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BİLİM-HALK YAKINLIĞI: İLETİŞİM ARAŞTIRMALARININ AÇILIMLARI
Bu çalışmanın temel sorunsalı, iletişim alanında yapılan araştırmaların tarihsel gelişim
sürecini göz önünde bulundurarak, bugünkü geldiği aşamayı değerlendirebilmektir. Bunun için de,
öncelikle bilim ve bilimsel üretim sürecinin sosyal bilimler alanında ne anlama geldiği ve iletişim
alanında gerçekleşen ve farklı kuramsal ardalana sahip liberal ve eleştirel paradigmanın açılımlarına
sorunsallaştırdıkları noktalar çerçevesinde vurguda bulunulacaktır.
Liberal/ana-akım olarak adlandırılan medya ve iletişim çalışmaları, davranışçı bir geleneği
sürdürürken; eleştirel çalışmalar olarak değerlendirilen yaklaşımlar ise ideoloji perspektifine
sahiptir. Her iki yaklaşım türü, toplumu ve toplumsal formasyonu farklı biçimlerde analiz ederler.
Davranışçı geleneğe dayalı etki araştırmalarında, tek boyutlu bir iktidar anlayışı egemendir.
Frankfurt Okulu yaklaşımından başlamak üzere Kültürel Çalışmalar geleneği, medyanın bütün
toplumsal çevreyi ideolojik olarak biçimlendirmesi üzerinde dururlar. Medya kuruluşları ideolojiyi
ve iktidarı toplumun geneline yayarak, her sosyal ilişkide ideolojiyi ve iktidar ilişkisini ortaya
çıkarmayı amaçlar. Kültürel Çalışmalar geleneği, ideoloji ve iktidarı, mesaj ve okuyucu arasındaki
ilişkide ele alır. Oysaki, ideoloji ve iktidar, gündelik ve sıradan ilişkilerde de kendini gösterir.
1980’lerden sonra iletişim çalışmalarında metnin yapısal olarak belirlendiğini reddeden
post-modern ve post-yapısalcı bir yaklaşım egemen olmaya başlamıştır. Bu yaklaşımlar, her türlü
tarihsel ve yapısal belirlenimi inkâr eden ve her şeyi dil ve söylem aracılığıyla açıklayan idealist bir
anlayış geliştirmişlerdir. Bu yaklaşımların karşısındaki en önemli eleştirel yaklaşım ise, medyanın
ekonomi politiği konusunda çalışan bilim insanlarından gelmiştir.
Medyayı endüstriyel düzeyde ve diğer endüstrilerle ilişkisi içerisinde ele alan ekonomi
politik yaklaşım, medyanın mülkiyeti, kontrolü gibi temel sorunları gündeme getirir. Medyanın
tekelleşmesi, ticarileşmesi, uluslararası hale gelmesi, kâr güdüsü, bunun gerçekleştirilmesinde
reklamlar gibi çeşitli medya pratiklerini sorunlaştırır. Ekonomi politik, en genel anlamda mevcut
düzenin incelenmesidir.
Bu çalışmada, yukarıda değinilen yaklaşımlar çerçevesinde, Türkiye’deki iletişim
araştırmalarının bugün itibariyle nasıl bir farklılaşma içinde oldukları ortaya konulacaktır. Ayrıca,
“halk”ı merkeze alan ve praksis olarak toplumsal faydayı önceleyen araştırmaların iletişim alanında
yaygınlık kazanmasının önemine değinilecektir. Bunda ise, akademi içindeki bilim insanlarının
göstereceği tavrın belirleyici olduğu irdelenecektir.
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