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KiTLE iLETiSiM ARASTIRMALARINDA iKi
YAKLASIM: LiBERAL VE ELESTiREL KURAMLAR

FARKLILIKLAR VE YAKINLASMALAR

6ZET

Kitle iletisim arasurmalarmdaki liberal ve elestirel yaklasimlarin

tammlamalarimn yer aldlgl cahsmada, benzerlikler ve farklar ortaya

konularak bir takim sonuclara varilnusur. Arasnrrnaci, elestirel ve
liberal yaklasimlarm iki farkh kutup oldugu yoniindeki tarusmalann

son yirmi yildir degisime ugradiguu, bununla birlikte butunsel bir

yaklasima Izin vermeyen tek etkenin iki gelenegin ekonomik ve

siyasal iktidan kavramlastirma bicimleri oldugunu savunmaktadrr.
Calisma sonunda vanIan sonuc her iki yaklasimin birbirinden

ektilendigi, digerinin dolduramadigi bosluklan kapatmak icin ugras
verdigi yonundcdir.

Iletisim arasurrnalan alamna bakildrgmda iki teme1 yaklasimla
karsilasilmaktadir. Liberal ve elestirel olarak adlandmlan bu yaklasimlar
ashnda iletisimi kendilerine gore tekrar yorumlama cabasmdadirlar. Her
iki yaklasima da konu olan ashnda kitle iletisimidir. Kitle iletisim kuram
ve arasurmalanrnn gec;:mi§ine bir goz atmak, her iki yaklasim arasindaki
farkhhk ve yakmlasmalan anlamarruz acismdan oldukca faydah olacaktir.

LiBERAL KURAMLAR

Ana akrrn, anayon, tutucu, yonetimsel, geleneksel, davramsci,
c;:ogu1cu gibi pekcok isimle de arnlan liberal kuramlar Amerika Birlesik
Devletleri'nde ortaya cikrrus ve gelismistir. Dogal olarak Amerika Birlesik
Devletleri'nin siyasal ve toplumsal ozelfiklerini biinyesinde barmdrran

'" Anadolu Universitesi, Iletisim Bilimleri Fakultesi
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liberal kuramlar aym zamanda kitle iletisim arasurmalari tarihinde
oldukca onemli bir yer tutmaktadir.

Alemdar ve Erdogan'a gore liberal yaklasima bagh olarak gelistirilen
kuramlann temelde birlestikleri ii<;: onemli nokta vardir: Insanm ya~adlgl

cevreye uymasl, gerektiginde uydurulmasr gorii~ii; varolan toplumsal yaplYl
ve kurumlan korumak ve gelistirmek istegi: sanayilesmernis iilkelerin
sececekleri en iyi yolun kapitalist ekonomik ve siyasal sistem oldugu
gorii~ii (1).

Liberal iletisim arastirmasmm bashca sorunsah medya etkileri
olmustur. Yaygm bir ilgi tarafmdan beslenen, ozel ve kamu kaynaklarmca
finanse edilen etki arasnrmalan , neredeyse kitle iletisim arasnrrnasirun es
anlamhsi haline gelmistir, Etki konusu, Amerikan iletisirn arasurmacilari
toplulugu icin le genellikle insan dogasmin ve toplumun davrarusci
yorumlan bazmda formullestirilmistir. Psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi
gibi toplumsal disiplinlerden ve bu disiplinlerin merkezindeki davrarusci
dusuncelerden esin alan iletisim arasurmacilari etkilerin incelenmesine,
genellikle insan davrarusma ve medya tesirine iliskin uyanm-tepke
modelini kullanarak yaklasmaktadir (2).

Liberal yaklasirn iletisimi iletilerin aktanlma sureci olarak
gormektedir. Gonderici ve alicilarm nasil kodlama yapngi ve kodacugr,
aktanerlann iletisim kanallarrm ve araclarrnr nasil kullandrgi ile
ilgilenmektedir. Etkililik ve dogruluk vazgecilmez kavrarnlardir. Iletisirn,
bir kisinin digerinin davrarus ya da zihinsel durumunu etkileme sureci
olarak goriilmektedir. Eger etki niyet edilenden farkh ya da daha az
bicimde gerceklesmisse bu okul iletisimin basansizhga ugradlgml soylerne
ve iletisim siirecinde basarisizhgm ortaya <;:lktlgl asamalari araYlp bulma
egilimindedir (3).

1920'ler kitle iletisim arasurmalari tarihinde giiC;lii etkiyi ifade
eden"Merrni Kurami"run tartismasiz kabul edildigi doriemdir. Yirrni yil
kadar siiren bu doneme damgasim vuran modeller Laswell'in ve Shannon-

1 K. Alemdar, ve i. Erdogan (1990). Iletisim ve Toplum. Ankara: Bilgi
Yaymlan, s.15.

2 F. Fejes (1994). "Elestirel Kitle Iletisim Arasurmasi ve Medya Etkileri". Cev ve
Der: M. Kucuk. Medya, Iktidar, ideoloji. Ankara: Ark Yaymevi, s.251.

3 J. Fiske (1996). Iletisim Cahsmalarma Giris, Cev: S. Irvan. Ankara: Bilim
ve Sanat Yaymlan. s.16.
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Weawer'in modelleri olmustur. Dogrusal bir olgu olarak tammlanan bu
modellerde vurgu kaynaktadir, Mesajm paylasirnmdan cok hedefe kabul
ettirilmesi onemlidir.

1940 yillanyla birlikte "Sirnrh Etkiler Modelleri"ne gecilmistir. Vine

de bu donemin en tanmmis modeli olan "iki Asamah Akis Modeli"nde
bile iletisimin dogrusal sureci devam etmektedir. Etki sorununda bir
degisiklik olmamakla birlikte, odak noktasi etkinin nasil gerceklesecegi
uzerine kaymisnr.

1970'li yillarla birlikte "Orta Duzeyde Etkiler" ve "Gul;lu Etkiler"

dcriernine dogru kayma ya§ayan liberal yaklasim, olculebilen etkiler
dusuncesini bir mit haline getirmistir (4). Sosyal psikoloji disiplininden
etkilenerek olculebilen etkileri "tutum" kavramiyla iliskilendiren liberal

kuramcilar, tutum kavrami ile bireysel davramsi toplumsal analizden

soyutlamislardir. Medyanm etkilerinin islernsel olarak olculebilecegi bir
birim olarak bireyin tutumlan analitik bir cerceve olarak benimsenmistir.

Olcme uzerinde titizlikle duran liberal arastirrna gelenegi bilimi ve
nesnclligi kendisine temel alnustir. Bilimin tekrar edilebilirligi ve

dogrulanabilirligi sahtekarhk ve yanhliga karst koruyucu kalkan olarak
goriilmii§tiir. Anket arasurrnasr, icerik analizi, deneysel arasnrrna gibi

niceliksel yoritemler ozellikle 1970'li yrllara kadar yogun olarak
kullamlarak kuramlar test edilmeye cahsilrmsurffi).

Liberal ilctisirn arasurrnalarr yaklasunmda yeni bir doriem
sayilabilecek olan Katz'rn "Kullammlar ve Doyumlar" modeli ile birlikte
"medya insanlara ne yapiyor?" sorusundan vazgecilip "insanlar medya ile
ne yapiyor?" sorusuna cevap arallmaya baslanmisur. Boylece, odak noktasi
medyadan izleyiciye kayrrusnr (6).

1980'li yillarda liberal yaklasim icinde medyamn etkileri konusunda
ortaya atrlan bashca yaklasimlar gimdem olusturrna, suskunluk sarmah,

bilgi gedi§i ve medyaya bagimhhk modelleridir. Fejes bu modelleri
yorumlarken "bu modeller toplumsal rollerin gayn resmi yo ldan

ogrenilmesi, medyanm ustu kapah olarak ideoloji tasimasi, kanaat

4 W.J. Severin ve J.W. Tankard (l994). Iletlsim Kuramlan: Kokenleri,
Yontemleri ve Kitle Ile tisim Arac;larmda Kullammlan. Cev: A.A.
Bir ve N.S. Sever. Eskisehir: Kibele Sanat Merkezi, s.458.

5 A.g.k., s.33.
6 A.g.k., s.33.



47

ikliminin olusumu, toplum icinde farklrlasan bilgi ve genel olarak

kulnirde, kurumlarda ve toplumsal yapida goriilen uzun vadeli degi~meler

gibi konulann iizerinde durmalanndan otflrfl, obur davramsci

modellerden aynhrlar" demektedir (7).

Ozetlenecek olursa epistemolojik acidan liberal yaklasim basit,
dogrusal bir nedensellik anlayisma dayanmaktadir. Lukes'e gore iktidar

madd\ de, ~\~\\e\: ta.\:a.l\nda.n ~\\\\a.\\\\a.n "te,¥-.-\)()~\\t\\\" \¥-.t\ua.y
modelidir(8): iktidar toplumda dagiruk haldedir ve politik sorun, bu
cogulculugun ve istikrann surdiiriilmesidir.

ELE~TiREL KURAMLAR

Degisimci yaklasim olarak da bilinen elestirel yaklasim, admdan da
anlasilacagr gibi liberal kuramlara bir elestiri olarak ortaya cikrmstir.

Slack ve Allor'a gore elestirel yaklasnnda iletisim, mesajm kisiler
iizerindeki etkileri degil, toplumsal olusumun gidi~atillda iletisirnin
etkililigi (toplumsal rolii) cercevesinde tammlanrnaktadir (9). Elestirel
arastirma, liberal iletisirn arastrrrnasmm tersine, medya, iletisim ve

toplumsal iktidar arasmdaki iliskiyi incelemeye cahsmaktadir. Bu yeni
arastirma perspektifi, ingiltere ve Kita Avrupa'smdaki arasurrnacilarca
geli~tirilmi~tir. Elestirel yaklasirnm niteliklerini liberal yaklasimda oldugu
gibi kesin cizgilerle tammlamak zor olmakla birlikte, gene! olarak

endustrilesmis kapitalist toplumlann Marksist bir elestirisine dayanan
daha geni~ bir gelenegin icinde konumlandmldigi ~liphesizdir. Sosyoloji,
ekonomi, gostergebilim, siyasal felsefe, edebiyat cahsmalan , psikoloji ve
tarih gibi cok cesitli disiplinlerden esinlenen elestirel arasnrmacilar, Batih
kapitalist dunyarun SlIII fsal olarak katmanlasmis toplumlann ayakta
kalmalannda medyarun oynadigr rolii incelemeyi amaclamaktadirlar.
Davrarnsci Amerikan arasurrnacrlarmm deger-yansizlrgi (nesnellik)
iddialarirn oz kuruntu olarak reddeden elestirel okul ic inde ki
arastrrrnacrlar, kendi arasurrnalarma gomiilfl toplum ve insanhk
h akki n daki Marksist temele sahip varsayrrn lari acr kca kabul

etmektedirler(lO) .

7 F. Fejes. A.g.k., s.258.
8 Aktaran D.B. Kejanhoglu (1996) "Iletisim Calismalannda Yondesme Tarusmasi''.

Yeni Tiirkiye Medya Ozel Sayisi. 12, s.1520.
9 A.g.k., s.1521.
10 F. Fejes. A.g.k., s.252.
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Elestirel yaklasirn iletisimi bir surec olarak degil, anlamm
olusturulmasi olarak ele almaktadir. Bu yaklasima ait modeller liberal
yaklasim modellerinden farkh bir yapidadir, Elestirel modeller dogrusal
olrnadiklarmdan, ileti akisim gosteren oklan icermezler, Yapisal
modellerdir ve icerdikleri her turlu ok, anlamm yaraulmasmda yer alan
ogelerin arasmdaki iliskileri gostcrirler. Bu modeller, iletinin bir dizi
basamak ya da a§amayt gecerek olustugunu varsaymazlar: Daha cok,
iletinin birseyi anlamlandrrmasim miimkiin kilan yapilandmlrms bir iliski
dizisinin cozumlenmesi iizerinde yogunla§maktadlrlar. Baska bir deyisle,
kagrt uzerindeki isaretleri ya da havadaki sesleri bir ileti haline getirenin
ne oldugu iizerinde durmaktadrrlar (11).

Elestirel yaklasnnlar, ideoloji sorununun ele ahs ve tanimlayislan
bakimindan, izleyiciye getirdikleri yorumlar ve medya metinlerine olan
yaklasimlan acismdan kendi aralannda farkhhklar gostermektedir.

Elestirel yaklasim icindeki ii<; temel arastirma yaklasmu yapisal
yaklasim, ekonomi-politik yaklasrm ve kiiltiirel calrsmalar olarak
siralanabilir. Yaprsalcilarm bashca amaci, medyadaki anlamlandirma ve
temsil sistemi ve siireclerini incelemektir. Ideolojiyi, bir se kilde
carpmlrms da olsa, ekonomik temelin basit bir yansimasmdan ziyade
kisinin dunyayi tasarladigi optik olarak goren Althusserci bir ideoloji
nosyonuyla cahsan yaprsalci arasurrna, bireyin dunyayi tecriibe ettigi
medya metinlerindeki iistii ortuk dii§iince kategorilerini incelemeye
cahsmaktadir (12).

Ekonomi-politik elestirel yaklasim ise, medya iiretiminin ekonomik
yaplsl ve surccleri uzerinde durrnaktadrr. Ozellikle de medya
endiistrilerinde goriilen tekellesmeye ve denetimin yogunlasmasma dogru
giderek artan egilimler incelenmektedir. Bu yaklasim medyanm, medyaya
sahip olanlann ve denetleyenlerin smifsal cikarlanrn mesrulasuran yanhs
bir bilinc iirettigini one siirmektedir (13).

Hall'a gore elestirel yaklasimlarm ucuncusu olan kiiltiirel
cahsmalar, elestirel perspektifin en onemli alam haline gelmistir. Kiiltiirel
cahsmalar, Yapisalcilar gibi medya iletilerine odaklasmaktadir. Yapisalci
yaklasrmm medya iletilerine atfettigi ozerkligin tersine, kiiltiirel cahsmalar
medya icerigmin ve etkisinin, medya iletilerinin iiretildikleri ve

11 J. Fiske. A.g.k., s.61-62.
12 F. Fejes. Ag.k., s.253.
13 A.g.k., s.253.



49

ahmlandrklarr toplumsal cevre tarafmdan b icimlendirildfgin i
vurgulamaktadir (14).

Kiiltiirel cahsmalar He birlikte, ozellikle 1970'li yillardan giiniimiize
liberal ve elestirel kuramlarda birbirine yakinlasmadan soz edilmeye
baglanrmsnr. Bu yakmlasma surecine deginmeden once, 1900-1970 yillarr
arasmdaki zaman dilimine bakarak iki yaklasirm birbirine ZIt kutuplar
olarak kabul edebilir ve farkhhklanru sematik olarak siralayabiliriz.

LiBERAL VE ELE~TtREL

FARKLILIKLAR
KURAMLAR ARASINDAKi

Buraya kadar anlatilanlarm l~lgmda iki yaklasrm arasmdaki temel
farklan su sekilde ozetleyebilirlz:

Liberal Kuramlar

Iletisirn, iletilerin aktanlmasrdir.

Iletisim modelleri dogrusaldlr, yani
iletisim dogrusal bir surectir.

Kaynak-ahci etkilesimi mevcuttur.

Temel mesele "etki"dir.

Iletisimin kisiler iizerindeki etkisi
iizerinde durur

Birey egemen, rasyonel ve faydacidir.

14 A.g.k., s.253.

Ele§tirel Kuramlar

Iletisim anlamlann iiretimi ve
degi~imidir .

Yapisal modeller hakimdir, soz
konusu olan yaprlanrms bir
iliskidir.

Met i n - 0 k u ret k i l e s i m i
mevcuttur.

Temel mesele kitle iletisim
sistemini kim kontrol ediyor
sorusudur. ("ideoloji" ve
"iktidar" temel sorunlar)

Toplumsal olusumun
gidisaunda iletisimin rolii
iizerinde durur.

Birey toplumsal iliskiler icinde
"l

etkin ya da edilgin konumdadir.



Iletisim eylemleri onemlidir.

iletinin yanhs anlasilmasi basarrsiz
iletisimi isaret eder.

Sosyoloji, siyaset bilimi, sosyal
psikoloji gibi toplum bilimlerinden
yararlamr,
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Iletisim iiriinleri onemlidir.

iletinin yanl rs anl asrlm asr,
gonderici ve al irn layi cr
a r a s i n d a k i k u l t u r e l
farkhhklardan kaynaklanabilir.

Gostergebilim,psikoloji,dilbilim
gibi b e se r i bilimlerden
yararlarnr.

Nice! arastrrmalar ile olt;:iilebilir
ogelerin saptanmasma cahsihr

Nitel arastirmalar
soylendigi kadar
soylenrnedigi de
cikartilmaya calisihr.

ile nelerin
nelerin
ortaya

Nesnellik, bilimcilik vazgecilmez
unsurlardrr.

Pozitivizmin onemine dikkat cekilir.

Islevselcilige dayamr.

Felsefi vurgu vazgeci lme z
unsurdur.

Toplumsal iletisimin daha
gerris baglarmmn onernine
dikkat cekilir.

Marksizme dayamr.

Yukanda ozetlenen iki yaklasim arasmdaki farklann t;:ogu bugiin
icinde gecerlidir. Ancak, 1970'li yillarla birlikte bu iki yaklasim arasmda
birbirine yaklasim gorulmeye baslarmsnr.

LiBERAL VE ELESTiREL KURAMLARIN YAKINLASMASI

Son yirmi yildir iki yaklasimda da digerine dogru bir kayis
sezilmektedir. Ornegin, Gerbner'in "Kiilturleme Kurarm" liberal kanatm
elestirileri dikkate almasi olarak yorumlanabilir. Gerbner, televizyonun
Amerikan toplumunun merkezi kultur kolu haline geldigini
savunmaktadir, 'Televizyon ahcrsi ailenin anahtar uyesi haline geldi, bu
iiye zamanm t;:ogunda oykii anlatan bir uyedir" yorumunu yapmaktadrr.
Aynca, Gerbner'e gore izleyiciler arasmdaki yas, egitim, cinsiyet gibi
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d egisk e nl erd ek i farklar, televizyon izleme ozelliklerini de
degi§tirmektedir(15). Bu arasnrma, kiiltiirel calismalara bagh Morley'in
yapugr "Family Television" arasnrmasr ile paralellikler gostermektedir.

Yine liberal gelenek icerisinde one cikan son donern cahsmalardan
olan "Giindem Olusturrna", "Suskunluk Sarmah", "Bilgi AC;:lgl", ve
"Medyaya Bagrmhhk" modelleri iizerinde duran kuramcrlar, elestirel
medya kuramcilari He kimi ortak noktalara deginmektedir. Her ne kadar
bu dort yaklasim, liberal kuramlann iiriinii de olsa, medyayi belli
yonlerden elestirmektedir ve elestirel perspektife bir yakmlasma soz
konusudur.

Liberal kuramlann elestirellere olan yaklasirru kadar, elestirel
kuramlann da liberallere bir yakmlasmasmdan soz edebiliriz. Kitle
iletisim arastirrnalarmda yakmlasma iddiasinr en kapsamh bicimde
geli§tiren arasurrnaci bir elestirel olan james Curran'dlr.

Curran son yirmi yilda elestirel yaklasrmlarm tarihsel geli§meler
cercevesinde kendi icinde degi§imler gecirdigini, liberal gelenegin de
e lestirel yaklasrmdan gelen saldirrlara tepki olarak degi§tigini
soylernektedir. Bu degisimlerin sonucunda da iki yaklasirmn kesismesi ve
iletisim cahsmalarrnda yeniden bicimlenrneye dogru bir gidis soz
konusudur.

Curran'm ekonomi-politik ve kulnirel cahsmalan ele alarak elestirel
yaklasima yonelttigi ana elestiri noktasi simf cansmasi temelinden
kopuldugu, liberallere yaklasan bir bicimde iktidann dagrruk olarak ele
almdigidir, Elestirel gelenek aruk dar odakh cahsmalara (izleyici ahmlama
cahsmalarr gibi) yogunla§makta, buna karsihk liberal gelenek medyamn
genel rolunu, siyasal ve toplumsal sistemin ve kulturun onernini
vurgulamaktadrr (16).

Currau'a gore elestirel gelenektekiler
1) medya orgutleri konusunda medya miilkiyeti ve gazetecilerin

"gorece oze rkltgine " i liskin degerlendirmelerde c;:ogulculuga
yaklasmakradrr:

2) anlam iiretimi ve izleyici ahrnlamasr konulannda metin

15 WJ.Severin ve J.W. Tankard. A.g.k., s.436-437.
16 J. Curran (1994). "Kitle Iletisimi Arasurmasinda Yeni Revizyonizm: Bir Yeniden

Degcr'lendirrne Cabasi". Cev ve Del': M. KUl;llk. Medya, Iktidar, Ideoloji.
Ankara: Ark Yaymevi, s.333.
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analizlerinde karsitlik ve celiskileri vurguladiklanru, anlamm uretiminin
metin ile izleyicilerin toplumsal ve soylemsel konumlarinm etkilesimiyle
gerceklestigi gibi revizyonist degerlendirmeler yapmaktadir;

3) yine ahmlama cahsmalarmda izleyici ozerkligi vurgusuyla, eski
"smn-h etki" savirn yenilik gibi sunmaktadrrlar. Liberaller ise, tersine
medyanm etkisinden dem vurmaya baslarmsnr;

4) kulturel degerlerde, Frankfurt Okulu'nun elitist kitle kfrlturu
paradigmasim reddederek liberal gelenege yaklasmaktadir;

5) iletisim politikalannda "yeni sag"a karst refah devleti ve kamu
hizmeti yaymcrlrgirn savunarak liberallerle ortak bir temelde
bulusmaktadirlar (17).

1980'den sonra kiiltiirel calismalar geleneginin ahmlama
cahsrnalarma karsi artan ilgisiyle yakmlasma kavrarru ozelllkle izleyici
arastirmalarmda cok kullamhr hale ge1mi§tir. 6yle ki elestirel yaklasima
sahip Schroder, yine bir elestirel olan Radway'in kulturel calismalar icinde
yaptigi cahsmalarla vardigr noktanm kullammlar ve doyumlar gelenegini
yeniden kesfetmekten ibaret oldugunu iddia etmektedir (18). Curran da
benzer bir elestiriyi Morley'in cahsmalarma getirmektedir. Morley'in
"Family Television" ve "Nationwide" calismalanru kullammlar ve doyumlar
yaklasrmma yakm bulmaktadir (19).

SONUe;

Gorlildiigii gibi elestirel ve liberal yaklasimlarm iki farkh kutup
oldugu yonundeki tartismalar son yirmi yildir degi§ime ugraml§tu.
Curran'a gore, yine de tum yakmlasma iddialarma ragmen, butimsel bir
yaklasima izin vermeyen tek etken iki gelenegin ekonomik ve siyasal
iktidan kavramlastirma bicimleridir (20).

Surasi kesindir ki iletisime ait tum sorulan tek basma yamtlayan bir
yaklasim mevcut degildir. Her iki yaklasim birbirinden etkilenmekte,
digeri.nln dolduramadigr bosluklan kapatmak ici ugra§ vermektedir. Her
iki kanada ait arasnrmacilara diisen ise, birbirlerinin cahsmalariru takip
etmek, kendi amaclan dogrultusunda digerinin yontem ve birikiminden
faydalanma yollanm aramaktir.

17 D.B. Kejanhoglu. A.g.k., s.1522.
18 A.g.k., 8.1523.
19 A.g.k., 8.1523.
20 A.g.k., 8.1523.
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