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Özet
Ýletiþim bilimcilerin, pedagoglarýn ve eðitim planlamacýlarýnýn sýk sýk kullandýklarý "medya yetkinliði"
(medya okur-yazarlýðý) kavramý, ilk bakýþta soyut, çok anlamlý ve anlaþýlmasý güç bir kavram olarak
görülmektedir. "Medya yetkinliði" kavramý, medyanýn eriþim alanýnýn geniþlemesiyle önem kazanmaya
baþlamýþ, pedagoglar, medyayý çocuklarýn ve gençlerin toplumsallaþma sürecinde tehlikeli olarak görmüþler, denetim yönelimi içinde olmuþlar ve medyadan kaynaklanan sorunlarýn aþýlmasý için koruma
amaçlý pedagoji çalýþmalarýnýn geliþtirilmesini önermiþlerdir. Medya yetkinliðinin kuramsal kökenleri
yapýsalcý yaklaþýmýn temsilcilerinden ABD'li dilbilimci Noam Chomsky, Frankfurt Okulu'nun en son temsilcisi olarak kabul edilen Alman iletiþim bilimci Jürgen Habermas, kültürel kuramýn temsilcilerinden
Fransýz sosyolog Pierre Bourdieu, sistem kuramcýsý Alman sosyolog Niklas Luhmann ve eleþtirel medya
çalýþmalarý temsilcilerinden Alman medya pedagogu Dieter Baacke'nin çalýþmalarýna dayandýrýlarak açýklanabilir. Chomsky, birbiriyle ilintili olarak "performans" ve "yetkinlik" kavramlarýný geliþtirmiþ; Habermas,
yetkinlik kavramýný, iletiþim kuramý açýsýndan irdelemiþ ve "iletiþimsel yetkinlik" kavramýný ortaya koymuþtur. Luhmann, iletiþimsel eylem yetkinliðini ve medyayý sistem kuramý çerçevesinde irdelemiþtir.
Baacke ise, yetkinlik kavramýný medya ile iliþkilendirerek, dört aþamalý bir medya yetkinliði kuramý ortaya
koymuþtur. Medya yetkinliðinin kuramsal temellerinin irdelenmesini amaçlayan bu çalýþmada Chomsky,
Habermas, Bourdieu, Luhmann ve Baacke'nin "yetkinlik", "dilsel yetkinlik", "iletiþimsel yetkinlik" ve
"medya yetkinliði" ne iliþkin düþünceleri eleþtirel olarak incelenecek ve deðerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Yetkinlik, dilsel yetkinlik, iletiþimsel yetkinlik, medya yetkinliði.

Abstract
"Media competence" (media literacy) is a frequently used concept by communication scientists,
pedagogues and education planners. At first it could be appeared as it is an abstract, meaningful and
abstruse concept. "Media competence" concept has started to gain importance as media's broadcast
area extends. Pedagogues evaluate media as a dangerous tool for children and youths in the their
socialization process. Due to this, they tend to control the media and suggest development of protect
aimed pedagogic studies to solve the media-based problems. The theoric roots of "media competence"
can be predicated to American linguist Noam Chomsky -member of structural approach-, German
communication scientist Jürgen Habermas who is assumed as the last member of Frankfurt School,
French sociologist Pierre Bourdieu -member of cultural theory-, German sociologist Niklas Luhmann system theorist- and German media pedagogue Dieter Baacke who is a member of critical media
studies. Chomsky developed "performance" and "competence" concepts relatedly; on the other hand
Habermas examined "competence" concept from the perspective of communication theory and manifested the "communicational competence" concept. Luhmann examined "competence of communicational action" and media from the perspective of system theory. In addition to these, Baacke established a four-phased "media competence" theory by corraleting media and competence concept. In this
study which is aimed to examine the theoretical roots of media competence, the ideas of Chomsky,
Habermas, Bourdieu, Luhmann and Baacke's "competence", "linguistic competence", "communicational competence" and "media competence" will be critically analysed and evaluated.
Key words: Competence, linguistic competence, communicational competence, media competence.
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1. Giriþ
Ýletiþim bilimcilerin, pedagoglarýn ve eðitim planlamacýlarýnýn sýk sýk kullandýklarý
"medya yetkinliði" (medya okur-yazarlýðý) kavramý, ilk bakýþta soyut, çok anlamlý ve
anlaþýlmasý güç bir kavram olarak görülmektedir. "Medya yetkinliði" kavramý,
medyanýn eriþim alanýnýn geniþlemesiyle önem kazanmaya baþlamýþ, pedagoglar,
medyayý çocuklarýn ve gençlerin toplumsallaþma sürecinde tehlikeli olarak görmüþler, denetim yönelimi içinde olmuþlar ve medyadan kaynaklanan sorunlarýnýn
aþýlmasý için koruma amaçlý pedagoji çalýþmalarýnýn geliþtirilmesini önermiþlerdir.
Özellikle televizyon yayýnlarý aracýlýðýyla bilincin, geç kapitalizm tarafýndan
denetlendiði ve iletilen gerçekliðin "ideoloji" olduðu varsayýlmýþ, bireylere ve
topluma "medya yetkinliði"nin kazandýrýlmasý yoluyla yanlýþ bilinç oluþturulmasýnýn
önlenebileceði düþünülmüþtür.
Sorun iletiþim teknolojisinin hýzlý geliþmesi ve medyanýn eriþim alanlarýnýn
geniþlemesine koþut olarak medyanýn etkisinin artmasý, çocuklarýn, gençlerin ve
toplumun geniþ kesimlerinin medyanýn amaçlarý, yapýsý, üretim ve çalýþma esaslarý
konularýnda yeterince bilgili ve bilinçli olmamalarýdýr. Medya, insanlarýn yaþantý ve
deneyim çevresini geniþletmekte ancak ayný zamanda onlarýn birincil deneyimlerini
sýnýrlandýrmakta ve kendisine baðýmlýlýklarýný artýrmaktadýr. Bu nedenle bireylere
medya yetkinliðinin kazandýrýlmasý gerekmektedir. Medya yetkinliðinin amacý yalnýzca medyanýn olumsuz etkilerinin biliþsel olarak giderilmesi için beceri ve yeteneklerin kazandýrýlmasý deðildir; amaç giderek daha güçlü bir þekilde medya tarafýndan
belirlenen yaþam alanýnýn korunmasýdýr. Ancak bu alanýn medyadan korunmasýnda,
medyanýn kendisi bir araç olarak kullanýlmalýdýr. Medyanýn nesne ve araç olduðu bu
alanda bireylerin, baðýmsýzlýklarý saðlanabilecek ve korunabileceklerdir. Bu
çerçevede "yetkinlik" ve "medya yetkinliði" kavramlarýnýn yanýnda "medya yetkinliðinin" belirleyici boyutlarýnýn açýklanmasý önem kazanmaktadýr.
Dieter Baacke (1980:100), yetkinlik (competence) sözcüðünün Latince "competere" sözcüðünden türediðini ve "bir þeyi amaçlamak" ya da "bir þeyi elde etmeyi
amaçlamak" anlamýna geldiðini söylemektedir. Franz Weinert (1999:24) ise, yetkinlik kavramýný þöyle açýklamaktadýr:
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"Yetkinlik, karmaþýk biliþsel durumlarýn üstesinden gelebilmek için bir koþuldur.
Yetkin eylemde biliþsel, güdüleyici, normatif ve sosyal bileþenler vardýr. Doðal
yeteneklerin dýþýnda yetkin davranýþlar öðrenilebilir ve öðrenilmelidir. Bu temelde
yetkinlik, sorunlarý çözmek ve yenilerine karþý koyabilmek için yeteneklerin, becerilerin ve bilginin bir araya gelmesini ifade eder. Bunun yanýnda örgütleyici kavram
olarak 'ehliyet'i ya da normatif sýnýflandýrma olarak 'sorumluluðu' ve 'eylemde
bulunabilmek için gerekli araçlara sahip olmayý' da kapsamaktadýr".
Medya yetkinliði ise, medya tarafýndan biçimlendirilen bir dünyada bireylerin,
uygun eylemlerde bulunabilmesi becerilerine sahip olmalarýný ifade etmektedir.
Sembolik görselliðin giderek egemen olmaya baþladýðý çaðýmýzda bireylerin,
medyayý ve üretimlerini anlayabilmeleri için sembolleri ve kodlarý deþifre edebilme
yeteneklerinin geliþtirilmesi gerekmektedir. Medya yetkinliði, bireylerin kendi
ifadelerinin ve toplumsal öneme sahip konularýn üretilmesinin ve yayýlmasýnýn þekillendirilmesini saðlamaktadýr. Bu çerçevede medya sunumlarýnýn üretim ve daðýtým
koþullarýnýn bireysel ve toplumsal anlamý içinde çözümleyici olarak kavranmasý ve
medya kültürünün þekillendirilmesine etki edilmesi istenmektedir. "Medyanýn þekillendirmesi medyanýn iþaret dilinin, enformasyon yayma ilkelerinin ve iþlevselliðinin
doðru anlaþýlmasýný ve deðerlendirilmesini kapsamaktadýr. Medya yetkinliði
bireylere, medya kullanýmýnýn duygulara, tasarýmlara, davranýþlara, deðer
yargýlarýnýn oluþumuna etkisini göstermeyi, bu etkinin toplumsal ve siyasal baðlantýlarýyla anlaþýlmasýný ve deðerlendirme yapýlmasýný saðlamayý amaçlamaktadýr"
(Wunden, 1980:8).
Medya yetkinliðinin kuramsal kökenleri yapýsalcý yaklaþýmýn temsilcilerinden
ABD'li dilbilimci Noam Chomsky (1969), Frankfurt Okulu’nun en son temsilcisi
olarak kabul edilen Alman iletiþim bilimci Jürgen Habermas (1971; 1981), kültürel
kuramýn temsilcilerinden Fransýz sosyolog Pierre Bourdieu (1970), sistem kuramcýsý
Alman sosyolog Niklas Luhmann (1971;1972) ve eleþtirel medya çalýþmalarý temsilcilerinden Alman medya pedagogu Dieter Baacke'nin (1980) çalýþmalarýna
dayandýrýlarak açýklanabilir. Chomsky, birbiriyle ilintili olarak "performans" ve "yetkinlik" kavramlarýný geliþtirmiþ; Habermas, yetkinlik kavramýný, Luhmann ile birlikte
yazdýklarý "Toplum Kuramý ve Sosyal Teknoloji" (1971) baþlýklý çalýþmasýnda iletiþim
kuramý açýsýndan irdelemiþ ve "iletiþimsel yetkinlik" kavramýný ortaya koymuþtur.
Luhmann, iletiþimsel eylem yetkinliðini ve medyayý sistem kuramý çerçevesinde
irdelemiþtir. Baacke ise, yetkinlik kavramýný medya ile iliþkilendirerek, dört aþamalý
bir medya yetkinliði kuramý ortaya koymuþtur.
Bu çalýþmanýn amacý, medya yetkinliðinin kuramsal temellerinin irdelenmesidir.
Bu çerçevede Chomsky, Habermas, Bourdieu, Luhmann ve Baacke'nin "yetkinlik",
"dilsel yetkinlik", "iletiþimsel yetkinlik" ve "medya yetkinliði" ne iliþkin düþünceleri
eleþtirel olarak incelenecek ve deðerlendirilecektir.
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Descartes ve Humboldt tarafýndan ortaya konulan "yetkinlik" kavramý, dilbilimci
Chomsky (1969) tarafýndan "dil yetkinliði" olarak düþünülmüþ, "anlayýþ" ile ilintilendirilmiþ ve geliþtirilmiþtir. Chomsky, yetkinlik kavramýný açýklarken, özellikle
Humboldt'un 1800'lü yýllarýn ikinci yarýsýnda gerçekleþtirdiði "Genel Dilbilime Giriþ"
çalýþmalarýndan yararlanmýþ, ancak Humboldt'un "dilsel içeriklerin eðilimleri"ne
iliþkin düþüncesini benimsememiþtir. Dilbilim ile psikoloji arasýndaki iliþkiye önem
veren, dilbilimi biliþsel psikolojinin bir alaný olarak kabul eden Chomsky, dilbilimcilerin temel görevinin, insan dilinin yapýsýna iliþkin tümdengelime dayanan bir
kuramýn tasarýmýný yapmak olduðunu düþünmüþtür. Bu çerçevede insan doðasýnýn
anlaþýlmasý için var olan durumlarýn incelenmesi ve ana dillerin yetkinliðini oluþturan kurallarýn egemenliðinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu kuramýn,
ayný zamanda tüm dilleri kapsayacak þekilde genel olmasý, ancak diðer iletiþim sistemlerini kapsayacak kadar da özel olmasý gerekmektedir.
Chomsky (1969), dilsel yetkinliði açýklarken, yapýsalcý yaklaþýmýn temsilcilerinden dilbilimci Ferdinand de Saussure'in, "langue" ve "parole" kavramlarýný farklý bir þekilde yorumlamýþtýr. Ýkili karþýtlýklar temelinde "langue" ve "parole" kavramlarý ile dilbilim yönteminin temelini oluþturan Saussure (1967:31), "langue"yi, üretici kurallar sistemi deðil, elementlerin envanteri, sosyal bir olgunun ürünü olarak
düþünmüþtür. Sentaks ise, languenin bir nesnesi deðil, aksine "parole"sidir.
Saussure, için "parole" tamamen duraðandýr; çünkü "parole" dilsel ifadelerin bir
ürünü, tüm konuþulan cümlelerin bir toplamýdýr. Dilin toplumsal iþlevi, langueye aittir. Chomsky'nin (1969:13 v.d) düþüncesinde ise, Saussure'nin geliþtirdiði "langue"
ve "parole" kavramlarýnýn yerini "yetkinlik" ve "performans" kavramlarý almýþtýr.
Chomsky, kavramlarýn arasýndaki farklarý ortaya koyarak, onlarýn aynýlaþtýrýlmasýna
karþý etkide bulunmayý amaçlamýþtýr. "Yetkinlik", dil bilgisiyle ilgilidir ve "langue"
kavramýna, "performans" ise, dilin gerçekleþtirilmesiyle ilgilidir ve "parole" kavramýna uygundur. "Langue" ve "yetkinlik" ile bir dilin konuþma sistemi ifade edilmektedir. Chomsky'e göre, "yetkinlik", belirli bir eylemi yapabilme ehliyeti ve yetkisidir ve
eðilim ile iliþkilidir. "Yetkinlik", evrensel yetkinlik olarak bireysel bilginin ifadesidir ve
algýlanabilen derin dilbilgisel yapýyý ifade etmektedir. "Yetkinlik", bir ölçüde psikolojiktir; dilin sýnýrsýz üretiminde, üretim mekanizmasý olarak dinamik bir tasarýmdýr;
"langue" ise, daha çok dilin toplumsal karakterini ortaya koymaktadýr. Chomsky,
yetkinliðin konuþanýn ya da dinleyenin içselleþtirdiði bilgi ya da linguistik bir çözümlemede bir temel oluþturmadýðýný düþünmektedir. "Yetkinlik", konuþmacý ya da dinleyicinin kendisine iliþkin dilsel bilgisidir; somut durumda kullanýmý halinde "performans" olmaktadýr. "Langue" ve "yetkinlik" gibi "performans" ile "parole" arasýnda da
farklýlýklar vardýr. Chomsky için "performans", dilsel ifadelerin anlamsal olarak
algýlanabilen tarafýný ya da onun yapýsýnýn üst yüzeyini ifade etmektedir.
"Performans", yetkinliðin belirli koþullar altýnda güncel kullanýmýdýr. Chomsky dilsel
iletiþimde, ideal ve kuramsal çerçeve içinde yer almayan her þeyin "performans"
olduðunu düþünmüþtür. Kesin kurallarýn performansa ait olduðunu söylemiþ ve
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böylece yetkinlik alanýný olabildiðince sýnýrlý tutmaya çalýþmýþtýr. Bu, performansýn
iletiþim için önemsiz olduðu ya da onunla ilgilenilmediði anlamýna gelmemektedir.
Chomsky, tüm olasý iþlevleri ile performansý dinamik karaktere sahip olarak düþünmüþ; yetkinliði, cümle kurmak ve anlamak becerisi olarak tanýmlarken performansý, bu becerinin çeþitli etkenlerin etkisine raðmen kullanýlmasý olarak kavramýþ ve iki
kavramý birbirlerinden ayýrmýþtýr. Chomsky'e göre, bellek yoðunlaþma, yorgunluk
gibi etkenler tarafýndan belirlenen somut iletiþim durumlarýnda bilgiden nasýl yararlanýlabildiði, "dilsel performans" kavramý ile açýklanmalýdýr. Dilsel performans bellek,
yoðunlaþma noksanlýðý, yorgunluk ve alkollü içecek gibi etkenler tarafýndan olumsuz etkilenen somut iletiþim durumunda yetkinliðin kullanýmýnýn saðlanmasýdýr.
Bununla birlikte dilin kullanýmýnýn, performansýn altýna yerleþtirilemeyecek olan ve
kurallara sahip olduðu sürece dilsel yetkinliðe baþka bir anlamda ait bir açýsý daha
bulunmaktadýr. Bu çerçevede dilsel tasarým aracýna egemen olan yetkinlik deðil;
aksine uygun baðlamlarda doðru oluþturulan cümlelerin kullaným esasýna dayalý
yetkinlik söz konusudur.
Chomsky (1969:17 v.d), bilginin tek kaynaðýnýn us olduðunu ileri sürmüþ,
insanýn, konuþma eyleminde önemli bir rol oynayan ve özgür insan olarak dýþarýdan
gelen uyarýlara karþý deterministik eylemde bulunmamasýna olanak tanýyan özgün
yeteneklere sahip olduðunu söylemiþtir. Chomsky, "yetkinlik" kavramýný, "insan
yetkinliði"nin içkin bir kurallar sistemi olmasý nedeniyle, insanýn sayýsýz cümle üretebilme yeteneðini göz önünde bulundurarak geliþtirmiþtir. Chomsky, insanlarýn dilsel
yetkinliðe sahip varlýklar olarak, isteklerine göre pek çok düþünce üretebilmelerini
ve bunu ifade etmelerini esaslý bir özellik olarak görmektedir. Chomsky, bireyin dil
aracýlýðýyla isteðine göre, pek çok fikrini ifade edebilmesini ya da yeni durumlara
tepki gösterebilmesini, dilin temel özelliði olarak düþünmüþ ve insanlarýn dilsel ve
diðer simgeler yardýmýyla kendisini ifade etme konusunda doðal bir yeteneðe sahip
olduðunu ileri sürmüþtür. "Dilsel eylem yetkinliði" insanýn, dünyanýn tasarýmýna etkin
katýlýmýna olanak saðlamaktadýr. Doðuþtan konuþmaya yetenekli olan insan,
çevresinde konuþulan dili benimseyerek, toplumsallaþmaktadýr. Chomsky'e göre,
dilsel yetkinlik, konuþmacýnýn bilinçli ya da bilinçsiz olarak dili hakkýnda bildiði her
þeyi kapsamaktadýr. Dilsel yetkinlik, ideal bir konuþmacý ya da dinleyicinin homojen
bir toplulukta konuþma eylemi sürecinde bilinçsiz olarak sahip olduðu bilgidir ve
zihinsel olarak sunulan kurallar ve ilkeler sisteminden oluþmaktadýr. Bunun yanýnda
kiþiye elementlerin (sözcükler) envanterleri temelinde somut bir iletiþim durumunda ilkesel olarak sonsuz sayýda ifade ortaya koymak, anlamak ve cümlelerin dilbilgisel durumlarý, çok anlamlýlýklarý ve eþ anlamlýlýklarý konusunda yargýda bulunma
olanaðý sunmaktadýr. Chomsky, tüm dilleri, dil kullanýmýnýn yaratýcýlýðýný kapsayan ve
temel kurallarý vurgulayan "evrensel dilbilgisi" ile tamamlamak gerektiðini düþünmüþtür. Chomsky bu çerçevede, dil kullanýmýnýn yaratýcý açýsýný kapsayan, derin ve
esaslý kurallarý vurgulayan evrensel bir dilbilgisinden söz etmektedir.
Chomsky (1998), insanlarýn dilsel yeteneklerinin basitçe büyüleme, tepki
gösterme ve rastlantýyla açýklanamayacaðýný, aksine dilsel yeteneklerin içselleþ-
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tirilmiþ bir bilgi sistemi olarak kavranan karmaþýk bir kurallar sistemi olduðunu
düþünmüþ ve üretici ve dönüþtürücü dilbilgisi kuramýný geliþtirmiþtir. Chomsky
tarafýndan geliþtirilen hiyerarþik yapýlanmýþ üretici dilbilgisi, çeþitli tiplerdeki biçimsel dilbilgisi olarak artan bir güce göre bir sýralama içinde düzenlenmiþtir. Üretici dilbilgisi, belirli bir dil için geçerli olan, belirli sayýdaki biçimsel kurallarý ifade etmekte
ve tüm dilleri yalnýzca dilbilgisi cümlelerini üreten biçimsel bir araç olarak kabul
etmektedir. Daha sýnýrlý bir ifadeyle üretici dilbilgisi, bir cümlenin dilbilgisi açýsýndan
doðru olup olmadýðýný gösteren biçimsel bir yöntem ya da algoritmadýr. Chomsky,
düzenleyici dillerin insan dili için yeterli bir model oluþturmadýðýný düþünmüþtür;
çünkü tüm diller, yan cümlelerin, cümlelere yerleþtirilmesini bir hiyerarþik düzenleme içinde yapmaktadýr. Chomsky'e (1998:12) göre, dilbilgisi kuramý, insan zihninin doðasýna iliþkin ampirik varsayýmlar ortaya koymakta; evrensel dilbilgisi, tür
olarak insanýn genetik temel donanýmýnýn bir kýsmýný oluþturmaktadýr. Chomsky,
tüm insanlarýn potansiyel olarak evrensel bir dilin dil örneðine sahip olduðunu ileri
sürmekte ve eþit olduklarýný söylemektedir. Böylece dilbilim biliþsel psikolojinin bir
parçasý olmakta ve nöro-psikoloji ve biyoloji ile de iliþki içinde bulunmaktadýr.
Chomsky üretici dilbilimini, bilim kuramý temelinde biliþsel psikolojinin bir parçasý
olarak düþünmüþtür. Buna göre, dili kullanan birey, kurallarý ve sistemleri
içselleþtirmektedir. Dilbilgisinin biçimlerini belirleyen genel ilkeler, evrensel dilbilgisidir ve insan usunun genel özelliklerini ortaya koymaktadýr.
3. Jürgen Habermas: Ýletiþimsel Eylem Yetkinliði
Habermas (1971:101 v.d), Chomsky'nin yetkinlik kavramýný yeniden þekillendirerek, biyolojik sýnýrlarýndan kurtarmýþ, evrensel pragmatiðin bir sýnýflandýrmasý
olarak nedenselleþtirmiþ ve iletiþimsel eylem yetkinliði kuramýný ortaya koymuþtur.
Habermas'ýn argümanýnýn çýkýþ noktasý, dilin kullanýmý ve bu kullanýmýn
önkoþullarýdýr. Bu çerçevede "anlama" ve "yeniden inþa etme" süreçleri önem kazanmaktadýr. Bireyler, konuþma eyleminde bulunarak, cümle kurma yetkinliðine sahiptirler. Dil eriþilmeye çalýþýlan evrensel kurallara dayanmakta ve bu kurallar, tüm
konuþma eyleminde bulunanlar için geçerli olmaktadýr.
Yetkinliði, dilsel eylem kuramý ve dilsel yeteneðin dýþýna çýkararak, iletiþimsel
ifadeleri kapsayacak þekilde geniþleten Habermas (1981:38), onu tahakkümden
kurtarmaya çalýþmýþ, özgürleþmiþ söylemin bir koþulu ve amacý olarak, toplum
eleþtirisi sýnýflandýrmasý olarak deðiþtirmiþtir. Habermas, "ilkesel yetkinlik" ve "kýsmi
yetkinlik" ayrýmý yapmýþtýr. "Ýlkesel yetkinlik", özgün becerilerin eðitimi için temel
becerilerdir. "Kýsmi yetkinlik" ise, bireysel olarak sahip olunan farklý yetkinlikleri ifade
etmektedir. Yetkinliði, yaþa ve çevre koþullarýna baðýmlý gören Habermas, onun
dolaysýz olarak eyleme dönüþemediðini düþünmüþtür. Yetkinlik, olgunlaþma ve
öðrenme süreçlerinin sonucuna dayanmaktadýr. Habermas, bireylerin iletiþim
becerisine sahip olduðunu öngörmüþ ve bunu "iletiþimsel eylem yetkinliði" kuramýyla açýklamaya çalýþmýþtýr.
Habermas (1981:109), iletiþimsel eylem yetkinliði kuramýný açýklarken, "sistem
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dünyasý" ve "yaþam dünyasý" kavramlarýný önemsemiþtir. Habermas, sistem
dünyasýnýn devlet, kapitalizm ve kapitalist ya da bürokratik örgütlenmelerden oluþtuðunu düþünmektedir. Yaþam dünyasý ise toplum, aile, dolaysýz iletiþim, dayanýþma ve temel deðerlere duyulan baðlýlýkla meydana gelmektedir. Habermas, para ve
iktidar olarak nitelendirdiði deðiþim araçlarýna sahip olan sistem dünyasýnýn, yaþam
dünyasýný iþgal ederek, sömürgeleþtirdiðini ve iletiþimsel rasyonaliteyi engellediðini
ileri sürmektedir. Yaþam dünyasýnýn iþgali ve sömürgeleþtirilmesi sürecinde kitle
iletiþim araçlarý kamusal alanýn yok olmasýna, büyük firmalar ise, demokrasinin
ortadan kalkmasýna neden olmakta ve var olan eþitsizlik yeniden üretilmektedir. Bu
süreçte etkin alýmlayýcýlarýn ve tartýþmacýlarýn yerini edilgen tüketiciler almaktadýr.
Habermas (1981:110), yaþam dünyasýný, sistem dünyasýnýn iþgal ve sömürüsünden kurtaracak bir çare olarak evrensellik ilkesi temelinde bireyler arasýnda ideoloji ve iktidarýn çarpýtýcý sýnýrlarýndan baðýmsýz, açýk, dürüst ve bilgilendirici olmayý
ifade eden "çarpýtýlmamýþ iletiþim" ve "ideal söylem durumu" nun yaratýlmasýný
amaçlayan rasyonelite temelli iletiþimsel eylemi önemsemiþtir. Habermas, tüm
insanlarýn eþit haklarla katýldýklarý ideal konuþma ve tartýþmalarý, dili anlamanýn
aþkýn bir temelini, aþkýn dil oyunlarýný ve dil egemenliðinin sýnýrlarýnýn olmadýðý bir
iletiþim toplumunu tasarlamaktadýr. Habermas, özgür ve eþit bireyler arasýndaki
mutlak anlamda zorlamasýz ve sýnýrsýz tartýþma durumunu "ideal konuþma durumu"
olarak ifade etmektedir. Habermas "ideal konuþma durumunu", aþkýn bir hakikat,
özgürlük ve rasyonellik ölçütü olarak belirlemiþtir. Bireylerin ideal konuþma durumunda üzerinde anlaþtýklarý inançlar "doðru inançlar", üzerinde anlaþtýklarý tercihler "rasyonel tercihler", üzerinde anlaþtýklarý çýkarlar ise, "gerçek çýkarlar"dýr.
Habermas, iletiþimsel eylem kuramýnda, bireyleri çevrelerini þekillendirmede
edilgen bir nesne olarak deðil, etkin bir özne olarak düþünmüþ ve bunu yetkinlik
kavramýyla ilintilendirmiþtir. Habermas, iletiþimsel eylem aracýlýðýyla kültürel bilginin
iletilebileceðini ve yenilenebileceðini, toplumsal bütünleþmenin saðlanabileceðini
ve bireysel özdeþlemenin gerçekleþebileceðini düþünmüþtür. Ýdeal bir iletiþim
toplumu, ileri sürülen tüm delillerin anlaþýlmasý ve gerçekliðinin betimsel olarak
yargýlanabilmesi halinde söz konusu olabilmektedir. Tartýþma yeteneði yalnýzca
iletiþimin yozlaþmasýnýn ya da sekteye uðramasýnýn önlenmesi halinde olasýdýr.
Bunun için etik baðlantýlarla normatif ideale varýlmasý gerekmektedir. Buna göre,
genel uygulanýmýnýn herkesin çýkarýný / istemini tatmin edeceði öngörülebilen her
norm, normun sonuçlarýnýn ve yan etkilerinin ilgili herkes tarafýndan özgürce kabul
edilebilir olmasýný saðlamalýdýr. Herkesi kapsayan evrensellik ilkesi, yalnýzca pratik
bir söylemin tüm katýlýmcýlarýnýn anlaþmasýyla buluþan ya da buluþma yeteneðine
sahip olan normlarýn geçerlilik iddiasýnda bulunabileceði koþulunu, söylem etiðinin
temel kuralý olarak içermektedir.
4. Pierre Bourdieu: Kültürel, Sosyal ve Ekonomik Sermaye Sahipliði
Olarak Yetkinlik
Bourdieu (1970), Habermas gibi Chomsky'nin "yetkinlik" kavramý temelinde
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düþünceler geliþtirmiþtir. Bourdieu, yapý, kültür ve fail arasýndaki iliþkiyi kuramsallaþtýrmayý amaçlamýþ, bu nedenle çeþitli araþtýrma alanlarýnda kullanýlabilecek
kavramlar geliþtirmiþtir. Bourdieu, etimolojik temelde ve önemli kuramlarýn çözümlenmesi çerçevesinde "yetkinlik" kavramýný, "aktör/ habitus-alan-sermaye" iliþkileriyle
ilintilendirerek irdelemiþ ve bir sosyal tasarým ortaya koymuþtur. Bourdieu
(1970:103), yetkinliðin, öznel/bireysel açýdan aktörün becerisi ya da özelliði olarak
konumlandýrýlamayacaðýný düþünmüþtür. "Yetkinlik" daha çok bir iliþki olarak kavranmalýdýr. Etkinlik kuramý açýsýndan "sosyal yetkinlik", toplumsal etkinliðin istem yapýsý
ile kullanýlabilen iþlev gücü (eylem düzenlemesi) arasýndaki bir iliþkidir. Yetkinliði
anlamak ve kabul etmek ötekinin durumuna, olanaklarýna ve özgürlüklerine uyan
algýlama ve deðerlendirme þemasýný gerektirmektedir. Bununla birlikte ötekinin
yetkinlik kazanma hak ve ehliyetine sahip olup, olmadýðý sorgulanabilir. Bu, sosyal
konumda alana baðlýdýr. Bourdieu'ye göre alan kavramý, karmaþýk toplum
modelinin temelini oluþturmaktadýr. Hukuk, siyaset, týp ve güzel sanatlar, toplumsal yaþama iliþkin bilgi alanlarýdýr. Alanlarýn içinde ve alt alanlarda aktörler iktidar ve
statü için mücadele etmektedirler. Bu alanlarda baþarýlý olmak için kültürel sermaye
biçimlerinin kazanýlmasý gerekmektedir. Farklý toplumsal sýnýflarý çözümleyen
Bourdieu, tüm insanlarda yüksek kültüre katýlma yetkinliðinin bulunduðunu ancak
bunun toplumsallaþma sürecinde yapýlandýrýlmasý gerektiðini söylemektedir.
Böylece yetkinliðin çözümlenmesi, aktöre baðýmlý olan sosyal iliþkinin yeniden tasarlanmasýna baðlanmaktadýr.
Sosyal kökene ve eðitime önem veren Bourdieu (1997:49 v.d) çok deðiþkenli bir
habitus oluþturarak, insanýn yetkinliðinin çeþitlendirilebileceðini düþünmüþtür.
Habitus kavramý yaþam tarzý, dürtüler, tercihler, somut davranýþlar, beceri ve
toplumsal yetenekleri kapsamaktadýr. Habitus, içselleþtirilmiþ düþünce-eylem ve
algýlama þemasýdýr; bir durumdan diðerine aktarýlabilen dayanýklý eðilimler
bütünüdür. Eðilimler fikri, habitusun biliþsel, güdüleyici ve davranýþsal düzenliliklerini ifade etmektedir. Habitus, bireysel / kiþisel olan her þeyin kolektif / toplumsal ya
da sosyal olduðunu ifade etmektedir. Habitus'un iþlevi, düþünce, algýlama, ifade ve
eylemlerin sýnýrsýz bir beceri ile tamamen özgür olarak üretilmesidir.
Bourdieu (1997: 51), Habitus'un sosyal sýnýflara ve ait olunan sýnýfa göre yorumlama örneklerini seçtiðini düþünmektedir. Habitus, fiziksel beden ile toplumun
kültürü arasýndaki iliþkiyi ortaya koymaktadýr. Habitus'un oluþumu, oluþumunu
borçlu olduðu çerçeve koþullarýna baðlýdýr. Burada ilk aþamada bireyin ait olduðu
ve hangi toplumsallaþma deneyimlerini kazanacaðýný belirleyen ailesinin sahip
olduðu kültürel ve ekonomik araçlar önem kazanmaktadýr. Sosyal eylemler, yaþam
biçimini genelleþtirmekte, yetkinlik kültürel, sosyal ve ekonomik sermaye ile kendini göstermektedir. Sermaye türleri toplumsal iktidarý ve eþitsizliði belirlemektedir.
Kültürel sermaye güzel sanatlara ve kültüre iliþkin nesnel bilgileri, biçimsel bilgileri
ve kültürel becerileri ifade etmektedir. Kültürel eylemlerin, habitus sistemi tarafýndan üretildiðini kabul eden Bourdieu, kültürel sermayenin, toplumsal statü sistemi
ile habitus arasýndaki iliþkiyi ortaya koyduðunu söylemektedir. Ýletiþimsel eylem
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kültürel sermayesi, farklý sosyal sýnýflar arasýnda eþit olmayan bir þekilde daðýtýlmýþtýr
ve toplumsal bölünmelerin ve eþitsizliklerin sürmesine yardýmcý olmaktadýr.
Bourdieu (1997: 54), bir toplumda, hangi kültürel eylemlerin hangi habitus
biçimiyle yapýlacaðýna ve hangisinin daha çok ya da daha az deðerli olduðuna dair
gizli bir uzlaþma olduðundan hareket etmektedir. Habitus tarafýndan üretilen
kültürel eylemler, sosyal alanda hiyerarþik olarak düzenlenmektedir. Bu çerçevede
insanlarýn kendi yararlarý için harekete geçmeleri toplumsal baðlarý ve sosyal sermayeyi (sosyal iliþkiler) oluþturmaktadýr. Yaþam biçimleri, statü hiyerarþisi içinde
kendi durumlarýný ortaya koymaktadýr; bu nedenle de yalnýz kültürel etkinliklerin
deðil ayný zamanda sosyal konumun da göstergesi olmaktadýrlar. Finansal kaynaklar ise, ekonomik sermayeyi (para, mülk) oluþturmaktadýr. Ekonomik koþullar,
bireyin öðrenim süresini belirlerken, kültürel koþullar, kültürel olarak arzulanan
davranýþ biçimlerinin kazanýlmasý gibi bazý davranýþ biçimlerini de belirlemektedir.
Habitus bilinçdýþý ve dönüþsüz eylemler, iktidar ve sýnýfla yapýlanan bir toplum
içindeki sistematik eþitsizlikler ile yakýndan iliþkilidir. Habitus bu eþitsizliklerden kaynaklanýr ve sonucu olduðu nesnel yapýlarý yeniden üretme eðiliminde olan pratik
eylem yollarý üretir. Paylaþým farklýlýðýnda aile ve okul, toplumsallaþmada rol
oynayan önemli iki kurumdur. Bu kurumlar, iþçi sýnýfý üzerinde haksýz yarar saðlayan
zengin çevrelerin lehinde etkinlikte bulunurlar.
5. Niklas Luhmann: Sosyal Sistem ve Ýletiþimsel Eylem Yetkinliði
Luhmann (1972: 25), insan eylemlerinin sistemleri oluþturduðunu kabul etmekte ve sosyal sistemlerin, bireylerden deðil; somut eylemlerden meydana geldiðini
düþünmektedir. Bununla birlikte bir sosyal sistem, bireylerin tüm eylemlerini kapsamamaktadýr. Bireyler, eylem sistemlerinin taþýyýcýsýdýrlar; ancak hiçbir þekilde mutlaklýklarý, biyolojik tasarýmlarýnýn bütünlüðü, psikolojik yapýlarý, gereksinimleri, istekleri ve beklentileri ile sistem içine girmezler. Daha çok, bireylerin yetenekli olduklarý
ve gerçekleþtirdikleri eylemler ve bu eylemlerden bazýlarý, sistem için önemli olmaktadýr; bireysel eylem baðlantýlarýyla bireyler, sosyal sisteme baðlanmaktadýrlar.
Luhmann, iletiþim ürettiði ve baðlantý kurma yeteneðine sahip olduðu sürece, bir
sosyal sistemin, kendi kendini yönettiðini düþünmektedir. Tüm sosyal sistemler,
iletiþim süreçlerinin kendisine referanslý olmasýna tutukludur; bu, iletiþimin, kendisini izleyen olaylarla, ayný süreç tipinde kendisine etki etmesi anlamýna gelmektedir ve bunu iletiþim sekteye uðrayana kadar yapmaktadýr.
Luhmann (1995:113 v.d; 1997: 81 v.d), iletiþimsel eylemin üçlü bir eleme
sürecinde gerçekleþtiðini düþünmektedir. Birinci eleme sürecinde olanaklar repertuvarýnda enformasyon, ikinci eleme sürecinde ise, bildiri elemeye tabi tutulmaktadýr. Bildiri, enformasyon taþýyan bir davranýþýn seleksiyonudur; dolayýsýyla davranýþ
olanaklarý repertuvarýndan seçim yapýlmaktadýr. Üçüncü eleme sürecinde, enformasyonun anlaþýldýðýný gösteren baðlantý elemesi gerçekleþtirilmektedir.
Enformasyonun anlamýnýn anlaþýlmasý, seleksiyonun kabulü ya da reddedilmesiyle,
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kendi davranýþýnýn ayýrt edilebilmesi için beklenen baðlantýnýn seleksiyonu olmaktadýr. Ýletiþim sürecinin bu yapýsýndan dolayý meydana gelen iletiþim ve sosyal sistemlerin oluþumu kesin deðildir. Ýletiþimi, taraflarýn kendi seçimlerinden, karmaþýk
olarak kendini duraðanlaþtýrabilen ve yeni sistemler olarak görülen yeni bütünsel
durumlara yol açan bir fenomen olarak düþünen Luhmann, iletiþimin katýlýmcýlarýn
kimliðini, perspektiflerin ayrýmlanmasýný ve yaþanýlanýn tamamen eþitliðini gerektirmediðini düþünmekte ve bu nedenle iletiþimin meydana gelmesinin ve sürekliliðinin olasý olmadýðýný kabul etmektedir. Luhmann, insanlarýn eylemlerini birlikte
gerçekleþtirmek zorunda olduklarý için iletiþim kurmayý öðrendiklerini ve bu
nedenle de "iletiþim" ve "eylem"in dünyada varolma temel durumunun iki farklý þekli
olduðunu söylemektedir. "Sözcük" ve "eylem" gibi maddenin farklý hallerinde ikisi bir
arada yer almakta ve hiçbir þekilde seçilen sözcüklerin ya da eylemlerin önemsiz
olmasý olasý olmamaktadýr.
Luhmann (1988: 43), iþaretlerin kullanýmý ile ortaya çýkan ve iletiþimin anlaþýlmasýný algýdan dýþarýya taþýyan aracýn dil olduðunu düþünmektedir. Dil, enformasyonun geliþini ve anlamýný anlamayý güvenceye alan ancak, baðlantýyý saðlayan
yaþanýlanýn ya da eylemin elenmesini içermeyen önemli bir iletiþim aracýdýr.
Luhmann iletiþim kuramý çerçevesinde dili, konuþanýn hangi gizli bilgiye sahip
olduðuna iliþkin yetkinliðini (söz dizimsel ya da sentaksik/semantik ya da pragmatik) ortaya koyan bir kurallar sistemi biçiminde betimlemektedir. Luhmann, arý
dilin ya da iletiþimin, kurallar belirginleþtikçe, kullanýldýkça ve cümleler kuruldukça
ortaya çýktýðýný düþünmektedir. Dil yetkinliði böylece durumsal koþullara, somut dil
kullanýmýna uygun bir biçime gelmekte ancak bu biçimin yenilenmesi, deforme
olmasýna da neden olmaktadýr. Yetkinliðin ve dil kavramýnýn tarihsel olarak konumlandýrýlmasý bu çerçevede belirlenmektedir.
Luhmann'a (1987:467; 1988: 44 v.d) göre, dilden dolayý yazý, basým ve radyotelevizyon gibi medya geliþmiþtir. Medya yazýya karþý, yeniden üretimin eylemsiz
gerçekleþtirilmesine, alýmlayýcýnýn eþzamanlý olmasýna ve entegrasyona olanak
saðlamaktadýr. Luhmann dilsel yetkinliðe atfedilen her özelliðin, medyanýn yani
fonetik yazýnýn karakteristiðinin biçimlendirilmesi olarak kendini gösterdiðini belirtmektedir. Evrensel derin bir yapýda olan ve tüm dillerin temelinde rasyonelleþtirilebilir bilgi sistemi olarak yer alan dil düþüncesi, yazý dilinin temsili ve iþlenmesi
olarak bir kültür tarihinin yansýmasý ve ürünü biçiminde ortaya çýkmaktadýr.
Görünmeyen dilde, çaðdaþ dil ve iletiþim kuramýnýn görülebilir dil kullanýmýnýn
arkasýna yazýlan potansiyel, evrensel, zamana içkin ve önsel olan tüm özellikler
ortaya çýkmakta ve medya ilkesel ve biçimsel olarak deðerlendirildiði sürece göreceleþtirilmektedir. Medya, biçimin dilbilgisi olmakta; biçim ise, aracýn güncelleþmesini saðlamaktadýr. Böylece medyayla ilgisi olmayan dilsel dizge
düþüncesinin temeli ortadan kalkmaktadýr.
Medya Luhmann'ý, iletiþim medyasý olarak ilgilendirmiþtir. Luhmann'a (1996: 32)
göre, iletiþim medyasý, toplum ve kültür tarafýndan üretilen ve yenilenen iletiþim
olaylarýný iletmektedir. Medya anlamsal, biliþsel, araçsal, toplumsal, politik,
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ekonomik, bilimsel ve sanatsal alanlarda hareket etme olanaðýna sahiptir.
Medyanýn toplumsal iþlevi, güncelleþtirilen enformasyonun toplamýnda deðil,
üretildiði bellektedir. Bu anlamda medya, yalnýzca enformasyonu bilenden,
bilmeyene taþýmamaktadýr. Medya, arka plan bilgisini ortaya koymasý ve iletiþim için
bundan yola çýkýlmasýný saðladýðý sürece önemlidir. Toplum ve kültür, farklýlýklarýn
ara zamanýna ve ara mekanýna dayanmaktadýr. Medya farklýlýklarý ortadan kaldýrmamakta, iletmektedir. Ýletiþim büyük ölçüde kesin olmadýðý için medyanýn görevi,
kesin olmayan iletiþimi kesinleþtirmek ve yeni belirsizlikler yaratmaktýr. Bu çerçevede
Luhmann, ekonomi, bilim ve din sistemlerine benzer bir sosyal sistem olarak tasarladýðý medya sisteminde medya yetkinliðini, insanýn iletiþim ve eylem repertuvarýnda medyanýn tüm türlerinden etkin bir þekilde yararlanma yeteneði olarak kabul
etmektedir.
6. Dieter Baacke: Medya Yetkinliði
Baacke (1980:102;1996:4), yetkinlik kavramýndan yola çýkarak, medya yetkinliði
kuramýnýn oluþturulmasýna büyük katkýda bulunmuþtur. Baacke'ye göre, yetkinlik
kavramý, insanýn baðýmsýz hareket eden bir varlýk, bir özne olmasý, gerçek ve önceden verili olan yaþam durumu karþýsýnda yenilmemesi için gereksinim duyduðu
olanaklarý ifade etmektedir. Ýnsanlarýn pek çok yetkinlikleri olduðunu vurgulayan
Baacke, iletiþim yetkinliðinin, insanýn "yaþam dünyasý"nda ya da "günlük yaþamý"nda
ortaya çýktýðýný belirtmektedir. "Yaþam dünyasý", bir insan ya da grup (aile, sýnýf,
çalýþma arkadaþlarý v.b) için deneyimlerin ve eylem olanaklarýnýn tasarlandýðý gerçek
çevredir. "Yaþam dünyasý", eðitim ve toplumsallaþmanýn gerçekleþtiði yaþam
alanýdýr; iletiþimi belirlediði gibi onu kapsamakta ve ayný zamanda da þekillendirmektedir. "Günlük yaþam" ise, eylemlerin yinelenen yapýsý çerçevesinde günlük yaþamýn eylemlerini, rutinlerini veya alýþýlmýþýn dýþýnda ortaya çýkan durumlarý
kapsamaktadýr. Tüm yaþam dünyalarý iletiþimsel eylemler için bir temel oluþturan
tarihsel ve toplumsal koþullar tarafýndan belirlenmektedir. Bu çerçevede iletiþimsel
yetkinlik, toplumsal iletiþimde ve karþýlýklý etkileþimde yer alma becerisini, kiþinin
gerçeði anlama durumunda olmasýný ve gerçeðin þekillendirilmesine etki etmesini
ifade etmektedir.
Baacke'nin (1996:5) medya yetkinliði kuramý, teknik-elektronik örgütlenmiþ
iletiþim iliþkilerini özelleþtirmekte ve insanýn dilsel ve eylem yetkinliði ile diðer insanlarý anlamasýnýn saðlanmasýný ve eleþtirel düþünme ve argüman sunma becerisinin
oluþturulmasýný amaçlamaktadýr. Baacke (1997: 98), medya yetkinliðinin, eylem
yetkinliði (dünyaya egemen olmanýn ve dünyayý deðiþtirmenin tüm biçimleri) gibi
iletiþimsel yetkinliðin özelleþtirilmesi (algýlamanýn tüm anlam edimleri) olduðunu
söylemektedir. Medya yetkinliði, iletiþimsel yetkinlik ve eylem yetkinliði birbirine
geçmiþ yapý taþlarýdýr. Her üçünün de "yetkinlik" ile ilgili ortak özelliði bulunmaktadýr.
Bu da insanýn yetkin bir yaratýk olmasýdýr. Medya yetkinliði böylece medyayý algýlama biçimleriyle iliþkili olarak günlük yaþamýn repertuvarý içinde yer almayan öðrenme ve deneyim kazanmaya olanak saðlamayý amaçlamaktadýr. Medya yetkinliði,
medya içeriklerine karþý eleþtirel bir yaklaþýmýn benimsetilmesini önermektedir.
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Medyanýn yetkin kullanýmý, düþünme ve uygulama için tutarlý eylemleri gerektirmektedir. Medyayla entegrasyon, medya kaynaklarýndan elde edilen bilgi ve eðilimlerin, dolaylý deneyimlerin bilinçli bir þekilde yaþam alanýna ve toplumsal iliþkilere
taþýnmasýný amaçlamaktadýr.
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Baacke (1997: 99), kapsamlý bir medya yetkinliði kazanýlmasý için dört aþamalý
bir medya yetkinliði kuramý geliþtirmiþtir. Bu kuramýn aþamalarýnýn tek tek boyutlarý
kesiþmekte ve iç içe geçmektedir. Medya yetkinliði kuramýnýn aþaðýdan baþlayan birinci aþamasýnda, eleþtirel medya yetkinliði, ikinci aþamasýnda medya bilgisiyle
eriþilmeye çalýþýlan medya yetkinliði, üçüncü aþamasýnda, medyanýn öðretici ve
doðru kullanýmýna dayalý medya yetkinliði, son aþamasýnda ise, etkin ve þekillendirici medya yetkinliðinin kazandýrýlmasý hedeflenmektedir.
Baacke'ye (1997: 99) göre, medya yetkinliði kuramýnýn birinci aþamasýný oluþturan eleþtirel medya yetkinliði kazandýrýlmasý çalýþmalarý, kaynaklarýn ve içeriklerin
yetkin bir þekilde deðerlendirilmesinin saðlanmasýný amaçlamaktadýr. Bu aþamada
medya aracýlýðýyla iletilen gerçekliðin tanýnmasý, medyanýn üretim koþullarýnýn ve
iþleme süreçlerinin deðerlendirilmesi için gereken yetkinliðin kazandýrýlmasý hedeflenmektedir. Kurgu ile gerçeðin ve þekillendirilmiþ gerçeðin ayýrt edilebilmesi ya
da gerçeðin ikinci elden ya da x’inci elden sunumunun fark edilmesi önemlidir.
Basýlý medyanýn yanýnda sayýsal medyanýn da bilinçli ve sorumluluk anlayýþý içinde
seçilmesi ve uygun teknik olanaklarýn kullanýlmasýnýn saðlanmasý istenmektedir.
Medyanýn eleþtirel, toplumsal, etik, ekolojik ve kiþisel olarak dönüþümlü kavranmasý
amaçlanarak, medya tarafýndan sunulan iletilerin doðru deðerlendirilebilmesi için
zihinsel ve duygusal geliþmenin saðlanmasý hedeflenmektedir. Bu, medya tüketiminin kapsamlý olarak gözlenmesini ve medyanýn küresel, sosyal ve ekolojik bir
baðlam içinde eleþtirel olarak sorgulanmasýný ve toplumsal alana konumlandýrýlmasýný, tanýnmasýný ve anlaþýlmasýný saðlayacaktýr. Böylece tüm medya içeriklerinin
arka planýnýn eleþtirel olarak deðerlendirilmesi ve içeriklerin ilettiði deðerlerin,
normlarýn ve rollerin sorgulanmasý gerçekleþtirilebilecektir.
Kuramýn ikinci aþamasýnda, medya bilgisine eriþilmesi hedeflenmektedir. Bunun
için güncel medya sistemine, program türlerine, yapýsýna ve cihazlarýn kullanýmýna
iliþkin bilgiye sahip olunmalýdýr. Ýkinci aþama, farklý medyanýn karþýlaþtýrýlmasýný,
medyanýn gücünün ve güçsüz taraflarýnýn tanýnmasýný ve bundan yararlanýlmasýnýn
bilinmesini hedeflemektedir. Öðrenme yöntemlerinin ve araçlarýnýn seçilmesi ve
bunlara egemen olunmasý amaçlanmaktadýr. Enformasyonun bilinçli olarak aranmasý ve seçilmesi yetkinliðinin kazandýrýlmasýnda özellikle Ýnternet'in doðru kullanýmý hedeflenmektedir. Bunun yanýnda seçme ve arþivleme yeteneðinin geliþtirilmesi, enformasyona hýzlý ulaþma, deðerlendirme ve yorumlama yollarýnýn öðrenilmesi istenmektedir.
Kuramýn üçüncü aþamasýnda, bireyin, medya iletiþiminde etkin olarak yer almasý
amaçlanmakta ve medyadan nasýl yararlanýldýðý önem kazanmaktadýr. Öðretici ve
yararlanma yönelimli medya yetkinliði; bilinçli kiþisel medya kullanýmýnýn saðlan-
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masýný, enformasyonun konumlandýrýlmasýný ve baðlamýnýn ortaya konulmasýný
amaçlamaktadýr. Pedagojik, öðretici ve yöntemsel tasarýmlarýn bilinmesi, farklý
dünyalara (çocuklarýn ya da gençlerin dünyasý) iliþkin bilgilenme, iletiþim becerisinin
kazandýrýlmasý ve medyanýn amaca uygun kullanýmýnýn saðlanmasý hedeflenmektedir.
Kuramýn dördüncü aþamasýnda ise, medyanýn þekillendirilmesi, teknik ve estetik
biçimlendirme amaçlanmaktadýr. Etkin, yaratýcý ve þekillendirici medya yetkinliði,
olanaklarýn en uygun kullanýmýnýn saðlanmasý için uygun medyanýn seçimini
hedeflemektedir. Medya çevresinin profesyonel, yeni ve yaratýcý olarak þekillendirilmesi, medya sürecinin þekillendirilmesine etki edilmesi ve teknolojinin ve
yaratýcý bileþenlerinin kullanýlmasýnýn öðrenilmesi gerekmektedir. Ýçerik ve ürünlerin, nitelikli pazara; örneðin sayýsal aða ve aða uygun çalýþma araçlarýna göre
hazýrlanmasý ve sunulmasý hedeflenmektedir. Farklý medya ve farklý araçlarla kendini ifade edebilme yeteneðinin geliþtirilmesi ve bunun eklemlenme aracý olarak
kullanýlmasý için sosyal etkileþim ve farklý medyada kendi içeriklerinin kullanýlmasý
önem kazanmaktadýr. Kiþilerin internet aracýlýðýyla kendi sunumlarýný þekillendirebilmelerine, yaymalarýna ya da kullanýma hazýr hale getirmelerine olanak saðlanmalýdýr.
7. Eleþtirel Deðerlendirme ve Sonuç
Chomsky'nin düþünceleri, Wittgenstein'ýn, Apel'in ve Habermas'ýn tartýþmaya
açtýklarý dil felsefesine yaklaþmakta ve tüm insanlarýn potansiyel olarak evrensel bir
dil örneðini benimsemiþ olduklarýný bir koþul olarak kabul etmektedir. Chomsky,
somut davranýþlarý (performans) dilbilimsel araþtýrmalarýn merkezine yerleþtirmemektedir; aksine davranýþlarýn temelinde yer alan bilgi sistemini ( yetkinlik)
merkeze yerleþtirmektedir. Böylece dilbilim, insan zihnine kenetlenen temsilleri
ortaya koyan, insanýn konuþma yeteneðinin yapýsýnýn çözümlenmesi ve betimlenmesini saðlayan açýklayýcý bir bilim dalý olmaktadýr. Chomsky'nin düþüncelerinde
yetkinlik, eðitsel bir amaç deðildir; doðal dilin kurallara uygunluðunu ve insanýn
doðuþtan gelen sýnýrsýz cümle kurma, dili üretme yeteneðini betimlemek ve açýklamak için çözümleyici bir sýnýflandýrmadýr. Chomsky'nin yetkinlik kavramý, dil kullanýmýnýn kuralsal özelliklerini yeterince dikkate almamasý nedeniyle eleþtirilmiþtir.
Bu nedenle de onun düþüncelerine karþý iletiþimsel yetkinlik kavramý geliþtirilmiþtir.
Chomsky, yetkinliðin ne olduðunu kesin olarak belirlememiþ ancak yetkinliðin sýnýrlandýrýlmasýnýn dilbilim çözümlemelerinin temel görevlerinden olduðunu düþünmüþtür. Chomsky, yetkinlik kavramý ile idealleþtirilmiþ konuþmacý ve dinleyici
tasarýmýna ve homojen bir dil topluluðuna dayanan kuramsal bir yapý betimlemiþtir.
Chomsky'nin, dilsel yetkinliði doðuþtan kazanýlmýþ evrensel bir kurallar dizgesi
olarak kabul ettiði yaklaþýmýnýn günümüzde yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Chomsky çalýþmalarýnda insanlarýn dilsel açýdan cümleleri nasýl oluþturduklarýna ve onlarý nasýl anladýklarýna iliþkin psikolojik bir model olarak dönüþümlü bir
dilbilimi ortaya koymamýþtýr. Chomsky, ampirik araþtýrma yapmamýþ, üretilmiþ dilsel
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ifadeleri gerçek ve çözümlenebilir kabul etmiþtir. Chomsky, dilbilgisinin evrenselliðini soyut olarak ortaya koymakta; tek tek dillerin ve kural sistemlerinin ortak
olduðunu ileri sürmektedir. Bu nedenle Chomsky'nin yetkinlik kavramý tarihsiz,
soyut ve kiþisellikten uzak kalmaktadýr.
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Chomsky'nin kuramýnýn biyolojik temelleri sorgulanabilir; çünkü söz konusu
olan yalnýzca biyolojik olgunlaþma ile eriþilemeyen süreç içeren zihinsel yapýlardýr.
Biliþsel algýlama kuramýnýn yanýnda iletiþim kuramý temelli veriler de iþlenmektedir;
dilsel yeteneklerin nedeninin bir ölçüde insan ve insan olmada temellendirilen
tasarýmda bulunduðu ileri sürülebilir.
Habermas, Chomsky'nin yetkinlik kavramýný yeniden þekillendirmiþ, biyolojik
temellerinden kurtarmýþ ve dilbilimsel pragmatiðin bir kategorisi olarak
nedenselleþtirmiþtir. Habermas, insanýn dünyaya yöneliminde, doðaya egemen
olmasýnda ve onu þekillendirmesinde yalnýzca "iþ"in deðil "iletiþim"in de temel bir
sýnýflandýrma olduðunu ileri süren felsefe tarihi temelli kuramýný geliþtirerek,
materyalist bir kavramýn yanýna idealist bir kavram önermiþtir. Habermas, yetkinliði,
dilsel eylem kuramý ve dilsel yeteneðin dýþýna çýkararak, iletiþimsel ifadeleri kapsayacak þekilde geniþletmiþ, tahakkümden özgürleþmiþ söylemin bir koþulu ve amacý
olarak toplum eleþtirisi kategorisi olarak deðiþtirmiþtir. Ancak bu üç deðiþikliðin
aðýrlýklarýnýn kuramsal ve uygulama açýsýndan uyumlu olup olmadýðý kuþkuludur.
Habermas, kamu ile özel otoriteler arasýnda var olduðunu düþündüðü ve
idealleþtirdiði kamusal alanda hegemonya mücadelelerinden pek söz etmemiþ,
farklý kamusal alanlar olabileceðini düþünmemiþtir. Gerçekte herkesin kendisini
ifade edebileceði ve herkesin herkesi anlayabileceði ideal bir iletiþim toplumu
yoktur. Habermas bütünsel bir kamusal alan betimlemesi yaparak, karmaþýk
toplumlarda sosyo-ekonomik, cinsiyet ve ýrk farklýlaþmalarýný göz ardý etmiþtir. Ýdeal
iletiþim toplumu, "karþý-olgusal" bir istek ya da hiper gerçek bir tasarým olarak
kalmaktadýr. Habermas'ýn yaklaþýmýnda, normatif ve eriþilmeye çalýþýlan hedeflerin
olduðu görülmektedir. Egemenlik mücadelelerinden uzak, kamusal çýkarlarýn
tartýþýldýðý nötr ve ideal bir kamusal alan tasarýmý yapan Habermas’ýn, modern
toplumun sorunlarýna iliþkin belirlemeleri yerinde olmakla birlikte önerdiði çözüm
önerileri yetersiz kalmakta ve kuramýný ütopik býrakmaktadýr.
Medya Habermas'ý dýþsal olarak ilgilendirmemiþ, daha çok medyanýn iletiþimsel
yetkinliði tahrip ettiðini göstermeye çalýþmýþtýr. Habermas'ýn yaklaþýmýnda yetkinlik
kavramýna eriþilmesi ile birlikte geleneksel medya eðitiminden vazgeçilmesi gerektiðinin iþaretleri görülebilir. Ancak bu amaçlarýn medya eðitiminde uygulanabilirliði
tartýþmalýdýr.
Bourdieu, çözümlemelerini yapýdan ve öznel deneyimden toplumsal pratiðe
kaydýrmýþ, pratikleri, nesnel toplumsal iliþkileri ve dünyaya iliþkin öznel yorumlarý
yansýtan ve yeniden üreten þeyler olarak kabul etmiþtir. Bu yöneliminin temelinde
habitus fikri bulunmaktadýr. Bourdieu, Chomsky'nin, sýnýrlý dilbilgisi kurallarýnýn
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yardýmýyla sýnýrsýz ve çeþitli dilsel ifadelerin üretildiði ve ifadelerin tümünün, ürettikleri sistemin yapýsal özelliklerine sahip olduklarý düþüncesini habitus'a taþýmaktadýr. Bourdieu, üretici dilbilgisini önemle vurgulamýþ ve habitusu, kültürel bir
mekanýn deðiþken algýlamalarý, düþünceleri ve eylemleri üretmesine olanak
saðlayan ve insanlarýn içselleþtirmiþ olduklarý örnekler sistemi olarak kabul etmiþtir.
Üretici dilbilgisi ile insanýn ifade edebileceði ve deðiþtirebileceði tüm cümleler tasarlanmýþtýr ve bunlar habitusta ortaya çýkmaktadýr.
Bourdieu ile Chomsky'nin düþünceleri arasýndaki temel fark Chomsky'nin yetkinliðin doðuþtan geldiðini, Bourdieu'nun ise, habitus'un sosyalleþme sürecinde öðrenilerek kazanýldýðýný düþünmeleridir. Habitus, çok sayýda çeþitli pratikler (sosyal
eylemler) üretmektedir. Habitus'un, sosyalleþme sürecinde kazanýldýðýný düþündüðü
için Bourdieu, kültürel kurallarý içselleþtirmektedir. Bourdieu, bireysel ve kurumsal
düzlemlerde kültürün ve kültürel mücadelelerin önemine dikkat çekmekte, kültür
ve fail arasýndaki iliþkilerin kuramsal temellerini oluþturmaktadýr.
Luhmann'ýn iletiþim kuramýnda, belirli eylem ve iletiþim beklentisinin meþruiyeti
ve iletiþim kodlarýnýn ve olaylarýnýn onaylanmasýna iliþkin sorularýn rasyonel olarak
formüle edilmesi ve iletiþimsel olarak açýklanmasý öngörülmemiþtir. Egemen iletiþim
kodunun anlam çevresinde yer almayan, iletiþim kurma yeteneðine sahip
görülmemektedir. Luhmann'ýn yaklaþýmýnda, diðer sosyal sistemlerde olduðu gibi
medya sisteminde de, sistemin unsurlarý bireyler, gruplar ya da örgütlenme biçimleri deðildir. Bu sistemin unsurlarý iletiþimsel eylemlerdir. Böyle bir sistem, kendisini
karmaþýk çevresinden sýnýrlandýrarak, kurmaktadýr. Ýnsan deðil, sistem iletiþime
girdiði için her pedagojik çaba boþa sarf edilmiþ olacaktýr; çünkü sistemin eðitilmesi
olasý deðildir.
Luhmann'ýn yaklaþýmý, yapýsalcý kuramcýlarla (Saussure, Chomsky) eylem
(Habermas) kuramcýlarý arasýndaki belirgin farklýlýklardan baðýmsýz olarak, dilin
"logos" ifadesinin inandýrýcýlýðýný göstermektedir. Wittgenstein'dan bu yana felsefe
ve iletiþim bilimiyle ilgilenen kuramcýlar, dilin kullanýmýný seslilikten uzak olarak
irdelemelerine raðmen Luhmann, sesli dilin özelliklerine dikkat çekmiþtir. Luhmann,
sesli biçim ile yazýlý biçim arasýnda ayrým yapmýþ, sözel dilin uzun yýllar süren
taþýyýcýlýðýndan sonra sözel iletiþimin yazýlý bir metin biçimine getirilemeyeceðini
düþünmüþtür. Dilsel iletiþim öncelikle seslilik aracýnda anlamýn süreçlendirilmesidir.
Luhmann, dili bir sistem, yapý, kurallar ya da yetkinlik olarak görmemiþtir. Bu
çerçevede Luhmann'ýn iletiþim kuramý, dile vurgu yapmakla birlikte dilsel yetkinlik
açýsýndan yeterince açýklayýcý deðildir.
Baacke, "iletiþimsel yetkinlik" ve "medya yetkinliði" kavramlarýnýn pedagojik
içeriðine dikkat çekmiþ ve eðitim ile deðiþtirilebilir olduklarýný kabul etmiþtir. Ýletiþimsel yetkinlik, günlük yaþama yönelirken, medya yetkinliði, teknik-endüstriyel önlemler ve geniþleme ile iletiþim yapýlarýnýn deðiþimini vurgulamaktadýr. Baacke, karmaþýk medya dünyasýnda yaþayan insanýn, doðru yolu bulabilmesi için farklý
yetenekleri öðrenmesi gerektiðini düþünmektedir. Bu nedenle "medya yetkinliði"
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yeni ve temel öðrenme ödevlerinden biridir. Medya yetkinliðinin insanlarýn pek çok
yetkinliklerinden yalnýzca biri olduðunu düþünen Baacke, medya iletilerinin (resim
dili, filmlerde montaj ilkeleri v.b) doðru anlaþýlmasý ve bireyin baðýmsýz eylemde
bulunabilmesi için onu bir koþul olarak görmektedir.
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Baacke'nin medya yetkinliði kavramý, pedagojik açýdan özgül deðildir, dört
aþamalý medya yetkinliði kuramý ise, mutlaklýðý ya da tamamlanmýþlýðý ifade
etmemektedir. Her aþama kiþisel bakýþ açýsýna ya da yönelime göre farklý biçimlerde
düzenlenebilir ve geniþletilebilir. Dört aþamalý medya yetkinliði kuramýnda, medya
yetkinliðini öznel-bireysel olarak sýnýrlandýrmamak için medyayý biçimlendirme
amacýnýn birey ötesi toplumsal alana yönlendirilmesi gerekmektedir. Böyle bir tartýþma tüm ekonomik, teknik, sosyal, kültürel ve estetik sorunlarý kapsayan bir medya
yetkinliði tasarýmýný beraberinde getirecektir.
Medya yetkinliði çalýþmalarý, sosyal, kültürel alanlarýn ve okul ve eðitim sürecinin
yanýnda serbest zamanlarýn yönlendirilmesinde de etkili olmalýdýr. Bu çerçevede
medya yetkinliðinin kazandýrýlmasý için bir iletiþim teknolojisi aðýnýn oluþturulmasý
düþünülebilir. Modem aracýlýðýyla veri aðlarýna baðlanarak, enformasyon toplumunun küresel olanaklarýna eriþilebildiði gibi medya yetkinliðini gerçekleþtirmek için
de teknik-ekonomik koþullarý, bilgiyi ve amaçlarý birbirine baðlayan bir iletiþim aðý
sisteminin kurulmasý gerçekleþtirilebilir.

Medya Yetkinliðinin Kuramsal Temelleri

z

F. Alver
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