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Aktif  Öğreten  Fasiküller

İLETİŞİM KAVRAMINI TANIMLAMAK

“İleti şim” anlamındaki Lati nce “communicati o” sözcüğüne dayanan 

“communicati on” kavramının Fransızca ve İngilizce dillerinde yazılış-

ları aynı söylenişleri farklıdır. Communicati on kelimesinin temeli yine 

Lati nce’deki “communis” kavramına dayanır. Bu kavram, ti careti n geliş-

meye başladığı 14. yüzyılda, hayli farklı bir anlamda, “ti caret ve ilişkiler” 

karşılığında kullanılmıştı r. Daha sonraki dönemlerde ise ulaşım ve haber-

leşmedeki gelişmelerle birlikte “birçok kişiye ya da nesneye ait olan ve 

ortaklaşa yapılan” anlamı kazanmasıyla, aslında sade bir mesaj alışveri-

şinden çok toplumsal nitelikli bir etkileşimi, değiş tokuşu ve paylaşımı an-

latmaya başlamıştı r.

İleti şim: Belli bir coğrafyada ve belirli bir zaman diliminde bir grup, top-

luluk veya toplumda insanlar arasında duygu, düşünce, bilgi, deneyimle-

rin aktarım ve paylaşılma sürecidir.

İletişimi Süreç Olarak Tanımlamak

İleti şimin süreç özelliği iki boyutludur: Birincisi bireysel boyutt ur. Bura-

da süreç kavramına dair vurgulanması gereken özellikler etken, dinamik 

ve sürekliliği olan bir yapıyı tanımlamasıdır. İleti şimin süreç olarak ikinci 

boyutu da toplumsal ve kültürel olmasıdır.

Bir süreç olarak tüm ileti şim etkinlikleri, en basit düzeyde bile, kaynak, 

ileti  ve hedef veya hedef-kitle olmak üzere üç temel ögeye dayanır. 

Geribildirim, kanal, araç, kodlama-kodaçma, gürültü ögeleriyle ileti şim 

sürecinin üç ögesini genişletmek mümkündür.

Kaynak: İleti şimi başlatan yani, bir duygu, düşünce, haber veya enfor-

masyonu anlaşılır şekilde dışa vuran veya dile geti ren taraft ır. 

Bir ileti şim etkinliğinde konuşan, yazan, bir hareket yapan veya anlamı 

kodlayan bir birey ya da bir reklam politi kası formüle eden grup kaynaktı r.

İleti : İleti şim sürecinde duygu ve düşüncelerin paylaşılması için üreti len 

sözel, görsel ve görsel-işitsel somut üreti mlerdir. 

İleti , ilki doğrudan kurulan anlamı veya ileti lmek istenen mesajı ifade 

eden içerik ve diğeri anlamın kurulumunu sağlayan simge, gösterge ve 

kodlardan oluşan anlatı m şekli olan yapı olmak üzere iki boyuta sahipti r. 

Alıcı: İleti şim sürecinde kaynağın karşısında yer alan ve ileti len mesajla-

rın ulaşması amaçlanan kişi veya gruba denir. 

Kanal: Bir sinyal taşıyan herhangi bir fi ziksel araç veya ileti yi aktaran fi -

ziksel ortama denir.

İletişim Sosyolojisinde Tanımlar, Kavramlar ve Yaklaşımlar
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Araç: İleti leri kanal boyunca aktarılabilir işaretlere dönüştüren fi zik veya 

teknik araçlar ileti şim araçları olarak adlandırılır.

Bir mesajın, ileti şim kanalının özelliklerine uygun olacak şekilde, bir sim-

geleşti rme sistemi aracılığıyla fi ziksel olarak ileti lebilecek veya taşınabile-

cek duruma çevirmeye kodlama denir.

Mesajların doğasını yorumlama, çözümleme ve anlama sürecine kod açı-

mı denir.

İletişimi Anlam Üretimi Olarak Tanımlamak

C.S. Pierce, F. Saussure ve R. Barthes yapısalcılık ve göstergebilimin öncü 

isimleridir ve görüşleriyle ileti şim çalışmalarını etkileyen düşünürlerin 

başında gelirler. Bu düşünürlerin takipçisi modeller; gösterge, gösterge-

nin gönderme yaptı ğı nesne ve göstergenin kullanıcıları veya yorumla-

yanları olan üç ögeyle ilgilenir.

Gösterge: Kendisinden başka bir şeyi temsil eden veya imleyen şeye ve-

rilen addır. 

Pierce’e göre göstergeler görüntüsel gösterge, belirti sel gösterge ve sim-

ge olmak üzere üçe ayrılır.

Görüntüsel gösterge: Temsil etti  ği nesneyle doğrudan benzerlik taşı-

yan ve onu canlandıran görüntüsel göstergedir.

Belirti sel gösterge: Nesnesiyle doğrudan ve varoluşsal bağı olan gös-

tergeler belirti sel göstergedir.

Simge: Bir şeyi temsil eden ama onunla doğal bir ilişkisi olmayan bir 

sembol simgedir. Simge, şayet yorumlayan olmasa kendisini gösterge ya-

pan özelliği yiti recek olan bir göstergedir.

Kod: Uzlaşımsal şekilde göstergelerin nasıl kullanılması gerekti ğini anla-

tan kurallar bütünü olan kod yazılı değildir.

Bütün gösterge ve kodlar gelenekler adı verilen kurallar sayesinde bir 

arada tutulur.

R.Barthes’e göre anlam üreti mi, düz-anlam ve yan-anlam olarak iki dü-

zeyde gerçekleşir. Anlamlandırmanın birinci düzeyini oluşturan düz-

anlamda, göstergenin göstereni ve gösterileni arasındaki ilişkiyi ve gös-

tergenin de gerçek yaşamdaki/dışsal dünyadaki göndergesiyle ya da nes-

nesiyle ilişkisi açıklanır. 

Barthes tarafı ndan anlamlandırmanın ikinci düzeyi için kullanılan yan-

anlam göstergenin, dış dünyada temsil etti  ği nesnesi ve onu kullanan in-

sanlarla ilişkisini tanımlar.

İletişim Sosyolojisinde Tanımlar, Kavramlar ve Yaklaşımlar
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Mit
Barthes’e göre mit “bir kültürün, gerçekliğin ya da doğanın bazı görü-

nümlerini açıklaması veya anlamasını sağlayan bir öykü”dür.

Mitlerin ana işlevinin tarihi doğallaştı rmak olduğunu öne süren Barthes’e 

göre, bu işlev mitlerin aslında belirli tarihsel dönemlerde egemen olmayı 

başarmış toplumsal sınıfı n ürünü oldukları ve onların çıkarlarına hizmet 

etti  klerine işaret etmektedir.

TOPLUMSAL YAŞAMIN KURUCUSU OLARAK İLETİŞİM

Aristoteles’in insan için “zoon politi kon” nitelemesini yapmasının nede-

ni, ona göre insanın siyasal sistemler, ortak yapılar ve gruplar hâlinde ya-

şayan sosyal hayvan olmasıdır.

Önce Söz Vardı...

Dil,  insanın doğada diğer canlılarla kıyaslandığında toplumsal örgütlen-

me kuran, kültür üreten ve kendi gerçekliğini yaratan ve yaşamına yön 

verebilen varlık olarak biricik olmasını sağlayan etmendir. 

Dil ile söz arasında ayrımı yapan ilk düşünür olan Saussure’e göre, toplu-

mun tüm bireylerini kuşatan soyut bir sistem olan dil; toplumsal ve kül-

türeldir. Dilin bireysel kullanımı olan söz ise konuşma ile ilişkilendirilebilir.

Dilin Gelişimi

Dili bir sistem olarak ele alan Sofi stler de dilbilimsel ve dilbilgisel konular-

la ilgilenmişler ve dilin gündelik toplumsal yaşamda ve siyasal hayatt a na-

sıl kullanılması gerekti ği konusunda çalışmışlardır. Onlara göre, konuşma/

söylev sanatı nın gelişti rilmesi dil kuramının asıl işlevidir. 

Dilin insanın duygusal dünyasındaki belli seslerden kaynaklandığını öne 

süren ilk düşünür Demokritos’tur.

Darwin, canlılar tarafı ndan dillendirilen seslerin biyolojik gereksinimle-

rinin bir ifadesi olduğunu ve bazı biyolojik kurallara bağlı olduğunu gös-

termişti r.

En temel konuşma ve düşünme aracı dildir. Dil dışsal dünyayı algılama-

mızda, yorumlamamızda, bilgiye erişim ve paylaşımımızda temel etken-

dir. Dilin olanakları sayesinde gerçeğin aktarılabilmesi; görme ve temas 

alanının dışında olmasına rağmen hayal kurma mümkün olabilmektedir. 

Bir soyutlama olan dil, aynı zamanda bir modeldir. İnsanın toplu bir ya-

şam düzeni inşa edebilmesinin tek nedeni böylesi bir sisteme sahip ol-

masıdır.

Toplum Örgütlenmesi ve İletişimin Gerekliliği

Mutlak, önceden verili, otomati k olarak gerçekleşen ve doğadan gelen 

bir örgütlenme biçimi olmayan toplum, tam tersine yaşam veya toplum-

sal örgütleniş biçimi, önündeki sorunları aşabilmek için insanın sonradan 

gelişti rdiği bir çözüm biçimidir.

İletişim Sosyolojisinde Tanımlar, Kavramlar ve Yaklaşımlar
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TOPLUMSAL ÖRGÜTLENME VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ

İleti şim ve toplumların sorunlarıyla başa çıkmada gelişti rdikleri çözümler 

ile ileti şim birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. 

İnsan çeşitli nedenlerle ileti şim sistemleri gelişti rmeye çalışmıştı r:

  İnsanın ihti yaçlarını anlatmak ve bir diğerini anlamak istemesi

  Uzak mesafelerle askeri, ekonomik, politi k ve sosyal haber ve bilgi 

iletme arzusu

Teknolojik Determinizm

Teknolojik determinizm olarak adlandırılan yaklaşıma göre, toplumsal ör-

gütlenme ve kültürel yapı doğrudan ileti şim teknolojilerindeki değişime 

bağlıdır. Kanadalı ileti şim bilimci Harold Innis ve Marshall McLuhan bu 

yaklaşımın öncü isimleridir.

McLuhan’a göre insanlık tarihi, bir dönemden diğerine geçişin ileti şim 

teknolojisindeki değişimden önemli oranda etkilendiği dört döneme ay-

rılır:

  Kabile Çağı

  Edebiyat Çağı

  Basım Çağı

  Elektronik Çağ

McLuhan’a göre; bireylerin duyuları giderek aynı tarzda gelişecek, dünya 

birbirine benzer bir hal alacak ve global bir köye dönüşecekti r. 

Yazı ve Toplumsal Örgütlenme

Yazının oluşması sürecinde, önce kişilerin düşünceleri ve hisleri ya da ifa-

de edebildikleri her şeyi belirleyip, daha sonra bunları somutlaştı rabile-

cekleri bir takım düzenli bir gösterge veya simgeler bütünü oluşturmuş-

lardır. Ve böylelikle yazı ortaya çıkmıştı r.

Childe, bir yazı sisteminin icadının, onları ortak amaçlar için kullanırken 

simgelere verilecek anlamların ne olacağı hakkında toplumun bir uzlaş-

maya varmasından başka bir şey olmadığını ileri sürmektedir.

Yazının gelişti rilmesinin nedenleri;

  Yerleşik düzene geçilmesi

  Kent kurma

  Tapınakların muhasebe işlemleri

  Diğer topluluklarla ti cari ilişkileri düzenleme ihti yacı 

İletişim Sosyolojisinde Tanımlar, Kavramlar ve Yaklaşımlar
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İletişim Sosyolojisinde Tanımlar, Kavramlar ve Yaklaşımlar

İnsan bilincini, zihinsel etkinliğini biçimlendirmesi ve güçlendirmesi açı-

larından en fazla etkiye sahip olan buluş yazıdır. Dışsal dünyaya ait olan 

şeylerin belleği kullanmadan korunabilmesi yazı sayesinde mümkün ol-

muştur.

Matbaa ve Kültürel Değişim

Uygarlık tarihi açısından, matbaanın yazıdan sonra çok önemli bir yerinin 

olmasının nedeni bu icadın kültürel yaşamda yeniliklerin başlatı cısı ol-

masıdır. Yazı aracılığıyla fi ziksel varlık kazanan insan düşüncesinin hızlı ve 

daha kolay şekilde çoğaltı lmasını sağlayan matbaa olmuştur.

İlk düzenli ileti şim sistemi Ahammenidler tarafı ndan M.Ö. 490-425 yılları 

arasında kullanılmıştı r. Bunda Ahammenidler’in gelişken bir yol ağına sa-

hip olmalarının etkileri büyüktür.

Telgraf: Kablolarla İletişim ve Küresel Etkileşim

Telgrafı n icadıyla birlikte mesajlar artı k gidecekleri yere habercilerden 

daha hızlı ulaşmaktadır.

Ulaşıma bağlı haberleşme modelinden, ileti şime bağlı haberleşme mo-

deline geçilmişti r.

Telgraf 1840’lardan iti baren, Avrupa ve ABD’de ileti şimin önemli bir ara-

cı olmuştur. Okyanus aşırı kablo teknolojisi sayesinde, kısa süre içerisinde 

küresel bir sisteme dönüşmüştür.

Telgrafl a birlikte, habercilik ve gazetecilik alanında da gelişmeler yaşa-

nır. 19. Yüzyılın ikinci yarısında gazetecilik üzerine iki model ortaya çıkar:

1. Fikir gazeteleri: Siyaset ve ekonomi haberciliğini konu alırlar, hedef 

kitlesi iş dünyasıdır.

2. Magazin gazeteciliği: Gündelik yaşamdan konu alırlar. İşçi sınıfı nın 

gündelik yaşamına yönelir.

Kitle Toplumu: İnsanlar arasındaki temel ilişkinin kitle ileti şim araçlarıy-

la gerçekleşti rildiği modern toplumsal biçimlenmeyi anlatan kavramdır. 

Kitle toplumu ile ilgili varsayımlar:

  Toplumu oluşturan bireylerin yaşam tarzları ve tüketi m alışkanlıkla-

rı birbirine benzerdir. 

  Bu toplumlarda kültürel ve sanatsal üreti m kitle ileti şim araçlarıyla 

yapılmaktadır. 

  Yaratı cılık ve özgün eserler bulunmamaktadır. 

  İnsanlar rasyonel düşünme biçimine göre değil, kitle psikolojisi ile ha-

reket etmektedir.
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İletişim Sosyolojisinde Tanımlar, Kavramlar ve Yaklaşımlar

  Çoğunlukla alınan kararlar duygusaldır.

  Bireysel kimlikler oldukça zayıfl amıştı r.

  İnsanlar manipülasyona açık hale gelmişti r.

Küresel Köy: İleti şim bilimci Marshall McLuhan tarafı nda öne sürülen 

görüşe göre; tüm dünya elektronik medya yoluyla sosyal, politi k ve kül-

türel olarak ortak bir sisteme bağlanmaktadır. Oluşan bu yeni düzene de 

küresel köy adı verilmektedir.

İnternet ve Ağ Toplumu

İnternet ilk kez 1969 yılında bilgisayarlar arasında askeri amaçlarla kuru-

lan bir ağ olarak hayatı mıza girmişti r. 1995 yılından iti baren sivillerin de 

kullanabileceği bir şekle dönüştürülmüştür.

Castells, teknoloji, yaklaşımını “ağ toplumu” kavramı ile ifade eder. Bu 

yaklaşım toplum ve küreselleşme eksenli bir yaklaşımdır.

Ağ toplumu: Dünya çapında oluşturulan gelişmiş bilgi ve ileti şim tekno-

lojileri temeline dayalı birtakım ağlarla toplumsal yapının yeniden şekil-

lenmesine dayanır.

Enformasyon veya ağ toplumu sayesinde, ileti şim araçları ile her şey ve 

herkes birbirlerine bağlanmaktadır. Bunun sonucunda, imgeler, mesaj-

lar, görüntü ve anlatı ların da içinde bulunduğu yoğun bir ilişkisellik orta-

ya çıkmaktadır.
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Aktif Öğrenme Testi - I
4-C 3-D 2-A 1-B

1. Belli bir coğrafyada ve belirli bir za-
man diliminde bir grup, topluluk veya 
toplumda insanlar arasında duygu, dü-
şünce, bilgi, deneyimlerin aktarım ve 
paylaşılma sürecine iletişim denir.

2. Kaynak: Bir iletişim etkinliğinde ko-
nuşan, yazan, bir hareket yapan veya 
anlamı kodlayan bir birey ya da bir rek-
lam politikası formüle eden bir grup-
tur. 

3. Tüm iletişim etkinlikleri bir süreçtir 
ve en basit düzeyde bile üç temel öge-
ye dayanır: Kaynak, ileti ve hedef veya 
hedef-kitle.

4. İletişim sürecinde duygu ve düşün-
celerin paylaşılması için üretilen sözel, 
görsel ve görsel-işitsel somut üretimle-
re ileti ya da mesaj denir. 

1. Belli bir coğrafyada ve belirli bir za-
man diliminde bir grup, topluluk veya 
toplumda insanlar arasında duygu, dü-
şünce, bilgi, deneyimlerin aktarım ve 
paylaşılma sürecine ne ad verilir?
A) Bilişim
B) İletişim*
C) Etkileşim
D) Paylaşım
E) Aktarım

2. Bir iletişim etkinliğinde konuşan, ya-
zan, bir hareket yapan veya anlamı 
kodlayan bir birey ya da bir reklam po-
litikası formüle eden gruba ne ad veri-
lir?
A) Kaynak*
B) Alıcı
C) Mesaj
D) İleti
E) Kod

3. Aşağıdakilerden hangisinde bir süreç 
olan iletişimin temel ögeleri doğru ola-
rak verilmiştir?
A) Kaynak, hedef, kanal
B) Hedef, ileti, araç
C) Kaynak, mesaj, kanal
D) Kaynak, ileti, hedef*
E) Kanal, hedef, ileti

4. İletişim sürecinde duygu ve düşünce-
lerin paylaşılması için üretilen sözel, 
görsel ve görsel-işitsel somut üretim-
lere ne ad verilir?
A) Kaynak
B) Kanal
C) İleti*
D) Araç
E) Hedef
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Aktif Öğrenme Testi - I
8-E 7-A 6-C 5-A

5. İleti, içerik ve yapı olmak üzere iki bo-
yuta sahiptir.

6. Kodlama: Bir mesajın, iletişim kana-
lının özelliklerine uygun olacak şekilde, 
bir simgeleştirme sistemi aracılığıyla fi-
ziksel olarak iletilebilecek veya taşına-
bilecek duruma çevrilmesidir. 

7. Belirtisel göstergeler; nesnesiyle 
doğrudan ve varoluşsal bağı olan gös-
tergelerdir.

8. Alıcı, iletişim sürecinde kaynağın kar-
şısında yer alan ve iletilen mesajların 
ulaşması amaçlanan kişi veya gruptur.

5. Aşağıdakilerin hangisinde iletinin bo-
yutları doğru olarak verilmiştir?
A) İçerik ve yapı*
B) Şekil ve tür
C) İçerik ve tür
D) Yapı ve nicelik
E) Nitelik ve yapı

6. Bir mesajın, iletişim kanalının özellik-
lerine uygun olacak şekilde, bir sim-
geleştirme sistemi aracılığıyla fi zik-
sel olarak iletilebilecek veya taşınabi-
lecek duruma çevrilmesi aşağıdakiler-
den hangisi ile adlandırılır?
A) Kanal
B) Kod açma
C) Kodlama*
D) İletişim
E) İmgelem

7. Nesnesiyle doğrudan ve varoluşsal 
bağı olan göstergelere ne ad verilir?
A) Belirtisel gösterge*
B) Görüngüsel gösterge
C) Görüntüsel gösterge
D) Simgeleme
E) Sembolleştirme

8. İletişim sürecinde kaynağın karşısında 
yer alan ve iletilen mesajların ulaşma-
sı amaçlanan kişi veya grup olarak ta-
nımlanan iletişim unsuru aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Kanal
B) Hedef kitle
C) Birey
D) Grup
E) Alıcı*
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1. Kanal, bir sinyal taşıyan herhangi bir 
fiziksel araç veya iletiyi aktaran fiziksel 
ortamdır. 

2. İletişim araçları, iletileri kanal boyun-
ca aktarılabilir işaretlere dönüştüren fi-
zik veya teknik araçlardır.

3. Yapısalcılık ve göstergebilimin öncü 
isimleri ve görüşleriyle iletişim çalış-
malarını etkileyen düşünürlerin başın-
da C.S. Pierce, F. Saussure ve R. Bart-
hes gelir.

4. Gösterge kendisinden başka bir şeyi 
temsil eden veya imleyen şeydir.

Aktif Öğrenme Testi - II

1. “Bir sinyal taşıyan herhangi bir fi ziksel 
araç veya iletiyi aktaran fi ziksel ortam” 
olarak tanımlanan kavram aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Alıcı
B) Hedef
C) Kanal*
D) İleti
E) Araç

2. İletileri kanal boyunca aktarılabilir işa-
retlere dönüştüren fi zik veya teknik 
unsurlara ne ad verilir?
A) Alıcı
B) İletişim araçları*
C) Hedef
D) İmgelem
E) Mesaj

3. Yapısalcılık ve göstergebilimin öncü 
isimleri ve görüşleriyle iletişim çalış-
malarını etkileyen düşünürlerin ba-
şında gelen düşünürler aşağıdakilerin 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) C.S. Pierce, F. Saussure ve R. Barthes*
B) H. Innis, M. McLuhan ve R. Barthes
C) C.S. Pierce, F. Saussure ve M. McLu-

han
D) G. Childe, F. Saussure ve R. Barthes
E) H. Innis, G. Childe ve M. McLuhan

4. Kendisinden başka bir şeyi temsil 
eden veya imleyen şey aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Simge
B) Sembol
C) İmgelem
D) Gösterge*
E) Kod
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5. Pierce göstergeleri üçe ayırmaktadır: 
Görüntüsel gösterge, belirtisel göster-
ge ve simge.

6. Simge, bir şeyi temsil eden ama 
onunla doğal bir ilişkisi olmayan bir 
semboldür. Eğer yorumlayan olmasa 
kendisini gösterge yapan özelliği yitire-
cek olan bir göstergedir.

7. Mesajların doğasını yorumlama, çö-
zümleme ve anlama sürecine kod açı-
mı adı verilir.

8. Kod: Uzlaşımsal şekilde göstergele-
rin nasıl kullanılması gerektiğini anlatan 
kurallar bütünüdür ve yazılı değildir.

5. Göstergeleri “görüntüsel”, “belirtisel” 
ve “simge” olarak üçe ayıran düşünür 
aşağıdakilerden hangidir?
A) F. Saussure 
B) C.S. Pierce*
C) R. Barthes
D) H. Innis
E) G. Childe

6. Bir şeyi temsil eden ama onunla doğal 
bir ilişkisi olmayan bir sembole ne ad 
verilir?
A) Kod açımı
B) Kod
C) İmleç
D) Simge*
E) Gösterge

7. Mesajların doğasını yorumlama, çö-
zümleme ve anlama sürecine ne ad ve-
rilir?
A) Kodlama
B) Kod açımı*
C) Niteleme
D) Değerleme
E) Kavrama

8. Uzlaşımsal şekilde göstergelerin nasıl 
kullanılması gerektiğini anlatan kural-
lar bütünü olan ancak yazılı olmayan 
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gösterge
B) İmge
C) Kod*
D) Kod açımı
E) Sembol

Aktif Öğrenme Testi - II
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Ünite Uygulama Testi - I
4-A 3-C 2-E 1-B

1. Tüm gösterge ve kodlar gelenekler 
adı verilen kurallar aracılığıyla bir ara-
da tutulur.

2. Düz-anlam, anlamlandırmanın bi-
rinci düzeyini oluşturur. Bu düzey, gös-
tergenin göstereni ve gösterileni ara-
sındaki ilişkiyi ve göstergenin de ger-
çek yaşamdaki/dışsal dünyadaki gön-
dergesiyle ya da nesnesiyle ilişkisini 
açıklar.

3. Yan-anlam göstergenin, dış dünyada 
temsil ettiği nesnesi ve onu kullanan 
insanlarla ilişkisini tanımlar.

4. R. Barthes mit kavramını “bir kültü-
rün, gerçekliğin ya da doğanın bazı gö-
rünümlerini açıklaması veya anlaması-
nı sağlayan bir öykü” olarak tanımlar.

1. Tüm gösterge ve kodların bir arada tu-
tulmasını sağlayan kurallara ne ad ve-
rilir?
A) Örfl er
B) Gelenekler*
C) Ananeler
D) Simgeler
E) Kod açılımı

2. R. Barthes’e göre, göstergenin göste-
reni ve gösterileni arasındaki ilişkiyi 
ve göstergenin de gerçek yaşamdaki/
dışsal dünyadaki göndergesiyle ya da 
nesnesiyle ilişkisini açıklayan anlam 
üretim düzeyi aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Yan anlam
B) Ön anlam
C) Kısmi anlam
D) Son anlam
E) Düz anlam*

3. R. Barthes’e göre, göstergenin dış 
dünyada temsil ettiği nesnesi ve onu 
kullanan insanlarla ilişkisini tanımla-
yan anlam üretim düzeyi aşağıdakiler-
den hangisidir? 
A) Düz anlam
B) Genel anlam
C) Yan anlam*
D) İç anlam 
E) Dış anlam

4. Barthes tarafından “bir kültürün, ger-
çekliğin ya da doğanın bazı görünüm-
lerini açıklaması veya anlamasını sağ-
layan bir öykü” olarak tanımlanan kav-
ram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mit*
B) Hikâye
C) Anlatı
D) Rivayet
E) Anekdot 
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Ünite Uygulama Testi - I
8-A 7-D 6-B 5-D

5. İletişim, insanın varlık sürdürme bi-
çiminin bir ürünü ve insanın varlık sür-
dürme biçimindeki gelişmelere ve dö-
nüşmelere bağlı olarak bizatihi kendi 
yapısı da değişime/dönüşüme uğra-
yan, insana özgü bir olgu ve insan ha-
reketleri/eylemleridir.

6. Aristoteles insan için “zoon politi-
kon” nitelemesini yapmaktadır. Çün-
kü ona göre siyasal sistemler, ortak ya-
pılar ve gruplar hâlinde yaşayan sosyal 
hayvandır.

7. İnsan doğada diğer canlılarla kıyas-
landığında toplumsal örgütlenme ku-
ran, kültür üreten ve kendi gerçekliğini 
yaratan ve yaşamına yön verebilen var-
lık olarak biricikliği dil sayesinde müm-
kün olmuştur.

8. Saussure dil ile söz arasında ayrımı 
yapan ilk düşünürdür. Ona göre dil top-
lumun tüm bireylerini kuşatan soyut 
bir sistemdir; toplumsal ve kültürel ola-
rak yapılandırılan bir sistemdir. 

5. “İnsanın varlık sürdürme biçiminin bir 
ürünü ve insanın varlık sürdürme bi-
çimindeki gelişmelere ve dönüşme-
lere bağlı olarak bizatihi kendi yapısı 
da değişime/dönüşüme uğrayan, insa-
na özgü bir olgu ve insan hareketleri/
eylemleri” olarak tanımlanan kavram 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etkileşim B) Gelişim C) Oluşum

 D) İletişim* E) Bilişim

6. İnsanın siyasal sistemler, ortak yapı-
lar ve gruplar hâlinde yaşayan sos-
yal hayvan olduğunu söyleyen ve in-
san için “zoon politikon” nitelemesini 
yapan fi lozof aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Platon
B) Aristoteles*
C) Herakleitos
D) Herodot
E) Hipokrat 

7. Doğada diğer canlılarla kıyaslandığın-
da insanın toplumsal örgütlenme ku-
ran, kültür üreten ve kendi gerçekliği-
ni yaratan ve yaşamına yön verebilen 
varlık olarak biricikliği aşağıdakilerden 
hangisi sayesinde mümkün olmuştur?
A) İletişim
B) Sosyalleşme
C) Alet yapma
D) Dil*
E) Unutmama

8. Dilin toplumun tüm bireylerini kuşatan 
soyut bir sistem olduğunu; toplumsal 
ve kültürel olarak yapılandırılan bir sis-
tem olduğunu vurgulayarak dil ile söz 
arasında ayrımı yapan ilk düşünür aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Saussure*
B) Weber
C) McLuhan
D) J.W. Ong
E) Lazarsfeld
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1. Eski Yunan düşünürlerinden De-
mokritos ise dilin insanın duygusal 
dünyasındaki belli seslerden kaynak-
landığını öne süren ilk düşünürdür.

2. Sofistlere göre, dil kuramının asıl iş-
levi konuşma/söylev sanatının geliş-
tirilmesidir. Çünkü sözcükler nesnele-
rin doğasını dile getirmek ve onları be-
timlemek için değil, insanlarda belir-
li duyguları uyandırmak ve onları bel-
li eylemlere yönlendirmek için kulla-
nılmalıdır.

3. Canlı varlıklar tarafından dile getiri-
len seslerin biyolojik gereksinimlerin 
dışa vurumu olduğunu ve belli biyo-
lojik kurallara bağlı olduğunu gösteren 
düşünür Darwin’dir. 

4. Dil en temel konuşma ve düşünme 
aracıdır. Dışsal dünyayı algılamayı, yo-
rumlamayı, bilgiye erişimi ve paylaşımı 
sağlayan temel etkendir. Gerçeğin ör-
gütlenmesi; görme ve temas alanının 
dışında olmasına rağmen hayal kurma 
tümüyle dilin olanaklarıyla mümkün-
dür. Dil bir soyutlamadır, bir modeldir. 
İnsan böylesi bir sisteme sahip olduğu 
için toplu bir yaşam düzeni inşa edebil-
mektedir.

1. Dilin insanın duygusal dünyasında-
ki belli seslerden kaynaklandığını öne 
süren ilk düşünür aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Herodot
B) Efl atun
C) Demokritos*
D) Hipokrat
E) Hegel

2. Sözcüklerin, nesnelerin doğasını dile 
getirmek ve onları betimlemek için de-
ğil, insanlarda belirli duyguları uyan-
dırmak ve onları belli eylemlere yön-
lendirmek için kullanılması gerektiği 
düşüncesi aşağıdakilerden hangisine 
aittir?
A) Aydınlanmacılar
B) Sofi stler*
C) Reformistler
D) Jakobenler
E) Filozofl ar

3. Canlı varlıklar tarafından dile getirilen 
seslerin biyolojik gereksinimlerin dışa 
vurumu olduğunu ve belli biyolojik ku-
rallara bağlı olduğunu gösteren düşü-
nür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Weber B) Hegel C) Kant

 D) Marx E) Darwin*

4. Dil ile ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?
A) En temel konuşma ve düşünme aracı-

dır.
B) Dışsal dünyayı algılamayı, yorumla-

mayı, bilgiye erişimi ve paylaşımı sağ-
layan temel etkendir. 

C) Gerçeğin örgütlenmesi; görme ve te-
mas alanının dışında olmasına rağ-
men hayal kurma tümüyle dilin ola-
naklarıyla mümkündür.

D) İnsan bir dil sistemine sahip olduğu 
için toplu bir yaşam düzeni inşa ede-
bilmektedir.

E) Dil bir somutlaşmadır.*

Ünite Uygulama Testi - II
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5. Küresel Köy: İletişim bilimci Marshall 
McLuhan tarafından öne sürülen görü-
şe göre; tüm dünya elektronik medya 
yoluyla sosyal, politik ve kültürel olarak 
ortak bir sisteme bağlanmaktadır. Olu-
şan bu yeni düzene de küresel köy adı 
verilmektedir.

6. İnternet ilk kez 1969 yılında bilgisa-
yarlar arasında askeri amaçlarla kuru-
lan bir ağ olarak hayatımıza girmiştir. 
1995 yılından itibaren sivillerin de kul-
lanabileceği bir şekle dönüştürülmüş-
tür.

7. Castells, teknoloji, yaklaşımını “ağ 
toplumu” kavramı ile ifade eder. Bu 
yaklaşım toplum ve küreselleşme ek-
senli bir yaklaşımdır.

8. Teknolojik determinizm yaklaşımının 
öncü isimleri Kanadalı iletişim bilimci 
Harold Innis ve Marshall McLuhan’dır.

5. Tüm dünyanın elektronik medya yo-
luyla sosyal, politik ve kültürel olarak 
ortak bir sisteme bağlanmasıyla olu-
şan yeni düzene de ne ad verilmekte-
dir?
A) Küresel köy*
B) Kitle toplumu
C) Kitle iletişimi
D) Ağ toplumu
E) Toplumsal örgütlenme

6. İnternet hangi tarihten itibaren sivil in-
sanların kullanabileceği bir şekle dö-
nüşmüştür?
A) 1937
B) 1946
C) 1969
D) 1987
E) 1995*

7. Castells, teknoloji yaklaşımını aşağı-
daki kavramlardan hangisi ile ifade et-
mektedir?
A) Ağ toplumu*
B) Küresel köy
C) Kitle toplumu
D) Teknolojik determinizm
E) Kitle iletişimi

8. Teknolojik determinizm yaklaşımının 
öncü isimleri aşağıdakilerden hangile-
ridir?
A) B. Sanders ve J. Fiske
B) H. Innis ve M. McLuhan*
C) R. Barthes ve G. Childe
D) G. Burton ve J. Jeanneney
E) J. B. Tompson ve J. W. Ong

Ünite Uygulama Testi - II



Ünite

Kavrama Haritası

İletişim Araştırmaları 2İletişim Sosyolojisi

İletişim Araştırmaları

İletişim Araştırmalarının

Gündeme Geliş Koşulları

Kitle Hareketleri

Propaganda ve Medya

Medya Neden Bilimsel Çalışma 

Konusu Olmalıdır

Medya Gücü

Medyanın İdeolojik İşlevleri

İletişim Araştırmalarının Sınıfl andırılması

Hovland’ın Askerlerle

Laboratuvar Deneyi

Güncel İletişim Araştırmaları: 

Medya Etnografisi

Uyaran - Tepki Modeli

Algı ve Tutumlar

Avrupa’da Eleştirel Medya

Çalışmaları

Liberal İletişim Çalışmalarının 

Ortaya Çıkışı

İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI



24

Üniteninözü

Aktif  Öğreten  Fasiküller

2 İletişim Araştırmaları

İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI

Kitle ileti şimi, kapitalizmin gelişimine paralel olarak gelişmişti r. 19. yüz-

yıldan iti baren insanların gündelik yaşamında giderek daha büyük bir yer 

edinmiş ve böylelikle “ileti şim” kavramı “kitle ileti şimi” ile aynı anlamda 

kullanılmaya başlamıştı r.

MEDYAYI NEDEN BİLİMSEL ÇALIŞMA KONUSU OLMALIDIR

Kitle ileti şimi dışında bireyler arası ileti şim, örgütsel ileti şim veya birey 

içi ileti şim gibi farklı ileti şim türleri de vardır. Ancak bilimsel araştı rmalar-

da medyanın gücünü açığa çıkarmayı hedefl eyen akademik ilgi çok daha 

yoğundur.

İnsanların toplumsal cinsiyet, yaş, medeni durum veya sosyo-ekonomik 

konumuna bakmaksızın tüm bunları yatay kesen ve herkesin yaşamında 

kaçınılmaz olarak var olan, insanları işyerleri veya özel yaşam alanların-

dan dışsal dünyaya temas etti  ren bir araç ve kurumdur.

İnternet ve sosyal medya gibi yeni ileti şim teknolojinin kullanımıyla, in-

sanlar zaman ve mekan sınırlarını aşmaktadır. Böylelikle insanlar küresel 

düzlemde yani dünya ölçeğinde bir araya gelebilmektedir.

Sosyal medya siyasi kuvvetler bakımından “beşinci güç” sıfatı nı almıştı r. 

(İlk dört güç; yasama, yürütme, yargı ve medyadır.)

Sosyal medya günlük yaşamda sosyalleşmeyi sağlamanın yanı sıra politi k 

eylemleri örgütleme biçimine varan yeni bir güç görünümündedir.

Medyanın gücünü aldığı temel özellikler:

1. Medya çok geniş bir alana yayılmış çok sayıdaki insan topluluklarına 

ulaşma kapasitesine sahipti r.

2. Ulaştı ğı insanların üzerinde, zihinlerini ve düşüncelerini etkileme po-

tansiyeli vardır.

Sosyal medyanın sahip olduğu özellik de buna eklenirse;

3. İnsanları örgütleme ve harekete geçirme potansiyeli vardır.

ABD’nin kuzey eyaletleri sanayileşmesini diğer eyaletlere göre daha er-

ken tamamlamıştı r. Bu eyaletlerde kitlesel satı ş hacmi olan gazetelerin, 

gelirleri giderek artmış ve bunun sonucunda da ekonomik bağımsızlık-

larını sağlamışlardır. Bu gazeteler, siyasi parti lere hizmet etmeden(parti  

propagandaları, vs yapmadan), gazeteciliğin en önemli ilkesi olarak ka-

bul gören tarafsızlık ilkesini yaymaya çalışsalar da, bu kez de ekonomik 

gelirlerini sağladıkları pazara ve reklam verenlere daha fazla bağımlı hale 

gelmişlerdir.

İlk dönem ileti şim araştı rmalarında üzerinde en çok çalışılan konulardan 

biri de“propaganda” ve “propaganda teknikleri” olmuştur. Bunun nedeni 

Birinci Dünya Savaşı’nın geniş bir alanı içine almasıdır.

Almanya’da Nazi propagandasının başarılı bir şekilde yürütülmesinde ve 

Hitler’in politi kasının geniş kitlelere ulaştı rılarak taraft ar toplayabilme-

sinde kitle ileti şim araçlarının(gazetelerin, büyük boy afi şlerinin ve en 

önemlisi radyonun) yaygın kullanılmasının rolü oldukça fazladır.
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Medya; devletlere veya devletlerin yetkili kıldığı resmi mercilere destek 

olmasının yanı sıra, mevcut toplumsal düzene karşıt görüşe sahip olanla-

ra da kendilerini ifade etmeleri için, ortak hedefl er etrafı nda toplanmala-

rı için ve birlikte eyleme geçmeleri için de destek vermişti r.

Sadece niceliksel olarak değil niteliksel olarak da toplumsal yaşama iliş-

kin kararları etkileyen medya, ideoloji üreten önemli bir kuruma dönüş-

müş durumdadır.

Medya Gücü

20. yüzyıla “kitle ileti şiminin ilk çağı” denilmektedir. İleti şim araştı rmala-

rı tarihi boyunca sosyal bilimcilerin üzerinde en fazla çalıştı kları konular:

  Yeni ileti şim araçlarının gücü

  Sosyal bütünleşme ya da dışlamada medyanın payı

  Halkın aydınlatı lması ya da manipüle edilmesinde medyanın yeri

Araştı rmacıların bu konular üzerinde durmalarının nedeni medyanın in-

sanları etkileme ve yönlendirme ya da manipülasyon potansiyelinin ol-

masıdır.

Kamusal Alan: Jürgen Habermas tarafı ndan ele alınmıştı r. Kamusal 

alan, toplumda varolan sorunlara çözüm üretebilmek için bireylerarasın-

da değerler ve ölçütler üzerinde anlaşmaya varılma olanağının olduğu ka-

musal yaşam alanıdır.

Siyasal açıdan medya:

  Siyasal yaşama dair bilgi ve haberlerin gündeme geti rilebilmesi, ka-

musal tartı şmaların yapılması, yeni görüşlerin ortaya atı labilmesi 

amacıyla kamusal forum veya arena sağlamaktadır.

  Toplumdaki belli bir kesim medyaya erişimde bir üstünlüğe sahipti r-

ler. (Politi kacılar ve hükümet veya devleti n resmi yetkilileri, büyük 

sermaye sahipleri, futbolcular, sanatçılar vb) 

Kültürel açıdan medya:

  Toplumsal gerçekliği tanımlayan temel bir kaynaktı r.

  Modern insanların boş zamanlarını değerlendirmelerini ve eğlenme-

lerini sağlayan bir tür ucuz eğlence aracıdır.

Medya ve yayıncılık sermayedarlarına para kazandıran yeni büyük birer iş 

sahasına dönüşmüştür. Medya; siyasi anlamda, yasama, yürütme ve yar-

gı erklerini kamu yararına denetleyen dördüncü bir güç merkezi olmak-

tan çıkmıştı r. Tamamen kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden bü-

yük bir ti cari işletmeye dönüşmüştür.

Medyanın İdeolojik İşlevleri

Davis “Hall’u Anlamak” adlı kitabında medyanın ideolojik işlevleri şu şe-

kilde özetlenmişti r:

1. Medya, ideolojik bir araç olarak, toplumsal bütünlük etrafı ndaki imajla-

rı, sembolleri ve düşünceleri üreti r; bölünmüş ve parçalanmış halde bulu-

nan tüm bu semboller, imajlar, simgeler vb. bir bütün olarak algılanabilir.
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2. Medya toplumdaki değerler ve siyasal görüşler çerçevesinde bir müca-

dele alanı olarak ele alınabilmektedir.

3. Medya uyumlu bir dünya yaratmak için tüm bu parçalarının temsilleri 

yeniden düzenleme ve onları bir araya geti rme görevini üstlenir.

İleti şim literatüründe medya araştı rmalarının odaklandığı noktalar:

Birincisi: Medya kuruluşlarının içerik biçimlerinin özünü analiz eder. Bu 

grupta örgüt kültürü, mülkiyet yapısı, mülkiyet yapısının örgüt kültürü 

veya program içerikleri üzerindeki gücü, üreti m süreçleri ve bu süreçleri 

yönlendiren profesyonel ilkeler yer almaktadır.

İkincisi: Medya meti nleri ya da mesajları çözümlenir; medya meti n ana-

lizlerinde nicel bir teknik olarak içerik analizi ya da nitel bir teknik olarak 

söylem çözümlemesi kullanılır.

Üçüncüsü: Alımlama ya da medyanın kültürel tüketi m boyutudur. İzleyi-

ci/dinleyici/okurlara yapılan anketler, katı lımlı gözlem, odak(fokus) grup 

çalışmaları, izleyici etnografi si kullanılan en önemli tekniklerdir.

İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI

İletişim Araştırmalarının Gündeme Geliş Koşulları

Savaş ortamında, daha çok medyanın propaganda amaçlı kullanıldığı gö-

rülmektedir.

Halk tarafı ndan kolay benimsenen kitle ileti şim araçları, siyasi amaçlı pro-

paganda için kullanılabileceği gibi tüketi mi yönlendirmek amacıyla rek-

lam gibi ikna için elverişli ortamlar olarak da görülür. Fordizmle birlikte 

üreti m kapasitesinde meydana gelen artı şla beraber, aynı oranda halkın 

tüketi m potansiyelinin artı rılması da amaçlanmaktadır. Zira üreti len bu 

malların satı şının yapılması gerekmektedir.

Kitle Hareketleri Propaganda ve Medya

Medya, kitle hareketlerinin yaşandığı dönemlerde ve savaş ortamların-

da daha çok propaganda aracı olarak kullanılmıştı r. Yirminci yüzyılda 

karşımıza birçok kitle hareketleri çıkmaktadır. Bu kitle hareketlerinin en 

önemli olanı Sosyalist Devrim’dir. 

Sosyalistler yeni rejimi benimsetebilmek ve halkı yeni sisteme moti ve 

edebilmek için propaganda amaçlı olarak; radyo, gazete, el ilanı ve bro-

şür gibi materyalleri ve ti yatroyu kullanılmıştı r. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda modernleşme hareketi nin halka anlatı lma-

sı ve benimseti lmesi amacıyla ilk Türkçe gazete olan Takvim-i Vekayi ya-

yınlanmaya başlamıştı r. Siyasal otorite, devrimler gibi toplumdaki radi-

kal değişimlerde kitle ileti şim araçlarını halka bu durumu kabullendirebil-

mek için kullanmaktadır.

Propaganda: Bir görüşe örgütlü ve sistemli bir şekilde taraft ar toplama 

etkinliğidir. İnsanların düşünce ve davranışlarını etkileme amacıyla yapı-

lan ikna çalışmalarıdır. 

İletişim Araştırmaları
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Propaganda, önceden tasarlanmış bir biçimde yapılan, belli bir kişi veya 

grubun çıkarları doğrultusunda insanları etkilemeye yönelik ileti şim faa-

liyeti dir. Tarafsız ve kamu yararına bilgi sağlama amaçlı bir faaliyet değil-

dir. Posterler, el ilanları, raporlar, bilim adı altı nda piyasaya sürülen kitap-

lar, fi lmler vb. şekillerde olabilir. Propagandanın reklamlardan farkı, kay-

nağının her zaman belli ve açık olmamasıdır.

II. Dünya savaşı yıllarında radyo insanların başlıca haber ve bilgi edinme 

kaynağı olmuştur.

Kitle eğiti minin etkisinin büyüklüğünü fark eden Nazi Almanyası’nda ve 

Sovyetler Birliği’nde kurulan propaganda okullarında yüzbinlerce propa-

gandacı ve kışkırtı cı yeti şti rilmişti r. Ve bunlar da ideolojik amaçlara hiz-

met etmişlerdir.

Kitle ileti şim araçlarının ekonomik olaylarda da etkili olduğu bilinmekte-

dir. Buna 1929 Ekonomik Krizi örnek olarak verilebilir. 1929 Krizi, 20. Yüz-

yılda kapitalist sistemin içine girdiği en ciddi krizdir.

İleti şim konusu, belli bir dönemin askeri, siyasi, ekonomik ve toplumsal 

özel koşullarında gündeme gelmişti r. İlk etapta ileti şim konusunun ele 

alındığı dönemin en önemli özelliği, çok büyük kitlelerin savaşla başla-

yan etkinlikleri ve bu kitlelerin siyasal otoritenin istekleri doğrultusunda 

yönlendirilmesi konusunun ele alınmasıdır. Bu nedenle ileti şimle ilgili ça-

lışmaların ilk döneminde propaganda konusu öncelikli olarak yer tutmuş-

tur. İkinci boyutt a ise sanayi kapitalizmi beraberinde üreti m kapasitesi-

nin artmasını geti rmiş, buna paralel olarak üreti len mal ve hizmetlere pa-

zar oluşturulması yani halkın tüketi minin teşvik edilmesi ortaya çıkmıştı r.

İLETİŞİM ARAŞTIRMALARININ SINIFLANDIRILMASI

Denis McQuail ise ileti şim alanındaki araştı rmalarını “etki” analizi ekseni-

ne oturtarak belli araştı rma dönemlerine ayırarak sınıfl andırmıştı r:

Güçlü Etkiler Dönemi: İlk dönemi kapsar ve medyaya sınırsız güç ve 

önem verilen çalışmalardır.

Sınırlı Etkiler Dönemi: 1930’lardan 1960’lara uzanan süreçti r. Saha ça-

lışmalarının yapıldığı, deneysel araştı rmaların bulunduğu ve bilimsel yön-

temlerin gelişti rildiği dönemdeki araştı rmaları içine almaktadır. Medya-

nın etkilerinin dolaylı ve uzun vadeli olarak incelendiği dönemdir. Bireyle-

rin veya grupların sosyo-demografi k özelliklerine bağlı olarak değişebile-

ceğini göstermeye çalışan araştı rmalar yapılır.

Yeniden Etkiler Dönemi: 1970’lerden 1980’lere kadar olan dönemdir. 

Medya etkilerinin uzun vadeli olarak açığa çıkacağı kabul edilmektedir. 

İleti şim araştı rmalarının ikinci döneminde kullanılan araştı rma soruları ve 

yöntemleri çeşitlenmişti r. Şiddet sorununu ele alan kuramlar, medyanın 

insanların gündemlerini nasıl belirlediğini irdeleyen kuramlar, kadın tem-

silleri üzerine kurulan feminst medya analizleri yapılır.

İletişim Araştırmaları
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Lazarsfeld’in ileti şim araştı rmaları kategorileşti rmesi ise “yönetsel araş-

tı rma” ve “eleşti rel araştı rma” şeklindedir. Ona göre yönetsel araştı rma, 

belli kurumların yanıtlarını öğrenmek istedikleri sorulara cevap bulabil-

mek amacıyla, ekonomik olarak üzerinde değerleme yapılan ve bu ku-

rumların kendileri tarafı ndan talep edilen araştı rmalardır. Eleşti rel araş-

tı rma, medyanın toplumsal sistem içindeki önemini belirlemeye çalışan 

araştı rmadır. 

Eleşti rel araştı rmalarda, araştı rmacıların öznel tercihlerine yer verilse de 

yönetsel araştı rmalarda bu durum geçerli değildir. Yönetsel araştı rmalar-

da, kurumlar, cevabını öğrenmek istedikleri soruların araştı rılması için 

araştı rmacılara belli ödemeler yapıldığından, araştı rmacının ekonomik 

bağımlılığı söz konusudur.

Baran ve Davis, ise ileti şim araştı rmalarını beş dönem içerisinde ele al-

maktadır:

Birinci Dönem: Bu döneme Kitle Toplumu veya Kitle Kültürü Dönemi 

de denilmektedir. Bu dönemde yapılan çalışmalar, 19. yüzyılın sonların-

da kültürel üreti min yeni ileti şim teknolojileri çerçevesinde yapılan bir 

analizidir.

İkinci Dönem: Kitle İleti şiminde Bilimsel Perspekti fl erin Ortaya Çıkışı ola-

rak adlandırılır. 1930’lu yıllarda yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Bu dö-

nem içinde Avrupa’da totaliter yöneti mler giderek yaygınlaşmakta ve 

Nazi propagandası kitleleri peşinden sürüklemektedir.

Üçüncü Dönem: Sınırlı Etkiler Dönemi de denilmektedir. 1950’li yıllarda 

başlayan bu dönemde Carl Hovland’ın askerlerle yaptı ğı deney çalışmala-

rı önem kazanmıştı r. Bu dönemde ileti şim çalışmaları medyanın sınırlı ve 

dolaylı etkisinden söz etmektedir.

Dördüncü Dönem: Bu dönem Kültürel Eleşti ri: Sınırlı Etkiler Paradigma-

sına Meydan Okuma olarak adlandırılır.

1960’lı yıllarda neo-marksistler İngiliz Kültürel Çalışmalar Okulunu kur-

dular. Bu okulun odaklandığı konu medya ve medyanın hegemonik dün-

ya görüşünü güçlendirmedeki rolüdür.

Beşinci Dönem: Ilımlı Etkiler Perspekti fi nin Doğuşu olarak adlandırıl-

maktadır.

Yeni medya ortamının yeni tekniklerle analiz edilmesine ihti yaç duyul-

maktadır.

Kültürel çalışmalar ilerleyen dönemlerde, izleyici araştı rmalarına doğru 

kaymıştı r. Ve medya tüketi m biçimlerinin izleyiciler arasında aynı yönde 

gitmemesi ileti şim araştı rmalarında, asıl konunun tüketi m boyutuna kay-

masına yol açmıştı r.

Liberal İletişim Çalışmalarının Ortaya Çıkışı

Bu ileti şim kuramlarına “anaakım, anayön veya liberal” gibi adlandırma-

lar yapılmaktadır. ABD’de ortaya çıkmış ve buradan da dünyaya yayılmış-

tı r. Bu konudaki öncü çalışmalar, mevcut sistemin(liberalizmin) sorunlu 

işleyen yönlerini ortaya çıkarmak, düzelmesine uğraşmak ve devamlılığı-

nı sağlamak üzerine kuruludur.
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1950’lerdeki anaakım ileti şim araştı rmaları tutucu sosyoloji kuramlarına 

dayanmaktadır. İleti şime yaklaşımları bakımından bu kuramların birleş-

ti kleri noktalar şunlardır:

1. İnsanların çevreye uymaları gerekti ğinde uydurulması görüşü,

2. Mevcut toplumsal yapıyı ve kurumları koruma ve gelişti rme isteği,

3. Sanayileşmiş ülkelerin en iyi yol olan kapitalist ekonomik ve siyasal sis-

temi seçecekleri görüşüdür.

Uyaran-Tepki Modeli

1940’ların sonlarına kadar uyaran-tepki modeli egemen olan yaklaşımdır. 

Uyaran-tepki modeli bir uyarana yine bu uyaranın hedefi  doğrultusunda 

cevap ya da bir tepki vermedir.

Temel soru, ileti şim araçlarının bireylerin tutumları ve davranışları üze-

rinde nasıl bir etki yaptı ğıdır.

Kitle toplumunda bireylerin medya mesajları karşısında hayli savunmasız 

olacağı ön kabulüyle ilk ileti şim araştı rmalarına “Sihirli Mermi”, “Derial-

tı  İğne” ya da “Hipodermik Şırınga” gibi “güçlü etki” yapma potansiyelini 

çağrıştı ran benzetmeler kullanılır. Bu araştı rmalar sistemli bir kurama dö-

nüşememiş ve dağınık çalışmalar olarak kalmışlardır.

Algı ve Tutumlar

Algı, “insanların çevresindeki olayları ayırt edebilmesi ve olayları yorum-

lama aşaması” veya “insanın yanındaki dünyadan malzeme seçimi yap-

ması ve bu malzemeyi anlamlandırması” olarak tanımlanır.

Algılama kavramıyla anlatı lmak istenen insanın sadece duyu organları 

aracılığıyla dış dünyayla kurduğu bağ değildir. Psikolojik ve sosyal olarak, 

içinde yaşadığı ekonomik, politi k ve toplumsal ortamla nasıl bir etkileşi-

me sahip olduğu ve bu özelliği nedeniyle de dış müdahaleler aracılığıyla 

(örneğin propaganda çalışmaları) kontrol edilme çabalarıdır.

Gerçekleşti rilen araştı rma sonucunda Lazarsfeld ve ekibi medya etkileri 

konusunda üç farklı ve önemli etki tespiti  yapar:

1. Akti fl eme: Siyasal kampanyaların insanların mevcut yönelimlerini ak-

ti fl emesi.

2. Güçlendirme: Medya, insanların tutum ve fi kirlerinin daha da güç-

lenmesini sağlar.

3. Değişti rme: Medyanın en zor oluşturacağı etki, bireylerin görüşleri-

nin değişti rilmesidir.

Bireyleri ikna etmek öyle kolay da değildir. İkna, akılcı ya da sembolik 

yollarla insanları yeni bir eyleme yöneltme, bir fi kri ya da ürünü benim-

setmede kılavuzluk etmedir. İknada baskı ve zorlayıcı teknikler değil; fi k-

ri çekici kılma esastı r. İkna, bir davranış ya da tutum değişikliği gerçek-

leşti rmedir.

İkna konusunda sistemli ve bilimsel çalışmalar ABD’de 1937 yılında kuru-

lan Propaganda Analiz Ensti tüsü 1938 yılında, “propagandanın yedi tek-

niği” sınıfl andırması şeklinde ilk ve detaylı çalışmasını yayınlamıştı r.
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Hovland’ın Askerlerle Laboratuvar Deneyi

II. Dünya Savaşı nedeniyle, Amerika’da ülke çapında savaş seferberliğinin 

ilan edilmesinin ardından kadınların da aralarında bulunduğu 15 milyon 

gönüllü sivil, asker olmak için kayıt yaptı rarak orduya katı lır. İşte bu or-

tamda Carl Hovland askerler üzerinde deneye dayalı bir araştı rma yapar. 

Araştı rmanın amacı propagandanın etkisini ölçmekti r. Bu araştı rma Ame-

rikan ordusu tarafı ndan talep edilen bir çalışmadır.

Deney grubunda bulunan askerlere yoğun propaganda içeren fi lmler iz-

letti  rilmesine rağmen bu grupta bulunan askerlerin savaşma moti vasyo-

nunda önemli bir artı ş yaratı lamamıştı r.

Kaynak Güvenirliği: Mesajın ikna gücünün artması kaynağın, samimi ve 

güvenilir olarak algılanmasıyla ilgilidir. Hovland ve Weiss kaynağın güve-

nirliğinde iki önemli faktöre dikkat çekerler: Uzmanlık ve güvene değerlik.

Korku Çekiciliği: İzleyicide korku yaratı lması veya izleyicinin tehdit edil-

mesidir. İleri sürülen tavsiyelere uymadıklarında başlarına gelebilecek 

olumsuzluklara dikkat çekilerek izleyicilerin korkutularak ikna edilmeye 

çalışılması şeklinde açıklanabilir.

Avrupa’da Eleştirel Medya Çalışmaları

Eleşti rel medya çalışmaları, anaakım ileti şim araştı rmasının davranış-

çı bakışının aksine medyada ileti şim ve toplumsal ikti dar arasındaki iliş-

kiyi incelemektedir. Buradaki ikti dar kavramı, anaakım ileti şim çalışma-

larından farklı bir özelliğe sahipti r. Anaakım çalışmalarda liberal toplum 

modeline yaslanarak göndermede bulunan ikti dar, siyasetçiler, hükümet 

veya ikti dardaki siyasal parti  temsilcileri ile ilişkili olarak ele alınmaktadır. 

Eleşti rel medya çalışmaları ise Marksist toplum modelini temel almakta-

dırlar. Onlara göre, toplum eşitsiz rekabet koşulları içerisinde birbiriyle 

mücadele eden gruplar biçimindedir. Anaakım  ve eleşti rel medya çalış-

malarında, medya ve ikti dar hakkındaki soruların cevabı olarak liberal ve 

Marksist toplum modellerini kabul etme gibi temel aldıkları bilgi kuram-

larıyla ilgili bir farklılık vardır.

Stuart Hall, eleşti rel medya çalışmalarının “ideolojik boyutunun yeniden 

keşfi ” ile yeniden biçimlendiğini; iki noktanın çerçevesinde daha fazla tar-

tı şıldığını belirti r. Bunlar: 

1. İdeolojik sürecin işleyiş şekli ve mekanizmaları 

2. Bir toplumsal biçimlenmede “ideolojik” olana dair olan unsurların di-

ğer unsurlarla ilişkisi

Ekonomi-Politi k

Ekonomi politi ğin analiz konusu, medya kuruluşlarının ve medya ekono-

milerinin politi kalarıdır.

Ekonomi-politi k çalışmalarının temel ilgi alanı: ikti dar, zenginlik, mülki-

yet ve deneti m konularıdır. Ekonomi politi k yaklaşım, Marksist teoriyi te-

mel almaktadır.

Yapısalcılık ve Göstergebilim
Yapısalcılık ileti şim çalışmalarına dilin işleyiş yasalarından hareketle med-

ya meti nlerini ve anlam yapılarını irdeleyebilmek için girmişti r.
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İnsanlar birbirleriyle ileti şim kurmak için göstergeler üreti r. Dil; en önem-

li ve gelişkin gösterge dizgesidir. 

Ayrıca sözsüz ileti şimde kullanılan çeşitli birimlerden oluşan ve ses, yazı, 

görüntü hareket gibi gereçler vasıtasıyla oluşturulan dizgeler mevcutt ur. 

Bunlar: çeşitli jestler(el, kol, baş hareketleri), sağır-dilsiz alfabesi, trafi k 

işaretleri, fl amalar ve bayraklar, reklam afi şleri, giyim kuşam kodları, mi-

mari düzenlemeleri, yazın, resim, müzik gibi. Bu dizgeler; insan ileti şi-

minin anlamlı bütünün birer parçasıdır. Dolayısıyla göstergebilim, sade-

ce dilsel göstergeleri değil, temsili olan ve belli bir anlam içeren her şeyi 

inceler.

Kültürel Çalışmalar 
İngiliz kültürel çalışmalarında daha çok kültür ve ikti dar kavramlarına de-

ğinilir; araştı rmaların temel aldığı konu kültürel yapıdaki eşitsizlikti r.

Çağdaş Kültürel Çalışmalar Merkezi, bilhassa yapısalcı Marksist bakış açı-

sıyla, dilbilimsel gelişmelerin çerçevesinde ideoloji, dil ve özne gibi konu-

lara, dinamik ve bütüncül bir yaklaşım gelişti rmişti r.

Kültürel çalışmalar, meti n çerçevesinde çözümlemeler yapmakta; meti n-

de ikti darın kuruluşunu ve medya meti nlerinin içine giren ikti darın top-

lumsal deneti m işlevini ortaya çıkarmaya çalışır.

Kültürel çalışmalar yaklaşımı anlamlandırma prati ği, hegemonya ve ideo-

loji olmak üzere, birbiriyle iç içe geçmiş ve birbirini etkileyen üç noktaya 

dayalıdır. Hegemonik yapılar ideolojiyle işler.

Modern toplumlarda medya örgütleri önemlidir. Durum tanımı yapma 

özelliği, medyaya ideolojik gücünü vermektedir. Medyanın kurduğu du-

rum tanımları önemlidir. İnsanlar medyanın kurduğu bu durum tanım-

larına göre bilgilendirilir ve eyleme geçmede bu tanımlamalardan yarar-

lanılır.

Güncel İletişim Araştırmaları: Medya Etnografisi

Etnografi , belli bir süre bir arada yaşayan insanların bir kültür gelişti re-

ceği varsayımına dayanmaktadır. Medya etnografi si ve ileti şim etnogra-

fi si sıklıkla ve yanlışlıkla birbirleri yerine kullanılan kavramlar olsalar da 

araştı rma alanları farklıdır. İleti şim etnografi sinin araştı rma konusu, ile-

ti şim durumlarıdır. Medya etnografi si ise daha araç merkezli bir araştı r-

ma alanına sahipti r.

Etnografi  yönteminde, saha çalışmasının temel koşulu, bir topluluğu ken-

di gündelik akışı içerisinde gözlemlemedir. “Yakın olmak” ve “içe dalmak” 

unsurlarından yararlanır.

İleti şim teknolojilerinin ortaya çıkardığı bir ürün olarak sosyal medya, in-

sanların günlük hayatı nda oldukça büyük bir yer kaplaması nedeniyle, ile-

ti şim araştı rmaları son yıllarda sosyal medya ve dijital kültüre yönelmişti r.

Sosyal medyada etnografi  uygulamalarında yakın olmak ve dijital kültü-

rün içine dalmak oldukça güçtür. Araştı rmacılar da tı pkı kullanıcılar gibi 

dijital ortamlara doğrudan katı lmakta, birer sosyal medya kullanıcısı ola-

rak paylaşımları takip etmektedirler. Bu yolla, insanlarla görüşmeler ya-

parak onların yaşamında dijital paylaşımlarının kendileri açısından ne an-

lam ifade etti  ğini açıklamaya çalışmaktadır.
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Aktif Öğrenme Testi - I
4-C 3-A 2-D 1-D

1. ”İnsanların toplumsal cinsiyet, yaş, 
medeni durum veya sosyoekonomik 
konumuna bakmaksızın tüm bunla-
rı yatay kesen ve herkesin yaşamında 
kaçınılmaz olarak var olan; insanları, iş 
yerleri veya özel yaşam alanlarından 
dışsal dünyaya temas ettiren bir araç 
ve kurum” olarak tanımlanan kavram 
medyadır.

2. Kitle iletişimi dışında bireyler arası 
iletişim, örgütsel iletişim veya birey-içi 
iletişim gibi farklı iletişim türleri bulu-
nur. 

3. İlk kurumsallaşan kitle iletişimi, 
basın kurumu olduğu için ilk ileti-
şim araştırmaları da Amerika Birleşik 
Devletleri’nde gazeteler üzerine yapı-
lan çalışmalardır.

4. Gazeteler, artan gelirleri nedeniy-
le siyasi partilerden ekonomik bağım-
sızlıklarını sağlayarak gazeteciliğin mi-
henk taşı olarak kabul gören tarafsızlık 
ilkesini de ilan etmişlerdir. 

1. “İnsanların toplumsal cinsiyet, yaş, 
medeni durum veya sosyoekonomik 
konumuna bakmaksızın tüm bunla-
rı yatay kesen ve herkesin yaşamında 
kaçınılmaz olarak var olan; insanları, 
iş yerleri veya özel yaşam alanlarından 
dışsal dünyaya temas ettiren bir araç 
ve kurum” olarak tanımlanan kavram 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet
B) Hükûmet
C) Eğitim
D) Medya*
E) Kültür

2. İletişim türleri arasında aşağıdakiler-
den hangisi gösterilemez?
A) Kitle iletişimi
B) Bireyler arası iletişim
C) Örgütsel iletişim
D) Psişik iletişim*
E) Birey içi iletişim

3. Bilimsel anlamda ilk iletişim araştırma-
ları aşağıdakilerden hangisi üzerinde 
yapılmıştır?
A) Gazete*
B) Radyo
C) Dergi
D) Televizyon
E) Kitap

4. Gazeteciliğin mihenk taşı olarak kabul 
edilen ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özgürlük
B) Açıklık
C) Tarafsızlık*
D) Şeffafl ık
E) Dürüstlük
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Aktif Öğrenme Testi - I
8-C 7-A 6-E 5-B

5. Hitler’in politikası radyo sayesinde 
geniş kitlelere ulaştırılmış ve rahatlıkla 
da taraftar toplayabilmiştir.

6. İletişim araştırmaları tarihi boyunca 
iletişim bilimcilerin şu üç konu etrafın-
da daha çok zihinsel emek harcadıkla-
rı görülmektedir:

• Yeni iletişim araçlarının gücü
• Sosyal bütünleşme veya dışlamada/

dışa fırlatmada medyanın yeri
• Halkın aydınlatılması/bilgilendirilme-

si veya manipüle edilmesinde med-
yanın rolü.

7. Başlangıçtan günümüze araştırma-
cıların anlamaya ve anlatmaya çalıştığı 
toplumsal mesele, medyanın insanla-
rı ve/veya toplumları etkileme ve yön-
lendirme veya manipülasyon potansi-
yelidir.

8. Antik Yunan ve Roma İmparator-
luğu’nda kamuyu ilgilendiren konular-
da tartışmaların yapıldığı ve kararların 
alındığı agora veya forumlardır. 

5. II. Dünya Savaşı Döneminde Hitler’in 
politikası aşağıdaki iletişim araçların-
dan hangisi sayesinde geniş kitlele-
re ulaştırılmış ve rahatlıkla da taraftar 
toplayabilmiştir? 
A) Telgraf B) Radyo* C) Telefon

 D) Gazete E) Televizyon

6. Aşağıdakilerden hangisi iletişim araş-
tırmaları tarihi boyunca iletişim bilim-
cilerinin çokça zihinsel çaba harcadık-
ları konulardan değildir?
A) Yeni iletişim araçlarının gücü
B) Sosyal bütünleşme veya dışlamada 

medyanın yeri
C) Halkın manipüle edilmesinde medya-

nın rolü
D) Halkın aydınlatılması/bilgilendirilme-

sinde medyanın rolü
E) Medyanın egemenler tarafından istis-

marı*

7. Medya ile ilgili başlangıçtan günümüze 
araştırmacıların anlamaya ve anlatma-
ya çalıştığı toplumsal mesele aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Medyanın insanları manipülasyon po-

tansiyeli*
B) Medyanın iletişimdeki etkisi
C) Medyanın egemen tarafından istismarı
D) Medyanın topluma yararı
E) Medyanın gelişmesindeki etmenler

8. Antik Yunan ve Roma İmparator-
luğu’nda kamuyu ilgilendiren konular-
da tartışmaların yapıldığı ve kararların 
alındığı kamusal alan aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Salon
B) Andora
C) Agora*
D) Cafe
E) Kıraathane
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1. Kamusal Alan: Jürgen Habermas ta-
rafından ele alınmıştır. Kamusal alan, 
toplumda varolan sorunlara çözüm 
üretebilmek için bireylerarasında de-
ğerler ve ölçütler üzerinde anlaşmaya 
varılma olanağının olduğu kamusal ya-
şam alanıdır.

2. Sosyalistler yeni rejimi benimse-
tebilmek ve halkı yeni sisteme moti-
ve edebilmek için propaganda amaç-
lı olarak; radyo, gazete, el ilanı ve bro-
şür gibi materyalleri ve tiyatroyu kulla-
nılmıştır. 

3. Medya; ekonomi ve siyasal alan ile 
teknolojik gelişmelerin tümünden et-
kilenir ve onları etkiler.

4. Üçüncü Dönem: Sınırlı Etkiler Dö-
nemi de denilmektedir. 1950’li yıllarda 
başlayan bu dönemde Carl Hovland’ın 
askerlerle yaptığı deney çalışmaları 
önem kazanmıştır. Bu dönemde ileti-
şim çalışmaları medyanın sınırlı ve do-
laylı etkisinden söz etmektedir.

Aktif Öğrenme Testi - II

1. “Kamusal Alan” fi krini ilk olarak kim 
ele almıştır?
A) Davis
B) Habermas*
C) Lazarsfeld
D) Hall
E) Barthes

2. Aşağıdakilerden hangisi Sosyalistle-
rin yeni rejimi benimsetebilmek ve hal-
kı yeni sisteme motive edebilmek için 
propaganda için kullandığı araçlardan 
biri değildir?
A) Radyo
B) Televizyon*
C) Gazete
D) El İlanı
E) Tiyatro

3. Aşağıdakilerin hangisinde medyanın 
etkilendiği ve etkilediği unsurlar doğ-
ru olarak verilmiştir?
A) Ekonomi, siyasal alan, teknoloji*
B) Ticaret, bilim, iktisat
C) Halk, hükûmet, piyasalar
D) Teknoloji, siyaset, toplum
E) Toplum, iktisat, siyaset

4. Baran ve Davis’e göre, aşağıdaki dö-
nemlerden hangisi iletişim çalışmaları-
nın medyanın sınırlı ve dolaylı etkileri 
üzerinde durulmaktadır?
A) Birinci dönem
B) İkinci dönem
C) Üçüncü dönem*
D) Dördüncü dönem
E) Beşinci dönem
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5. Bireyleri ikna etmek öyle kolay da 
değildir. İkna, akılcı ya da sembolik yol-
larla insanları yeni bir eyleme yönelt-
me, bir fikri ya da ürünü benimsetme-
de kılavuzluk etmedir. İknada baskı ve 
zorlayıcı teknikler değil; fikri çekici kıl-
ma esastır. İkna, bir davranış ya da tu-
tum değişikliği gerçekleştirmedir.

6. İletişim araştırmaları 20. yüzyılın 
başlarında ilk kez Amerika’da sosyo-
loji, sosyal psikoloji ve psikoloji gibi te-
mel sosyal bilim disiplinleri içerisinden 
yapılmıştır.

7. Askeri haberleşme amaçlı olarak 
başlayan internet daha sonra siville-
rin kullanımına da açılmış ve günümü-
zün sosyal medyasının altyapısını oluş-
turmuştur.

8. Hitler dönemi Almanya’sının kuram-
cılarından Goebbels bütünle olduğu 
kadar ayrıntılarla da ilgilenmiştir. “Rad-
yo sayesinde rejimin her türlü isyan dü-
şüncesini ortadan kaldırdığını” belirt-
miştir. 

Aktif Öğrenme Testi - II

5. Aşağıdakilerden hangisi ikna ile ilgili 
olarak yanlıştır?
A) İkna, akılcı ya da sembolik yollarla in-

sanları yeni bir eyleme yöneltmek için 
kullanılabilir.

B) İkna bir fi kri ya da ürünü benimsetme-
de kılavuzluk etmedir.

C) İkna baskı ve zorlayıcı teknikler içerir.*
D) İknada fi kri çekici kılma esastır.
E) İkna, bir davranış ya da tutum değişik-

liği gerçekleştirmedir.

6. 20. yüzyılın başlarında sosyoloji, sos-
yal psikoloji ve psikoloji gibi temel 
sosyal bilim disiplinleri içerisinde ger-
çekleşen iletişim araştırmaları ilk kez 
hangi ülkede yapılmıştır?
A) İngiltere
B) Almanya
C) Amerika*
D) Fransa
E) İspanya

7. Başlarda askeri haberleşme amaçlı 
olarak ortaya çıkan, daha sonra siville-
rin kullanımına da açılan iletişim aracı 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnternet*
B) Radyo
C) Telefon
D) Telsiz
E) Telgraf 

8. Bütünle olduğu kadar ayrıntılarla da 
ilgilenen, “radyo sayesinde rejimin 
her türlü isyan düşüncesini ortadan 
kaldırdığını” belirten Hitler dönemi 
Almanya’sının kuramcısı aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Hegel
B) Goebbels*
C) Krosigk
D) Kryszat
E) Reich
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Ünite Uygulama Testi - I
4-A 3-B 2-D 1-A

1. Korku Çekiciliği: İzleyicide korku ya-
ratılması veya izleyicinin tehdit edil-
mesidir. İleri sürülen tavsiyelere uyma-
dıklarında başlarına gelebilecek olum-
suzluklara dikkat çekilerek izleyicilerin 
korkutularak ikna edilmeye çalışılması 
şeklinde açıklanabilir.

2. Spartaküsler I. Dünya Savaşı boyun-
ca Almanya’da etkinlik gösteren, sa-
vaş sonunda öncülük ettikleri başarı-
sız ayaklanma girişimi sırasında dağıtı-
lan devrimci bir topluluktur.

3. II. Dünya Savaşı yıllarında radyo in-
sanların en temel haber ve bilgi edin-
me kaynağı olmuştur.

4. İlk Türkçe gazete olan Takvim-i Ve-
kayi hanedanlık tarafından modern-
leşme hareketinin halka anlatılması ve 
benimsetilmesi amacıyla yayın hayatı-
na başlamıştır.

1. Aşağıdakilerden hangisi ileri sürülen 
tavsiyelere uymadıklarında başlarına 
gelebilecek olumsuzluklara dikkat çe-
kilerek izleyicilerin korkutularak ikna 
edilmeye çalışılmasıdır?
A) Kaynak Güvenirliği 
B) Uyaran - Tepki
C) Propaganda
D) Korku Çekiciliği*
E) Algı ve Tutumlar

2. I. Dünya Savaşı boyunca Almanya’da 
etkinlik gösteren, savaş sonunda ön-
cülük ettikleri başarısız ayaklanma gi-
rişimi sırasında dağıtılan devrimci top-
luluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nazistler
B) Marmonlar
C) Faşistler
D) Spartaküsler*
E) Jakobenler

3. II. Dünya Savaşı yıllarında insanların 
en temel haber ve bilgi edinme kayna-
ğı aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
A) Telefon B) Radyo* C) Televizyon

D) Gazete E) Dergi

4. Osmanlı hanedanlığı tarafından mo-
dernleşme hareketinin halka anlatıl-
ması ve benimsetilmesi amacıyla ya-
yın hayatına başlayan ilk Türkçe gaze-
te aşağıdakilerden hangisidir?
A) Takvim-i Vekayi*
B) Ulus
C) Tercüman-ı Ahval 
D) Tasvir-i Efkar
E) Vatan
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Ünite Uygulama Testi - I
8-A 7-D 6-B 5-E

5. Troçki tarafından kurulan Kızıl Ordu, 
işçi ve köylülerin hızlı bir askeri eğitim-
den geçirilmesi sonucunda oluşturul-
muştur.

6. Sovyet Rusya’sında sinemanın eski 
düzenden, Çarlık’tan farklı bir düzen 
yaratmak adına toplumsal birer mekân 
olarak kilisenin ve meyhanenin yerini 
aldığı öne sürülmüştür. 

7. Propaganda, çok sayıda insanın dü-
şünce ve davranışlarını etkileme amaçlı 
olarak yapılan ikna çalışmalarıdır.

8. Sovyetler, fabrika sistemini Ameri-
kan “Fordizm ilkeleri” üzerine kurmuş-
lardır. Buna göre, üretkenliğin artırılma-
sı adına işçiler birer otomat hâline ge-
tirilmiş, üretkenlik bir mitosa dönüş-
müştür.

5. İşçi ve köylülerin hızlı bir askeri eğitim-
den geçirilmesi sonucunda oluşturu-
lan Rus Kızıl Ordusu aşağıdakilerden 
hangisi tarafından kurulmuştur?
A) Stalin
B) Kuruşçev
C) Lenin
D) Malnkov
E) Troçki*

6. Sovyet Rusya’sında eski düzenden, 
Çarlık’tan farklı bir düzen yaratmak 
adına toplumsal birer mekân olarak 
kilisenin ve meyhanenin yerini aldı-
ğı öne sürülen mekân aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Tiyatro
B) Sinema*
C) Opera
D) Salonlar
E) Kıraathaneler 

7. Çok sayıda insanın düşünce ve davra-
nışlarını etkileme amaçlı olarak yapılan 
ikna çalışmalarına ne ad verilir?
A) Demagoji
B) Stimülasyon
C) Provokasyon
D) Propaganda*
E) Persüasyon 

8. Üretkenliğin artırılması adına işçilerin 
birer otomat hâline getirildiği, üretken-
liğin bir mitosa dönüştüğü Sovyetlerin 
fabrika sistemi aşağıdakilerden hangi-
si üzerine kurulmuştur?
A) Fordizm ilkeleri*
B) Taylorist ilkeleri
C) Kondizim ilkeleri  
D) Mazdizm ilkeleri
E) Hondizm ilkeleri
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1. Eleştirel medya çalışmaları ise Mark-
sist toplum modelini temel almakta-
dırlar.

2. Propaganda, tarafsız ve kamu yararı-
na bilgi sağlama değil belli bir kişi veya 
grubun çıkarları doğrultusunda, önce-
den tasarlanmış, insanları etkilemeye 
yönelik iletişim faaliyetidir. Posterler, 
el ilanları, raporlar, bilim kisvesiyle pi-
yasaya sürülen kitaplar, filmler vb. şe-
killerde olabilir. Reklamdan farklı ola-
rak propagandanın kaynağı her zaman 
belli ve açık olmayabilir.

3. 1929 Dünya Ekonomik Krizi iki bü-
yük savaş arası dönemde yaşanan ve 
sonuçları itibariyle son derece önemli 
gelişmelere yol açan olaylardan biridir. 
Kriz, Amerika Birleşik Devletleri’nde 
başlayarak bütün dünyaya yayılmıştır.

4. New Deal programı 1933 ile 1939 
yılları arasında uygulanan, Dünya Eko-
nomik Krizinin sonuçlarını hafifletmek, 
kapitalist sistemin karşılaştığı güçlükle-
ri aşmak üzere tasarlanmış ve hayata 
geçirilmiştir.

Ünite Uygulama Testi - II

1. Eleştirel medya çalışmaları aşağıdaki 
toplum modellerinden hangisini temel 
almaktadırlar?
A) Marksist toplum*
B) İşlevselci toplum
C) Yapısalcı toplum
D) Liberal toplum
E) Kurumsalcı toplum

2. Aşağıdakilerden hangisi propaganda 
ile ilgili yanlış bir bilgidir?
A) Tarafsız ve kamu yararına bilgi sağla-

ma değildir.
B) Belli bir kişi veya grubun çıkarları doğ-

rultusunda önceden tasarlanır.
C) İnsanları etkilemeye yöneliktir.
D) Kaynağı her zaman belli ve açıktır.*
E) Posterler, el ilanları, raporlar, bilim kis-

vesiyle piyasaya sürülen kitaplar, fi lm-
ler vb. şekillerde olabilir.

3. 1929 Dünya Ekonomik Krizi hangi ül-
kede başlamıştır?
A) İngiltere
B) Almanya
C) İtalya
D) Amerika*
E) Rusya

4. 1933 ile 1939 yılları arasında uygula-
nan, Dünya Ekonomik Krizinin sonuç-
larını hafi fl etmek, kapitalist sistemin 
karşılaştığı güçlükleri aşmak üzere ta-
sarlanmış ve hayata geçirilmiş prog-
ram aşağıdakilerden hangisidir?
A) New Agreement
B) New Deal*
C) New Testament
D) New Concert
E) New Treaty
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5. Günümüz iletişiminin en yeni sis-
temlerinden internetin ilk uygulama-
ları  Körfez Savaşı sırasında yapılmıştır. 

6. Liberal toplum modeline yaslanarak 
pozitivist metodolojiyi takip eden ça-
lışmalar ana damar, egemen veya ana 
yön gibi isimlerle anılırken Marksist 
epistemolojiden beslenen Avrupa kö-
kenli çalışmalar eleştirel veya Marksist 
paradigma olarak adlandırılır.

7. 1940’ların sonlarına kadar iletişim 
araştırmalarına egemen olan yaklaşım, 
psikolojiden gelen uyaran-tepki mode-
linden yararlanmıştır.

8. Kitle toplumunda bireylerin med-
ya mesajları karşısında hayli savunma-
sız olacağı ön kabulüyle ilk iletişim araş-
tırmalarına “Sihirli Mermi”, “Derialtı 
İğne” veya “Hipodermik Şırınga” gibi 
güçlü etkileme potansiyelini çağrıştıran 
metaforik adlar verilir.

Ünite Uygulama Testi - II

5. Günümüz iletişiminin en yeni sistemle-
rinden internetin ilk uygulamaları aşa-
ğıdakilerden hangisi sırasında yapıl-
mıştır?
A) Vietnam Savaşı
B) Kore Savaşı
C) Körfez Savaşı*
D) Bosna Savaşı
E) Soğuk Savaş

6. Aşağıdakilerden hangisi liberal toplum 
modeline yaslanarak pozitivist meto-
dolojiyi takip eden çalışmaların adlan-
dırıldığı isimlerden biridir?
A) Ana damar*
B) Ana hedef
C) Ana yol
D) Ana başlık
E) Ana kanal

7. 1940’ların sonlarına kadar iletişim 
araştırmalarına egemen olan yaklaşı-
mın yararlandığı, psikolojiden gelen 
model aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kışkırtıcı-tepki modeli
B) Uyaran-tepki modeli*
C) Etki-tepki modeli
D) Tepkisel yaklaşım modeli
E) Tepkisel etki modeli

8. Aşağıdakilerden hangisi kitle toplu-
munda bireylerin medya mesajları kar-
şısında hayli savunmasız olacağı ön 
kabulüyle ilk iletişim araştırmalarına 
verilen isimlerden biridir?
A) Hipodermik mermi
B) Gümüş mermi
C) Derialtı iğne*
D) Altın iğne
E) Altın mermi
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İLETİŞİM ARAŞTIRMA VE KURAMLARININ ÜRETİLDİĞİ 

TARİHSEL VE TOPLUMSAL KOŞULLAR

İki dünya savaşı arasındaki zaman diliminde, özellikle batı da, ileti şim ko-

nusu akademik dünyanın ilgi alanlarından biri olmuştur.

İleti şim çok uzak bir geçmişe sahip olmasına rağmen, akademik çalışma-

larda ele alınması oldukça yenidir.

İleti şim alanındaki çalışmalar öncelikle askeri/siyasi kaygılar temelinde 

yapılmış, daha sonra ti cari çerçevede yaygınlaşmıştı r.

İleti şim konusu XX. yüzyılın başlangıç döneminde gündeme gelmişti r. 

Bu dönemdeki olaylar geniş halk yığınlarını ilgilendirmektedir. Geniş halk 

kesimleri akti f bir biçimde bu siyasi, askeri ve toplumsal olaylar içinde yer 

almışlar veya bu olayların doğurduğu siyasal çerçevede bilinçli bir şekil-

de deneti m altı nda tutulmak, yönlendirilmek, biçimlendirilmek ve mani-

pule edilmek istenmişlerdir.

Bu dönemde Geniş halk kesimlerine hitap edecek yeni kitle ileti şim araç-

ları gelişti rilmiş(sinema, radyo ve televizyon gibi), kitle ileti şimi de ilk kez 

bilimsel yöntemlerle incelenen bir alan olarak karşımıza çıkmıştı r.

Çok geniş kitleleri hareket etti  rmek ve bu hareketlerinde deneti m altı nda 

tutmak zorunluluğu yeni ileti şim araçlarının gelişti rilmesine yol açacaktı r.

Bu kitle ileti şim araçlarının ne derece etkili olduğu, Bolşevik İhti lali, 

Almanya’daki Spartaküs Olayı, Kızılordu Deneyi ve 1929 Ekonomik Krizi 

gibi olaylarda kendini göstermişti r.

Bolşevikler bir kitle ileti şim aracı olarak sinemadan, belli ilkelerin yaygın-

laştı rılması ve rejimin benimseti lmesi çabalarında yararlanmışlardır.

Troçki, alkolün ve dinin toplum üzerindeki olumsuz etkilerini silmek için 

en önemli araç olarak sinemalardan yararlanılması görüşünü savunmuş-

tur. Sovyet insan modeli denilen yeni bir kimliğin sinema aracılığı ile kit-

lelere benimseti lmesi için çaba gösterilmişti r. Bu amaçla kitlelerin gele-

neksel mekanları olan kilise ve meyhaneden bağlarının koparılmasına ça-

lışılmıştı r. Yani, Sovyetler’de sinema, kitle eğiti minin de önemli bir aracı 

olarak kullanılmıştı r. 

Hitler, Goebbels ve Stalin gibi diktatör yöneti ciler, sinemayı kitlelere yö-

nelik propaganda aracı olmasının yanı sıra, birer enformasyon aracı ola-

rak da kullanmışlardır.

Sinema iki büyük savaş arası dönemde ve özellikle 1945 sonrasında Ame-

rika Birleşik Devletleri ile Sovyetler arasındaki rekabett e ideolojik bir ara-

cı rolü üstlenmişti r.

Stalin, yeni Sovyet ti pi insanın yaratı lmasında kitle eğiti minin oldukça et-

kili olduğunu görmüştür.

Bu amaçla tı pkı Nazi Almanyasında olduğu gibi Sovyetler’de de kurulan 

propaganda okullarında yüzbinlerce propagandacı ve kışkırtı cı yeti şti ril-

mişti r.

4 Toplumsal ve Tarihsel Boyutu İçinde İletişim



59

Üniteninözü

Aktif  Öğreten  Fasiküller

NOT Amerika’da da -bilimsel amaçlı- 1937’de Propaganda Analizi 

Ensti tüsü kurulmuştur.

Rusya’da, Stalin’in ikti darı döneminde oldukça kapsamlı bir sanayileşme 

hamlesi başlatı lmıştı r.

Sovyetler, fabrika sistemini Amerikan “Fordizm ilkeleri” üzerine kurmuş-

lardır. Bu amaçla kitlelerin gücünden üreti mde de yararlanılmak istenil-

mişti r.

1929 Ekonomik Krizi de ileti şim alanındaki gelişmelere hız kazandıran bir 

başka önemli olaydır. Borsa, bankacılık ve ti caret sektörleri üzerinde sar-

sıcı etkiler yapan kriz, Amerika Birleşik Devletleri’nden başlayarak bütün 

dünyaya yayılmıştı r. Krizin sonuçlarından biri de, önemli boyutlara ulaşan 

kitlesel işsizlik olmuştur.

Birleşik Devletler yöneti mi krizin etkilerini ortadan kaldırabilmek için 

“New Deal” adı verilen kapsamlı bir programı hayata geçirmişti r.

Alınan en önemli kararlardan biri önemli boyutlara ulaşan işsizliğin or-

tadan kaldırılmasıdır. Bu amaçla Çalışmayı Gelişti rme İdaresi, Sivil Koru-

ma Birlikleri kurulmuş, Ulusal Sınai Kalkınma Yasası çıkarılmıştı r. Yeni so-

runlarla birlikte klasik liberal/kapitalist teoriden uzaklaşılmış, ekonomiye 

devlet müdahalesi gerekli hale gelmişti r.

Bu kapsamda ABD’de birtakım kitlesel çalışma kampanyaları yürütülmüş-

tür. Geniş kitlelerin isti hdamına yönelik olarak, 1933’te kurulan ve yedi 

eyaleti  kapsayan oldukça geniş bir alana yayılan “Ten-nessee Vadisi İda-

resi” kampanyası dahilinde çalışmalar yürütülmüştür. Devlet, son derece 

büyük kaynaklar ayırarak, yeni yollar, köprüler, otoyollar, barajlar ve de-

miryolu ağı inşası gibi çalışmalar yapmıştı r. Bununla birlikte, çalışma ya-

saları yeniden düzenlenmiş, ücret politi kaları iyileşti rilmişti r. İşsizlik ve sa-

katlık sigortası gibi bir takım önlemlerle ülkenin içinde bulunduğu top-

lumsal kriz ortamı yumuşatı lmaya çalışılmıştı r.

Bu önlemlerle birlikte, “Kitle toplumu” olgusu ve anlayışı ilk kez Amerika 

Birleşik Devletleri önderliğinde gerçekleşti rilmeye girişilmişti r. 1945 son-

rasında kapitalist Amerika’nın tanımlanmasında başvurulan en yaygın ve 

çekici kavramlar; kitle toplumu, kitle kültürü, tüketi m ve refah toplumu 

kavramlarıdır.

İleti şimle ilgili çalışmaların ilk döneminde propaganda konusu öncelik ka-

zanmıştı r. Bunun nedeni oldukça büyük kitlelerin savaşla başlayan etkin-

likleri ve bu kitlelerin yönlendirilmesi, yöneti lmesi sorununun ortaya çık-

masıdır. 

Eski savaşların zaman içinde niteliğinin değişmesiyle birlikte, bu değişi-

min yönüne bağlı olarak araştı rmaların da seyri değişecekti r. Maksimum 

etkinin sağlanabilmesi için bu araçların etkileyiş mekanizmasının çözüm-

lenmesi gereklidir.

İleti şim konusunda çalışmaların hız kazanmasında bu dönemde iki karşı 

cephe olan ABD ve Sovyetler Birliği’nin bulunmasının da rolü büyüktür.
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1990’lı yıllarda, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte tek merkezli sis-

teme yani bilgi çağına geçilmişti r. Karşı cephenin ortadan kalkmasıyla bir-

likte, konu; propaganda, ikna etme, yönlendirme ve siyasi olmaktan çıka-

rak, bilgi edinme veya bilgi aktarma olayı olarak lanse edilmek istenmişti r.

İleti şim alanındaki çalışmalarda karşımıza çıkan bütün bu özelliklerin doğ-

rudan belli bir dönemin görüntüsüyle ilgili ve o dönemle sınırlı oldukla-

rıdır.

1950’ler Amerikasında Mc Carthizm olarak anılan bir toplumsal panik ya-

şanmaktadır.

Amerika’da bir “komünist avcılığı”na başlanmıştı r. Bu dönemde, 

Amerika’da insanlardan komünist olmadıklarına dair belge istenmesi ve 

sadakat yeminleri etti  rilmesi gibi çok uç boyutlara varan bir dizi önlem-

ler alınmıştı r. Toplumun bütün kesimlerini kapsayan bu önlemlerin teme-

linde yatan ise yaşanan korku, şüphe ve panikti r. Ayrıca bu durum sadece 

Amerika ile sınırlı kalmamış bütün Batı  dünyasını da içine almıştı r.

Bütün bu kampanyaların altı nda yatan asıl neden, Amerika’nın Avrupa’yı 

kendine bağımlı kılma siyaseti , yani Batı ’nın liderliğini ele geçirme isteği-

dir. ABD bu hedefi ne yönelik iki araç gelişti rmişti r. Bunlardan; Marshall 

Planı ile Avrupa’yı ekonomik açıdan, NATO ile de askeri açıdan ABD’ye ba-

ğımlı hale geti rmek amacı güdülmüştür.

Bu izlenen siyaseti  haklı ve meşru göstermek ve Amerikan kamuoyunda 

oluşacak olası tepkilere karşı en baştan önlem almak için oldukça abartı lı 

yapay bir komünizm tehdidi yaratı lmıştı r.

TOPLUM VE İLETİŞİM

Toplum yaşamı doğanın bir ürünü olarak ortaya çıkmamakta, doğaya kar-

şı insanın üretti  ği bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır.

İnsan-insan ilişkileri özellikleri bakımından, insan-doğa ilişkilerine göre 

farklılık gösterir. Bunun nedeni ise insan karşısında doğa pasif kalırken bir 

diğer insanın pasif olmayışıdır. Bu nedenle insan-insan ilişkilerinin sağ-

lıklı bir şekilde yürütülebilmesi için karşılıklı bir ileti şim gerekli olmakta-

dır. İnsanlararası ilişkinin başlamasıyla birlikte, tarafl ar arasında bilgi ve 

haber alışverişi zorunluluğu ortaya çıkacak ve bu da ileti şimin doğuşu-

na yol açacaktı r.

İleti şim, bir yandan toplum yaşamına geçiş aşamasında ilişkilerin örgüt-

lenmesi ve belli bir amaca yönlendirilmesine yardımcı olmakta, diğer 

yandan ise toplum içinde birliğin ve uyumun sağlanmasında görev al-

maktadır.

İleti şimin iki boyutu söz konusudur:

1. Birinci boyut: Alan üzerinde haberleşme ile ilgilidir. Günümüzde alan 

üzerinde haberleşme araçlarına örnek olarak; gazete, radyo televizyon, 

telefon, internet verilebilir.

2. İkinci boyut: İleti şimin zaman boyutu ile ilgili olan kısmı; kuşaklara-

rası haberleşme/ileti şimdir. Eğiti m ve okul en önemli kuşaklararası ile-

ti şim aracıdır.

Toplumsal ve Tarihsel Boyutu İçinde İletişim
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Yazı, ilk örgütlü ve kalıcı, şekilde Yakın Doğu’da kullanılmıştı r. İlk eğiti m 

kurumlarına da Sümer’de rastlanmaktadır.

Uygarlık tarihinde ilk ve önemli gelişmelerin yaşandığı toplumlarda ilk 

eğiti m kurumlarının oluştuğunu görmek mümkündür. Bu eğiti m kurum-

larının amacı, elde edilen çözümle ilgili bilgilerin aktarılmasıdır.

İleti şimi açıklama çabasında eğiti min rolü oldukça büyüktür.

Toplumların karşılaştı kları sorunlar ve bu sorunlara gelişti rdikleri çözüm-

ler, bunların çerçevesinde şekillenme ve yapılanmaları, gelişme ve de-

ğişmeleri, hem alan içinde hem de zaman içinde farklılıklar göstermek-

tedirler.

Toplumlarda meydana gelen değişmeler yeni sorunların ortaya çıkması-

na yol açacaktı r. Bu yeni sorunlarla beraber, yeni ilişkiler ve yeni çözüm-

ler gelişti rilecek, böylece bir üst düzeydeki sorunların önünde elde edi-

len başarılar toplumların ilerlemesini, yani toplumsal değişmeyi sağlaya-

caktı r.

Toplumlar kendi içlerinde yeni düzenlemeler yaparak, örgütlenmelerini 

bu koşullara uygun olarak biçimlendirerek sorunlarını aşmaya çalışacak 

ve değişecekti r.

Karşılaşılan sorunların da, gelişti rilen çözümlerin de temelinde toplumla-

rın girdiği ilişkiler bulunmaktadır. Toplumların girdikleri ilişkiler hem on-

ların temel sorunlarına kaynaklık ederler, hem de yeni çözümler üretme-

ye zorunlu kılarlar.

Toplum içi ilişkiler; sorunların ve bu sorunlarla baş etmek için gelişti rilen 

çözümlerin kaynağı olarak gösterilmektedir. 

Marx toplumsal değişmenin, toplum içindeki sınıfl ararası ilişki/çatı şma 

olduğunu öne sürmüştür.

Toplumlara ve tarihe yön veren ilişkiler en geniş düzeyde, toplumlararası, 

uygarlıklararası boyutt a görülen ilişkilerdir.

İleti şim ile toplumların gelişti rdikleri çözüm arasında çok sıkı bir ilişki bu-

lunmaktadır. Toplumun kimliği, kişiliği, örgütlenme şekline göre ileti şim 

özellikleri gelişti rilen çözüme bağlı olarak oluşacaktı r.

Toplumlar, örgütleniş biçimlerinin gerekti rdiği, ona uygun, onun ihti yaç-

larına cevap veren bir ileti şim sistemi belirlemektedir. İleti şim sistemini 

belirleyen, doğrudan herhangi bir toplumun yapısı, örgütleniş biçimidir.

Örnek olarak; göçebe toplumlarındaki ileti şim sistemi ile yerleşik uygar-

lıkların ileti şim sistemleri farklı özelliklere sahip olması,  imparatorluk ör-

gütlenmelerinin ileti şim sistemi ile günümüz ulus devlet örgütlenmeleri-

nin ileti şim sistemlerinin farklı özelliklere sahip olmaları verilebilir. 

Toplumsal ve Tarihsel Boyutu İçinde İletişim
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Aktif Öğrenme Testi - I
4-B 3-C 2-C 1-B

1. İletişim alanındaki çalışmaların te-
melinde öncelikle askeri/siyasi kaygı-
ların bulunduğu görülmektedir. Aske-
ri/siyasi kaygılarla biçimlenen çalışma-
lar daha sonra ticari çerçevede yaygın-
laşmıştır.

2. Geniş halk kesimleri ya doğrudan 
doğruya aktif bir biçimde bu siyasi, as-
keri ve toplumsal olaylar içinde yer al-
mışlar, ya da yine bu olayların doğur-
duğu siyasal çerçevede bilinçli bir şekil-
de denetim altında tutulmak, yönlen-
dirilmek, biçimlendirilmek, hatta ma-
nipule edilmek istenmişlerdir.

3. Çok geniş kitleleri hareket ettirmek 
ve bu hareketlerinde denetim altında 
tutmak zorunluluğu yeni iletişim araç-
larının geliştirilmesine yol açacaktır.

4. Amerika’da bilimsel amaçlı olarak 
çalışan Propaganda Analizi Enstitüsü 
1937’de kurulmuştur.

1. İletişim çalışmalarının temelinde yatan 
kaygılar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomik/sosyal
B) Askeri/siyasi*
C) Demografi k/hukuki
D) Küresel/yapısalcı
E) Ekonomik/ticari

2. Aşağıdakilerden hangisi XX. Yüzyılın 
başlangıç dönemlerinde, geniş halk 
kesimlerine siyasi, askeri ve toplum-
sal olayların doğurduğu siyasal çerçe-
vede kitle iletişim araçları kullanılarak 
yapılmak istenenlerden biri değildir?
A) Denetim altında tutulmak
B) Yönlendirilmek
C) Korkutmak*
D) Biçimlendirilmek
E) Manipule edilmek

3. Aşağıdakilerden hangisi yeni iletişim 
araçlarının geliştirilmesinin nedenidir?
A) Dünyanın diğer ucundaki insanlarla 

rahatça iletişim kurabilmek
B) Dünya ticaretinin gelişmesini sağla-

mak ve refah düzeyini arttırmak
C) Çok geniş kitleleri hareket ettirmek ve 

denetim altında tutmak*
D) Geniş kitlelerin ne yapacağını önce-

den tahmin edebilmek
E) Kitlelerin diledikleri şekilde davrana-

bilmelerini sağlamak

4. Amerika’daki bilimsel amaçlı Propa-
ganda Analizi Enstitüsü hangi yıl ku-
rulmuştur?
A) 1929
B) 1937*
C) 1945
D) 1961
E) 1972
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Aktif Öğrenme Testi - I
7-D 6-A 5-D

5. “Troçki, sinema salonlarının, alkolün 
ve dinin toplum üzerindeki olumsuz et-
kilerini silmek için en önemli dayanak-
lardan biri olduğu kanısındadır. Sinema 
aracılığı ile yeni bir kimliğin –ki bu yeni 
kimlik Sovyet insan modeli olarak su-
nulmuştur- kitlelere benimsetilmesine 
ve kitlelerin geleneksel mekanları olan 
kilise ve meyhaneden bağlarının kopa-
rılmasına çalışılmıştır. Başka bir deyiş-
le Sovyetler’de sinema, kitle eğitimi-
nin de önemli bir parçası, aracı haline 
gelmiştir.

6. Keynes’in “krizi aşmak için gerekirse 
milyonlarca insana çukur açtırıp son-
ra bu çukurların kapattırılması” şeklin-
de sloganlaşan görüşleri devletin eko-
nomiye müdahale ederek işsizliği önle-
mesini anlatmaktadır.

7. “Kitle toplumu” olgusu ve anlayışı ilk 
kez Amerika Birleşik Devletleri önder-
liğinde gerçekleştirilmeye girişilmiştir.

5. Aşağıdakilerden hangisi Sovyetler’de 
sinemanın, kitle eğitiminin de önemli 
bir parçası, aracı haline gelmesinin ne-
denlerinden biri değildir?
A) Sinema salonlarının, alkolün ve dinin 

toplum üzerindeki olumsuz etkilerini 
silmek için en önemli dayanaklardan 
biri olduğu düşünülmüştür.

B) Sinema aracılığı ile yeni bir kimliğin 
(Sovyet insan modeli) kitlelere benim-
setilmesi için çaba harcanmıştır. 

C) Kitlelerin meyhaneler ile bağlarının 
koparılmasına çalışılmıştır. 

D) Kitlelerin geleneksel mekanları olan 
kilise ile bağlarının güçlendirilmesine 
çalışılmıştır.*

E) Başka bir deyişle Sovyetler’de sine-
ma, kitle eğitiminin de önemli bir par-
çası, aracı haline gelmiştir. 

6. 1929 Ekonomik Krizi sonrasında orta-
ya çıkan işsizlik sorununun giderilme-
si için ekonomiye devlet müdahalesi-
nin gerekli olduğunu ve “krizi aşmak 
için gerekirse milyonlarca insana çu-
kur açtırıp sonra bu çukurların kapattı-
rılması” gerektiğini söyleyen aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Keynes*
B) Smith
C) Friedman
D) Phelps
E) Mill

7. “Kitle toplumu” olgusu ve anlayışı ilk 
kez hangi ülke önderliğinde gerçekleş-
tirilmeye çalışılmıştır?
A) İngiltere
B) Almanya
C) İtalya
D) ABD*
E) Rusya
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Aktif Öğrenme Testi - II
4-D 3-D 2-A 1-E

1. Geniş halk kesimlerine hitap edecek 
sinema ve özellikle radyo ve televizyon 
gibi yeni kitle iletişim araçları geliştiril-
diği gibi, kitle iletişimi de ilk kez bilim-
sel yöntemlerle incelenen bir alan ola-
rak karşımıza çıkmıştır.

2. İletişim araştırmalarının temel özel-
liği iletişimin son dönemdeki görünü-
münü ele almalarıdır.

3. 1950’ler Amerikasında Mc Cart-
hi döneminde izlenen politikalar, 
Avrupa’yı askeri, siyasi ve ekonomik 
açıdan ABD’ye bağımlı kılmaya yöne-
lik olmuştur.

4. Toplum sorunlarının çözümünde 
toplumsal ilişkiler en önemli yere sa-
hiptir.

4. Aşağıdakilerden hangisi geniş halk ke-
simlerine hitap edecek yeni kitle ileti-
şim araçlarından biri değildir?
A) Sinema
B) Radyo
C) Televizyon
D) Gazete
E) Mektup*

2. Aşağıdakilerden hangisi iletişim araş-
tırmalarının temel özelliğidir?
A) İletişimin son dönemdeki görünümünü 

ele almaları*
B) İletişimin toplumsal temellerini incele-

meleri
C) İletişimin tarihini temellerini ortaya 

koymaları
D) İletişimin temel prensiplerini açıkla-

maları
E) İletişimin sosyolojik boyutu üzerine 

odaklanmaları

3. Aşağıdakilerden hangisi 1950’li yıllar-
da Mc Carthi döneminde ABD’nin izle-
diği politikadır?
A) Bütün insanlığı komünizm tehtidinden 

kurtarmak
B) Terörle ilgili önemlerin küresel çapta 

alınmasını sağlamak
C) İnsanları refah ve huzura kavuştur-

mak
D) Avrupa’yı askeri, siyasi ve ekonomik 

açıdan ABD’ye bağımlı kılmak*
E) Dünya barışını sağlamak

4. Aşağıdakilerden hangisi toplum so-
runlarının çözümünde en önemli yere 
sahiptir?
A) Doğal kaynaklar
B) Liderlerin zekası
C) Kalıtım ve içgüdü
D) Toplumlararası ilişkiler*
E) Yeraltı zenginlikleri
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Aktif Öğrenme Testi - II
7-E 6-D 5-B

5. Alınan en önemli kararlardan biri bü-
yük boyutlara ulaşan işsizliğin önlen-
mesidir. Bu çerçevede Çalışmayı Geliş-
tirme İdaresi, Sivil Koruma Birlikleri gibi 
kurumlaşmalara gidilmiş, Ulusal Sınai 
Kalkınma Yasası çıkarılmıştır. Yeni so-
runlar klasik liberal/kapitalist teoriden 
yani laissez-faire zihniyetinden uzakla-
şılmasını ve ekonomiye devlet müda-
halesini beraberinde getirmiştir.

6. İnsanlararası ilişkide ilişkiye girilen in-
san, doğa gibi pasif değildir.

7. Bir toplumdaki iletişim sistemini be-
lirleyen temel unsur toplumların örgüt-
lenme biçimleridir.

5. Aşağıdakilerden hangisi 1929 Ekono-
mik Krizinin ortaya çıkardığı sarsıcı et-
kilerden kurtulabilmek için ABD’nin al-
dığı önlemlerden biri değildir?
A) Birtakım kitlesel çalışma kampanyala-

rı yürütülmüştür.
B) Klasik liberal/kapitalist teoriye göre 

hareket edilmesi ve ekonomiden dev-
let müdahalesinin kaldırılması öneril-
miştir.*

C) Yeni yolların, köprülerin, otoyolların, 
barajların ve demiryolu ağının inşası 
için bizzat devletçe son derece büyük 
kaynaklar ayrılmıştır.

D) Bu dönemde çalışma yasaları yeni-
den düzenlenmiş, ücret politikaları 
olumlu yönde geliştirilmiştir.

E) İşsizlik ve sakatlık sigortası gibi ön-
lemlerle ülkenin içinde bulunduğu top-
lumsal kriz ortamı hafi fl etilmeye çalı-
şılmıştır.

6. Toplum yaşamı ile ilgili olarak aşağıda 
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Toplum yaşamı doğanın bir ürünü ol-

maktan uzaktır.
B) Toplum yaşamı, doğaya karşı insanın 

çözümüdür.
C) İletişim, toplum yaşamına geçiş aşa-

masında ilişkilerin örgütlenmesinin 
doğurduğu bir zorunluluktur.

D) İnsanlararası ilişkide ilişkiye girilen in-
san da tıpkı doğa gibi pasiftir.*

E) İnsanlararası ilişkide karşılıklı iletişim 
sağlanması gereklidir.

7. Aşağıdakilerden hangisi bir toplumda-
ki iletişim sistemini belirleyen temel 
unsurdur?
A) Teknolojik ilerlemeler
B) Bulunduğu alanın coğrafi  özellikleri
C) Okuma-yazma oranı
D) İnternetin yaygınlığı
E) Toplumların örgütlenme biçimleri*
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Ünite Uygulama Testi
4-E 3-C 2-D 1-A

1. İletişim konusu XX. yüzyılın başlan-
gıç döneminde gündeme gelmiştir. 

2. Soğuk Savaş Dönemi XX. yüzyılın ba-
şındaki geniş kitlelerin kolayca yönlen-
dirilebileceği ve belli sonuçlar alınabi-
leceğini gösteren olaylardan biri de-
ğildir.

3. Hitler, Goebbels ve Stalin gibi dikta-
tör yöneticiler, sinemayı sadece kitlele-
re yönelik propaganda aracı olarak de-
ğil, aynı zamanda birer enformasyon 
aracı olarak kullanmışlardır. Eski bir 
sosyalist, etkili bir gazeteci ve polemik-
çi oluşuyla dikkat çeken İtalyan faşist li-
der Mussolini de unutulmamalıdır.

4. Kitle toplumu, kitle kültürü, tüke-
tim ve refah toplumu kavramları 1945 
sonrasında kapitalist Amerika’nın ta-
nımlanmasında başvurulan en yaygın 
ve çekici kavramlar haline gelmiştir.

1. İletişim konusu ne zaman gündeme 
gelmiştir?
A) XX. Yüzyılın başlarında*
B) Fransız İhtilaliyle
C) Sanayi Devrimiyle
D) Yazının icadıyla
E) Tarihteki ilk savaşla

2. Aşağıdakilerden hangisi XX. yüzyılın 
başındaki geniş kitlelerin kolayca yön-
lendirilebileceği ve belli sonuçlar alı-
nabileceğini gösteren olaylardan biri 
değildir?
A) Bolşevik İhtilali
B) Dünya Savaşları
C) Spartaküs Olayı
D) Soğuk Savaş Dönemi*
E) 1929 Ekonomik Krizi

3. Aşağıdakilerden hangisi sinemayı sa-
dece kitlelere yönelik propaganda ara-
cı olarak değil, aynı zamanda birer en-
formasyon aracı olarak kullanan yöne-
ticilerden biri değildir?
A) Hitler
B) Goebbels
C) Lenin*
D) Stalin
E) Mussolini

4. Aşağıdakilerden hangisi 1945 sonra-
sında kapitalist Amerika’nın tanımlan-
masında kullanılan en yaygın kavram-
lardan biri değildir?
A) Kitle toplumu
B) Kitle kültürü
C) Tüketim toplumu
D) Refah toplumu
E) Komünist toplum*
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Ünite Uygulama Testi
7-E 6-A 5-D

5. Birleşik Devletler yönetimi krizi iz-
leyen dönemde “New Deal” adı veri-
len kapsamlı bir programı hayata ge-
çirmiştir.

Alınan en önemli kararlardan biri bü-
yük boyutlara ulaşan işsizliğin önlen-
mesidir. Bu çerçevede Çalışmayı Geliş-
ti rme İdaresi, Sivil Koruma Birlikleri gibi 
kurumlaşmalara gidilmiş, Ulusal Sınai 
Kalkınma Yasası çıkarılmıştı r. Yeni so-
runlar klasik liberal/kapitalist teoriden 
yani laissez-faire zihniyeti nden uzakla-
şılmasını ve ekono miye devlet müda-
halesini beraberinde geti rmişti r.

6. Amerika’nın Avrupa’yı kendine ba-
ğımlı kılma siyaseti, başka bir deyiş-
le Batı’nın liderliğini ele geçirme isteği 
yatmaktadır. ABD bu hedefine ulaşmak 
için iki araç geliştirmiş, Marshall Planı 
ile Avrupa’yı ekonomik açıdan, NATO 
ile de askeri açıdan kendine bağımlı kıl-
mak istemiştir.

7. Eğitim ve okul en önemli kuşaklara-
rası iletişim aracıdır.

5. Aşağıdakilerden hangisi 1929 Ekono-
mik Krizi sonrasında, ABD yönetiminin 
“New Deal” kapsamında aldığı önlem-
lerden biri değildir? 
A) Çalışmayı Geliştirme İdaresi kurul-

muştur.
B) Sivil Koruma Birlikleri kurulmuştur.
C) Ulusal Sınai Kalkınma Yasası çıkarıl-

mıştır.
D) Yeni sorunlar klasik liberal/kapitalist 

teoriye göre çözümlenmek istenmiş-
tir.*

E) Ekonomiye devlet müdahalesini bera-
berinde getirmiştir.

6. Aşağıdakilerden hangisi Amerika’nın 
Avrupa’yı kendine bağımlı kılma siya-
seti çerçevesinde ekonomik açıdan 
geliştirdiği bir araç olmuştur?
A) Marshall Planı*
B) NATO
C) Meiji Restorasyonu
D) Milletler Cemiyeti’nin kurulması
E) New Deal’in hayata geçirilmesi

7. Aşağıdakilerden hangisi kuşaklararası 
iletişim aracıdır?
A) Gazete
B) Radyo
C) Televizyon
D) Telefon
E) Okul*
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Ara Sınav Denemesi

1. Toplumsal örgütlenme ve kültürel 
yapının doğrudan iletişim tekno-
lojilerinde değişime bağlı olduğu-
nu öne süren yaklaşıma ne ad ve-
rilir?
A) Teknolojik determinizm*
B) Bilişim determinizmi
C) Sanayi determinizmi
D) Endüstriyel determinizm
E) İnternet determinizmi

2. Aşağıdakilerden hangisi McLu-
han ’ın insanlık tarihini ayırdığı 
dönemlerden biri değildir?
A) Kabile Çağı
B) Edebiyat Çağı
C) Gelişim Çağı*
D) Basım Çağı
E) Elektronik Çağ

3. Kullanıcıların düşündükleri ve 
hissettikleri ya da ifade edebildik-
leri her şeyi somutlaştırıp açık-
ça belirleyebilecekleri düzenli bir 
gösterge veya simgeler bütünü 
oluşturulduktan sonra ortaya çı-
kan yenilik aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Yazı*
B) Matbaa
C) Basım teknikleri
D) Edebiyat
E) Teknoloji

4. Bireylerin duyularının aynı tarzda 
gelişerek dünyanın birbirine ben-
zer olacağı ve global bir köye ev-
rileceği görüşü aşağıdaki düşü-
nürlerden hangisine aittir?
A) F. Saussure
B) M. McLuhan*
C) B. Sanders
D) G. Childe
E) J. Fiske

5. “Bir yazı sisteminin icadı, on-
ları ortak amaçlar için kullanır-
ken simgelere verilecek anlamla-
rın ne olacağı hakkında toplumun 
bir uzlaşmaya varmasından baş-
ka bir şey değildir” diyen düşü-
nür aşağıdakilerden hangisidir?
A) G. Jean B) J. Ellul C) G. Burton
 D) G. Childe* E) R. Barthes

6. Aşağıdakilerden hangisi ekono-
mi-politik çalışmalarının temel ilgi 
alanlarından biri değildir?
A) İktidar
B) Zenginlik
C) Mülkiyet
D) Denetim
E) Medya metinleri*
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7. Medya gücünü aşağıda verilen 
hangi özelliğinden almaktadır?
A) Kültürel anlamda insanlara katkı 

sağlaması
B) Eğlence programları yapması
C) İşlevsel bir araç olması
D) Reklam yayınlarıyla tüketime 

yön vermesi
E) Oldukça geniş bir insan toplulu-

ğuna hitap edebilmesi*

8. Eleştirel medya çalışmalarının 
“ideolojik boyutun yeniden keşfi ” 
ile yeniden şekillendiğini; iki nok-
tanın gündemde kalarak daha faz-
la tartışıldığını belirten düşünür 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) John Locke
B) Stuart Hall*
C) John Milton
D) John Keane
E) Thomas Paine

9. Aşağıdakilerden hangisi insan-
ların iletişim teknolojileri ve içe-
rikleriyle kurduğu ilişkiyi, onların 
kendi kültürel ortamında araştır-
ma tekniğine verilen addır?
A) İçerik analizi
B) Dijital çözümlemeler
C) Göstergebilim analizleri
D) Medya etnografi si*
E) Ekonomi-politik analiz

10. Anlamlandırma pratiği, hegemon-
ya ve ideolojinin birbiriyle ilgili üç 
tahakküm nosyonu olduğu görü-
şü aşağıdaki yaklaşımlardan han-
gisine aittir?
A) Kültürler arası çalışmalar yakla-

şımı
B) Küresel etkileşimler yaklaşımı
C) Kültürel etkileşimler yaklaşımı
D) Küresel çalışmalar yaklaşımı
E) Kültürel çalışmalar yaklaşımı*

11. İnsanların toplumsal ve psikolo-
jik kökenli ihtiyaçlarının olduğu-
nu ve bu ihtiyaçları farklı kaynak-
lardan giderdiklerini, bu kaynak-
lardan birisinin de medya oldu-
ğunu, dolayısıyla insanların med-
yayı kullandığını ileri süren yakla-
şım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gündem oluşturma
B) Kullanımlar ve doyumlar*
C) Teknolojik iyimserlik
D) İşlevselci yapısalcılık
E) Suskunluk sarmalı

Ara Sınav Denemesi
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Ara Sınav Denemesi

12. Aşağıdakilerin hangisinde “Hal-
kın Tercihi” adlı eserde elde edi-
len bulgular doğru olarak veril-
miştir?
A) Toplumsal etki, Kanaat önderleri, 

Kanaat önderlerinin kitle iletişim 
araçlarıyla olan ilişkileri

B) Kişisel etki, Kanaat önderleri, 
Kanaat önderlerinin kitle iletişim 
araçlarıyla olan ilişkileri*

C) Siyasal etki, Kanaat önderleri, 
Kanaat önderlerinin kitle iletişim 
araçlarıyla olan ilişkileri

D) Kültürel etki, Kanaat önderleri, 
Kanaat önderlerinin kitle iletişim 
araçlarıyla olan ilişkileri

E) Siyasi etki;, Siyaset önderleri, 
Siyasal önderlerin kitle iletişim 
araçlarıyla olan ilişkileri

13. Gündem oluşturma tezine göre 
aşağıdakilerden hangisi yanlış bir 
bilgidir?
A) Kitle iletişim araçları sadece far-

kında olmayı sağlayabilirler.
B) İnsanlar gündelik pratikleri için-

de medyayı takip ederken, med-
yanın konulara verdiği önceliği 
kendi öncelikleriymiş gibi benim-
semektedirler.

C) Medya, gündemi bir öncelik sıra-
laması belirleyerek izler.

D) Bu alanda yapılan çalışmalar 
yalnızca tutum değişikliği üzerin-
de durmalıdır.*

E) Bürokraside yapılan yolsuzlukla-
rın medya tarafından yoğunluk-
lu ve öncelikli olarak işlenmesi 
hâlinde, siyasi iktidarların seçim-
leri kaybetmesi mümkündür.

14. Aşağıdakilerden hangisi H. 
Schiller’e göre insanlara manipü-
lasyon yoluyla paketlenmiş bilinç 
sunarak zihinleri yönlendirmesi 
medyanın hangi işlevidir?
A) Ekonomik
B) İdeolojik*
C) Sosyal
D) Kültürel
E) Etnolojik

15. Kapitalistlerin kamusal enfor-
masyon akışının kendi çıkarlarıy-
la uyumlu olması için pazardaki 
ekonomik güçleri nasıl kullandık-
ları üzerine yoğunlaşan yaklaşım 
aşağıdakilerden hangidir?
A) Araçsalcı yaklaşım*
B) Eleştirel yaklaşım
C) Yapısalcı yaklaşım
D) Bağımlılık yaklaşımı
E) Ekonomi-politik yaklaşım
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Ara Sınav Denemesi

16. Kitle iletişimi ile ilgili bilimsel 
araştırmaların başladığı dönem 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanayi Devrimi
B) Aydınlanma Çağı
C) Fransız Devrimi
D) XX. Yüzyıl başı*
E) Orta Çağ

17. Aşağıdakilerden hangisi Ameri-
ka’nın Avrupa’yı kendine bağım-
lı kılma siyaseti çerçevesinde as-
keri açıdan geliştirdiği bir araç ol-
muştur?
A) Marshall Planı
B) NATO*
C) Milletler Cemiyeti’nin kurulması 
D) Meiji Restorasyonu
E) New Deal’in hayata geçirilmesi

18. Aşağıdakilerden hangisi iletişim 
ile ilgili olarak yanlış bir bilgidir?
A) İletişim, toplum yaşamına geçiş 

aşamasında ilişkilerin örgütlen-
mesinde zorunluluk olarak karşı-
mıza çıkmaktadır.

B) İletişim, toplum yaşamına ge-
çiş aşamasında ilişkilerin belli bir 
amaca yönlendirilmesinde orta-
ya çıkan bir zorunluluktur. 

C) Toplum içinde birliğin sağlanma-
sı amacına hizmet etmektedir.

D) İletişim, toplum içinde ahengin 
bozulmasına neden olacaktır.*

E) Toplumsal kimliğin oluşmasına 
katkı sağlar.

19. Aşağıdakilerden hangisi doğru-
dur?
A) Toplumlar otomatik olarak ger-

çekleşmiştir
B) Toplum, doğadan gelen bir ör-

gütlenme biçimidir
C) Toplum kendiliğinden gerçekleş-

miştir
D) Toplum, sonradan gerçekleşen, 

insanlık tarihinde bir aşamadır*
E) Toplum yaşamı doğanın bir ürü-

nüdür.

20. Yazı, ilk örgütlü ve kalıcı şekilde 
nerede kullanılmıştır?
A) Yakın Doğu*
B) Avrupa
C) ABD
D) Uzak Doğu
E) Afrika
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1. Toplumsal örgütlenme ve kültürel yapı-

nın doğrudan ileti şim teknolojilerinde deği-

şime bağlı olduğunu öne süren yaklaşımlar 

vardır. Bu yaklaşım teknolojik determinizm 

olarak adlandırılır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

2. McLuhan insanlık tarihini dört döneme 

ayırır. Bir dönemden diğerine geçiş ileti şim 

teknolojisindeki değişimden önemli oranda 

etkilenmişti r:  Kabile Çağı,  Edebiyat Çağı,  

Basım Çağı,  Elektronik Çağ.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

3. Yazının kendisi kullanıcıların düşündük-

leri ve hissetti  kleri ya da ifade edebildikle-

ri her şeyi somutlaştı rıp açıkça belirleyebi-

lecekleri düzenli bir gösterge veya simgeler 

bütünü oluşturulduktan sonra ortaya çık-

mıştı r.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

4. Bireylerin duyularının aynı tarzda geli-

şerek dünyanın birbirine benzer olacağı ve 

global bir köye evrileceği görüşü McLuhan’a 

aitti  r.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

5. Childe’a göre, bir yazı sisteminin icadı, 

onları ortak amaçlar için kullanırken sim-

gelere verilecek anlamların ne olacağı hak-

kında toplumun bir uzlaşmaya varmasından 

başka bir şey değildir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

6. Ekonomi-politi k çalışmalarının temel ilgi 

alanı: ikti dar, zenginlik, mülkiyet ve dene-

ti m konularıdır.

Yapısalcılık ileti şim çalışmalarına dilin işle-

yiş yasalarından hareketle medya meti nle-

rini ve anlam yapılarını irdeleyebilmek için 

girmişti r.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

Ara Sınav Denemesi (Çözümler)
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7. Medya gücünü oldukça geniş bir insan 

topluluğuna hitap edebilmesinden almak-

tadır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

8. Stuart Hall (1994: 69-70) eleşti rel med-

ya çalışmalarının “ideolojik boyutun yeni-

den keşfi ” ile yeniden şekillendiğini; iki nok-

tanın gündemde kalarak daha fazla tartı şıl-

dığını belirti r. Bunlar: 1. İdeolojik süreç nasıl 

işler ve mekânizmaları nelerdir? 2. Bir top-

lumsal formasyonda ‘ideolojik’ olanın öbür 

prati klerle ilişkisini nasıl kavramak gerekir?

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

9. Medya etnografi si: İnsanların ileti şim 

teknolojileri ve içerikleriyle kurduğu ilişki-

yi, onların kendi kültürel ortamında araştı r-

ma tekniğidir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

10. Kültürel çalışmalar yaklaşımına göre an-

lamlandırma prati ği, hegemonya ve ideolo-

ji birbiriyle ilgili üç tahakküm nosyonudur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

11. Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı, in-

sanların toplumsal ve psikolojik kökenli ih-

ti yaçlarının olduğunu ve bu ihti yaçları fark-

lı kaynaklardan giderdiklerini, bu kaynaklar-

dan birisinin de medya olduğunu, dolayısıy-

la insanların medyayı kullandığını ileri sürer. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

Ara Sınav Denemesi (Çözümler)
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12. Halkın Tercihi araştı rmasında üç bulgu 

elde edilmişti r: 1) Kişisel etki 2) Kanaat ön-

derleri 3) Kanaat önderlerinin kitle ileti şim 

araçlarıyla olan ilişkileri.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

13. Gündem oluşturma tezine göre kitle ile-

ti şim araçları sadece farkında olmayı sağla-

yabilirler. İnsanlar gündelik prati kleri için-

de medyayı takip ederken, medyanın ko-

nulara verdiği önceliği kendi öncelikleriy-

miş gibi benimsemektedirler. Medya gün-

demi bir öncelik sıralaması belirleyerek iz-

ler. Bu anlamda siyasi ikti darın ya da bürok-

raside yapılan yolsuzlukların medya tarafı n-

dan yoğunluklu ve öncelikli olarak işlenmesi 

halinde, siyasi ikti darların seçimleri kaybet-

mesi mümkündür.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

14. Schiller’e göre medya ekonomik işlev-

lerinin yanı sıra ideolojik işlevler de üstlen-

mektedir. İnsanlara manipülasyon yoluyla 

paketlenmiş bilinç sunarak zihinleri yönlen-

dirmektedir. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

15. Araçsalcı yaklaşım kapitalistlerin kamu-

sal enformasyon akışının kendi çıkarlarıy-

la uyumlu olması için pazardaki ekonomik 

güçleri nasıl kullandıkları üzerine yoğunla-

şır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
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16. XX. Yüzyıl başından iti baren kitle ileti şi-

mi ile ilgili bilimsel araştı rmalar başlamıştı r.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

17. Amerika’nın Avrupa’yı kendine bağım-

lı kılma siyaseti , başka bir deyişle Batı ’nın 

liderliğini ele geçirme isteği yatmaktadır. 

ABD bu hedefi ne ulaşmak için iki araç ge-

lişti rmiş, Marshall Planı ile Avrupa’yı ekono-

mik açıdan, NATO ile de askeri açıdan ken-

dine bağımlı kılmak istemişti r.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

18. İleti şim toplum içinde birliğin ve ahen-

gin sağlanması amacına hizmet etmektedir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

19. Toplum yaşamı doğanın bir ürünü ola-

rak ortaya çıkmamakta, doğaya karşı insa-

nın üretti  ği bir çözüm olarak ortaya çıkmak-

tadır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

20. Yazı, ilk örgütlü ve kalıcı, şekilde Yakın 

Doğu’da kullanılmıştı r. İlk eğiti m kurumları-

na da Sümer’de rastlanmaktadır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
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