giindeminin on siralarma yerlesmistir. Yine, hem fiziksel, hem
de internet benzeri elektronik cemaatler icinde ortaya cikan gii<;:, denetim,
katihrn, otorite ve itaat gibi sorunlar cozum uretimine iliskin somut
yaklasimlar cercevesinde iletisim arasnrmalarmm onemli onceliklerinden

birini olusturmaktadir.
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Bu tur reel geli§meler acismdan "uluslararasi iletisim" kavrarrurun
yerini artik "global iletisim" kavrarm almaktadir. Aneak, yine de, disipliner
anlamda yalmzea giineel gelismeleri degil, modernite ve oncesinin makro
ozellikteki iletisim oruntulerini de ineeleyen bilimsel alan, geleneksel
olarak uluslararasi iletisim olarak nitelendirilmeye devam etmektedir.
Aynea, ile tisirnin kulturlei-arasr boyutunu acimlarnaya yonelen
cahsmalarda giinllmiiz kulturumm en azmdan bicimsel tasryicrsi olan
ulus-devlet sistemini de bir bicimde goz omrnde bulundurma geregi, bu
nitelendirmeye ozellikle denk dusmektedir. Bu baglamda uluslararasi
iletisim, upki bireylerarasi iletisim, grup iletisirni ve kitle iletisimi gibi
genel iletisim alanmm bir alt dah olarak kabul edilmektedir. Nitekim,
akademik bir cahsma alam olarak uluslararasi iletisim diinyanm bircok
yerinde bolgesel ve uluslararasi nitelikteki iletisim arasurrna kuruluslarmm
ve universitelerin etkin bir bolumunu olusturmaktadir (1). Yahuzea
ABD'de yayimlanan dergiler, literatiirde biiyllk bir yer kaplamaktadrr,
Diinyadaki her bolge, bu alanda etkinlik gosteren en azmdan bir arasurma
kurulusuna ve bir dergiye sahiptir (2).

Gunumiizde, uluslararasi iletisim alamnda gerceklestirilen kuramsal
ve uygulayimsal cahsrnalar, yamtlanmasi gereken sorulann secirninden
olusturulan onerilere kadar uzanan bir dizi yapisal sorunla cevrelenmis
durumdadrr. Ornegin, uluslararasi iletisim arastrrrnalari guniimuzde cok
genis bir alana yayl1dlgl halde, bu genislik her zaman zengin bir niteliksel
birikime i§aret etmemekte; literanir yetersiz olcutlerle ele alrnan ,

1 Bu alanda dogrudan etkinlik gosteren en onemli arasnrrna kuruluslarindan
bazilan sunlardrr: "International Association for Mass Communication Research
(lAM CR) ". "International Institute of Communications (II C)" ve
"International Communication Association (ICA) ". Uluslararasi iletisim
arasurmalarma ozel bir bolum aylran kuruluslardan bazrlari ise sunlardrr:
"International Studies Association (ISA) ''. "Association for Education in
Journalism and Mass Communication (AEJMC) ", "U.S. Agency for International
Development", "U.S. National Telecommunication and Information
Administration", "International Bureau of Information", "Bureau of
Telecommunications", "Telecommunications Research Centre", "African
Church Informaton Service", "Commonwealth Broadcasting Association",
"UNESCO", "BM", vb.

2 "Interrnedia", "Media Development", "Cornbroad". "Communications
International", "World Broadcast News", "Media Asia", "Africa Media Review",
"International Broadcasting: Systems and Operations", "Communication y
Cultura", "Communications News", "Information Society", "Telematics and
Informatics" bu alanda varh k gosteren onemIi dergiler arasmda yer
almaktadrrlar.
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birbirinin benzeri calismalarm dagrruk bir toplarmria da karsihk
gelebilmektedir. Varolan cahsrnalar cogu kez organize bir biitiinliik icinde
o lusmayip birbirinden kopuk olarak gelisen dcgisken bir yapl
sergilemektedir. Yine, c;ogu kez, ait olunan iilke dismda olusan her olay,
bir bicimde iletisimle iliskilendirilerek bu alana ozgii bir cahsma
niteliginde literature dahil edilmektedir.

Bu tur sorunlar nedeniyle, uluslararasi iletisim gunumuzun
tammlanmaya gerek gosteren cahsma alanlanndan biri olarak karsimiza
crkmaktadrr. Uluslararasr iletisimin taru mlanrnasi , bu alandaki
belirsizlikleri buyuk olC;llde gidererek bilginin yayihrmm yoneten kosullari
bicimlendirme yomindeki gelismelere katki saglayabilir. Dahasi bu yolla,
diinya toplumlarmm uluslararasi topluluk cercevesinde ileriye doniik
perspektif gelistirebilmelerini miimkiin klima siirecine de kendi
simrhhklan olcusunde katkida bulunabilir (3).

Bu cahsma, akademik bir alan olarak uluslararasi iletisimin
tammlanrnasi siirecini icerige iliskin ternel sorunlar ekseninde geli~en ve
vanlan sonuclara zemin olusturan yaklasim tarzlan acisindan irdelemeyi
amaclamaktadir. Bu baglamda, ilkin, diger disiplinlerle ifiskilerin,
c;ozllmleme birirninin ve uygulanan yontemin tammlanrnasma iliskin
sorunlar ele ahnacak, daha sonra da bu tiir sorunlann giderilmesine
yonelik bir alternatif olarak cokduzeyli cozumlerne yontemi iizerinde
durulacaknr,

niGER nisipLiNLERLE
TANIMLANMASI

OLAN iLi~KiLERiN

Ulualararasr ile tistrn alamnda olusan literatiir, sibernetikten

3 Bu konuda, omegin Sarbaugh, genel iletisim ilkelerini kulturlerarasi bir kopru
olma islevi acismdan ele almakta ve tartismaktadir. Yazar, iletisim kurami ve
uygulamasmda temellenen onsekiz ilke siralamakta ve bunlari spesifik
oze ll ikler gosteren kulturlerarasr durumlara uyarlamaktadrr.Jlke ler.
etkilesimde bulunan katihmci sayisi, iletisim kanallan, kod sistemleri, 1'01
beklentileri ve algilanan i liski lerin maksadi gibi ogelere gore
kategorf lest.irilrnisti r-. Kiiltiirletarasl i let.isirni e lestirel perspektifin
sorgulayicihgmdan uzak bir yaklasimla ele alsa da, sozkonusu cahsma, iletisim
siirecinin bazi onemli kavramlanru karsilasurmah bir baglarnda sunrnasi
acismdan bazi yararh kalkis noktalan saglayabilir. (Bkz: L.E. Sarbaugh (1981).
"Principles of Communication Applied Interculturally". Ed: J. M. Civikly.
Contexts of Communication. New. York: Holt Rinehart and Winston, s:264
273.)
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sosyolojiye kadar cok geriis bir alana yayilan disiplinlerle icice gecmis
arasnrmalarla doludur; zira globallesme siireci icinde yer alan cozumu
gii<; sorunlar ve karmasik donusumler farkh kuramsal, hiimanistik, felsefi,
yorumsal ve ampirik arastirmalan gerekli kilmaktadrr, Ornegin, global
baglanular kapsammda belirginlesen bireysel kimlik sorunu ve global ve
yerel nitelikli kulturel kararlar arasmda ortaya cikan gerilimler etnik koken
ve cinsiyet gibi sorunlara iliskin olarak homojenlesme ve bireylesme gibi
sureclere egilmeyi gerekli kilar. Globallesmcnin modernite ve
postmodernite baglammda ortaya cikardigr sorunlar ise, arasurmacrlari

uygarhk, toplum ve cemaat kokenli cansik anlanmlan incelemeye yoneltir.
Daha geleneksel yaklasimlar acismdan ele ahndigmda ise, globallesmeyi
bicimlendiren ya da engelleyen siyasi sureclere iliskin sorunlar uluslararasi
hukuka gondermeleri zorunlu krlar. Siyasi ekonomi alanmdaki
arasnrmalar da medya miilkiyetinde giderek artan merkezilesmeyi ve bu
merkezilesmenin icerik ve bilgi erisimi ve dagrnrm uzerindeki etkilerini
inceleyerek uluslararasi medyaya iliskin elestirel sorular olusturur.

Ekonomi, siyaset ve kulnir temelinde olusan bu ortak cerceve, en
karmasik zihinsel crkanmlardan en yahn islevsel tammlara kadar uzanan
geni~ bir yelpaze ici n de u lus lararasr i le tis imin srn irlarr m n
be li rg i n les tir ilrneaine aract olan o n eml i etkenlerden birini
olusturmaktadrr. Bu cahsmanm uluslararasi iletisimi acimlamaya yonelik
temel amaci cercevesinde yalmzca islevsel tamrnlarla sirurh kalsak bile, yol
gosterici nitelikte bircok yaklasimla cevrili oldugumuzu goruruz. Ornegin,
bir makalesinde uluslararasi iletisimin ekonomi ve siyaset aracihgiyla

ayrmtili bir tarurmm veren Richard L. Merritt, ekonomik alanda
uluslararasi iletisimsel islevlere ticari iliskilerin gelistirilmesi acismdan bir
giris yapmaktadir. Merritt, iilkeler arasmda gerceklesen bir mal degisimi
surecinin baslangrctan itibaren pazarhk, kredi, degisim kanallan ve
herseyden onemlisi bu tiir ticari iliskiler-in gerektirdigi bir ortak
sorumluluklar nosyonu gibi bazi dogrudan iletisim tiirlerini gerekli
kildigmi belirtmektedir. Bu baglamda, ticari siirec icinde yer alanlar hem
keridi perspektiflerini (ya da ozdeslesme, beklenti ve talep kahplarrru)
gii<;lelldirmek, hem de hukumetin eylemlerini hakhlastirmak icin geliskin
bir simgesel ag olusturabilirler ve bu suretle de ulkeler arasindaki siyasal
il iskil e ri gii<;lendirerek ti care ti n devamma yo neli k o r tarrn
destekleyebilirler. Gercekte, buninlesrne siirecine iliskin olarak ortaya
atilan yeni kavramlar dogruysa, iilkeler arasmda giderek gelisen ekonomik
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nitelikteki islernler, bunlann nihai olarak siyasal butunlesmeye
ulasmalarinda da etken olabilirler (4).

Burada onemli olan, bu sonuclarm ticari islernlerin baslangrcirn
takiben olusmasi ve sozkonusu islernlerin dogal seyrini izlemesi degildir.
Ondan daha onemllsi, ticari islernlerin, Sapir'in orierdig] "toplumsal
telkin" yoluyla degerlerin ve algisal yapilarm icinde yer aldrgi ortami
degisime ugratmasldlr. Eger dil ve simgelerin bu temel iletisimsel siirecleri
destekleyen araclar olduklan kabul edilirse, birer yontem olarak ticaret,
posta ve diger islern akrslarr "iletisimsel eylemin fiziksel kosullari "ru
olustururlar, Bunlar daha dogrudan iletisim bicimleri icin de birer uyanCl
olarak islev goriirler. Bu anlamda ise, "uyancilarm yayihrm ve tepkilerin
c;agn§lml yoluyla o lusturulan iliski" olarak iletisimin tarurmna
dogrudanbirer karsihk olustururlar (5).

Merritt' e gore, iletisimin uluslararasi islevleri acismdan uzerinde
durulrnasi gereken diger bir alan da siyasal alandir. Siyasal acidan
uluslararasi iletisim, ya ulusal smirlar arasmda ya da ulusal bir birim
bunyesinde yer alan ve uluslararasi islemlerin olustugu ortarm etkileyen
turn siirecleri kapsar. Bu tarumlama, diplomatik gorusmeler, bir ulus
devletin odemeler dengesini etkileyen ticari ya da enflasyonist egilimler,
yabanci bir diismana karst kamuoyu olusturrnak iizere diizenlenen gazete
kampanyalan ve goC; hareketindeki degisimler gibi birbirinden oldukca
farkh olgulan kapsar (6).

Iletisimin uluslararasi islevleri kiiltiirel acidan da tarumlanabilir.
Kultiu-lerarasi iletisim, ozellikle 1970'li yillardan beri iizerinde en cok
durulan konulardan birini olusturmaktadir. Bu yonde pek cok tarum
gelistirilmistiro

Ornegin, Porter'a gore:

... kulturlerarasr iletisim, toplumsal nesnelerin ve olaylann
algilanmasmda kiiltiirel bir varyans olarak ele almabilir. Bu algisal
varyansm neden oldugu iletisime yonelik engeller, kiiltiirel smirlar

4 R. L. Merritt (1972). "Transmission of Values Across National Boundaries". Ed: R.
L. Merritt. Communication in International Politics. Urbana:
University of Illinois Press, s.5-6.

5 Ag.k., s.6-7.
6 A.g.k., s.12.
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arasmda basarih bir bicirnde iletisimde bulunmaya yonelik dfrrust
ve samimi bir istekle birlesen ve kultiirel etmenleri bilmeye ve
anlamaya yonelen bir surecle azalulabilir (7).

Maletzke'ye gore ise, kulturlerarasi iletisirn, tarurm itibanyla, farkh
kirlturlere irye olan ve bircok bakrrndan farklr izafet cercevelerine sahip
insanlar arasinda olusur; bu nedenle de kulturlerarasr iletisimin hareket
sahasi, dogal olarak, ulusal-kulturel iletisime gore daha sirurhdrr.

Istisnalan bir yana birakacak olursak, su hususlan soylernek kesinlikle
mumkimdur: Kulturlerarasi anlayis, yanhs anlayis ya da anlayissizhgm
sinrrlarr, sozkonusu kulturlere iliskin izafet cerceveleri, deger sistemleri ve
diinya goni§lerindeki benzerlikler ve farkhhklar tarafmdan helirlenir.
Kulturlerarasi iletisimin sundugu bu psikolojik temel cercevesinde, bu tur
bir iletisimin gercekte yabanci bir kiiltimi anlamak ve gerektiginde buna
uyum saglamak anlarm na geldigi ileri surulebilir. Bu baglamda
kulturlerarasi iletisim, genel olarak, yabanci kulturun iccrdigi tarzda
gormeyi, ya§amaYl ve yargrlamayi, yabanci bilissel yaplya uymaYJ ve yabanci
bir izafet cercevesini benimsemeyi kolaylastrrrnak yonuude isl ev
gormektedir (8).

Iletisirnin uluslararasi islevlerini ekoriomi, siyaset ve kiiltur gibi
disiplinler aracihgryla tammlayan diger bir simflama da Mowlana
tarafmdan gerceklestirilmistir. Sozkonusu simflama icinde yer alan dort
yaklasimdan ilki "idealistik-humanistik" yaklasimdu'. Bu yaklasima gore,
uluslararasi iletisim hem cesitli uluslan ve halklan biraraya getiren bir
arabulucu, hem de diinya t.oplumlanna hizmet. veren uluslararasi
kuruluslarin gorevlerini yerine getirmderine yardimci olan bir guctur. Bu
yaklasirn, kitle iletisim araclarrna uluslar ve halklar arasmda anlayis
ortarmrn gelistirme ve dunya bansiru saglama gibi bir islev yuklemekte: 0

nedenle de iletisim surecine yonelik ideal bir yaklasim sergilemektedir.
"Politik yorilendirme" olarak adlandrrilan ikinci yaklasirn, uluslararasi
iletisimi propaganda, ideolojik catisma, tamtim ve cesitli mitler ve kliseler
olusturrnaya donuk bir surec olarak degerlendirmektedir. Alti cizilen bu
olgular tek yonlii bir iletisirn siirecine dayamr ve insan davrarnslarrm

7 "L. A. Samovar & R. E. Porter (1972). Intercultural Communication: A
Reader. Belmont, Calif.: Wadsworth Publishing Co., s.5; L.S. Harms (1973).
Intercultural Communication. New York: Harper and Row Publishers,
s.34-35.

8 G. Maletzke (1970). "Intercultural and International Communication". Ed: H.-D.
Fischer & J. C. Merrill. International Communication: Media,
Channels, Functions. New York: Hastings House Publisher, sA8!.
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yorrlerrdirrneyi hedefleyen bir merkezi otoriteyi gerektirir. Uluslararasi
iletisime iliskin bu turden bir yaklasim, devletler arasmdaki iliskilere yillar
boyu hakim olrnustur (9).

Oc;uncu yaklasim ise , son zamanlarda giderek daha fazla onem
kazanan ve iletisimi uluslararasi baglarnda bir cesit "ekonornik guC;" olarak
ele alan yaklasimdir. Burada ortaya cikan i§leyi§ daha belirsizdir; ileti ise,
ancak bilincalti bir surec tarafmdan algrlanabilecek bir yaprdadrr. Bu
yaklasnn baglammda saygrdeger amaclara hizmet eder gibi gorunen
uluslararasi iletisim kalkmma projeleri, isbirligi giri§imleri, pazarlama ve
ticari surecler ve teknoloji transferi gercekte daha zayif cevre filkelerin
egemenlik altma almrnasiyla soriuclarur. Az ge lismis lilkelerin
"modernizasyonu" gercekte bunlann Batih ya§am tarzlanna yonelmelerine
ve boylece de Bauh guc;lerce denetlenmelerine yol acar. Uluslararasi
iletisime iliskin son yaklasrm ise enformasyonu politik bir gliC; olarak
gorur. Haber ve bilgi nirfmdeki enformasyon tarafsiz, degerlerden armrms
bir mal olarak ele ahmr. Uluslararasi kitle iletisim araclari , haber
ajanslan, edebiyat, sinema ve televizyon programlarrm inceleyen
arastrrrnalar , irretlm araclarmm birkac ulkede yogunlasugma isaret
etmektedir. Enformasyon bir ulkeden digerine tasrmrken, kultur de
birlikte tasrrnr ve bu da her zaman alrci filkerrin cikarlarma uygun
dusmeyebilir (l0).

Buraya kadar de ahndigi uzere, uluslararasi iletisim, daha cok, farkh
disiplinlere iliskin farkh kavramlar aracihgryla tamrnlanabilen bir alan
olarak belirginlik kazanmaktadir. En azmdan burada ele alman ornekler
baglammda, "mal degi§imi", "islern akislan", "ekonomik guC;''', "siyasal
butunlesme", "politik yonleridirme", "kiilturel varyans" gibi ekonomi,
siyaset ve kulture ait kavramlann uluslararasi iletisimin tammlanmasmda
merkezi konumu isgal ettikleri soyleriebilir. Yine de, sozkonusu icice
gecmislik birbiriyle baglantih organize bir butunlukten cok, kargasa
olusturan bir belirsizlik icinde gerceklesmektedir. Bu nedenle, uluslararasi
iletisimin daha da bagrmsrzlastmlmasi, baska bir deyisle, tammlama
surecinde iletisime iliskin kavramlara daha fazla basvurulmasi bir
gereklilik olarak kendini hissettirmektedir. Ancak, bu surec
gerc;ekle§tirilirken uluslararasi iletisimin butuncul yaplsml surekli olarak

9 H. Mowlana (1984). "Communication, World Order and the Human Potential:
Toward an Ethical Framework". Ed: A. Arno & W. Dissanayeke. The Mass
Media in National and International Conflict. London: WestviewPress,
s.27.

10 A.g.k.• s.27-28.
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gozonunde bulundurmak da e lestirel perspektifin korunabilmesi
acismdan ozel bir onem tasimaktadrr.

C;6Z0MLEME BiRtMiNiN TANIMLANMASI

Uluslararasi iletisim arasurmalari, giris bolumunde de belirtildigi
gibi, c;:ogunlukla ortak bir yontem ve ortak bir ozden yoksun bir yapilanrna
icinde olusmaktadir. Bu durumun bashca nedeni, uluslararasi iletisimin
bazi cevrelerce disiplinlerarasi bir cahsma alaru sayilan ve bugfm kismen
de olsa, akademik tartisma odaklanndan birini olusturan iletisim gibi
parcah bir cahsma alarurun bir alt dahm olusturrnasrdrr. Nitekim
iletisimbiliminin olusum asamasmda yogun olarak yasanan belirsizliklerin
bir benzeri , bugun uluslararasi ile tisim alanrnda da yasanrnaktadir.
Cecmiste akademik bir disiplin olarak iletisimi sorgulamaya yonelen
gorii§lerin aynlsl, bugun uluslararasi iletisim icin de gec;erlidir.

Sozkonusu goru§lerden ilki, uluslararasi ile tisirniri cozumleme
biriminin belirsizligine yoneliktir. Buna gore, toplumbilimlerde
cozumleme birimleri temel disiplinler acisrndan (psikoloji, sosyal
psikoloji, sosyoloji, kulturel antropoloji vb.) birey, grup, toplum ya da
kultur olabildigi halde, uluslararasr iletisim kendi icinde bir ayn§maya
yo ne lrnedc n hepsini birden kullanrnaktadi r , Amerikan iletisirn
arastirmalan niceliksel yontemler kullanarak birey ve gruplar iizerinde,
Avrupa iletisim arastirmalarr ise niteliksel yontemler kullanarak ulusal ve

global birirnler uzerinde cahssalar da, bazi arasnrrnalar bunlan
varsayimsal olcutlere fazla dikkat gostermeden ele aldiklan icin farkhhklar
torpulenrnekte ve ortada c;:ozumleme birimi olarak belirginlik kazanan
somut bir gerceklik kalmamaktadir,

Benzel' goru§leri dile getiren Amerikah iletisimbilimci Robert L.
Stevenson, geleneksel disiplinlerle olusmakta olan bir disiplin olarak
iletisirne uluslararasi bir boyut eklemekte ve uluslararasi iletisirn
cahsmalarrm dort alt gruba ayurnaktadir. Bunlardan ilki, aglrhgl genellikle
tarumlama ve aciklamaya veren ve tek bir ulkeyi ya da tek bir kiilturu ele
alan dis cahsmalar; ikincisi, bir kultur ya da bir ulus icinde yer alan birey
ya da kurumlan iletisimsel davranislar diizeyinde karsilasuran ve varolan
farkhhklan genellikle 0 ulus ya da kulture iliskin bir ogeyle aciklayan
karsilasurmah cahsmalar: llc;:iincusu enformasyon akislanru ve bu akislar
cercevesinde bir ulus ya da kultiirden digerine yonelen etkileri inceleyen
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uluslararasr ve kulturlerarasi cahsmalar: dordiincusu ise, tum gezegeni tek
bir birim olarak ele alan ve <;ogunlukla global hegemonya kuramlarmi
inceleyen global cahsmalardir (11).

Bu gruplandrrmarun icerdigi cahsmalan anlamlandirrnaya donuk
model arayislarma da yonelen Stevenson'a gore, geleneksel disiplinler,
olusmakta olan bir disiplin olarak iletisim ve bunlara eklemlenen
uluslararasi boyut, kenarlari uluslararasi iletisim alanmi tarumlayan bir
kup olusturmaktadir: (a) Iletisimin bir yoniinii olusturan odaksal bir
degi~ken (b) bireyden tum bir yerkiireye uzanabilen bir cozumleme birimi
ve (c) <;ogu cahsmada karsilasnrrna ve aciklama icin temel olusturan
ulusal ya da kiiltiirel simrlarm betimlenmesi (12).

Stevenson'un da belirttigi gibi, bu serna ne tektir, ne de alanm
tumunu kapsamaktadir, Bunun en onemli nedenlerinden biri ise, yazara
gore, sozkonusu sernamn ulus ve kiiltiir arasmdaki farki belirgin bir
bicimde ortaya koyamamasidrr. Ulus ve kiiltiir arasmdaki kavramsal
tanimlamalar bir yana, bunlardan hangisinin daha yararh bir cozumleme
birimi olusturacagi konusunda da belirgin bir gorii~ bicimlendirilebilmis
degildir. Kiiltiirel degerler ya da deneyimler iizerinde temellenen
karsrlastirmaya dayah arasnrmalarda "kiilturel cahsmalar" oricelik
kazanabilir; zira daha geni~ bir cercevede her ulus aym zamanda cok
kulturlu ozellikler de sergileyebilir (13).

Bu noktada, uluslararasr iletisim arasurrnalarma genis acihmlar
saglayan kulturlerarasi cahsmalarm belirli olcutlere dayah olarak
gerceklestirilmesi buyuk bir onern tasimaktadir. Karsilasurmah kultur
alanmda gelisen giincel egilimler dogrultusunda iletisimsel davraruslar
arasmdaki varyansl yer yer kiiltiirden daha iyi aciklayan bireysel-duzey
etkenlerinin arastirrnalarda daha fazla gozoniinde bulundurulmasi,
incelenen orrieklerin kulturel cesi tli ligin boyutlarrm temsil etme
yeterliligine sahip olrnasi ve kiiltiirel <;e~itliligin yansitilmasma domik
olarak coklu boyutlara yer verilmesi gerektigi soylenebilir. Aynca, kiiltiirel
iletisimi anlamaya yonelik olarak sozkorrusu kiiltiirler arasmdaki ortak
yonleri acimlamayi saglayan geleneksel "etik" birimlerin dismda, kulturler
icinde varhk. kazanan ve iletisimin ozgiin yonlerini acimlamayi saglayan
"emik" birimlerin de arastrrmalarda yer alrnasi ozel bi r oriem

11 R. L. Stevenson (1992, Autumn). "Defining International Communication as a
Field". Journalism Quarterly. 69, 3, s.548-549.

12 A.g.k., s. 549.
13 A.g.k., s. 549.
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tasimaktadir (14).

Buraya kadar ele aldigmuz hususlar cercevesinde, uluslararasi
iletisimin cozumleme birimi acismdan daha belirgin tercihlere yorielmesi
gerektigi soylenebilir. Ancak yine de bunun, Stevenson'un ileri siirdllgii
semalasnrmadan cok daha karmasik bir duzeyi gerektirecegi §llphesizdir.
Goziimleme birimleri acismdan netlige ulasilamamasr dogal olarak,
sonuclarm yorumlanmasmda ciddi kansikhklara neden olabilir; ancak bu
birimleri birey, grup, toplum, ulus, kultur ve diinya olarak kategorilere
ayirrnak ve bu kategorileri de birbiriyle baglanusiz bir bicimde ele almak,
son derece dinamik olan bir cahsma alarum statiklestirmek anlarruna
gelir.

Ornegin, gunumuzde enformasyonun toplanmasi, biriktirilmesi ve
dagitilmasi acisrndan uluslararasi sistem icinde merkezi bir yer isgal
etmeye baslayan uluslarotesi sirket etkinliklerini incelemek, sirket
yoneticilerinin bilgi, tutum ve davraruslarmdan kurum-ici orglltlenme
bicimlerine oradan da global ekonominin ozelliklerine kadar uzanan
geni§ bir alanda kalmayi gerektirir. Dahasi, rmilkiyet iliskileri, yasal
duzenlerneler, medya icindeki mesleki ideolojilerin icinde yer alan
degerler ve hakim haber olusturma tarzlanmn ideolojik sonuclan yoluyla
global gii<;: yapIsllla baglanma bicirnlerinin dikkate almmasi da
zorunludur. Baska bir deyisle, <;:oziimleme birimi bireysel tutum ve
davraruslar ya da kurumsal orgiitlenme bicimleri olabilir; ancak global
yaplllm varolan isleyis duzenini daima gozoniinde bulundurmak gerekir.

Ote yandan, kulturlerarasi karsrlastrrrnalarrn mutlaka farkh
geli§mi§lik duzeylerine sahip filkeler arasinda ger<;:ekle§tirilmeleri de sart
degildir. Aksine bu tur bir yaklasim arasurmacryi eksik ve hatta yanhs
sonuclara gotlirebilir. Ornegin az gelismis ulke medyalanm Bauh ulke
medyalanyla karsrlasnrmaya yonelik bazi cahsmalar, sozkonusu medyalar
arasmda belirgin farkhhklann varolrnadigrru, hatta az gclismis ulke
medyalannm elestirilen hususlar acismdan Bauh ulke medyalanndan daha
fazla olumsuz ozelhkler sergilediklerini ileri sfumirslerdir (15). Buna

14 W. B. Gudykunst (1997, August). "Cultural Variability in Communication",
Communication Research. 24, 4, s. 343-344,

15 Bu gibi calismalar icin bkz: R.L. Stevenson (1983, Summer). "A Critical Look at
Critical Analysis". Journal of Communication. 33, 3, s. 262-269; Intermedia
dergisinin bu konuya ayrilan sayilan: Cilt: 20, Sayilar 1-2 (Ocak-Subat ve Mart
Nisan 1992)
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ragmen az geli~mi~ iilkelerin kendilerine ozgii siyasal, toplumsal, kulturel
ve iletisimsel yaprlarim gecmisleri ve bugunleriyle karsilasnrmah olarak
arasnrmadiklan ve hepsinden onemlisi, bu gibi iilkelerde hukumetlerin ve

cikar gruplanmn uluslararasi giic;: odaklanyla iliskilerine gereken onemi

vermedikleri icin bu gibi cahsmalarm eksik ve yer yer yanhs sonuclara
ulasuklari soylenebilir.

V6NTEMiN TANIMLANMASI

U'l u s l a r a r a s i i l e t i s i m d e y o n t e m b i l i m s e I g e l i s i m ,
toplumbilimlerindeki genel egilime uygun olarak, liberal ve elestirel
gelenekler arasmdaki karsithga dayah bir gelisim cizgisi izlernistir.
Arastnrnacrlarm benirnsedikleri diinya gorii~iine dayah olarak bu gibi
farkh geleneklerin birarada bulunmasmi dogal karsilamak gerekir.
Uluslararasi iletisim acismdan sorun, daha cok, farkh geleneklere bagh
arasurmalarm zaman zaman bilimselligi golgeleyen onyargih soriuclar

ortaya koyabilmesinden kaynaklanmaktadir.

Liberal arasurrna gelenegine karst gelistirilen en temel elestiri, onun
nicellestirrneye olan giic;:lii egilimidir. Ancak buradaki sorun, nicel
arasnrmalar ile olculebilen ogeleri saptamaya cahsmaktan cok, bu siireci
olabildigince abartmaktir. Bu abartih yaklasimm sonucunda nicellesmeye
cok fazla uygun olmayan bircok oge de arastrrrnalara dahil
edilebilmektedir. Uluslararasi iletisimde de bu egilimin belirgin izlerine
rastlarnak miimkiindiir. Dis olaylara iliskin olarak okurlarm, izleyicilerin ve

editorlerin dusunceleri, algilan, tutumlan, istekleri, ilgileri ve beklentileri;
bu gibi olaylann kamuoyunda tar ti sr lmast n a il iskin ilkeler,

degerlendirmeler, izlenimler, yorumlar ve elestiriler hep istatistiki veriler
biciminde tablolastrrrlrnaktadrr. Bu ise, ister istemez, iletisimi anlamlann
uretirni ve degisimi olmaktan cikarrp iletilerin basit bir aktarum surecine
indirgemektedir. 'Vine, liberal gelenek dogrultusunda gerc;:ekle~tirilen

bircok arasurrna toplumsal stereotipleri, ulusal imajlan ve ulkelere iliskin
simgeleri uluslararasi iliskiler butununden soyutlayarak inceledikleri icin
ideolojik denetim golgelenmekte, hersey "etki"ye indirgenmektedir.

Liberal arasurrna gelenegine yonelik temel elestirilerden bir digeri

de, 011un <;ogunlukla betimleyici diizeyde kaldigi ya da en fazla degiskenler
arasi iliskilere dayah varsayimlari test etmeye yorieldig! yolundadir. Buna
ragmen, son uclarm amacladrg; hedefi ya da arastnmalarm bir butiin

o larak tasrdrgi o nerni vurgulayan calismalar daha azdir. Nitekim ,
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uluslararasi iletisim literatiirii, "bir irlkede yer alan basm-yaym ve
enformasyon sistemlerini diger ulkelerle karsilasurmah olarak betimleme"

ya da "kitle iletisim araclanrun tutum ve davrarns degisiklikleri saglama
giiciinii arturmayi amaclayan biiyiik kampanyalann 0cuncu Diinya
iilkelerinde ugradlgl basarrsizhklari aciklama" tiiriinde gelisen bircok

arasurrna ile doludur. Ne val' ki, cokuluslu sirket etkinliklerinin global
duzeyde olusturduklan iletisim agmm nasil olup da bu derece yaygmhk ve
etkinlik kazandigi iizerinde nedense hie durulmaz; ya da iletisimde

deregfilasyon siirecine nicin gidildigi ya da bu surecin nasil ya da hangi
iilkelerden yana etkinlik kazandigrna dair arastirmalara rastlamak
neredeyse mumkiin degildir.

Bu noktada elestirel arastrrma gelenegi, sozkonusu acrmlayici

verilerin gore'.e olarak agirlik kazandrgi bir alan olarak karsirruza
cikmaktadrr. Ancak uluslararasi iletisim sozkonusu edildiginde, elestirel
arasurmalar acismdan da bazi yetersizlikler ortaya cikmaktadrr. Bu tur

arastirmalar, asrri nicellikten siynlmakla birlikte, bu kez de yalmzca temel
gorii~lere atifta bulunma eylemi ile snurh kalmaktadir, Soylern analizi,
semiyolojik/kiiltiirel metin cozumleme ve tarihsel <;:oziimleme gibi

elestirel yontemlere ragmen, spekulatif duzlemde kalmak daha fazla ragbet
gormektedir. Nitekim, uluslararasi iletisirn Iiteratiiru liberal geleriegin
nicellestlrrne yonterniyle gerceklestirilmis cahsmalarla dolu olmasma
ragmen, elestirel gelenege bagh yontemlerle gerceklestirilmis somut
arasurrnalarin saylSl bfryuk oranlara ulasmamaktadir (16). Ancak, yine de,
son yillarda Latin Amerika'da ortaya cikan devrimci radikal soyleme dayah

ilctisim arastirma geleneginin alternatif toplumsal hareketler ve "praxis"le

baglantih bir yapilanma icinde ve statukoyu donustiirmeye yonelik global
nitelikli siyasal sratcjiler olusturma dogrultusunda bu tur arasnrmalara

16 Elestirel gelenege dayah olarak gerceklestirilen c;:oziimleyici calismalar
arasmda literaturde en sik zikredilenlerden bazilan sunlardir: G.Donohue,
P.Tichenor & C.Olien (1972). "Gatekeeping: Mass Media Systems and
Information Control". Ed: G.K1ine & P.Tichenor. Current Perspectives in
Mass Communication Research. Bevery Hills, Calif.: Sage; T. Varis (1984).
"The International Flow of Television Programs". Journal of
Communication. 34, 1, s. 143-152; L.R. Beltran (1978). "TV Etchings in the
Minds of Latin Americans: Conservatism, Materialism and Conformism".
Gazette. 24, s. 61-85; W.G.Roling, J.Ascroft ve F.Wa Chege (1976). "The
Diffusion of Innovations and the Issue of Equity in Rural Development".
Communication Research. 3, 2; O.S. Oliveira (1986). "Satellite TV and
Dependency: An Emprical Approach". Gazette. 38, s. 127-145.
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daha fazla yoneldigi soylenebilir (17).

Burada kisaca ozetlemeye cahsugirmz farkhhklara ragmen, liberal ve
elestirel arasnrma ge1eneklerinin giderek birbirlerine yakmlastiklan ve bu
youde iletisim cahsmalarinda yeniden bicimlenrneye dogru bir gidisin
sozkonusu oldugu soylerrebilir. Ornegin liberal ge1enek icinde one cikan
"kulturlerne kurami", "gfmdem olusturma", "suskunluk sarmah", "bilgi
gedigi" ve "medyaya bagrmlihk" gibi iletisim medyasmi belli yonlerden
e lesti ren bazr modeller elestirel perspektifle bir yakinlasma icine
girmislerdir. Aksi yonde medya orgutleri, anlam uretimi, izleyici
acimlamasi, kulnirel degerler ve iletisim politikalan acismdan ise, elestirel
gelenek (ozellikle ekonomi-politik ve kultiirel cahsmalar alanmda) sirnf
catismasi temelinden kopmakta ve iktidar liberallere yaklasan bir tarzda
dagmik olarak e1e almmaktadir (18).

Bu ana gelisimin izdusumlerini uluslararasi iletisim alanmda da
bulabilmek mumkundur. Bu dogrultuda her iki yaklasrm giderek
birbirinden etkilenmekte ve digerinin dolduramadigi bosluklari kapatmak
iciri ugra~ vermektedir (19). Ornegin, uluslararasi propaganda
yaymlannm analizi acismdan, sorun alanlanmn secimine ve aktorlerin
perspektiflerine iliskin olarak radyo aglan arasmdaki uyumun derecesi; dis
haber i<;erigi uzerindeki ic denetimler acismdan, regresyon katsayilari ve
doniisumlu faktor yuklenimleri: uluslararasi haber iceriginin belirleyicileri
acismdan, bagirnsiz degi~kenler arasmdaki standart sapmalar; uluslararasi
enformasyon akislarrmn ozellikleri acismdan, global iletisim aglan
arasmdaki haber ahsverisi grafikleri ve ithal televizyon programl
yiizdelikleri vb. giderek artan oranda elestirel varsayimlarin smanmasi
dogrultusunda kullarnlan ampirik teknikler olarak karsnrnza crkmaktadir.

17 R. Huesca (1994, Autumn). "Theory and Practice in Latin American Alternative
Communication Research". Journal of Communication. 44, 4. s. 63.

18 J. Curran (1990). "The New Revisionism in Mass Communication Research: A
Reappraisal". European Journal of Communication. 5, 2-3.

19 Bu tiir ortak yonelimli ogeler tasryan yeni cahsmalar icin bkz: D. Waterman & E.
M. Rogers (1994, Summer). "The Economics of Television Production and
Trade in Far East Asia". Journal of Communication. 44, 3, s, 89-111; C.
Hoskins, R. Mirus & W. Rozeboom (1989, Spring). "U.S. Television Programs in
the International Market: Unfair Pricing?". Journal of Communication. 39,
2, s. 55-75; T. Chang, P. J. Shoemaker & N. Brendlinger (1987, August).
"Determinants of International News Coverage in the U.S. Media".
Communication Research. 14,4, s. 396-414; K. Kim & G. A.Barnett (1996,
June). "The Determinants of International News Flow: A Network Analysis".
Communication Research. 23, 3, S.: 323-354.
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Ancak, yine de butunlesme siirecinde yontembilimsel yetkinlige ulasmak
icin cok daha fazla mesafe almmasi gerekmektedir.

TANIMLAMA ARAYI~LARI VE <;OKDUZEYLi <;()ZUMLEME
Y()NTEMi

Uluslararasi iletisirnin buraya kadar ele aldigirruz gelisim cizgisi
boyunca ortaya cikan en onemli sonuc, diger disiplinlerle olan iliskilerden
r,:oziimleme birimine oradan da yontembilimsel gelisime kadar mikro
makro karsihgma dayah sorunlann agrrhk kazanmalartdrr. Bu tfir sorunlar,
baslangictan itibaren toplumbilimsel ve yam sira iletisimsel arasurrnalann
ilgi alarum olusturmuslardir. Gunumuzde ise, ozel likle uluslararasi
iletisim gibi alt-alan arasnrmalannda duzeylerarasi degiskenler arasindaki
ic iliskilerin betimlenmesine iliskin "surec" kuramlan daha fazla on plana
cikmaktadrr (20).

Iletisimde mikro-makro iliskileri temel alan surec kuramlan, giderek
artan bir cesitlilige dayah yaklasim tarzlan etrafmda kfimelenmektedir.
Ornegin, Buder ve daha yenilerde de Nowak, Szamrej ve Latane bilgisayar
simulasyonlarrru kullanarak deterrninistik bireysel-duzey davrarns
modellerinin nasil olup da cift yonhi iletisirnin cok daha karmasik
kah p larrru aciklayabildikler ini gostermislerdlr. Turow, medya
kurumlanmn bankacihk sistemi, orgiitlii tip ya da spor endustrileri gibi
toplumdaki diger kurumlarla etkilesimini inceleyen "kururnlararasi "
medya arasnrmalarmda ortaya cikan bazi mikro-makro sorunlan ele
alrmsur. Insanlararasr etkilesimde kulturun rolii uzerinde yogunlasan
Storey ise, grup kimliginin diger grup uyelerini bireylestirrne surecleri ve
insanlararasi etkilesim stratejileri iizerindeki etkilerini incelernistir (21).

Sozkonusu cercevede en ozgfm katkilardan biri de Pan ve
McLeod'dan ge lmistir. Yazarlar, mikro-makro iliskiler tartrsmasi
cercevesinde iletisim literaturime yeni kavramlar kazandirrruslardu-.
Bilimsel disiplinlerin hiyerarsik ya da ontolojik siralamasr yerine, Pan ve
McLeod, mikro ve makronun arastirmacmm kuramsal perspektifine gore

20 Surec kuramlanrun icerdigi farkh perspektiflere iliskin ayrmuh bir cahsma icin
bkz: A. S. Babrow (1993, Summer). "The Advent of Multiple-Process Theories of
Communication". Journal of Communication. 43, 3, s. 110-118.

21 L.D. Ritchie & V. Price (1991, April). "Of Matters Micro and Macro: Special
Issues for Communication Research". Communication Research. 18, 2,
s.136.
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tanrrnlandrgr, diizeylerin epistomolojik bir kavramlastrrmasmi
onerrnislerdir. Buna gore, iletisim icin gereken, aglrhkh olarak cokduzeyli
bir perspektifin olusturulmasidrr. Bu tiir bir perspektif, iletisimi hem
medya ic,;erigi ile birbirine baglanan medya uretimi ve tiiketimine iliskin
yatay iliskilerden, hem de toplumsal ve kurumsal mekanizmalar aracihgryla
varolan makro ve mikro kavramlann bicimlendirdigi dikey baglannlardan
olusan bir surec olarak aciklar, Burada iki makro surec (orgiitsel ve
kurumsal iliskiler baglarmnda medya iiretimi ile toplumsal degisim ve
istikrara yorie lik medya etkileri) ve iki mikro siirec,; (medya
profesyonellerinin karar olusturrna ve iiretim davramslan , birey
izleyicilerin medya uyaranlanm islemden gecirmeleri ve onlann bilissel,
duygusal ve davramssal yamtlanm olusturma) sozkonusudur. Hem iiretim,
hem de tuketim acisindan varolan iki tiir duzeylerarasi baglanndan biri,
bireysel duzlernde medya profesyonelleri ve izleyiciler iizerindeki
toplumsal, kurumsal ve yapisal smirhhklar, digeri ise, bireylerin kanaat ve
davrarustarrrun makro diizeydeki toplumsal degi~im ve istikrar
cercevesinde biitunlestirilmesidir (22).

Pan ve McLeod, cokdiizeyli baglanular kapsammda mikro ve makro
degiskenler arasmdaki iliskileri belirleyen yardnnci kuramlann onemini
vurgulamislardrr. Bu kuramlar, farkh diizeylerde yer alan c,;oziimleme
birimlerini (global, yapisal, iliskisel ve c,;oziimleyici birimler) betimleyen ve
farkh kaynaklardan elde edilen "sert.' ve "yumusak" verilerin
butun lestir-ilrneaini kapsayan yontembilimsel bir c,;ogulculugu
gerektirmektedir. Boylece, bu kuramlar, incelenen mikro ve makro
degi~kenler arasmdaki baglantilarm gerekli mantiksal aciklamasrm ve
duzeyici gozlemlerin duzeylerarasi kuramsal yorumunu saglamaya
yonelirler (23).

Bu tiir bir cokdiizeyli iletisimsel yaklasim, uluslararasi iletisim gibi
bir alt alan icin ozellikle uygundur. Nitekim, buraya kadar ozetlenen
bilgiler l~lgmda diger disiplinlerle iliskileri, cozumleme birimini ya da
yontemi birbirinden kesin cizgilerle aynsurarak tammlamamn ve bu yolla
kan bir kategorizasyona yonelmenin dogru olmadigr soylenebilir. Bu tfir
bir kategorizasyon varolan perspektifi darlastirmakta ve kavramlasurmayi
onyargih yaklasimlarm tekeline teslim etmektedir.

22 Z. Pan &J. M. McLeod (1991, April) "Multilevel Analysis in Mass Communication
Research". Communication Research. 18, 2, s.151-152.

23 A.g.k.• s.146-147.
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Ulusl ararasi il e tisi m alamnda bugiin varolan durum,
yontembifimsel yakmlasma egilimlerine ragmen, yukanda belirtilen
cekincelere yeterince ozen gosterilmedigini ortaya koymaktadir.
Uluslararasi iletisim literatiirii, zaman icinde, dogrurlan iletisimle
ili skiliymis gibi goriinmelerine ragmen gerc;ekte yogun bir bicimde
ideolojiyle yiiklii olan "global koy", "ozgiir haber akisi", "Yeni Dunya
Iletisim Diizeni" gibi "metakavramlar" iiretmeye yonelmi~tir. Bunlardan
herbiri, baglamlarryla birlikte, bir dizi kavram yerine bir fenomenler
butfmiirie isaret eden kavramsal kiimelerdir. Diizeyler arasmdaki
gec;i~kenligi yeterli bir bicimde belirtmedikleri icin, bunlar c;ogunlukla
belirsizdirler. Mesru bir konum elde ettiklerinde ise seylesirler:
kapsadiklari kavramlan yeniden kesfetmek ozel caba gerektirir.
Soyutlamanm cesitli diizeylerindeki "aynsimlan" ise cok daha guctur.

Bu cercevede farkh entellektiiel birikimlere sahip arastirmacilar
genellikle belirli bir diizeyin genel kavram ve yontemlerini kullanarak bu
duzey icinde cahsmaya yonelmekte ve kendi "mekanlarmin" disma fazla
crkrnamaktadrrlar. Pratik endiseler hem farkh duzeyler arasmdaki "dikey"
gidis gelisleri , hem de ileti iiretimine i liskin "yatay" ahsverisleri
anlamlandirmaya yonelik kuramsal ve ampirik cabalari sirurlamaktadrr.

Sonucta herbiri karsrlikh olarak karsilastirilamaz bir hale gelen bir
arasnrma bulgulan "denizi" ile cevrelenrnis ve ayn bir terminoloji ile
bicirnlendirilmis kuramsal "adaciklar" ortaya crkabilmektedir.

Alanm gelisimi, iletisimi ileti iiretiminden ileti tuketimine kadar
uzanan butiinsel bir surec olarak goren daha geni~ bir yatay spektrumun
oldugu kadar, cesitli kuramsal "haritalan" birlestirmeye yonelik cokdiizeyli
dikey perspektiflerin de giic;lenmesini gerekli kilmaktadrr. Uluslararasi
iletisim gibi cok dinamik ve degisken bir alan, sozkoriusu ilkeler
cercevesinde bicimlenen ve surec icinde gelisen genel bir oydasma sonrasi
uluslararasr toplumun iletisimsel portresini daha nitelikli iiriinler
yardnmyla ve daha eksiksiz olarak yansitmaya devam edecektir.
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