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Metin Çözümlemeleri farkl› kuramsal perspektiflerden iletiflim
olgular›na nas›l bak›laca¤›n› sekiz bölümde ele alan bir yap›t. Her bölümde
farkl› bir kuramc› ya da okul ele al›nmaktad›r. Her bir bölümde bir kuramc›
ya da ekol iletiflim bilimlerine yapt›¤› kuramsal-yöntemsel katk›s› ön plana
ç›kar›larak somut çözümleme örnekleri üstünden tart›fl›lmaktad›r.
Toplumsal Politik Söylemin Analizi
Kitab›n ilk yaz›s› metnin kendi içinde hiçbir fley ifade etmedi¤ini,
toplumsal ba¤lam›yla ba¤lant›land›r›lmas›n›n metnin anlam›n› ele verdi¤ini
vurgulamaktad›r. Yaz›da Van Dijk elefltirel söylem çözümlemesinin önemli
bir figürü olarak sunulmakta ve bu önemli düflünürün söylem
çözümlemesi alan›ndaki katk›lar› Türkiye'den seçilmifl politik söylem
fragmanlar›na uygulanmaktad›r. Yaz›da elefltirel söylem çözümlemesinin
toplumbilimlerindeki yöntemlerden biri olmad›¤›n›n alt›n›n özenle çizildi¤i
görülmektedir. Çünkü yaz›n›n da gözler önüne serdi¤i gibi, Van Dijk
asl›nda bu çözümlemeyle, toplumsal ve politik bir durufl da
oluflturmaktad›r. Böylece çözümlemenin merkezine eflitsizli¤in yeniden
üretilmesinde iletiflimsel etkinliklerin oynad›¤› rol yerlefltirilmifl olur.
Araflt›rmac› dilin toplumsal kullan›mlar›n›n rolünü toplumsal eflitsizliklerin
üretilmesindeki pay› aç›s›ndan hesaba katar. Böylece toplumsal›n elefltirel
bir biçimde politik duruflu da kapsayacak flekilde çözümlenmesi imkân›na
sahip olunur. Bu çal›flmada ayr›ca elefltirel söylem çözümlemesinin
yazarlar›n gelifltirdi¤i yeni bir yaklafl›m olan “devingen anlambilim
düzlemleri” dikkate al›narak nas›l uygulanaca¤› da ele al›nm›flt›r.
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‹kinci bölümün analiz metni bir film. 1942 y›l›nda çekilip 1943’te New
York’ta gösterime giren ve tüm zamanlar›n en iyi 10 filmi s›ralamas›ndaki yerini
hep koruyan Casablanca. Söz konusu film bir metin olarak, Umberto Eco’nun
yank› fazlas› kavram›ndan esinlenilmifl ve iki farkl› kavramsal dayanakla
incelenmifltir. ‹lk olarak Eco'nun Aç›k Yap›t bafll›kl› eserinde gelifltirdi¤i iletiflim
stratejisine uygun olarak film metni, iletiflim sürecinde kurulan boflluk ve
belirsizlik yap›lar› esas al›narak çözümlenmifltir. ‹kinci olarak ise de
Casablanca'n›n zamana direnen bir metin oldu¤u vurgulanm›flt›r. Jacques
Derrida’ya at›fla film tektonik anlam tabakalar›na ayr›lm›fl; ve metnin oynak ve
dirençli zeminleri araflt›r›lm›flt›r. Bu k›s›mda Umberto Eco’nun yöntemci
özelli¤inin alt› çizilmekte ve metin ve ideal okuma aras›ndaki iliflki yeni
boyutlar›yla tart›fl›lmaktad›r.
‹letiflimsel Ak›l m›, Seyirsel Coflku ve Kendinden Geçme mi?
Umberto Eco'yu Jürgen Habermas'› konu alan bir metin izlemektedir.
Kitab›n Habermas'a ayr›lan bu k›sm›nda kuramc›n›n öncelikle iletiflimsel eylem
kuram› ele al›nmaktad›r. Habermas modernlik projesinin inançl› bir
elefltirmenidir. Bir yandan modernli¤in özellikle araçsallaflt›rd›¤› akl› elefltirir. Öte
yandan akl›n araçsal k›l›nmam›fl daha ulvi amaçlara hizmet eden yan›n›n ise
iletiflimsel eylemi kuraca¤›n› ileri sürer. Despotik ve otoriter yan›yla elefltiriye
maruz kalan modernlik projesi böylece, zararl› unsurlar›ndan ar›nd›r›lm›fl bir
flekilde hem ortak iyinin hem de kamu yarar›n›n yeniden oluflturulmas›ndaki
anahtar unsur olarak nitelendirilir. Yaz›da Habermasç› modernlik elefltirisi
tarihsel-kavramsal seyri ve geliflimi dikkate al›narak detayl› bir flekilde
incelenmektedir.
Akl›n egemenli¤i yerinden edildi¤inde geriye elimizde, asl›nda
Habermas'›n da fark›nda oldu¤u gibi, ak›ldan daha çok, bir baflka fley kalm›flt›r.
Düflüncenin yerine ikâme olan imge kald› art›k bize. Habermas tart›flmas›n›
(post)modern medya toplumunun genel geçer yap›s›n› oluflturan gösteri
toplumunu ele alan bölüm izlemektedir. Do¤al olarak bu kez kendini dayatan
düflünürler Guy Débord ile Jean Baudrillard'd›r. Habermas'›n iletiflimsel akl›n›n
imkâns›zl›¤›n› ilan etmifltir bu iki düflünür. Çünkü tüm toplumsal iliflkilerimiz
imgelerin dolay›m›ndan geçmektedir. Ne kiflisel olan ne de toplumsal olan
yaflama hakk›na sahiptir, velev ki gösteri olmas›n. Medya türleri aras›ndaki
ayr›mlar yok olmufltur. Haber, reklam ya da propaganda ayn› araçsal akla boyun
e¤dirilmifltir. Bu anlamda bu boyun e¤ilmiflli¤inden dolay› asl›nda özne ve ak›l
kategorileri yerinden edilmifltir. Bu kategoriler olmadan kendini var eden seyirsel
ve gösterisel toplumsall›k zaten kendisi hakk›nda bir yarg›da bulunulamaz bir
varl›k hâli sürmektedir. Bu ba¤lamda yaz›da, haberin s›f›r derecesine nas›l
eriflmifl oldu¤umuz somut örnekleriyle tart›fl›lmaktad›r. Örne¤in, tan›nm›fl bir
gazetenin tan›nm›fl gazetecisi ve yay›n yönetmeni ansiklopedi sat›c›s›na
dönüfltü¤ünde ya da gazeteci art›k haberden önce kendi imgesini ve dolay›s›yla
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seyirselli¤ini düflünmeye bafllad›¤›nda asl›nda modernlik projesinin rasyonel akla
atfetti¤i tüm anlamlar›n altüst olup olmad›¤› sorgulanmaktad›r.
Kitab›n yedinci bölümünde ele al›nan medya, fliddet ve teknoloji aras›ndaki
uzlafl›msal rasyonellik gösteri toplumunun günümüzde hangi boyutlar
dolay›m›yla geliflimini sürdürdü¤ünü ele almaktad›r. Bu bölümde günümüz
dünyas›n›n, medya, teknoloji, fliddet ve haz sarmal› çerçevesinde nas›l
biçimlendi¤i ele al›nmaktad›r. Bu ba¤lamda yaflam› do¤umundan itibaren
gözetim alt›na al›narak televizyondan yay›nlanan; fakat kendisinin bunun fark›nda
olmayan bir kahraman›/kurban› konu alan Truman Show ve gerçek kiflilerin
ac›mas›zca haz›rlanm›fl düzeneklerle öldürülmesini naklen yay›nlayan bir internet
sitesinin konu edildi¤i öldür.com filmleri çözümlenmifltir. Bu çözümlemede
ölümün nas›l seyirsel bir malzemeye dönüfltü¤ü gösterilmektedir. Ölümü
seyrettiren ve seyretmek isteyenler hiç de Habermas'›n savundu¤u anlamda iyi
akl› (iletiflimsel akl›) arayan varl›klar olarak belirmiyorlar. Buradan düflünen hayvan
olarak insandan baflka bir fley olarak insana do¤ru yol al›p almad›¤›m›z
sorgulamas›na gitmek gerekti¤i üstünde düflünülmesi gereken ça¤dafl
sorunlardan birini oluflturmaktad›r.
Üç Farkl› Araflt›rma Gelene¤i
Kitab›n üç farkl› bölümünde üç farkl› yöntemsel araflt›rma gelenekleri
serimlenmektedir. Beflinci bölüm iletiflim bilimleri alan›ndaki pozitivist
araflt›rmalara, özellikle de fiikago Okulu'na ayr›lm›flt›r; alt›nc› bölümde
göstergebilim gelene¤i ele al›nmaktad›r. Son olarak yedinci bölümde ise kültürel
çal›flmalar incelenmifltir.
fiikago Okulu iletiflim bilimleri alan›na toplumsal olgular›n incelenmesinin
olmazsa olmazl›¤›n› kabul ettiren okul olarak ele al›nmaktad›r. Yaz›da, geçmiflten
günümüze iletiflimin sistematik bilimsel inceleme alan› olarak ele al›nmas›n›,
yirminci yüzy›l›n bafl›nda, 1910’larda Amerika Birleflik Devletleri’nde deneysel
temellere dayanan bir toplumsal bilimin kurulmas›n› sa¤layan fiikago Okulu
araflt›rmac›lar›na borçlu oldu¤umuzu vurgulamaktad›r. Ayr›ca, günümüzde bir
ekol olarak tan›mlanan fiikago Okulu’nun, iletiflim araflt›rmalar›nda ampirik
yöntemin kullan›lmas›nda ve iletiflim alan›nda pozitivist-ampirik uygulamalar›yla
sistematik bilimsel araflt›rmada örnek teflkil edecek derecede önemli çal›flmalar›
irdelenmektedir. Bu gelene¤in tam aksi yönünde yer alan göstergebilimsel
yöntem alt›nc› bölümde yerini bulmufltur.
Bu k›s›mda 1967’den itibaren Belçika’da Liége Üniversitesi’nde
göstergebilim, retorik, dilbilim ve görsel iletiflim yaklafl›mlar› üzerine çal›flmalar
gerçeklefltiren Groupe µ (mü)’ye yer verilmifltir. Francis Edeline, Jean-Marie
Klinkenberg, Jacques Dubois, Hadelin Trinon, Philippe Minguet, Francis Pire’den
oluflan grubun çal›flmalar›, özellikle de, görsel dilbilgisini ortaya koyma amac›
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önemlidir. Görsel dili, sözel ve yaz›l› dilden tümüyle ba¤›ms›zlaflt›ran grup, görsel
göstergebilimin temellerini belirler. Plastik göstergeye büyük bir önem veren
grup, görsel söylem çözümlemesini gelifltirerek, plastik yap›, biçim, renk, doku
olmak üzere üç anahtar ö¤eyi ön plana ç›karm›flt›r. Bu kavramsal ba¤lamda
yaz›da D&G reklam› incelenmifltir. Buna göre, reklam›n önemli bir dinsel imgeyi
ça¤r›flt›rmas› ve yarat›c›lar›n›n Katolik Kilise’ye karfl› tutumlar› aç›s›ndan ilginçtir.
Domenico Dolce ve Stefano Gabbana, Katolik Kilise’yi eflcinsellik karfl›t› söylemi
nedeniyle elefltirir. ‹roninin H›ristiyanl›¤›n önemli bir simgesine uyguland›¤› bu
reklamda, plastik ve ikonik göstergeler aç›s›ndan kimi çeliflkiler eskiyle yeniyi
birlefltirmektedir.
Göstergebilim sözmerkezcili¤ini görseli de çözümlemeye bafllayarak k›rsa
bile, son kertede metne ba¤l› kalma yolundan sapmaz. Bu sapmay› 1980'li
y›llarda kültürel çal›flmalar gerçeklefltirir. Metni bir kenara hepten itmese bile,
metin ile yorumcular› aras›ndaki ba¤lant›y› aramak üzere al›mlama çal›flmalar›n›n
temelini atar. Bu bölümde bu önemli araflt›rma ak›m›n›n üstünde durulmaktad›r.
Bir yandan ideoloji çözümlemesi Gramsci'den Althusser'e hak etti¤i sayg›n
statüye Stuart Hall ile ulafl›r, öte yandan kültür art›k afla¤› ya da yüksek kültür
ayr›m›n› ortadan kald›r›rcas›na Raymond Willams taraf›ndan önemli bir araflt›rma
alan› olarak kendini tan›tlar. Bu anlamda popüler kültür tart›flmalar› ve
araflt›rmalar› kültürel çal›flmalara olan borcunu asla ödeyemeyecektir. Yaz›da tüm
bunlar›n yan› s›ra söylemsel olarak ideolojilerin ve daha do¤ru bir deyiflle
hegemonyan›n inflas›n›n nas›l incelenmesi gerekti¤i de derinlemesine
tart›fl›lmaktad›r.
Tüm bu farkl› düflünsel tart›flma alanlar› dikkate al›nd›¤›nda Metin
Çözümlemeleri'nin hem akademisyenlerin hem de ö¤rencilerin ifline çok
yarayacak bir kitap olma özelli¤ine sahip oldu¤unu söyleyebiliriz.

