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6ZET

Cahsmada kiiresel hale gelen dey bir ekonomik gucun, kitle iletisim
araclanm, bireyleri ve toplumlan istedigi bicimde yonlendirebildigi
aktarilmaktadir. Boylesi karmasik bir yapl icerisinde birey tuketici
kimligi ile vardir ve bu kimligin simrlarimn da kesin olarak
cizildigin] savunan arastirrnaciya gore tuketici yanm dusunmeden
tuketen, dunya kaynaklanrn ve kendi kisisel birikimlerini harcayan
kisidir. Gerek geleneksel iletisim araclari gerekse yeni reklam
medyalan da blrey-tuketicinin bu "gorevi" yerine getirmesine
yardunci olma amacmi tasirnaktadirlar.

ctars

Kapitalizm, ekonomik, siyasal ve kulturel modelini tum dunya
insanlanna benimsetmek icin iletisim teknolojisinin gelistirilmesine
biiyiik onem vermistir. Cercekte teknolojik geli§meler, kapitalist modelin
amaclari dogrulrusunda bicimlenrnektedir. Iletisim araclarmm srnir
tarumazhk niteligi sayesinde yeni pazarlara acilan kapitalizm, cokuluslu
sirketleri aracihgryla sermayeyi kuresellestirirken iletisim araclariyla da
tuketimi kuresellestirmistlr. Az gelismis ya da gelismekte olan ulkelerde,
Dunya Bankasrrn n kredileriyle ve IMF'nin programlanyla
telekornunikasyona yapilan buyuk altyapi yatmrnlanrnn amaci, kuresel
pazan olusturmaknr.
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Bilgisayar teknigiride, iletisimde ger<;:eklqen devrim, mali
piyasalann, dolayrsiyla iire tirn ve ticaretin evrcnsellesmesine yol
acmaktadrr. Dimya maliyesini idare edenlcr , ellerindeki teknik sistem
sayesinde tum bilgilcri saniyede 300 bin km hizla nakledebilmektedir.
Diinyada sayisi 12'yi gec;:meyen bu mali kuruluslar, diinya mali piyasalanna
cgemendir. Bunlar, medya yoluyla yeni pazarlar acarak dunya kamuoyunu
vc siyascti etkileri alnna almaktadir (l).

TUKETiM KULTURUNUN KURESEL iNSANI

Gerek cokuluslu iletisim sirketleri, gerckse temel endiistrilere iliskin
uluslararasr sirketler, reklam ya da miilkiyet gllc;:lcrini kullanarak iletisim
araclariru kontrol altmda tutmaktadir. Ote yandan, iletisim alanrndaki
cokuluslu sirketlerin kitlelerde siyasal ve kiiltiircl bilinc olusturrna
b aglarmn daki dolaylr ve dolaysrz etkileri co k daha o n emli
boyutlardadu(Z) .

Cokuluslu sirketler, ulusal otesi olma ozelliklerine karsin Amerikan

tarzi kapitalist anlayism kuresellesmesine hizmet. etmektedir.

Emperyalizm siircci artrk uluslararasrdrr. Yani Amerikarun

hegemonisinin otesine gitmistir. Bu, ekonomik acidan dogru olabilir.
Fakat kulturel acidan dunya egemenligi miicadelesinde Amerikan kulturu,
anlayis ve dii§iinll bicirni ve urun leriyle kapitalist kiiltiirii t.emsil
etmekt.edir(3) .

Kapitalist kiiltiinin tiim diinya insanlan icin angardiigii ortak deger,
tuketimdir. Tiiketim kultiiru, egemen anlayism kitlelere empoze ettigi bir
ya§am bicimidir. Dogal gereksinimlerindcn ate, ycni gereksinimler
iireterek insanlara bunlan karsilama yollan sunan tuketim kriltiirii,

metalan yiiceltip fetis hale get.irirken insani degerleri de metalasurrp
asagrlamaktadir. Kuresel musteri tipini yaratan tuketirn kulturunde
ya§amUi ritmi hizlidir. Herseyin cok sayida ve cabucak tuketilmesi esastrr.

Giyim e§yasmdan mobilyaya; yiyecekten kozrnetige; miizikten habere degin

Y. Serte! "Yeni Dunya Duzcni mi, Super Emperyalizm mi?" Cumhuriyet
Gazetesi. Dizi Yazr. 03.02.1997. s.10.

2 t. Breaker (1994) "Iletisimin Kuramsal Yam ve Fransiz Modeli Cercevesinde
Tiirkiye'de Iletisim Olgusu". Doktora Tezi. istanbul. s.130.

3 K. Alemdar ve i. Erdogan (1990). Popiiler Kiiltiir ve Iletisim. Ankara:
Bilgi Yaymevi, s.61.
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her tur iiretim, sistemin ongordugll bicirn ve siirede tuketilrnek
zorundadir. Boylesi bir tuketim ortammda geleeek kavramma yer yoktur.
Hersey bugundur, anhktir; niketilir ve biter. Bireylerarasi iliskiler icin de
aym anlayis gecerlidir. Bugiinii hesapsizca yasamak dusuncesi, tuketim
kultiirunun turevidir.

Paramz olmasa da kredi karnmz vardir; yanm bugunden dusfmrriek
gereksizdir. "Yarrm yanna birakrp bugunu gonlunuzee yasaym". Iste
niketim kulturunun temel slogam budur.

TUKETici KULTURUNUN KAYNAGI KiTLE KULTURU

Iletisim araclanyla kitlesellik kazanan tiiketim kulturunun kaynagi,
kitle kulturudur. Kitle kiiltiirfi, kapitalist toplumlann tieari anlayisma
kosut bicimde gelismistlr. Kultiir endustrisi tarafmdan uretilen ve kitle
iletisim araclari tarafmdan yayilan kitle kiiltun), kitlesel olarak uretilip
dagrulan kulturel urunleri ya da mallan kapsamaktadir, Kitle kulturunun
iceriginde gundelik ya§ama ve imgese1 ya§ama iliskin sirngeler, mitler ve
imajlar yeralmaktadir (4).

Kitle kulturunde kiiltur, mumkun olan en genis izleyici kitlesine
sanlan maldir. Izleyici, bu durumda muhtemel ahci kitlesidir. Kulturel
irretimde estetik ol(,;u ortadan kalkar ve basan, urunun muhtemel ahcilari
saylSlnm hesaplanmasiyla olculur, Bu hesaplama artist, yazar, yonetici veya
izleyici tarafmdan degil, kitle kiiltiirfi taeirleri tarafmdan, pazarlamayla
ilgili profesyorieller tarafmdan yapihr. Bu profesyoneller, tuketim
toplumundaki ekonomik kurallara uyarak karar verirler (5).

Kitle iletisimi sirketleri artan bir sekilde bati kapitalizmi ile
butunlesmektedir ve kitle niketimi icin bu sirketlerin ure ttikle ri
kapitalizmin ozel miilkiyet, ozel girisim ve kar gibi merkezi degerlerini
desteklemeye ya da en azmdan zayiflatmamaya yonelir (6).

Kitle iletisim araclarmm izleyieisi, gercekte tuketici konumuna
indirgenen bireylerdir. Homojen olmayan bireyleri standartlastirrna
islevini iistlenen kitle iletisirn araclan, izleyiciyi edilgin krlarak

4 J. Cazeneuve (1972). La Societe de l'Ubiquite. Paris: Denoel/Gonthier, s.202.
5 K.Alerndar ve 1. Erdogan. A.g.k., s.124.
6 i. Erdogan ve K. Alemdar (1990). Ile tisim ve Toplum. Ankara: Bilgi

Yaymevi, s.193.
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yonlendirme giiciine sahiptir. Bu yonlendirmenin ozunde, bireyi sisteme
entegre etme amacr yatmaktadir.

Raymond Williams'a gore, populer kitle iletisimi, empoze etme

yerine dahil etme, icine alma biciminde etkili olur: isci sirnfr kulturu
icinden belli ozel elemanlar secilir, zevk ahnabilir urunlere donusturiilup
tekrar isci sirufi izleyicilerine sunulur (7).

Iletisim araclariyla kitlesellesen kiiltur, herhangi bir alt kiiltiiriin
baskm ozelliklerin i tasimadrgr gibi piiriten burjuva kiiltiinimi de
icsellestirrnektedir. Aym tarzda yiyen icen, aym tarzda giyinen, aym muzigi
dinleyen bireyler, tuketirn kulturunun yaratngi kuresel musterilerdir.
Tiiketim kiiltiiriiniin lokomotifi olan reklamcilar icin iletisim araclari
yasarnsal oriem tasimaktadir. Kitle iletisim araclari, izleyicileri kitleler

halinde uretir ve reklamcilara satarlar. Bu izleyiciler, kitle halinde
ure tilrn is tiiketim mallarmm ve hizmetlerinin pazarlanmasmda
tiiketilirler(8) .

Salt tiiketim rein iiretirn anlayisr, insanlrgm kulturel gec;:rm~lIll

silerken yannlanm da kiiltirrel yoksulluga tutsak etmektedir. Bu baglamda,

kitle kultiirime iliskin olarak tuketim kiiltiininiin ideolojik ve hegemonik
bir yaplya sahip oldugunu gozardi etmemek gerekir.

KURESEL REKLAM VE MU~TERi

Tuketim kulturimun yerlesmesinde etkin 1'01 iistlenen reklamcihk

sektoru, ozellikle 80'li yrllarla birlikte gerek yapisal, gerekse islevsel
anlamda kuresellesmeye baslarmstir. Gercekte bu yillar, her sektorde
buyuk sirketlerin birlesme siireei olmustur, 1980'lerin sonunda, diinya
reklamcihk sektorfinde cironun dortte birinden fazlasiru, on dey reklam
sirke ti paylasrmstir. Yani 80'lerin basmdaki paylar en azmdan ikiye
katlanrmsur (9).

Boylesi yapisal degisime kosut olarak iletisirn araclanrun (ozellikle
TV) yaygrnlasmasi sonueu reklam sektoru, kuresel kimligiyle daha cok

insaru musteriye domisturme islevini ustlenmistir.

7 A.g.k., s.196.
8 A.g.k., s.216.
9 J. Barnet ve J.Cavanagh (1995). Kiiresel Dusler, Cev: G. Sen. istanbul: Sabah

Ketaplan, s.131.
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Kiiresel reklam kiiltiirler otesi bir anlayisla turn diinya insanlanrn
ortak bir paydada bulusturrnayi amaclamaktadir.

1990'da gelismekre olan iilkelerde ya§ayan %34 oranmdaki kentli
nufus, hergiin televizyon, radyo ve ilan panolan aracihgiyla kuresel
(irunlerle yuzlesmektedir. Filipinler'in krrsal bolgelerinde bile, niifusu

20.000'den fazla olan her kentte en az bir supermarket bulunmaktadrr.
Bircok kasaba marketinde Philip Morris, Planter's ve Colgate-Palmolive
gibi iirunlere rastlamak miimkiindiir (10).

Kirresel markah iiriinlerin kullarnrmyla ilgili sosyopsikolojik boyutu

da gozoniine almak gerekir. Modern insan, markalari pratik yaranndan
c;:ok, kendini konumlamak, kullarnm e~yasllla bir anlam katmak ya da
statusunii belirlemek gibi nedenlerle tercih etmektedir (11).

Bu tercih, kapitalist anlayisla pekisen mulkiyet olgusuna kosut
bicirude insarn meta fetisizrnine degin gotiirmektedir. Otomobiller,

bilgisayarlar, cep telefonlan kiiresel insarun fetisleri haline gelmistir.
Tuketirn olgusunun, insan yasammm amacma donll~tiigii, hatta insan icin

bas h basma bir mutluluk ogesioldugu g orulmektedir. Alisver is
merkezlerinin biiyiilii ortammda mutluluk arayan bireyler icin kiiC;:llk bir
ahsveris, toplumsal saygmhk avuntusu olmaktadir (12).

Gte yandan, tum diinya insanlarmi tuketime davet eden kuresel
reklamcilar icin televizyon, nesneleri donusturebilme ozelligine sahip olan
en etkili pazarlama aracidrr. Grnegin, bir iirunun ambalaji somut bir

nesnedir, ama onun ekrandaki goruntusu baslibasina bir metafordur: bu
artik urunun kendisi degil, fotografik ya da sinematografik imgesidir, es

ruhudur (13). Bu es-ruhun kiiresel musteride yaratugr ruh halinin
incelenrnesine yonelik olarak, piyasa arasurmacrhgi da onem kazanmisur.
Barnet ve Cavanagh'a gore kuresel musteri, laboratuvar faresinden sonra
dunyanm en cok incelenen memeli hayvarudrr. Tiiketiciye iliskin turn
verilerin degerlendirilmesiyle olusturulan musteri profilleri, sirketlere
saulmaktadir. Yeni tuketirn alanlanmn acrlmasmda ve yeni tuketici
kitlelerinin uretilmcsinde bu tur arastirmalarm oriemli bir islevi vardir.
Frankfurt Okulu'nun temsilcilerinden olan Srmthe, kitle iletisim araclarina

10 A.g.k.• s.127.
11 A Giingoren (1995). Reklamci ve Samano istanbul: Yol Yaymlan, s.19.
12 i Breaker. "Tukctim Kiiltiirii ve Gori llesrne ". Cumhuriyet Gazetesi.

04.05.1996. s.2.
13 A Giingoren. A.g.k.• s.130.
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dayah endustriyi reklam ve arasnrrna endustrileriyle birlikte "biliric
endustrisi" olarak adlandrrrrusnr.

Yaprlan arasnrrnalarla kuresel tuketirn kulturunun ornindeki en

biiyuk engelin demografik yapilar oldugu anlasrlmaktadir. Diinyadaki sarin
alma giiciinfm yaklasik beste dordii, diinya nufusunun dortte birinden

azmm yasadigr bolgelerde yogunla~maktadlr.Elektronik ses sisternleri ve
video eglence aygrtlarindan ticari oyuncaklara kadar herseyi alabilen asil
miisteriler, 1.7 milyar kisiden fazla degildir (14).

Buna karsihk, yaklasik bir milyar kisi "siddetli beslenrne yetersizligi"
cekmektedir. Ytiz milyonlarca insanda protein eksikligi, oriemli bir

boliimiinde de gelisme eksikligi, halsizlik, ogrenme sorunlan ve hatta
diizeltilemez beyin hasan bulunrnaktadir (15). Olkemiz icin de benzeri

dunun sozkonusudur. DYE'ye gore Turkiye mifusunun yuzde 20'sini

olusturan 12 milyon insanm yilhk geliri, 539 dolar olup yoksulluk simrrnm
bile alundadir, Yaklasik 50 milyon kisinin yilhk geliri, Birlesmis Milletler'in
"orta kesirn" icin ongordiigii 2500 dolann altmdadir. Gelir dagrhrm

verilerine gore, 1991 'de yiizde 31.9 olan cahsanlarm ulusal gelirden
aldiklan pay, 1992'de 31.7 iken, 1993'de 30.9'a inmistir. Diismeye devam
eden rakamlar 1994'te 25.5, 1995'te de 22.2 olmustur (16).

Kuresellesme olgusu, ABD, Japonya ve diger ge1i~mi~ Kuzey
ulkelerinde de sorunlar yaratmaktadir. Bu baglamda, orta kesirn olarak

adlandurlan kitlelelerin, ya~am duzeylerini korumak icin daha cok
cahsmak zorunda kaldiklan gozlenmektedir. iki islilik, ikinci isi bulabilen

orta simf insarn icin kacimlmaz olmustur.

YENi iLETi~iM OLANAKLARI VE TUKETiM

Bilgisayar teknololjisindeki gelismelerle ortaya cikan yeni ilesitirn
olanaklan, telekomunikasyon ve hilisirnin birlikteliginin lU'lmiidiiL

Bilgisayar, telefon ve ekran arasmda kurulan yeni ve cesitli baglanular,
medyalar arasi smrrlarr da zorlamaktadrr. 21. yfizyihn medyalan, daha
kompakt bir goriinillll sunmaktadir.

I 4 .J. Barnet veJ. Cavanagh. A.g.k.• s.136.
15 A.g.k.• s.166.
16 Cumhuriyet Gazetesi. Ekonomi. SaYI 14. 27.01.1997. s.l.
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Yeni olarak adlandirdigumz medyalan, teknik kullamm kolayhgina
bash nedenlerle, iki farkh grup icinde ele alabiliriz. Birincisinde,

metinlerin, verilerin, goruntulerin veya sesin geleneksel iletim ve yaYlll
araclarmm kapasitesini arnran veya genisleten teknikler ve teknolojiler yer

ahr. Bunlar, kablo, uydu ve olasi bilesimleridir. ikinci grupta ise kisisel
komutla, isteyen herkesin istedigi programa ve hizmete ulasmasina olanak
saglayan donammlan sayabiliriz (17). TV teletekst sistemi, video kayit
aygl tlan ve gostericiler, sifreli yaymlar icin cozuculer, etkilesimli
(interaktif) ortamlar (videotekst, internet vb.) bu kapsamdadrr.

Goriildilgu gibi, teknolojik geli§meler bireyin iletisim siirecirideki
etkinlisini artirmaktadir. Ancak etkinligin artrnasi, belirleyiciligin de
artmasi anlamina gelmemektedir.

Yeni iletisim ortamlarmm isleyisine yon veren kiiresel sirketler,

bireyin iletisimdeki etkin konumuna karsm, sirreci tek yonlu olarak
belirleme onceligine sahiptir. Bilgi bankalan, haber kaynaklan vb.
iletisimsel verilerin niteliginin ve iceriginin belirlenmesinde, bireylerin
katkrsi oriemsizdir. Temel ilke, ongorulen iletisim bicimine bireyin
eklemlenmesidir.

Bilginin ozgiir dolasimma yonelik demokratik bir ortam sunacagi
umulan Internet agmm da, giderek ticarilestirilmesi soz konusudur.
Elektronik sayfalann ve alanlann fiyatlandirrlarak reklam verenlere

acilmasr, bunun en belirgin karutidn-. Reklam finnalan icin yeni bir
iletisim ortami sunan elektronik reklam piyasasi, etkin hale gelmeye
baslamisnr. Amerikah Highway One reklam ajansi tarafmdan tasarlanrrns
Amerikan dondurma firrnasi Baskin Robbins'e ait e!cktronik alan,
ziyaretcileririe "elektronik pasta" gonderme olanagmi saglamaktachr.
Cercekte, Baskin Robbins'in pastasi seklinde sunulan e!ektronik goruntu,

dogum guminu kutlayan kisilerin e-mail adresine gondcrilmektedir (18).

Firma icin ilgin<; bir reklam etkinligi olan bu yontem, bireye aym
zamanda yeni bir armagan sunma bicimini de dayatmaktadir, Gelecekte,
"elektronik pasta, elektronik cicek vb." goriintiilerin para karsiligr ahrnp
arrnagan olarak sunulmasr dogal hale gelecektir. Bu baglamda, sanal

ortanun sunacagl ge!i§mi§ gorse! doyum olanaklan, birey icin yeni bir

17 F. Balle ve G. Eymery (1991). Yeni Medyalar. Cev: M. S. Sakiroglu. istanbul:
Iletisim Yayinlan, s.35.

18 eB News. Alerte Multimedia. 2-8 Aralik 1996. s.34.
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mutluluk bicimi de olusturacaktir. Boylelikle etkilesimli sistemlerde
bilginin yam sira sanal goriintiiniin de metalasmasi giindeme gelecektir.

Internet gibi iletisim aglanmn en oriemli ozelligi, bireyleri
hedeflernesi, yani onlan yeniden yapilanmasmm musterisi konumuna
sokmasidrr. Yen i dimya duzeriinin iletisim boyutunda masaustu
somurgecilik olarak tarumlanmasmi gerektiren geli§me budur (19). Ban
ulkelerinde olusturulan Internet Alysveris Merkezleri'nde musteriler,
magaza vitrinlerinden degil, bilgisayar ekranlanndan urun se(,:meye

baslamisur. Onumuzdeki yillarda pahah ve kullarumi zor olan PC'lerin
yerini almaya aday goriinen ucuz NC'ler (Network bilgisayarlar) kolay

kullarum olanaklanyla kisa surede yaygmlasacaktir.

Yeni medyalar, tuketimi kolaylastiran ve cekici kilan bir yapl
sunrnaktadir. Ahsilagelmis tek yonlu iletisim ycnternlerinin yerine , bireyi

etkin kilan (iiriin siparis etme olanagi saglayan) etkilesimli araclar, yeni bir
ya§am bicimi olarak sunulmaktadtr. Tiiketmeyi tek amac haline getiren
elektronik bir ya§am bicirni, insanm toplu yasamdan kopusunun en ternel
gostergesidir.

Oniimiizdeki yuzyilm en onemli iletisim projesi olarak sunulan

Infoban (Haber otoyolu), telefon, bilgisayar, muzik, etkilesimli televizyon
vc video ile tisirnirii tek kablo iizerinden turn evlere ulastrrrnayi
amaclamaktadir. Projeye gore, cok yiiksek kapasiteli super bilgisayarlann

kontroluride islenen sayisal medyalar, fiberoptik kablolarla yerlesirn
bolgelerindeki istasyon bilgisayarlara ulasacaknr. istasyonla konutlar
arasmdaki baglanular ise, koaksiyel kablolar iizerinden yapilacaktir (20).

Pahah altyapi ve kullamrn maliyeti olan bu projenin, oricelikle

geli§mi§ iilkelerde ger(,:ekle§ebilmesi mumkundur. Gelismis ulkeler
arasmda olusturulacak pazar, doyma noktasma geldiginde bu pazan

geriisletmeye yorielik teknolojik cahsmalar da yogunluk kazanacak vc
tiiketici kitleyle kuresel anlamda daha yetkin bir iletisim saglanacakur.

Sanal tuketirn ortamlanm kuresel lesr.i rerek yeni tuke ticiler
cdinmenin yam sira yeni meclyalar ve buna bash iletisim aglan, (,:ogunlukla
lllevcul tiiketici kitleyi kaybetmemek ioiri yeni tiiketim ortamlari

19 H. Geray. "Tekeller Karnuoyunu Yonlendiriyor" .Cumhuriyet Gazetesi. Dizi
Yazl. s.12.

20 E. Ceryl. "Bilgisayar", Yeni Yiizyll Gazetesi. 25.04.1995, s.14.
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sunmaktadir. Tiiketilen urun aynidir, ama tiiketim bicimi farkh ve

cekicidir, Daha onceki pasif reklam izleyicisinin yerini (TV, radyo basin)
dilediginde farkh urunlere ulasarak urunler arasmda secim yapabilen aktif
tiiketiciler almaktadir.

Gte yandan, egitimsel ve parasal acidan karrnasik sistemleri
kullanabilme ayricaligma sahip kitlelerin, saylca cok fazla olmadrgi da
dikkate almmahdrr. Yeni teknolojilerle uyum saglamak icin belirli bir
egitim ve ekonomik ya~am diizeyine sahip olmak gerekmektedir.

Gelismekte olan ulkelerde teknolojik yeniliklere, nufusun en fazla
yiizde 20'sini olusturan okumus arta ve iist smiflar ulasabilrnektedir.
Zengin ulkelerde de durum farkh degildir. Ornegin, ABD'de gelir duzeyi
ve PC/Mac sahipligi ve Net baglanusi, arasmdaki iliski iizerine yaprlan bir
arasnrrnanm sonucuna gore 1995'te ABD'de 40 milyon evde PC/Mac
bulunmaktadir ve bilgisayarlann gelir dilimlerine gore dagrhrm gelir
artnkca bir artis gostermektedir. Orriegin yilhk gelir duzeyi 10 bin dolar
olan ailelerin icinde sadece yuzde 4-8'i PC/Mac sahibi iken bu aran, yilhk
34 bin dolarhk gelir diliminde yuzde 20-30'a ve yilhk 75 bin dolann ustunu

kapsayan gelir diliminde de yiizde 60-65'e ulasmaktadir. Sonucta, ABD'de
1996 yihrida nufusun sadece yiizde 6' sm m Net' e bagh o ldugu

anlasilmaktadir. Net, salt gelir ve altyapi engellerinden dolayi degil, bazi
kaprlarin uye olmayanlara kapanmasi (fire walls) ile de demokratik
yapidan uzaklasmaktadir. Bugiin, uye olmayanlara kapah olan kaprlarm

saylsl, sirnd iden serbest kapi larin saytSlmn d ort katma ulasrm s

durumdachr(21) .

SONUG

Sermayenin kuresel dolasrrmru ongoren Yeni Dunya Duzeni, iletisim
teknolojilerinin geli~tirilmesinebuyilk onem verrnektedir. 20. yuzyilin son

ceyreginden bugiine degin, iletisim teknolojisi ve buna bagh teknolojiler
dismda bu denli geli§me gozlenmemi~tir. Bu baglamda, teknolojiyi
kendi ligindcn geli~ip serpilen dogaya (jzgu bir olusum olarak
degerlendirmemek gerekir. Teknolojiyi siyasal ve ekonomik giic;ten
bagimsiz olarak dusunmek ve ona fetis bir anlam yuklemck bizi yanilgrya

gotiiriir. Teknoloji, egemen sistemin amaclari dogrultusunda geli~en ve
bic;imlenen bir olgudur. Bir devrim olarak sunulan kitle iletisirn

21 E. Yrldizoglu.r'Teknolojik Devrim, Vaal ve Gerc;ek". Cumhuriyet Gazetesi.
20.05.1996.8.9.
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araclarmm teknolojik gelisimini belirleyen de, denetleyen de sistemin
yasalarrdir.

Teknolojik gelismeler, toplumsal yasalardan ve snuf iliskilerinin
koydugu sirurlardan ve harckete ge<;;irdigi dinamiklerden kurtulamamis:
bunlar icinde sekillenmis ve bunlara hizmet etrnislerdir. Celisen teknoloji,
ekonomik ve politik olarak gii<;;lil olanlann elinde baski vc sornuru araci
olmustur (22).

Egcmen gorii~iin kitlelerin goztindc mesrulasurrlmasma hizmet
eden iletisirn araclari, sirufsal savasirnr yok sayar; turn sirufsal muhalif
ogeleri carpitarak edilgin kilar.

Teknolojiyi ideolojik olarak reddetrnek ve yanslz olarak sunrnak,
kapitalist ideolojinin kendi ideolojisinin mesrulugunu ve ideolojisizligini
iddia etmektir. Teknoloji yanslz degildir; teknolojinin iyilik ya da kotiiliik
icin kullarulmasi sadece kimin kontrol ettigine bagh degildir. Tekelci
kapitalist ekonomik sistemin ve bu sisteme karsihk olan siyasal sistemin

tahditleri altmda isbasmda olanlar, hicbir yeni teknolojiyi toplumun cikan
icin uygulayamazlar (23).

Yeni iletisim teknolojileri icin de aym durum ge<;;erlidir. Cercekte,

teknolojiyi harekcte ge<;;iren kapitalist simfin kar durtusudur. Sistem icin
iletisim teknolojinin gelistirilmcsindcki temel hedef, daha cok kar elde
etmektir.

Tcknolojinin ne yoride ve ne oranda gelisecegini belirleyen,
kapitalist sisternin piyasaci anlaytsrdir. Bugiin icin iletisim araclarrrun
misyonu, kiiresel pazan o lusturmak ve tiiketim ku lturu nu

yaygmlasurmaknr. Bu baglamda, dunya ol<;;eginde bir iletisim agl kurmak
diisuncesiyle bircok Avrupa ve Asya (ilkcsinde telefon ve telgraf kuruluslari

ozellestirilmektedir.

Basin, radyo ve tclevizyon gibi 20. yuzyihn kitle iletisim araclanrun

harnrnaddesi, tuketici kitleler olrnustur. Iletisim araclan , scrmayenin
dolayh temsilcisi olan ulus devletlerin tekeliriden cikarak dogrudan
serrnayenin tekeline girmi~tir. Bu domisum siireci de, sozfimona ozgurluk
ve cok seslilik adma gerceklesmistir. 21. yuzyila damgasmi vuracak olan

22 A.g.k.
2:3 i. Erdogan ve K. Alerndar. A.g.k., 8.184.
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NC (network computer) ve benzeri etkilesimli araclarm islevi, bugunden
belirginlesmistir. Ahsilagelmis iletisim araclanrun yam sira yeni iletisim
araclan da, insana yeni tuketim ortamlan sunrnaktadir. Bunlar bireyi, pasif
izleyici konumundan aktif tuketici konumuna getirmektedir. Onumuzdeki
yiizyrhn insani icin tuketimi temel alan bir gundem islerlik kazanacaktir.

Bugiin oldugu gibi yann da, kitlelerin gundemini kiiresel baglantih
iletisim araclarr olusturacaktir.

Ote yandan, tuketimi tek amac olarak dayatan elektronik ya§am
bicimi, insanm toplu yasamdan kopusuna neden olmaktadrr. Televizyon
ekranma uzaktan bakan kiicuk kalabahklann yerini, bilgisayar ekramyla
yuzyuze yakinlasan bireyler almaktadir. Ahsver'is merkezlerindeki
musteriler , giderek evlerindeki bilgisayar ekranlanm vitrin olarak
kullanmaya baslayacak; siparislerini kapidan teslim alacaktir. Onumuzdeki
yiizyil icin toplu yasam alanlarmm azalmasi soz konusudur. Ortak
kullaruma yonelik olanaklann yerini, kisisel kullanim olanaklarmm almasi,
bireyi yalruzlrga itmektedir. Gercekte, egemen sistemin yasalan
toplumsaldan bireysele gecisi o ngorerek bireysel mu lkiye ti
ozendirmektedir. Kamuya, aileye ve benzeri ortak ya§am alan mi

paylasanlara yonelik uretimin yerine, kisisel kullaruma dayanan mallann
(otomobil, cep telefonu, kisisel bilgisayar) uretilmesi, neokapitalizmin
"daha cok tuketim, daha cok kar" ilkesiyle aciklanabilir.
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