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McLUHAN'IN KURESELLE~METEORiLERiNE
KATKIDA BULUNAN ONCU GORU~LERi

. *Yrd.Do~.Dr. Rana E~K.INAT

OZET

Cahsmanm amact 1990'11 yillarm en cok sozii edilen konusu
"Kuresellesme'tnin kavranmasmda iletisim bilimci McLuhan'dan
gelen katkilarin incelenmesidir. Cahsma ii.;: bolumden olusmaktadir.
ilk boliimde, kuresellesmenin tarnrrn, ortaya ';:lkl~ kosullari ve
toplumsal hayatm hangi alanlarmda izlenebilecegi konularmda bilgi
verilmektedir. ikinci bolumde McLuhan'm gorii~leri yer almaktadir.
U.;:iincii boliimde ise McLuhan'm gorii~lerinin gunumuz bilim
adamlarmca yorumlanrnasi ve kiiresellesme teorilerine nasil
yansidigi incelenmektedir.

KURESELLE~ME NEDiR, NASIL BA~LAMI~TIR, NASIL
iZLENtR

Kureseflesme N edir

1990'h yillarm iizerinde en cok durulan kavramlarmdan biri
kuresellesmedir. Kiiresellesme teorisine onemli katkrlarr olan Pittsburgh
Oniversitesi'nden Roland Robertson kirresellesme olgusunu asagrdaki gibi
aciklamaktadir (1):

"Kuresellesme dunyanm kontrol altma almmasmi ve tek bir butun
oldugunun farkma varrlmasmi ifade etmektedir. Aynca diinya iizerinde
yasayan insanlann birbirlerine olan bagtmhhklarr ile ilgili bilinc de hizla
artmaktadir, "

'" Anadolu Universitesi, Hukuk Fakultesi
1 R. Robertson (1992). Globalization. London: Sage, s.8.
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Bu tammla getirilen yenilik kuresel bilincin giderek artmakta oldugu
iddiasidir. Kitlesel medya, yeryuzundeki insanlann bunmune yonelik
yaymlar yapmakta, zevk ve tercihleri etkilemeye cahsmakta ve amacma
ulasmaktadir. Her ~ey kuresel bakis acisr ile yeniden ifade edilmektedir.
Askeri ve politik konular akla diinya duzenini getirmektedir. Ekonomik
problemler uluslararasi resesyona baglanmaktadrr. Cesitli urfmlerin
diinyanm dort bir yamnda satisiru saglayan pazarlamacilar dunya
markalan yaratmaktadir. Vatandashk h akl ari , insan haklan ile
ifiskilendirilirken, cevre kirlilig! dunyanm tehlikelerden korunrnasr,
gerektigini tum insanliga hissettirmektedir. Zaten yuksek olan maddi
bagrmlihga, kuresel bilincteki arusi da ekledigimizde dunyarun tek bir
sistem olarak yeniden uretilme kosullari ortaya crkmaktadn. Birey
srrurlarla cevrilmis bir alt grubun par~asl olmaktansa kiiresel bir bunine
ait olmayi yeglemektedir. insanhk alemi giderek artan ol~iilerde Irk, soy,
sirnf gibi farkhhklara dayanarak kimsenin digerinden ustun olrnadigmm
bilincine varrnaktadrr. Robertson'a gore dfinya toplumlan artan bir
dayamsma icine girmektedir. Ancak bu tam bir entegrasyon anlamma
gelmemektedir. Tek bir dunya sistemi yaratma cabalanna ragmen yeryuzu
celiskilerle doludur. Celecegin nasil olacagi konusunda goni~ birligi
yoktur.

Kuresellesme Nasrl Baalamrstrr

Kuresellesme cabalarirun baslangrcmi cok eski ~aglarda bulmak
mumkundiir. Varolusumuzdan bu yana bilinmeyeni kavramak icin caba
sarfedilmektedir. Buyuk iskender isa'dan once 330'lu yillarda
Makedonya'dan doguya sefer diizenlemis, Hindistan'a kadar gitmis, dogu
ile bati kulturunu kaynasnrrnayi hayal etmistir (2). iki buyuk dunya dini,
Hiristiyanlik ve Islamiyet benzer deger yargilanrn tum dunyaya yayma yan~l

icirie girrnis tir (3). Bliyuk Roma Imparatorlugunu yoneteriler
yonettikleri farkh uluslara ait insanlarm nimunu kapsayan bir vatandashk
anlayisi gelistirrnistir (4). Fenikeli tacirler gittikleri yabanci ulkelerde
ho~goril ile karsilanmis, insan sesini farkh simgelerle ifade ederek bugun

2 E.H.Gombrich (1997). Diinya Tarihi. Cev: A. Mumcu. istanbul: inkilap
Kitabevi, s.112-119.

3 B. Lewis (1996, Kasun). Catl§an Kiiltiirler. Cev: N. Elhiiseyni. Tarih Vakfl
Yurt Yaymlan, 42, s.4.

4 B. Lewis (1996). Ortadogu. Cev; M. Harmanci. istanbul: Sabah Kitaplan, s.26.
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kullandrgirmz harfleri bulmus, insanlar arasmdaki iletisimin artrsma
katkida bulunmuslardir (5).

Verilen orneklerin gosterdigi gibi kiiresellesme egilimi cok eski
~aglardan beri varhgmi hissettirmektedir. Ancak bu egilimin her donemde

aym hiza sahip oldugunu dusfmmemek gerekir. 15.yy'a kadar hizi oldukca
yava~ olrnustur. Celisme surekli artis yonfmde degildir. Eski antik
imparatorluklann yayilma donemlerine ya da ticari, askeri ve dini

amaclarla giri~ilen seruvenlerin goze ahnma sikhgma bagh olarak donern
donem hiz kazanmakta ya da duraksamaktadir.

15. ve 16. yuzyillarda modernlesme olarak da adlandirrlan
Avrupa'daki toplumsal donusiimle birlikte kuresellesme artis yonunde
ilerleyen dogrusal bir gelisrne siirecine girrnistir. Teknik olarak da

kuresellesmenin baslangicirn 15.yy. olarak ifade etmek daha dogru bir
yaklasim olmaktadir. Cunku Kopernik'ten once insanhk alemi bir kiire

uzerinde yasadigmm bilincinde degildir. Hatta farkh ki talarm halklan
birbirlerinden habersiz yasarnaktadir. 0 halde kuresellesme modernlesme
siireci ile yakmdan ilgilidir.

Kuresellesme ideolojik olarak kusku ile bakilan bir olgudur. Trpki
Avrupa Kultirrunu dunyaya yaymanm araci olan modernizasyon gibi
Avrupa'run uretim tarzr kapitalizmi diinyaya dayatmamn araci olarak da

kurese llesrne gorlilmektedir. Gercekten de kuresellesmenin kapitalist
gelisrne sureci ile srki bir bagl bulunmaktadir. Kuresellesrne, Avrupa
ekonomisinin, kolonizasyon, yeni somiirgecilik ve kulturel kaynasma ile

turn dunyaya yayilma cabalarinm dogrudan sonucudur. Ancak bu cabalar

sonucunda turn toplumsal duzerilerln kapitalistlesecegi anlami
cikarilmamalidrr. Yine de baunm ulasmis oldugu ya~am kosullarr tiirn
irlkeler icin bir degerlendirme kriteri olmaktadir, Bu nisbi degerlendirme
siireci, baunm ve kapitalistlerin olanaklan, yasamlari ile ilgili olumlu yada
olumsuz goru~ler uretmektedir. Avrupa ulkelerinin kendi aralannda
birlesme yonfmde goze aldrgi hedefler iilke sirurlarmm onemsizlesmesini

ve uluslarustu cesitli organlann kurulmasmi gerektirmektedir. Avrupa
kitasi kuresellesmenln modeli olmakta basi cekmektedir.

Sosyal Bilimlerle ilgili literatur incelendiginde, Sosyal Bilimlerin

b as l a n gr c yrl lar m d an bu yana k u r e se l le s rn e olgusunun
kavramsallas nrrlmasma rsik tutan gorll~lerin iueti lmekte o ldugu

5 E.H. Gombrich. A.g.k.• s.52.
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goriilmektedir (6). Bu gorusler daha cok dunyanin ekonomik
entegrasyonu ile ilgilidir. Ancak postmodern yaklasimlarm <;ogunda
gercek kuresellesmenin kiiltiirel bir olgu oldugu iddia edilmektedir (7).

Kuresellesme Nasrl Izlenir

Kuresellesmenin izine toplumsal ya~amlll ekonomik, politik ve
kulturel alanlannda rastlamak mumkundfir. Bunlar icinde insanlar
arasmdaki iliskilerin mekana bagrmlihgmm en yuksek oldugu alan
ekonomik faaliyetlerdir. Uretim ve tuketim faaliyeti yuzyuze iliskileri
gerektirmektedir. Uzun mesafeli ticaret ancak cok onemli maliyet
avantajlan ve kar olanaklanmn varhgi soz konusu oldugunda goze
almabilmekte ve ekonominin temel iliskileri dismda yer alan ulasurmada
uzman araci bir smifi (tiiccarlar, finansorler) gerektirmektedir. Mekansal
olarak daha geni~ bir alan icinde yer alan uretim faktorlerini kontrol altma
alma dusuncesi, insanlar arasindaki politik iliskilerin artmasma neden
olmustur. Bu iliskiler sonucunda birbirleri ile sirnrdas ulus devletler
ortaya cikrmsur. Kulturel il iskile r insanhkla ilgili temel ilkelerin
saptanrnasmda yol gostericidir. Uluslararasi iliskilerin ortaya crkisr ve
yaygmlasmasi kiilturel iliskileri arturrmsur. Farkh kulturlerm kaynasmasi,
insanlann yasam tarzlarim, tercihlerini, deger yargIlanm giderek birbirine
benzetmektedir. Dfmyanm bir ucunda ya~ayan, diger ucunda yasayanla
gelisen teknolojinin sagladigr olanaklarla iletisim kurabilmekte, onunla
aym fikirleri paylasirken, yarubasindaki ile zrtlasabilmektedir. Farkhhklara
ho~gorii ile bakma geregi dogmakradir, Cunku bir konuda en yakmi ile
farkh dusunebilen, hie tammadigi ile aym gorii~ii paylasmakta oldugunu
hissedebilmektedir. Dunyayi bir butun olarak algilamakta, turn insanlann

iyiligi ya da dunyarun gelecegi icin birseyler yaprlmasi gerektigine
inanmakta, dunyanm dort bir yamndan kendisi gibi dusunenlerle
haberlesmekte ve uluslarustu bir gruba dahil olabilmektedir (cevre
orgutleri gibi). Bu tur iliskiler icine girebilen insanlann saylSl dunya
mifusuna oranla dii~lik bir diizeydedir. Yaptmm gii<;leri yetersizdir. Ancak
ulasim ve iletisim teknolojisinin sundugu olanaklarla kulnirel iliskilerin
artrnasi orarrmda insanlar dunya toplumunun bir uyesi olduklarmi
kavrayacaklar, yasanabilecek tek bir diinya oldugunun bilincine varacaklar,
dunyayi tehdit eden uygulamalann online ge<;ilmesini saglayacak
uluslarlistil kurumlann olusmasi yanlinde cesitl i baski gruplan

6 Saint Simon, Marks ve Durkheim'in cahsmalannda kiiresellesmeyi (,;agn~tIran

fikirler izlenebilmektedir.
7 Roland Robertson, Giddens, Harvey, Beck Lash ve Urry dogrudan dogruya

kiiresellesme ile ilgili teoriler gelistiren bilim adamlarrdir.
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olusturacaklardir. Kulturel iliskilerin yaygmlasmasi gerek ekonomik
gerekse politik iliskileri dunya ol<;;egine geni§letecektir. Bu nedenle
kuresellesme kiilturel bir olgudur. Toplumlar arasi iliskilere kfilturel

degi§im hakim oldugu ol<;;iide gerceklesme sansina sahiptir.

McLUHAN'IN KURESELLESME KAVRAMININ
GELiSTiRiLMESiNE KATKIDA BULUNAN GORUSLERi

Kuresellesme, hem ekonomistler, hem siyaset bilimciler hemde
sosyologlar tarafmdan dolayh olarak incelenen bir konudur. Teknolojik
degisimin 1970'li yrllardan beri dunya diizerrinde yapisal donusum
yaratmakta o ldugu pek cok bilim adarm tarafmdan kabul
edilmektedir(8). Dogrudan dogruya kuresellesme ile ilgili gorii§ler
iireten post modern teorisyenlere ilham kaynagr olan diger bir katki ise
edebiyat ve iletisim konusunda cahsan McLuhan'dan gelmistir. Bundan

otuz yil once yazrlmis olmasma rag"men fikirleri hala ge<;;erliliklerini
korumaktadrr (9).

McLuhan'a gore kultunm belirleyici ilkesi iceriginden cok iletildigi
aracmm niteligi ile ilgilidir. Cunumuzde farkh toplumlara ait kulturel

ozellikleri tum diinyaya yayan en etkili arac <;;agda§ medyadir. Gagda§
Medya, duygulan ulastirmanm pek cok farkh yonternine sahiptir ve
haberlesme ile ilgili yuksek teknolojileri icermektedir. McLuhan'a gore

insanhk sahip oldugu teknolojik olanaklara bagh olarak iki asamadan

ge<;;mi§tir. Sozlii iletisim ve tekerlek teknolojisine bagh olan ilk asamada
insarun deneyimleri kollektiftir ve dar bir mekan icinde gerceklesip
tamamlanmak zorundadir. Yazih iletisim ve mekanik teknolojiye bagimh

olan ikinci asamada ise yazilanlann basilarak <;;ogaltllmaSl, farkh insanlann
yada tek bir insamn dusunceleririin ardisik siralar halinde birbirine
baglanmasr, toplumlan rasyon ell.estirmis ve buna bagh olarak

sanayilesmistir. Farkh mekanlarda ya§ayan insanlar arasmdaki iletisimin
artmasi belli bir kulture ait olma bilincini azaltrmsnr. Aynca iletisim ve
ulasim olanaklanndaki arus ekonomik, siyasi, yada askeri glicii elinde

8 Yeni uluslararasi ekonomik duzen, ODTU Celisme Dergisi 1976 ozel sa}'lsl bu
konudaki goru§lere aynlrmsnr.

9 M. McLuhan (1964). Understanding Media. London: Routledge; M.
McLuhan & O. Fiore (1967). The Medium is the Massage. London:
AllenLane; M. McLuhan & O. Fiore (1968). War and Peace in the Global
Village. New York: Bantam.
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bulunduranlann daha genis mekanlari kontrolleri altma almalarirn
saglarmsnr.

McLuhan'm bilim adamlarmi etkileyen diger gor~ii ise cok onemli
iki evrensellestirici araca dikkatleri cekmesidir. Bu araclardan ilki gece ve
giindiiz esit arahklarla 24 saat calan mekanik saatin modern diinyanm
orgutleyici ilkesi olarak kullarnmmm yaygmlasmasrdrr (10). Bu geli~me

zamarun olc;:iilmesinde kaydedilen onemli bir asama olmasmm yanmda
modernizasyonu yayan, ticaret ve sanayi alanlanndaki ilerlemelere yol acari
devrimsel bir olaydrr. ikinci gelisrne ise paranm alis verislerde odeme
araci olarak kullammmm yaygmlasmasidir. Paranm bu amacla
kullamlmasi, ekonomik faaliyetlerin hacmini ve hizim artnrmaktadir,

Giiniimiizde ise daha ileri bir teknolojik devrim yasanmaktadir.
Iletisim araci olan c;:agda~ elektronik medya kollektif kabile bilincini
kiiresel olcekte yeniden diriltmektedir. Bugiiniin iletisirn ve ulasim
teknolojisinin ayird edici ozelligi hizrdir. Elektrigin iletisimde kullanirm
insanm sinir merkezine benzeyen kiiresel bir haberlesme agl
saglamaktadirf l l ) . Bu haberlesme agl sayesinde diinyanm bir butun
olarak algrlanmasi miimkiin olmaktadir. Herhangi bir yenilik anmda turn
diinyaya ulasmaktadir. McLuhan'a gore diinya herkesin birbirinden
haberdar oldugu bir koy ortamma donusmektedir (12). Trpki kabile
toplumunun iiyeleri gibi kiiresel koyfm iiyeleri de birbirlerinden
haberdardirlar ve birbirlerine bagrrnhdrrlar. Aradaki tek fark kiiresel
koyun mekansal olarak turn dunyayi kaplamasrdir. Kiiresel olc;:ekte bir
diyalog yasanmaktadir. Turn bunlar onyargilara ve dar gorii~liiliige son
vererek tiimden bir degisim mesaji vermektedir. Ahsilagelen vatandashk,
devlet gibi kavramlar giderek artan oranlarda sorgulanmaktadrr. Yeni
teknoloji herkes icin diinyanm her kosesini ulasilabilir kilmaktadir.

McLuhan'm teknoloji, para ve mekanik saat kullanimmm modern
ya~am iizerindeki etkisi ile ilgili gorii~leri Giddens, Harvey, Lash ve
Urry'nin cahsmalarma katkida bulunmustur. A~aglda sozii edilen bilim
adamlannm cahsmalarrnda McLuhan'm gorii~lerinin etkileri

incelenecektir.

10 M. McLuhan (1964). Ag.k., s.146.
11 A.g.k., s.358
12 A.g.k., s.93.
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McLUHAN'IN GORUSLERiNtN KURESELLESME
TEORtLERtNDE YENiDEN YORUMLANISI

Giddens'm Kureselle§me tIe tlgili Goru§leri

Giddens, kuresellesme surecini modern toplumlann gelismesine
baglamaktadrr (13). Modern toplum olarak adlandirilan feodal duzen
sonrasmdaki Avrupa toplumlanm Mol.uhancr bir formiilasyonla
acrklamaktadir. Modern oncesi c;:agda zamanm olC;:lum-l mevsimlere ve

giindelik hayatin ritimlerine gore belirlenen yoresel bir olgudur. Mekan
kavrami da seyahat olanaklarrnm elverdigi kadan ile sinuhdir. Bireyin
memleketinin konumu ile ilgilidir. 18.yiizyilda mekanik saatin
kullarummm yaygmlasmasi zamam belirli bolgelere ozgii bir olgu
olmaktan cikarrmsnr. Zaman evrensellesmis dunyanm her yerinde aym
esaslara gore olculmeye baslanrmstir. Boylece evrensel zaman temel

ahnarak toplumsal hayat kuresel sistem icinde yeniden orgiitlenmi§tir.
Kuresel haritalar mekanm evrensel boyutlarda algrlanmasmi saglaml§tIr.
Giddens'a gore kuresellesmenin on kosulu zamarun mekandan bagimsrz
kalmasidir. Boylece toplumsal iliskiler zaman ve mekandan kaynaklanan
simrlamalardan kurtulmus ve dimya olc;:eginde yeniden yaprlanrmsur.
Toplumlar arasmdaki iliskilerde artis saglayan en onemli arac Giddens'a

gore paradrr. Degeri bir bolgeden digerine transfer ederek toplumsal
iliskileri geni§ .bir zaman ve mekana yayabilmektedir. Teknolojik bilgi
hazinesi olan uzmanhk sistemlerinin gelismesi insanlann birbirine olan

giivenini arttirrrusur. Insan lar paranm degerine ve uzmanlann
yaratuklarina inanmaktadir. Modern ya§am hem bfryuk bir giiven hem de
biryuk riskIer icerrnektedir. Bu nedenle uzmanm bilgisi ve paranm degeri
sfi re kl i kontrol edilmektedir. Bunlarla ilgili bilgi toplanmaya
cahsilmaktadir. Modern toplumlarda iliskiler karsrhkhdir. Toplumsal
hayat elde edilen bilgiler l§lgillda siirekli yenilenmekte ve yeniden
uretilmektedir. Modernizasyon toplumsal iliskileri yaygmla~tIrmakta(hr.

Toplumlar arasmda kiiresel iliski aglan orulmektedir. Yerel faaliyetler
karmasiklasirken uzak rnesafeler arasi iliskiler gelismektedir.

Lash Ve Urry'nin Kureselle§me ile ilgili Goru§leri

Lash ve Urry Giddens aracihgi ile McLuhan'dan etilenrnislerdir.

13 A. Giddens (1990). The Consequences o(Modernity. Cambridge: Polity,
s.17-21; A. Giddens (1991). Modernity and self-identity.Cambridge: Polity,
s.16-17.
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19S7'de orgutlenmis kapitalizm dedikleri yapmm cozulmesi ile ilgili yazml~
olduklan kitapta kiiresellesme ile ilgili analizleri yer almaktadu(14).
20.yiizyllda orgiitlenmi~ kapitalizm denilen sistem altmda, finans
kaynaklarinm, iiretim araclanrnn ve emegin akum biiyiik firmalar ve devlet
tarafrndan zaman ve mekana gore sikr bir sekilde duzenlenrnistir.
20.yiizythn son ceyreginde ortaya crkmakta olan orgutlenmemis kapitalizm
bu akimlarm kontrolsiiz bir sekilde yayilmasim ve hiziru arturmasim
icermektedir. Nesnelerin hareketliligi artarken akimlar sembollerle ifade
edilir olrnustur. Estetik duygusu gelismistir. insanlar siirekli kendi
imajlanm gozlemeye ve degistirmeye baslarmslardir. Lash ve Urry' e gore
uzayda cesitli merkezlerden kaynaklanan sembolik isaretlerin olusturdugu
akimlar bulunmaktadir. Semboller akirru.ulus devlet smirlarrm asabildigi
ve devletin giiciinii kisabildigi ol!;iide kuresellesme yasanacaktir (15).

Harvey'in Kfireseflegme ile ilgili Gorii§leri

Harvey'de Giddens'm yaklasmum benimseyerek analizine modern
o n c e s i d o n e m i n zaman ve m e ka n k avr a m Ia r i ile
baslamaktadirof Ifi) .Feodal donemde toplumlann icinde yasamadiklari
mekanlarla ilgili bilgileri son derece smirh ve bulamknr. Zamana ve
mekana ait bu dar algilama Avrupah kasiflerin diinyamn smrrlarirn
kesfetmelerine kadar devam etmistir. Avrupa'nm ronesansi ile birlikte
diinyanm uzayla sirnrlandigr ve haritasirun cizilebilecegi anlasrlrmstir.
Mekanik saat zamanin lineer ve evrensel bir surec olarak yeniden
duzenlenmesini saglaml~tlr.

Buraya kadar Giddens ile aym gorusleri paylasmakta olan Harvey, bu
noktadan sonra farkh bir yaklasim getirmektedir. Giddens, zamanm
mekandan bagrmsiz kahsiru vurgularken Harvey, zamanm mekan
iizerindeki baskismdan soz etmektedir. Zaman ve mekan karsihkh olarak
birbirlerinden kaynaklanan kisrtlamalan yok edecek sekilde yeniden
orgiitlenmektedir. Bu siirec zamamn kisalmasmi, mekamn daralmasim
temsil etmektedir. Zaman ve mekaru kontrol altma almak amacr ile
kaynaklar demiryolu, kanal, gemi yaplml, petrol iiretimi, telgraf hatlarmm
!;ekimi gibi alanlara akrnlrmsnr. Yiizyrlm basmda kara ulasimmda bisiklet

14 S. Lash & J. Urry (1987). The End of Organized_Capitalizm. Cambridge:
Polity.

15 S. Lash & J. Urry (1994). Economies of Signs and space. London: Sage,
s.280-281.

16 D. Harvey (1989). The Condition of Poscmodernity. Oxford: Blackwell,
s.239-259.
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ve otomobil, havacihkta balon ve ucak, iletisimde telsiz, telgraf, radyo,
televizyon, kitlesel baski, fotograf ve sinema gibi yeni icatlar mekan farkmi
daha da azaltrrusnr. Bu yeniliklerin yardnm ile Avrupamn hegemonyasi
turn krtalara yayilmrsnr.Henry Ford ile birlikte kitlesel uretim yeni bir
iiretim tarzi olarak ortaya crkrmsnr. Ulasimdaki ve uretimdeki hizh artis
iilkeler arasmdaki rekabeti arttirrms ve 1.Diinya Savasim patlatrmstir. Savas
sonrasmda yeni bir uluslar arasi sistem dogmustur. Kiiresel finans kapital
kitlesel iiretim tarzim smai orgiitlenmeye hakim krlrmstir.

1970'lerde kitlesel iiretim sisteminin krize girmesi ile yeni bir zaman
mekan baskisi ya~anmaya baslarmsur. Kitlesel uretim sisterninin asmhklan
ile basedilmesi geregi dogmus ve tuketici piyasalannda degisen zevklere
cabuk uyumu saglayan bilgisayar destekli uretirn programlan
gelistirilmistir. Finansal piyasalar kuresellesmis, bilgisayarlar ve elektronik
iletisim araclari insanlann evlerini uluslararasi mali akirnlarm odak
noktasi haline getirmeye baslarmsnr (17).

Harvey, McLuhanrn kurese l koyunfin bir versiyonunu
tarumlamaktadir. Uydu teknolojisindeki gelismeler iletisimin uzakhktan
kaynaklanan maliyetini son derece onemsiz kilmisnr. Celisen ulasim
araclan aym mesafeleri eskisine gore cok daha kisa surede katetmektedir.
Aym zamanda mallann bolgeler arasmdaki nakliyesi cok daha sistematik
ve ucuz hale gelmektedir.Uydu televizyonlar aracihgr ile imajlar ulkeden
ulkeye su gibi akmakta insanlar evrensel tecrubeler kazanmaktadir. Turizm
faaliyetleri luzla artmakta, yuzyihn basmda ucak yolculugu yapml~ olanlar
parmakla gosterilirken giiniimiizde ucaklar yolcularla dolup tasmaktadrr.

Mekansal uzakhklardan kaynaklanan engeller c;okerken diinya herkesin her
kosesine ulasabilecegi bir yer haline gelmektedir.

SONDQ

Yukanda gorii~lerini inceledigirniz farkh bilim dallannda uzman
bilim adamlarmm ortak gorii~ii, insanlar arasmdaki iletisirnin arusma yol
acari degisimin varhgimn bir gerc;ek olmasrdrr, Bu iletisim artismm gerek
iilke icinde toplum yaplSl uzerinde gerekse dunya uzerinde toplumlar arasi

iliskilerde etkileri bulunmaktadir. Toplumlar bir dunya toplumunun
yaraulmasi hedefine dogru donusiim gec;irmektedir. Gelecekte bu hedefe

ula~lhp, ulasrlamayacagi sirndiden bilinmemektedir.

17 A.g.k., s.161
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20. yiizyI1m son ceyreginde hizim cok arttrrmis olan kuresellesme
olgusu, teknolojik degisime uyum saglayamayanlar icin gelisen diinyanm
dismda kalma tehdidini icermektedir. Gelecek insanhga daha farkh bir
ya§am sunmaktadir, 21. yuzyilda geli§mi§ ulkelerdeki ya§am standartlannm
gerisinde kalmamak icin ulasim ve iletisim teknolojisindeki butiin
yenilikleri titizlikle takip etmek gerekmektedir. En onemli uretim
faktorlerinden birisi olan sermaye gunumuzde tamamen kuresellesmistir.
Oretim amaci ile kullamlan sermaye ile finansman amacr ile kullamlan
sermaye birbirinden ayrilrmsur. Finansal sermaye vatansizdrr. Yatirrm

planlanm kiiresel bir strateji ile belirlemektedir. Riski turn dunyaya
dagrtmak istemektedir. 1980'li yillardan sonra yukselen piyasalar olarak
adlandrrrlan gclismekte olan ulkelerdek! kar frrsatlarr, kuresel
dusunerilerin istahmi kabartmaktadir. Bu kuresel oyun yuksek risk
tasrmaktadrr. Ancak oyunun nasil oynanacagmi ogrenmek icin oyuna
katilmaktan baska care yoktur. Oyuna kaulmanm yolu ise tum dunya ile
entegrasyonu artnracak teknolojik alt yaplya yapilan yaurnnlardan
gecrnektedir. Ayrica yeni teknolojiyi kullanabilen insanlan egitecek sekilde
egi tim sisteminin yapisal degisimden ge<;:irilmesi gerekmektedir.
Yaratilmakta olan dunya toplumunun bir uyesi olabilmek icin uzerinde
ya§anan ulke hava alanlan, bilgisayar aglan, hizh ulasim araclari ile
dunyaya entegre olmahdir. Olke icinde ya§ayan insanlar ise yeni teknolojiyi
kolayhkla kullanabilme, bilgiye erisme ve bilgiyi kendi cikarlarma en
uygun sekilde kullanmada ustalasmahdir.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

GIDDENS, A. (1990). The Consequences of Modernity. Cambridge:
Polity.

______(1991). Modernity and Self-Identity. Cambridge:

Polity.

GOMBRICH, E.H. (1997). Dunya Tarihi. Cev: A. Mumcu. istanbul:

lnkilap Kitapevi.

HARVEY, D. (1989). The Condition of Post Modernity. Oxford:
Blackwell.

LASH, S. & ]. URRY (1987). The End of Organized Capitalizm.
Cambridge: Polity.



43

_____(1994). Economies of Signs and Space. London: Sage.

LEWIS, B. (1996, Kasun). Causan Kulturler, Cev: N. Elhuseyni. Tarih
Vakfl Yurt Yaymlan, 42.

____(1996). Ortadogu. Cev: M. Harrnancr. istanbul: Sabah

Kitaplan.

McLUHAN, M. (1964). Understanding Media. London: Routledge.

McLUHAN, M. & O.FIORE (1967). The Medium is the Massage.
London: Allenlane.

_____(1968). War and Peace in the Global Village. New

York: Bantam.

ROBERTSON, R. (1992). Globalization. London: Sage.

ODTU Gelisme Dergisi Ozel Sayisi (1976). "Yeni Uluslar Arasi
Ekonomik Duzen",


	033.bmp
	034.bmp
	035.bmp
	036.bmp
	037.bmp
	038.bmp
	039.bmp
	040.bmp
	041.bmp
	042.bmp
	043.bmp

