Kitle Iletisim Araclari

Iletisim tarihi, insanlik tarihi kadar eskidir. Insanin varolmasi ile ortaya çikan iletisim olgusunun temelinde,
paylasma ihtiyacinin giderilmesi gerçegi yatmaktadir. Ilk çag insaninin bir av öyküsünü baskalarina anlatmak
için magara duvarlarina çizdigi resimler, basarili geçen bir avdan sonra atesin çevresinde yapilan danslar,
komsu kabilelerle haberlesmek için belki de yeni reisin seçiminden duyulan mutlulugu paylasmak amaciyla
göge gönderilen renkli dumanlar, gemicilere yol gösteren fenerler, ressamin tuvaline yansittigi renkler ve
çizgiler, bestecinin notalarla kurdugu ortakligin neticesinde dogan besteler, sinemacinin fikrini belgeleyen
filmleri, balerinin duygularini yansittigi hareketleri, pandomimcinin biraz da esrar perdesiyle gölgelendirdigi
jest ve mimikleri; hepsi, paylasma ihtiyacinin giderilmesi için basvurulan iletisim yollaridir.

Yasamak da basli basina iletisim faaliyetlerini kapsayan bir olgudur. Dogdugumuz andan itibaren çevremizle
sürekli iletisim, etkilesim içine gireriz. Bilinçsizce çevremizi etkilemeye, degistirmeye; yine bilinçsizce
etkilenmeye, degiserek çevremize uyarlanmaya baslariz. Bu çift yönlü etkilesim, hayat boyu sürer gider.
Yasadigimiz sürece zekamizi, kültür ve birikimimizi, kisiligimizi iletisim aliskanliklarimiz ve iletisim
çabalarimizla ortaya koyariz. Duygu ve düsüncelerimizi baskalariyla yine iletisim yoluyla paylasiriz. Anlamak,
anlatmak, ögrenmek, baskalarina ulasabilmek için de iletisime basvururuz. Denilebilir ki iletisim, besikten
mezara kadar hep bizimledir ve bizim için hava kadar hayatî bir ihtiyaçtir. Iletisimi, temel prensibi paylasim,
etkilesim ve ortaklik kurmak olan, çesitli semboller ve araçlarla dünyayi daha yasanilir kilan, ileti alisverisine
dayali sosyal bir süreçtir, diye tanimlayabiliriz.
Insanoglu, varoldugu günden bugüne dek iletisim kurmak için çesitli araçlara basvurmustur. Kendi gelisimine
paralel olarak kullandigi araçlar da gelismis; sürekli gelisen iletisim araçlari birbirini tamamlamis; ancak birisi,
digerinin yerini alamamistir. Iletisimin en yalin, en ilkel araçlarindan biri kabul edilen isaretlere, kelimelere
dayali olan yazi ve konusma dilinin yani sira, beden dili ile sözsüz anlatimlar (jestler, mimikler, dokunma,
cevap vermeme, sessiz kalma gibi davranis ve tutumlar; dans, resim, v.b.) da yüzyillar boyunca kullanila
gelmistir.
Teknolojik gelisimin tabiî sonucu olarak gelisen ve elektroniklesen iletisim araçlari, iletisime sürat ve kolaylik
saglamakla kalmamis; ayni zamanda iletisimi, kitle iletisimine çevirmistir.
Günümüzde posta, telgraf, telefon, faks gibi haberlesme araçlari; gazete, radyo, televizyon gibi kitle iletisim
araçlari; uydular, bilgisayarlar (Internet ve e-mail) birer iletisim araci olarak iletisimin ayrilmaz parçalari
durumuna gelmistir. Bu elektronik iletisim araçlari, günümüzde, kurdugu haberlesme agiyla kültürü de
yayginlastirmis; dünyamizi Mc.LUHAN’in deyimiyle "küresel bir köy"e dönüstürmüstür.
Kitle iletisim araçlari, genel bir tanimla "kitlesel bir boyutta ileti dagitabilen araçlar" (ÖZKÖK, 1985:93) olarak
tanimlanabilir.
Tarihî açidan bakildiginda kitle iletisim araçlari, tiyatro; gazete, kitap, dergi, brosür gibi yazili basin; sinema,
film, radyo, televizyon, plak, kaset, CD, bilgisayar gibi iletisim teknolojisindeki gelismelerin ürünü olan araçlar,
günümüze gelinceye degin hizli bir gelisim göstermislerdir.
Günümüzde toplumsal varolusu gerçeklestirerek ortaklik yaratmak, bu varolusu ve ortakligi sürdürebilmek için
kitle iletisimine; dolayisiyla kitle iletisim araçlarina ihtiyaç vardir. Çünkü kitle iletisim araçlari, uzmanlarin ortak
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bir noktada birlestikleri üzere, sahip oldugu özellikleriyle alici kitlesi üzerinde yarattigi etki ve etkilesim süreci
sonunda toplumsallastirmayi gerçeklestirmeye muktedir araçlardir.
Kitle iletisim araçlarinin özelliklerini söyle siralayabiliriz:
1. Kitle iletisim araçlari, sosyal statüsüne göre herhangi bir farkli yaklasim olusturmadan çok sayida
insana ayni iletiyi, ayni anda ulastirabilmektedir.
2. Kitle iletisim araçlari, yayinlari ile belirli bir süreklilik ve düzenlilik (yayin periyodu) gösterir.
3. Kitle iletisim araçlari, sürekli ve düzenli yayinlari ile toplumda kendilerine karsi bir talebin olusmasina
neden olurlar; bu talep, zamanla aliskanliga, hatta ihtiyaca dönüsür.
4. Kitle iletisim araçlari ile aktarilan iletiler, belge niteligi ve degeri tasidigi için inandiricilik ve aliciyi ikna
etme özelligini de kazanmaktadir.
5. Özellikle radyo ve televizyon, iletiyi olay aninda aktarabilme özelligine sahiptir.
6. Kitle iletisim araçlari ile gerçeklesen iletisim sürecinde, geri besleme imkâni yoktur; bu nedenle, alicinin
tepkisi aninda ölçülememektedir.

Kitle iletisim araçlarinin fonksiyonlari üzerinde ilk kez duran LASWELL (1960), bilgi verme, ikna etme ve
toplumsallastirma fonksiyonlarindan söz etmektedir. Charles WRIGHT (1961), kitle iletisim araçlarinin bu
fonksiyonlarina eglendirme fonksiyonunu eklemis; Kenneth BOULDING (1962) ise bu fonksiyonlarin yani sira,
mallari tanitma fonksiyonunun önemini vurgulamistir (AZIZ, 1982:2).
Aysel AZIZ (1982:2), William RIWERS ve Wilbur SCHRAMM’in (1969) görüslerine katilarak kitle iletisim
araçlarinin fonksiyonlarini;
1.
2.
3.
4.
5.

"Haber verme, egitme, eglendirme,
Dis dünyayi görmemizi saglama,
Kültürün toplumumuzdan, bizden sonraki toplumlara ve nesilden nesile geçisini saglama,
Esya ve hizmetlerin tanitilmasina, satilmasina yardim etme,
Disimizda olusan firsat ve çagrilara karsilik verme ile sosyal hareketlerde genel rizaya ulasma arasinda
bag kurmamiza yardim etme" olarak siniflandirmistir.

Kitle iletisim araçlari, bu fonksiyonlari gerçeklestirirken dogal olarak alici üzerinde de bir etki yaratir. Iletisim,
her seyden önce bir bilgi alisverisidir. Bu alisveristen amaçlanan da anlamak, anlatmak, ögrenmek ve egitim
görmek ihtiyaçlarinin giderilmesidir. Bu ihtiyaçlarin giderilmesi amaciyla baslatilan iletisim sürecinin sonunda
yasanan olgu, etkileme ve etkilenme; yani etkilesimdir.
Arastirmacilar, kitle iletisim araçlarinin etki alanlarini;
1.
2.
3.
4.

"Fert, grup ya da örgüt düzeyinde etkilenme,
Sosyal kurum düzeyinde etkilenme,
Toplum düzeyinde etkilenme,
Kültür düzeyinde etkilenme" olarak gruplandirmaktadir.

Kitle iletisim araçlarinin etkileri fert açisindan ele alindiginda ise;
1. "Bilgi ya da görüsü kapsayan etkiler,
2. Tavir ya da duyguyu kapsayan etkiler,
3. Davranis üzerine etkiler" olarak üç ana baslik altinda inceleniyor.(USLUATA, 1994:84)
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Kitle iletisim araçlarinin etki türleri;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

"Tavir ile düsünce degisiklikleri,
Ferdî ve toplu tepkiler,
Gündem belirleme,
Toplumsallastirma,
Denetim,
Gerçegi tanimlama,
Egemen ideolojinin sürdürülmesi" olarak siniflandirilmaktadir. (USLUATA, 1994:84)

Kuramcilar kitle iletisim araçlarinin etkilerinin fert ve toplum açisindan ne yönde oldugu konusunda ortak bir
görüse sahip degiller; konu ile ilgili tartismalar, günümüzde de sürmektedir. Kimi arastirmacilar kitle iletisim
araçlarinin fert ve toplum açisindan etkilerinin olumlu oldugunu savunurken kimi olumsuz oldugunu, kimileri
ise sinirli oldugunu savunmaktadirlar.
Arastirmacilar, hangi görüsü savunurlarsa savunsunlar sentez olarak ortaya çikan ortak bir görüs var: Kitle
iletisim araçlari, bilgi, görüs ve düsüncelerin paylasilmasini saglayan; sosyal örgütlenmeyi güçlendiren;
kamuoyu olusturan; insanin anlama, anlatma, ögrenme ve egitim görme gibi temel ihtiyaçlarini karsilayan;
insan iliskilerini degistirip gelistiren; yeni davranis ve tutum kaliplarini, görüs ve düsünce akimlarini
yayginlastiran en etkin iletisim araçlaridir.
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