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Gırış

Jüm canlı orqanlzmalar .gibi toplumun da beyni, kalbi ve uzuv
ları olduğunu kabul etmek müm~ündiür. Toplumun uzuvlan olarak yö
netim bilim alanyazımndaki (literatür) tanımıyla 'örqütler'l: 'kalbi'
olarak 'toplumsal değer sistemleri'ni (normlar, gelenek ve g,örenelk
ler vo.l: beyni olaralk da gerek kurumsal ve gerekse işlevsel özel
likleri dilkikate almarak 'üniverısite'yi görmelk gerekir.

Evrensel Site olarak da "fül1kçeye uyarlanabilecek olan üniversi
telerin toplumsal eylem öncesi, eylem süreci ve eylem süreclnln
sona ermesinden sonraıki aşamalarda üstlendiği işlevleri kısaca 'bi·
Iimsel yöntemin öngördüğü biçim koşuUarına uygun araş~ırma, dü
şünce üretme ve tartışma' olarak tanunlernek mümkündür. Bu işlev

ler evrensel site tarafından ge,reğince yerıne getirildiğinde toplum
sal eyleme verilecetk biçim, kazandırılacak lçerlk ve gösterilecek
yön konusunda sonui ve sağlıikiı kararlara varmak mümlkün olaibil
meıkıtedir.

• ,hetişim Bilimleri Fa'küIte'Si öğretim üyesi
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Diğer bir anlatımla, beynin işlevlerini yerine tam anlamıyla ge
tirmesi sonucundadır ki örgütleri, toplum ve insan yararına harekete
ge'çirece1k eylem komutları uzuvlara ii eti le'bilecek hale gelmektedir.
ı ersi durumda toplumsal eylemin başarı şansı azalmaktadır. Dahası

toplumsal yapıdaki uzuvlar beynin denetim ve yönlendtrlmlnden yok
sun olarak çalışmalk zorunda kalmektadırlar ki bu da söz konusu ya
pıları çıkmaza Q'ötürmeıktedir. Söz konusu çılkmazların alanıyazındaki

örneği' "kaos" olarak blllnmekte: kaosun günlük yaşamda gıözlene

bilen bir örneği lse 'terör' olarak ortaya. çjkrnaktadır.

Üniversitenin çizdiği yöndeki eylem komutları uzuvlara iletile
rek bu blrlrnler harekete qeçlrllrnezden önce toplumun kalbi tarafın

dan süzgeçtengeçirilir. Böylece eylemin toplumsal değerler siste
mine uyumu sağlanmış olur. Böylece ıklomutları uzuvlar tarafından

yeterince algılanaralk benimsenmesi 0la1sılığı arttırılmış olur. Tersi
durumda eylemle uzuvlann bütünleşmesi şansı azalır. Bunun sonu
ounda da eylemin yönü toplumsal çıkarlarm dışına çjkması hatta
toplumsal çıkatlara zarar verir nltellk kazanması kuvvetli bir olası

lıktır. Bu açıdan toplum organizmasının kalbi olan değerler sistemi
nin bir tür Ilettşlrn işlevi olduğu düşünülebilir.

Bundan sonra sıra uzuvlara iletilen eylem komutlarının beyin
tarafından belirlenip topluma uyarlanmış olan plan çerçevesinde uy
gulanmasına gelir.

Toplumsal bedende beyin işlevini evrensel site'nin işleyişine

temelolan bilimsel yaklaşım ilke olaraık; bu kurumların günlük ya
şamın koşullamalarının dışında ve dahası ilerisinde olmasını 'kaçı

nılmaz kılar. Sürelkli devingenlilk ve bunun gerektirdiği duraksama
sız değişim llkeslne de dayalı olerak bilimsel yaiklaşım üniversite'ye,
bilim dallarını yaşamın gereklerine uygun olaraik yenilenme yülklüm
lülüğünü kazandırır. Zaten arıcek sözkonusu sürekli yenilenme sonu
oımda bilim ve üniversite top1uıl11 için bir gereksinme olma özelli
ğini devam ettireibilirler. Tersi durumda bilim ve üniversite toplum
sal yaşarn içinde geıçeırliğini ve işlevselliğini yitirir ki bu, bilim ve
üniversitenin toplumsal yaşarn dışında kalarak önce g'Üdükleşmesi

sonra da körelerelk yok olması demektir.

Bu tehllkeyl ortadan kaldrrabllrnek için bilinen tek çözüm yolu
ise bu kurumlarmjıerek yapı ve gerelkse işlevler' açısından çağdaş

gelişmelere duyarlı olması ve değişimle gelen yeniliklere O'yum sağ

lamasıdır.
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Eğitimibilim bu noktada üzerinde önemle durulması gereken bir
bilim diisiplinikionumundadır. Qünkü işleviözet olerak: toplumun.
yaşamın 'gereıktiııdiği yeni blçlrn ve işleyiş özelltklerlne uyumlu hale
getirilmesini sağlamaktır. Eğitimibilim söz konusu işlevini, toplumun
kurumları ile bireylerini yeni yapıya uyumlu hale getirerek yerine
getirir. Bu işlevlerini ilk öncekendi yaptsrnda yerine getirmeısi ge
reği de bu aşamada üzerinde özelllkledurulmas; gereken bir~onru

dur.

Oysa eğitimibilimin bu gün için üıstlenmesi gereiken söz konusu
lşlevm) tam anlamıyla yerinegetirip getirmediği noktasında ciddi
şüpheler taşınaibi lmektedl r. Bunun temel nedenini ise eğitimbilimin

yukarıda Siözıü edilen ilke doğrultusunda çağdaş yaşama uygun de
ğişim ve evrlrnl öneelfkle kendi bünyeslnde gereıktiği şekilde ger·
çekleştlrernernlş .olmasında aramak mümkündür.

Hele ki Türkiye için ...

Bu sorun hersüz: eğitimin çağda1ş işlevlerini tanımlama nokta
sında yaşanmaktadır. Türk üniveıısitelerindeki eğitimbilim kurumları

nın büyük çoğunluğunu eğitimi hala 'öğrenicide istendik davranışlar

geliştirme etkinliği' olarak tanımlamaktadır.Bu yaklaşımın temel var
sayımı, lünkiye'nin eıksiğinin eğitimbilim uzmanları tarafından'öğre

tim' alanında g<örUlme1sine dayanmaktadır. Sözkonusu yaklaşım doğ

rultusunda olarak bu alanda cumhuriyet tarihi 'boyunca bir çok model
denemeleri yapılmış, bu denemeler araştırmalarla da desteklenrnlş,

eğitim faıkıültelerinin bÜY1Ük çoğunluğu iJik ve orta eğitim kurumlarına

nlte liıkl i öğretmenler yetiştiren kurumlar kimliğine büründürülmüştür.

Bu çözüm seçerıeklerlnln hemen hepsinin uygulanmış olmasına kar
şın bu çabalar Türklye'nln eğitim problemlerinin üstesinden. gelin
mesine yetmernlştlr. Bu sonuç. yapılan gereıkisinim analizlerinin ve
bu analizler doğrultusunda çözüm için benimsenen eylem stratejile
rinin hatalı olaibileceği sorusunu zihinlerde uyandrracak boyuttadır.

Eğitim iletişimi ve Planlaması Bilimi bu nOlletada getiırdiği farklı

yaklaşımla sorun tesbltlnl daha doğru yaptığı inancın ı taşrmaktadır.

Bu farklı yaıklaşım tanıma yansıtıldığmda ise çağlCiaş yaşarnm gereik
tirdiği eğitim tanımının 'insanı, kendi yaşamını geııeksinimleri daha
fazla karşılanabilir hale getirme ol;,analdarına kavuşturmak için bilgi
dolaşım ve paylaşım olanaklarına sahip kılmaı(' şeklinde değişmesi

gerektiği lddlasındadır. Tanımda1ki bu fark öeünde, alanyazma daha
önce kazandırılan çalışmalar çerçeve'sinde ayrıntılı olarak ifade edll-
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diği gibi çağdaş eğitim tal~binin özelUklerıiınin değişmesinden kay
naklanmaktadır (1). Bu çalıışma kapsamında bu farkları ayrıntıya in
meden özetlemek gereiktiğinde iletişıimin eğitim sistemleri içind&
artan ağırlığında ararnek mümı~ün olmaktadır.

Daha açık bir anlatımla eğitimlbilim çağdaş eğitim taleplerinin
belirlediği formun tersine bilimsel etklnljklerlnl halen 'formel' ya
da "kurumsallaştırılmış bilgipayl,aşım ortam ve etkinlikleri" ile sı

nırlandırmış görünmektedir. Bundan ötürü de bir etki alanı darlığı

sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır. Ancak lletlşlmblllm ve hızla

gelişen iletişim olanaklannın ketkı ol ası Iılkları kareıeında "Çağdaş

Eğitim Talebinin ÖzeUikleri" gözönüne alınrnakaızm geliştirilen ve
"örgün" olarak tanınan gelene1kısel slstem ve model seçeneklerinin.
buqürıünün eğiHm taleplerinin karşılernakta-yetersiz kaldılkları, ka
nıtlangünlük yaşam içinde g,özlenebilen bir gerçektir.

Oysa bugünün eğitim çabalarının yıöneldiği ortamlar söz konusu
çağdaş bllql talebinin özelllklerl gereği 'biçimselolmaya,n' ve bu
nedenle de 'kurumsallaşmamış' bilgi dolaşım ve paylaşım ortamları

olmektadır. Bu yönelim. eğitim etkinlilklerini iletişim olanaklarının

gelişiminden de güç alarak okul-dış. ortamlara giötürmelktedir.

-Bu nedenledir ki eğitimin çağdaş bilgi talebini karşılama ça!ba
sında başarı ve verim düzeyini yülkseltebilmek amacıyla iletiışimin
eğitim alanında etkin olaralk kullanılabllmeal için gereken yöntem,
teknik, ilke ve modelleri ile Üg.ili seçenekleri araştırmak üzere ka
muoyuna "Eğitim iletişimi ve Planlaması Bilimi" olarak tanıtılan bi
rim dalına gere1k duyulmuştur (2).

Bu makale kapsamında söz konusu değişmeler irdelenmeik is
tendiğinde; 20. Yüzyılın sonunda eğitim talep ve uygulama değişim

lerine yön veren bir dizi 'makro' düzeyde gelişmelerin yoğunlaştığı

(1) MUR14.T BARKAN. Eği'tim Iletişimi ve Eği,tim Slstemlne Bir Katkı Olasılığı

KURGU, Açı'köğretim Faıkültesi iletişim Bilimleri Dergisi Sayı: 8 Anadolu Ün'i
veraltesi Açuköğretim Faik'ülıte's'i Yoyını No: 465/21'1. Eski'şehir 1990. ss. 403-425;
DENiz GÜLER, EğıjNm iileUşimi Kavramı ve Si's'tem Yoklcşırru Açısından Eğitim

li'letişimi Sürecinin lncelenmest, KURGU Açıköğretim Fakü Iıtesi Iletişim Bilim
,leri Dergisi Siayı: 8 Anadolu Ün1iversi'te:si Açı:köğretim Fa,kültes·j Yaıyını No:
465/211, E's'kişehir 1990. ss. 479-489.

(2} \YOSHI~ ABiE "Ocmmunicotions Technoloqy, Developlng Distance Education,
Popers suibmi<tted to the 14th. 10DE World Conte rance, 9-16. Aligusı. 1986,
Osla-Norwav. pp. 9-15:
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bir dönem olduğu ileri sürülebllmektedlr, Bu nedenle eğitim taleibi
nicel ve nitel açılardan değişerelk yeni bir ıkimlik kazanmıştır. Bu
yeni kimliğin kıurumlaştırdığı yapı içinde "Eğitim iletişimi Sistem ve
ModeUer"i çağdaş eğitim uygulamalarının ayrılmaz bir parçası ol
muştur.

Eğitim iletişimi çağdaş eğitim talebinin 'bilgi temelli' mikro dü
zeyıdeki özelliklerinin hemen hepsini taştmaktadır. Bu nedenle mikro
düzeydeki tümgerekisinimleri karşı iayalbi Imektedir.

Eğitim lletlşlrnlnln, makro düzeydeki gelişmeler açıısından işlev

leri değerlendirilmek lstendtğjnde şu belirlemeleri yapmak olasıdır:

(a) 20. Yiüzyıl, iletişim olanakları açısından hızlı. ve yoğun geliş

melerin kaydedildiğ·i bir çağ olarak, eğitim iletişimine geniş

iletişim teknolojllert seçenek listesi surıabllmektedlr. Bu ne
denle eğitim iletişimi rnodellerlne, tekniğe dayalı uygulama
zemini oluşturmaktadır.

(b) Hızlı ve yoğun kalkınma hamleler! bilgiye dayalı beyin gücü
yanında emeğe dayalı bedengücünün artışını da gererktirir.
Bu özelliğigereği üretime kanlan insan sayı'sının artışı ya
nmda üretim için harcanan zamarım artışırn da gerektirir. Bu
durum eğitim için ayrılabilecek zaman ve emek olanaklarını

sınırlar. Bu ise eğitim iletişimi modellerinin katkısını zorun
lu kılar.

(c) Savaşlar ve Doğa Kaynaklı Yıkımlar da eğitim iletişimi mo
delierinin ıka~kısıını; eğitim için harcanacllecek zaman ve
ernek güoü yanında mekan sınırlamalarını dıa ekleyerek ze
min hazırlar. Bu rnekana dayalı sınırlamalar okul bina'sı ya
nında laboratuar gibi fiziık mekan olanaklarım da içermektedir.

«d) Büyük çaplı Göçler ernek, zaman ve mekan olanaklarının

smırlılığı yanında ya'}/lgın ve -çok Ylönl1ü aslrnllaeyon program
larına talep yaraıttııklan için eğitim iletişimi modellerinin
ıkatkısına zemin yaratırlar. '

(e) Eğitim Sektörünün Karlı bir Ticari Yatırım Alanı NiteliÖi Ka
zanması da eğitim iletişimi modellerinin gelişmezemini bu
labllmeslne olanak sağlar. Bu modeller;önceliikle talebin bü
'}/luklüğü, basım-yayım kurumlarına" ek iş kapasitesi yaratma
özelliği' ve lletlşlrn sıstem ve teknolojileri üreten ve pazar
layan kuruluşlara yeni pazar olanakları yaratması açısından

önemlidir.
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Bilimsel ôlçütlere dayalı analiz çalışmaları aracılığıyla ulaşılan

yargıların doyurucu ve anlamlı olabilmesi bu yargıların tarihsel geli
şim sürecinde kaydedilen eıvrimlerle olan bağıntılarının kurulabll
meslne bağlıdır: Çalışmanın izleyen bölümü bu amaçla eğ'itim ileti-'
şiminin tarihsel süreç içinde gelişimini kaynak tararnast ile elde
edilebilen veriler Iışığında indeIemeamacınayöne iiıkti'r. Böylece 20.
yuzyıldan -21. yüzyıla geçiş sürecinde eğitim iletişiminin kazandığı

biçim ve üstlendiği işlevleri anlarnlandtrrnek mümkün olacaktır,

EGiTIM iLETişiMiNiN TARiHSEL GELişiM ÖZELLiKLERi

Eğitim süreçlerinin temel işlevlerinderı biri insana, yaşamla gi
..ri1ştiği mücadelede gerel~sindiği bllql, beceri, görgü, davranış biçimi
ve benzeri destekleri sağlamaktır. Daha açıık bir anlatımla: bir mü
cadele hedefi vardır ve insan ya bu hedefe yenilk düşmernek ve da
hası g,alipgelmek için mücadele etmektir. işte eğitim süreçleri in
sana giriştiği mücadelede amacına ulaşması lçln gereksindiği biri
kim ve yeterlik desteğini sağlamaktadır.

Ancaık şurası unıutulmamalıdır ki, gereiksinilen bil'gi herhangi bir
kaynaktadır. Bu 'kaynak yaşlı kuşaklar ya da ebeveyn olabileceği gibi
herhangi bir araç, ayıgıt, bel'ge ya da 'kurum vb. olabilir. Bir müca
dele hedefi 'ile mücadele etkinliği içinde olmak bunun yanında ge
rekslrıllen eğitim desteğlrıln sağlayacak kaynağı belirlenmiş olmalk
soruna çözürn getirmede zayıf kalacak bir yaklaşım olacaktır. Diğer

bir anlatımla eğıjtim etklrıllğlnln gerçelkleşeibilme'si lçln önemli bir
öğe ekstk kalmıştır. iletişim.

Mücadele hedefi ile insan, yaşam süreç ve ortamlarından her
hangi biridinde lletlşlm kurmuşlar ve' eğitim desteğine gereiksinme
yaratmışlardır. Ancaik, bu desteği verecek olanla alacak olan "arasın

da eğitim amaçlı iletişim ya da kısaca "eğıitim iletişimi" kurulama
dığı lçln bu desteğin insana sağlanması ve insanın bu mücadeleden
kazançlı ç ılkımasi mümkün olameyacaktır.

Bu yaklaşım bugün geçerli olduğu gibi insanlık tarihinin hemen
her kesttinde de geıçerli olmuştur, Sözü edilen farklılaşmadan arıla

ştlrnası gereken şudur: Tarihin hemen her kesitindemücadele he
defleri farklı olmuştur. Örneğin, lnserun ilık mücadele hedefi 'doğa'
iken daha sonraları buhedef insan yapısı 'kurumlaır' olabilmiştir.

Mücadele hedefindetki farklılık doğalolarak bu hedefle '~urulacak

ol~n iletişim ilişkilerinde de, ileti içeriği ve iletişim yöntemi açı-
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sındam farklılığı kaçınılmaz kı iac aıkt i r. Bu farklılık da eğitim gereık

siniminde amaç, içerik v.e yöntem açısından farklılaşmayı gerekli
kılar. Bu fark ayını zamanıda eğitim lletlşlminln bi-çim ve kaynağın

daki farklılaşma ile de desteklenmlş ve tamamlanmış olacaktır. 00
galdır iki eğitim tletlşlmlndekl yöntem ve lçerlk farklılığı bu amaçla
yararlanılan iletişim olanaklarındaki faJ1klılığl da tarih sürecinde ge
rekll kılmıştır.

Bu bskış açıısıyla insanın tarihi, evrlmleşme ve kıültürel gelişme

süreçlerine ya1kla'şıldığındadört evrim aşamasından sözedilebi ii r. Bu
aşamaları .

1. Aşama: Doğanın Başatlığtnda Insan

2. Aşama: Doğia ile Mücadele Eden insan

3. Aşama :~urumsallaşan' ve .Kurumlarla Mücadele Edeninsan

4. Aşama: Endüetrlleşrnemn Yarattığı Çağdaş Y.aşam Koşulları

ile Mücadele Eden insan.

Doğ'amn Başatlığmda insan Dönemi

insanlığımevrimleşmesürecinin başlanqıcı olan bu ilk basamak
ta, henüz kendi türünün bilincinde; özgün -ayncalrklı- niteliklerinin
farkmda olan bir insan tipinden eöcetmek oleneksızdrr. Arıcek. sözü
edilen bilinçsizliğinin de onun bu özgün nlteljklerlnden yararlanma
dığı, dshaeı, onun bu niteliklere sahlp olmadığı anlamına gelmez (3).

Doğada yaşarn mücadelesl veren ve varoluşunu geçerli kılma

da başarılı olaın diğer canlı türlerine oranla ekıSilkiik olarak tanıımla

nebllecek bu özgün niteli'kler aslında üstünlük olaraık tanımlanabile

cek bir diğer özelliğin kaynağı olmuştur. Bu süreç insanın SÖZlÜ edi
len e1kısiıkliklerinin bilincinde olması ve bunu araştırma ve eğitim

yoluyla sonraıki kuşaklara - aiktaııma,sı şeklinde üs~ünlüğe dönüşmüş

tür (4).

Bu veriler, doğal olaraik bir nokta üzerinde durulrnasrru gerek
tirmektedir. Bu nokta insan davranışının kaynağını i·ç güd'Ü adı veri
len "bir ol'gan,izmanın çevresindeki değ,işikliklere karşı göste,rdiği

(3) V. GORDON CHILDE, Kendini Yaratan Insan. Varlık Yayınevi, cev: Filiz (Kara
ibey) OFLUOGLU. Istanbul. 1978. s.30.

(4) CHtLDE, o.g.ik.• s.24.
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otomatik tepki" (5) lerln değil daha taııklı bir şeyin oluşturuyor ol
masıdır. Öyle ki, bu fanklı kayına1k tarafından blçlrrılenlp kodlanmış

davramşlar sonuc'unda doğal savunma araçlarına sahip olan diğer

hayvanlar biribir varoluş olanaklannı kaybederken insan yaşamını

sürdürebllmlştlr. Bu kaynak, diğer canlı türlerlndekllerderı hacim,
biçim, işlev ve gelişıme yoğunluğu açısmdan farklı olan beyindir (6).

Insanoğlu gelişkin beyni sayesinde doğanın kaydettiği değişim

lere uyum sağlayaibilmi1ştir. Diğer bir anletımla, doğaile etkileşim

lerinde davraruşları içglÜidülerle düeenlenen diğer hayvan türleri ise
doğanın gösterdiği bu değişimlere ayak uyduremermşlardır. Bunun
birincil nedeni içgıüdıülerin deği'şici özelliğe sahip olmamarsında gıö

rüleblllr. lçglÜdülerin yapısı ve içeriği kolay değtşlrn gıösteremeyen

işleyişine gıöre düzenlenmiştir. Oysa insanın davramş iarın i düzenle
yen beyin için aynı şeyleri ileri sürmek müm~ün değildir (7).

lçgüdlÜl'er canlının blyolollk yapısı ile organiık bağııitısı olan dav
raruş düzenleme kaynakları olaraik tanımlanırlar. Beyin, içgüdüler söz
konusu olduğu zaman, insanlarda olduğu gibi işlevsel olarak devre
de değildir. Buradan çıkanlabllecek sonuç ise iÇ,glÜdülerin, denerup
smanerek 'öğreniimiş' bilgHer gibi davranışları düzenleyemediğidir.

Bu da içgüdülere dayalı davranışların değişmesinde, canlının dışında

değişen doğal koşullara.dayalı olaralk kısa sürede değişmeme'si an
lamına gelir. j,çgıüdülerin değişebilmesi için değişen doğa koşulları

nın canlının bi)'lolojiık yapısırıda birtakım deği'Şlmelere neden olması

gereıkil'. Bu ise, 'doğal ayıklıama' olaralk tanımlanır. Doğal ayıklama

nın süre olaraik ÇIOlk uzun denebilecek zaman keslmlertnt aldığı bili
nen bir gerıçe1kıtir. Busıürenin uzunluşu kuşaktarla ifade edilebilir.
Ancak, doğa değişimlerinin süreleri her zaman içgüdülerin değişimi

süreci ile aynı uzunlukta olmayabilir, hatta, daha kısa sürelerde ger
çekleştikleri söyleneoılır.

Oysa insan, söeü edilenbeyninin kerıdlslne sağladığı olanalklar
sayeslnde, çevresindeki değişim hızı ne olursa olsun bu değ,işim

I'ere kolayca ayaık uydurabllir. çlÜn\çü beyin insana öğrenme olanağı

sağlar (8).

(5) CHILDE, o,g.k" 8.28.
(6) DESMONID MORRIS, Cıplak Maymun, Sander Yayma'vi. Cev: Engin Dorıco,

Ücüncü Ba'Slkl, istanbul, 1976, s.26.
(7) CHILDE. o.g.!k., S. 12.
(8) M. lUN & S. SEGAL. insan Nasıl ihsan Oldu?, Yeni Dünya Yayınları. Cev:

!Ahmet ZEKE'RiW\, Is'tanbul. 1979, s.17.
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Bu yaiklaşım doğanın başatlığmda insanın önemli bir özelliğini

belirtirken aslında diğer yandan da onun eğitim e1Jkinli'k ve süreç
leri hak!kında önemli ipuçları vermektedir. Bu Ipuçlanru dahada de
rinleştirip irdeleyerek bu dönemdeki eğitim etklnliklerl halkıkında şun

ları belirtmek olasıdır:

* Budönemde eğitim, öğretim ve öğrenim etklrıliklerlnln dayan-
'dığı temel gerei~inme, insan türünün varoluş ve varkalışının

sürekliliğ.ini sağlamaktır. Daha öz bir anlatımla insan eğitim,

'öğretim veöğreniırn yoluyla edtneceüt bilgiye hayatta kalebil
meik için gereıkisinim duıyma!~adır.

* Bilginin kaynağı bu dönemde doğadır. insanlar, bu dönemde,
yaşamlarını sürdürebilmek için doğayı tüketmek. diğer arıla

tımla doğanın kendilerine - sunduğu yaşam alternatifleri Için
de kalmaik zorunda olmuşlardır. Bu ise alanyazında 'tüketicUik'
olarak tanımlanmaktadır.

* Doğanın başatlığında insan henüz topfumsallaşma aşamasına
geçmemiştir. Hatta toplumun çekirdeği olan allevi bile henüz
tam anlemtyla ve/veya öğrenimden söz edilememektedir. Di
ğer bir anlatımla, doğa ile amaçlı ve bilinçli mücadele henüz
tam anlamıyla başlamadığı ve toplumsallaşrna gerçekleşme

diği için de bllqlnln ankadangelen kuşaklara aktarımına gerelk
ve olanak doğmamrştır.

* insanın bu dönemdeki fizyıollOji'k yapısı da, beyni gibi doğa

ile mücadele etmeye ve toplumsallaşmaya olanak tanıyacak

kadar gelişmemiştir. Özellikle beyin yapıısı daha henüz geli
şim basamağının başlangıcındadır (9).

* Doğanın başatlığında insan, doğanın sunduğusınırlı seçenek
lerile gereksinimlerini 'karşılamak zorundadır. Yerleşllecek

rnesken gerekisinimi, değlşen iıklil!TI koşullanrta göre sürekli
yer değiştirmelk zorunda oldukları için karşılanamamektadrr,

hatta böyle birgereksinimin varlığı bile şüphe gıötıürür nitelik
tedir. Bu ise, yerleşik bir yaşamdan ve yerleşilk ya'şamın ürünü
olan aileden sözetmeyi henüz olaneksız kılmaktadır.

* Bllqlnln kaynağı doğa, öğrenci de Ineandır. Bu nedenle doğa

nın başaltlığınıda insan döneminde eğitici ve öğreticinin doğa

olduğu düşünülebtllr.

(9) OHILDE,o.g.k., s.29.
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* Doğanın insana ,sağladığı bllqllerlrı önemli bir özelliği vardır.

Bu özellik bllqllerln 'sınırlı' ve 'değişmez' olmalarıdır. Sınırlı

ve değişmez nitelikli bilgilerin aktarımına dayalı bir eğitim

,siısteminin insan için ileriye g'ötÜ'rücü ya da geliştirici oldu
ğunu ileri sürmek olansksız olduğundan bu dönemde gerçek
anlamda bir eğitim sürectndensözedtlemez.

* :Bu dönemde gelişkin bir iletişim yapı ve yaşamından. dolayı

sryla da sağhkıı bir toplumsal yapı ve yaşamından sözedile
mez. Özelllkle iletişim yapı ve yaşamının gelişkiın bir nitelik
g'östermemesi de bir eğitim iletişimi tekniğinden sözedileme
rneslrıln göstergesi olmaktadır. ,Bıu dönemde öğrenme tekniği'

olarak daha çok, doğa ilegiri'şilen etktleşlmlerden edinilen
bireysel deneyimlere dayalı bilgilerin aktarımından sözetmek
doğru olacektır. Ancak, dilin gelişmemiş olması tam anlamıyla

eğitim iletişimini olanaksız kılar. Dönemin değinilen özellik
leri insanların ilgilerinin doğa üzerinde yoğunlaşma'sı ile ifa
de edilebilmektedir. AncaJk aynı zamanda bu dönemde insan
lar arasında bilincine varamadrklan ortak amaç. ortak çıkar.

ortak çaba ve ortak ihtiyaçlar oluşmakta; böylece belli belir
siz bir insan olma blllncl. oluşmaktadır. insanlar arasında he
nüz gelişkin bir iletişim bağı kurulmamıştır.

Doğa ne Mücadell!t Eden insan Dönemi

Doğanın başa:tlığında Insan basamağmda, doğaile iliş:kileri sü
reelnde yeterli bilgi yükünü edlnmlş olan insan edindiği bilgi yü~ü

nün sonucu. bu bilgiyi içinde bulunduğu koşullardan duyduğu hoş

nıusuzluğıu gidermede kullanacaıktır. Bu bilgilerin hemen tümü doğa- .
nın nasıl ve hangi ilkelere göre işlediği' ve en önemlisi doğanın neyi
nasıl ürettiğine lllşklndlr. Doğa, insanı 'kendi ürettiği ile sınırlı kal
maya zorlamıştır. Ancak aynı zamanda da neyi nasıl ürettiği'ni in
sana gıöstererek. onu bu alanda bilgili ve görgülü kılmıştır. Bu lse
insanın zlhnlnde 'doğıal ürün ve seçeneklerte' suurlanrruş, 'sınırlı ge
reksinimier' yanında 'yapay ürün ve seçeneklerle' geliştirilmiş 'tü
retiimiş gere>ksinimleri, de olası kılrmştır.

Aıncak doğadan bHgl edinme ve edinilen, bilginin pratikte uygu
lanması da çabuık ve kolayca elmamıştır. Doğadan edinilen bu bHgi-·
lerin uygulamaya knnulabllmesl için yine doğa ile etıkileşimden yola
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çı~maık gerekmiştir. Burada lse insan, deneyip yanılma ve tekrar de
neme ile öğrenmeye başlamıştır (10)..

* Doğa ile Mücadele Eden in~~n dQnEım\(\~~ \(\&ô(\m e~\t\m ça
basından sözedebilmek için öncellkle insanın Hetlşlmyetene
ğini geliştirmeısi gerekmiştir. Bu yeteneği gelişti~menin iJık

adımı ise orıtak simgeler sistemi olarak tarumlanebllecek 'dil'
adımı ise ortak simgeler ststemi olaraktarumlansbllecek 'dil'i
geliştirmek olmuştur. Dil bu noktadainsan topluluklarının

sözlü iletişimini sağlamalk işlevini üstlenen önemli bir ileti
şim aracı halıne gelmi'şıtir (11). Bu ya1klaşım doğalolarak do
ğa ile mücadele eden insanın yaşamında dilin gelişmesi ile
eşzamanlı oluşan bazı gelişmelerin olduğunu düşündürmekte

dir. Bu gelişmelerden ilıki insanların biraraya gelerek toplum
ya da toplumsal yapı adı verilen bir oluşumu ge,rçekle'ştirme

leridir.

* Toplumaallaşma çabaları ile dil ve iletişim araısındaki kavram
sal ve işlevsel bağıntıya bu aşamada açıklık getinmede yarar
vardır, Dil kullanarak oluşturulan iletişim ilişıkileri dlzqesl,
hem toplumu oluştilran bir ögedir hem de toplumun blr ürü
nüdür. Yaşamalk herşeyden önce fizyıolojiık gereksinmelerin
karşılanmasının süreklilik kazanmasına bağlıdır. Bu ise ancak
doğayı tanıyıp geliştirme ve doğayı değiştirme ve yönlendir
me eylemleriyle mıümkündür. insan ancak kendi gibi öteki in
sanlarla Hlşkl kuralbildiği zaman doğayla ilan ilişkilerini de
gerçekleştirebilece,k ve daha da önemlisi geliştirebileceık bir
ortama kavuşur. Banrıma, korurima. işbölümü, uzmanlaşma an
cak insan arasındekl ilişıki sonucunda sağlanabilen koşullar

dır. insanın varoluşunu gerçek kılabiirnek için gerekliolan bu
iki ilişki ancak bir lletlşlrn sisteminin kurulmaısı sayeelnde
sağlanaolllr. Çünı~ü her tür ilişki, özünde bir iletişimdir (12).

SÖZlÜ edilen işlev ve özelliklere sahi'P olan iletişim ya1klaşımın

da' açjkça ortaya oondıuğıı,ı giibi insanlar sağlııkıı temellere sahip top
lum yapıısı oluşturan önemli bir unsur olmaktadırlar. Bö:ylece bilinçli
ve planlı eğitim uygulamalarına giden yolda ilik adım, yani eğitim

için gerekli olan iletişim kanalı 'kurma adımı atılmış olmaktadır (13).

(10) CHILDE. a.9.k.• s.31.
(11) CHILDE. a' 9.k.

J
,s.35.

(12) ÖZKÖK. s. 10.
(13) ÖZKÖK. s. 12.,

233



• Bundan sonraki aşama, iletişim adı verilen aracın kullanılmaısı

ile toplum adı verilen bütünün oluşturulması aşamasıdır. Özel
likle. eğitim ve öğretim U'~gulamalarımn gerçekleştirilebilme

sl için toplum ve toplumsal yaşamın uzarrtı ve doğurgusu olan
değerlere ve geleneklere gerei~sinim olduğunu bu noktada yi
rıelemekte yararolduğu açıktır. Toplumu oluşturma sürecinde
lse ilk adım 'ane'yi oluşturmak olmuştur. Aile. bu açıdan ba
ıkıldığında. nicel ve nitel olarak toplumun bir '~üçüık modelıdır.

Bu modelin ayakta kalması belirli geleneklerin ayakta kalma
eı: ve bu geleneklerin, değerlerin davranış kalıplarının ve
bilgilerin sonraki kuşaklara aktarılması ile gerçeıkleşeibilmiş

tir. Bu ise iletişim adlı aracın devreye sckulması ile olabil
miştir (14).

* Aileyi oluşturan temel birimler olarak kadın ve erkek kendi
yaşarnları sürecinde, kendi deneyimleri ile edindikleri. diğer

bir anlatırnla 'öğrendikııeri' bllqllerl ailenin devamı olan ço
cuklarina iletişimin değiışik yöntem ve tekniklerini kullanarak
anlatmaları gerekmiştir (15).

* iletişimi kullanarak toplumsal yaşamageçişte iJ.k adımı atmış

olan insanı artık yaşam etkinlikleri adına bir dizi yeni aşama

lar beklemektedir; Bu aşamaların başıında yerleşik yaşama ge
çiş önem kazanmaktadır (16). Bu aşama, eğitim iletişimi iliş

kilerinin geleceğindeiki önemli gelişmelerden biri olan "kurum
sellaşma" açısından Önemli olmuştur. Bu aşamanrn yaşamı

açıısından taşıdığı önem lse yerleşilk yaşama geçişle, toplum
sal yaşarnda işıbölümünü ve uzmenlaşmanm aynı zaman kesl
tlndekl gerçelkle'şmesi olarak kabul edilebilir. Bu basit bir ras-:
lantı değil. gelişımenin kendi mantığına dayalı anlamlı bir ge
lişmedir. işbölümü ve uzrnanlaşmeya giden yol da. işbirliği

.önernll bir ara süreç olaraık kabul edilebilir. insanoğlu. top
lurrrsallaşmamn ilk yararını bu aşamada g'örmüş böylece de
toplumsallaşmanın ilk örneklerini işbirliği ile göstermiıştir. Bu
Ise bir önceki dönem olan Doğanın Ba~şatl'ığındainsanın en

(14) CW. B'ENDING; Eğritimde lıenşım Düşüncesinin Kokanleri. Cev: Levend kınc.

E.i.T.LA. Iletişim Bilimleri FO'kültesi Yay. KURGU Dergisi, Sayı: 3. Ekim 1980.
Eskişehir, s. 138.

(15)CHILDE, a.g.k., s.29.
(16) MORRIIS, ,o.g,ık., '5.21.
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'onemli sorunu olan, yaşamını doğanın, ona sunduğu sınırlı

seçeneklerden sağlama kıertlameemdan kurtulup ona başat

olmasıdır (17).

* Görüldüğü gibi toplumsallaşrna aşama ve etıkinlikleri artık

aile bünyesi ile sınırlı kalmaksıaın birçok ailenin içinde yer
al1diğl,gerelk nlteljksel gerek ntceljksel açıdan gelişkin top
lumsal kimlik kazanrmştrr. i1şıbirli'ğinden sözedilebilen bir top
lumsal yapılaşrnada, işlbirliğini oluşturaıcak ve ılooruyacaik kural
ya da yasalar da ohışturulması 'gere~miştir. Tüm bu gelirşme

lerin biı er iletişim uygulayım alanı olduğu kolayca çıkarsana

bilecek bir sonuçtur.

* Toplumsallaşmanın, diğer bir yaklaşunla işbirliği, işbölümü,

uzmarılaşma ve yerleşik yaşamageçmenin eğitim ileti'şimi et
ıkinliklerine etki'sinin bu aşamadaki önem ve işlevinin bu nck
taıda biraz daha açımlanmasında yarar vardır. Doğa ile Müca
dele Eden insan toplumsallaştığı oranda eğitim i1eHşimine da
ha işlevsel olarak gere~sinim duymaya başlarnrştır. Ankadan
·g.elen kuşaklara yaşam mücadelesi sürecinde kazandığı, dene
yime dayalı bilgileri aletarrnek iletişimle sağlanan birinci ya
randır. Ancak, bir yandanda arkadan gelen kuşaklara toplum
sal yaşarnm, kendilerince oluşturulan temellerlnl, kural, yasa
ve geleneklerini de a1ktarmalk gerekmiştir (18). Böylece eğitim

lletlşlmlnln insanı'ıık tarihi boyunca hiçimselolarak değişen

arıcek temel prensip olarak değişmeyen temelleri bu dönem
de atılmış olmaıktadır.

Bunlar;

i) Pratik amaçlı eğitim

ii) Sosyal amaçlı e'ğitim

* Anealk tüm bu .gelişmelere karşın Doğa ile MÜıcadele Eden in
earun dönemi tamamlayacak gelişmeleri henüz gıösteremediği

doğa ile müeadeleslnden tam anlamıyla bir yengiyle Çı1ktıığı

söylenemez. QÜınık:ü insan henüz gerek toplumsallaşrnayr, iş

Ibirliğini, işbölümün'Ü ve uzrnanlaşmayr, gerek pratik ve top
lumsal amaçlı eğitimi lletlşlmln doğasının kendine sunduğu

(17} MORRVS. o.g.k.• s.4e:
(ıay ''CHI'LDE. o.g.k .• s.37.
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sınırlı seçeneklerden en fazla yaran sağlayacak; diğer bir an
latımla doğayı en fazla faydayı sağlayacalk şekilde 'tüketmeyi'
sağlamak amacıylaqerçekleştltllmlşdurumdadır. Bu özelliğin

lse lnssrun daha henüz doğanın başatlığında olması demek
olduğu açıktır. insanın doğa ile mücadeleden yengi ile çıkması

iiçin llüıketicilikten, çıkıp doğayı 'üretrne'ye geçmesi gerekımek

tedir.

* Bu dönemin eğitim iletişimi uygulamalarının temelinin 'Sözlü
(ya da konuşmaya, sese dayah)' iletişim tekniğinin oluşturul

ması-önernll bir özelliıktir. Bu teknik günümüz yaşamında 'öğüt'

olarak tanımlanmaktadır. Bunun yanında günlük mücadele et
ıkinlilklerinin reslrnleştirtllp duvara yansıtılması ile kurulan ile
tlşlrnln de önemli eğitsel işlevleri olduğu düşünülebilir.

*B'u dönemin eğIleUşimi etkinllklerlnln temelini "eğitim ileti·
şiminin'yöntemlerini öğl'ienmek için öğretim" olarak gıörmeık

gereıkir. Sonraıki kuşaklara daha yetkin ve etkili bir eğitim

desteği vereibilmenin en önemli gereklerinden birinin "kalıcı

eğitsel ileti" oluşturmak olduğu düşünüldüğünde, sözü edilen
mağara duvarlarında ölümsüzleşen ,görsel iletilerin ne denli
önemli olduğuçıkarsanatıllecektlr(19).

,Bu gelişmeye koşut ve eşzamanlı olarak insanın fizyolojilk yapı

sında da 'önemli değişmeler kaydedilmiştir. Bu gelişmelerin özelllkle
bedenin ıkıonumu ile ilgili olanı. eğitim iletişimi Ile edinilen bilginin
en işlevselolarak yararlanmaya olanak sağlayacak duruma gelmesi
önemlidir. ,çünkıü ancak bu bedensel değişim ve uzuvların daha iş

levsel Jaıllenım olanağının kazantlması sonucunda edinilen bilginin
işe yarar hale gelmesi söZıkonuısu olebtlmektedlr (20). Bu gelişme

bir sonraki aşamada insanın doğaya kesin başatlığının sağlanmasın

da önemli bir ilerleme olan doğanın üretiminde daha işlevsel ola
ceknr. Tarımsal hay·ata geçiş olarak da adlandırılan bu gelişmede

insanın sözü edilen uzuvlarını ve gelişkin beynini daha sık ve yoğun

olarak kull anmas i gerekecektir. lletişlmln bir uyıgulama alanı olarak
eği.tim iletişimi çabalan da bu aşamada bilinçli olarak kurulmaktadır.

Artık doğa insanların doğrudan ilgi merkezi olmaktan bu aşamada

çıkrnııştır denebilir. Ancak henüz doğaya tam başatljk da sağlanama

mıştır,

t19} CHILDE, <J.g.k., s.35.
(20) a.g.k.
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Kurumsal/aşan ve Kurumlarla Mücadele Eden
insan Dönemi

Bu dönemdeki eğitim iletişimi etkinliıklerinden sözederken önemli
bir dönüm noktasmı vurqulamakta yarar varıdır. Bu gelişim ateşin

bulunmaeıdır (21).

Bu gelişme bir açıdan geleceğin endüstri toplumlarının simgesi
ve başlangıç işareti olan buhar malkinesine güç veren bir fizilkısel

olayolmaısı açıısından önemlidir. Bu gelişme. ateşin bulunuşunun

pıati'k işlevini vurgulamakıtadır. Bu buluş bir diğer işleve daha sa
hiptir. Ateş. bilqlnln ve eğitimin simge'si ve bu nedenle de önemli
bir mitolojik öge olaralk geleceğin insanının yaşamında yer alacak
tırv'Özelllkle Yunan mitolojisi içindeki yer ve lşlevl bu aşamada. ça
lışmanın amacına hizmet etmesi nedeniyle üzerinde durulrnaya de
ğerdir.

Ateşin bulunuşu insanlık tarihi ve evrimsüresinin aşamaları

'içinde önemli bir devrimin başlangıcını belirtmektedir. Bu devrim
insanın, doğanın başatlığmdan kurtulup doğaya başat olmasıdır. in
sanin bu devrimi gerçekleştirin~en en önemli dayanağı bilgiyi edin
me ve kullanma becenelnl -qösrerrnestdtr. Bu gelişme mltolollde,
bilgi ateşlnln tanrılara öZıgü ve yalnızca tanrıların yararlanmaama
açık bir kaynalk olarak Olimpas'taıki taprnakta alıımnduğu ve daha
sonra yarı tannsal birvarlık olan Prorneıheus'un bu bilgi ateşint

. Oltmpos tapınağındançalaraık insanlara verip. onların yararlanması

na açması ile simgeleştirilir. Bu bilgi ateşi özelllkle demtr işleme

s-anatının incelilkierine ilişkin bilgileri lçermektedlr,

Bu vel'i1er eğitim tarihi açısından irdelendiği ve çöııümlendiğin

de şu sonuçlara ulaşmak olasıdır:

* Bilgr ateşmin tanrıların tapınağında tutsek edilmesi, diğer bir
anlatımla tanrıların tekelinde olması ile insanlığın, doğanın

başatlığrrıda oldukları dönemin çağttşttnlmak istendiği düşü

nülebilir. Ollmpos bu mitte Insanüstü güçlerle donatılrruş ve
bu nedenle de insanı başaıtlığında tutan doğayı slmqelemek
tedir. Ollmpostekl tanrıların 'yeraltı tanrısı', 'deniz tanrısı' ve
ya 'rüzgarlar tanrısı' vb. olarak adiaınd ırıl ması bu savı destek
iernektedl r.

(21) o.gJk.
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Bu özelliiklerin tannsal özellikler olaralk tanımlanması, yani in
san'Üls1ıügü1çler olarak gıönülmesi de insanın bilgiden yoksunlupu ne
derılyledlr. Bilimsel çalışmalann da ortaya ~oyduğu giibi insanoğlu

nun gözleıdiği arıcek nedenini açJ~çaçözemediği ve gerçekleştiril

mesi güoünü aşan olaıyıara tanrıısal bir özellik ve değer atfetmedav
ranışı vardır. işte bu 'eğilim burada da kendini gıöstermiştir.

* Prometheus'un yarı tanrı yarı insan niteliğine sahip olma
sının da bu noktada önemli ve işlevsel olduğu düşünülebilir.

Bu kişilik özelliği insanlığın doğanın başatlığmdan (kurtulup
doğaya başat olma ve qeçlşlrn dönemini simgeled.iği ileri sü
rülebilir. Zaten Prometheusun ki'şiliğinin devrimci bir ikişiliık

özelliği. taşıdığı rnltolojlde de açıkça vurgulanmaktadır. Pro
metiheus devrimi simgelemeiktedir.

Bu kişiliğin Ollmpostan tanrısal bilgi ateşini çalıp insanlara ver
mesi ile de devrim başlamış olmalotadır. Bu devrim insanın doğaya

egemen olmasıdır.

* Tanrısal bilgi ateşinin içerdiği bilginin özelljkle demir işleme

ciliği sanatma ilişkin olmasının ise ayrı bir önem ve işlevi

olduğu ileri sürülebilir. Bu ateşin lçerdlğl bllql, birçok insan
lık tarihi araşnrması ve yazarlanrun da üzerinde ortaklaştığı

gibi. insanın doğaya başat olma devrimini gerçekleştirinken

metali lşlerneyl öğrenme,sine yardımcı olmuştur. Doğaya ba
'şat olan in!san dönemi insanın metali işlerneyi ve kullanmayı

becermest ile başlar.

Sonuç olaralk özetlemek g'ereıkirse bu mit, insanın demiri işle

meyi öğrenmeısine yarayan bngiyi elde ettiğini ve böylecede doğaya

başat olduğunu anlatmarya çalışmaktadır.

Bu bilginin ve gelişmenin başka bir bllqlnin değil de özellikle
demirin (ya da metalin) işlenmesine iliışıkin bilginin elde edilmesi
ile gerçekleştirilebilmesi ise bir başka açıdan önem taşımalktadır.

Bu bilgi uyqulayırnblllrnsel (teknolojık) ve endüstriyel gıelişme için
ge'I"E~'ksinilen bilgidir. Bu özelliik insanın doğaya başat olmasında uy
gıulayımbilimsel bilginin özellikle gere~sinildiğini çağrıştırması açı

sından önemlldlr, Özet bir anla,tımla;. insan doğaya başait olurken uy
gulayımbilimsel bHgiyi -ilkel düzeyde de olsa- kullanmıştır demek
olasıdır. Arıcak u~glJlaryıırnbilim ve qereksinilen bilıginin ilke! düzey
de olması bu gelişmenin, devriminin başlamasını enqellernlştlr çün-



kü. insan, en gelişkin u)'igula'YımbHims'el [teknolojlk) bilgiyi ancak
yirminci yü~ılda kullansbllrnlştlr (22).

Uygulayımlbilimin insan yaşamına girmesi onun yaşamında köklü
değişilkli1klerin gerçeıkleşmesine neden olmuştur. Bu deği1şilrkiklerden

en başta geleni giderek ayrımlaşan ışbölümünün insan yaşarnmda

hakim olmaya başlamasıdır. işbölümü öz olarak insanların biraraya
gelme'si ile oluşan tıoplumların varoluşlanru gerçek kılmak için ön
celikle üretim eylemlerinin sürekır kılınması ilkeslne dayanır. Top
lumun ve insanın g'erek doğal gerek tıüretilmiş gerelksinimlerinin
karştlanabllmeslnln öncelikli koşulu .sağlıklı bir işbölümü oluştur

maıktır. Arıcak özelllkle toplumsal gerelkıs,inimlerin karşılanması söz
konusu olduğunda bireylerin teker teker yürüttükleri üretim eylem
leri yeterli ol amarnaktad i r. Toplumsal gereıkısinmelerin nicel olaralk
bü!}llüıklıüğ'Ü blreylerln tüm g'ereıkısinmel'erini kendi üretim olanakları

ile karşılamalarını olanakısızlaştırır. Bu nedenle de her bireyin, top
lumun bir gereksinimini karşılamalk için, ancak bunu da yıülksek üre
tim kapasitesi ve verimliiiikle gerçekleştirebHmesi gereklidir. Bu iş

leylşe göre her bireyin tıoplumsal gereksinmelerinin ayrı bir bölü
münü 'karşılamayıkendine (ya da qörev) edlnmes! qerekmlştlr. Bu
gelişme Işbölümü olara/k başlamış ancak sonraları lşbölürnünün bir
ileri aşaması oları uzmanlaşrnaya dönüşmüştür.

. lşbölürnü ve uzmarılaşma önce toplumsal ve sonra da bireysel
gerelkısinmelerin daha yeterli olaraık ikarşılanmasını sağlamış ve ge
rek bireysel gerek toplumsal düzeyde birtakım yeni gelişmeleri 9'Ü~

dülemiş veya gerçelkleştirmiıştir (23). Bu gelişmelerden bir tanesf
toplumsal yapıya yeni bir işlev ve tanım kazandırmış olmasıdır. Do
ğa ile mücadele edenanca!/< kesin yengiye ulaşamemiş olan insan
döneminde toplum, belirli bir amaç etrafında belirli temel' kurallar
altında toplanmış insanlar!?ütıünü olarak tarurnlanabllmektedlr. ü"f"'
sa ki, doğayı denetim altına alan insanın oluşturduğu toplum, Işlev

'sel birimlerin biraraya gelmesi ile oluşmuş bir 'sistem' niteliğine

l~a'V'uşmuştur. Bu 'nitel değişim işbölümü ve uzmarılaşma ile gerçek
leşmiş ve desteklenrnlştlr, Işbölümü ve uzmanlaşrna, zamanla nitel
ve nicel gelişmeler göstermiş ve 'kurumları oluşturmuştur. biğer bir
anlatırnla, toplumun oluşumu artjk.aralarmda, uzmanlık alanında iş

bölümünü gerçekleştirmi'ş bireylerin, Işlevsel bir bütün oluşturup;

(22) o.g.g,. s.7'1.,
(23) o.,g,g,. '6. 1'11;
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di2Jgeli çalışmalan yanmda belirli bir uzmanlık dalında iŞibölümünü

gerçekleşti'rmiş; küçük insan gruplarının Işlevsel bütünlüğü ile oluş

turulan dlzqe işleyişi ile sağlanmaktadır. işte kendi uzmanlık dalla
rında işbölümü gıerçeıkleştirmi'ş ~üQütk insan grupları. 'kurumlar' ola
rak tanım ianaibNınıeıkted i r.

* [nsanlann oluşturduğu her toplulukta olduğu gibi kıunımların

da kuruluş ve lşleylş amaçlarına en yakın ulaşım olanağını

sağlayacalk kural, yasa ve gelenekleri varıdır. K!urumsallaşan

insan dönemi insanın değinilen kurumları; değişik amaç ve
işlevleri gerçekleştirebilecek yapıyı oluşturup i-şletme ve bu
Işleylş] düzenli ve sürekli kılacak kural. yasa ve gelenekleri
'g,eliştirme etklnllklerlni lçerlr (24).

Bu dönemin insanı artıık genel toplumsal hedeflere ulaşmak ya
da hizmet etmek için ailenin yanında ve hatta dışında bir takım gıö

rev, yetki ve işlevlerle donatılmaya başlamıştır. Bunlar üyes] bulun
dukları kurumlarca belirlenmektedir. Bir üretim etkinliği sürecinde
ÜLünün üretllmesl için çalışan kurumlar yanınıda bu ürünü pazarla
yan; elde edileiıgeliri paylaştıran: ürünü 've toplumsal çıkarları ko
ruyan 'kurumlar doğll)1uş ve geHşmiştir (25).

Bu geUşmeler beraberlerinde bir sosyal iradeyi diğ'er bir anla
tımla 'yönetim' işlevini üstlerıecek kurumları g'ereıktinmiştir. Özellikle
M.Ö. 6000 ve 3000 yılları arasmda değinilengelişmeler artık tüm
özellikleri He bugünkıü kentlerin bir azgelişmiş örneği olan kent ve
kentsel yaşamı doğurmuştur. .

Kurumsallaşan insan döneminde insanlar artık kurumların birer
birimi haline gelmişleııdir~ insanlararası iletişim artık doğrudan de
ğil; ilişkileri düzenleyen ,kdrumlar aracılığıyla ve dölaylı olarak ger
çekleşrnektedlr. Bu dönernde insanlar bu Illşkller] 'kıurmaık amacıyla

llqllerlnl kurtırnlara ve kurumlar araısı lllşkllere yöneltmişlerıdir de
ne/bilir.

Kurumsallaşan insan döneminin .eğitim etklnllklerlrıe baıkıldığın

da ise şu özellikler jjözleneblllr:

* ·Kmums'allaşan insan döneminde doğaya' başat hale gelen in
san öncelikle doğadan edindiği bllqileri ikendi qerekslnlmle-

(24) o.g.g., s. 132.
(2!5) O.g.g., 8.1'57.
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rini karştlarnakIçln kullanmaya yönelmiş ve bunun yollarını

araştınp öğrenmişil:!ir(26). Bu öğren'im çabası prattk yaşam

bllqllerlnl edinme eğilim1nden doğmuş, sonunda da g'eleceğin

endüstrileşrne etklnllklerlnln temeli olmuştur. Bu bilgilerin
toplumsal işbölümü çabalan He bütünleştirilmesi ile endüstrl
leşme atılımlarımn iJlk adımı atılmış olmaktadır. SÖZlÜ edilen,
işbölümü ya da işbirliği toplumun çekirdeği olarak kabul edi
lenalle içinde bile etkili olup u)'lgulanır halejjelrnlş hatta bu
,gelişme yönünde bir zorunluluk doğmuştur denebilir (27). Bu
b'ilgHer ve eğitim düeenl içerik, yöntem ve amaçlar açı'sından

birbaşka yaklaşımla "meslek" eğitimi olaralk tanımlanabilir.

'Bu dönemde gerek kentsel yaşama geçiş gerek toplumun yö
netimi gibi ögelerin de insan yaşamında önemli yerler alma-

.ısıyla eğitim u)'lgıu!amaları bir başka kimlik daha 'kazanmıştır.

Bu ise blr eğitim süreciolarak toplumsallaşmanın bir boyutu
olan "kurumsallaşma" dır. Hatırlanacağı g'iibi kurumsallaşma

eğitimi öneelfkle mesleki alanda uygulanmıştır. Ancak yerle
şilk yaşamın geJi,şıkin6rnekleri olan "kentleşme" ya da "dev
letleşme" ve "uluslaşma" ile eğitim, toplumsal yaşamda kay
dedilen geJi:şmelere koşut olarakkurumsallaşmanm ka)'ldettiği

'gelişmelerden b'iri olmuştur (28).

Sözü edilen ilçurumsallaşma aşamasında giÖsteril en eğitim etkin
likleri de bu gelişmelere kıoşut olarak değişme ıkayırletmiştir. Bu et
klrıllklerln özünü toplumaallaşma etkinliıklerinih başlangıcında sap
tanan ilke ve tekniklerde gıörmek olasıdır. Daha açıık bir anlatımla,

eğitim süreçlerinde aktanlan bilgilerin işlevi alleyl ayakta tutup
süreıkl'iliğini sağlama amacıyla başlamış; daha .sonra grupların, kent
sel yapı ve yaşamın, en son olaralk da devlet yapı ve kurumlarının

ayakta kalmasını, sürekliliğinin sağlanmasma yararlı olmak olmuş

tur. Ayrıca bu süreçlerde aktarılan bngi dlzqeleri öncel-eri aile ter
blyesl, sonra gelenek ve görenekler, devletleşrne aşamasırıda dü
şüngüler ve yasalar niteliğini' kazanmıştır.

Özelllkle kentsel toplumsallaşrna ve devletleşma aşamalarında

eğitim etıkinl'iıklerinde. üzerinde önemle durulması geretken bir geliş-

(26) a.g.k.
(27) a.g.k.
(28) Encyclopedia Brltannica; Hlstorv of EducaNon. Encylopedia 8ritonnico, lnc.,

Vol: 7, USA. 1970, s. 983.
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me daha kaıydediımiştir. Bu g'elişme, kurumların, insanın toplumsal
yaşamında görlÜlmey,e başlanması ve etkin hale gelmesi ile eşza

manlı hatta onun doğlJl'gusudur. Bu gıe llşme , eğitimin resml olma
yan kaynaklann denetiminden ve yürütülmeısinden çıikarılıp devlet
denetim ve yürütrnesi altında bu hizmeti yıürıü1ien ve "okul" olarak
tanımlanan kurumların düzenleme ve yürütmesine verllrneeldir, Ku
rumsallaşan insan döneminde, yaşamının her evresinde olduğu gibi
eğitim etkinllklerl de artıkkurum işlevleri araısında seyılmaktadır.

Okul adı verilen kurumlarm resmi nlteljkl] birer oluşum olaralk
bellrmesl ve devletin dıüşüngüsün1ü yaygınlaştırmakla görevli hale
gelmeleri bu no/kıtada bir konuyu tartışma gündemine getirmektedir.
Bu konu, devletin ni'telrğidir. Bu konu, eğitim ve öğretim 'kurumları

aracılrğıyla devletin belli düşüngüleri etrafında Insanlan 'birleştirme

si nedeniyle önemlidir. "Devletin düşüngüsünün temeli nedir?" so
rusu bu açıdan önem kazanmaktadır.

Devletleşme ve bunun uzantısı olan uluslaşmanın insanların nt
celolarak bÜi}'\üık ortaklaşmalar kurmalarını ifade eden toplumsal leş
ma boyıutlarıdır. Ancak, insanları toplumaallaşma boyutunda biraraya
getiIrmek iIÇ'in belirli bir glÜ'düleyici güce qerekslnlm vardır. Bu gü
eün, tek tek bireylerin ya da grupların sahip olamayacağı kadar üs
tün yaptırım ve etki güoüne sahip olması gereklil'iği kaçınılmazdır.

Bu nedenle ulustan ve özellikle devletten söz ederken öncelikle de
ğinilen yaptırım gücüne sahip bir iradeden sözedildiği açıktır. Bu
qüç, kurumaallaşan insan döneminde tanrısal nitelik ve güçlere sa
hip kırallar ya da kabile reisieri vb. tarafından temsil edilmiştir.

inançlar blrkorkımun, bu dönemlerde insanlar üzerinde önemli
bir biraraya getirici -dlğer anlatımla toplemsallaştmcı-etki yarattığı

bilinen bir gerçeıkJtir (29). Bu nedenle bu dönemin e·ğitim ve öğ'retim

kurumları önceljkll olarak devletin vakurumlannm etk! güoünü ve
düşünpüsünün yaygınlaştırma1ya yönelik olarak işlevlere yüklenmiş

lerdlr,

Aslında kurumsallaşan insan döneminde devlet, toplumsal ya
şam Tçlrıde oluşmaya başlayarı bırtakım gelişmelerıe koşut olaraik
önernil bir gere1k!sinmeyi karşılamaktadır. Bu gereıksinim, toplumun
gi1dereıkai}'rıntılaşan uzrnanljk etklnllklerini ve işbölümü içinde, bir
birinden aıyrılan toplumsal birimler arasında, yasaların iletişim özel-

(29) A.g.k .• s. 132.
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liğine dayalı lletlşlm gereı~sinimidir. ileride daha ayrıntılı olarak de
ğinileceği giıbi, aşırı ayrıntılı Işbölümü ve uzmanlaşma, toplumu oluş

tuıan birey ve birimlerin ilgi alanlarını birbirinden dk farklı kılması

nedeniyle; toplumu ayskta tutan iletişim ilişkilerinin zayıflamasına

giderek ortadan kalkrnastrıa neden olmuştur. Toplumsal bütünlüğün

temeli oları lletlşlrnln ortadan kalkmas. Ise toplumu oluşturan birim
ve bireylerin dışında bir toplumsal varlığın blrbtrlndenkopan birim
ler arasında çözülen lletiş'lm bağlarını yeniden kurması ya da ayakta
tırtmast gerekir. Bunu ge~çekleştireoeık olan toplumsal varlığın ba
şanya ulaşabtlmest için ise belirli blr yaptırım gücüne sahip olması

vazqeçilrneyecek bir gereıkli:(jıktir.

İşte tartışılan devlet, kurumsalleşan, toplumsal yaşam içinde
blr anlamda bu lletlşlrn kurumu olmagıörev ve işlevini üstlenrnlştlr
denebilir. Devlet bu işlevi ve g,ör,ev'i üstlerılrken dinsel inançları ve
eğ'itim. öğretimetkinliikle·rini birer iletişim aracı .;y·a da kanalı- ola
rek devreye sokmuştur.

Bu nedenle Kurumsallaşan insan dönemindeki eğiltim etıkinlikle

rlnlrı bir bölümü dlnsel nltellkll devletin 'kurduğu okullarda yürübül
-nüstür.

* Eğitim etkinliklerinin Kurumsallaşaninısan dönemindeıki okul
lar aracılığıyııa yürütülüyor olmaısı eğitim iletişimi alanında

yeni bir gelişmeyi· qöstermektedlr. Bu gelişme "yazı"nın ku
rumsallaşan bir iletişim aracı olaralk kullanımının ve 'öğreni

mi'nin blrer tdevlet jcururmı olarak 'okulların tekelindeki eği

tim iletişimi aracı olarak değerlendlrllrnesldlr. Bir diğıer an
latımla yazı, bu kurumlar aracıhüryla bir 'resmi iletişim ka
nalı' niteliği kazanmıştır, Okullarda uygulanan eğitimin ilk
adımı yazıyı öğrenmek olmuştur (30).

Yazma ve okuma Öğrenimi devletin nltellğlyle bağlantılı ve ide
olollsine koşut olarak dinsel nltellklt ancak devlet tekelinde bir ~ği

tim iletişimi etkinliği olaralk değerıendıirilımi.ştk, Kısaca yazma ve
okuma henüz 'yaygın kullanıma açık' değildir'. Bu 'Özellik yazma ve
okumavı becerert klşllere bir dinadamı ve. aynı zamanda da bir dev
let adamı olma şansın i tammıştır (31). Bu özelliık aslında 'yazının ile-

(30) o.g.g., is. 189.
(31) KORı~MAZ A1JEMDAR; Haberleşme Tarıhı. Ankara, LT1.AJkddemisi Vay., Anka

ra, 1980, s. s,
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tiyi kalıcı kılma'sı bir diğer anlatımla da iletiyi 'ölümsüzleştirme'sin

den kaynaklanrmşnr (32). Yazı yazma ve okuma kişiye bir tür doğa

üstü ,güçlere sahip olma özelliğ'i sağlıamıştır. Bu ise herkesin okuyup
yazamamasma karşın yszıcmm bu yeteneğe sahip olmasına ve ya
zının doğa üstü nitel'iğe saıhip bir araç olarakgörülrneslrte bağlamak

olasıdır.

Bu saptamalardan Kurumsallaşan insan döneminin okullaşan eği

tim etlkinl'iıklerinin ilkadımı, yukanda sö~ü edilen iletişim kanalını

açmaya, alkuma ve yazma öğrenmeye yönelik olduğu anlaşılabilir.

Bu aşama aslında, çağdaş eğitim ettkinliklerinin ilik adımı olanileti
ya da bilginin kalıcılığının sağlanmasını prensip edlnmesl nedeniyle
ayrı bir öneme sahiptir.

Yazıcı okullanrun eğitim etkinllk ve yöntemleri üzerinde de bu
noktada durmakta yarar vardır. Yazı yazma ve öğretimin yöntemt ise
yine usta çırak Illşklsl içinde g,eııçeıkl1eştirHmeye çalışılmıştır (33).

Kurumsallaşan insan döneminin yazıcı okulları, yalnızca rahip
ya da memur olacak erkalk çocukları lçln kurulrrnış kurumlardır (34).
Bu da yazı yazma ve öğrıenme etkinliğini1n dinsel niteHlkli devletin
tekelinde olmasının da bir gıösıtergesidir..

Bu okullarda uygulanan eğitlm ve öğretim yöntemlerinin temel
prensibibir taş parçasına yazılmış yazıyı, zamk ve mangal kömürürı

den yapılan mürekkep kullanarak kıreçtaşı parçalarına IkıoP'Ya etmek
tir. Okullardaıki erkeklerin yaşı büyüdükçe, bütıün belqelert paplrüs
sayfalarına ıkopya ederler ve daha öncekiler gibi, onları da yükselk
sesle ve makamla okurlardı. Görülen şu ki, Mısırlı çocuk kendi 'kita
bını başkalarından kopya i ederek yapar' ve bunları ezberlerdl. Böy
lece bir eğitsel iletişim ve yöntem kavramı kurulmuştu.

Tüm bu anlatılanlardan çıkantatıllecek somrç olarak ~uriumsal·

laşan insan döneminde, eğitim etklnllklerl adına'kaydedilen geliş

meler şöyle stralanabtllr:

• Kurumsallaşan İnsan döneminde,' toplumsal alanda yaşanan

gelişmelerekıoşut olaralk etkinliikleri, o~ul adı verilen flzlkse!
rnekanla sınırlı bir lletlşlrn içinde kurumsallaştırılmıştır.

(32} CHI<lJDıE, is. 189.
(33) 'BENDIıNG. S. 138.
(34) a.g.k.
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.. :Bueğitim iletişimi ortamında henüz eğ'itim u)lgulamatarının

ilik adımı olan okuma-yazma öğretilmektedir. Bu etkinlik, eği

, tim etikinlilkleri için gereıkl'i olan iki gereksinimi 'karşılamak

tadır. Bu;nlar:

i. Yazının öğretim ve öğ,renimi ne eğitsel nltellkl! lletlye. de
ğişmeden kahcıhk olanağı tanınmıştır. Böylece bllqlrılrı de
ğ'işip bozulmadan kuşakten kuşağa alctanrm mümkün ola
bllmlştlr.

ii; "Etkil:i eğitsel iletişim" lçln kalıcı eğ'its'el ileti mutlak bir
'gere1klS'inimdir. Eğ'itısel iletinin :kalıcılığı ile etkisinin kah
cılığı ile doğru orantılı olarak artar ya da azalır. O halde,
'yazılı eğitsel iletinin kalıcıhğ. ile iletinin etklairıln kalıcı

Iığı doğru orantılıdır.

.. Kurumsallaşan insan dönemi devletin, eğitim'in insanları et
ktlemedekl glüclÜnıü kavramış olmasından ötürü, eğ'itim etkin
Iilklerine e'lattığl ve bu eıtlkinliıkleri düeenlemeyt tekeline al
dığı dönemdir. Bu davranış, dinsel devletin eğ.itim alanında da
dinsel lçerjkll eğitim programlarını ön planda tutması sonu
cunu doğurmuştur. Yazıcılık okullarında okuyanların birer din
ve ayını zamanda da devlet adamı olmaları bu savı destekleyen
temel göstergelerdir .

.. 'Bu dönemin eğitim etklnllklerlnln bir diğıer alanında pratlk ya
şam b'ilogilerinin eğitin~inde 'de toplumsal yaşamda görülen
Ikurumsallaşma eğilimine ılroşutgelişmeler görülür.. B'ir son
raıki dönemde temel karakterlstlk olan teknolopk gelişme ve
endüstrtleşmenln ilk temel adımı bu dönemde atılır. Ancak
bu alandaıki bilgi ve vıerilerin yazı k'ullanaraık kahcilrğrrun sağ

landığı ulaşılaibilen kayınaklar lişığında ileri sürü iebtl ir. Daha
sı teknoloji ile ilgili bllqllerln öğretimi için, fi'zjIJ<ls,el mekanla
sıınırlı ve herhangi 'bir özeık (merkez) tarafından prıogramlan
rnış bir okuldan da sözedilemez. Bu alandaıki eğ'itim, sözlü

i

iletişim kanalıyla kuşaktan kuşağ'a aktarılan, gıözlemler ile
desteklenen ve deneme-vamlma )'Ioluile sahip olunan bilgilere
dayaltdır. '

.. Bıu öğr'enimin okul-iç! 'örgün' eğitim etklnljklertrrln. proqram
temellnln yazı öğretmeye yönelik olması yanında bir başka

'özelliği de yayıgın bir eğitim talebini karşılamak amacıyla ya-
pılmış olmamasıdır. .
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Arıesk kurumsallaşma dönemıinin bu ilk aşamalannda. bu döne
me 'kadar olduğu gibi insanın yaşamında ola.gelen her gelişmen'in

tekelinde yatan preınsip öncelikle insan yaşamını iyiyıe götürücü
olmakta, onun yararlanmasına, mutluluğuna hizmet etmektedir. Bu
temel prensip doğrultusunda, kurumsallaşma etkinlikleri de başlan

gıçta insan yaşammda sorunlan en aza lndirmlş ve onun daha az
mücadelelt, daha rahat ve daha mutlu olmasına hizmet etrniştlr. An
cak kurumsaltasan insan döneminin ikinci yansı olarak tanımlana

bileceık kesitinde kurumsallaşma e'tıkinliği' ve dolayısryla da kurum
lar insana katkıda bulunmayı bir kenara bıraıkıp öncelikle kendi ya·
rarlarına, 'kurumlardan yararlananların gerekısinmelerin'inönıüne çı

karmaya başlamıştır.

SÖ~Ü edilen değ'işim öncelikle sosyal iradeyi temsil eden yöne
timin lşleylş prensiplerinde gönülmüştür. Yönetim kurumunun işlevi

başlanqıçta halkı bir arada, bir bütün olaralk tutrnektır. Arıcak sözü
edilen dönemden başlayarak yönetimin temel prensibi halıkı kendi
çıkartanna hizmet etmekIçin çalıştırmaya daha fazla ağırlık verir
olmuştur. Bu anlamda kurumların ve bu kurumların en gelişmişi olan
devletin, toplumun dışında ve üstünde bir kurum olması ile son had
dine ulaşmıştır (35).

Sözü edilen kurumlar başlangıçta toplumun varoluş ve varkalışı

için önernli birişlevi, iletişim kıurumu olma işlevini üstlenmişlerken,

şimdi toplumun yararına kurdukları iletişim ağını kendi varkalışlanru

sürekli kılmaık için değerlendirir hale gelmişlerıdir. Bu kurumlar -baş

ta devlet olmak üzere- söz konusu özellikleri gereği toplum yaşamı

Içinde önemli ve saygın bir yere sahip olmuşlardır. Ancak yönetim
işleviıni üstlenen bu kurumlar aynı zaman sürecinde toplum içindeki
iletişim bağlarını kurma ve ayakta tutup işletme tekellrıl de ellerin
de toplamış oluyorlardı. Böylelikle de' toplumun yaşam il1işlkilerini

denetleme ve yönlendirme olanağını elde etmiş oluyorlardı.

Yoğun uzmanlaşma toplumu oluşturan bireylerin Hgi alanlarının

giderek daralması. yeni yetişen kuşakların bu daralmış ilgi alanla
rının dışında kalmasını zorunlu kılmıştır. Bu ise toplumun karşıtaş

tığı iletişim kopulkluğu kaynaklı sorunların arıdına bir yıen'is'ini eıkle

miştir. Toplumsal lletlşhnln kopuşu geleceğin toplumu olan genç
kuşaklarta lletlşlmln de kopuşudur. Bu ise toplumsal çözülmenın ge-

(35) CHILDE, 15.156.
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lecektekt tarih açıısından da geçerliliğini ve bu tehltkentn daha da
belirginleşmesi demektir.

Bu noktada yönetim yı,ine tehlikenin billrıclne varmış ve bu teh
likeyi gidermenin kendislrrin toplum üzerindeki etlkisini daha da
güçlendireceğinin farkına varmıştır. Bu etiki güoü hem toplumda do
ğen genel~s'inmeyi karşıhvor ve bu nedenle de Isayıgmlılk kazanıyor
olmasına hemde toplumun önemli bir kesitini daha etkls! altına alı

yor olmasına bağlamaık olasıdır. Bu noktada yönetim'in gereksindiği

destek yine bu ağ'a damgalarını vurarı kururnlardan gelmiştir. Daha
önceleri yaşam içlinde resmlyetren uzak bir süreç olaralk 'işleyen

eğitim süreci artık yönetimin destek ve denetimi altında yapay bir
süreçtir. Eğitim süreç ve uygulamalarının devlettn tekel! hatta de
netimi altında tutulmasmm ve bu nedenle devletin düşünqüsel ça
basını yürü1ıtüğü araç, kurum ve hepsinden nöemllsi bir medya ol·
ması prensibinin tarih süreclndekl temeli dıe atılmış olmaktadır.

Bu yönetim lşleylş prensibinin temelinde ise şu basamaklar yat
maktadır;

* Toplumu oluşturan bireyler hemen her yaş keteqorlslnde ayrı

ayrı düzenlenmiş proqramlar doğrultusunda ve smıf adı veri
len ortamlarda 'kıümelenmi:şlerdir.

* Bu ortam aynı zamanda onların kaırumla olan ilişkileri süre
clrıde allestrıln etklslnl hemen hemen sıfıra Indlrqemektedlr.

* Sınıf duvarları onların yaşamla olan lllşkilerlrjl de eğitim sü
recinde en aza Indtrqemelertne neden olmalktadır.

• Dış dünya ile tüm iliş'kileri koparıimış olan toplumsal birey
adayı artıık bu çatı altında kendllerlne sunulan ideolojinin yön-
lerıdlrrnestne tümüylıe a,çıı~ır. .

* ıBu kanal açıldıktan sonra da zlhlnlere işlenen yapı ve davra
nış kalıplan, istenen biçimlerde aktarılabilmektedir.

Bu süreç, bireyin en fazla bilgi geraksinmesi duyduğu çocuk
IUık dönemlerinden başlayarak en yetişkin ve en verlrnll dönemlerıine
kadar süregelmekte ve tak tip kafa yapı'sına Salhip bir toplum birimi
olaıak bukurumlardan ayrılmalktadır.

Okul adı verilen bu kıu rumiarın sahip olduğu etkllerne güoü ara
cılığıyla topluma yeni kartılan birevlere yönetim ve onun uzantısı

olan devletin gerelkliliğlinin kabul eftIirilmesi; bunun yanında ona
ita.a1Jin kaçınılmaz bir gereklilik olduğu bilinci kolayca aktanlabllmlştlr.
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Eğitim ve öğretimin bütünleştlrlol ve uyemlulaşnrrcı etkisi top
lum genel'ine yıöneltildiğinde bir başka gelişme oluşmaya başlemış

tır. Bu glerelkJsinim, bu dönem içinde henüz, daha çok yönetilenin duy
duğ'U bir gerelkJsin'imdir.

19. yüzyıl başları toplumlar genelinde yönetim kademeleri, dev
let ve kurumlarına toplumsal etkllerln başladığı dönemler olmuştur.

Bu tepkiler hem düşünsel hem de eylemsel düzeyde gerçekle'şmiş

tir. Bu tepkiler giderek, çatışma düzeyine ve geni~kıitlelerin deste
ğini görmeye başlamıştır. Toplumları oluşturan katmanlar arasında

gözlemlenen bu devinim sonuçta toplumaal düzen'in oluşturulmasma

ve kabul ettirilmesine yarayan toplumsal düzenleme ve eğitim an
layışının işleyişi ve 'kurumlarını da kapsayan bir değiştim süreci 'içi
ne girmiştir. Bu değiş'im baskıc: devlet anlayışının yerini toplum
sal devlet anlayış ve uy·g'Ulamalarına bırekması olarak tanımlanabi

lir (36). BU değişim ve gelişmeler sonuçta devletin denetimi ve te
kel'inde bulunan eğitim kurumları artık yalnızca yönetimin blzmetlrı

de birer kurum olmalktan çıkmış. tüm toplumun hizmetinde 'kurum
lar haline gelmiş~ir. Aslında bir yönü ile bu toplumsal gel'işmeler

toplumun yönetimini üstlenen kurumların etki alanlarını daha g'eniş

kitlelere yayma olanağını sağlamıştır.

Kurumlarla Mücadele Eden insan döneminde eğitim lletlşlrnl

adına bir gelişmeden bu aşamada sözetmekte yarar vardır. Bu da
baskı msklnasınm bulunuşudur. Bu gelişmenin temel yararı eğitsel

iletinin -dlğer bir deyişle bilginin- geniş kitlelerin yararına eunulrnası

olmuştur (37).

Bu saptemadan da anlaşılacağı gibi baskı teknolojtslrrln eğitim

lletlşlrnlne yaptığı ıilık etlki, sınıfların büyüme'si ve eğitimden yarar
larıarı insan sayıısının artması olmuştur. Diğer bir anlatımla katkı

"nlcel" olmuştur. Faydalarulabilen 'paketli ileti sayısı' arttığı oranda

(36) METIN KAZANCI, Halkla ilişkiler Açısından Yönetim ve Yönetilenler, Ankara
Üniversitesi Siyasal BilgHer Fakülıtesi Yay. No: 417, Ankara, 1978, s.5.

(37) BENDING, "Eğitimde en önemli değişi'kliği geıtiren şey nedir diye sorulursa
cok kişi bunun 'matbaa' nın bulunması olduğu yanıtını vertr, Yazıların baskı

ısıyla COğalması, eğitimi güçlendirmiış ve böylece. önemini, her okuyan açıkca

kcvrovcbllmlştlr. A,ncak. basılmış yazının yeni düzenlenmiş Hkokullcrdc, bü
yük sınıfları yaratmanın yanında, eğitim üzerinde açık bir etkisıi olmamıştır.

Baskı sanatının bulunuşu görülmeyen bir etken üretimi, bunun sonraki yüz
yıllardak'i etkisi büyük olmuştur. Söz konusu etken, basılı resimlerin kullc
nılmasıdır." s.141.
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bu iletiniın hedefinde de .artış kaçınılmaz olmuştur. Matbaanın bulu
nuşunun diğıer bir önemi de okııma ve yazma etlkin\iiğini btr azınlı

ğın uzmanlııkalanı olmakran ç ılkaJ'lmasi ve "eğitiımlin yaygmlaş:tırıl~

ması" olmuştur. Matlbaa aracıtığııyla yazılı ve kalıcı iletti üretimiuğ

raşısmda hem emekten hem de zamandan birilkim olanağı artmıştır.

Bu gelişmeleri'n, 'iletinin standai1:l\aştırllmasl'nıgel1ekli'kıldığı da blir
ger'Çlektir. Bu halde iletinin etki alanının geniş\iiği ile Iletlnln tektip
hale gelme'si arasında blir tür doğru' orentı kurmak yanlış olmaya
caktır. Bu özellik bir sonraki aşamada değinllecek olan kitle kavra
mıile kitle i1e1!işiminin il:k adımı olmaısı nedeniyle daha ayrı bir
önem taşımalktadır.

Kurumlarla Mücadele 'Eden insan .artrk kurumsal yapıların ken
dilerine çi~diği sırurlan içinde yine kurumlar aracılığı 'ile yüz yüze
lletişlrne yönelmektedlr. insanların ilgi.leri eği1!im iletişimi aracılığıy

la birbirlerine dönmüştür. Bu ş'ekil değinilen özelliklerinden ötürü
insan yaşamındaıki kltleselleşrneyl 'ifade ediyor deneblllr.

EndüstriJ~şmenlin Yarattığı Çağdaş YaŞI.am Koşunarı ile
Mücadeıle Eden insan Dönemi

Bir önceki aşamada beliren toplumsal çatışmalar sürectnde en
düstr1i devriminin gerçekleşmesi bir yandan varolan çatışmaları şid

detlendlrmtştlr. Bununla birlllete yıönetim kadernelerine. amaçlarına

ulaşma yolunda yeterli ve olanakları da sağlamışnr.

Endüstri devriminin doğalve gıözlenelbilen sonuçlarından biri
yerleşim merkezlerinde ve sanayileşmenin öııeği olan kentlerde bü
yük blr insan topluluğunun toplanmasmı koşullamıştır. Bu gelicşme,

yönetici güçlere eğitim iletişimi kanalında daha fazla sayıda insana
seslenme olanağı tanırruş olması açısından'önemlidir. Bu dönemde
söııü edilen yönetim kadernelerlnln, kitle niteUği: kazanan insan top
luluklannı e~kıilemede gözlediği koleyhklar nedeniyle -eğitilme ve
öğrenmeyi özendirmek; bu alanda oluşan gereıkisinmeyi körüklemek
ve yayıgınlaştırma1k; böylece yönetilen kitleleri kendi denetimleri ve
düzenlemeleri altındaikieğitim kurumlarına daha fazla çekme çabası

içinde oldukları bi ilnrnektedl r,

Aslında, ilik bakışta, çağdaş yaşam 'koşulları 'ile mücadele eden
.lnseru, kurumlarla mücadeleeden insandan fanklı düşünmek pek
olası değildir.
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Bu dönemin Hg'inç bir tarafı da dinsel kuııumların açtığı eğitim

kurumlarının ya geçerliklerini, yetkinliklerini büyük oranda yitirmiş

olmaları ya da tümüyle kallkmalarıdır. Artık toplumu düzenlemek için
yöneticilerin sırtlarını dayadıkları güç din kurumları değil endüstrl
ku rumland ır.

Bu dönemingenişş kapsamlı bir dölkiümünün yapılmas: halinde
şu özellikler ileri sirrüleblllr:

.. Bu dönemin insanı yaşamını sürdürebilmek için toplumsallaş

ma glere1kis'inme'sini, endüstri kurumları olan fabrikalar ve en
düstrtleşmerün doğur'glus'U olan diğer yan 'kurumlarda, bu ku
rurnlara katılarak karşılayaollecektlr.

.. Bu kurumların en büyüğiÜ Devlettir.

.. Devleri: etkigücünün sürekliliğini sağlayabilmeik zorundadır.

Bunun için etkileme ve güçlü olmalk olanağını elde etmelidir.
Ancak bu dönemde SÖiZJÜ edilen olanağa ulaşma yönteminde
önemli değişilklıiikler gerçe1kleşmektedir (38).

.. Devlete yönettiği kitle üzerinde etıklili olma olanağı sağlayan

en önemli kurumlardan biri eğitim kurumu olmuştur. Diğer

bir anlatımla bırkurumun etikinliği sonucunda baskıcı devlet
anlayışı ilkinci' plana düşmüş ve düşünqüsel çaba birincil pla
na yüıkselmliştir. Bunun nedeni eğitimin etki güoünün baskının

ıet/ki gücünün baskırun etiki glÜ'oynden daha yilkısek olduğunun

aniaş ılrnas ıdı r.

Endüstri devrimi adı verilen bu değişme, insan yaşamında basit
açıklama ya da yargılarla indelenemeyecek denli büyıUk ve 'kapsamlı

sorunlar ve değlşrneleri koşullamıştır. Herşeyden önce lnsanoqlu
üretim çabası için g'ereıkisindiğizamanı daha da uzatrnek zorunda
kalmıştır. Bu, kurumsallaşan Insan döneminde başlayan, kurumlarla
mücadele eden insanı daha ayrıntıya inen işbölümü ve uzmarılaşma

nın, Endısstrlleşrnenlrı Yarattığı. "Çağdaş Yaşam Koş.ull~rıyl:a Müca
dele Eden insan" döneminde daha ayrıntıya iner hale gelmesiyle
açrklanebllecek bir durum olmuştur.

Endüstrlleşmenin lkioşulladığı ayrıntılı iş'bölümünün kendi payına

düşen alanında dahafazla ırzmanlaşmayı gere\~sinen ve bu alandaki

(38) KAZANCI, a.g.'k., S.3.
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uğraşılarına daha fazla zaman ayırması gereken insanın. üretim et
klnllklerl dışında kalan yaşamı lçln ayırdığı boş zamandan daha fazla
özveride bulunmasını kaçırulrnaz hale jjetlrmlştlr. çocuğa uygulanan
aile eğitimlinin ise bu boş zamanlar içinde )'Iürüı:tülenetikinliklerden

olduğu açıktır. AileY'i oluşturan iki önemlı unsurun, ana ve babanın

birlikte çalışma zorunluğu, bu iıki unsurun da boş zaman bularnama
sorununu yaşaması demektir. Bu is-e ailenin çocuk üzerinde daha
az aile eğıilimi u"fgulayaıbilmesi sonucunu doğurmuştur. Glünümüz
toplumlarında gıiderelk ya'Y'glrnla1ş'an "Ana Okulu" ya da "Yuva" adlı

eğitim 'kurumlarının temel doğuş nedeni: qerelcslnllen ancak karşı
lanamayan aile eğ;itimi ger'ekısinimin'i. devlet eli ya da denetiminde
'Olmak koşuluyla, yapayolaralk karşılamalk olduğu böylece a'çılklık

'kazanmaktadır. Devlet. belirtilen yapayana ve aüelerle insan yaşa

mına daha derinlemesine nüfuz etme oranağına kavuşmuştur. Ancak
bu yapayana ya da aileler, topluma ginmeye aday bireylere. ailenin
sahip olduğu değerler sisteml ve !kutsallığı yanında hatta daha fazla
devletin niteliklerini aktarmakla yiÜ1kıümlıü olduğu ileri sürÜıebiHr.

Devletin yeni yetişen kuşaklann denetleyicl, yönlendlricl ve
kendini tanıno kabullendlrlci çabası bu eğitim aşamasınıdan sonra
hemen her eğ'itim aşamasında da sürmektedir.

Devletin bu çabaısının ilk mantılkisal açıkleması hedef öğrenci

kttlesine. toplumun ıkıoyıduğu sınırlamaları kabul ettlrrnesldlr. Düzen
fikrini aşılamek için de öncelikle bu kitleye, belirli zaman ve ortam
larda belirli çalışmalan ve etikinlikleri yapmalarıgerektiği bilincini
kazarıdırmakqerekmlştlr.Eğitim e'tikıinlilkl'eri okul adı verilen ortam
larda ve günıün belirli saatlerinde, belirli bir düzen lçlnde gerçek
leştlrlltr. Gerekısinilen bilgiyi edinrnek için kişinin ilgili kurum tara
fından belirlenmiş zamanlanda sınıf adı verilen ertarnlarda olmaısı

gereıklidi!'. Bu zaman kesttlerl dışında. vekıonan koşullara uyımadan

bu kurumlarda bulunmak bilgi gerekısinimin'in karşılanmaması ile
-sonırçlarur. Sözü edilen bilgiyi edinmek, toplurndabellrll roller üst
lenrnenln: diğıer bir anlatımla topluma katılmanın ön ıkıoşulu olduğu

düşünülürse, bu bilgiyi edinememiş kişilerin toplumda roller dağıtı

lırIken, bir rol üstlerılp topluma katılamama tehlikesiyle karşı karşıya

kalmaları sonucunu doğurur.

ıBiu yaşantıların bir baştkagıöl"ünümü'de şudur; devletin yöneti
leninden istediği :klişilik vıe davraruş yapıısını benlmsemek ve teme
Jıini onunkioyıduğu düzene uyum sağlamalk gereklidir. A1kısi takdirde,
devlette uyum sağlamış kişilerin oluşturduğu toplumun ve devletin
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I~oyduğu kmallara glöre düzenlemiş olan yaşamın dışmda kalmak
sözkonusudur. Bu ise bir insan olarak yoikiolmak anlamına gelir.

Bu dönemin devlet yanında ve hatta en az onun kadar et~in bir
başka 'kurumu da, bu döneme adını ·~oyımuş olan endiÜ'stri~urum

ları, diğer bir anlatımla fsbrikalardır. Bu iki kurum -devlet ve fab
rikalar- toplum Içinde göstel"dilkleri etklnllklet' açısından etikiii bir
eşgüldüm örneğ'i serqllemlşlerdtr. Daha önceki dönemde sırtını bas
kı güoüne ve dine daryamış ve bu kurumlarla eşgüıdüm kurmuş olan
devlet bu dönemde de fabrilkararla dayanışma içine ginmiştir. Bu ne
denle de bu dönemin eğitim et!kinli!klerinden ve işleyişinden söz
ederken endüstrinin bu alana etkilerinden sözetmek gereklidir. En
düstri devrimi ile! toprakaiz kÖ'Y'lülerin 'kasaba ve kentlere göç et
meleri ile 'büY1Ülk boyutlu bir nüfus artışının olduğu belirtilmiştir. Bu
gelişmenin ise fabrikaıda çalışacak işçi talebını 'karşılamaya yeterli
olduğu açıknr (39).

Bu aşamaya kadar yapılan açıklama v,e saptarnalarda eğitim ve
öğretim etkinHlklerine ya1klaşım:ların daha çok devlet denetimi ve
yönlendirtclllğl: eğlitimin ve öğretirnin devlet ve kurum çıkarları açı

sından önemi vUJ1gulanmıştl. Ancak, endüstri devriminin qerçekleş

mesl bu noktada farklı yaklaşımlarında belirlemeye başlarnasmı ge
rektlrmiştlr. Buqelişme ile eğ'itim ve öğretim etlkiinli!klerinin yanın

da öğrenme etkinlıi'kle'rine de ayrı bir önem kalanma!Sınl sağlamış

tır demek hatalı olmayacektır.

Endüstri devrimi, insanların önceki dönernlerle karşılaştırıldı

ğında yaşamalarını, daha farklı yaşam koşul ve ortamlarında sür
dürmelerini, daha farkl] iletişim Hişkileri içine girmelerini ve bilgiye
daha farklı blçirn ve yıoğuınlulklarda gerekis:.inim duymalanru koşulla

mıştır. Örneğin insanlar kÜÇ'Ülk nüfuslu ve birarada yaşanan köy y'a
da kasatıalarda yaşamalk yerine büy!Ülk nüfuslu ve dağınıık yerleşim

me rıkez ieri olan kentlerde yaşamak durumunda kalmışlardır. Kent
sel yaşamın koşulladığ: yerleşim dağını1klığı insanları blrblrlerl ile
iletişim kurmak için belirli' iletişim ve ulaşım araıçlarını bulup geliş

tirmeye . yıöneltmiştir. Endüstri devrimi, üretim tekniğinde kökten
bir değişme anlamına gelme~eıdir. Üretim telkniğJnde1ki bu deVrim
sel değişmenin e'kionomli1k ilişkilerin değişmesine 1"01 açma'sı p'oğal

dır. Gene her ekonomik ilişkinin gerelksindi'ği bir ulaştırma telkniği,

bir iletişim telkniği olduğu daha önce de vurqulanmrştı.

(39) ıEncyclopedia B~itannica. Q,g.:k,. S. 999.
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Sözü edilen yeni yaşam blçlm vekioşulları insanları eğitim ve
öğretim etıkinliklerinde esklsl ile kaıışılaştırıldığında daha fazla ve
derinlemesine bil'gi edinmeye zorlarmştır. BirÇldk bilim dalının alan
yazımnda 'bilgi patlaması" olaraık tanımladığı toplumsal g'elişmen'in

endüstri devrimi ile eşzamanlı olmasımn temel nedeni de yeni ya
şam koşullanna uyum sağlamada bng;iye duyduğu gereksinimin daha
fazla olmasmdan keyneklanmaktadir. Bu gelişme, eğitim ve öğretim

etkinlilklerinin yanında öğrenim etklnlik ' ve ıkavramının daha fazla
önem kazarunaema neden olmuştur.

Yoğunla'şan ve yaygınlaşan bilıgi ve -öğrenim gere1ksinirriinin, dö
neme ~dını veren endüstri gel:işmelerine daetklylp, endpstri kurum
larım buqerekslnlmi karşılayecek teknolojtyl üretmeye güdülemes'i
doğal 'bir g,elişme olaraık kabul edilmelidir. Bunun sonucu olarak da
değ,inilen dönernde hızlı bir bHgi toplama ve toplanan bilgiyi en ge
niş kitleye en hızlı şekilde yayma bu çağda, iletişim adına önemli
gelişmelerıin gerç,ekleştirilmesine neden olmuştur denebilir.. Özelltk
le teknolojinin lletlşlrn etikinlilkleri lçlnde daha yoğun 'kullanımıile

bu çağ yeni bir tanıma 'kavuşmuştur: iletişim Teknolojisinde Patlama
çağı ya da ktsaca iletişim çağı.

/ ,

Bu dönemlin insanının S'ÖZIÜ edilenbilgiyi ve öğrenme gerelkısi

niminin ikarşılanalbilmesi için teknoloji' bu alana birçok katkıda bu
lunmuştur. insanın dış dünyaya açtığı hemen her al'gı ve duyum ka
najından insanın bngi ve öğrıenme ger,eksinimini karşılayacak ileti
şim araçları bu dönemde üretjlmiştlr. Kitle iletişimi kavram ve araç
ları da bu çağın bir özelliğidir (40).

Bu uyıgulama ve etkinlik alanı inaanın dış dünyaya açılan en
duyarlı iki algı kanalmaen fazla araçla seslenme olanağı tanınmaısı

açısından önemlidir. Endüatrlleşrrienln yarattığı Ç'ağidaış Yaşam Ko
şulları ne Mücadele Eden insanın 'kentsel yaşam ortamında qiderek
daha fazla 'anonimleşen i1~şkiler'i içinde bu etklnljklerln işlev ve de
ğeri de giÖre'ceH olarak artmıştır. Bu araçlar aracılığı'yla dağınıik yer
leşim alanlannda yaşayanlar arasmda. bngL Iış verlşlne dayalı ortak
laşma, bir ortak yaşarn kurabilmak olası hale gelmi'ştir. A. Toffler,
bu g'elişmeyi şöyle değerlendlrrnektedlr: "Teknosfer zeng'inliık üre
t'ip dağıtır, birbirine bağlı blnlerce örgütüyle sosyoafer bireylere,
toplurnda oynayacakları rolleı i dağıtır. Sonuçta 6nfosfer de bütün

(40) ~YSEL Aziz, Radyo ve Televizyona Giriş, An'ko,1"O Üniversitesiı Siyasal Bilgiler
Fa'kültesi Basın Yayın YüJçse'k Okulu Yay., No: 4, Ankara, 1976; s.l.
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sistemin işlemesini sağlamak için gerekli olan bilgi'y'i dağıtır. ÜÇlÜ

birarada, toplumun temel yapısını ckıştururlar." (41).

Kısaca özetlemekqereklrse bu dönemin insanı yaşam ve yer
leşim özelli'klerigereği, yaşamı içintemel gereks'inimlerinden biri
olan Iletişlm ilişkilerinf kurmada önemli sorunlarla karşı karşıya ka
lırlar. Bu gereikisinimin karşrlanması aşamasında önemli bir diğer

gerelkısin1im de halberin ya da -bHginin çok geniş 'kitlelere, olası en
kısa sürede uiaştırjlatıllrneal olmuştur. Bu nedenle de teknolojinin
ve endüstrlleşrnenln dOğul"gusu oları araçları bu gere1ksinimi gerek
tiği biçimde karşılamalk lçlrı Işekoşmuştur.

Bu dönemin eğitimiletişimi etkinliıklerine bakıldığında ise şu

özellikleri giözlemelk olasıdır:

* Bu dönemde insanların bilgi edlrımes indeki temel dörtü yöne
Umin inaanlan etlkileyip 'kendi ldeolojlsl etrafında bütünleş

tlrrne, toplama qerekslnirnlnln yanında insanların da bu dö
nemde yaşamlarını sürdürebilmek için bilgiye daha çok gereIk
slrıjrn duymasından ka'Ynalklanmaıktadır.

* Bu dönemde bil:ginin hızla toplanıp en geniş kitleye yayılımı

önemli birgelişme olmuştur.

* Bu dönemin bir diğer özelliği de, işbölümü ve uzmanıaşma

nın giderelk daha ayrıntılı hale qelrnealnln sonucu olarak be
lirli alanlarıda daha derlnlerneslne bilgiye daha yükıselk düzey
de duyulan gere1kısinimdir. Bu nedenle insanlar için 'yükse,k
öğreınim' gereksinimi, diğer dönemlerlekarşrlaştmldrqmdada
ha fazla ve yayıgındır.

* Uzmanlık düzeyinde bHglgerekısiniminin artması sonucunda
varolan kurumların gıerelksinimi karşıtamada gösterdiği yeter
ıs'izlilk karşıs ında, kltle iletişim araçlarının -'tekniik özelljklert
,gereğ'i- sağladığı olanaklar bu araçların eğitsel amaçlı ,kul
larumı daha önemli ve gerekli olmuştur.

* .IBıu dönemin eğitim ve eğitim amaçlı etklnljk ve uygulamala
rında. teknolojik gelıişmeye koşut 'olaraksağladığı bir diğer

olanak da, bilıginin saklanmasının kolaylaşmastdrr..

(41) ALVIN TOF'FLER, Üçüncü Dalga, cev.: Ali SEDEN, Altın Kitaplar Yayınavi,

lstonoul, 1981. s.60.
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Endüstrlleşmenln yarattığı çağıdaş yaşam koşulları ile mücadele
eden lnsan Içln, içinde bulunulan 2Q. yukyılın son döneminde. ileti
şim teknolojlsmde gerçekleşen gelişmelere koşut olarak yeni ya
şam etiklinliklerinin ve biçiminin yerleşmektc olduğundan sözetmek
olasıdır. Bu gelişme, 'en öz tanıryuyla insan yaşamının "kitlesellik"
özel/iğinin ortadan kafkarak, giderek "biııeyseUeşme",gidir. Bu geliş

mede Iletlşjm te knololisl ve etikinliklerinde geiıçekleışen yeni yapı

laşmaların etkin bir bellrleylcl olduğıu açıktır, Bilgi toplamalk ve aak
lamak artıık belirli 'kurumların ebonest, bağıımlısı olmadan, diğer bir
anlatımla bir kururnun üY,e1si olmadan karşılanebrlecek gereksinme
ler halini almıştır. Ev bilgi'sayarları ve ev videosu bu gerelkısinmeyi

bireyin 'kendi 'kendine karşılaenasma lmken sağılayacak denli küçül
müş, prattkleşmiştlr. Artıık gerekısinHen bilgi ya da ileti kaset, dls
'ket ve benzer! formlarda "paketlenebilmekte"dir. Bu ise plan, prog
ram ve polltikalan merkezsel tek bir kurum tarafından oluşturulan

kururnlann yıürüttüğüeğitim i1etişiminıin daha işlevsel ve etlkıin bir
alan olmaısı anlamına gelmektedir.

Kurumlarla mücadele eden insanlar kitlesel/e,şme sürecinde ara
larmdaki iletişim bağlarm: yoğunlaştırdıı!«'an sonra bu yoğ'un iletişim

bağlarının kendilerine sağladığı güçle 'kurumların getir'cJıilkleri sınır

lamaları ortadan kaldırmak için mücadeleye girişmişlerdir. Kitlesel
leşme sürect, bir bakıma kurumlarla mücadelede insanlar arası güç
birliği ve örgütlenme süreci olmuştur denebilir. Ancak bazı ben
zerllklertne 'karşın doğa ile mücadele eden insan dönemindelkinden
farkh iletişim bağıntılarıiçine giıımelktedir. Burada llettşlm bağLarı

doğrudan değil endüstrlleşmerıln yarattığı iletişimi teknolojinin ürü
nü olan 'klitle iletişim araçları aracılığıyla gel'çelkleşir. Bunun yanın

da insanlar içinde yaşanan çağda henüz endüstrlleşmenln yarattığı

çağdaş yaşam 'k!oşu'lılarına bir üstünlıuk de sağlayememışlardır.
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