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1. İLETİŞİM TARİHİNE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR
Kanadalı iletişim bilimci Marshall Mc Luhan toplumların her zaman kendi içeriğinden
çok, insanların birbirleri ile iletişim kurdukları medya aracılığı ile biçimlendiğinden bahseder.
Alfabe ve basın bir bölünme, uzmanlık ve ayrılma sürecini kolaylaştırır ve bunu destekler.
Medyanın nasıl çalıştığını öğrenmeden, toplumdaki sosyal ve kültürel değişimleri anlamak
olanaksızdır. İletişim alanındaki sorunlarla ilgilenmiş bütün düşünürler, insanların birbirleri ile
iletişim kurdukları medyanın, onların düşünüş biçimlerini ve bunun sonucu olarak, doğrudan
ya da dolaylı bir biçimde içinde yaşadıkları toplumu etkilediği görüşünde birleşirler.
1.1. Üç Devrim
İletişim dünyasının yakın ve uzak geçmişine bir göz atacak olursak, zaman içinde
birbirini izleyen üç temel devrimle karşılaşırız:
Chirografik devrim (M.Ö. 4. yy’da yazının bulunmasını izleyen), Gutenberg devrimi
(15. yy. ortalarında matbaanın bulunmasını izleyen) ve elektrik ve elektronik devrimi (telgraf
ve daha sonra radyo ve televizyonun bulunması)’dır.
Zaman zaman kullanılan iletişim araçlarının ışığı altında son altı bin yıl içinde birbirini
izlemiş olan en az dört farklı kültür görebiliriz: Sözlü(oral) kültür salt konuşma yolu ile bilgiyi
aktarır; yazılı kültür chirographic: Yunanca Kherie el ve graphon-yazı (sessiz söz teknolojisi
olan yazıyı kullanır); tipografi kültürü (bilgiyi basılı kitap yolu ile aktarır) ve son olarak elektrik
ve elektronik medya kültürü (bilgilerin giderek daha hızlı bir biçimde TV ve radyo gibi kitle
iletişim araçları ile aktarılması).
Bu devrimlerin en belirgin özelliği bilgilerin giderek daha hızlı ve aynı zamanda daha
ucuz biçimde dağıtılması olmuştur. Ayrıca bu devrimler belli bir süre içinde birbirlerini gittikçe
daha yakından izleyecektir. Gerçekten de yazının bulunmasından matbaanın icadına kadar
beşbin yıl geçmiş olmasına karşın, matbaanın icadından elektrik ve elektronik medyaların
kullanılmaya başlamasına kadar geçen süre dört yüz yıl bile değildir.
En çok dikkati çeken şey ise günümüzün en belirgin niteliğinin gerçek bir medya
patlaması olmasıdır. 15. yüzyıldan günümüze kadar kitap temelde büyük bir değişikliğe
uğramamış, buna karşılık televizyon son otuz yıl içinde köklü değişimler geçirmiştir. Örneğin
birçok teknik buluş sayesinde bugün izleyiciler ya kendi seçtikleri ya da dışarıdan edindikleri
film ve fotoğrafları televizyondan izleyebilmektedirler.
İletişim alanındaki bu devrimler esnasında bazen insanların gelenekçiler ve yenilikçiler
olarak tanımlanabilecek olan iki farklı cephe oluşturdukları görülmektedir. Yani, bir yanda yeni
teknolojilerin ister yazı, ister basın, ister bilgisayar olsun- iletişim araçları olarak
kullanılmasından topluma sadece onarılması imkansız zararlar geleceği kanısında olanlar; bir
de bunun tam tersi, bu uygulamaların çok yararlı olacağı düşüncesini benimseyenler.
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İletişim dünyasının günümüzde bilinen ilk gelenekçi düşünürü ünlü Yunan filozof
Platon’dur. Platon, Fedro adlı eserinden de anlaşılacağı gibi, yazının insanların düşüncelerini
değiştireceğini, bu değişikliğin belleği dışlayıp ikincil kılacağını ve bunun da onarılmaz
biçimde zararlı bir değişime yol açacağını ilk görenlerden biri olmuştur. Platon bu şekilde bu
yeni iletişim aracına olumsuz bir nitelik yüklemektedir.
Kısaca yazı, belleği köreltir ve yapay bir bilgi yaratır. Ona göre açıklık ve eksiksizlik
yazıda değil, sözdedir. Söz, insanlara gerçeği kazandırdığı halde yazı sadece gerçeğin
görüntüsünü verebilir. Yazı, zaten bilgisi olanların işine yarar ama öğrenmeleri gerekenlerin
tutacakları yol, sözlü, yani hoca ile doğrudan doğruya kurulacak olan bağlantı olmalıdır.
Ayrıca Platon’un düşüncesine göre, filozof hiçbir zaman bütün fikirlerini yazıya
dökmemeli, en önemli şeyleri sözlü olarak saklamalıdır. Ünlü felsefe tarihçisi Giovanni Reale
şöyle der: Platon’un zamanında yazının bulunması ile bir kültürel dönem sona ermek üzereydi,
bunun doğrulanması daha sonra M.Ö. 5. yüzyılda başlamıştı.
Platon sözü savunarak, yazının rol ve önemini küçültmeye çalışıyor. Ama bunu
yaparken kendisinden sonra gelen bütün gelenekçiler gibi çelişkiye düşüyor. Gerçekten de
sözün üstünlüğünü savunmak için öne sürdüğü fikirlerini kendisi de yazıya dökmekten geri
kalmamıştır.
1.2. Sözlü kültür ve Belleğin gücü
İnsan, binlerce yıl bilgisini salt sesi ile aktarmıştır. Kavramlar ve bilgi ağızdan ağza
dolaşarak yavaş adımlarla yürürcesine yayılmıştır. Sözlü kültürde, yani yazısı olmayan bir
kültürel ortamda yaşayan insanların belgeleri yoktur, sadece belleği vardır.
Salt anımsadığını bilir ve anımsamak için kendisine yardımcı olacak bazı formüllere
başvurur. Böyle bir insanın sözcüklerle ilişkisi bizimkinden tümüyle değişiktir, görselden çok
işitseldir ve duyu organları içinde en önemlisi kuşkusuz kulağıdır.
Ne elle yazılmış ne de basılmış belgelerin bulunmadığı bir kültürde bilgi, en kolay yolla
belleğe aktarılacak biçimde düzenlenmelidir. Yani bu kültürlerde kavramları, anımsanacak
biçimde söyleyip tekrarlamak gerekir.
Başka bir deyişle, Ong’un dediği gibi, kavramlar ritmik içeriği olan dengeli formüller
olarak doğmalı, yinelenerek ve özellikle ses uyumuna dikkat edilerek, herkesin bildiği ve zaten
kolayca akılda tutulabilecek biçimde formüle edilmiş atasözleri ve başka bazı anımsatıcı
işlemler aracılığı ile yasal biçimde geliştirilmelidir. Kavramlar, söz dizimini kuran bellek
çalıştırıcı sistemlerle sıkı sıkıya bağlantılıdır. Demek oluyor ki başlıca sözlü kültürlerde
düşünceler, ya şiir ya da çok ritmik nesir ile açıklanmak durumundadır. Zira ritm, fizyolojik bir
bakış açısından da belleğe yardımcı olmaktadır.
Başlıca sözlü kültürlerde bilgi, örnekler, kalıplaşmış tümceler, atasözleri yoluyla
aktarılıp bir tür dolaylı anlatım, başka bir deyişle öz bilgi dağarcığı oluşturur. Tümceler,
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atasözleri ve deyimler, örneğin sakla samanı gelir zamanı, damlaya damlaya göl olur, ayağını
yorganına göre uzat, ak akçe kara gün içindir vs. artık yazılı olarak kitaplarda da karşılaştığımız
örneklerdir.
Bununla birlikte, sözlü kültürlerde bunlar rastgele kullanılmış olmayıp, kavramların
özünü oluştururlar. Onlar olmadan herhangi bir kavramı anlatmak olanaksızdır. Demek oluyor
ki, sözlü kültürlerde bellek çok önemli bir yer tutmakta ve bellekleri en güçlü olanlar, en bilgili
sayılmaktadır.
Zaten sözlü kültürlerde, bellek çalıştırıcı tekniklere başvurulmadan düşünmek
olanaksızdır, böyle bir şey olabilse bile, anlatılmak istenen kavramlar, yazıya başvurmadan
anımsanamaz. Bu yüzden, ne kadar seçkin olurlarsa olsunlar, bilgiler bellekte kalamaz ve geçici
olmak zorundadırlar.

1.2.1. Sözlü Kültürün Özellikleri
a) Kulak en önemli organdır
Sözlü kültür insanının duyuları bizimkilerden çok farklıdır. Yazı bilmeyen insan, bizim
renksiz görsel dünyamızda değil, gizemli işitsel bir dünyada yaşar. Başka bir deyişle, işitme
onun en önemli duyusudur ve ancak onun aracılığı ile kendi kültürünün bütün bilgisi ile bağlantı
kurabilir. Ama Mc Luhan’ın dediği gibi görsel dünyanın genellikle soğuk ve renksiz olmasına
karşın, işitsel yani kulak dünyası, sıcak ve çok daha uyumludur. Örneğin, İncil’deki insan,
işitsel insanın simgesidir. Tevrat’ta dinleme sözcüğü görme sözcüğünden beş altı kez daha fazla
kullanılmıştır. Yaradan insana söz aracılığı ile ulaşır. Tevrat’ın tanrısı gözle görülmez ama
işitilebilir. Yehova İsrail’de yüzünü göstermedi ama sesini duyurdu. Tevrat’ta sözü edilen
imgelerden hiçbiri Tanrı’yı gerçekten betimlememiştir. Tam aksine, Tanrı salt arkadan ya
ayaklarından aşağısı ya da ancak giysisinin eteği görülmüştür, bütün bu mecazlar ve belki de
hafiften alaylı deyimler, salt görmenin olanaksızlığını doğrulamak için kullanılmışlardır.
Demek oluyor ki İncilin dini işitme üzerine kurulu bir dindir. İnsan dinleyen kişidir.
Dinlemek ve inanmak aşağı yukarı aynı şeydir. Kısaca, yazısız kültürlerin önemli bir özelliği
kulağın gözden ezici bir üstünlüğü bulunmasıdır. Yazılı kültür ve özellikle günümüzün basın
kültürü ile yoğurulmuş insanlarımıza duyular arasındaki bu ayrım garip gelebilir.

b) Sözlü iletişim tümce yapısını üstün tutmaktadır
Sözlü kültürün kavram ve iletişim süreçlerinin bir özelliği, sıralama üzerine kurulmuş
tümce yapısıdır. Bu anlatım biçiminin ünlü örneği, İncil’deki Yaratılış efsanesinde
görülmektedir.
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“Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı. Yer bomboştu ve denizin üstünde gölgeler vardı
ve Tanrının ruhu onların üstünde deviniyordu. Tanrı dedi ki, ışık olsun, Ve ışık oldu. Tanrı
ışığın iyi olduğunu gördü. Işığı karanlıktan ayırdı, Tanrı ışığa Gündüz, karanlığa gece dedi.
Böylece akşam, sabah ve gün oluştu. “
Gerçekten de köklü chirographic ve tipografik duyarlılıkları olan çağdaş çevirmenler,
tümcelerin başında yer alan ve sözcüğünü kaldırıp, genellikle şöyle bir yorum getirmektedirler:
“Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı. Yer şekilsiz ve bomboştu, karanlık uçurumları
kaplamıştı ve güçlü bir rüzgar suları üfürüyordu. O zaman Tanrı dedi ki, ışık olsun, ışık oldu.
Tanrı ışığın ne kadar iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı, ışığa Gündüz, karanlığa
gece dedi. Böylece akşam sonra sabah oluştu ve ilk gün doğdu.” Görüldüğü gibi “ve” sözcüğü
çoğu kez kaldırılıp yerine o zaman, ne kadar, iken, böylece gibi sözcükler getirilerek yazıya
özgü daha çözümsel (analitik), açıklamalı ve akıcı bir anlatım biçimi kullanılmıştır.
c) Sözlü iletişim aşırıya kaçar
Sözlü iletişim kuranlar ağır ağır arada zik zaklar çizerek yol almak, yani söylediklerini
pek çok kez yinelemek zorundadırlar. Gerçekten de sözlü anlatım aşırıya kaçmak zorundadır,
çünkü yineleme gerek konuşanı, gerek dinleyeni yerinde tutup, ana yoldan ayrılmamasına
yaramaktadır. Aşırılık en başta, konuşanın konuşmasını sürdürürken bir yandan da
düşünmesine yaradığı için, konuşanın gereksinimidir. Sözlü anlatımda duraksamalar etkili olsa
bile, kararsızlık genellikle hoş karşılanmaz, bu nedenle sessiz kalmak yerine elden geldiği kadar
ustalıkla daha önce söylenenleri yinelemek daha etkilidir.
Üstelik aşırılık sözlü anlatımın fiziksel yapısına da elverişlidir, yani kitleler yöneltilen
anlatım iki kişi arasında olan konuşmalardan daha etkileyicidir. Kitleyi oluşturan bireylerin
hepsinin, konuşmacının bütün söylediklerini anlaması, en azından akustik sorunlar nedeni ile
mümkün değildir. Bu yüzden her şeyi iki üç kez yinelemek daha yararlıdır.
d) Sözlü iletişim yarışma biçimini tercih eder
Sözlü anlatım yarışma damgasını taşıyan bir iletişim biçimidir. Sözlü kültürü olan bütün
toplumlarda, sözlü üretim genellikle yarışma dinamiğine göre ayarlanmıştır. Bu kültürlerde
karşılıklı aşağılamalardan, alaydan, onur kırıcı sözler söylemekten, leke sürmekten hoşlanılır
ama öte yandan bizim kulaklarımıza son derece abartılı gelebilecek övgü sözleri de kullandığı
olur.
Sözlü kültürlerde bilgi hiçbir zaman soyut olmayıp hep insan deneyimine yakındır ve
dolayısı ile sürekli bir kavga ve mücadele ortamı hissedilir. Bu kültürlerde atasözleri ve
bilmeceler yalnız bilgi birikimi yapmak için değil, aynı zamanda aydınlar arasında geçen sözlü
tartışmalara başkalarını da sokmak amacı ile kullanılır. Bir atasözü veya bilmece söylemenin
nedeni, dinleyenleri ona uygun ya da tam tersi bir başkası ile yanıt vermeye zorlamaktır kendi
yürekliliği ile böbürlenmek ya da düşmanla inceden inceye alay etmek, sözlü anlatımda sık sık
rastlanan biçimlerdir, bu konuda İlyada ya da İncil’i anımsamak yeterlidir.
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e) Sözlü kültür tutucu ve gelenekseldir
Sözlü kültür toplumları gizemli ve kabile tipi toplumlardır. Bunları kısaca kapalı,
eleştiri, değişim ve yeniliklerden hoşlanmayan, bunlara kuşkuyla ve düşmanca bakan tutucu ve
geleneksel toplumlar olarak tanımlamak mümkündür. Gelenekleri korumaya olan eğilimin
nedenleri çok çeşitlidir ama en önemlileri arasında bu kültürlerin iletişim sürecine özgü temel
nedeni gösterebiliriz.
Gerçekten de sözlü bir kültürde yüksek sesle yinelenmeyen bir kavram unutulduğu için
onların üstüne kurulmuş olan toplum, yüzyıllar boyunca büyük güçlüklerle öğrenmiş olduğu bu
kavramları birçok kez yinelemek ve bu amaçla çok çaba harcamak durumundadır. Bu
gereksinim, büyük ölçüde geleneksel ve tutucu bir kafa yapısı yaratır ki, doğal olarak aydınca
deneyleri engeller. Bilgi çok değerli ve ona yetişmek çok güç olduğu için toplum, onun
korunmasında uzmanlaşmış, eski günleri bilip, öykülerini anlatabilecek yaşlı bilgelere büyük
saygı gösterir. Yazı ve özellikle basın, bilgiyi kafanın dışında biriktirdiği için yaşlı bilge
kavramını aşağılar, onları durmadan eskiyi yineleyen kişiler sayarak yeniliklerin temsilcisi olan
gençleri üstün tutar.
f) Sözlü kültür taşkın ve katılımlıdır
Günümüz insanı bir konsere ya da sinemaya gittiği zaman olabildiğince sessiz ve dingin
oturmaya çalışır, salt gösteri bittiğinde konser çok kötü veya film berbat değilse onaylama ya
da kınamasını ölçülü bir biçimde ifade eder. Sözlü kültür insanının ise böyle objektif veya
umursamaz biçimde davranması olanaksızdır, o her zaman daha taşkın olmaya, tam bir
özdeşleşme yaşamaya eğilimlidir. Bu yüzden sözlü kültür insanları, yazılı kültür insanlarından
daha sıcak ve gürültülü dinleyici kalabalıkları oluştururlar, genellikle bütün duyguları ile
dinlerler ve konuşan ya da şarkı söyleyen kişi tarafından sürüklenir onunla özdeşleşirler.
g) Sözlü kültür omeostatik bir kültürdür
Ezberlemek zaman ve pratik isteyen güç bir süreçtir. Bu nedenle birçok şeyin akılda
tutulduğu sözlü kültürlerde günlük önem taşımayan bilgileri belli yöntemlerle unutmak eğilimi
vardır. Başka bir deyişle, sözlü kültürün insanı, salt şimdiki zamanın baskısı altındadır. Sadece
günlük deneyimleri için yararlı olanı hatırlar, bizim tarihsel gerçeklere karşı olan
duyarlılığımızdan yoksundur, geçmişin artık güncel olmayan tedirgin eden bölümleri hemen
unutulur, gündelik yaşamın sunağına kurban edilir.
Dilbilim düzeyinde bütün bunlar, o kültürlerde salt günlük kullanımı olan sözcüklerin
yaşadığı ve eski deneyimlerden sadece şairlerin özel sözlüklerine girebilenlerin yürürlükte
kalabildikleri sonucunu vermektedir. Her şeye karşın, bu sözcüklerin gündelik konuşmalarda
kullanılmaları gerekir, aksi halde unutulmaya ya da yitirilmeye mahkumdurlar.
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h) Sözlü kültür insanı soyut ve çözümsel olmaktan çok konumsal biçime düşünür.
Yazının insan düşüncesini ne denli değiştirdiği, Lurjia ve iş arkadaşlarının Özbekistan
ve Kırgızistan’ın uzak bölgelerinde yaşayan ve okuma yazma bilmeyen ya da çok az bilen
köylüler üzerinde yaptıkları incelemelerde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
1930’lu yılların başında tamamlanan bu çalışmalar “Bilgisel Süreçlerin Toplumsal
Tarihi” adlı kitapta toplanmıştır. Bu araştırmadan görülmektedir ki “Sözlü bir kültür, geometrik
biçimler, soyut sınıflar, biçimsel mantık açıklamaları, içerikli tanımlamalar ya da kendini analiz
gibi, yalnız kavramın kendisi değil, yazı ile koşullanmış kavramlar doğrultusunda da
düşünemez.
Lurjia, okuma yazması olmayan genç bir köylüye, çekiç, testere, balta ve kütük resimleri
gösterip, aralarında benzerlik bulunanları gruplamasını istediği zaman, köylü bunları soyut
sınıflara (örneğin araçlar) ayıramamış, sadece pratik yönden bir sınıflama yapabilmiştir. Bu
yüzden hepsi birbirine benziyor, testere kütüğü keser, balta küçük parçalara böler, bir şeyi
atmak gerekirse baltayı atarım, testereden daha az işe yarar demiştir. İlk üç nesnenin araç
olduklarına işaret edilince de konumsal düşüncesinde direnip evet ama elimizdeki araçlar
yetmez, odun da ister, odunsuz hiçbir iş yapılamaz demiştir.
Sözlü kültürde yasal kurallar hiçbir zaman evrensel açıklamalar olarak değil, somut ve
zaten var olan bir konum yaratılarak sunulur. Sözlü kültür insanının ağzından hiçbir zaman
aşağıdaki biçimde sözler çıkamaz. “Cinayet bir suçtur ve ölüm cezasını gerektirir”, büyük bir
olasılıkla o, aynı kavramı daha somut bir biçimde, şu şekilde açıklama eğiliminde olacaktır:
“Bir adam bir başka adamı öldürürse, o da öldürülecektir. Dinsel yönden ise törebilim kuralları
kişiselleştirilmiş tanrı buyrukları olmaktadır: “İnsan öldürmeyeceksin”
1.3. Şiirin Bulunması
Okuma yazma bilmeyen toplumlar her zaman ilkel toplumlar değildir. Birçok tarihçinin
desteklediği gibi, bazı ilkel toplumların son derece gelişmiş kültürleri olmuştur. Örneğin, İ.Ö.
1100 ile İ.Ö. 700 yıllan arasında eski Yunan'da okuma yazma yoktu ama zamanla ünü tam
dünyaya yayılacak olan sanatsal başarılar ve toplumsal kurumsallaşma biçimleri
oluşturulmuştur. Polis olarak bilinen şehirlerin kuruluşu, süslemede geometrik biçimlerin
kullanılması gibi yenilikler hep Yunanistan'da gelişmiştir.
Sözlü kültür, üretim alanında kesin olarak yazılı kültürden ya da elektronik medya
kültüründen daha yoksul bir kültürdür. Çünkü, okumaya, yazmaya, bilgiyi aktarmaya ve almaya
yarayan teknolojiden yoksundur. Bu kültürde salt konuşulur ve dinlenir. Ayrıca sözlü kültürde,
insan sesi ve belleği gibi çok dayanıksız ve dirençsiz araçlara bırakılmıştr, ünlü bir özdeyişte
olduğu gibi, "verba volant, scripta manent" (sözcükler uçar ama yazılı olan kalır).
Bu dirençsizliği önlemek için sözlü kültür insanları birçok bellek yardımcısı icad
etmişlerdir. Bunların arasında en seçkinleri İnka'ların quipu'larıdır; bunlar, değişik renk ve
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uzunlukta üzerinde düğümler bulunan şeritlerin sarktığı iplerden oluşuyordu. Her renk belli bir
nesneyi simgelerdi, düğümler ise sayılan gösterirdi. Yasalarla ilgili quipalar, kral sarayının bir
odasında saklanırdı. İnka krallığında değişik yerlerden toplanan vergiler, tarımsal üretim, tahta
geçen kralların sırası, her şey quipu'lar aracılığı ile düzenlenir ve bunları okumak için her
kuşakta bazı gençler çok küçük yaştan eğitilirlerdi.
Sözlü kültür toplumlar özellikle şiiri müzik ve dansla birleştirerek ortak bir toplum
belleği oluşturmuşlardır. Modern uygarlıklarda buna benzer durumlar, ünlü şarkı sözlerinin
durmadan yenilenmesi sonucu halkın çoğunluğunun belleğinde kalması türünden olaylarda
görülür. Sözlü kültürde gelenekleri aktarmada en çok kullanılan yöntem yinelemedir. Epik
şiirler yalnız profesyonel okuyucular tarafından değil, şölenlerde, aile meclislerinde, tiyatro ya
da Pazar yerlerinde, çocuklar, gençler ve ihtiyarlar tarafından okunurdu. Gelenekleri, canlı
tutabilmek için toplum yaşamının her kesiminde belleği sürekli çalıştırmak gerekirdi. Eski
Yunan'da şiirin amacı (örneğin Homeros'un İliada ve Odissea'sında olduğu gibi), salt bir öykü
anlatmak değildi. Öğretici ve pedagojik bir yanı da vardı. Günümüzde şairi bir sanatçı olarak
düşünürüz ama eski Yunan'da şair herşeyden önce bir eğitimciydi ve sözlü eserleri "gerek
alışılagelmiş günlük geleneklerin, gerekse onaylanmış saygın davranışların unutulmayıp,
saklanmalarında birer araçtılar
İki büyük filozof, Senofon ve Heraklit'e göre, Homeros eski Yunan'm en büyük
eğitimcisiydi ve yazının kullanılmaya başlamasından sonra da uzun yıllar böyle sayıldı.
Odissea bir şiir, bir sanat yapıtından önce, bir "bellek ambarı", bir “kabile ansiklopedisi”,
nazım dilinde bir temel bilgiler kitabıydı. Platonic bir diyalogta da İtalya’da, yarış arabaları
ve yarışlar hakkında verdiği bilgiler nedeni ile övülmektedir.
Epik ozan, dinleyicilerine en hoşa giden biçimde, devrinin tüm hukuk, tarih, din ve
teknolojibilgilerini aktarırdı. Örneğin, Ilyada'nın birinci kitabı, denizcilik kuralları üzerine
kısa temel bilgiler içerir. Ozan, güzel Criseide'nin yurda dönüşünü anlatırken şöyle der:
Derin sulara ulaştıklarında
Yelkenleri indirdik, kara gemiye yükledik
Direkleri destekleyip, halatları gevşettiler
Ve palamarları çözüp, küreklere asıldılar
Delildi taşları atıp kıç taraftan halatları bağladılar
Çakıl taşlı kıyıya çıktılar
Ve...
Havelock'un dediği gibi, bu parçada "gemiyi karaya doğru yanaştırmanın tüm evreleri
açık ve net bir biçimde anlatılmaktadır, birinci iş, limana girilir; ikinci iş, yelkenler toplanır;
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üçüncü iş, direk indirilir, dördüncü iş, kürek çekerek kıyıya varılır; beşinci iş, kıç taraftan demir
atılır; altıncı iş, baş taraftan inilir; yedinci iş, gemi boşaltılır; sekizinci iş yolcular indirilir.
Yunan dünyasında Homeros'un şiiri "uzun süre etkili iletişimin tek aracı olmuştur. Toplum
düzenini korumak, siyasal mekanizmayı savunmak, yönetim ve eğitimi sağlamak için hep ona
başvurulmuştur. Bu şiir, toplumun uyum ve sürekliliği için olduğu kadar bağlı olduğu eğitim
sistemi için de önemli idi. Bütün kamu işleri ve genel ülkelerle yönetilen tüm işlemlerde ona
başvurmuşlardır. Ozan herşeyden önce, toplumun aydını ve yasa uzmanı, daha sonra sanatçısı
ve eğlendiricisiydi"
Yukarıda söylenenlerden, eski Yunan'da olduğu kadar Platon döneminde de ozanların
toplumun kültürünü denetlemekte büyük etkileri olduğu görülmektedir. Bu denetleme, yazının
kullanımı ile giderek azalmıştır ve günümüzde şiir artık günlük etkinliklerin bir parçasını
oluşturmaktan uzaktı. Havelock'a göre yirminci yüzyılda "çocuklarımızı azarlamak, bir mektup
yazmak, bir öykü okumak, bir emir vermek ya da yönerge yayınlamak için şiir okumaya
başlamayız. Oysa yazı öncesi dönemlerde eski Yunan'da durum böyleydi. En azından şiir ile
düz yazı arasında bugün bizim için olduğu kadar derin bir uçurum yoktu. Toplumun tüm belleği
şiir üzerineydi ve bu da sürekli olarak günlük konuşmalara yansıyor, onları denetliyordu".
Kısaca, Platon'dan önceki Yunan dünyasında askeri araç kataloglarından diplomatik bildirilere
ve günlük konuşmalara değin her yerde şiir düzeni vardı.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Medyanın nasıl çalıştığını öğrenmeden, toplumdaki sosyal ve kültürel değişimleri
anlamak olanaksızdır. İletişim alanındaki sorunlarla ilgilenmiş bütün düşünürler, insanların
birbirleri ile iletişim kurdukları medyanın, onların düşünüş biçimlerini ve bunun sonucu olarak,
doğrudan ya da dolaylı bir biçimde içinde yaşadıkları toplumu etkilediği görüşünde birleşirler.
Zaman zaman kullanılan iletişim araçlarının ışığı altında son altı bin yıl içinde birbirini izlemiş
olan en az dört farklı kültür görebiliriz: Sözlü(oral) kültür salt konuşma yolu ile bilgiyi aktarır;
yazılı kültür chirographic: Yunanca Kherie el ve graphon-yazı (sessiz söz teknolojisi olan yazıyı
kullanır); tipografi kültürü (bilgiyi basılı kitap yolu ile aktarır) ve son olarak elektrik ve
elektronik medya kültürü (bilgilerin giderek daha hızlı bir biçimde TV ve radyo gibi kitle
iletişim araçları ile aktarılması).
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2. OKUR YAZAR ZİHNİ VE SÖZLÜ GEÇMİŞ
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2. Okuryazar Zihni Ve Sözlü Geçmiş
Modern dil bilimin babası Ferdinand de Saussure (1857-1913), her tür sözel iletişimin
öncelikle konuşma temeline dayandığını belirtmiştir. Her tür sözel iletişimin öncelikle konuşma
temeline dayandığını hatırlatmış, modern araştırmacıların bile inatla yazı dilini temel dil sayma
eğilimine işaret etmiştir. Yazı, Saussure’ün deyişiyle aynı anda hem faydalı, hem yetersiz, hem
de tehlikelidir. Saussure için yazı, düşüncenin sözel anlatımını değiştiren bir yöntem değil,
konuşmayı tamamlayıcı bir parçadan ibarettir.
Henry Sweet (1845-1912), harflerin değil işlevsel ses birimlerinin, fonemlerin,
kelimeleri oluşturduğunu ısrarla öne sürmüştür. Ancak esas olarak iletişime hakim olan dil ve
dili duyuran tane tane seslerdir. Yalnız iletişim değil, düşünce de sesle özel bir biçimde
bağlantılıdır.
Dil, o denli sese bağımlıdır ki tarih boyunca konuşulan binlerce, onbinlerce dilden topu
topu 106 tanesi edebiyat üretebilecek derecede yazıya bağlanabilmiş, büyük bir kısmı ise hiç
yazılamamıştır. Bugün konuşulan 300 kadar dilden yalnızca 78 tanesinin edebiyatı
bulunmaktadır.
Yazının içselleştirilmesi sayesinde, okuryazarların ilk incelediği alan, çoğu kez dilin
kendisi ve kullanım biçimleridir. Bilincimizin ayrılmaz bir parçası olan konuşma yeteneği,
yazının icadından çok önce, bilincin ilk aşamalarından itibaren insanları etkilemiş ve konuşma
üzerinde durup düşünmelerine yol açmıştır.
Dünyanın dört bucağından derlenen pek çok atasözü, tamamen insana özgü konuşma
olayının ilk sözlü biçimine, onun gücü, alımlılığı ve tehlikelerine ilişkin gözlemlerle doludur.
Konuşma, yazının icadından yüzyıllar sonra da büyüsünden bir şey kaybetmemiştir. Batı
kültüründe, eski Yunanlıların büyük bir titizlikle ele alıp geliştirdikleri ve iki bin yıldır Batı
kültürünün en geniş kapsamlı çalışma konusunu oluşturmuş hitabet sanatı Retorik, bu olguyu
ortaya koyar.
2.1. Hitabet Sanatı: Retorik
İlkin topluluğa hitap anlamına gelen Retorik, yazılı ve basılı kültürlerde de, yüzyıllarca
yazı dahil her türlü söylemin ister istemez paradigması olarak kalmıştır.
Böylece yazı, başından itibaren sözlü kültürü daraltmamış; sözlü hitabın ilkelerini ve
bileşenlerini bir sanat olarak, konuşmanın nasıl ve niçin istenilen etkiyi yaratabileceğini
gösteren, birbirini izleyen bir zincirleme kurallar bütünü yaratacak şekilde düzenleyerek, sözlü
kültürün gelişmesini sağlamıştır.
Sözlü kültür, iletişim alanında kesin olarak yazılı kültürden ya da elektronik medya
kültüründen daha yoksul bir kültürdür. Çünkü okumaya, yazmaya, bilgiyi aktarmaya ve almaya
yarayan teknolojiden yoksundur. Bu kültürde salt konuşulur ve dinlenir.
15

2.2. Sözlü Yazın Nedir?
Metin üzerinde yoğunlaşan araştırmacıların ilgisi, ideolojik sonuçların doğmasına
neden olmuştur. İlgilerini metne yönelten çoğu incelemeci, sözlü sözelleştirmenin normalde
çalışma
alanları olan yazılı sözelleştirmeyle bir olduğunu ve sözlü sanat biçimlerinin aslında sırf
yazıya dökülmemiş birer metin olduğunu, üzerinde fazla düşünmeden kabullenmişlerdir.
Böylece (yazılı retorik kurallarına bağlı) hitap sanatı dışında, sözlü sanat biçimlerinin
kaba saba ve incelenmeye değmez olduğu izlenimi doğmuştur.
16. yüzyılın ortalarından itibaren yazı ile konuşmanın çok boyutlu ilişkisi sezilmeye
başlanmıştı. Ancak incelemecilerin zihniyetine şaşmaz bir metinselciliğin egemen olduğu,
bilerek veya bilmeyerek, yazıya gönderme yapmanda sözlü sanatla ilgili, geçerli olmak bir
yana, incelikli tek bir kavramın bile bugüne dek geliştirilmemiş olmasından anlaşılır. Halbuki
yazının icadından on binlerce yıl önce üretilen sözlü sanat biçimlerinin yazıyla hiçbir bağlantısı
olmadığı apaçık bir gerçektir.
Aslında yazılar anlamına gelen (Latince kökü alfabe harfi karşılığı litera olan) yazın
(Latince Literatura) terimini, İngiliz yazını, çocuk yazını gibi bir yazılı kaynak bütününü
tanımlamakta kullanırız; buna karşılık, saf sözlü mirasımıza gelince, geleneksel sözlü öyküleri,
atasözlerini, duaları, kalıplaşmış deyişleri ya da Kuzey Amerika’da Lakota Sioux’larının, Batı
Afrika’lı Mande’lerin veya Homeros devri Yunanlılarının vb. sözlü yapıtlarına gönderme
yapacak, yazına denk bir yeterli terim ya da kavram yoktur.
2.3. Birincil Sözlü Kültür Nedir?
Yazı ve matbaa kavramlarının varlığını bile bilmeyen, iletişimin yalnız konuşma
dilinden oluştuğu kültürleri, birincil sözlü kültür olarak nitelendirmek mümkündür. Buna
karşılık günümüz ileri teknolojisiyle yaşantımıza giren telefon, radyo, televizyon ve diğer
elektronik araçların sözlü nitelikleri, üretimi ve işlevi önce yazı ve metinden çıkıp sonra
konuşma diline dönüştüğü için ikincil sözlü kültürü oluşturur.
Bugün hemen her kültürde bir yazı kavramı ve bu kavrama dayanan bir yazı deneyimi
bulunduğu için, gerçek anlamda birincil sözlü kültür pek kalmamıştır. Fakat ileri
teknolojiden yararlanan pek çok kültürde ve altkültürde, derece derece, hala birincil sözlü
kültürden kalma düşünce biçimlerine rastlamak mümkündür.
Saf sözlü geleneği ya da birincil sözlü kültürü kusursuzca ve anlamlıca kavramak pek
kolay değildir.Yazıyla kelimeler somut bir nesne görünümüne bürünür, çünkü kelimeleri görsel
işaretler olarak, şifre çözücü anahtarlar gibi algılar, metin veya kitap sayfasına basılan bu
işaretlere dokunabiliriz.
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Yazılı kelimeler artık sayılır. Sözlü gelenekteyse geriye buna benzer en ufak bir artık
kalmaz, birikim oluşmaz. Bir zamanlar dilden düşmeyen sözlü bir öykü artık anlatılmıyorsa,
geriye sadece öyküyü dinlemiş birkaç kişinin içindeki aynı öyküyü anlatma yeteneği kalır.
2.3.1. Verbomotor (Sözlü Hareket Eden) Yaşam Biçimi
İleri teknoloji kültürünün aksine, sorunlara karşı eylem ve tavırların daha ziyade etkili
kelime kullanımına, dolayısıyla insan etkileşimine dayandığı ve bu oranda sözel olmayan, çoğu
kez nesnel dünyadan alınan görsel verilere çok daha az bağımlı bir kültürdür.
Jousse 1925’te verbomotor terimiyle yazı yazmayı bilmelerine rağmen, esasen sözlü
kültür özelliklerini yitirmemiş ve yaşam biçimleri, nesneden ziyade kelimeye yönelik biçimde
gelişen İbrani, Arami kültürlerini ve komşularını kastetmiştir.
Ortadoğu çarşılarında alışveriş yapmak, süpermarkette yapılan alışverişe, ileri kültür
insanının bedelini ödemekle noktaladığını sandığı basit alışverişe benzemez. Herşeyden önce
bir dizi kelime ve beden dilini devreye sokan, bol manevralı ve ölçülü bir düello, zeka yarışı,
sözlü üstünlük yarışıdır.
Sözlü kültürlerde bir bilgi için birine başvurulduğunda amaç, her iki taraf için de hemen
sorunun yanıtlanması değil, sorulan soru ayarında, hatta ondan üstün bir soruyla karşılık
vermektir. Sözlü geleneğin hala korunduğu İrlanda’ya giden bir gezginin güneyde Cork ilinde
yaşadığı bir olay buna güzel bir örnektir.
Yabancı postane duvarına yaslanmış bir yerliye gidip duvara eliyle vuruyor ve soruyor:
Burası postane mi? Cork’lu böylesine abes bir soruya kanmıyor, yabancıyı sessizce süzdükten
sonra yoksa aradığın posta pulu mu? sorusunu soruyor.
Yabancının kendisinden bilgi edinmek için değil, kendisine bir şey yapmak için
yaklaştığına inanan bu İrlandalı, karşısındakine aynı şeyle karşılık verip durumun ne olacağını
deniyor. Efsaneye göre Cork halkı, sorulara böyle karşılık verirmiş. Her soruyu başka bir
soruyla yanıtlar, sözlü bilincin hep tetikte olması gerektiğine inanırmış.
2.3.2. Bellekte Egemen Olan
Birincil sözlü kültürde ve ilk yazılı kültürlerde, kahramanların hep üstünlük yarışına
girmelerini, yalnız sözlü geleneğin kavgacı yaşam biçimiyle değil, esas olarak sözlü zihin
süreçleriyle açıklayabiliriz. Herkesin tanıdığı, önemli ve ağır kişilikler ve etkileyici eylemleri
kolay kolay bellekten silinmez.
Bu nedenle sanıldığı gibi romantizm etkisinden veya öğretici amaçlara hizmet etmek
için değil, yaşanan olayların anısını koruyabilmek için, sözlü geleneğin kendine özgü zihin
işleyişinden üstün boyutlu kişiler, kahramanlar doğar.Soluk kişilikler, sözlü zihnin belleğinde
tutunamaz. Kahramanın anısının iyice yer etmesi için, hemen bütün kahramanlar birer tip
oluşturur.
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Bilge Nestor, kızgın Akhilleus, akıllı Odysseus, herşeye kadir Mwindo gibi…Aynı
bellek ve zihin işleyişi, bugün masal anlatımı gibi, yazılı kültür içinde sözlü ortamın sürdüğü
durumlarda hala geçerlidir. Kırmızı şapkalı kız hep masum, kurt hep kötü, fasulye dalı hep
kavak kadar uzundur…Bol abartmanın yanı sıra garip nitelikler de belleğe güç katar.
Mitolojideki tepegöz veya kerberos gibi…
2.4. El Yazmalı (Chirografik) Kültür
İlk yazılı belgeler M.Ö 4000 yıllarının ortasında görülmüştür. Sümerler yazıyı ilk bulan
toplumdurlar ve Mezopotamya’da yerleşiktirler. M.Ö 3000’de Mısırlılar, M.Ö. 1500’de
Çinliler, M.S 50’de Mayalar ve M.S. 1400 yıllarında Aztekler kendi yazı yöntemlerini
bulmuşlardır.
Bilinen ilk yazı türlerinden olan Sümer’lerin çivi yazısı ekonomik işlemleri kayıt etmek
için kullanılan, küçük kapalı kapsüller içinde saklanan kilden yapılmış sembollerden
oluşmaktaydı, bullae adı da verilen kapsüllerin üstünde, içinde bulunan bilgileri gösteren
figürler vardır.
Çivi yazısı, önceleri sadece hesap ve muhasebe işlerinde, daha sonra tarih ya da
dinkonularında önemli olayları anlatmak veya edebi metinleri yazmak için kullanılmıştır. Bu
yazı zamanla uluslar arası nitelik kazanmıştır. Çivi yazısı ile yazılmış tabletler Transilvanya’da
da bulunmuştur. M.S 50 yılında bu yazı hala kullanılmaktaydı.
Yazı giderek okullar ve akademilerin kurulmasına da ön ayak olmuştur. Büyük Sümer
ve Mezopotamya kentleri Uruk, Ur, Fara, Abu Salabik, Adab, Nippur M.Ö 3000 ve 2500 yılları
arasında bilgilerin toplanıp incelendiği ve başka merkezlere aktarıldığı birer bilim yuvası
niteliğindedir.
Sümer yazı yöntemi değişik evreler geçirmiştir, bunlar şöyle sıralanabilir: Pittogram (bir
imgenin stilize simgelerinin kullanılması, örneğin güneş sözcüğü için bir güneş resmi),
ideogram, yani simgelerin bir düşünceyi anlatması (örneğin, günümüzdeki sokak planları) ve
fonogram (işaretlerin sesleri simgelemesi)…Sıralamadan anlaşıldığı üzere giderek fonetik’e
(sesbilim) yönelen bir nitelik görülmektedir.
Kral Hammurabi yönetimindeki Babil kabilelerinin M.Ö 1720’de Sümer topraklarına
girmelerinden ve daha sonraları Babil’in Asurlular tarafından asimile edilmesinden sonra da
çivi yazısının kullanımı sürdürülmüş ve en sonunda daha basit ve kolay bir yazı türü olan
Fenike-Yunan-Roma alfabesi kullanılmaya başlamıştır.
Çivi yazısı yüzyıllar boyunca giderek basitleşmiş, ilk baştaki 1200 simge M.Ö 2000
yıllarında aşağı yukarı 500’e inmiştir. Ama bu da zamanla yeterli olmamış ve bu yazı tümüyle
bırakılmıştır. Gerçekten Yunan alfabesi son derece seçkin ve arınmış bir söz yöntemi olup,
bütün öteki yazı sistemlerinden daha üstün bir sesbilim (fonetik) özelliği taşımaktaydı.

18

Şekil 1: Eski Çin’de mürekkep üretimini gösteren tahta baskı kalıpları
M.Ö. 3000 yıllarında Mısırlılar’ın bulduğu yazı yöntemi (hiyeroglif) kutsal yazı
yöntemi dinsel yazıtlarda ve anıtlarda kullanılmaktaydı. Mısırlılar sonradan iki ayrı yazı biçimi
daha geliştirmişlerdir: ieratic ve demotic. Bu üç yazı türü de görüntülü yazı yöntemleri olarak
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kalmışlardır. Mısırlılar da başka uluslar gibi, yazıyı bu dünya ile öteki dünya arasında bir
iletişim aracı olarak kullanmışlardır. Mumyaları içeren sandukalardan çıkan dinsel yazılar da
bu görüşü kanıtlar niteliktedir. Yazı yazmak için kamış kalemler ve bir çeşit mürekkep
kullanmışlardır.
Kamış ya çiğnenerek ya da çekiçle vurularak inceltilir ve bir ucu liflere ayrılarak birçok
mektubu yazmaya yetecek kadar mürekkep emecek duruma getirilirdi, mürekkepleri ise is, su
ve zamk karışımı idi. İlk kez Mısırlılar tarafından kullanılan sıvı mürekkep, kağıt ve kalem
birleşmesi öyle büyük bir devrim yaratan bir buluştu ki bugün bile çoğu elyazması belgenin
temelini oluşturmaktadır.
Eski Mısır’da yazı, aynı zamanda bir soyluluk belirtisiydi. Okuma, yazma bilmek,
zengin ve rahat bir yaşam sürmeye yarıyordu, bir devlet görevlisinin oğluna yazdığı şu satırlar
da bunu açıkça göstermektedir: Yazıyı annen gibi sev, çünkü o seni günlük dertlerden kurtarıp,
ünlü bir kamu görevlisi olmanı sağlayabilir.
Yazı ile birlikte metinlerin doğru ve yanlışsız kopya edilmeleri sorunu da ortaya
çıkmıştır. Eski krallıklar çağından Ptahhotep’in özdeyişinde dediği gibi: Sakın bir tek sözcüğü
atlama, fazladan bir tane de ekleme, birinin yerine bir başkasını koymamaya özen göster. Bazen
okuyucuları rahatlatmak için kopya edenin şöyle bir not düştüğü de olurdu: -baştan sona tıpkı
yazıldığı biçimde kopya edilmiştir.
2.5. Sözlü Gelenek ve Yunan Uygarlığı
Toynbee, farklı dönemlerde, farklı uluslarda bireylerin klasik uygarlık havuzunu
incelediklerini ve kendilerinin kusursuz taklitlerini gördüklerini söylemişti, Innis de ayrıntılarına
girerek, edebi bir kültürün sözlü kültürü anlamasının nedenli zor olduğuna işaret etmiştir.
Aslında sözlü kültür, gözlemcinin ruhunu yansıtan, bakan kişiyi tam olarak betimleyen ve örtük
kalan amacı görünür kılan bir tür ayna haline gelir. Muhtemelen medya yanlılığının benzer
koşulları için Innis'e başvurulabilir ve Yunan uygarlığında sözlü geleneğe ilişkin olarak ortaya
koyduğu güçlü savunusunu ufak tefek eklemelerle kabul edebiliriz.
Innis'e göre sözlü gelenek, bir tür doğal yetkinliğe, hiçbir itiraza yer bırakmayacak bir
yetkinliğe sahiptir. Fanon'un varsayımda bulunduğu ön-sömürgeci devlete benzer şekilde Yunan
uygarlığının sözlü kültürü, daha çok kusurları yetkinliğinin ayrıntılarında kaybolan kavramlarla
tanımlanmıştır.
Yunan uygarlığının yükselişine, yazının yavaş geliştiği Doğu'nun erken dönem
imparatorluklarından farklı olarak, alfabe teknolojisinin güçlü bir sözlü gelenekle aniden
karşılaşması damgasını vurmuştu. Çelişki, sözlü toplumun eninde sonunda yenilgiye
uğramasında görülüyor olmasına karşın, özgün nitelikteki sözlü içeriğin yazıya doğrudan
doğruya aktarılma olanağı yanında, yazılı materyallerin yeni toplumsal gereksinimlere hızla
uyarlanması da erken dönem imparatorluklarında rastlanan dini ve askeri karakterdeki yapıların
aşırılıklarından kaçınılmasında yardımcı olmuştur.
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Alfabe teknolojisi, karmaşık yazı sistemleri üzerine kurulu tekelleri baltaladı. Bu
sistemler, dini ve askeri imparatorlukları Doğu'ya karşı desteklerken; alfabe de mutlakiyetçi
kavramların yerini usçu kavramların almasına olanak tanıdı. Ayrıca, İsrail ve Yahuda tarihlerinde
önceden de sergilendiği gibi, "alfabenin dile uyarlanabilirliği aynılaştırma olanaklarını azalttı,
idari sorunları ise arttırdı". Oysa Yunanlılar, Musevilerden farklı olarak, tek bir kutsal kitabın
yanı sıra sonul amaçlara bir kaynak sağlayacak refakatçi rahiplere sahip değillerdi; böylece
felsefe, Yunanlıların sözlü ve yazılı dönemler arasında gelişme modeli olmayı sürdürdü ve
'herkese uyan genellemeleri sağlama sorumluluğunu da felsefeciler üstlendi.
Innis, dikkatinin çoğunu, bu gelişme modeli yanında teknolojiyle' bağlantı değişimler,
edebi tarz ve toplumsal yaşam üzerinde yoğunlaştırır. Bu bölümün çoğu, imparatorluk politikaları
yerine bireyin gelişimine ayrılmıştır. Sokrat'ın ölümü, sözlü geleneğin ölümünü simgeledi;
Platon ve Aristo'nun yükselişi, şiirin ve tanrıların otoritesi yerine alfabe ve insanın
ussallaşmasına dayalı yeni bir uygarlığın gelişimini simgeledi.
Innis, sözlü kültürün en ilginç noktasının, bazı şeyler gelenekselleşmekle birlikte sürekli
uyarlanma sürecini başlatan Homer'e özgü destansı anlatı olduğuna inandı. Sözlü kültür
monarşik örgütlenmeyle yükseldi ve düştü. Ozanlar, aydın konumunda olmalarına karşın
Hesiod'un (İÖ 8. yüzyılda yaşamış Antik Yunan şairi ) yeni koşullara uygun düşen yeni şiirler
üretmekte niçin özgür olduğunu açıklayan gerçek bir tekel de oluşturmuyorlardı. Şiirler,
aristokrasinin çöküşüne ve ticaretin yükselişine uyarlatıldı. Şiir, her şeye kadir ancak dışsal bir
Tanrıya karşı aydınlara özgü bir meydan okumayı temsil eden Logos'tan çok, dünyaya özgü bir
üretkenlik ve yaratma gücünü temsil eden Eros üzerinde durmaya devam etti.İyonyalı ozanlar,
İyonya lehçesinde daha sonra Yunanlılar arasındaki ortak bağa da temel oluşturacak,destansı
bir dil geliştirdiler.
İyon kentleri, özellikle Milet, hem ticaretin hem de yeni doğa kavramlarının
geliştirilmesinde önemli bir rol oynadı. İlkin denizcilikte, sonra da akılcı ve mitoloji karşıtı bir
felsefeye temel oluşturmakta kullanılan geometri Mısır'dan, astronomi ise Babil'den alındı. Bu
erken dönem bilimi, hala doğa ve doğaüstü olgularla bağlantılı olmakla birlikte teolojiden
aynıydı; nesneler üzerinde odaklanmıştı, dışsal nesnelerden bağımsızdı; sadece dini ya da
gelenek temelli hiyerarşiyle değil, herkese uyan genellemelerin üretimiyle ilgiliydi. Düz yazının
bilim insanı/felsefeci Anax İmander tarafından kullanımı önemliydi. Innis'e göre tüm bu
gelişmeleri, din adamlarının bulunmayışı yanında Yunan sözlü kültüründeki ikincil diller
kolaylaştırmıştı.
Alfabenin etkisinin daha ileriki bir belirtisi, yasaların yazıya geçirilmesiyle ortaya çıktı.
Kolonilerde talep çok güçlüydü ve gerçek kent devletlerine de uzandı, ancak kent devletlerinde
yasalaştırma hareketi, süre giden sözlü gelenek nedeniyle sertleşmişti. Ortak barış ve yarar için
bireysel sorumluluk görüşü, yavaş bir gelişme temposuna olanak veriyordu; Solon, aristokrat
temelde olmayan ama en azından yarı demokratik, popüler temelde hukuk mahkemelerini
oluşturdu. Davaları, sadece şiddetli tartışmalara ve açık yargılama yöntemlerine dayanan yazılı
bir içtihat hukuku metni geliştirildi.
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Innis'in bu dönem Yunan uygarlığında işaret ettiği dengesizlik, medyayla ilişkili
olmaktan çok felsefıdir. Tanrıyla bütünleşmeyi vaat eden Dionysosçu kutsal ve tektanrıcı ayinler,
İyonyalı filozofların sunduğu çok daha soyut, uzamsal ve ayrıksı çözümlemelerin karşısındaydı.
Gelenek ve söylence tahrip edilmiş olsa da yeni felsefe, dayanıklı ve işleyen bir devletin
temelini biçimlendirecek ölçüde güçlü değildi. Sonuçta Orfeizm (Dünyada yaşamanın acı
çekmek, ruhun kurtuluşunun ise ölüm olduğunu ileri süren, eski Yunan mistik inanış ) ve
Pythagorasizm (Varlığın nasıl ve neden oluştuğunu açıklamaktan çok felsefeyi bir yaşam tarzı
olarak gören; insanlara evren hakkında bilgi vermek yerine onları kurtarmayı, arındırmayı
amaçlayan yaklaşım ) gelenekle uzlaşmaya daha yakın duran Dionysos mezhebini getirerek
daha sonraki Hristiyan inanışlara geçişin hazırlayıcısı oldu.
Ancak, Innis'e göre Dionysosçu dinin anahtarı, zaman içinde ölecek olma gerçeğinin
üstesinden gelmenin bir aracı olarak ebedi yeniden doğuş üzerindeki vurgu iken İyonyalı
filozofların özü, geometriye verilen önemden doğan uzamsal kavramlardır, İlki sözlü ve
kutsalken ikincisi yazılı ve ussaldır. Bu ikisi bir arada olunca Yunanlılar, Perslere karşı direnmiş
ve onları İ.Ö 478'de yenen siyasal bir toplum inşa etmeyi başarabildiler. Bu kaynaşma ve siyasal
zaferin dışında siyaset, heykel, müzik ve tiyatro alanındaki yeni başarılar birbirini izledi.
Ancak siyasal çöküş hızlı oldu. Atinalıların etki alanı içinde, bireysel gelişme sürdü.
Spartalıların etki alanı içinde ise sözlü gelenek müziğe olan güçlü ilgisini hukuk, disiplin ve askeri
örgütlenmeye verilen önemle birleştirdi. Ancak Atina kenti, İ.Ö 404'te düştü, ardından Sparta,
İ.Ö 37’de çöktü. Makedonyalı Philip, Dor ve İyonya'daki Yunanlıları egemenliğine aldı, doğu ve
güneye yönelerek büyük imparatorluklarının uluslararası fethine girişti, Yunanlıların son etkisi
düşünsel alanda oldu; diğer uluslar, imparatorluklar kavramlara-düşüncelere orada keşfedildikleri
için ulaşabileceklerdi.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yazının içselleştirilmesi sayesinde, okuryazarların ilk incelediği alan, çoğu kez dilin
kendisi ve kullanım biçimleridir. Bilincimizin ayrılmaz bir parçası olan konuşma yeteneği,
yazının icadından çok önce, bilincin ilk aşamalarından itibaren insanları etkilemiş ve konuşma
üzerinde durup düşünmelerine yol açmıştır. Dünyanın dört bucağından derlenen pek çok
atasözü, tamamen insana özgü konuşma olayının ilk sözlü biçimine, onun gücü, alımlılığı ve
tehlikelerine ilişkin gözlemlerle doludur. Konuşma, yazının icadından yüzyıllar sonra da
büyüsünden bir şey kaybetmemiştir. Batı kültüründe, eski Yunanlıların büyük bir titizlikle ele
alıp geliştirdikleri ve iki bin yıldır Batı kültürünün en geniş kapsamlı çalışma konusunu
oluşturmuş hitabet sanatı Retorik, bu olguyu ortaya koyar.
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3. ALFABENİN ETKİSİ VE SÖZLÜ YAZIN
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3. Alfabenin Etkisi
Esnek bir alfabe Arapça, Fenikece ve İbranicenin yaygınlık kazanmasına katkı
yapmıştır. Alfabe, Hint-Avrupa dillerindeki edebiyatta etkin anlatımın gelişmesini
kolaylaştırdı. Pers İmparatorluğu'nun yükselişi ve çöküşünden de kısmen sorumluydu.
Batıda daha sonraki siyasi imparatorlukların sonlarını, alfabenin dillere uyarlanabilirliğiyle
ilgili olanlar izledi.
Yeni dillerin gereksinimlerine uyarlanma sırasında, yazı da alfabe içinde
gelenekselleşti. Gelenekselleşmiş bir alfabe, ticareti de kolaylaştırdı; ve daha çok at türlerinin
ıslahıyla bronz ve demir kullanımındaki teknolojik gelişmelerle desteklenmiş askeri güçle
hakim olunmuş geniş alanlardaki gereksinimlere uygun düştü. Tarıma dayalı animistik
dinlerden yapılan uyarlamaların ardından, din de geleneksel ve tektanrıcı hale geldi. Sonuçta,
imparatorluklar gibi geleneksel hale gelen siyasi örgütlenme, farklı merkezlerin dinlerini de
kabul etmek zorunda kaldı. Asya ve Afrika'da, yazı, din ve siyasi örgütlenmenin
gelenekselleşmesi, Akdeniz'den Avrupa'ya kadar uzanan iletişimi kolaylaştırdı.
Eski uygarlıklarından bir su kütlesiyle ayrılan Yunanlılar, onların yoğun kültürel
etkisinden kurtuldu, gereksinimlerine uyan kültürel özellikleri ise benimsedi. Alfabe, dini
yazının olumsuz etkilerinden kurtuldu. Kendini, seslerin etkili temsiline adadı ve
Yunanlıların bozulmamış zengin bir sözlü geleneği korumalarına olanak verdi. Ancak Antik
dünyanın bası seslerle dertteydi.
3.1. Yunan Alfabesi
Yunanlılar, sesli harfler içeren geleneksel Fenike-Sami alfabesi ile Kıbrıslıların işaret
listesini devraldılar ve onları, muhtemelen 7. yüzyılın başlangıcında, zengin bir sözlü kültürün
gereksinimlerine uyarladılar. Eski Yunan alfabesi elyazısı biçiminde değildi, ancak İ.Ö 9.
yüzyılın ortalarında Fenikeliler elyazısı tarzını kullanıyorlardı. En eski Yunan yazıtları
neredeyse İ.Ö 8. yüzyılın ortalarına kadar gidiyordu. Yazı, yaklaşık 7. yüzyıldan itibaren
kamusal yazışmalar için kullanılmaktaydı. Samilere, sessiz harfleri sunan yirmi dört harflik bir
alfabenin ihraç edilebilir ve Yunanlıların gereksinimlerine de uyarlanabilir olup olmadığı
sınandı. Farklı bir dil yapısı ve ses sistemleri, Yunanlıların Sami dilindeki sessiz harfleri (kendi
dilleri için gereksizdi) sesli harfler gibi (onlar için vazgeçilmezdi) kullanabilmelerine olanak
verdi. Sesli harfler, sessiz harflerle eş değerde olduğundan, her yazılı sözcükte kullanılmak
zorundaydı. Sesli harfler, ince ayrımların ve anlamın küçük farklarının tanımlanmasına olanak
sağlıyordu. Yunan dili "Yunan aklının tüm gereksinimine büyük bir esneklikle yanıt
vermektedir...En eski sanatsal çalışmalar, Yunan düşüncesinin doğal işleyişiyle yaratıldı .
Woolner değişimi insan aklının en büyük zaferlerinden birisi olarak tanımladı.
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3.1.1. Destansı (Epik) Şiir
Sözlü geleneğin gücü, gereksinimleriyle uyuşan bir yapının yaratılmasını
gerektiriyordu. Ozanlar, destansı şiiri, katı kuralları gerektirse de belli esnekliklere,
konuşma dilinin gereksinimlerine uyarlamaya olanak tanıyan altı ayaklı dize formunda
geliştirdiler. Destansı teknik, biçimleri, sözcükleri ve bir ölçüye (vezin) bağlı standart
tanımlarıyla belirli bir dilin kullanımını gerektiriyordu.
Görünüşe bakılırsa destansı şiir, Dorların istilasından önce başladı ve Akhaların
parçalanışı Sonrasında onların kuzey kolu, Aeolianlarca (Eski bir Yunan ırkı) korunarak
Anadolu'daki İyonyalılara ulaştırıldı. Geleneksel destansı dil, önce Aeolian, sonra da İyonya
lehçesi içinde geliştirildi. İyonyalı ozanlar,Aeolian destansı dilini benimseyip ve kendi
destansı dillerini geliştirdiler. Homer'e özgü şiirler, İyon dilinde, özellikle şiir sanatına
uyarlanabilir olmayı sürdüren Aeolian destansı tarzına uygun eski biçimlerin zengin bir
karışımıyla birlikte ortaya çıktı, Kalıplaşmış sıfatlar, vezne uygun olmaları nedeniyle sık
sık kullanılıyordu, Belirli bir vezin değerindeki isim sıfat şarkıcılarca, diğer tüm biçimlerin
ötesinde en elverişli anlatım şekli olarak nesiller boyu kullanıldı. Standart tanım ve ifadeler,
yardımcı olmaya devam etti. Dinleyiciler, dekoratif yorumları destansı tarzın bir unsuru gibi
gördüler.
Nilsson destansı tarzı, 13. ve 12. yüzyıllardan 9. ve 8. yüzyıllara kadar uzanan uzun
erimli birdönüşümün gelenekselleşmiş, bir sonucu diye tanımlar. Önemli destansı şiirler,
muhtemelen şarkılar dışında da sık sık tekrar edilerek ve seslendirilerek geliştirdi. Eski
şarkıların yerini bir bütün oluşturacak biçimde birkaç kısmı bir araya getiren birleşimler
aldı, Destansı şiiri, aşırı karmaşık ancak bütünsel nitelikteydi. İlk başlarda destansı şarkılara
dans eşlik etti. Şarkı lir eşliğinde söyleniyordu, melodi ise Ölçünün (vezin) sabitlenmesine
yardımcı oldu. Destansı şiir konusunda üst düzeyde uzmanlaşmış deneyim, kusursuz bellek
yanında şiirsel ve dilsel yeteneklerin de bulunması anlamına geliyordu. Şarkı söyleme
sanatına, belirli ailelerin şiir sanatını öğrenmiş üyeleri el koymuştu. Şarkıcı, destansı
tekniğin gereksinimlerini irticalen karşılıyor ve dil eskidikçe, destansı teknik de çağın dilini
kullanan şiir tarafından yenileniyordu.
Saray şairleri, İlyada'ya oranla Odyssey'de daha çok göze çarpıyordu ve muhtemelen
standart melodilere ilgi duyan bir uğraşı şeklinde gelişmişti. Profesyonel öykü anlatıcıları,
muhtemelen kişisel olarak sahip oldukları ve ezberden anlatıma yaradığı için de özenle
korudukları bir semboller sistemi geliştirmişlerdi. Çömezlik, ustasının kitabını kullanma ve
yararlanma becerisini sergilemeyi gerektiriyordu. Nilsson, Yunan destansı şiirlerine,
diğerlerinin hepsini gölgede bırakan bir çıkış, noktası kazandıran ekolü, muhtemelen büyük
bir şairin biçimlendirdiğini ileri sürer
3.1.2. Kahramanlar Devrinde Yunan Toplumu
Kahramanlar devrinin Homer tarzı şiirleri, akrabalık bağlarının zayıfladığı, vatanahükümdara sadakat bağlarının güçlendiği bir toplumda üretilmişti, Askeri saygınlığa bel
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bağlayan ve sorumlu tutulamayan bir hükümdarlık, krallıkları ulusal temel olmaksızın bir
arada tuttu. Kabile mezhepleri, evrenselliği kabul görmüş birkaç ibadetle insan biçimindeki
tanrılara tabi olmuştu. Toplum baskıdan büyük ölçüde kurtulmuştu. Kabile hukuku, gücünü
sürdüremedi ve birey de akraba ve cemaatine karşı yükümlülüklerinden kurtuldu. Krallıklar,
uzun bir dönem boyunca daha önceki uygarlıkların kültürüne, zenginliğine ve şatafatına el
koydular, uygarlaşmış bir halkın etkisi, yarı uygarlaşmış halkları yok etti." Aristokratik
uygarlığın, sabit bir mesken, toprak sahipliği, 'görgü kurallarına, saygı ve kadınlar için
yüksek bir toplumsal statü anlamına geldiği sanılıyordu. Adalet ve dürüst muamele, prens
ve köylüyü eşit ölçüde bağlayan en önemli ilkelerdi.
3.2. Sözlü Gelenek
3.2.1. Değişim Gereksinimi
Destansı şiir monarşiyle birlikte gelişti ve çöktü. Destansı şiirin aristokratik bir
toplumdaki konumu, sözcüklere egemenliğin düşünsel özerklik anlamına geldiği şeklinde
yorumlandı. Uyarlama ve iyileştirmeye sürekli olanak tanımasına karşın destansı şiirlerin
sınırlı boyutunu, sözlü geleneğin, görece katı ve belirgin bir değişimin koşullarını
tanımlayan tümüyle yeni bir içeriğin ortaya çıkmasını zorunlu kılan gereksinimleri belirledi.
Eski ve yeni öğelerin yazıcılarca bir araya getirildiği, büyük ölçüde kutsal yazılarla onların
mukaddes ve tanrısal karakterinin yeni gelişme olanaklarını engellediği İbranice kitapların
aksine, ozanların denetimindeki sözlü gelenek, yeni gelişmelere gereksinim duyuyordu.
Popüler şiir, Homer'e özgü şiir dilinin biçim ve tarzında ortaya çıktı. 8. yüzyıl sona ermeden,
Herodot destansı nitelikte, Homer'e özgü şiirlerle taban tabana zıt, altı dizeli şiirler yazdı.
Sözlü geleneğin uyma yeteneği, kendi kişiliğini gizlemeye çalışmayan bir bireyin eserinde,
saray yaşamına ya da uygunsuz konulara uzak durmaya ilgisizlikte kendini gösteriyorsa da
Homer'in kadının statüsü konusundaki cesaretinin aksine, kadın, tüm kötülüklerin kaynağı
haline gelmişti.
3.2.2. Yeni Biçimler
Bireyin ozan geleneğinden kopuşu, Hesiod'da açıkça izleniyordu; sözlü gelenek
oldukça esnek hale geldi, şiirler daha da kısaltıldı, yeni isteklerin karşılanması da çok daha
etkili hale geldi. 8. ve 7. yüzyıllarda, krallıklardan cumhuriyetlere doğru yaşanan değişim, ağıt
tarzında, bir uzun bir kısa heceli şiir tarzının gelişiminde yansımasını bulmuştu.
Archilochos'un (İÖ yaklasık 740-670) bir uzun bir kısa heceli şiiri, kamuoyunun en önemli
taleplerinden birini karşılıyor, 7. yüzyılın ikinci yarısında da destansı şiirin kurallarının
yıkılmasına güçlü bir destek veriyordu. Etkisini, 7. yüzyılda Atina'da kabul görmesinden
anladığımız Archilochos, Asya-İyon tarzından belli belirsiz ölçüde farklı edebi bir dil
kullanmıştı.

29

3.2.3. Müzik
Sözlü geleneğin ayrılmaz bir parçası olan müzik, onun esnekliğini de vurguluyordu.
Destansı şiire eşlik etmede kullanılan lir, Apollon mezhebinin temel enstrümanıydı. Şarkı,
şiirle kaynaştırıldı, Aeolianların Lesbos'da (Midilli) yoğunlaşması, müziğin geliştirilmesine
önemli katkılarda bulundu, lirik şiirin gelişiminde belirgin bir yer sağladı. SözIü gelenek lirik
şiirde, kadınların hislerini ifade etmede yeni açılımlar buldu. Jaeger'ın sözleriyle Sappho (İÖ
7. ve 6. yüzyıllar arasında Lesbos'da yasamış kadın şair ) kişisel duyguların en kuytu
yanlarını keşfetti.
3.2.4. Papirüsün Etkisi
7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılda, çok sayıda kısa, kişisel lirik şiirlerin ortaya çıkısı, yazının
yaygınlaşması ve papirüs kullanımının artışı ile aynı döneme rastladı. Edebiyat, yazılı
ürünlerin artışıyla yaygınlaşıp, süreklilik kazanırken profesyonel ozanların konumu zayıfladı.
Fenikecenin çöküşünü Yunanca’nın yaygınlaşması izledi. Özellikle Lidya'dan gelen madeni
parayla tanışmanın ardından iç ve dış ticarette yaşanan artış, aristokratik toplumun çöküşüne
eşlik etti. Toplumsal, ekonomik ve siyasi koşullardaki değişiklikler, edebiyatta yeni bir
karşılığı gerektirirken, bu karşıtlığı geçerli kılacak malzemeyi de sağladı. İÖ 670'te Mısır
limanları Yunan ticaretine açıldı, İÖ 660'tan sonra da Asurlara karşı savaşta tüccarların yararı
kavranarak Yunanlılara Mısır'da her yere gidebilme izni verildi. İ.Ö yaklaşık 650'de
Naucratis'de bir Yunan yerleşkesi kuruldu. Tyre'nin (Sur şehri, Lübnan ) Nebuchadnezzar
tarafından İÖ 574'te ele geçirilmesinden sonra da devam eden Yunan genişlemesi, Perslerin
IÖ 525'te Mısır’a ulaşmalarıyla durdu. Papirüse erişebilirlik, yazının yaygınlaşmasını
destekledi; ancak teminindeki zorluklar, sözlü geleneğe yönelik saldırıyı geciktirdi.
Edebiyatın yeni türleri, toplumsal değişim yönündeki gereksinimlerin anlatımında
sözlü geleneğin etkinliğini yansıtmaktaydı. Bu yeni türler, edebiyatın daha önceki türlerinin
yerini alarak değişen bir bakış açısına olanak tanıdılar. Daha önceki uygarlıklardan kalma dini
söylenceler, Homer tarzı şiirlerde insanileşerek destansı söylenceye dahil oldu. Tanrılar,
insanileşmiş kutsal varlıklar haline geldi. Güce-iktidara ya da her şeye sinmiş doğaüstü güçlere
inanış türünden büyüyle ilgili nitelikler geri plana atılsa da büyü ayinleri, tanrılara ibadet
biçiminde benimsendi. Göçebe halklar, kendi yerel tanrılarını geride bıraktılar ya da onları,
Zeus'un ilk sırayı aldığı büyük tanrıların hiyerarşik sıralanışında hizmetkâr veya mürit
konumuna indirdiler.
3.2.5. EROS'a Karşı LOGOS
Eski doğa tanrıları, yeni gereksinimleri karşılayamadı. Evrensel öneme sahip tanrısal
varlıklar, yaşamın daha üst işlevlerini açıklamak için geliştirilmişken söylenceler de insanları
yönlendirmek için dönüştürüldü. Tanrıları insan biçimine sokma, büyünün bulunmayışı ve
tanrıların gücü-iktidarı üzerindeki kısıtlamalar, usçulukla dünyada düzen ve tutarlılık bulma
gerekliliği olarak yorumlandı. "Yunanlıların insanlarla tanrıların ilişkisine bakışı, mekanikti".
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Doğaüstü güçlere inanışın son bulması, doğanın, doğal nedenler bağlamında
açıklanmasına da öncülük etti. Gerçeğin özgürce araştırılmasıyla bilim, söylenceden ayrıldı.
"İnsan, dini inancıyla dünyada yerini aldı", Ozanları, önce ateşli konuşmacılar sonra İyonyalı
filozoflar izledi. Sonrakinin geliştirdiğini önceki bozdu.
Jahweh'in her yeni yaratıcı eyleminde tekrarladığı, yaratıcı sözcüğü ya da bir dizi
yaratıcı eylemin en tepesinde duran Logos'u ima eden İbranilerin ve Tanrı buyurdu" deyişinin
aksine Yunanlılar, Eros’u bir dizi doğurgan eylemin başına yerleştirmişlerdi.
Logos, bir düşünsel varlığın ya da tanrının, dünya dışından atanmış ve dünyaya yaşamı kendi
kişisel kararıyla getiren yaratıcının, gücünün-iktidarının gerçeğe adanmasıdır. Yunan tanrıları, dünya
içinden atanmıştı; onlar, evrenin en büyük ve yüce iki parçası, Cennet ve Yeryüzünden gelmişlerdi; onlar,
herşeyin başlangıcını oluşturan asli güç olarak dünyadaki her şeyin sahibi, kudretli Eros'un eylemleriyle
meydana getirilmişlerdi.
3.2.6. Milliyetçilik ve Destansı Şiirin Dili
Deniz ticaretinin genişlemesiyle İyon kentleri, özellikle de Milet, önemli bir konum
edindi. Tüccar ve denizcilerin gereksinimlerini karşılayacak ortak bir dil ortaya çıktı.
İyonyalılar, kentle sınırlı kalmayan edebi bir dilin ilk yaratıcısıydılar. Destansı şiirler,
Panhelenik ruhun yaratıcıları olarak bir milliyet bilinci sağladı; destansı dilse çok sayıdaki
lehçeyi geçersiz kılan, İyon alfabesiyle Atina lehçesinin benimsenmesine zemin hazırlayan
ortak bir bağ haline geldi. Yazılı bir dille, lehçelerdeki farklılıklar daha da azaldı.
3.3. Bilim ve Düzyazı
3.3.1. Denizciliğin Etkisi
Denizcilik, doğayla denizde, havada ve karada yoğun bir biçimde ilgilenme anlamına
geliyordu. Miletli Thales (İÖ 640-546), bir tüccar ve muhtemelen tarım ve mimariyle de
ilgilenmiş. biri olarak matematiğin olanaklarını değerlendirdi. Onun, denizdeki gemilerin
karadan uzaklığını ölçümlemek için trigonometriyi keşfettiği söylenir. Geometriye duyulan
ilgiyi, Mısır'da yüzölçümü hesaplamalarıyla tanışma izledi. Astronomi öğrenimi, denizcilik
açısından taşıdığı önem nedeniyle Thales'e, Babil'in bu alandaki katkılarını öğrenme ve İ.Ö
28 Mayıs 585'teki tutulmayı önceden tahmin edebilme olanağı verdi.
3.3.2. Yazının Mantığı
Karşıtlık, nitelikleri sınırsız çok genel bir kavram için yanıp tutuşan bir haritacıyı,
Anaximander'i (İÖ 611-547) çağrıştırıyordu. Geometri, yeryüzü ve evren kavramını
geliştirmek için kullanıldı. Kozmos fikri, geçerli dini inanışlardan kopuş ve Tanrının
kutsallığının açıklığa çıkması anlamına geliyordu. Ebedi Oluşum (Becoming), kaynağını
yalnızca edebi Tanrıda bulabilirdi. Anaximander, soyutlamalarla ruhun duygusal
gerçekliğiyle hissedilir, somut varlıklar arasına bir ayrım çekti. Öncelikle physis (doğa)
görünür öğelerden ayrıt edildi. Onun önemi, düşüncelerini düz yazı şeklinde kağıda dökmesi,
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bunları yayınlaması ve böylece tamamen halka hitap ederek düşüncelerinin gizliliğine son
veren ilk kişi olmasıydı. Düzyazının kullanımı devrimci bir kopuşu, akılcı otoriteye
başvurmayı ve yazım mantığının etkisini yansıtıyordu.
3.3.3. Bilimin Doğası
Miletli filozoflar, engelleri ortadan kaldırarak temel bir kavramsal çerçeve aramaya
koyuldular. Filozoflar, dini ve popüler tasarımlarda öne çıkan sorunlarla uğraştılar. Felsefenin
gerisinde din, dinin gerisinde de toplumsal gelenek, yapı ve kurumlar yatıyordu. Olympos
geleneği, insanlarla tanrılar, insan toplumuyla doğanın geri kalan kısmı arasına sabit bir çizgi
çekmişti. Düşünce ve imgelem, berraklığıyla ruhların, tanrıların ve insan gönlünün her
birisinin içi, kendisini biçimlendiren özel bir yaşam gücü tarafından dolduran moira sistemi
(kader-kısmet inancı) felsefeye damgasını vurdu. Moira'dan etkilenen felsefede, dünya, diğer
maddeci düşünüşlerin aksine, çoğulcu, usçu, kaderciydi ve uzamsal yeti alanlarına ayrılmıştı.
Doğa, ruhun ve tanrının özü olmasının yanı sıra cinler, tanrılar ve ruhlar da canlı varlıkların
biçimini almıştı. Filozoflar nesnelerin doğası ya da hayat veren, tanrısal bir özün, yani doğanın
doğası hakkında 'tahminde bulundular; nedensellik ilişkisi düşüncelerinin durağan,
kendiliğinden işleyen ve mekansal olması nedeniyle de benzerliği, yakınlığı ve maddi akılcığı
vurguladılar. Bilimin doğası, moira ile geometrinin gölgesi altında, varlığın diğer varlıklar
karşısındaki tutumundan çok varlığın başlı başına kendisi ve iç özellikleriyle ilgilenir hale geldi.
Bilim idealini geometride, alan ölçümleme biliminde buldu; yapı, diziliş ve düzenin değişmez
yanlarıyla ilgilendi,
Doğanın keşfı, evrensel hukukun da temeli olması nedeniyle insan aklının en büyük
başarılarından biri olarak nitelendirildi. Bunun dışsal nesnelerden kendini ayrı tutma, nesneyi
konu alan eylemin uygulamadaki gereksinimlerine duyulan düşünsel ilgi ve nesnenin içinde
ya da gerisindeki görünmez doğaüstü güçlere inanç olduğu sanıldı- Teknolojiden farklı
olarak bilim, deneyim ile esin, doğa ile doğaüstü arasındaki ayrımı reddetti.
3.3.4. Bilgi Tekellerine Karşı Düşünsel Özgürlük.
Sözlü geleneğin direnç ve alfabenin görece basitliği, yazıcıların üst düzeyde uzmanlık
gerektiren mesleklerinin olası gelişimini ve din adamlarının eğitim üzerindeki tekelinin
büyümesini engelledi. Askeri aristokrasi, rahipler sınıfının etkisini sınırlandırdı; şiirler,
kamuoyu üzerindeki denetimi işler kıldı. Yunanlılar, dini edebiyata nesnelerin düzenine
gerekçeler bulmaya ve uyumlu kılmaya, dogmatik iddialar sağlamaya ve bilimi daha
emekleme döneminde boğarak öldürmeye kalkışan kutsal kitaba sahip değillerdi. Bir kutsal
kitap ve güçlü din adamları olmadığından dini bağlar zayıfladı ve herkesçe kabul edilebilir
genellemelere duyulan talebi yanıtlayacak güçlü düşünceler de usçu felsefeyi geliştirdi.
"Museviler, felsefeyi dinin hizmetçisi yaptılar Yunanlılar ise dini felsefenin emrine verdiler".
Sözlü gelenek, matematik gibi yeni bir aracın tanıtımını kolaylaştırdı ve özendirdi.
Tanrıların insanileştirilmesi ve ilahi bir yaratıcıya inancın yokluğu, düşünceyi, dogmatik
önyargı ve dini terörden kurtardı. Bu durum, uyumlu yapılarıyla felsefe alanında aşamalı bir
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değişime, özgürlüğün rahatsız edilmeden geliştirilebilmesine ve laik düşüncenin ortaya
çıkabilmesine izin verdi. Sonrasında, Yunanistan'ı bir ruhban sınıfının bulunmayışı kadar
bilimsel okulların varlığı da korudu". İkinci bir dili öğrenme gücü kalmamıştı ve sözlü
geleneğin canlılığı ve esnekliği de düşünce ve edebiyat alanına damgasını vurdu.
3.3.5. Yazının Siyaseti
3.3.5.1.Sömürgeleştirme ve Kent-Devlet
Sömürgeleştirme, ticarete bir seçenek olarak, İ.Ö. yaklaşık 750'den İÖ 550'ye kadar
gelişti ve yeni kent devletlerin kuruluşuna eşlik etti. Sömürgeci faaliyet, Yunanlıların en
büyük siyasi başarısı olarak yorumlandı. Delfi tapınağının kehaneti, sömürgeciler için temel
bir uyarı haline geldi ve yeni kent devletleri, Apollon'un korumasında yükselmeye başladı.
Toprağı bölüştürme zorlukları -bireysel paydaşların ortak miras içindeki payını dışarıda
bırakan bir mülkiyet sisteminde- sömürgeleştirmeyle aşıldı. Kolonilerdeki bireysel toprak
sahipliği uygulaması, muhtemelen anavatandaki aile sistemini zayıflattı."Özgürlük
kolonilerde gelişir. Eskiden kalma adetler, vatanında olduğu gibi korunamaz. Nerede olursa
olsun her insan el emeğiyle geçinir, önceden olmasa da eşitlik ortaya çıkar".
Kent-devleti, güvenlik amacıyla kuruldu ve şiddetin kamu düzenini sarstığı bir
dönemde ortaya çıktı. "Şiddetin hakim olduğu bir dönemde, yaygın bir ortak savunma
ilişkisinin yanı sıra yaygın bir mülteci kampının bakımını sağlama nedeniyle Yunan kent
devleti ve onun yurttaşlarının kendi nihai isimlerini alması önemliydi. Sonuç olarak Yunanlılar,
Fenikeliler gibi 'dinmek bilmeyen kazanç hırsına kapılmamışlardı". Tanrılar adına düzenlenen
şenliklerdeki spor ve müzik yarışmaları, kent devletinde ortak topluluk duygusu yarattı. Ortak
edebiyata ilgi, İ.Ö 776'da Olimpiyat oyunlarının başlatılmasıyla pekişen dil bağını güçlendirdi.
"Fenikelilerin ihmal ettiği siyaset bilimi, Yunanlıları uygulamalı bilimlerde işlevini, sadece bir
tüccar olarak değil toplumsal organizmanın bir üyesi, hayatı dolu dolu yaşayan bir birey olarak
yerine getiren insanın bilincinin zirvesine taşıdı"
3.3.5.2.Adli Sistem
Görünüşe bakılırsa, güçlü krallıktan aristokratik yönetim biçimine geçişe gönüllülükten
zorunluluğa doğru bir değişim eşlik etti. Erken dönem aristokrasisinde, yazılı olmayan
geleneksel hukuku yargıçlar uyguladı. 'Yazılı bir yasanın yokluğunda, yasaları ilan eden ve
yorumlayanların, muhtemelen onları uygulayacakları da söylenebilir". Yasalar üzerindeki
denetim, yargıçlar aleyhindeki resmi şikayetlerin soruşturulmasıyla yerine getirildi. 7. yüzyılın
ortalarında Atina'da, adli sistemi yöneten, kamu kararnamelerinin resmi kopyalarını tutan ve
yasama faaliyetlerini her yıl gözden geçiren birtakım kişiler ortaya çıktı. Kamu kayıtlarının
üzerinde denetimi sağlayan ve yasaları gözden geçiren ilk akademik yargıçlığı, iki yazıcının da
üç kopya olarak hazırladığı kayıtlar oluşturdu. Kayıtların çift nüsha tutulması, bir doğru
kopyayı sağlama aldı.
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3.3.6. Yazılı Hukukun Gelişimi
Solon döneminde, yasamada kanun teklifi yetkisine, yazıcılarla üç asil devlet memurunun
da dahil olduğu dokuz yargıç sahipti. Yazının kullanılmasıyla adli usul açık ve araştırılabilir bir
kamu belgesi haline geldi. Kayıtlar ilk başta yayınlanmıyordu, ancak yayınlama amacıyla yazıya
geçirmeye duyulan merakla birlikte, bunları okuyabilecek olanların sayısı da hızla arttı. Draco ve
Solon Yasaları, tahta ya da taş abide üzerine yazılmıştı; yasalar, bir kamu binasının duvarına
ya da kamusal bir mekanda ayrı bir abidenin üzerine düzenli olarak kaydediliyordu.
Günümüzdekine benzer yayıncılık, muhtemelen Draco'dan sonraki kuşakta bir hayli yerleşmişti.
Hukuk kurallarına ilk kez 7. yüzyılda Güney İtalya'daki kolonilerde, Sicilya ve
Yunanistan'ın bazı yerlerinde gereksinim duyulmasına, değişik kent devletlerinden gelen
kolonicilerin tanıttığı farklı gelenek hukuku sistemlerinin karmaşasıyla yazının yaygınlaşması
izledi. Delfi'nin etkisi ve onun yasa derlemelerini uygun görmesi, yazının istikrar üzerindeki
vurgusunu güçlendirdi. Anavatanda yazılı yasalara duyulan gereksinimi, muhtemelen yazılı
yasaların kolonilerdeki örnekleri izledi, ancak burada yazılı yasalar güçlü bir sözlü gelenekle
uzlaştılar. Asilzade Draco, İÖ 621 tarihindeki kanunla var olan hukuku, sadeleştirerek yazıya
geçirme amacıyla değiştirdi ve geliştirdi. Şiddet, Areopegus öncesinde ortaya çıkan ve bireyi
güvenceye alan ve hakkında yanılan yargıca dava açma hakkı tanıyan yapısal bir değişim
tarafından engellenmiş olsa da 'acımasız din', ilan ettiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi
konusunda oldukça katıydı.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yeni dillerin gereksinimlerine uyarlanma sırasında, yazı da alfabe içinde gelenekselleşti.
Gelenekselleşmiş bir alfabe, ticareti de kolaylaştırdı; ve daha çok at türlerinin ıslahıyla bronz ve
demir kullanımındaki teknolojik gelişmelerle desteklenmiş askeri güçle hakim olunmuş geniş
alanlardaki gereksinimlere uygun düştü. Tarıma dayalı animistik dinlerden yapılan
uyarlamaların ardından, din de geleneksel ve tektanrıcı hale geldi. Sonuçta, imparatorluklar gibi
geleneksel hale gelen siyasi örgütlenme, farklı merkezlerin dinlerini de kabul etmek zorunda
kaldı. Asya ve Afrika'da, yazı, din ve siyasi örgütlenmenin gelenekselleşmesi, Akdeniz'den
Avrupa'ya kadar uzanan iletişimi kolaylaştırdı. Bununla birlikte sözlü geleneğin gücü,
gereksinimleriyle uyuşan bir yapının yaratılmasını gerektiriyordu. Ozanlar, destansı şiiri, katı
kuralları gerektirse de belli esnekliklere, konuşma dilinin gereksinimlerine uyarlamaya olanak
tanıyan altı ayaklı dize formunda geliştirdiler. Destansı teknik, biçimleri, sözcükleri ve bir
ölçüye (vezin) bağlı standart tanımlarıyla belirli bir dilin kullanımını gerektiriyordu.
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4. KİŞİSEL YÜKÜMLÜLÜK, ÖZGÜRLÜK VE KURUMSAL
MEKANİZMALAR
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4.1. Kişisel Yükümlülük Ve Özgürlük
Sözlü geleneğin Adalılar arasındaki gücü, hukuk kurallarının yavaş gelişiminden, adli
işlevleri yerine getirmeye devam eden yargıçların konumundan, haksızlıklar karşısında itirazlara
izin veren anayasal bir sistemden ve zor dönemlerde bile iktidar sahiplerinin bireysel yasa
yapıcıları kabul etmelerinden de belliydi. İ.Ö yaklaşık 594'te, doğuştan bir asilzade ve tüccarlar
sınıfının bir üyesi olan Solon'a, sanayi ve ticaretin önemli hale geldiği bir topluma uygun düşen
yenilikleri getirmesi için olağanüstü yetkiler tanınmıştı. Solon, İyon bilimsel görüşlerinin yolunu
izleyerek topluluk yaşamın kesintiye uğraması anlamına gelen adaletin ihlali için evrensel
gerçeklik düşüncesini geliştirdi. "Herhangi bir haksız davranış, ortak güvenliği bozar, herkesin
kişisel güvenliğini tehdit eder ve aile dayanışması da etkili korunmadan yoksun kalabilir".
Cemaatin korunması anlamında her yurttaş, cemaat için eylemde bulunma serbestisine sahipti.
Bireysel intikamın yerine toplumsal cezalandırma geçti. Otoritenin remelini oluşturan, düzen ve
uzlaşı gerekliliğine işaret eden, bireyin yanlışından kişisel olarak sorumlu tutulması fikri, orada
ortaya çıktı.
Çeşitli değişimler sonucunda aile zayıfladı. İyon soylularının cenaze törenlerinde,
kadınların Asya'ya özgü abartılı ağıtları yasaklandı. Vasiyetnameyle tanışma aile reisine, aile
dışından bir varis seçme olanağı sağladı. Kardeşler, babadan kalan mirası paylaşabildiler, kadın
erkeğin aldığından daha azıyla yetinse de miras hakkına sahip oldu. Aile mirasının hukuken
devredilemez oluşu, paraya çevirme seçeneğiyle birlikte satışı da içeren özel türde bir rehinin
icadına öncülük etti. Horoi ya da vesayet taşları, özel olarak oyulmuş ve alacaklının denetimi ile
kullanıcının haklarını göstermek üzere mülkün üzerine dikilmişti. Mal-mülkle yargının
yönetimini denetleyen aristokrasi, kişisel güvenliğe dayalı ilkel bir borçlar hukukunun sorunlarını
daha da artırdı. Solon, kişisel güvenlik kurumunu feshetti, horoi ya da vesayet taşlarını yok etti.
Sözlü gelenek, taşa kazınmış, sözün saldırılarına etkin biçimde direndi.
Bireyi borç için rehin tutma uygulamasının yasaklanması, yıkıcı bir güce dönüşmeye
başlayan İşçi sınıfının köleleşmesini önledi, siyasi özgürlüğün kurtuluşu oldu. Yeryüzünün
dinden gasp edilmesi ve işçi sınıfının mülk edinebilmesinin kolaylaşması, mülkiyet inancını
zayıflattı. İşçi özgürlüğü ile angarya çalışmayı bağdaştırma girişiminde bulunuldu. Ticaret
siyasete uyarlandı, yeni bir idealin ve Fenikelilerden çok daha Önemli sonuçların peşine düşüldü.
Kişisel özgürlük ilkesi, Atinalı yurttaşın doğuştan kazandığı devredilemez hakkı olarak
pekiştirildi. "Kaba kuvvete işlediğim bu şeyler, güç ve adaletin karışımı olan hukuku
biçimlendirmedir" (Solon).
4.2. Kurumsal Mekanizmalar
Sözlü geleneğin gücü-iktidarı, zincirleme düzenlemelere olanak tanıyacak biçimde
tasarlanmış, kurumsal bir düzeneği yansıtmaktaydı. Adli mahkemelerin tüm halkın dışındaki
yapısı, Solon'un keşfettiği demokrasinin gizemiydi. Bu durum, Avrupa'da yükselen popüler
yönetim tarzının tarihindeki ününe ün kattı. Areopagus Konseyi, doğuştan kazanılmış hak
iddialarını ve arazi sahibi olma şartı ile üyeliği kabul etti. Asilzadeler, hakimiyetlerini uzun süre
devam ettiremediler ve yargıçlar, din adamları sınıfının dışından da seçilebildi. İşçi sınıfı,
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Areopagus'dan dışlanırken halk meclisi, işçi sınıfına yönetimde yeniden söz hakkı tanıdı.
Anayasa, her bir grubun güvenliği idare etmesi önlenerek dengeyi koruyacak biçimde
tasarlanmıştı. Halka, kendi haklarını korumak ve hukukun üstünlüğünü desteklemek için yeterli
güç-iktidar verilmişti. Tüm yurttaşlara, dava açma özgürlüğüyle yargıçların ve halk meclisinin
kararlarını temyiz etme hakkı tanınmıştı. Onlar adına müdahalede bulunan herhangi biri,
ayaktakımına başvurmakla hata edebilirdi. Hem kamu hem özel davalarda türlü kararların bir
kaydı tutuldu, hukuk davasının yapısı geliştirildi. Düzenli tutulan kayıtlar, İnsanlık girişiminin
ürünüydü.
4.2.1. Yunan Alfabesinin Üstünlüğü
İ.Ö. 2000 yılının ortalarında Akdeniz havzasının doğu bölümünde şu yazı türlerine
rastlanmaktadır: Asya'da çivi yazısı, Mısır'da ieratico adı verilen bir çeşit hiyeroglif yazı,
Girit'te A çizgisi, Anadolu'da çivi yazısının yanı sıra araştırmacıların "yalancı hiyeroglif adını
verdikleri bir yazı. Semitik batı dünyasının henüz kendine özgü bir yazısı yoktu. Tam bu
çağlarda (daha doğrusu İ.Ö. 15. ve 16. yy. larda) bugünkü Suriye'nin kıyılarında yerleşmiş,
ticaretle uğraşan bir ulus olan Fenikeliler, zamanla bütün dünya alfabelerinin anası sayılacak
olan "sesli harfleri olmayan abece" adı verilen bir yazı türü oluşturdular.
Fenikelilerden önce her sese bir simge verilmeye çalışılmıştı (örneğin, ka, ke, ki, ko, ku
için ayrı simgeler vardı) "ancak seslerin yani simgelerin sayısı o kadar çoktu ki bunları gerek
belleklerde tutmak, gerekse kullanmak çok güçtü. Finikeliler, ekonomik nedenlerle stenografik
bir yöntem bularak hece sayısını azalttılar; bu sisteme göre, heceler gruplara ayrılmıştı ve her
grubun bir ortak paydası ya da simgesi vardı. Örneğin, ka, ke, ki, ko, ku heceleri "k" simgesi
ile belirtiliyordu. Böylece okuyucu hangi heceyi seçeceğine kendisi karar vermek zorundaydı.
Böyle bir alfabenin simgeleri kolayca ezberlenebiliyordu. Yine de bu tür bir kısıtlama ancak
kesin bir karşılıklılık pahasına yapılmıştır".Gerçekten de Semitik dillerin dilbilgisi kurallarına
göre, sessiz harflerin aralarına hangi sesli harflerin konması gerektiğini bulmak hiç de kolay
değildi. Doğal olarak, sözcük ne kadar uzun olursa o oranda kolaylaşıyordu. Yine de
okuyabilmek için dili çok iyi bilmek ve metinlere alışık olmak gerekiyordu.
Fenike yazı yöntemi ve onun türevleri olan Aramic dili ve İbranice birkaç yüzyıl sonra
iletişim alanında gerçek bir devrim yapacak olan Yunan alfabesine bilmeden yol açmış ve onun
öncüsü olmuşlardır. Gerçekten, finike alfabesi önce yazı simgelerini yirmi ikiye indirmiş ve
ardından dilin teorik unsuru olan sessiz harfin tanınmasına yol açmıştır. Yunan alfabesinin
yaptığı devrim, heceyi temel dil birimi olarak almayıp iki ya da daha fazla soyut sescil öğelerini
sesin atom birimlerine ayırmasıdır. Sesli ve sessiz harfler Havelock'a göre eski Yunanlıların
buluşlarının en büyüklüğü, sesli harfleri belirtmesinde değil, özellikle bizim "sessiz harf'
dediğimiz, söylenebilmesi güç öğeleri, dili seçkin kuramsal unsurları olarak belirtmesinden ve
onlara görsel bir kimlik kazandırılmasından ileri gelmektedir.
Havelock'a göre, çağdaş iyi ve tatmin edici bir alfabe, üç kuramsal varsayımı
uygulamalıdır: "ilk olarak bütün sesbirimler eksiksiz ve tam olarak dilde bulunmalıdır; ikincisi,
simgeler yirmi ile otuz arasında olup bu sayıyı aşmamalıdır; ve son olarak da simgeler iki veya
40

üç işi görmeye zorlanmamalıdır. Sesbirim kimlikleri kesin ve değişmez olmalıdır. Presemitik
alfabeler bu varsayımların birincisini uygulamaya çalışmışlar ama bu amaca ulaşmak için hece
simgelerini çoğalttıkça ikinci varsayımdan uzaklaşmışlardır. Ünlüleştirmeden (seslileştirme)
yoksun semitik alfabeler ise, ikinci koşula uymuş ama üçüncüyü uygulayamamışlardır. Her üç
koşulu da tam olarak uygulayabilen yalnız Yunan alfabesi olmuştur.
Yunan alfabesinin bulunması İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısına rastlar. Elimizdeki bu dille
yazılmış en eski yazı, İ.Ö. 700 yıllarında yapılmış bir vazo (anfora) üzerindedir. Altılı ölçü ile
yazılmış şiir şöyledir: Bütün dansedenlerden en güzel oynayan" herhalde yazı şu şekilde
sonuçlanıyordu: "ödül olarak bu vazoyu alacak".
Eski Yunanlıların buldukları soluklu sesleri de içeren yirmibeş simge, o zamana kadar
kullanılan bütün yazı yöntemlerinden çok üstün nitelikteydi. Sözcüğün bu essiz teknik bilimi
eski Yunanlılara çeşitli bilim dallarında ilerleme olanağı sağlamıştır. Gerek Ong, gerekse
Havelock, bu üstünlüğü çeşitli belgelerle kanıtlamışlardı. Ong'a göre Yunan alfabesi, demokrat
ve uluslararası birlik yanlısıydı. Demokrat oluşunun nedeni, herkesin, küçük çocukların bile
fazla güçlük çekmeden okuma yazma öğrenebilmeleriydi. Uluslararası birlikten yana olması
ise yabancılara bile okuma yazma öğretmekte kullanılabilmesindendi.
Havelock, Gılgamış Destanı'ndaki Nuh Tufanı öyküsünü Iliade'nin onikinci kitabındaki
öykü ile karşılaştırdığında şu sonuca varmıştır: "Yunan alfabesi ile betimlenen tufan, çivi yazısı
ile yazılmış olandan daha az yinelemeli, daha az gelenekçidir. Diyebiliriz ki daha zengin bir
isim, fiil ve sıfat dağarcığı olduğundan, kullanılan sözcüklerden daha güçlü ve etkili olmuş,
Budizmin yinelemelerinden kaçınılmıştır". Böylece çivi yazısı günlük dilin zenginliğini ve
karmaşıklığını yansıtamıyor, Yunan alfabesi ise, insan deneyimlerini daha uygun biçimde
betimleyebildiğinden, gerçeği yoksullaştırmıyor, fikirleri boğmuyor tam aksine eleştirel
düşüncenin doğmasına ve tartışma ortamına yol açıyordu. A.Leo Oppenheim'a göre,
"Mezopotamya metinleri eski Yunan metinleriyle karşılaştırıldıklarında, birincilerin daha
olumsuz nitelik taşıdıkları ve her tür tartışmadan uzak oldukları görülür. Mezopotamya
metinlerinde "karşı görüşlere hiç yer verilme-miştir, eski yunanın dokusuna işlemiş ve
mahkemelerde, tiyatrolarda ve ders verilen yerlerde hep karşılaştığımız o sürekli söyleşilerden
(diyalog) yoksundurlar".
Yourcenar da "dünyada insan yapıtı bütün iyi şeyler Yunanca söylenmiştir" demektedir.
Platon ve Aristo'nun elinde alfabe yerine presemitik bir abece olsaydı acaba neler olurdu?
4.2.2. Chirografik (El Yazmalı) Kültürün Özellikleri
Diringer, "Uygarlığın Tarihinde Alfabe" adlı önemli yapıtında, alfabenin tek bir insanın
buluşu olduğunu ileri sürmüştür. Başka yazarlar, bu arada Ong, aksi görüştedirler; onlara göre,
sözlü kültürler, "yazının, özellikle alfabenin geniş ölçüde içselleştirildiği ve kişinin kabileyi
daha bağımlı olduğu kültürlerdeki gibi düşünür ya da yaratıcı bireyler yetiştiremezler. Şu veya
bu tür bir yazıya sahip olsalar bile genelde sözlü olan ilkel kültürlerde düşünce, ortaklaşa
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meydana getirilmiş bir buzul gibi çok ağır ilerler ve bireyin eylemleri görünseler bile
kapsamındırlar".
Ne olursa olsun, yazının ve özellikle alfabenin bulunmasından sonra insanların düşünüş
ve konuşmalarının yavaş yavaş değişime uğradığı bir gerçektir. Ong'un ileri sürdüğüne göre,
"yazı, insan kafasını bütün öteki buluşlardan daha fazla değiştirmiştir". Cohen de aynı görüşte
olup "alfabenin bulunması, mantıklı düşünmenin uygulanmasında yeni bir çığır açmıştır"
demektedir.
Chirografik kültürün en önemli özellikleri şöyle sıralanabilir:
a) Bellek Süresini Doldurmuş ve Önemini Yitirmiştir
Sözlü kültür tümüyle belleğe dayanan bir kültürdü. Chirografik kültür ise yavaş yavaş
belleği dışlamış, onsuz olmayı öğrenmiştir. Gerçekten kitap yapay bir bellek, aklın bir uzantısı
olup insanların kendilerini daha yaratıcı işlere vermelerine yol açmıştır. Daha İ.Ö. 4. yüzyılda
bellek sanatı, okur yazar aydınlar arasında yavaş yavaş ve önüne geçilemez biçimde olağan
dışı olmaya başlamıştı; öyle ki, aydınlar "Mnemeonic yöntemleri gerekli sayıp öğrenmeye
uğraşmışlardır.
Tipografik kültürde bu eğilim daha da belirlenecek ve en sonunda bellek, temel koşul
olmaktan çıkacaktır. Theuth ve Gutenberg sayesinde, üstün yetenek ve unutkanlık tarih
yolunda el ele yürüyebilmiştir. Tipografik insanm ezberlemek eylemi üstünde düşündüklerini
Albert Einstein'in bir öyküsü çok güzel anlatmaktadır: Boston'da bir gazeteci, Nobel ödülünü
alan bu büyük bilim adamına bir çok sonıyu içeren bir kağıt verip yanıtlarını ister. Sorular,
Amerikan üniversitelerinde uygulanan eğitim sisteminin işe yaramazlığını göstermek
amacıyla, büyük bilgin Thomas Edison tarafından hazırlanmıştı. Einstein, "sesin hızı nedir?"
olan ilk soruyu okur okumaz, "bilmiyorum" der, "her okul kitabında bulabileceğim bu gibi
verilerle belleğimi dolduramam". Tipografik kültürde bellek ne eğitilmiş, ne çalıştırılmış;
umursamazlıkla tembelliğe bırakılmıştır. Yazı ve kitap, insanları, verileri ezberlemekten
büyük ölçüde kurtarmış, sadece hoşlarına giden şeyleri belleklerinde tutma olanağı tanımıştı.
Elektronik medya kültüründe ise güçlü bellek, sirklerde izlenen şaşırtıcı olaylardan sayılmaya
başlanmıştı. Ömeğin, bazı televizyon programlarında yarışmacının 1948 futbol
şampiyonasında Fiorentina takımının oynadığı bütün maçların sonuçlarını ya da Rüzgar Gibi
Geçti filminde Rosella O'Hara ile oynayan bütün artistlerin adlarını bilmek gibi.
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b) Göz, Kulak, Okuma
Gözlü kültürde kulak, gözün üstünde mutlak bir egemenlik kurmuşsa, chirografik
kültürde bu üstünlük giderek azalmıştı. McLuhan'a göre, fonetik alfabe, insanlık tarihinde ilk
kez "gözle kulağın birbirinden ayrılmasına neden olmuştur. Giderek artan bir görsellikte kulak
yine de iletişim süreçlerinde bir tür birinciliğini korumuştur. S. Ambrogio, S. Luca'ya şöyle
yazmaktadır" bütün inandıklarımız, gördüklerimiz ya da işittiklerimizdir". Ve hemen
arkasından şunları ekliyor: "göz çoğunlukla yanılır, kulak ise daha garantilidir".
Okumanın kendisi de ancak kısmen görseldir, çünkü yalnızken bile çoğunlukla yüksek
sesle okuruz. Okuma için salt iyi gören gözler yetmeyip, iyi işitebilmek de gereklidir.
S.Agostino, İtiraflar adlı eserinde, S. Ambrogio'nun sessiz okumasından olağanüstü bir şeymiş
gibi söz eder. Jean Leclercq'e göre ilk ve orta çağlarda "insanlar bu gün olduğu gibi gözleri ile
değil, dudaklarıyla, gördüklerini söyleyerek ve ağızlarından çıkanları duyarak "sayfanın sesi"
adını verdikleri sözleri dinleyerek okumuşlardır. Bu tam anlamıyla bir akustik okuma ve aynı
zamanda dinleme demektir" Demek oluyor ki okumak da şarkı söylemek gibi "bütün gövdenin
ve bütün aklın katılımını gerektirir. İlk çağda doktorlar hastalarına bazen gezip dolaşmak,
koşmak ya da top oynamak gibi okumayı da bir tür spor olarak gösterirlerdi". Elyazmalı
kültüründe kitap okuyanların, bu yolda çok yavaş ilerlemelerinin çeşitli nedenleri vardır.
Öncelikle, el yazısı kitaplar okuyucular için değil, ilk çağların yazıcıları için yazılmış olup,
kopya edenlerin işini kolaylaştırmak amacıyla yapılmış çeşitli kısaltmalarla doludur. Ayrıca,
sözcükleri birbirinden ayırmak bilinmiyordu. Çok az noktalama işareti vardı ve dilbilgisi
kurallarına pek önem verilmiyordu. Bu nedenle ilk ve orta çağ insan okuduğu zaman, önündeki
metin kendisine yardımcı olacak görsel öğelerden yoksun olduğu için sürekli kulağı
kullanmıştır. Tıpkı bugün de, okuduğumuz bir parçayı anlayamadığınızda yüksek sesle yeniden
okuduğumuz gibi. ilk ve ortaçağ insanı okuduğu parçalan anlayabilmek için görsel ve işitsel,
yani hem gözü hem de kulağı birlikte kullanmak zorunda kalmıştır.
Kısaca, okuma zor ve gürültülü bir işti. S. Benedetto'nun "Regola"sının 48. Bölümünde
dediği gibi, "saat altıda sofradan, kalktıktan sonra, tam bir sessizlik içinde yatağa uzanmalıdır.
Eğer okumak isteyen biri varsa, başkalarını rahatsız etmeyecek biçimde okumalıdır.
c) Düşüncelerin Anlatımı Daha Çözümsel, Daha Soyut Ve Daha Az Sistematik
Oluyor
Sözlü kültürlerde, düşünce ve sözlü üretimin özellikleri bir takım değişmez formüller
ve bir yığın klişelerdir. Örneğin, alışılagelmiş ve öngörülebilir bir sıfatlaştırmaya
kalkışılmaktadır: "Kurnaz Ulisse", "Bilge Nestor", Pembe Parmaklı Tanyeli", "Güçlü Meşe
Ağacı", "Güzel Prenses" vb. Bu özelliklere gelişmekte olan ya da aşağı düzeyde teknolojilere
sahip bir çok kültürde hala rastlanmaktadır. "Halk Düşmanı", "Kapitalist Savaş Kışkırtıcı" gibi
formüller, yüksek öğrenim düzeyinde kişilere aptalca gelseler de, sözlü düşüncenin temelini
oluşturmaktadırlar.
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Bütün bunlar elyazılı kültürlerde giderek azalmaya başlar ve bu eğilim tipografik
kültürde daha da belirginleşir. O kadar ki, 19. Yüzyılda mekanik ve günlük alışkanlık haline
gelen sıfatlaştırmalarla karşılaştığımızda, bu bize sadece gülünç gelecek ya da şaşırtacaktır.
Örneğin, bir tür gazetecilik kültüründe "sivri" sözcüğü hep birini öldüren bıçak için, "keskin
zeka" değişmez biçimde siyaset adamının davranış biçimini ifade etmek için, "aşırı ya da
büyük ölçüde" kötü havanın neden olduğu zararlar için, "sıkıştıran" polis sorgulamaları için
kullanılmıştır.
Elyazılı kültürde, yüzyıllar boyu, sözlü lehçelerde kullanılan ellibin (belki daha dile az)
sözcükten 1971 Webster sözlüğünün içerdiği 450 bin ya da G.Devoto ve G.Oli'nin
hazırladıkları İtalyan Dili sözlüğünün içerdiği 150 bin sözcüğe geçişin temelleri atılmıştır.
Sözlüklerin zenginleşmeleri ayrıca günlük konuşma dilindeki sözcüklerin belleklerde
kalmasına olanak sağlamalarından ileri gelmektedir. Elyazılı kültürdeki konuşma dili yavaş
yavaş, geçirilen deneylerden uzaklaşmıştı. Örneğin soy ağaçları, incildeki gibi öykü türünde
olmaktan çıkıp, birbirini izleyen adların listeleri olmuşlardır.
Chirografik kültür, sözlü kültürden çok daha az omeostatiktir. Bu gün için büyük bir
yararı olmasa bile, geçmiş belgelerle korunmuştur. O kadar M, Jabes, "zaman kitapla başlar"
diye yazacaktır. Yazı ayrıca, araştırma süreçlerinde, tanınmayı ılımlaştırıp, nesnelliği üstün
tutmuştur. Ong, "sözlü bir kültürde öğrenim ve bilgi, bilinenle sıkı bir denkleşme ve yakınlık
içindeydiler. Yazı, bileni bilinenden ayırıp nesnellik koşullarını getirir ve kişisel uzaklaşmaya
neden olur".
Chirografik kültürde insanlar, açıklanmış kuramları bozarak, yerine açıklanmış
ayrıntıları ve eylemli tutarlı söz dizimi kullanmaya başlamışlardır. Yazının bulunmasıyla
insanlar, büyük güçlüklerle soyut bir söz dizimine ve evrensel kavramlara ulaşmış ve giderek
daha az kişileşmeye ve somutlaşmaya başvurmuşlardır. Sözlü kültür insanının olayları gördüğü
yerde, chirografik kültür insanı kavramları görmüştür.
4.2.3. Yazının Bulunmasının Getirdiği Beklenmedik Sonuçlar
İnsanın bütün amaçlı eylemleri, beklenmeyen sonuçlar doğurur. Bazen erişilen
amaçların da beklenmeyen yönleri olduğu görülür. Yazıyı kullanmaya başlayan ilk insanlar, bu
eylemin düşünme ve konuşma biçimlerini değiştireceğini, siyasal yapıyı, eğitim kurumlarını ve
aynı zamanda teknik bilim uygulamalarını etkileyeceğini hiç düşünmemişlerdi. Yazının
bulunmasının getirdiği sonuçlar çok çeşitlidir. Bunların arasında en önemlilerini şöyle
sıralayabiliriz:
a) Felsefenin, Bilimin, Mantığın ve Ahlakın Doğuşu
Felsefe, bilim, mantık ve ahlak, hepsi yazı sayesinde ortaya çıkmıştır ve ona
bağımlıdırlar. Bilinen hiçbir sözlü kültürde Platon ve Aristo'nun çözümsel yöntemleriyle
karşılaşılmamıştır. Felsefe ancak, insanlar yazıyı tam olarak özümsedikleri andan itibaren
doğabilir. Aklı özgür kılıp, felsefe ile ilgili metinlerde karşılaşılan en soyut düşünceleri, açık
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biçimde anlatma olanağını sağlayan, yazı olmuştur. Gözün kulaktan üstün olmaya başladığı,
yani yazı, bilginin özne ve nesnesini birbirinden ayırmak olanağını sağladığı zaman, bilim ve
felsefe doğmuştur.
Bilim ve felsefenin yanı sıra ahlak da yazının sözün yerine geçmesi sayesinde ortaya
çıkmıştır. Havelock'a göre, "özerk değerler düzeni düşüncesi ve aynı zamanda kişisel bilincin
içselleştirilmesi, yazı çağının ve özellikle Platon'un buluşudur. Gerçekten de eski Yunan'da,
sözlü kültürde yasayan insanlar, adalet kavramını tam anlamıyla bilmiyorlardı, çünkü doğru
kabul ettikleri genel ilkeleri, değişik davranış biçimlerinden soyutlamaya ve bunlarla tutarlı bir
yöntem kurmaya yönelmiş değildirler. Aynı biçimsel mantık, yazı tekniğinin temelini
oluşturmuş olup, bu da eski Yunan'ın bir buluşudur. Lurija'nın yukarıda sözü edilen "Bilgisel
Süreçlerin Toplumsal Tarihi" adlı yapıtında, okuma yazma bilmeyen kişilerin karşılaştırmalı ve
tümden gelimli düşünceler karşısında gösterdikleri tepkiler üstünde yapılan deneyler
anlatılmaktadır. Bu kimseler, "hiç de bilimsel tümdengelim süreçleri aracılığı ile
düşünmüyorlardı, bu düşünce yeteneğinden yoksun oldukları ya da düşüncelerinin mantıksız
olduğu anlamına gelmez, sadece ilginç bulmadıkları, salt mantığa dayanan çizelgeleri
uyarlamadıkları anlaşılır. Neden ilginç bulmuyorlardı? Çünkü, karşılaştırma, düşünce ile
ilgilidir ama uygulamada hiç kimse bu bilimsel çizelgeleri kullanmaz."
b) "Ben"in Doğuşu
Benlik ve kendi bilincine varmak üzerine yürütülen modern düşünceler önce yazının,
sonra da basımın öğrenilip özümsenmesinin bir sonucudur. Okuma yazma bilmeyenler, belirgin
bir biçimde kendi analizlerini yapamazlar; demek oluyor ki konumsal düşünceden çıkıp "kişinin
bütün deneyimlerinin çevresinde döndüğü öz benliği yansıtacak ve kendini sınamak ve
tanımlamak için her konumun odak noktasını biraz kaydıracak durumda değildirler".
"Ben" kavramı ancak dilin konuşan kişiden görsel biçimde aynı olarak kabul edilmesi
ve kişinin dilin kaynağı olarak daha büyük önem kazanmasıyla doğmuştur. Ve bu da ancak
"Platon'un çağından sonra başlamıştır. Belki Aşil de bizim bildiğimiz anlamda bir "ben"e
sahipti (benliği vardı) ama bunun bilincinde değildi, olmuş olsaydı bile savaşçı girişimleri ve
söylemlerinde sözlü dilin yiğit bir öncüsü gibi davranamazdı.
c) Şair (ozan) Sanatçı Oluyor
Havelock'a göre, "İ.Ö. 700 ile 550 arasında bir dönemde, Iliade ve Odissea yazıya
emanet edildiği zaman, bu eylem "insanlık tarihinde bir gök gürültüsü gibi patlamış ama
bugünkü aşırı bilgimiz bu sesi, masanın üzerinde kağıtların hışırtısı derecesine indirmiştir".
Gerçekten yazı, bulunur bulunmaz, o zamana kadar kuşaktan kuşağa ağız yolu ile aktarılan
Sümer'in türel yasaları gibi, Iliada ve Odissea gibi metinleri de dondurmaya yaramıştır.
Birçok nedenden dolayı, günümüze kadar gelen en eski metinlerin çoğunu şiirler
oluşturmaktadır. Zaten, sözlü kültür toplumlarında şairin çok önemli bir rolü vardı, görevi dize
biçiminde ansiklopedi üretmekti. Eski Yunan'da şairler, dilbilimdeki yaratıcılıkları için
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övülmezlerdi; bu şairlere rapsodi denirdi (Yunanca rhaptein - dikmek, raptetmek ve oide- şarkı,
şiir) demek oluyordu ki, önceden yapılmış parçaları birbirine dikmekte (bağlamakta) başarılı
idiler, şiirleri utanç verecek biçimde düzensizdi. Kısaca, bu şairlerin anlatım özgürlüğü "yeni
öyküler uydurmalarında değil, halkla özel bir karşılıklı etkileyici ilişki kurmalarındaydı. Öykü
her seferinde, tek bir biçimde, tek bir konuma sokulmak zorundaydı, çünkü sözlü kültürlerde
halk çoğu zaman ateşli bir biçimde tepki göstermek eğilimindeydi". Başka bir anlatımla,
rapsodiler, yeni malzemeler bulmak yerine, eldeki konulan karşılarındaki dinleyici kitlelerine
göre yeniden düzenlemeyi yeğlerlerdi; aranan özgürlük değil, bilinen bir parçanın güçlü bir
biçimde anlatılmasıydı.
Yazıyla birlikte bu şair tipinin etkinliği yavaş yavaş azalmaya başlamıştır. Platon gibi
filozofların da eleştirileriyle, şair giderek oynadığı başrolü, etkisini ve gücünü yitirmiş ama,
buna karşılık daha geniş bir özgürlüğe kavuşarak sadece bir sanatçı, özel bir konuşma
yeteneğine sahip bir insan olmuştur. Sanatçı böylece marjinalleşmiş ama aynı zamanda
düzensiz biçimde değil, o güne kadar hiç duyulmamış bir biçimde konuşabilme olanağına
kavuşmuştur. Doğal olarak değişim, çok uzun zaman almış ve ancak basının başlamasından
birkaç yüzyıl sonra sona ermiştir. Bununla birlikte, ancak yazı sayesinde şairler yavaş yavaş
dil sınırlarına yürümeye başlamışlar ve çok kişisel duygu ve inançları ifade edebilmeyi
öğrenmişlerdir.
d) Kahramanların Yerini Sıradan İnsanlar Alıyor
Yalnız ilkel sözlü kültürlerde değil, okuma yazma düzeyi düşük olan kültürlerde de
kahramanlık öykülerini belleklerde tutmak daha kolaydı, çünkü bunlarda anlatılan olağan üstü
girişimleri unutmak olanaksızdı. Kahramanlık ve olağan dışılık günlük olaylardan daha kolay
anımsanabilir. Sonuçta, "romantik ve öğretici nedenlerden ileri gelmeyen ve salt uzun zaman
belleklerde kalacak bir biçim bulmak amacıyla, olağanüstü tipler, yani kahramanlar
yaratılmıştır. Gündelik, renksiz kişilerin bellek kültüründe yaşamaları olanaksızdır, önemli
sayılıp anımsanmak için kahraman tiplerinin standartlaştırılmaları gerekir. Bilge Nestor, öfkeli
Aşil, Kurnaz Ulisse gibi.
Demek oluyor ki, eski çağ edebiyatında, tıpkı masallardaki gibi aşırı ya da olağanüstü
tiplere çok sık rastlanmaktadır, çünkü "tek gözlü Kiklop, iki gözü olan bir canavardan ya da üç
başlı daha çok akılda kalabilir'
Yazının ve basımın yavaş yavaş insan aklını sözlü kültürün yapısından kurtarıp,
özgürlüğüne kavuşturmasıyla bu olağanüstü ve kahraman tiplerle dolu dünya da giderek
küçülmüştür. Elyazısı kültürlerde öyküler zamanla, büyük kahramanları bir yana bırakmış, ve
basımın başlamasından aşağı yukarı üç yüz yıl sonra artık olağan ve her gün karşılaşabilen
tipler ön plana çıkmaya başlamıştır.
Bu tür edebiyatta kahraman yerine anti-kahraman tiplerine bile rastlamaktayız ki bu
kişiler John Updike'ın "Rabbit Run" adlı eserinde olduğu gibi düşmana saldıracak yerde
kaçmayı yeğlemektedirler"
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sözlü geleneğin gücü-iktidarı, zincirleme düzenlemelere olanak tanıyacak biçimde
tasarlanmış, kurumsal bir düzeneği yansıtmaktaydı. Adli mahkemelerin tüm halkın dışındaki
yapısı, Solon'un keşfettiği demokrasinin gizemiydi. Bu durum, Avrupa'da yükselen popüler
yönetim tarzının tarihindeki ününe ün kattı. Areopagus Konseyi, doğuştan kazanılmış hak
iddialarını ve arazi sahibi olma şartı ile üyeliği kabul etti. Asilzadeler, hakimiyetlerini uzun süre
devam ettiremediler ve yargıçlar, din adamları sınıfının dışından da seçilebildi. İşçi sınıfı,
Areopagus'dan dışlanırken halk meclisi, işçi sınıfına yönetimde yeniden söz hakkı tanıdı.
Anayasa, her bir grubun güvenliği idare etmesi önlenerek dengeyi koruyacak biçimde
tasarlanmıştı. Halka, kendi haklarını korumak ve hukukun üstünlüğünü desteklemek için yeterli
güç-iktidar verilmişti. Tüm yurttaşlara, dava açma özgürlüğüyle yargıçların ve halk meclisinin
kararlarını temyiz etme hakkı tanınmıştı. Onlar adına müdahalede bulunan herhangi biri,
ayaktakımına başvurmakla hata edebilirdi. Hem kamu hem özel davalarda türlü kararların bir
kaydı tutuldu, hukuk davasının yapısı geliştirildi. Düzenli tutulan kayıtlar, İnsanlık girişiminin
ürünüydü.
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5. Sözlülüğün Direnci
Yazı ve basımın aracılığı ile sözlülüğün ortadan kalkması yüzyıllar sürmüştür. Bir
kültürden ötekine geçiş, ister sözlüden yazılıya, ister yazılıdan basılıya olsun, hiçbir zaman
aniden olmamıştır. Demek oluyor ki, yazı, sözlülüğü ne ortadan kaldırmış ne de birden bire
önemini azaltmıştır; tam tersine, Ong'un dediği gibi, başlangıçta bu önem daha da artmıştır,
çünkü, "ilkelerin ya da konuşmayı oluşturan yasaların bir bilim sanatı olarak örgütlenmesine
yol açmıştır.
Sözlü düşünceden çözümleyici düşünceye, eşzamanlılığa önem veren görselliğe
geçişten çok yavaş olmuştur. McLuhan'a göre "baskı tekniğinin bulunmasından yüzyıllar
sonra da düzyazı görsel olmaktan çok, sözlü bir nitelik taşımayı sürdürmüştür". Bu durumla
edebi eserlerde olduğu kadar, felsefi yazılarda da karşılaşmak mümkündür. Bilindiği gibi,
Çiçero söylevlerini kitlelere hitap ettikten sonra kaleme almıştır. Eski Yunan'da ve Roma'da
şairler, şiirlerinin okunmaktan çok dinleneceğinin bilincinde olarak yazarlardı, yani bu şiirler,
dinlenmek için yazılmışlardı. Ayrıca, Rönesans'a kadar, felsefi metinler genellikle, sözlülüğe
en yakın biçimleri yeğlemişlerdir: yalnız Platon'un diyalogları değil, çok sayıda Orta Çağ eseri
de bu eğilimin tanıklarıdır. Okuyan bir kültürde yaşamış olmasına karşı, Platon "sözcüğe ses
olarak açıkça ve derinden bağlıydı. Sokrat'ın derslerinden bazılarını sözlü ölçülerden pek uzak
olamayan çok gergin ve kısa biçimde yazmış, bununla birlikte, derslerin özgün sözlü
niteliklerini yitirmemeleri için özellikle konuşma (diyalog) yöntemini kullanmıştır. Eski
çağlardaki meslektaşlarından daha çok metinlere bağlı olan ortaçağ filozofları, yine de sözlü
anlatıma bağımlı kalmışlardır.
Örneğin, S. Thommas'ın Summa Theologiae'sinin yapısı, sözlü anlatımın büyük
etkisini taşır; o kadar ki, günümüzün okurunun kafası oldukça karışabilir. Gerçekten de
Akino'lu Thommas, kanıtlamalarını sıralı bir biçimde düzenlemiş, bölümler halinde
geliştirmemiş, tam aksine, bir dize soru sorarak işe başlamış ve önce sorularına kendi verdiği
çözümleri, sonra çözümün kendisini eleştirmiş ve en sonunda da bu karşıt görüşleri
yanıtlamıştır. Demek oluyor ki, Akinolu Thomas kanıtlamalarını tipografik insan için, çok
ayrıntılı bir çekişme biçiminin, bir tür sürekli tartışmanın kalıntısı biçiminde sunmuştur".
Günümüz okuyucusu yazıyı içselleştirdiği ve tipografik bir kültürde yaşadığı için, eski
ya da Orta Çağ'dan kalma ve hatta Rönesans devrine ait bir metni ele aldığı zaman, alışık
olduğundan tamamen değişik bir tartışma üslubuna uyum sağlamak durumundadır. Okurlar
eski dönemin yazarları tarafından okuyucu olarak değil, dinleyici olarak algılanmaktaydılar.
Gerçekten de 1500’lere kadar felsefi yapıtlar ya diyalog türünde yazılmış ya da sözlü
tartışmaları içermiştir.
"Agostino'dan Akino'lu Thommas'a ve Christian Wolffa kadar incelenen yazarlar,
genellikle yapıtlarını tartışma biçiminde yazmışlar, okuyucuları retorik ya da skolastik
diyalektiklere ortak etmişlerdir".
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Ong'a göre, sözlülüğün etkisi giderek azalmıştır ama Tudor'lar çağında bile
hissedilmektedir, bu dönemde öteki Avrupa dillerinde, de olduğu gibi, İngilizce de "büyük
ölçüde sözlülük kalıntıları içermekteydi ve hala sövgü sözcükleri, dengeli tümceler, karşı
savlar, basmakalıp sözler kullanılıyordu.
5.1. Yazıcı, "Volumen" ve "Codex
İleride üzerinde duracağımız iki kısa dönemin dışında eski ve orta çağlarda okuma
yazma fazla saygın değildi. Yalnızca din adamları ve iktidarı ellerinde tutan soylu sınıf ve
yüksek kamu görevlileri okuyup yazabiliyorlardı. Din adamları, kutsal metinleri kuşaktan
kuşağa aktarmak için, öbürleri ise diplomatik, hukuksal ve ticari belgeleri kaydetmek için
yazıyı kullanmışlardır. Demek oluyor ki, okuma yazma salt mesleğe yönelikti. Üstelik, Orta
Çağ'da cehalet o kadar yaygındı ki, kiliselere "halkın kitapları" deniyordu. Salt 5.yy.ın
sonunda, Peleponez savaşlarından sonra, Atina'da ve İmparatorluğun ilk yüzyıllarında
Roma'da çoğunluğun okuma yazma bildiği toplumlarla karşılaşırız. Bu durumu en iyi
gösteren, Aristofanes'in bir oyunundaki dizelerdir. Ünlü Yunan yazan şöyle diyor: "Atina'da
herkesin elinde bir kitap var". Herodot'a göre, kitap yazmakta kullanılan ilk hammadde,
hayvan derisinden elde edilen parşömendi; derilerin önce yağları kazınır, sünger taşıyla
yumuşatıldıktan sonra tebeşirle beyazlatılırdı. En değerli parşömen, süt danasından elde
edilirdi. Mısır'lılar papirüs, Sümer'ler kil tabletler, Çinliler önceleri ipek, daha sonra kağıt
kullanmışlar ama tahta, kurşun, mermer ve sürekli olarak düzleştirmek zorunda oldukları
balmumu tabletler üzerine de yazmışlardır. Yazmak için çiviler, tahta değnekler, kaz tüyleri
ve az çok yumuşak bir düzeyi kazıyıp türlü renklerdeki mürekkebi dağıtabilecek başka araçlar
da kullanmışlardır; mürekkep, içi boş öküz boynuzlarında saklanırdı. Çok iyi anlaşılacağı gibi,
yazı zor ve karmaşık bir işti ve eldeki malzemeler bunu daha da güçleştiriyordu. 8. Yüzyılda
Araplar tarafından Orta Doğu'da kullanılmaya başlanan kağıdın bulunmasıyla her şey daha
kolaylaştı, kağıt ancak 12. Yüzyıldan sonra Avrupa'da üretilmeye başlandı.
Bir metnin düzenlenmesindeki el becerisi ve okuma yazma bilenlerin azlığı yüzünden,
genellikle bu iş için uzman el işçilerine başvurulurdu. Böylece zamanla bir "yazıcılık" mesleği
doğdu. Genelde, eski çağın büyük yazarların yapıtlarını kendileri yazmazlar, dikte ederlerdi,
ama çok titiz olan Qumitiano bu yöntemi onaylamamış ve kullanmamıştır. Eski Çağ'ın kitapları
ya "dürülü" ya "codice" biçimindeydi. Birinciler (bunlara volumina da denirdi ve İtalyancadaki
volume (cilt) sözcüğü de buradan gelir), bir değneğe sarılmış papirüslerdi; bu değnek tahta,
fildişi ya da kemikten yapılıyordu. "Codice" adı verilenler ise çoğunlukla dikdörtgen biçiminde
olup, papirüs ya da parşömenden yapılıyordu.
Guglielmo Cavallo'nun yazdığına göre, 4. Yüzyılda "kitabın tarihinde basımdan önceki
en büyük devrime ulaşıldı": dürülüden, codice'ye geçildi". Bu değişimin nedenleri çeşitlidir.
Bunların başında parşömenin, Mısır'dan getirilmesi gereken papirüsten daha ucuz olması gelir,
ayrıca parşömen daha pratikti, çünkü, iki tarafına da yazılabiliyordu. Bazılarına göre, en önemli
neden, "Codice"lerin daha kullanışlı olmalarıydı. Bunlar daha kolay okunuyor, bir yerden bir
yere taşınıyor ve okullarda kullanılabiliyordu. Başka bazı düşünürler, bu devrimi hristiyanlığa
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ve yasacıların gereksinimlerine bağlarlar, (bu devrimi yapanların kilise ve yasa olduğu
yazılmıştır); parşömen codicelerde İncil’den parçalan ya da okuyanı ilgilendiren bazı yasaları
arayıp bulmak çok daha kolaydı. Bununla birlikte, Guglielmo Cavallo'ya göre, codice'nin
üstünlüğü, kitap üretimi ve halk arasında büyük ilişki çerçevesinde düşünülmelidir.
İlk hristiyan birimlerine kimliğini kazandıranlar "okur yazar kesim değil, politik
kaygılardan uzak, ekonomik düzeyi vasat ve entelektüel formasyonu kısıtlı dar bir çevredir. Bu
kesim arasında gerçek kitap çok zor elde edilebilirken, codiceler yaygın bir biçimde alıcısına
ulaşabiliyordu".
Kitabın teknolojik yenilenmesi, halk tabakasından gelen itici bir güç sayesinde,
"popüler romanların, özellikle dinsel metinlerin ya da teknik içerikli eserlerin" basımı ile
gerçekleşmiştir. Başka bir anlatımla, "codicenin gelişimi, alışılagelmiş kısıtlı okuyucu
çemberinin kırılmasını sağlamıştır. Bu değişimi, günümüzde ortaya çıkan cep kitapları ile
karşılaştırmak mümkündür."
İ.S. 4. Yüzyılın sonlarına doğru, parşömen kâğıdı ile kaplı, harfleri altınla yazılmış,
öncelikle dekoratif bir amaç taşıyan lüks codiceler ticari pazara sunulmuştur. Bunlar içinde,
ayinlerde ya da zengin aristokrat evlerinde kullanılan kutsal kitaplar öncelikli bir yer tutar.
Kilise ileri gelenleri kutsal kitabı elden ele dolaşan bir nesne haline dönüşmesine karşı
çıkmışlardır, zira bunlar okunmamakta, Tanrı sözcüğünün ölü olarak kaldığı kapalı eserler
durumuna gelmekteydi.
5.2. Kitaplar, Yazarlar, Antik ve Ortaçağ'da Okuyucular
El yazması eserler İ.Ö 5.yy.da Atina'da görülmeye başlar. En eskisi olmasa bile en
eskilerinden biri olduğu kesin olan ve IV.yy.a ait olduğu sanılan bir el yazması bir mezarda
bulunmuştur. Timoteo'nun İranlılar adlı eserinin bir kopyası olan bu elyazması lirik bir
kompozisyondur, yani şiirsel bir nitelik taşımaktadır. "13.yy.'ın ikinci yarısına kadar
mısralara dökülmemiş hiçbir düşüncenin halk tarafından benimsenmediği gerçeği göz
önünde bulundurulursa bu şaşılacak bir olay değildir".
Atina'da 4.yy.dan itibaren büyük ve yaygın bir okuma yazma seferberliği başlamıştır.
Kararlar halkın okuyabilmesi için mermer levhalara yazılmaktaydı. Bu yazılarda noktalama
işaretlerine, kelimeler arasındaki ayırımlara rastlanmadığı gibi satır araları da
bulunmamaktadır.
Bir eserin yayınlanması, onun halka açık bir alanda yüksek sesle okunması ve ilgili
kişilerce elden ele dolaştırılması ile gerçekleşmekteydi. İsocrate, Antidosi adlı eserinde de
söz ettiği Sofistlere Karşı adlı diyaloğunda şöyle demektedir: "bir kere yazabildikten sonra
onu dağıtıma soktum" Esas önemli, olan eserin gerçekten ilgili kişilere ulaştırılmasıdır. Bu
süreç, çağdaş araştırmacıların eserlerini dağıtmada karşılaştıkları sorunlarla eşdeğerlidir.
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Kitap ticaretinin başlangıcı bu yy.'ın ilk yansına rastlar. Kitapçı tanımlaması ilk kez
Aristomane'nin "Sahtekarlar" adlı komedisinde kullanılmıştır. Nicofane, Atina pazarında
başka tüccarların yanı sıra kitaplarını pazarlamaya çalışan kitapçıların da bulunduğunu
anlatmaktadır. Yunan tüccarların kitaplarına biçtiği değer hakkında fazla bir bilgimiz
olmamasına karşın "arz ve talep dengesi aynı günümüzdeki gibi işlemekteydi. Platon uzun
araştırmalar sonucunda Sicilya'da bulduğu ünlü pisagorcu filozof Filolao'nun 3 ciltlik kitabı
için 100 mine öderken, filozof Speusippo'nun yazıları da Aristo'ya oldukça pahalıya mal olmuş
olmalı". Samosato'lu Luciano 2.yy.'da yunan kitapçılarının son derece cahil ve kültürsüz
olduklarını vurgulayan yazılar yazmıştır. Günümüzde de adı bilinen ilk Romalı kitapçı, ünlü
hatip Çicero'nun hem arkadaşı hem de editörü olan Tito Pomponio Attico'dur. Geniş bir kültürü
olan bu kişi, birçoğu yunanlı olan çok başarılı yazıcı ve editörlerle çalışmaktaydı. Çiçero
dönemi Roma'sında en iyi editör eser sahibine en yüksek telifi veren değil -ne Romalı ne de
Yunanlı hiçbir yazar editöründen herhangi bir maddi karşılık almamıştır -eseri en az hata ile
çoğaltıp, en etkin biçimde yayabilen ve o dönemde de günümüzdeki gibi büyük sorun olan
korsan yayınlan engelleyebilen kişiydi.
Editörün kopyacıları esirler olduğu gibi yurttaşlar arasından da seçilebilmekte ve bunlar
yazdıkları satır basına ücret almaktaydılar. Roma'da bilimsel ve edebi alanlara ilgi duyanların
buluşma mekânları durumunda olan sayısız kitapçı (taberna libraria) vardı. Marziale,
eserlerinin başına bunların nerede bulunabileceklerini de yazarak kitapçıların reklamını da
yapardı: "neden sokaklarda nereye gideceğini bilmez biçimde dolaşasın, bu adresi not et, Barış
Tanrıçasının tapınağının arkasında bulunan Secondo'un dükkânına git, oradan bu kitabı satın
alabilirsin".
Kitaplar lüks baskının yanı sıra günümüzdeki gibi daha ekonomik kâğıt kullanımı ile
de yapılabiliyordu. Seneca'nın dediğine göre Yunanistan ve Roma'da gerçek okurlar kadar,
sadece salon dekorasyonu için kitap alan kişiler de vardı ki bunlar "bir esir kadar bile bilgili
değillerdi".
Ne Roma'da ne de Yunanistan'da yazar hakkı diye bir kavram yoktu. Toennes
Kleberg'in yazdığı gibi "bir kitap yazılıp ve bir biçimde dağıtıldıktan sonra hiç kimsenin
mülkiyetinde değildir. Oratio publica est: herkes bir kitabı çoğaltabilir ve kütüphanesine dâhil
edebilirdi".
Tacito ve Quintilano gibi yazarlar ekonomik açıdan bağımsızken diğerleri,
koruyuculuklarını üstlenen ve dolayısı ile onların beğenilerini tatmin etmek zorunda oldukları
mesenler tarafından finanse edilmekteydiler.
Antik çağın sonlarına doğru kitap satın alanların sayısında bir azalma görülür. Önce
kent burjuvazisi sonra senato aristokrasisi kitapçılara daha az uğramaya başlar ve cehalet
Roma'da da kitlesel bir sorun haline gelir. Cavallo'nun dediği "gibi bazı istisnalar dışında
6.yy.da kitap düşkünü geleneksel halk kitlesi ortadan kalkmış, laik anlayışın egemen olduğu
kitapçılık, yerini kilise öğretisine bırakmıştır.
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Ortaçağ'ın ilk dönemlerinde kilise her türlü kültürel faaliyet üzerinde bir tekel
oluşturmuş ve clericus litteratus ile laicus litteratus eş anlamlı hale gelmiştir. A. Petrucci'nin
belirttiği gibi 4.yy.dan 6.yy.a kadar kutsal kitap okunup yazılabilen tek eser olarak algılanırken,
6-yy.da bu inanışa bir yenisi daha eklenmiş ve büyük bir titizlikle hazırlanıp çoğaltılan bu kitap,
insanların sıkı sıkı göğüslerine bastırdıkları büyük bir tapınma ve yüceltme objesi haline
gelmiştir. Başka bir ifade ile 6. ve 7.yy.larda kitap her zaman açık olmaması gereken yazı ve
okuma aracı olmaktan çıkıp daima kapalı tutulan bir nesneye dönüşmüştür.
Kitapçıların sayısı özellikle Karolenj dönemi başında artış gösterir ve manastırlarda,
dini okullarda eserler çoğaltılmaya başlanır. Kopyalama olayı çok zor ve zahmetli bir uğraştır.
12.yy.dan kalma bir eserin giriş bölümünde bir kopyacının duygulan şöyle yansır:
"Yazıcının görevi okuru... Yazıcı bedeninin gücünü kullanırken okur ruhunu tatmin eder.
Bu nedenle, kim olursan ol sana bu eseri ulaştırmaya çalışanı aşağılama aksine yücelt. Eğer yazmayı
bilmiyorsan bunu takdir edemezsin. Sadece bu işin çok zor olduğunu bil: gözler bulanıklaşır, sırt
kamburlaşır, kaburgalar kırışır, böbrekler ve bütün beden ağrır. Bu nedenle ey okuyucu, bu sayfalan
özenle çevir, parmaklarını harflerden uzak tut, nasıl ki fırtına toprağın ürününü mahveder haşin
okuyucu da kitabı ve yazıyı yıpratır. Uzun bir yolculuktan sonra gelinen limanın gemici için bir
sığınak olması gibi kitabın son satırı da kopyacı için öyledir. Tanrı’nın hikmeti seninle olsun"

11. yy.'ın sonu ve 12. yy.'ın başlarında kentlerin oluşması ile birlikte kitapçılık tarihinde
de çok önemli ve belirgin bir gelişme başlar ve üniversite editörlüğü anlayışı yaygınlaşır. Guy
Fink Errera'nın yazdığı gibi, 12. yy. başlarında manastırların büyük yazıhaneleri dönemi
kapanmıştır. Artık çalışma saatleri dışında kalan zamanlarda rahiplere ağır ağır dikte ettirilen
ve manastır duvarları dışında hiç bilinmeyen eserlerin dönemi bitmiş, çok daha çabuk üretilip
öğrencilere ulaştırılan çalışmaların dönemi başlamıştır.
11. yy. ortalarına doğru Bologna ve Paris'te, sonra da yavaş yavaş diğer önemli
üniversite merkezlerinde pecia* (ortaçağ el yazması kitaplarının içeriğini oluşturan dörde
katlanmış ve birbirine tutuşturulmuş sayfalardan her biri) dönemi başlar. (Stationari) denilen
ve gerçek birer sanatkar olan kitap editörleri kendilerine getirilen metinleri (Exemplaria),
"aslına uygun, ya da eğer bir ders sırasında tutulan notlardan çözümleniyorsa, hocaların
yazdıklarının aynısı olduğu" belirleyen bir komisyonun onayını aldıktan sonra kopyalarlardı.
Kopyacıların aldığı ücret kitabın tümüne değil, içerdiği pecia'ların sayısına göre belirlenirdi,
bu nedenle "orijinal metin ciltlenmeden sayfa sayfa bırakılır böylece aynı metin üzerinde birden
fazla kopyacının çalışması sağlanırdı, ayrıca bu sayfalar zaman zaman öğrencilere kiralanırdı".
Eski Çağ'da olduğu gibi Orta Çağ'da da yazarlar kendi eserlerini yazmak yerine dikte
ettirirlerdi ve bu iş için sıradan değil kültürlü kişiler seçilirdi. Sant Ambtogio bu konuda bir
istisnadır. Böylece bütün orta çağ boyunca yazıcılık "spesifik bir disiplin haline dönüşmüş,
insanlar için bir gelir kaynağı olmuştur. San Tommaso gibi eserlerini kendilerinden başka
kimsenin anlayamayacağı bir el yazısı ile yazarlar da vardı. Düzeltilmiş ve kopyalanmaya hazır
olan kitaplar profesyonellerin işiydi".
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Ticaretin yaygınlaşması ve kentsel burjuvazinin ekonomik olarak güçlenmesi ile birlikte
halk arasında okuryazarlık yaygınlaşmış, okuyucu sayısı artmış ve 14. ve 15.yy.larda el yazması
kitap üretimi hız kazanmaya başlamıştır, "12. yüzyıl sonlarına kadar az sayıda ve fazla özen
gösterilmeden üretilen halk dilinde yazılmış kitaplar, bu tarihten itibaren hızla artmıştır"
5.3. Eski Çağ ve Orta Çağ'da Kütüphaneler
Coğrafyacı Strabon'a göre kitapları düzenli bir biçimde biriktiren ve Mısır krallarına
bir kütüphanenin nasıl oluşturulması gerektiği söyleyen ilk kişi Aristo'dur. Atina'da İ.O. 5 ve
4,yy.larda genel kütüphaneler yokken bazı özel koleksiyonlar ya da felsefe okullarının
kitaplıkları vardı. Küçük birer salon görünümündeki bu mekanlarda genellikle kurucusunun
ya da onun yandaşlarının eserleri bulunmakta böylece öğretilerinin sürekliliği sağlanmaya
çalışılmaktaydı.
İlk genel kütüphaneler İ.Ö. 3.yy.da kurulmuştur. Bunların en büyükleri Bergama ve
İskenderiye'de bulunanlardır. "Bu iki büyük kütüphane diğer Helenistik Dönem kitaplıkları
gibi halk kitaplığı olarak tanımlanmasına karşın "halksız", büyük ölçüde "elit" mekanlar haline
gelmişlerdir". Örneğin İskenderiye Müzesi Kütüphanesi halk için değil müze çalışanları için
tasarlanmıştır, kütüphaneden yararlanan az sayıdaki okuyucu, hükümdar tarafından onaylanan
filologlar, ve bilim adamlarıydı. Yazılı kültürün kullanımına getirilen bu sınırlama Yunan
toplumunun "okuma yazma bilmeyen ama aydın" sayılması gibi bir çelişkiyi doğurmaktadır.
Yunan kütüphanelerinin kuruluş amacı, dönemin hükümdarların büyüklük
komplekslerini tatmin etmek ve kültür politikalarını yaymaktır. Ancak metinler nerede ise
toprağa gömülü gibi gizli saklı tutulmaktaydı. Bütün bu saklama çabalarına karşın bu
kütüphanelerden gönümüze kalan eser sayısı çok azdır. Roma'da gerçek anlamda ilk halk
kütüphanesi imparatorluk döneminde kurulmuştur. Oysa özel kütüphaneler bundan aşağı
yukarı 100 yıl öncesine rastlar.
Romalılar 2.yy. ortalarından sonra savaşlarda yendikleri hükümdarların kitaplarını
savaş ganimeti olarak Roma'ya taşımaya başlamışlardır. Başkente bu yolla getirilen ilk
kütüphane, İ.Ö.168 yılında Lucio Emilio Paolo tarafından yenilgiye uğrayan Makedonya
kralına aittir.
İkinci ise İ.Ö. 68 yılında Atina'yı işgal eden Silla'nın yendiği Apellicone'nin
kütüphanesidir ve burada Aristo ile Teofrasto'nun da eserleri bulunmaktadır.
Üçüncü kütüphane İ.O. 66'da Lucio Licino Lucillo'ya yenilen Ponto Mitridate kralına
aittir. Bu kütüphaneler, adı geçen galip hükümdarların mülkiyetine geçerken, sadece
Lucullo'nun Roma'ya getirdiği kütüphane halka açılmıştır. İyi bir kütüphane oluşturmak çok
pahalı bir arzuydu. Kitaplar, üzerinde yazarın ve kitabın adı yazılı etiketlerin ziyaretçiler
tarafından kolayca okunabileceği biçimde üst üste dizilip, dolaplarda ya da kasalarda saklanırdı.
Gutenberg devrimine kadar eserin adı kitabın ilk sözcüklerinde tekrarlanırdı. Bu yöntem,
papalık eserlerinde günümüzde de kullanılmaktadır.
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Roma'da özel kütüphanelerdeki kitap sayısı çok fazlaydı. Örneğin şair Sereno
Sammonico'nun 62.000 cilt kitabı olduğu bilinmektedir.
"İmparatorluk döneminde bir moda haline gelen kütüphane sahibi olmak, saygınlığı
arttırma ve başarıya yardımcı bir rol oynamaktaydı. Kütüphanelerin sadece çalışma ve okuma
mekanları olmamasına, ziyaretçilerin düşünceleri kadar gözlerine de hitap etmelerine özen
gösterilirdi. Böylece kütüphaneleri süsleyen heykel ve tabloların sayısında bir artış oldu
Roma'da bir halk kütüphanesi kurmayı düşünen ve bu iş için ünlü eğitimci Varrone'yi
görevlendiren ilk hükümdar Jül Sezar'dır. Ancak onun öldürülmesi ile tasarı
gerçekleşmemiştir. Bundan kısa bir süre sonra İ.Ö. 39'da Roma'da Gaio Asmio Pollino
tarafından, Liberta Tapmağı'nda ilk halk kütüphanesi kurulmuştur. 10 yıl sonra İ.Ö. 28'de
İmparator Augustus Palatino'daki Apollo Tapınağı'nda ikinci kütüphaneyi açmıştır.
Bütün halk kütüphanelerinde, orada bulunan kitapları belirten kataloglar vardı. Bütün
pencereleri Doğu'ya açılan bu mekanlar, en az iki salondan oluşmaktaydı; bir salonda
yunanca, diğerinde ise latince eserler bulunurdu. Kütüphaneler, eski insanların yüksek sesle
okuma alışkanlıkları nedeni ile genellikle gürültülü yerlerdi, ayrıca buralarda yapılan kimi
zaman sert tartışmalar da bu ortamın doğmasına neden oluyordu.
Halk kütüphaneleri Batı'da Roma İmparatorluğunun yıkılması ile ortadan
kalktı.
"Genel olarak bakıldığında ilk kütüphanelerin tarihinin bir kuruluş, yıkılış ve yeniden
kuruluş zinciri olduğu görülür. Yunan ve Roma Dünyasının kitaplarını korumak ve yok etmek
isteği arasındaki denge çok hassastır. Herşey İskenderiye ile başlar. Bergama, Roma ve Atina
bunun birer uzantısıdır. Yıkımlar, yangınlar, yağmalamalar binlerce kitabın sonu olmuştur. Bu
sondan Bizans kütüphaneleri de kendilerini kurtaramamıştır. Bu nedenle eski dönemlerden
kalan kitaplar genellikle savaşların uzağında kalan bölge kitaplıklarına aittir".
Orta Çağ'da kitaplar, katedraller ve manastırlarda yoğunlaşmıştır. Bunların bir bölümü
bize ulaşmışken büyük çoğunluğu işgaller, hırsızlıklar ve özellikle yangınlar sonucunda yok
olmuştur.
İleri Orta Çağ manastır kütüphaneleri o manastırda görevli rahiplerin bakış açıları
doğrultusunda faaliyet göstermekteydi. Örneğin Benediktik rahiplerin manastırlarında "önemli
olan kitap yazmaktı, kütüphaneler okuma mekanlarından çok, disiplinli bir organizasyon
çerçevesinde kitap üretimine ağırlık vermekteydi". Domeniken ve Fransisken mezhebi
kütüphanelerinde ise ilk amaç okumaktı. "Bu nedenle kitaplar halka açılmakta, ödünç
verilmekte, düzenli olmasa da belirli bir grup tarafından kopyalanmaktaydı".
Şarlman, imparatorluk sarayı yakınlarında sayısız kitabı içeren büyük bir kütüphane
kurmayı basarmış ve ölümünden sonra bunların satılıp elde edilen gelirin fakirlere
dağıtılmasını vasiyet etmiştir.
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"Orta Çağ'da modern anlamda bir devlet modeli oluşmadığı için sivil bir kitaplıktan söz
etmek mümkün değildir, kurulanlar hükümdarların kitaplıklarıdır".
İtalya'da halk kütüphanesi anlayışı klasik eserlerin yeniden okunmaya başlandığı
14.yy.da tekrar doğar. Buna örnek olarak 1346'da Domeniken rahip Giovanni Anchieso'ya
yazdığı bir mektupta Roma'da ilk halk kütüphanesini kurmuş olan Asinio Pollione'den övgü ile
söz eden Francesco Petrarca verilebilir.
Petrarca, 1346 yılında Venedik'te oturabileceği bir eve karşılık olarak kişisel
kütüphanesini kente armağan etmeyi önermiştir. Aynı yılın 4 Eylül tarihinde toplanan Venedik
senatosu bu öneriyi reddetmiş, böylece "Batı tarihinde ilk kez devlet otoritesi, kitapların halka
sunulması konusunda bir karar almış, tüm Orta Çağ boyunca manastırlara ait olan bu ayrıcalık,
devletin kullanım alanına girmiştir." Petrarca'nın önerisi, kabul görmese bile artık halk
kütüphaneleri kurulması düşüncesinin olgunlaştığını göstermesi açısından önemlidir. Nitekim
ilk kütüphane 1441'de Cosüno İl Vecchio de Medici tarafından Floransa'da kurulmuştur. Bir
Domenikon manastırının tek bir odasında bulunan kütüphane ünlü hümanist Niccolo
Niccoli'nin eserlerinden oluşmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yazı ve basımın aracılığı ile sözlülüğün ortadan kalkması yüzyıllar sürmüştür. Bir
kültürden ötekine geçiş, ister sözlüden yazılıya, ister yazılıdan basılıya olsun, hiçbir zaman
aniden olmamıştır. Demek oluyor ki, yazı, sözlülüğü ne ortadan kaldırmış ne de birden bire
önemini azaltmıştır; tam tersine, Ong'un dediği gibi, başlangıçta bu önem daha da artmıştır,
çünkü, "ilkelerin ya da konuşmayı oluşturan yasaların bir bilim sanatı olarak örgütlenmesine
yol açmıştır. Sözlü düşünceden çözümleyici düşünceye, eşzamanlılığa önem veren görselliğe
geçişten çok yavaş olmuştur. McLuhan'a göre "baskı tekniğinin bulunmasından yüzyıllar sonra
da düzyazı görsel olmaktan çok, sözlü bir nitelik taşımayı sürdürmüştür". Bu durumla edebi
eserlerde olduğu kadar, felsefi yazılarda da karşılaşmak mümkündür.
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6. BASKI DEVRİMİ VE MATBAANIN İCADI
Kelime işaret değildir
Jacques Derrida yazıdan önce hiçbir dilsel işaret yoktur der. Fakat yazılı metnin sözlü
olana gönderme yapma niteliği göz önünde tutulursa, yazıdan sonra da dilsel bir işaretin olduğu
söylenemez. Kelimenin metinsel, görsel temsili, o ana dek bilinmeyen, yepyeni anlatım
olanaklarını serbest bıraksa da yazılan kelime gerçek bir kelime değil, sadece ikincil bir
biçimlendirme sistemidir.
Düşünce, ses dünyasına gönderme yaparak anlam kazanan, gözle görünür simgelerden
oluşan metinde değil, konuşmada barınır. Okurun bu sayfada gördüğü gerçek kelimeler değil,
belirli bir öğrenim görmüş herkesin bilincinde gerçek ya da hayali bir sesle çağrıştırabileceği
şifreli simgelerdir. Bilinçli bir insan, metni gerçek veya hatalı, dolaylı veya dolaysız
seslendirilen kelimelerin anahtarı olarak kullanmadığı sürece metin, kağıda karalanan
çizgilerden başka bir şey değildir.
Yazı ve matbaanın icadından yüzyıllar sonra da birincil sözlü gelenek sürdüğü için,
yazıyı oluşturan harfler işaret olarak hemen benimsenmemiştir. Avrupa Rönesans devrinde bile,
okur yazar simyacılar, ilaç şişelerini ve kutularını harflerle değil, çeşitli burç şekilleri vb. ile
işaretlemişlerdir. Dükkan sahipleri de, yazılı harf yerine resim-simgelerle, örneğin meyhaneyi
bir dal sarmaşıkla, berber dükkanını bir değnekle, tefeci dükkanını üç daireyle belirtiyorlardı.
Bu işaret ve yaftalar, temsil ettikleri şeyin ismi değildir; sarmaşık dalı kelimeleri meyhane
kelimesi, değnek kelimesi berber değildir. Rönesans devrinin sonuna dek isimler, zaman içinde
hareket eden kelimelerdi; bu sessiz, söylenmeyen simgeler ise başka bir şeydi. Kelimelerin
olmadığı biçimde işaretlerdi.
Kelimeleri işaret olarak görmemiz, tüm duyguları, hatta tüm insan yaşantısını görsel
benzerlerine indirgeme eğilimimizden kaynaklanır; sözlü gelenekte belki gizli olan bu eğilim,
yazı ve matbaayla pekişmiş ve elektronik kültüründe doruğuna ulaşmıştır. Ses, zaman içinde
ilerleyen bir olaydır ve zaman durmadan parçalanmadan akıp gitmektedir. Takvim veya saat
yüzeyinde zamanı birimlere bölüp, yan yana dizince zamana mekan sağladığımızı hakim
olduğumuzu sanırız.
Gerçek zaman bölünmez, aralıksızdır, dün yelkovan gece yarısını geçtiği için bugün
olmadı. Kimse gece yarısının tam nerede olduğunu bilemez, peki bilemediğine göre nasıl gece
yarısı olur? Ve dünün deneyimi, takvimde gösterildiği gibi bugüne bitişik değildir. Mekana
indirgemekle, zamanı denetlediğimizi sanıyoruz – yalnız sanıyoruz, çünkü gerçek, bölünmeyen
zaman bizi gerçek ölüme götürmektedir.
Yazı bilincin yapısını değiştirir
Birincil sözlü kültürü ayrıntılarıyla kavramak, yazının yeni dünyasını, gerçekte ne
olduğunu ve işlevsel açıdan okuryazar olan insanların ne ifade ettiğini anlamaya yarar; çünkü
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okuryazar düşünme biçimi, kendi kendine doğal güçlerden değil, yazı teknolojisinin bu güçlerin
yapısını dolaylı veya dolaysız şekillendirmesiyle çıkar. Yazı olmadan okuryazar zihni yalnız
yazarken değil, düşüncelerin sözlü anlatımında da şimdi çalıştığı gibi çalışamaz. Yazı, insan
bilincini en çok değiştiren tekil buluştur.
Yazı, hele hele matbaa, bir bakıma kehanet özelliği taşır. Kitap da, kahin veya
peygamber gibi, bir kaynağın, kitabı gerçekten söyleyen veya yazan kişinin deyişlerini aktarır.
Erişilebilse kitabın yazarına meydan okunabilir, fakat hiçbir kitapta, kitap aracılığıyla yazarına
erişilemez.
Bir metin doğrudan çürütülemez. Tamamen çürütülse bile, kitabın sözleri değişmez. Bu
nedenle kitapta öyle yazılı sözü, hemen hemen bu gerçektir anlamına gelir. Ve bu nedenle
kitaplar yakılmıştır. Herkesin yanlış dediğine doğru diyen bir metin, sonsuza dek o metin
varolduğu sürece yanlışıyla yaşar. Metin doğası gereği dik kafalı ve inatçıdır.
Baskı Devrimi ve Matbaanın İcadı
1450 yılı yaklaşık olarak Avrupa’da matbaanın icadının tarihidir. Mainz’li Johann
Gutenberg bir baskı makinesi yapmıştır. Çin ve Japonya’da matbaa uzun süredir
uygulanmaktaydı – eğer daha önce değilse, 8. yüzyıldan beri- ancak genel olarak blok baskı
olarak bilinen bir teknik kullanıyordu. Yöntem yirmi ile otuz harfli bir alfabeden çok, binlerce
ideogram kullanan kültürler için uygundu. (Çin’de 618’den 907’ye kadar hüküm süren T’ang
hanedanı bu sayede Ti pao adlı bir resmi gazeteyi halkına sunabilmişti)
Avrupa’da dünya tarihine yön veren üç büyük teknik yenilik ortaya çıkmıştır. Pusulanın
icadı uzun deniz yolculukları yapılmasını ve yeni kıtaların keşfini sağlamıştır. Barutun icadı;
top gibi ateşli ve güçlü silahların gülleyle kullanılmasını ve feodalitenin savunucusu
konumundaki derebeylerin şatolarının tehdit edilmesine ve feodalitenin egemenliğinin
bitmesine yol açmıştır.
Böylece güçlenen merkezi yönetimler çevresinde milletler ve milliyetler doğmuş ulus
devletler ortaya çıkmıştır. Matbaanın bulunmasıyla da bilginin geniş halk kitlelerine yayılarak
haberin ve enformasyonun dolaşımı sağlanmıştır.
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Şekil 2: Baskı makinesi tasviri
Dünya tarihine bakacak olursak modernleşmeyi sağlayan icatların önde gelenlerinin
kâğıt, barut ve pusula olduğu görmekteyiz. İlginç bir şekilde bu üç icadın da Doğulu toplumlar
tarafından bulunduğu ancak barut ve pusulanın aksine kâğıttan yararlanma konusunda Batılı
toplumların oldukça gerisinde kalındığı söylenebilir. Kâğıdı işleme, basımevleri kurarak kitap,
dergi ve gazeteler yayınlayarak aydınlanma yolunda önemli mesafeler kateden Batı, bu
üstünlüğünü toplumsal hayatın birçok alanına taşımıştır.
6.1. Kağıt Gereç
Tarihçe
Çağımızın 105. Yılında, Çin İmparatorluk Atölyeleri Müdürü Tsai Lun, (o sıralarda
Batı'da bilinmeyen) kağıdın üretimi konusunda betimsel bir yazanak kaleme alır:
• Çeşitli lifler (çaputlar, halatlar, kenevir, dut ağacınm kabuğu, pirinç sapları)
birbirinden ayırıldıktan ve çürütüldükten sonra bir hamur elde edilecek biçimde ezilir;
• Bu hamur suya yayılır;
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• Bu lifli ve hamurlu su, hintkamışı çubuklarından yapılmış bir elekten geçirilir.
• Büyük bir düz taş üzerinde kuruması gerekecek bir yaprak elde edilir.
Çinliler, bu gizli üretimi 751'e, bir başka deyişle Semerkant Savaşı'nda zafer kazanan
Arapların, imparatorluk birliklerine eşlik eden kağıt tüccarlarını tutsak ettikleri tarihe dek saklı
tutarlar. Sır öylesine önemlidir ki, bu insanlar, bilgilerini (en azından sözlü olarak)
aktaramamak için dillerini keserler. Bununla birlikte, Araplar ilk kez başka maddeleri (keten
ve kireç) ve yumuşak olduğu için de mısır ununu kullanacaklardır.1100'lere doğru, kağıtla
tanışacak ilk Avrupa ülkesi, o sıralarda Magrib yönetimi altında bulunan İspanya'dır. XII.
Yüzyılda bu gereci benimseyen İtalyanlar, Fransa'dan önce (XIV. Yüzyıl) tanıştıkları kağıda
belli değişiklikler getirirler, şöyle ki:
• Çaputları öğütmeye uygun değirmenler aracıyla hidrolik gücün kullanılması;
• Arapların ununun yerine hayvansal yapıştırıcının kullanılması;
• Kağıdı damgalama, onun üretildiği yeri ve formatını belirtme olanağı veren
filigranın girişi.
Kağıt uzunca bir süre zanaat girişimi olarak kalır. Ancak Hollanda, 1670'den başlayarak
onun üretimini sanayileştirmeye çalışacak ve bunun için holander adı bir makine bulacaktır:
Filigran
Su izi de denir: günümüzde en bilineni, kağıt paralarda bulunan, saydam olarak
görülebilir bir damga dizgesidir. Filigran, gereçlerin (belgeler, kitaplar) kaynağını bilme,
ayrıca onları tarihlendirme olanağı da verir (çünkü zamanla değişikliğe uğrar).
En eski izlerden biri, bir haç üzerinde duran öküz başını betimler; bir çömlek,
Auvergne'li kağıt ustalarını, dişli bir çarksa Lyon'dakileri belirtir. Bununla birlikte, kimi
yayımcılar kullandıkları kağıda filigran geçirecekler: böylece Jean de Bonnot'nun kağıdında
çapraz konumda iki top bulunacaktır.
Bu filigranı elde etmek için, metal tel durumundaki bir resmi eleğin dibine koymak ya
da lehimlemek, sonra oradan hamuru geçirmek yeterlidir. Bu parçanın bulunduğu yere çok az
hamur çöker ve böylece kağıdın daha sağlam olması sağlanır; elde edilen bu "boşluk" bir ışık
kaynağının yakınında kendini gösterir.
Filigran kullanımı seyrekleşse de, kuşkusuz kağıda belli bir "sınıf' kazandırır ve
işletmelerin "üst-düzey" iletişiminde saygınlık kazanmasını da sağlayabilir.
Kumaş artıklarından oluşan çaput-kağıt çok çabuk seyrekleşir ve o sırada diğer lifli
maddeler araştırılır. 1719'da, Reaumur, Bilimler Akademisi'nde sunduğu bir tebliğde, odundan
kağıt yapılabileceğini sezdirir. Bu yöntem ancak 1843'de uygulanır.
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Üretim:
• Çok büyük bir rende atölyesinde odun incelinceye değin rendelenir;
• Kağıdın güzel durmasında temel olan bileşenlerini (reçine, pektin, lignin) koruyan
liflere dönüştürülür; |
• Giderek incelen eleklerde defalarca süzüldükten sonra liflere önemli ölçüde su
eklenir (bir kilo hamur üretmek için bir tona yakın basınçlı su gerekir);
• Kağıdı oluşturan birbirine geçmiş lifler elde edilir;
• Kağıdın kurutulmasına geçilir. Kağıdın üretimi yaprak yaprak gerçekleşir.
1789'da, Fransız Louis Nicolas Robert, kesintisiz kağıt üretecek bir makine bulur. Artık
bir kağıt yaprağı değil de, bir rulo elde edilir. Bobin denilen günümüzdeki rulolar 500-600 kilo
ağırlığındadır.
Kesintisiz kağıt üretimi bir takım evrelerden geçer. Kağıt makinasını besleyen
hamur, suyunu bıraktığı delikli bir bezden geçer. Kağıt, üretim tezgahının çıkışında
sıkıştırılır, keçe merdanelerce düzleştirilir, kurutulur ve bobine sarılır. Kağıdın lifleri,
makinanın geçiş yönüne yöneltilir. Bu yön, genellikle ambalaj paketlerinde belirtilir; çoğu
kez, bobinlerde kesilen kağıt yaprakların uzun kenarına denk gelir. Kağıdın katlanması lifler
yönünde daha kolay olduğundan, kağıdı kimi zaman enlemesine (kağıdın uzun kenarının
dikine lifler yönünde) işlemek kaçınılmaz olur.
Makinadan çıkan her kağıt pürtüklüdür; öyleyse ona, basılma olanağı sağlayan bir
yüzey vermek gerekir: bu amaçla cila silindirinden geçirilir. Cila silindiri, bir dizi ısıtılmış
merdaneden oluşur; sayıları ne denli çok olursa kağıt o denli parlak (aşırı parlak ve kaygan)
olacaktır. Bu işlemin sağlaması, eski bir kağıt para üzerinde kolayca yapılabilir: kağıt para
ütülendiğinde, parlaklığın bir bölümüne ya da hepsine kavuştuğu görülür.
Kimyasal hamur
Mekanik hamurdan çok daha iyi niteliktedir: burada bitkisel maddelerin yongaları daha
incedir (3 cm.'den fazla değil) ve onları birleştiren bağdan yıkanarak kurtulurlar; çok saf selüloz
da böyle elde edilir. Selüloz, ne denli saf olursa, ona o denli ağartılmış denir ve ne denli az saf
olursa ona o denli ağartılmamış denir. Onu ağartmak için klor banyosuna sokmak gerekir (bu
da çok kirli bir kağıt üretimi anlamına gelir).

6.2. Değişik Kâğıt Türleri
İzlenecek (her biri özel bir kağıt kullanan) baskı yöntemi gibi, kağıt seçiminizi de çeşitli
ölçütler belirleyecektir.
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Reklamda...
Reklamda, ambalaj kağıdından, kitapçıklardan (yüksek düzeyli iletişim için yeğlenen)
şifon kağıtlarına dek bütün kağıt türleri kullanılır. Kimi ürünlerin ambalajı için plastiğe, hatta
demire bile başvurulduğu olur. Ürün iletişiminde, gereçlerin kimi zaman belli bir dizayna
uydurulması gerekse de reklamda tam tersine gereçlere uygunluk söz konusudur.
1.

Kuşe Kağıt

Bir kağıdı kuşe yapmak, ona türdeş bir yüzey verecek ve bu nedenle özellikle dört renkli
baskıyı kolaylaştıracak mineral pigmentleri sıvamaktır. Sıradan gazete kağıdından iki kez
daha pahalı olan kuşe kağıt, metre karede 64-72 gram ağırlıktadır. Ofset için çoğu kez mat
(kaba kuşelenme) ya da hafifçe parlak olarak cila silindirinden geçirilebilir (ısıtılmış cila
silindiri üzerinden geçtikten sonra parlaklaşabilir). Düşük gramajlı kağıda nitelikli renk baskısı
yapabilme olanağı verir.
Reklamda...
Kuşe kağıt, katlanabilir kitapçıkların, broşürlerin ve dergilerin yapımında sıklıkla
kullanılan gereçtir. Büyük yüzeylerde, dergilerin iç sayfalarında olduğu gibi, tanıtım
kitapçıklarının yapımında da, çoğu kez bu kağıt yeğlenir.
Bildik kuşe kağıt
Bildik kuşe, modern kuşeden ayrı olarak, salt kimyasal hamurdan oluşur ve mineral
dolgu maddesinden (25 ila 30 g/m2'ye ulaşabilen ve yüzeyde) büyük bir tabaka içerir. En iyi
baskı niteliğini sunan ve daha beyaz olan bildik kuşe, çok pahalı olduğundan, lüks işlerin
yapımında kullanılır. Yüzeyi, mat, parlak ya da çok parlak olabilir ve gramajı 70-170 g/m2
arasındadır.
Modern kuşe kağıt
İlkin, mekanik bir işlemeyle (parlatma, cila silindirinden geçirme, üstüste cila
silindirinden geçirme) tamamlanan -ya da tamamlanmayan- bir yüzey işlemesine uğratılır. Bu
seçim, elde edilmesi istenen sonuca bağlıdır: mat, yarımat, parlak, çok parlak ve kaygan,
hatta değişik yüzler (bir yüzün parlak, diğerinin mat olması gibi). Kimyasal hamurdan
üretilen bu kağıt, matlığını artırmaya yönelik olarak, belli bir orandaodun hamuru içerebilir.
Yüzeyi tam olarak düz ve kaygandır, öylesine ki, çukurbaskı (helyogravür) dahil bir çok işin
yapımına elverişlidir. Modern kuşe, aynı zamanda çok ince tramları (basılı görüntüyü oluşturan
noktalar) taşıyabilme yaran da sunar. Bu kağıt türü için 60 ile 160 g/m2 arasında değişen
gramajlar kullanılır.
Modern kuşe kimi sakıncaları da beraberinde getirir: kırılgandır ve mürekkebin
kuruması uzun sürdüğünden, kolayca leke yapabilir. Mürekkebi de o oranda parlak ve güzeldir.
Fantezi kuşenin, (tabakaya pigment eklenmesiyle) renklendirilme özelliği vardır.
69

Çok parlak kuşe (ya da cast coasted)
Genel olarak kromolüks, kromekot ya da eurokot adı verilen bu kağıdın ederi, çok
yüksektir. Mulajlı kuşe olma özelliği vardır. Sıvanan yüzey ya da yüzeyler, iyice ısıtılmış ve
kaygan bir krom silindirine henüz nemliyken konurlar. Bu yöntem, bir ya da iki yüz üzerinde
kullanılır; olası seçimler şöyledir:
•

Çok parlak canlı renkli önyüz ve mat beyaz arkayüz

•

Parlak beyaz önyüz ve mat beyaz arkayüz

•

Parlak beyaz iki yüz

•

Altın, gümüş, bakır ya da alüminyum önyüz ve mat beyaz arkayüz

•

Renkli mat önyüz ve parlak beyaz arkayüz

Çoğunlukla odunsuz olan ve ipek baskıda (serigrafi*) kullanılan bu kağıt, 80-400
g/m 'lik gramajlardadır. Basılması zor olan parlak yüzü, özel mürekkep kullanımını gerektirir.
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Reklamda...
Çok parlak kuşe, maket düzeyinde ya da dergilerin ve seçkin nitelikli plaketlerin içine
konulan kartların (encarte) yapımında kullanılır.
2. Gazete Kağıdı
Sıradan gazete kağıdı
Yüksek verimli makinalarda üretilir: mekanik hamurla (%80) kimyasal hamur (%20)
karışımından oluşan gazete kağıdı, çok donuk ancak orta beyazlıktadır. Ayrıca çabuk eskir.
Özellikle dönerbasar tipo baskının işine yarar (bobin durumundaki kağıt çok çabuk biçimde
kesintisiz basılır). Çok hafif olan gramajı 49 ile 52 g/m2 arasında değişir.
Giderek ofset dönerbasar olarak gerçekleşen gazete basımı, bu kağıdın kullanımını
seyrekleştirir; bununla birlikte, bu kağıt, mürekkebi iyi emer ve dolayısıyla çabucak kuruturdu,
ancak siyah fotografik çoğaltımların (simili (fotogravür klişesi) niteliği çok kötüydü.
Düzeltilmiş gazete kağıdı
Öncekinden daha gelişmiş bu kağıt, 1/3 oranında kimyasal hamurdan oluşur ve %10 ile
20 arasında mineral dolgu maddesi içerir (öyleyse, kuşeden daha az niteliklidir). Özellikle
gazetelerin döner basarda ofset basımı için kullanılır, çünkü fotoğraf, resimlendirme ya da
renkli metinlerin çoğaltımına olanak veren dört renkli baskıya dayanır (basım için bir gereklilik
olmuştur bu).
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Reklamda...
Reklamda, dört renkte basılan dergilerde yaşanan sevincin aynısı bu gereçten de
beklenir. Basın henüz, renklerin çevrilmelerinde o denli güçlü bir yoğunluğa ulaşmadıysa bile,
yine de hoş bir dört renkli baskı sunar.
3.Afiş Kağıdı
Ovulmuş bir kağıttır: yalnız bir yüzü kaygan, parlak görünümlü ve mürekkebe
"sevdalı"dır (sevda, baskı aşamasında olduğu gibi kuruma aşamasında da, kağıt için,
mürekkebin iyice sindirilmesine yarar). Pürtüklü olan diğer yüzü, afişin yapıştırılmasına olanak
verir. Özellikle afişe yönelik hazırlanan bu kağıt, bütün baskı yöntemlerine uygundur ve çeşitli
gramajları bulunur; en çok kullanılanları 80, 100 ve 120 g/m2'liktir.
4.Ofset Kağıtlar
Kuşe olmayan, tutkallandırılmış, odunlu ya da odunsuz (mürekkebin etkisine
dayanıklılığını artırmak için hamura ya da yüzeye kimi maddelerin eklenmesi) olan ofset
kağıtlar, perdahlı ya da parlaklık verilmiş olabilir. İstenen kullanıma uygun olan değişik
nitelikleri vardır. Kağıdın yüzü ne denli parlatılırsa (yüzeyi sıvanırsa), karmaşık reklam
işlerinin yapımına o denli uygun olur. Gündelik işler için 60 ile 95 g/m2'lik "odunlu" kağıt
kullanılır; daha titiz işler içinse, 65 ile 420 g/m2'lik "odunsuz" kağıt yeğlenecektir.
Bu kağıtlar için, beyazdan ekstra-beyaza değin pek çok beyazlık derecesi vardır; bu
kağıtlar, aynı biçimde, kitleye hafifçe sürülmüş ya da yüzeye tutkallama (SIZE-PRESS)
aracılığıyla verilmiş renkten yararlanabilirler.
Reklamda az kullanılan bu renkli kağıtların, ipek baskıda henüz belli bir geleceği
varmış gibi görünüyor. Ofsette, çoğu durumda siyah bir baskıyı gerçekleştirmek için
kullanılırlar. Sonuçta, bu kağıtları en çok kullanan yöntem (daha genel olarak fotokopi
denilen) kuru baskıdır.
5.Bristol Kağıt
Sağlamlığı ve kayganlığıyla belirginleşir: genellikle çok iyi tutkallandırılmış, ağartılan
kimyasal hamurdan oluşan bu kağıt, 150 ve 250 g/m2 arasında değişen birçok ölçüde bulunur.
Başlangıçta tipobaskı için öngörülen bristol kağıt aynı zamanda ofsete de uygun düşer,
baskısı belli bir sabır gerektirir: mürekkepler onun içine güçlükle işler, bu yüzden de kuruması
çok uzun sürer. Reklamda, ziyaret ve davet kartlarının, davetiyeler ve fişlerin hazırlanmasında
en çok yeğlenen gereçtir.
6.Kabarık Kağıt
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Parlatılmamış, düzeneği kaba ve tutkallandırılmamış, odunu bol bir kağıttır. Çok
emicidir ve çok çabuk kurur, ancak bu, aynı zamanda mürekkep tüketimini artırıcı etki yapar.
Bu yüzden, cep kitaplarının yapımı gibi gündelik baskı işleri için kullanılır.
Kimyasal hamurla yapılan üstün nitelikte kabarık bir kağıt vardır: bir çok gramajda (64
ile 140 g/m2) bulunan bu kağıt, değerli kitap yayınlarında kullanılır. Ofsette kullanılmaktan
sakınılıyorsa da, metin ve çizgi için tipo baskıya çok uygun duruma getirilmiştir. Fotogravür
klişeleri ve dört renkli klişelerde kesinlikle salık verilmez.
7.Kraft Kağıdı
Ağartılmamış çam ve köknar hamurundan üretilen bu kağıt, genellikle doğal renginde
kullanılır. Sağlam ambalajlar (çimento, gübre torbası) için parlatılan kraft kağıdı, genellikle
tutkallandırılmış, ovulmuş ve çubukludur (bunlar, görülebilen çizgilerdir); bir yüzü parlak,
diğeri pürtüklüdür. Kraft kağıdı, çok geniş formatlarda ve 40-80 g/m2 arasındaki ölçülerde olur.
Kraft kağıdı, çok dayanıklı olduğundan, özellikle ambalaja yöneliktir, ancak baskı işlerine de
elverişlidir; bu durumda, ağartılmış hamurdan yapılır.
8.Ambalaj Kağıtları
Gerçek sülfürlü kağıt
Liflerin selülozunu kısmen pelteleştiren, sülfürik aside batırılarak işlenen bir kağıttır.
Bir çok özelliği vardır: Bozulmaz, yüksek ısıya dayanır, bakterilerce kemirilebilir ve besin
dokunuşuna elverişlidir. Üstün basım niteliği olan bu kağıt, 40-72 g/m2'lik ölçülerde
bulunur.Parşömen kağıt, tutkallandırılmamış sülfürlü kağıtlar içinde yer alır.
Sıvanmış kağıt
Bir yüzü parafinlenmiştir. Sıklıkla ambalaj için (ancak yalnızca ambalaj için değil)
kullanılan yöntemdir. Yapışıcı şeritler, steril kurutmalar ve elektronik için silikonlu, lateksli
olabilir.
Krepon kağıdı
Basım için önerilmez. Herşeye karşın onu kullanıyorsanız, biliniz ki, %5-150 oranında
değişebilen pas (salt anlamıyla, baskıya geçilmeden deneme amacıyla kullanılan ve pek
söylenmese de baskı ücretine işlenen çok sayıda yaprak) burada önemlidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yazı ve basımın aracılığı ile sözlülüğün ortadan kalkması yüzyıllar sürmüştür. Bir
kültürden ötekine geçiş, ister sözlüden yazılıya, ister yazılıdan basılıya olsun, hiçbir zaman
aniden olmamıştır. Demek oluyor ki, yazı, sözlülüğü ne ortadan kaldırmış ne de birden bire
önemini azaltmıştır; tam tersine, Ong'un dediği gibi, başlangıçta bu önem daha da artmıştır,
çünkü, "ilkelerin ya da konuşmayı oluşturan yasaların bir bilim sanatı olarak örgütlenmesine
yol açmıştır. Sözlü düşünceden çözümleyici düşünceye, eşzamanlılığa önem veren görselliğe
geçişten çok yavaş olmuştur. McLuhan'a göre "baskı tekniğinin bulunmasından yüzyıllar sonra
da düzyazı görsel olmaktan çok, sözlü bir nitelik taşımayı sürdürmüştür". Bu durumla edebi
eserlerde olduğu kadar, felsefi yazılarda da karşılaşmak mümkündür.
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7.1. Kağıt ve Baskı Makinesi
Bu bölümde tanımlanan temel değişimlerin çoğu, özellikle milliyetçiliğin yükselişi,
parşömen ve kağıdın konu edildiği bölümde önceden verilmişti. Innis'e gore baskı, bir dizi
tamamlayıcı teknolojiyi simgeler: Mürekkep, yer değiştirebilir harfler, baskı makinesi ve kağıt;
bunlardan ikincisi zaman geçtikçe daha da ucuzladı. Dolayısıyla baskı makinesi teknolojisinin
ürünlerini, kağıt teknolojisinin ürünlerinden kolaylıkla ayırmak mümkün değildir.
Bu bölümün büyük kısmı, baskı teknolojisinin tanımlanmasına ya da bileşenleriyle
bunların toplum üzerinde giderek artan etkilerine ayrılmıştır. Innis'e göre dikkate değer
değişimlerden birisi de başat elektronik iletişim araçlarının ilki, yani radyonun ortaya çıkışıdır.
Innis'e göre radyo, söylenmiş sözün mekanikleşmesi anlamında bir ilki temsil etmektedir. 2.
Dünya Savaşı, gazeteyle radyo arasında bir kapışma gibi görülür. Bununla birlikte, Innis'in
açıklamaları biraz belirsiz kalır; radyoyla bağlantılandırılacak zaman-yönelimli bir
imparatorluk yoktur.
Innis, iki imparatorluğa, İngiliz İmparatorluğu ile yeni model Amerikan
İmparatorluğu'na değinir. Basılmış, ve söylenmiş, sözcüğün mekanikleşmesi İngiliz
İmparatorluğu'nun çöküşüne, yeni ulusların ulusal dilin güçlü taraftarları olmaktan
kaçınmalarına yardımcı unsurlar olarak görülür, İngiliz örf-adet hukuku geleneğinin bu yeni
uluslara geçmesi, olumlu bir gelişme olarak görülür. İngiltere'nin, hem kendi demokratik
gelenekleri hem de süre giden dünyayı etkisine alma arzusu bağlamında gerçekçi olamayacağına
işaret eder. Bu okuyuculardan bazıları, uzun bir girişten önce bu kanıya ulaşmanın biraz gereksiz
kaçtığı duygusuna kapılmış, olabilirler.
Yeni Amerikan İmparatorluğu açıkça tanımlanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri
(ABD), "mekanize olmuş iletişim, organize olmuş askeri güç sistemleriyle" gelişti ve
egemenliğin hukuka uygun {de jure) biçimde korunduğu. örf ve adet hukukunu dayatan, emperyalizmin
ise fiilen (de facto) genişlemiş olduğu yeni türde bir emperyalizmi finanse etti.
Amerikan siyasi gerçekliğinin daha kısa bir tanımını düşünmek zordur. Bu metinde
değinilen diğer İmparatorlukların tümünün benzer noktası, yayılmacı bir güç olarak kendi
rollerini kabul etmiş (ve bundan gurur duyuyor) olmalarıdır. Onlar fiilen ve hukuken
imparatorluktur. Protestan olsalar da İngiliz İmparatorluğu'nun kökenin Romalılardan geldiğine
ilişkin bir ipucu yoktur, ancak ağırlıklı olarak efsanelerle gelenekleri kullandıkları aşikardır.
Bununla birlikte Innis'in fark ettiği gibi, Amerikan mitolojisi, ana belirsizliği çözmeye çalışır.
Amerikalılar yeni Roma yüzbaşıları değildir; onlar, az da olsa pişman olmuş 'dünyanın
jandarmasıdırlar. Lejyonlarını Güney Amerika sömürgelerine değil 'karşıtlarının' ya da
'özgürlük savaşçılarının' üzerine gönderirler. Siyasi destekten yoksun muhalif eski askerler, her
nedense Winston Churchill'le eşit tutulmuşlardır. Amerika'nın ekonomik sömürgeleri, onurlu
bir imparatorluğun parçası, hatta nüfuz alanı bile değildir; onlar 'serbest piyasa ekonomisinin'
ya da 'özgür dünyanın' üyeleridir. Amerikalılar vali atamazlar; Samosa, Duvalier ve Marcos gibi
çok fazla sıkıntı vermeye başladıklarında, sadece yenisiyle değiştirilecek güvenilir müttefikler
kazanmaya çalışırlar.
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Innis'in burada Kanada'ya uyarısı, görece kısadır ve başka yerde yaptığı uyarıyla
tamamlanmak durumundadır. Avrupa'nın kültürel mirası, Kanada açısından, savunma amaçlı
kullanışlı bir bilgi gibi görülebilir; ancak daha önemlisi, örf ve adet hukuku geleneğine bağlılıktır.
Bizim beklediğimiz uyarı, olsa olsa örf ve adet hukuku ile sözlü yaşam arasında bilinen yakın
ilişkidir. Başka bir deyişle tüm metin, özellikle Kanadalılar açısından anlamlı bir tarzda
Akdenizli kökleri de dahil Avrupa kültür geleneğinin bir çözümlemesi olarak görülebilir.
Dahası değişik ülkelerdeki baskılarının çözümlenmesiyle Innis, farklılıkları özendirme
açısından yaratıcı olanakların çoğunu kaybetmediğine açıklık getirir. Bir ülkede basını bastırma
ya da sınırlandırma girişimleri komşu ülkelerde, iç bölgelerde ya da Elizabeth, dönemindeki
tiyatro sanatı gibi sınırlandırılmamış biçimler içinde karşı hareketlerle dayanışma gücü kazandı.
Ucuz baskılar özendirildi, muhalefet etkili hale geldi. Devlet kiliseyi alt etti, ayrı krallıklar
kendilerine bağlı ulusal kiliseler kurdu. Yeni devletlerin çoğu, şu ya da bu biçimde sansürü
denedi; ancak bunların çoğu, sonuçta yeni özgürlük tanımlamaları ve ucuz ve tekel karşıtı bir
basına kolay erişimle olanaklı hale gelen siyasi muhalefetin etkinliğiyle aşıldı.
Innis'in, 1500'den 1950’ye kadar içinde basımcılığın gelişiminin izlerini sürdüğü örnek,
giderek artan mekanikleşmeyle tekelleşmedir. Günümüzdeki gibi 1990'ların Kanada'sında çok
sayıda günlük gazete vardı. Fark, her birinin sadece 4-5 bin okuyucuya sahip olması ve
rekabetin büyük bir öz sermayeyi gerektirmemesiydi. Ne var ki bu dönemde, gazete, balon araçortam haline geldi, reklamcılıkla bağlantılı olarak tekel konumu kazandı. Innis'e göre bu durum,
birkaç olağanüstü yeni oluşuma öncülük etti.
Avrupa'da, gazeteler, reklamcılık üzerindeki tekellerini sürdürebilmek için radyonun
(sonunda da televizyonun) devlet tarafından denetlenmesine destek verdiler. ABD'de bilgi
tekeli, alt çalışma alanlarına ayrıldı ve sansasyon hevesiyle değersizleşti. Basım, çoğu
olanaklarını kaybetti. Associated Press sınırlı rekabete alıştı." Kitaplar gazeteleri destekledi, en
çok satan kitapların artması etkili bir ekonomik sansür biçimi gibi işledi. Sanayileşme ve çok
uluslu şirketler, bu modeli dünyanın büyük bölümüne taşıdılar ve mülkiyetçiliğin merkezi
güçlerini dengelediler. Bununla birlikte, son derece hızlı teknolojik değişim, tekellerin uzun
süreli hakimiyetlerine engel oldu. Kalıcı modeller gelişmeye zaman bulamadı. Avrupa'da
Amerikan modellerine karşı konuldu, ancak birçok saldırı da gerçekleşti. Amerikan yararcılığı,
hızlı değişimin bu modellerine ve istikrardan yoksunluğa çok uygun düşüyordu.
Innis'e göre mekan yönelimli, tüketim güdümlü bir toplumun oluşturulmasında
kullanılan yüksek hızlı baskı makinelerinin gelişiminde radikal bir istikrarsızlık gizliydi. Zamana,
dine ve arabuluculuğa yer yoktu. Bu istikrarsızlık, olası bir istikrar sağlayıcı unsur olarak güce
başvurmayı kolaylaştırdı. Çağdaş dünyadaki geçerli savunma harcamaları, Innis için şaşırtıcı
olmasa gerek. Mekanikleşmiş iletişim, süre giden yanılgı içinde, günümüz dünyası temel bir sorun
olarak, hala zaman ve mekanın önemini değerlendirmenin daha iyi araçlarını bulma
gereksinmesiyle karşı karşıya. Bu rolü, açıkça görüldüğü üzere, ne televizyon ne de şu an
yasamakta olduğumuz bilgisayarlaşma aşamasının temsil ettiği sayısal mantık oynayamadı.
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7.2. İmparatorluk ve İletişim Araçları
Çağımız açısından önemli bir eser olmayı sürdürmektedir. Innis, var olan kültürel gen
havuzunun, yaratıcılığımızın kaynağını oluşturan farklılığa eş değer olduğunu öne sürer.
İmparatorluklar durgunlaşma, gelenekselleşme eğilimindedir. Yeni teknolojiler, en azından
şimdiki, uygarlığı canlandırma eğilimindedir. Bu metinde, adına Kanadalı, Quebeck’li ya da 'dar
görüşlü' olmanın gururunu yaşamak adına, bir biçimde emperyalizme direnmenin mantıklı bir
gerekçesi bulunabilir. Bireysel olanlardan daha geniş nitelikte olan güçlerin fark edilmesi,
özellikle de bireycilik düşüncesinin, erkek ya da kadın, bireylerin amaçlarının tanımlanmasına
tüketim ve reklam olgusunun etkisiyle bu kadar yozlaştığı çağımızda oldukça zordur. Innis,
yanıtları vermez, ancak üzerinde oldukça değerli irdelemeler yaptığı bu gücün örneklerini ve
siyasi tarihin başkalaşmış biçimlerini betimler.
7.3. Loncalar Ve Tekel
Kitap çoğaltıcılarının loncalarıyla elyazmalarını üretmekle ilgilenen ! başkalarının
oluşturduğu fiyatların yüksek oluşunda etkileri olan tekel, sonradan daha düşük fiyatlarda
üretim yapma girişimlerine davetiye çıkardı. Bu girişimlerin, kitap çoğaltıcıları loncalarının
güçlü bir tekeli elinde tuttuğu Fransa'ya komşu bölgede gerçekleştirilmiş olması, Incil ya da
bunların özellikle boyutları nedeniyle oldukça yüksek fiyatlara alıcı bulan Latince çevirileri gibi
taklitlerinin üretimiyle bağlantılı olması önemliydi. 1470'te tahminen Paris'te basılmış İncil'in
bedeli, elyazması İncil'in yaklaşık beşte biri kadardı. Kutsal kitapların boyutu, parşömen el
yazmalar ve ardından baskıların ortaya çıkışını hızlandırmada önemli bir etkiye sahipti.
Almanya'nın feodal bölümleri, Fransa'nın oldukça katı merkezi kontrolünden kaçma olanağı
verdi.
Kârlar, pahalı elyazmalarının hatasız kopyalarına bağlıydı. Tıpkı el yazısı harflerine
benzeyen matbaa harfinin dökülebilmesi, sayfa düzenlemelerini geliştirmek için gerekiyordu;
ve yeterli miktara ulaşınca da sayfaları baskıya hazırlama işlemini kolaylaştırdı. Sınırlı sayıda
harfin, sayısız bileşimler içinde kullanılmasıyla kalıplaşan alfabe, aynı harflerden -ki bunlar
gereksinim duyulan bileşimlere göre monte edilebiliyordu- mekanik olarak çok sayıda
üretilmesine kolaylıkla uyarlandı. El yazısı harflerinin yönetimlerce desteklenen büyük ölçekli
çabaları gerektirdiği Çin'in aksine, alfabe, özel girişimcilerce idare edilebilen küçük ölçekli
çabalara olanak tanıdı.
7.4. Baskı Teknolojisi
7.4.1. Matbaa Harfi (Hurufat)
Çok sayıda harfi çabuk üretme sorunu, teknolojisi yüksek metal endüstrisinin
kaynaklarıyla çözümlendi. Harflerin, daha yumuşak metalin içine aktığı ve burada sertleştiği
baskı kalıpları üzerine oyulması, harf için bir kalıp sağlıyordu. Bir sayfanın düzenlenmesi için
harflerin boyutları ve uzaklıkları farklı olsa da her harfin aynı yükseklik ve genişlikte olması
gerekiyordu. Uzaklıkları değiştirmeye ve farklı baskı kalıbı harflerinin alta eklenebildiği
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ayarlanabilir kalıp, matbaa harfinin hızlı ve verimli üretimine temel oluşturdu. Ayrıca ergime
noktası düşük, sıcaklık karşısında daralmama veya genleşme tepkisi vermeyen bir metali
sağlamak önemli hale geldi. Sıcaklığın artmasıyla biri genişleyen diğeri daralan kurşun ve
antimondan oluşan alaşım, başarılı sonuçlar verdi.
7.4.2. Mürekkep
Metal matbaa harfi üretimindeki sorunların çözümüne mürekkep sorununun çözümü eşlik
etti. Oyma tahta kalıplarda metal kalıplara uygun olmayan silinmez mürekkepler kullanılıyordu.
Ressamlar, esasen boyama için uygun yağı geliştirdiler, beziryağıyla lamba isini metal matbaa
harflerine uygun mürekkebe uyarladılar.
7.4.3. Baskı Makinesi
Sonuçta, parşömen ve kâğıt basımına dönük düzenlemeler, üzeri mürekkeplenmiş matbaa
harflerine ve burgulu bir baskı makinesinde çabucak baskıya sokmaya sıkı sıkıya bağlıydı. Baskı
presini elle kaldırıp indirmedeki çabukluk, düşük maliyetli baskı için gerekliydi. Büyük boy bir
kitabın üretiminde donanım ve hammaddelere yapılan sermaye yatırımı önemliydi. Bir baskı
makinesini en azından iki dizgici ve iki baskı ustası çalıştırabiliyordu. Gutenberg İncil'inin
basımında, altı baskı makinesi kullanıldı. İlk basımcılar, 150'nin üzerinde harfin bulunduğu bir
alfabeyi, kitap çoğaltıcılarının ortaya koyduğu aletlerle harfleri bir araya getirmekte kullanılan
malzemeleri kullandılar.
7.4.4. Dağıtım ve Uygulama
Özellikle Mainz'in 1462'de yağma edilişinin ardından eğitimli basımcıların sayısındaki
artışı, Almanya ve Avrupa'daki diğer merkezlere göç izledi. Kâğıt arzı ve kitap pazarı, basımcıları
İtalya’ya çekti. Kağıt üreticileri, pazarı genişletmek için basımcılıkla ilgilenmeye başladılar.
Elyazmalarının taklitleri, basımcıları farklı bölgelerde geliştirilen çeşitli el yazısı karakterlerine uyan
matbaa harfleri üretmeye zorladı. Almanya'da gotik yazı ve gotik harfler yaygındı. İtalya'da, klasik
dönem Rönesans'ının canlanışı sırasında geliştirilen Romen karakterler ağır basıyordu. Yunanca
elyazmaları ticaretinde bir merkez niteliğindeki Venedik, Aldus'un (Aldus Manütius, 1449-1515 ç.n.) etkisiyle Yunan matbaa harflerinin üretildiği bir merkez haline geldi.
Pazar büyük, pahalı ve hantal kitaplarla dolduğundan makul fıyatlarda kullanışlı, süslü,
sekiz yapraklı kitaplar üretildi. Ardından, Vatikan yüksek mahkemesinin tutanaklarına dayanan,
daha sıkışık türde italik harfler kullanıldı. Kitap çoğaltıcılarıyla süsleme-tezhip sanatçılarının
etkisi, basımcılığın Paris'te ortaya çıkışını 1469'a kadar geciktirdi, ancak üniversitece uygulanan
bu geciktirme ve denetim, Romen matbaa harflerinin 16. yüzyılın başında ortaya çıkışını da
destekledi. Basımcılık Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'a yayıldı, Caxtom onu İngiltere'ye
tanıttı. İtalya ve Fransa dini ve klasik yapıtlar üzerinde yoğunlaştıkları için, Caxton, İngilizce
kitapları öne çıkarmaya çalıştı. Coxtom, çevirileri ve İngilizce eserleri, özellikle de Chaucer'in
eserlerini bastı.
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7.5. Baskı Makinesi Çağı
15. yüzyılın sonuna gelindiğinde, Avrupa'nın belli başlı merkezlerinde basımevleri kurulmuş
bulunuyordu. Bunlar hukuk, tıp, ticaret ve Kilise için elyazmalarının çoğaltılmasıyla ilgileniyorlardı.
Özellikle Almanya ve İngiltere'de Latince, Yunanca ve anadillerdeki elyazmalarını çoğalttılar. Bu
gelişmelerle birlikte kitap ticareti gelişti, basımevlerinin kapasitesi arttı. Yüzyıllar boyunca biriken
elyazmalarını yararlanılabilir kılma işi iyi bir çıkış yakaladı. Basımcılık, kitapların seçiminde ticari
bir kaygıyı vurgulamaktaydı, dolayısıyla üretimle ilgilenen basımcının yerini pazarlarla ilgilenen
yayına almaya başladı. Manastır sisteminin tekeli daha fazla sarsıldı. Yazılı sözün egemenliği son
buldu. "Katedraller çağı kapandı. Baskı makinesi çağı başladı".
7.5.1. Fransa’da Basımcılık
Reform Ve Baskıcı Yönetim
Almanya'da Reform hareketinin ortaya çıkışı, Kilise ve İmparatorun egemenliğindeki
bölgelerle Fransa'daki baskıcı yönetim birbirine koşuttu, Yunancanın önemi İtalya'da 16.
yüzyılın ilk çeyreğinde azaldı. Floransa'nın 1512’de düşüşünü, Roma'nın 1527’de yağmalanışını,
V. Charles'in Bologna'da taç giymesini İspanyolca’nın artan etkisi izledi. Ancak, Machiavelli'nin
eserlerinde görüldüğü üzere anadilin artan etkisi, öğrenimin çöküşünü temsil ediyordu. Fransa'da,
Paris Üniversitesi ve monarşi, Frankfurt Kitap Fuarı'nın etkisini dengeledi ve Luther yanlısı
yayınlara karşı 1534'te acımasız, baskıcı yaptırımlar getirdi. Baskı makinesinin artan verimi,
üretimi saatte 20 yapraktan 200'e çıkarttı; piyasalar üzerindeki sınırlandırmalar, 1538'den sonra
Lyon ve Paris'te isçi-işveren ilişkilerinde zorlukların yaşanmasına, Estienne gibi matbaacıların
İsviçre'ye göçüne katkıda bulundu.
Basım sanayi teşvik edildi, ancak krallık, din ve kamu düzeni üzerindeki düzenlemeler
ve sindirme amaçlı saldırılar, özellikle 1570'ten sonra Fransa'ya İthalat için, kitaplann Fransa
sınırlarının ötesinde yayınlanmasına neden oldu. 1540'ta kurulan Cizvit Tarikatı'nın etkisi,
Protestanlara karşı yürütülen ve 1572'de St. Bartholomev'in katledilmesiyle doruğa çıkan
acımasız mücadele, eğitimin çöküşünü ima ediyordu. "Kadınlar ve cahiller -her ikisi çok önemli
kazanımlardı -günah çıkartma hücresi ve vaiz kürsüsü sayesinde değerlendirildi. Muhalif bir dil
olduğundan Yunanca gözden düştü. "Dilbilim fazlasıyla Protestan bilimiydi. 'Scaliger'in
Leyden'e taşındığı tarih olan 1593'ten başlayarak, eğitim hayatında üstünlüğü Hollandalılar
ele geçirdi'. "Paris Üniversitesi’nde eğitimin 1600'lü yıllarda kötüleşmeye başlaması, Avrupa
Edebiyat tarihinde bir kırılma noktasıdır".
Matbaanın icadı ve sonuçları:
Matbaanın icadının yeni bir çağı başlattığı düşüncesi eskidir. Yeni teknik kendi içinde
önemli bir yere sahip olarak matbaa, barut ve pusula üçlüsünün bulunmasının yeni bir çağın
başlangıcına işaret ettiğini söylemek daha doğru olacaktır. İngiliz filozof Francis Bacon (15611626) bu üç icadın tüm dünyanın çehresini ve tüm yapıyı değiştirdiğini söylemiştir. Fransız
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makale yazarı Michel de Montaigne (1533-92) ise bir nesil önce Çinlilerin bin yıl boyunca
matbaayı kullanmış olduklarını okuyucularına anımsatmıştır.
1450’lerde beliren basımevi yani matbaa, 1500’lerde Avrupa’nın her yanına yayılmış
ve bol kitap kavramını yerleştirmiş, 1600’den itibaren süreli (haftalık-aylık) yayınlar belirmiş,
1700’lerde günlük gazete deneyimi gelişmiş ve 1800’lerde, kapitalizmin doruğuna erişilmekte
olduğu sırada, yeni teknik buluşlarla yüksek tirajlara ulaşılmıştı.
Baskı uygulaması Alman matbaacılar tarafından Avrupa boyunca yayılmıştır. 1500’lü
yıllarda matbaalar Avrupa’da 250’den fazla yerde kurulmuştur – bunların 80 tanesi İtalya’da,
52 tanesi Almanya’da ve 43 tanesi Fransa’da bulunuyordu. Matbaacılar 1466 yılında Basel’e,
1467 yılında Roma’ya, 1468 yılında Paris ve Pilsen’e, 1469 yılında Venedik’e, 1473 yılında
Leuven, Valencia, Cracow ve Buda’ya, 1476 yılında Westminster’e ve 1477 yılında Prag’a
ulaşmışlardı.
Bu matbaalar 1500 yılında yaklaşık 27.000 kitap üretmişlerdi – her bir baskının yaklaşık
500 olduğu düşünülürse yaklaşık olarak 13 milyon kitap Avrupa’daki 100 milyon insana
ulaştırılmıştı. Bu kitapların yaklaşık iki milyonu yalnızca Venedik’te üretilmişti. Paris 1500
yılında 181 atölye ile bir başka önemli baskı merkeziydi.
Batı’da ilk kitap 1473’te Lyon’da yayınlanır ve hemen ardından basılı haberler ortaya
çıkar. Başlangıçta belli bir düzenleri yoktur Bu düzensizlik, XV. Yüzyıl sonundan XVI. Yüzyıl
başına kadar süren ilk evrenin en önemli özelliğini oluşturur. Fransa’da yayınlanan
“occasionnel”ler (ara sıra yayınlanan süresiz gazeteler), piyasaya sunulan ve el ilanıyla gazete
arasına yerleştirebileceğiniz küçük sayfalar, sınırlı boyutta – 8 ile 16 sayfalık fasiküllerdir.
“Occasionnel”ler İtalya’da, bozuk para anlamına gelen gazzetta’dan türetilmiş bir
sözcük olan gazzette adını alıyorlardı: Bu kağıtları satın almak için kullanılan madeni para,
anlam kaymasıyla, nesnenin kendisine adını vermişti. Bunu temelinde bir kelime oyunu vardır:
Dante’nin İtalyanca’sında “gazza” geveze demektir ve Fransızca’da gevezelik etmek (jaser)
fiilini doğurmuştur. Fransa’da ise daha popüler nitelikli canard’lar ortay çıkmıştır.
(Fransızca’da hem yalan haber hem de gazete anlamına gelir).
Bilinen ilk Canard 1529 yılına aittir. Canard’lar, insanın hayal gücüne ve duyarlılığına
hitap eden, gerçek ya da uydurma tüm haberleri geniş bir kitlenin bilgisine sunmuştur. Sel
felaketleri, depremler, o dönemlerde sıkça rastlanan hayalet haberleri ve halkı heyecanlandıran
cinayetler…Yalan haberi anlatmak için kullanılan canard deyiminin ortaya çıkışı da bu tarihlere
rastlar.
Canardlar, yergi gazeteleri, duvar ilanları, hatta şehir meydanında satılan ve hiçbir
politik hedefi olmayan chansonlar (magazin gazeteleri), basının o eski zamanlardan beri geçerli
olan üç temel yönünü belirlemiştir:
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Genel haberler: occasionnel’ler, cemiyet haberleri: canard’lar; ve kamu işleri üzerine
ağırlığını koymaya çalışan fikir basını: yergi gazeteleri, duvar ilanları ve diğer magazin
gazeteleri. Söz konusu basın, bu şekliyle XVIII. yüzyıl sonuna ve hatta Avrupa’da kolektif
duyarlılığın gelişimini etkileyen dedikodu yazınıyla birlikte XIX. yüzyıla dek varlığını
korumuştur.
Bu dört yüz yıllık evrimle yapısı pekişen basın; kapitalizmin toplumsal yapıya getirdiği
değişmeye kendi dinamizmini de eklemiştir. Basın kurumunun içerdiği bu dinamizmler
şunlardır :

Konuşulanla yazılanı birbirine yaklaştırma: Halka açılış, yaygınlaşma;
dile dayalı milliyetçiliği geliştirme.

Sınıfsal oluşumu hızlandırma: Bireyi toplumun üstüne çıkarıp ( kilise
aracılığıyla Allah’la birleşme yerine ) bireyi Allah’ın karşısında serbest bırakma;
laikliğin oluşması.

Dinde kilisenin sözlü geleneğine dayalı, tartışılmaz kavramlarıyla
savaşabilecek yeni kavramlar pekiştirme.


Bilgiyi sağlıkla korumak, yaymak ve hızla aktarmak.


Kamuoyu oluşturmada yeni bir başvuru kurumu oluşturmak; bu kuruma
yeni bir ticaret alanı olarak ekonomik güç kazandırmak ve uzman (yazar) kadrolar
oluşturmak.

Açık topluma geçmenin savaşımını yapmak: Devletin, hizmetinde
olduğu toplumdan gizli şeyleri olabileceği anlayışını yıkmak.

Kendi yapısal çelişkileriyle, dinamizmin kısır döngüye dönüşmesi ve
çıkarılması savaşımı: Çıkarcı, güdümlü ve şantajcı basının belirmesi; siyasal sapmalar
ve kötüye kullanmaya karşı sansür; sansüre karşı özgürlük savaşı…
7.6. Tipografik Kültür ve Özellikleri
Guterberg'in buluşu iletişimde gerçek bir devrime neden olmuştur. Ünlü bilim tarihçisi
George Sarton oynar başlı harfleri "Rönesans'ın en büyük buluşu" olarak tanımlar. Myron
Gümore'a göre "oynar başlı harfli matbaanın icadı ve gelişimi Batı uygarlığının entelektüel
yaşamında en köklü devrime neden olmuş, düşüncelerin biçimlenmesi ve yaygınlaşmasında
yeni ufuklar açmıştır. Ve etkisi eninde sonunda insan davranışlarının her alanında kendisini
göstermiştir".
Basın tarihinin en güçlü isimlerinden biri olan S.H. Steinberg de aynı görüşe
katılmaktadır. Ona göre matbaa "bütün politik, yönetimsel, dinsel, ekonomik olaylarda, sosyal,
felsefi, edebi hareketlerde çok önemli etkiler yapmıştır. Bu hareketlerin hiç birinin matbaanın
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yardımı olmadan başarılı olması mümkün değildir. Ekonomik açıdan bakıldığında sanayi ve
ticaret sektörlerinde de matbaanın yadsınamaz bir gerçeklik olduğu görülmektedir". Çağımızın
en büyük kitle iletişimcileri, özellikle McLuhan'a göre matbaanın icadı bilgilerin saklanması ve
aktarılmasında ve hatta insanın düşünme biçiminde o kadar derin değişimlere neden olmuştur
ki, tipografik insan olarak tanımlanabilecek yeni bir insan tipinin doğuşundan söz etmek
mümkündür. McLuhan'a göre "basım kültürüne sahip bir insan ile yazı kültürü insanı arasındaki
fark okuma yazma bilen ve bilmeyen insan arasındaki fark kadar büyüktür".
Matbaanın sessiz gelişimi 1400'lü yıllarda Almanya'nın Ren bölgesinde. 3000 nüfuslu
Magonza'da, Gutenberg olarak tanınan Johannes Gensileish'in küçük dükkanında başlar.
Gutenberg büyük bir olasılıkla 1394-1395 yılları arası bir tarihte kuyumcu bir ailenin çocuğu
olarak dünyaya gelmiştir. 1428'de Magonza'de farklı politik sınıfların çatışması sonucunda
hemen hemen 20 yıl kalacağı Strasbourg'a sürgüne gitmek zorunda kalmıştır.
Strasbourg'da matbaa üzerindeki ilk çalışmalarına başlamıştır. Elde baskı yapabilmek
için gerekli olan 4 madde; kağıt baskı presi, mürekkep ve o dönemde 19.yy.a kadar değişmeden
gelen eritilmiş metalden yapılmış oynar başlı harflerdir.
Kağıt Avrupa'da 12.yy.da üretilmeye başlanmıştır, Gutenberg keten yağından yeni tip
bir mürekkep icat edilmiş ve döneminin el sanatkarlarından öğrendiği eritme tekniğini
kullanarak, kabartma harflerin üzerine eritilmiş kurşun dökerek tek bir tanesinden sayısız kopya
çıkartmayı başarmıştır.
Oynar başlı harflerin kısa sürede yıpranıp kullanılamaz hale gelmesini önlemek için
hangisinin kullanılması gerektiği farklı sertlikteki çeşitli metallerin sayısız denemelere tabi
tutulması ile anlaşılabilmiştir. Stainberg'in dediği gibi "Gutenberg oynak harfler tekniği ile
Avrupa'da sadece tipografık baskının değil, aynı zamanda modern sanayide seri üretimin temeli
olan "değiştirilebilir parçalar" anlayışının da temelini üç yüz yıl önce atmıştır".
Gutenberg 1448 yılında Magonza'ya dönmüş ve yapay yazıyı bulma çalışmalannı
burada sürdürmüştür. Kağıt ve mürekkep alabilmek için zengin bir avukat olan Johannes
Fust'dan 1450 ve 1452 yıllarında 800’er florin borç almış ve ikinci seferde kendisini
çalışmalarına ortak etmiştir. Ancak Fust 1455'de Gutenberg'den ilk verdiği borcu faizi ile geri
istemiş, mahkemenin kendisini haklı bulması sonucunda Gutenberg'in dükkanındaki harf ve
tezgahlara el koymuştur. Fust daha sonra uzun yıllar Gutenberg ile çalışmış olan Paris
Üniversitesi eski öğrencilerinden Peter Schoeffer ile ortaklık kurmuştur.
1456 yılında, günümüze kadar kırk dokuz tanesi ulaşabilen, Gutenbeg'in İncili olarak
bilinen "42 satırlık İncil" yayımlanmıştır. 14 Ekim 1457'de basım tarihi bilinen ilk eser olan
Salerio çıkmıştır. Gutenberg'in İncili ile ilgili oldukça ilginç bir hikaye Goldsmith tarafından
şöyle anlatılır: İncilin basımı biter bitmez, "şirketin finansörü olan Fust, yaptığı yatırımın
karşılığını en kısa sürede toplayabilmek için bir düzine kitabı alıp Avrupa'nın en büyük
üniversite kentlerinden biri olan Paris'e gider. Burada bulunan Sorbonne Üniversitesi'nde
onbinden fazla öğrenci okumaktadır. Ancak Confrerie des Libraires, Rehus, Enlumineurs,
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Ecrivains gibi kitap organizasyonları, Kutsal kitabın bu kadar seri bir biçimde dağıtılması
karşısında böyle bir işi ancak insan kılığında bir şeytanın yapabileceğine karar verip polisi
çağırmışlar ve Fust ilk iş gezisinden, çareyi kaçarak kurtulmakta bulmuştur"
Schoeffer daha sonra Fust'un kızı ile evlenmiş ve basımevi 1600'lü yılların başına kadar
faaliyetini sürdürmüştür. Gutenberg bir süre ekonomik zorluklar içinde yaşadıktan sonra
kendisine asil ünvanı verip himayesine alan Magonza başrahibi için çalışmaya başlamış ve
Şubat 1468'de ölmüştür. Gutenberg'in bastığı hiçbir eser üzerinde kendi adına rastlanmaz.
Sadece yaygın olarak okunan bir ansiklopedi olan Cathalicon'da ilk basımcıların çabalarına
ilişkin ve Gutenberg tarafından yazıldığı varsayılan bir açıklama yer almaktadır:
Arzusu ile dilsizleri konuşturan Yüce Tanrının yardımı ile bu saygın kitap Cathalicon,
herhangi bir kalem ya da mürekkep kullanılmadan, metal harflerin mükemmel uyumu ile
işleyen matbaada, 1460 yılında Alman topraklarındaki Magonza'da basılıp tamamlanmıştır. Bu
kent Tanrı tarafından matbaa ile ödüllendirilmiş ve ayrıcalıklı kılınmıştır. Baba, Oğul ve Kutsal
Ruh'dan oluşan 3 Kişilikli Tanrı, bu Cathalicou'u Kilisenin onurunu yayması, ve Kutsal
Meryem'i daima yüceltmesi için sana ithaf ediyorum.
İlk yıllarda basım işleri Almanların tekelinde kalmış daha sonra hızla diğer Avrupa
ülkelerine yayılmıştır. Matbaanın kurulduğu başlıca kentler: Köln (1464), Basel (1466), Roma
(1467), Venedik (1469), Paris, Nürnberg, Utrecht (1470), Milano, Napoli, Floransa (1471),
Augusta (1472), Lyon, Valencia, Budapeşte (1473), Krakov, Bruge (1474), Lubek, Bereslav
(1475), Westminister, Rostock (1476), Cenevre Palermo, Messina (1478), Londra (1480),
Anvers, Laypzig (1481) Odense (1482), Stocholom (1483).
Steinberg'e göre "üniversite kentleri matbaalar tarafından genellikle göz ardı edilirken
Köln, Paris, Valencia, Sevilla ve Napoli gibi ticaretin, bankacılığın geliştiği, yönetimlerin
bulunduğu kentler öncelik kazanmıştı.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Innis'e göre dikkate değer değişimlerden birisi de başat elektronik iletişim araçlarının
ilki, yani radyonun ortaya çıkışıdır. Innis'e göre radyo, söylenmiş sözün mekanikleşmesi
anlamında bir ilki temsil etmektedir. 2. Dünya Savaşı, gazeteyle radyo arasında bir kapışma
gibi görülür. Bununla birlikte, Innis'in açıklamaları biraz belirsiz kalır; radyoyla
bağlantılandırılacak zaman-yönelimli bir İmparatorluk yoktur. Innis, iki imparatorluğa, İngiliz
İmparatorluğu ile yeni model Amerikan İmparatorluğu'na değinir. Basılmış ve söylenmiş,
sözcüğün mekanikleşmesi İngiliz İmparatorluğu'nun çöküşüne, yeni ulusların ulusal dilin güçlü
taraftarları olmaktan kaçınmalarına yardımcı unsurlar olarak görülür, İngiliz örf-adet hukuku
geleneğinin bu yeni uluslara geçmesi, olumlu bir gelişme olarak görülür. İngiltere'nin, hem kendi
demokratik gelenekleri hem de süre giden dünyayı etkisine alma arzusu bağlamında gerçekçi
olamayacağına işaret eder. Bu okuyuculardan bazıları, uzun bir girişten önce bu kanıya ulaşmanın
biraz gereksiz kaçtığı duygusuna kapılmış, olabilirler.
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8. KİTAP ÇEŞİTLERİ VE TİPOGRAFİK KÜLTÜR
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8.1. Basılı Kitap ve Elyazması Kitap
1400'lü yılların matbaalarından çıkan ilk kitaplar büyük ölçüde elyazması eserlere
benziyordu (hatta bazılarının ilk harfleri hattatlar tarafından elle yazılmaktaydı). Bazı
araştırmalara göre, bu benzerliğin temelinde, yayıncıların okuyucuyu kandırma isteği
yatmaktadır. Oysa, bu benzerlik insanın yaratıcılığının en kadar sınırlı olduğunu
göstermektedir.
İlk basılı kitapların başına gelen, daha sonra ilk raylı arabanın da başına gelmiş, önceleri
tıpkı atlı arabalar gibi biçimlendirilmişlerdi. O dönemlerde yeniliklere çok yavaş
gerçekleşmekte ve her ilk olan şey, genellikle bir öncekinin biraz değişik bir kopyası
olmaktadır.
İlk basılı kitaplar, elyazması kitaplar ile olan mücadeleden galip çıkarak 1500'lü yıllarda
yazara sunulmuştur. Petrucci'nin gözlemlediği gibi, bu ilk kitaplar uzun yıllar, kilisenin ve
devlet otoritesinin, oynar başlı harflere, istemesine rağmen engel olmadığı, Avrupa dünyasının
merkezinden uzak bölgelerde, özellikle Rusya (Sibirya)'da etkili olmuştur"
Matbaanın yaygın bir biçimde kullanıldığı Fransa, Almanya gibi ülkelerde bile
elyazması eserler tamamen ortadan kalkmamış ancak başka işlevler kazanmıştır. Örneğin, bir
kutlama ya da festival davetiyesi elyazması ile kaleme alınırken, politik veya dinsel sansür
nedeni ile basımı yasaklanan eserler de bu biçimde yayınlanmaktadır. Bu dönemdeki el
yazmaları "resmi yazı kültürünün marjinal bölgelerinde "alt sınıfların kültürünün doğuştan
tanığı" niteliği taşımaktadır.
Kitap üretiminin ilk elli yılına ait sayısal veriler kesin olarak bilinmemektedir ancak
Champman'ın yazdığı gibi, "İstanbul'un Türkler tarafından alındığı 1453 yılında doğan bir
adam, elli yaşına geldiği zaman, en az 8 milyon kitabın basıldığına tanık olmuştur ki bu sayı,
belki de kentin Constantin tarafından kurulduğu 330 yılından beri yayınlanan el yazması
eserlerden daha çoktur.
Febvre ve Martin 1400'lerde 15-20 milyon eser basıldığını söylemektedir. Kitapların
%75'i Latince, %7.5'i İtalyanca, %5’İ Almanca, %4.5'i Fransızca yayınlanmıştır. Bunların
%45’i dinsel bir nitelik taşımaktadır. İtalya'da kitapların %50'den fazlası Venedik'te basılmıştır.
1400'lü yıllarda basılan kitapların tirajları 200'ü geçmemesine karşılık, ilk best seller'ler
de bu dönemde ortaya çıkar; bunlar Kutsal Kitap İncil ve De imitiatione Christidir ve her ikisi
de 1472-1500 yılları arasında 99 baskı yapmıştır 1500'lerde eserleri best seller olan üç yazar:
Erasmus, Luther ve Ariosto'dur. Ariosto'nun Hando Furioso adlı eseri 1532-1542 yılları
arasında 36 kere basılmış ve ilk ulusal best seller ünvanını kazanmıştır.
Önceleri eserleri basımcılar tarafından kopya edilen elyazmacılar, 15.yy. sonlarına
doğru basılı kitapları kendi elyazmaları için kullanmaya başlamışlardır. Böylece basımcılar,
elyazmacıların alışkanlıklarını terk edip, kendi sanatlarının özelliklerini daha çok kullandıkları
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dönemlerde bile elyazması eserlerle basılı eserler ayırt edilemez hale gelmiştir. Basılı kitapların
üstünlüğü karşısında bazı elyazma ustaları meslek değiştirerek tipograf, kitapçı olurken,
kimileri, emirleri doğrultusunda sanatlarını sürdürebilecekleri kimselerin himayesi altına
girmişlerdir." Johannes Trithemius'un belirttiği gibi, rahiplerin "baskı makinesi karşısında
yazmaktan asla vazgeçmeyin"', demelerine rağmen, bu dönemde kilise yazıcılarında da bir
azalma olmuştur. Rahiplerin bu konuda ısrarlı olmalarının nedeni; sabrı, itaatkarlığı ve kutsal
yazıyı öğrenmeyi teşvik etmek değil, parşömen kağıdının yıllarca yıpranmadan kalırken, basılı
eserlerin yaşamının çok kısa süreceğine olan inançlarıdır. Ayrıca rahipler basımcılarla işbirliği
içine de girmişler (Subiaco'lu Benediktik rahipleri, İtalya'da 1465 yılında Alman basımcıları
misafir etmişlerdir) yada kendileri bizzat tipografi işleri ile uğraşmaya başlamışlardır.
Basılı eserler, editörler arasında en fazla okuyucuya ulaşabilmek için başlayan yarış
nedeni ile yavaş yavaş elyazması kitaplardan farklılaşmaya başlamıştır. Örneğin, elyazmacılar
için tüketiciler değil üreticiler ön planda iken bu düşünce basım ile birlikte ters yüz olmuştur.
Kitabın yeni üretim biçiminde görülen rekabete dayalı ticari anlayış, tüketicileri cezbedici her
türlü yeniliğin hızla uygulamasına neden olmuştur. Örneğin, basımcılar rekabette üstün
gelebilmek için kolay okunabilen, kolay anlaşılabilen ve en az hata ile basılan kitapları tercih
etmişler ayrıca, kitapların içine basımdan ileri gelen hataların bir kataloğunu koymaya
başlamışlardır. McLuhan'ın dediği gibi 16.yy.da hiç kimse kitlesel bir üretim olan basılı kitabın
nasıl pazarlanacağını bilmiyordu. Bu basılı eserlerin dağıtımı elyazmaları gibi gerçekleşiyordu.
Ancak kısa bir süre sonra, yeni dağıtım noktaları oluşmaya başladı. Basımcılar, çeşitli
bölgelerde kurulan pazar ve panayırlarda halka dağıtılmak üzere yayınladıkları eserlerin
kataloglarını hazırlamaya başladılar kitapların en fazla satıldığı kent pazarları Lyon ve
Frankfurt'tu.
Kitapların tüketiciye ulaşması çok zahmetli bir süreci gerektiriyordu. Bunlar, kıymetli
olmalarına karşın ağırlıkları nedeni ile ulaşımın çok pahalı olduğu bu dönemde maliyetlerini
kurtaramıyorlardı. Bu nedenle, taşıma parasını en aza indirgemek için eserler ciltlenmeden
sayfa sayfa taşınmaktaydı. Bu yöntemin de belirli zorlukları vardı. Yollamayı yapanlar,
sayfaların sıralamasını karıştırmamak zorundaydılar ancak her seferinde alıcılardan eksik kalan
sayfalar için istekler geliyordu. O dönemde iki değişik taşıma yolu vardı: gemi ve posta arabası.
Kitaplar ya denizde ıslanma ya da uzun kara yolculuğu sırasında yıpranma tehlikesi ile karşı
karşıyaydı. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek için eserler, tahtadan yapılmış varillere
konmakta, buna rağmen ıslanmaktan, yırtılmaktan kurtulamamaktaydı.
8.2. Tipografik Kültür
Alfabenin ortaya çıkışıyla başlayan kabileleşmeden kurtulma süreci, basımın
bulunmasıyla sona ermiştir. Alfabetik kültürün tipografik evresinin nitelikleri:
a)Tekbiçimlilik b) Süreklilik c) Türdeşlik
Basım chirografik kültüre karşı çözümselliği, nesnelliği ve soyut düşünmeyi, üstün
tutmayı sürdürmüştür. Basım gözü bütün duyulardan üstün tutmuş ve böylece gözün kulağı
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yenmesi saptanmıştır. Yazı ve özellikle basım, insanın bakış açısını değiştirmiş, gözleri,
görüntüleri parça parça inceleyen dokunma duygusu gibi kullanmayıp, genel bir görüş elde
etmeyi öğretmiştir.
Basım, mnemonic (bellek yardımcısı) zorunlulukları gevşeterek toplum belleğini
değiştirmiş ama her şeyden önce dil üzerinde ezici etkileri olmuştur. Öncelikle, basım latinceyi
arıtmıştır çünkü eski yazı biçiminin bütün katılığını göze yönelik görebilme olanağını
yaratmıştır.

Bunun sonucu olarak sözdizimi yanlışlarının ve özellikle geleneksel barbarlıkların
(yabancı sözcük ve deyim kullanmanın) ortadan kalkmasına yol açmış bir düşünceyi açıklamak
ya da bir nesneyi betimlemek için yazarları dolaylı yollardan anlatmaya zorlayarak güç
durumda bırakmıştır.
Böylece yazarları latinceden uzaklaştırarak ortadan kalkmasına neden olmuştur. İkinci
olarak basım ulusal dillerin gelişmesini kolaylaştırmış ama bu, onların billurlaşması pahasına
olmuştur. Gerçekten de ekonomik kaygılar nedeni ile yayıncılar kendi dillerindeki yapıtların
basımını arttırmışlardır, bunun bir başka nedeni de okuyan halkın giderek daha laik olması ve
latinceden uzaklaşmasıdır. Basım, dillerin düzenlenmesinde ve biçimlendirilmesinde önemli
bir rol oynamıştır.
Basım ayrıca dil için acımasız bir türdeşleştirici olmuştur. Eski el yazmacıların
fantezilerini ve dizgicilerin kaprislerini eleyerek, dilbilgisi yanlışlarının ortaya çıkmasına
olanak sağlamıştır. Elyazmalı kültürün dili saptamak ya da ulusal birliği gerçekleştirmek
amacıyla bir yerli dili, kitle iletişim aracı olarak kullanmakta hiçbir yetkisi olmamasına karşın
bu gücü elinde tutan tipografik kültür, her sözcüğe belirli bir anlam verilmesine katkıda
bulunmuştur.
Tipografi, dil düzeyindeki değişimleri daha az akıcı yapmış, buna karşılık sözcükleri
zenginleştirmiş, avam dili değerlendirmiş ama bazılarını da ortadan kaldırmıştır. Birf
basımevinin olmaması sayıları az ve ekonomik güçleri zayıf olan toplumlarda ulusal dilin
kaybolmasına ya da hiç olmazsa yüksek yazın çevrelerinde kabul edilmesine yol açmıştır. Gaeic
dili, kaybolmamasını büyük ölçüde, 1546’dan beri Cymric dilinde kitaplar basılmasına
borçludur.
Tipografik devrimle meydana gelen değişimlerin temel noktaları şunlardır:
a)
olmuştur.

Yapıt hırsızlığı suç, sözcük ticari mal ve kamu yeni sanat sever

Elyazmalı kültürde edebi yazarların kim olduklarına ne okuyucular ne de öteki yazarlar
pek önem vermezlerdi. İmzasız yazmak çok yaygındı. Goldsmith'in yazdığına göre,
"Ortaçağ’da yazar ve yazarların benliği kavramı bugünkü anlama gelmiyordu. Bugün yazar
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sözcüğüne yüklediğimiz saygınlık ve çekicilik ve kitabı basılan birini büyük insan gibi
görmemiz, oldukça yeni düşüncelerdir. Ortaçağ düşünürlerinin, okudukları kitapların
yazarlarının gerçek kimliklerine karşı duydukları kayıtsızlık yadsınamaz. Öte yandan, yazarlar
da başka kitaplardan yaptıkları alıntıları belirtmeye ve kaynakça göstermeye önem vermezler,
bazen açıkça ve hiçbir yanlışa meydana vermeyecek biçimde kendilerinin olan yapıtlara bile
imza koymaktan kaçınırlardı".
Demek oluyor ki, yazarın kimliği sorunu ancak basımın sözcüğü ticari mal yaparak
sözlerin özel mülkiyet oluşu gibi yeni bir bilinç yaratmasından sonra ortaya çıkmıştır.
Tipografîk kültürle birlikte, yapıt hırsızlığı bir suç olmuş ve kaynakça göstermek zorunlu hale
gelmiştir. Binbeşyüzlerden sonra yazarların başlıca sorumluluğu haline gelmiştir. "El yazması
çağında, bir başkasının yapıtını kopya ederek yaymak övgüye değer bir eylem sayılabilirdi,
basım çağında aynı şey dava açılmasına ve tazminat ödenmesine yol açabilir
Bu devrimi yaratan değişim aynı zamanda özel yapıtların basımının elyazmalı kültür ve
tipografik kültürde farklı koşullara bağlı olmasından ileri gelmektedir. Örneğin elyazmalı
kültürde okuyucularla yazarlar arasındaki fark, tipografik kültürde olduğu kadar belirgin
değildi; öyle ki, yazarın metni ile okuyucunun notları ve yorumları aynı düzeyde önemli
sayılırdı. Aynca elyazmalı kültürde, bir kitabın yayımlanması tipografik kültürde olduğundan
daha ucuz ve daha az önemliydi.. Elyazmalı kültürde "herhangi bir okur, yazar olmaya karar
verebilirdi; ya bir bilimsel yazı yazmak ya da notlarını başkalarının okuyabileceği biçimde
derlemek yeterliydi. Bir kere derleme yapıldıktan sonra, o kişi ile yapıtları yayınlanmış öteki
yazarlar arasında hiçbir fark yoktu; doğal olarak, çok sayıda kopyaları bulunan ünlü eserler
farklıydılar".
Tipografik kültürde bir yazar, özgünlüğü oranında beğenilir, oysa Orta Çağ insanları
yazarlarda özgünlük aramazlardı. Bununla ilgili olarak, Latin kilisesinin en verimli
yazarlarından San Beneventura da Bagnoreggio'nun bir yazısı vardır; burada yazar, kitap
yazmak için dört değişik yöntem olduğunu söyler ve aşağıda göreceğimiz gibi, bunların
arasında özgün olan yazılara yer verilmemiştir.
San Bonaventura'ya "göre bir kimse, başkasının yapıtlarını hiçbir şey değiştirmeden ve
eklemeden yazabilir, o zaman kendisine salt yazıcı denir. Bir kimse, başkasının yapıtlarını
kendinin olmayan eklemelerle yeniden yazarsa ona derlemeci denir. Bir kimse, hem
başkalarının hem kendi yapıtlarını yazar ama başkalarınınkini ön plana alıp kendininkileri
açıklama biçiminde eklerse ona yorumcu denir. Bir kimse hem kendi kitabını hem de
başkalarının kitaplarını yazar ama kendininki ön planda olur ve başkalarınınkiler doğrulama ve
sağlama biçiminde olurlarsa, o kimseye yazar denmesi gerekir
Yazarlık hakkı yöntemi, yani bir yazarın kitabının satılan kopyaları karşılığında
yayımcıdan para alması, çok zor kabul edilmiştir. Basımın ilk yüzyıllarında bile yazarlar hala
eski çağlarda olduğu gibi davranmayı sürdürmüş, hibe karşılığında sanatseverlerden para
almaya uğraşmışlardır. Yazıları sürekli aforoz edildiğinden çok tutulan Rotterdam'lı Erasmus,
yayımcısının maaş bağladığı ilk yazardır. Şantaj ve leke sürmek yoluyla para kazanmak ve çıkar
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sağlamak için basımı kullanan Arotino'yu ve eski çağlarda da olduğu gibi yapıtlarının
karşılığında para alan bazı tiyatro yazarlarını saymazsak Erasmus, aşağı yukarı ikiyüz yıl bu
konumdaki tek yazar olarak kalmıştır.
Orta Çağda nasıl herkesin herhangi bir yapıtı kopya etmek hakkı vardı ise, basımın ilk
yıllarında da "bir yayımcı bir kitabı çıkardığı zaman, bir başkasının da eğer ilginç bulduysa,
aynı kitabı çıkartmaya hakkı vardı. Önceleri böyle bir davranışın pek sakıncası yoktu. Özellikle
ilk zamanlarda, geleneksel olarak el yazısı ile yazılı yayılmış ve bilinen eski metinleri
basıyorlardı.
Basılacak kitapların sayısı ve bunlara duyulan gereksinim o kadar çoktu ki, çoğunlukla
büyük zararlara yol açmadan önemli bir metnin birkaç basımını birden yapmak olanağı vardı".
Basılan kitapların sayısı arttıkça ve özellikle daha çok çağdaş yazarların yapıtlan basılmaya
başlandıkça durum güçleşti. Bu yeni durumda, yayımcının bastığı yapıtlar üzerinde bir tekeli
olmayışı, önemli ekonomik sorunlar yarattı. İlk başta, yayımcılar gerçek ayrıcalıklar isteyerek
kendilerini korumaya çalıştılar (bunlardan birincisi 1481'de Milano'lu bir yayımcı olan Andrea
de Bosiis tarafından yayınlanmıştır) ama korsan yayınlar sürdü. Örneğin, Fransa'da yayım
ayrıcalığı, "Parisli Büyük yayımcıların taşralılardan daha güçlü ve daha ünlü olmaları
sonucunda doğmuştur
Bu ayrıcalık tanınması yönteminin birçok elverişsiz yanları vardı. Uluslararası düzeyde
bir koruma sağlamıyordu, çünkü her kralın koyduğu ayrıcalıklar salt kendi ulusal sınırları içinde
geçerliydi. bundan başka, bu durum zamanla geniş, karmaşık ve çelişkili bir yasallaşmaya yol
açtı. En sonunda, başta İngiltere ve Fransa olmak üzere, bazı Avrupa memleketleri,
yayımcıların birbirleriyle olan ve yayımcılarla yazarlar arasındaki yeni kurallara bağlamaya
karar verdiler. Bu alandaki ilk yasa hükümleri 1709 tarihli İngiliz Copright Act ve bunun
Fransa'daki benzeri olan 1793 tarihli yasa idi. (Bu yasada, yazarın ölümünden sonra iki yıllık
korunma süresi tanınıyordu). Almanya'da bu konuda ilk yasa 1893'de Saksonya Weimer dükü
tarafından çıkarılan ve yazarın ölümünden sonraki koruma süresini uzatıp otuz yıla çıkaran
yasadır. Bundan ancak elli yıl sonra, 1886’da Bern anlaşması, uluslar arası karşılıklı hak ve
yetkiler ilkesini saptamıştır."
1700'ler boyunca, yazarlar yayımcılardan küçük bir karşılık almışlarsa da bundan utanç
duymuş ve sessizce geçiştirmeye çalışmışlardır. En başta Voltaire olmak üzere, birçoğu açıktan
açığa "yaşamak için yazan" o aşağılık insanlara karşı direnmişlerdir. Bununla beraber, durum
artık değişmiş ve halk, yavaş yavaş piyasayı ele geçirerek, yazar için, kazanılması ve ne yazıktır
ki bazen yaltaklanılması gereken yeni bir koruyucu konumuna girmiştir.
b) Okuma sessizleşip yaygınlaşmış ve hem özel bir eylem hem de kitle olgusu
olmuştur.
Elyazmalı kültürde okuma olayı tipografik kültürdekinden tümden değişik bir
deneyimdir. Okuyucuların elindeki metinde ve sözcükler arasında ne noktalama işaretleri, ne
de büyük harfler vardır. Kısaca, okumak şifre çözer gibi, genellikle seyirciler önünde yüksek
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sesle yapılırdı. Örneğin, bu bölümün başındaki F. Bacon'ın sözleri, Orta Çağ okuruna şu
biçimde görünürdü:
İlk insanlar tarafından bilinmeyen baskı sanatı barut ve pusulanın güç ve etkisini göz
önünde bulundurmak gerekir zira bunların icadı dünyanın görünümünü temelinden
değiştirmiştir Francis Bacon ayrıca elyazmalı kültür okuyucusunun, istediği metni elde etmek
için birçok kitaplık ve manastır dolaşıp, uzun uzun araması gerekirdi. Bindörtyüzlerin ilk
yarısında tüm Fransa'da, Plinius'un "Naturalis Historia'sının tek bir kopyası vardır, ama Niccolo
Niccoli, Lübeck'de bir kopya daha olduğunu biliyordu ve Vespasiano da Bisticci'nin yazdığı
gibi, Cosimo'ya onu elde etmeyi buyurmuş ve onun aracılığı ile Plinius Floransa'ya gelmişti.
El yazmalı kültürde kitaplar az bulunan, hatta bazen tek olan nesnelerdi. Bu yüzden
okumak bir ayrıcalık, büyük dikkat ve özen gerektiren bir işti. Bu nadir metinler elden ele
dolaşıp kullanıldıkça yıpranıp değerini yitirirdi. Elyazmalı kültürde kitap sayısının azlığını,
elde etmenin zorluğunu, okumanın ve bir yerden bir yere taşımanın çok zaman aldığını
unutmamak gerekir.
Ancak basımdan sonra okumak kitlesel bir nitelik kazanmıştır. Steinberg'e göre
"binaltıyüzlerin sonuna kadar, boş zamanı olmak ve okuyup yazabilmek salt bilginlere ve elit
sınıftan efendilere özgüydü; binyediyüzlerde tüccar orta sınıf ve özellikle kadınlar okumaktan
hoşlanmaya başladılar; binsekizyüzlerde zorunlu eğitimin başlatılması okuyucu sayısını
arttırmış ve bindokuzyüzlerde "Welfare State (Kamu Devleti) herkesin okumaktan
yararlanmasına olanak sağlayacak toplum koşullarını getirmiştir". Basımla birlikte, dinleyici
halktan okuyucu halka geçilmiş ve kitleler daha atom bilimsel, daha bireyci, daha dağınık ve
farklı olmuşlardır (bu arada çocuk ve kadın edebiyatı da başlamıştır). Gutenberg sayesinde bir
iç yaşam eylemi haline gelmiş, birçokları için bir zevk ve bir eğlence olmuş ya da din
kitaplarının çok sayıda basılması nedeni ile bir tapınma gibi kabul edilmeye başlamıştır.
Binyediyüzlerin sonuna doğru okumada bir devrim daha gerçekleşmiştir. Rolf
Engelsing'in ileri sürdüğü gibi yoğun okumadan yaygın okumaya geçilmiştir. Gerçekten
binyediyüzlerin ortasına kadar çok az sayıda kitaba sahiptiler; ellerinde salt İncil, birkaç
almanak ve bazı dinsel kitaplar vardı. Okuma, dikkatle, özenle ve saygı ile yenilenerek yapılan
bir işti. Sürekli aynı metinler okunup dururdu. Ondokuzuncu yüzyıla doğru bu durum değişmiş
ve herkesin eline gittikçe daha çok kitap geçmeye başlayınca okumak yaygınlaşmış, özgür ve
saygısız olmuştur. Kısaca, bindokuzyüzlerde göçebe okuyucu, kaçak okuyucu, metinleri
parçalayıp yer gibi atlaya atlaya okuyan yamyam okuyucu tipleri ortaya çıkmıştır. Bu çizgisel
olmayan okuma biçimi, ileride göreceğimiz gibi, üstmetin okuyucularının da okuma biçimi
olmuştur.
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Basımın İstenmeyen Sonuçları
Einstein, kalemin benden daha akıllıdır, derdi. Demek istediği, her bilim adamının (aynı
zamanda yazarın) buluşlarına (ya da yazdıklarına) bilinçsiz olarak bir çok şeyler eklediğidir.
Örneğin, rakamları bulan kimse, bilinçsiz olarak tek ve çift sayıları yaratmış ve onun
torunlarının torunları da bunlardan bazılarının aynı zamanda asal sayı olduklarını bulmuşlardır.
Aynı şey Gutenberg için de olmuş, baskı makinesi, harfleri ve mürekkebi, aklının ucundan bile
geçmeyen bir sürü sonuçlar doğurmuştur. Kısacası, baskı makinesi ondan daha akılı çıkmıştır.
a) Sessiz öğretmen kitaplar, öğrenim ve öğretim dünyasını değiştiriyorlar
Bütün orta çağ boyunca eğitim sözlü bir nitelik taşımıştır. Üniversite öğrencilerine
genellikle yazılı sınav uygulanmaz, böyle bir şey öngörüldüğünde de bunlar sınav değil
"sağlam bir sözlü eğitimin kanıtlanması" sayılırdı. Elde yeterli sayıda kitap bulunmaması
eğitimcileri, öğrencileri, çalıştıkları metinlerin hem hazırlayıcıları hem de yayımcıları haline
getirirdi.
Bu durum matbaanın bulunması ile tümden değişmiştir. Piyasayı çeşitli biçimlerde bir
sürü el kitapçığı doldurmuş, ve bunlar kendi kendisini yetiştiren kişilerin de ortaya çıkmasına
olanak sağlamıştır. İlk kez insanlar "bir çıraklık devresi geçirmeden ya da okula gitmeden, yeni
teknikleri öğrenme olanağına kavuşmuşlardır" ve bu "onlarda yeni bir özgürlük duygusu
uyandırıp, kendi kendilerini geliştirmeye itmiştir. Dilsiz öğretmenler adı verilen kitaplar,
sınıflarda ve atölyelerde verilen derslerin çoğaltılmış halinden başka bir şey değilken,
öğrencilerin öğretmenleri ile olan bağlarının kopmasına neden oluyorlardı".
Ayrıca, aynı kitabın birçok kopyasının bulunması, eğitim yöntem ve programlarının
türdeşleşmesine ve tek biçimleşmesine yardımcı olmuştur. McLuhan'ın öne sürdüğü gibi,
"taşınabilir ve bir örnek kitap, merkezi ve tek düze sınavı getirmiştir". Okumak yoluyla
bellemek eğitim sürecinin odak noktası olmuş, "bakarak öğrenmekten", "okuyarak öğrenmeye
geçilmiştir.
b) Kitap bireyciliğin ve ulusçuluğun doğmasına neden olmuştur
Basımla birlikte kısa zamanda piyasaya cep kitapları çıkmıştır. Bu küçük boyutlu
kitaplar önceleri genellikle dinsel nitelikteydiler ama bindörtyüzlerin sonunda Aldo Mazio ile
klasikler de bu biçimi almaya başladılar. Böylece kitaplar, kitaplıklardan çıkıyor, her zaman
her yerde okunabilir hale geliyor ve birer başvuru kaynağına dönüşüyordu. Basımla birlikte, o
zamana kadar özel olan okuma eylemi genelleşiyordu. Kitabın taşınabilir olması, gerekli
araçlan sağlayarak bu yeni bireyselleşme akımının gelişmesine büyük ölçüde yardımcı
olmuştur.
Basım ulusçuluğun doğmasını da desteklemiştir. Harold Innis'e göre, yazı ve papirüs
nasıl büyük imparatorlukların doğmasına yardımcı olmuşlarsa, basım ve kağıt da ulusçuluğun
doğmasında etkili olmuştur. McLuhan'a göre, "basım ve ulusçuluk birbirine bağlı kavramlardır.
96

Çünkü bir ulus ancak basın aracılığı ile kendi kendisini gözlemleme olanağına kavuşmuştur.
Görsel bir betimleme ile ortaya çıkan konuşma dili, dilbilimin sınırlarına kadar yayılmış olan
toplumsal birlikteliği görebilme olanağı sağlar". Kısaca basım, gerek halk dilini güçlendirerek,
yani uluslararası engelleri zorlayarak, gerekse merkeziyetçiliğe çok yararlı araçlar sağlayarak
temel kuralları ve gelenekleri denetlemeye ve birleştirmeye yardımcı olmuştur.
c) Halka açık ve özel kitaplıkların kurulması
Gutenberg'le birlikte, o zamana kadar kütüphaneden yoksun olan sınıflar bu ayrıcalığa
kavuşmuşlar ve Gutenberg sonrasında da halka açık kitaplıklar kurulmuştur. Eski çağlarda
olduğu gibi, binbeşyüz ve binaltıyüzlerde, özel kitaplıklar; Peter Kastett'in de dediği gibi,
kütüphanecilik tarihinde önemli yer tutar.
Febvre ve Matin'in yazdıklarına göre, bindörtyüz ve binbeşyüzlerden kalma, elimizde
katalogları bulunan 377 kütüphanenin 15O'si kiliseye bağlıydı (bunlarda 52'si üst düzey kilise
yöneticilerine, piskoposlara, baş rahiplere ve keşişlere, 18'i profesörlere ve üniversite
öğrencilerine, 35'i rahiplere ve papazlara aitti); hukukçuların elinde bulunanlar ise daha
fazlaydı; bunlardan 126'sı parlamenterlere ve kral sarayına bağlı kimselere, 6'sı yargıçlara ve
mahkeme yetkililerine, 45'i avukatlara, 10'u savcılara, 15'i noterlere aitti. Soyluların ve özellikle
taşrada oturan askerlerin ellerinde ise çok az kitaplık vardı (377 den ancak 30 kadarı). Buna
karşılık, orta sınıftan pek çok kimsenin, tüccarların ve esnafın evlerinde de özel kitaplıklar
bulunuyordu; yukarıdaki 377'den 66'sı tuhafiyecilerin, kumaşçıların, camcıların, sepicilerin,
bakkalların, ipekçilerin, peynircilerin, pastacıların, deri tüccarlarının, boyacıların,
ayakkabıcıların ve arabacıların elindeydi".
Binbeşyüzlerden sonra laik halkın sahip olduğu kitaplıkların sayısı giderek artmış, buna
karşılık kiliseye bağlı olanlar yavaş yavaş azalmıştır. Binbeşyüz ve binaltıyüzlerin kitaplıkları
arasında bilgi ve eğitim amacı ile kurulanların yanı sıra lüks ve gösteriş için kurulanlar da vardı.
Kitaplıkların kimileri çok zengindi (rahip Cuillard d'Autun 4000 cildi bir araya toplamıştı);
bazıları ise daha mütevaziydi; Örneğin, Paris'li zengin bir tüccar, ölümünden sonra
mirasçılarına sadece 170 adet kitap bırakmıştı. Bu kitaplardan bir bölümü özel mülkiyette
kalmış, ötekileri içerdikleri metinlerin çoğaltılması ile, "amaçları sahiplerinin kişisel
eğitimlerine bağlı olmayan birimler" olmuşlardır.
Ayrıca İtalya'da Kardinal Federico Borromeo'nun kurduğu Ambrosiana Kitaplığı,
Fransa'da Kardinal Mazarin'in kurduğu kitaplık türünden birçok genel kitaplık açılmıştır.
Bunlardan başka, ilk gezici kitaplıklarda binyediyüzlerde açılmıştır. Halka açık kitaplıkların
kurulmasına büyük katkıları olan iki büyük dinsel ve siyasal olay Frotestan Reformu ve Fransız
Devrimi'dir.
Ulusal kitaplıkların en büyük bölümü, binaltıyüzlerle binyediyüzler arasında çekirdek
özel kitaplıkların genişletilmesi ile oluşmuştur. "Fransa'da Bibliotheque Nationale, 5.Şarl'ın
özel kitaplığından, İtalya'daki Mediceo-LauTenziano, Cosimo ve Lorenzo de Medici'nin
kitaplığından, Almanya'daki Preussische Staatsbibhothek, Büyük Frederik Wilhelm'in
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Kitaplığı'ndan başlamış ve İngiltere'deki Robert Cotton Kitaplığı British Museum'u oluşturan
en önemli öğe olmuştur. Genel ve özel kitaplıklardan kitap çalmak eski Roma'dan beri vardı.
Cicero'nun evindeki kıymetli kitaplar uşağı tarafından çalınmıştı. Binbeşyüzlerde, Salamanca
Üniversitesi'nin Kitaplığı'ndan bir bildiri, kitapları çok fazla sevdiklerinden alıp evlerine
götürenlere, aforoz edileme cezasına çarptıracaklarını hatırlatıyordu.
d) Basım, Sansür ve Kovuşturma
Yazıya sansür uygulanması el yazmalı kültürde de vardı. Buna ilk hedef olanlar
filozoflardır. İ.Ö. 5. yüzyılda tanrılara hakaret suçuyla Pitagor sürgüne gönderilmiş, eserleri de
herkesin gözü önünde yakılmıştır. Roma İmparatorları da bu konuda Yunan devlet
büyüklerinden geri kalmıyorlardı. Toeinnes Kleberg'in yazdığına göre, "Augustus zamanında,
büyük bir olasılıkla İ.Ö. 8. yüzyıldan az önce, sözünü esirgemeyen coşkulu konuşmacı Tito
Labieno'nun bütün yazıları yakılmıştı (bu, Senatonun buyruğu ile ama doğal olarak
imparatorun isteği üzerine gerçekleşmişti). "Yaşlı Seneca, bu o zamana kadar hiç görülmemiş
bir ceza idi demiştir".
Yine de eski çağlarda suçlanan yazıların az sayıda kopyalarının bulunması ve böylece
kamuoyunu etkileyememesi yüzünden sansür, tipografik kültürde olduğundan daha az etkili
olmuştur. Nitekim, tipografik kültürde, dinsel ve sivil güçler basılmış kitapları kısa sürede
inceleyecek bir örgüt kurmuşlardır.
İlk laik sansür bürosu 1486'da Magonza'da kurulmuş ve ilk index librorum
prohibitorum" (yasaklanmış kitaplar listesi) 1559'da kilise tarafından resmen yayınlanmıştır.
Dinsel sansür, bölücü ve dine karşı metinleri baskı altına alırken, politik sansür de baştaki
güçleri kabul etmeyen ya da salt eleştiren yazıları vuruyordu. Eisenstein'in anımsattığı gibi
1600 ile 1756 yılları arasında Fransa'nın Bastile Hapishanesi'nde yazar, basımcı, kitapçı olarak
800 kişi bulunuyordu. Febvre ve Martin'e göre, "o yüzyıllarda yaşamları boyunca en az bir kere
hapse girmeyen kitapçı ya da basımcı yoktur".
Basımcılar sansürden kurtulmak için uydurma imzalar (genellikle basım yeri olarak
"yakın bir kent" diye yazılırdı), basımcının adının verilmemesi gibi çeşitli yöntemlere
başvurmuşlardı. Yazarların çoğunlukla seçtikleri yol ise ya imza koymamak ya da takma ad
kullanmaktı". Binbeşyüzlerde sansür, günümüzde olduğu gibi basımda büyük başarılara sahne
olmuştur; zaten dün olduğu gibi bugün de yasaklanan kitaplar daha çekici ve aranılır olup, daha
kolaylıkla satılır. Steinberg'e göre, "sansür tarihi, dar kafalılığın neden olduğu yanlışlıklarla
doludur".
e) Anı defteri, basımın getirdiği tinsel yaygınlaşmasının bir sonucudur
Basımın getirdiği sonuçlardan biri bireyselliği ve bunun yanı sıra zaten yazı ile beslenen
tinsel yaşamı ve içe dönüklüğü üstün tutması olmuştur. Bilincin ortaya çıkmasının en çarpıcı
sonuçlarından biri, özel bir yazı türü olan anı defterlerinin çoğalmasıdır. Ong'a göre, "yazmak
her zaman konuşmayı taklit etmektir; anı defterinde de yalancıktan kendi kendimle konuşurum.
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Ama aslında hiçbir zaman kendimle bu biçimde konuşmam, zaten istesem de yazı ve özellikle
basım olmadan bunu yapmam olanaksızdır. Anı defteri çok yeni bir yazım türüdür; 17. Yüzyıla
kadar bilinmezdi bile. Bu tür yazının gerektirdiği tekbenci düşlerin söze dökülmesi, basım
kültürünün biçimlendirdiği bir kafa yapısının ürünüdür".
Basım, anı defterleri, sözlükleri ve temel bilgi kitaplarını üretmiş ama özellikle sözlü ve
chirografik dünyanın bilmediği yazı kurallarını getirmiştir. Sözlü çağın kahramanlık
destanlarını incelersek, Ong'un dediği gibi, çizgisel konuları olmadığı, iç içe konmuş kutular
gibi birbirini" izleyen olaylar biçiminde düzenlenmiş oldukları görülür. Kısacası, destanlarda
hiçbir zaman cinayet romanlarında olduğu gibi piramit biçiminde tam bir roman yapısı yoktur.
Yalnız yazı ve tipografi, roman konusu olanağını getirmiştir. Ong şöyle der: "Yazı
bilinci arttıran bir eylemdir. Çapraşık olayların düzenli ve uyumlu biçimde anlatılması, hem
bilincin ürünü hem de bilinci uyaran kışkırtıcı bir etkendir; bu yüzden, polis romanlarındaki
tam piramit biçimi bir yapı ortaya çıktığı zaman, eylemi, kitabın kahramanı olan detektifin
bilincinde odaklandığı, simgesel olarak açıklanır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Matbaanın yaygın bir biçimde kullanıldığı Fransa, Almanya gibi ülkelerde bile
elyazması eserler tamamen ortadan kalkmamış ancak başka işlevler kazanmıştır. Örneğin, bir
kutlama ya da festival davetiyesi elyazması ile kaleme alınırken, politik veya dinsel sansür
nedeni ile basımı yasaklanan eserler de bu biçimde yayınlanmaktadır. Bu dönemdeki el
yazmaları "resmi yazı kültürünün marjinal bölgelerinde "alt sınıfların kültürünün doğuştan
tanığı" niteliği taşımaktadır. Kitap üretiminin ilk elli yılına ait sayısal veriler kesin olarak
bilinmemektedir ancak Champman'ın yazdığı gibi, "İstanbul'un Türkler tarafından alındığı
1453 yılında doğan bir adam, elli yaşına geldiği zaman, en az 8 milyon kitabın basıldığına tanık
olmuştur ki bu sayı, belki de kentin Constantin tarafından kurulduğu 330 yılından beri
yayınlanan elyazması eserlerden daha çoktur.
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9.1. Basım ve Kapitalizmin Doğuşu
Çağdaş toplumu oluşturan değişimlerin temel faktörlerinin en önemlilerinden biri
basımdır. Gutenberg devrimi birçok tarihçi açısından politika, düşünce, din ve ekonomi
açılarından dikkate alınmamış, bu devrimin getirdiği sonuçların önemi çok geç anlaşılmıştır.
Elizabeth Eisenstein the printing press as an agent of change (değişim çağını başlatan baskı
makinesi) adlı kitabında matbaanın etkilerinin ne kadar geniş ve çeşitli olduğundan bahseder:
a) Matbaa sayesinde İtalyan rönesansı yayılarak sürekli bir Avrupa rönesansına
dönüşmüştür.
b) Protestanların reform hareketi başlamış ve bu nedenle Katolik kilisesi kendine yeni
bir yön vermiştir.
c) Modern kapitalizm ortaya çıkmıştır
d) Batı Avrupa’da keşifler devri açılmıştır
e) Aile yaşamı ve devlet politikası değişmiştir.
f) O ana dek mümkün olmayan hızlı bir bilgi yayılımıyla evrensel okuryazarlık oluşmuş,
bu sayede modern bilimlerin önü açılmış ve toplumsal ve zihinsel yaşamda birçok değişimler
yaşanmıştır.
Kapitalizmin doğuşu, Max Weber’in dediği gibi protestan törelere ya da Marx’ın öne
sürdüğü gibi sınıf mücadelesine değil, 1500 ve 1600’lü yılların yayımcılarına bağlanmalıdır.
Ekonomik bir bakış açısından basımcı, el ürünlerinin yerine makine ürünlerini getirip büyük
borçlar ödemek ve parasal yardımlar sağlamak zorunda olan uygar bir iş adamı idi.
Böylece basımcı, ilk toplu üretim yolunu açmış ve ticaretin loncaların ve geç ortaçağ
kentlerinin ötesine yayılmasına neden olmuştur. Ayrıca ilk grevleri de içeren iş sorunları ile de
karşılaşmış ve kar sağlamak isteyen firmaların sürekli rekabetine karşı koymaya çalışmıştır.
Her harfin ayrı bir metal parçasına dökülüp şekillendirildiği alfabe baskısı, ruhsal açıdan
da yeni bir çığır açmıştır. Kelime, üretim sürecinin ayrılmaz bir parçası olmuş, bir tür metaya
dönüşmüştür.
Bir dizi baştan belirlenmiş işlemle, değiştirilebilir parçalardan oluşan, karmaşık ama
aynı nesnelerin üretildiği montaj hattıyla endüstri tarihinde üretilen ürün, soba, ayakkabı, silah
vb. değil, kitap olmuştur…
Yazı tamamen içselleştirildikten çok sonra bile, eski zihinsel dünyada görüntüden
ziyade işitilen ses, üstünlüğünü korumayı sürdürmüştür. Batı’da el yazması kültürü sınırlı da
olsa, sözlü niteliğini daima korumuştur. Rönesans devrinin sonuna dek, Batı eğitiminde en
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yaygın öğretilen sözel sanat hitabet olmuş ve bu durum gerek sözlü gerek yazılı söyleme örnek
oluşturmuştur.
Yazılı kaynaklar da, bugünkünün aksine gözden çok kulağa hitap edercesine kaleme
alınmıştır. Ortaçağ üniversite tez tartışmaları, edebi veya başka tür metinlerin gruplara yüksek
sesle okunması veya okurun kendi kendine kitabı yüksek sesle okuması örneklerinde görüldüğü
gibi, yazı, büyük ölçüde bilginin elden geçirilip yeniden sözlü ortama devredilmesine
yaramaktadır.
En azından 12. yüzyıla dek İngiltere’de muhasebe defterleri bile sözlü, yani yüksek sesle
okuyarak denetleniyordu. Bu eski alışkanlık günümüz İngilizce’sinin de kelime dağarcığına
yansımıştır. Muhasebe kayıtları artık gözle denetlenmesine rağmen, İngilizce’de muhasebe
defteri denetlenmesine dinleme karşılığı auditing denmektedir. Eskiden sözlü gelenek izlerini
taşıyan insanlar sayıları görerek değil dinleyerek daha iyi anlıyorlardı.
İkinci olarak basım, protestan reformunun yerleşmesinde de çok etkili olmuştur. 1517
ile 1530 arasında on üç yıl içinde Martin Luther, yapıtlarının üç yüzbinden fazla kopyasını
satmıştır. İnsanlık tarihinde ilk kez büyük bir okuyucu kitlesi, gazetecilik ve karikatür sanatları
ile birlikte, yerel dilleri kullanan bir iletişim aracının değerini yargılamıştır.
Basımcılar, reform yolunu açmışlar ve yerleşmesini sağlamışlardır. Başka bir deyişle,
kitap dini olan reformun yayılmak için Gutenberg’e ihtiyacı vardı; ortaçağ el yazmacılarının ise
Luther ve onu takip edenlerin İncil talebini karşılayacak yeterliliği yoktu.
Son olarak, matbaanın bilimsel devrime de büyük katkılarda bulunduğunu görmekteyiz.
Aslında bilginlerin ellerinde tarihte hiç görülmemiş sayıda metin bulunduğu ve her basım bir
öncekinden daha iyi olduğu için bilginler doğa kitabını okuyabilecek durumdaydılar. Gerçekten
de el yazması kitaplar her kopya edildiklerinde yanılgı ve yanlış yorum sayısı artmaktaydı.
Basımla birlikte bu durum salt değişmiştir. David Hume bu konuda şunu demiştir:
“Basımın bize sağladığı en büyük olanak, kitaplarımızı yeni baskılarında düzeltip daha
iyileştirmek gücüdür”.
Basım, verilerin derlenmesini yeni temellere oturtmuş, araştırmacılara giderek daha
kusursuz çizelgeler, taslaklar, haritalar, şemalar sağlamış, bilim adamlarını kopya etmek zorluk
ve sıkıntısından kurtarmıştır. Bilgilerin bu şekilde yeniden yönlendirilmesi bilim adamlarına
kendilerinden önce gelen araştırmacıların ellerinde olanlardan çok daha iyi kitaplıklar
sağlamıştır.
Binaltıyüzlerin birinci yansında ilk akademik-bilimsel dergiler çıkmıştır. Ilk dergiler
1605'de Anvers'de basılan Nieuwe Antwersche Tijdingne ve 1609'da Starazburg'da basılan
Ordinarii Avisa'dır; ilk gazeteler 1618 ile 1613 arasında Amsterdam, Viyana, Londra ve
Paris'de basılmşlardı". Bunların arasında en ünlüsü Fransız doktor Theophraste Renaudot
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tarafından çıkarılan ve 13.Luis'nin de katkıda bulunduğu gazetedir; ilk günlük gazete ise
1660'da Leipzig'de basılan Leipziger Zeitung'dur.
Yayımlanan bu ilk gazetelerden önce de bin üçyüzlerde büyük ticari şirketlerin merkez
ve şubeleri arasında özel mektuplaşmalar söz konusudur. Bu mektuplar, malların fiyatları,
gemilerin gidiş gelişleri, Avrupa'nın en önemli saraylarında olan bitenler hakkında haberler
içerirlerdi. Binbeşyüzlerde bu özel mektuplar basılmaya da başlanmış, ve böylece ilk haber
kitapları ortaya çıkmıştır. Bunların en eskisi 1513'de Londra'da çıkan Treve Encounter'dir; daha
sonralan bugünkü gazetelerin öncüleri olan haber bültenleri çıkmaya başlamıştır. Valerio
Castronovo'nun yazdığına göre, sırasıyla "bildiri mektupları", "seçkin öyküler", "uçan sayfalar"
gibi yayım biçimleri, binbeşyüzlerin ikinci yarısı ile binaltıyüzlerin ilk otuz yılı arasında gerçek
ve tam anlamıyla gazeteciliğin doğmasının öncüleri olmuşlardır.
Böylece, değişik tüm politik ve toplumsal gereksinimlerle birlikte dergi niteliğinde bir
haber etkinliği başlamış ve kağıt yapımı, tipografi sanatı ve posta hizmetlerinin düzeltilip
uzmanlaştırılması sağlama bağlanmıştır. Doğal olarak, el kitaplarından ya da almanaklardan
basılı kağıda geçmek birden bire olmamış, bu yeni ürün kendiliğinden bireylerin ve toplumun
ilgi ve beğenisini kazanabilecek değer, geçerlilik ve kapsama ulaşmamıştır. Tam tersine, bu
haber derleme ve yayma biçimlerinin yanı sıra varlıklarını sürdürmüşlerdir.
1680'de Frankfurter Journal 1500 kopya basmaktaydı, bu sayı benzer yayınların normal
baskısının aşağı yukarı on katıydı. Binyediyüzlerin başında gazeteler artık bugünkü biçimini
almışlardır. Okuyucu mektuplarını ve gazete yönetmeninin verdiği yanıtları basıyorlar, De Foe
ve Swift gibi büyük yazarların makalelerine yer veriyorlardı; ayrıca ödemeli küçük ilanlara da
başlamışlardır. Aslında, reklamlara yer veren ilk gazete Renaudot'un gazetesidir; bu Forges les
Eaux adh maden suyunun reklamı olup, şu biçimdeydi: "Mevsimin kuruluğu maden sularının
daha çok aranmasına neden olmuştur; bunlar arasında Forges en çok içilendir. Otuz yıl önce ilk
kez büyük hekim Martin tarafından kullanılmaya başlamış ve halkın de beğenisini kazanmıştır.
Bu gün kralın doktoru Bonnard, bu suya olan derin ve sarsılmaz inancını belirtmiş, Kral
hazretlerinin de bu sudan içtiğini ve bütün saray halkının da kendilerini örnek aldığını
bildirmiştir".
Binsekizyüzlerde günlük gazete artık "yüksek tabakanın olmaktan çıkmış ve herkesin
gazetesi olmuştur. Bu da üç koşula bağlıdır; gelişmiş toplumların yaygınlaşması, sınıflar
arasında okuma yazma bilenlerin sayısının artması, yüksek baskı ve düşük fiyat olanağı
sağlayabilmek için tipografi endüstrisinin teknik yönden ilerlemesi. Bu değişim, gazetelerin
günlük satışlarında da görülmüş ve 1870'de yedi milyondan (gelişmiş dünya nüfusu 350 milyon
iken) 1914'de (aynı bölgelerde nüfus 650 milyona çıkmışken) yetmiş milyona fırlamıştı. Yeni
makinelerin ortaya çıkması maliyeti ve satış fiyatlarını etkin biçimde düşürmüştür. 1840'da La
Presse 25.000 sayıyla, 1880'de Daily Telegraph 300.000 sayı ve aynı yıl Petit Journal 650.000
sayı ile rekor kırmışlardır. İngiliz-Boer savaşları sırasında Daily Mail'in günlük satışı bir
milyona ulaşmıştır.
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9.2. Fiziksel İletişim
Bilgi akışının ticari yolları izlemesi doğaldır. Denizden ve karadan taşıma yapan
tüccarlar aynı zamanda haber de taşımaktadır. 16. 17. ve 18. yüzyıllarda kağıt üzerinde mesajlar
Meksika’dan Peru’ya Eski Dünya’ya gümüş yolunu ya da Karayip adalarından Londra’ya şeker
yolunu izlemiştir.
16. ve 17. yüzyıllarda yeni olan şey fiziksel iletişim sorunlarının gitgide artan bir yapıda
olmasıdır. Ayrıca yönetimler de yollarla daha fazla ilgilenmişlerdir. Ancak yine de 18. yüzyılın
ortalarından önce Avrupa sistemi içinde bu alanda büyük gelişimleri görmek olanaklı
olmamıştır. Fransa’da yaklaşık 1600 yılında Grand Voger adlı yeni bir posta sistemi
kurulmuştur.
Yollara olan gereksinimin gitgide artması Avrupa ülkelerinin gitgide daha merkezi bir
yapıya bürünmesiyle olmuştur. Yönetimlerin iletişime duyduğu gereksinim ulaşım sisteminin
hızlı bir şekilde yayılmasının başlıca nedenidir.
Modern Avrupa’da su üzerinden ulaşım genellikle karadan ulaşımdan daha ucuz
olmuştur. Bir İtalyan matbaacı 1550 yılında bir kitap yükünü Roma’dan Lyon’a kara yoluyla
18 scudi bedeline karşılık, deniz yoluyla 4 scudiye gönderebileceğini hesaplamıştır.
Mektuplar normal olarak kara yoluyla taşınırdı, fakat mektup ve gazete gönderme
sistemi 17. yüzyılda Hollanda’nın geliştirdiği kanal mavnaları aracılığı ile yapılmaya
başlamıştır. Mavnaların ortalama hızı saatte dört milden biraz fazladır. Bu, at üzerindeki bir
kurye ile karşılaştırıldığında oldukça yavaştır. Diğer taraftan servis düzenli, sık ve ucuzdur.
İletişim yalnızca Amsterdam ve küçük kasabalar arasında değil, aynı zamanda küçük
kasabaların birbirleri arasında sağlanabiliyordu. 1837 yılında, elektrikli telgrafın bulunmasıyla
birlikte mesaj iletişimi ve ulaşımın geleneksel bağlantısı kırılmıştır.
9.3. Sözlü İletişim
Sözlü iletişimin önemli bir alanı, başta bir öykünün şarkı şeklinde anlatıldığı baladlar
olmak üzere, şarkı idi. Erken dönem modern Avrupa’da baladlar son derece yaygın olarak
biliniyordu. Onları formülleştirmek ve konularına göre sınıflandırarak tanımlamak zor değildi.
Örneğin kan kırmızısı şarap ya da süt beyazı kısrak Homeros’un şarap koyusu deniz
betimlemesinde olduğuna benzer yapıya sahiptir.
Söylenti de sözlü posta hizmetinin çok hızlı yayılan bir türü olarak görülmektedir.
Gönderilen iletiler her zaman doğru olarak algılanmazdı, bazen politik nedenlerle gözardı edilir
ve karmaşa dönemlerinde bir taraf diğerini sürekli olarak söylenti yaymak ile suçlardı.
Söylentinin erken dönem modern Avrupa’daki örneklerinde 1566 yılında Kuzey Fransa ve
Hollanda’da yerleşik geleneklere karşı çıkma hareketi olarak görülür.
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Bu dönemdeki sözlü kültürün yalnızca akademik çevreler, bilimsel topluluklar, salonlar,
kulüpler ve kafeler ile sınırlı olduğu düşünülmektedir. Kitapçılar da toplumsal merkez olarak
önemli bir işleve sahiptir.
Ticaret hayatındaki gelişmeler sözlü iletişim için önemli sonuçlara neden olmuştur.
Bruges (1409), Antwerp (1460), Lyons (1462), Amsterdam (1530), Londra (1554), Hamburg
(1558) ve Kopenhag (1624) borsaları kurulmuş, şirketlerden hisse almak standart bir uygulama
olmuştur. Fiyatların aşağı ya da yukarı hareketi için çeşitli söylentiler çıkarılabilmiştir.
Sözlü iletişimin merkezleri arasında tavernalar, halk hamamları ve kafeler de
bulunmaktadır. İstanbul 16. yüzyılın sonlarında yaklaşık 600 olan kafeleriyle ünlüydü. Öykü
anlatıcılar oralarda gösteriler yapmışlardır. Kraliçe Anne döneminde (1702-1714) Londra’da
en azından 500 kafe bulunduğu bilinmektedir.

Şekil 3: Osmanlı’da en önemli kamusal alanların başlıca mekanı kahvehaneler idi. Eğer
kahvehanede gazete okunuyorsa kıraathane adını alırdı. 19. yüzyıl’da İstanbul
kahvehanelerinden bir görüntü.
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Şekil-4 : Meddah minyatür örneği
Bu mekanlarda çok farklı müşteriler çok farklı konuşmalar yaparlardı. Garraway’s ya
da Grecian kafelerinde daha çok bilimsel tartışmalar yapılırdı. Sir İsaac Newton (1642-1727)
burada sık sık görülürdü. 18. yüzyılın ortalarında, Slaugter Kafe, William Hogarth (1697-1764)
dahil olmak üzere pek çok sanatçı için buluşma noktasıydı. Pek çok şehirdeki yetkililer bu
buluşma noktalarının etkinliğini azaltmak ve denetim altında tutabilmek için çeşitli yaptırımlar
uygulamışlardır.
9.4. Yazılı İletişim
Erken dönem Avrupa’da yazı öncelikli olarak ticari yaşamda gerekliydi. Hesap
yapabilmek ve yazı yazabilmek tüccarlar için büyük bir önem taşıyordu. Dördüncü ve beşinci
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yüzyılda Floransa’dakine benzer olarak özel hesaplama okullarında yazı ve aritmetik
öğretiliyordu.
Burada eğitim alan çocuk ve gençlerden beklenen iyi bir tüccar ya da muhasebeci
olmalarıydı. Akdeniz’deki diğer şehirlerde olduğu gibi, Floransa da bir noter kültürüne sahip
olarak malların el değiştirmesi, doğum ve ölüm olaylarının kaydedilmesi gibi konularda noter
görevi görmesiyle tanınıyordu.
Kişisel belgelerin bu şekilde kayıt altına alındığı diğer şehirler arasında Ausburg,
Barcelona, Bologna, Londra, Nuremberg ve Paris bulunuyordu. Okuryazarlığın dinsel boyutu
ise özellikle Protestan Avrupa’da 17. ve 18. yüzyılda görülüyordu. Mezhebin İsveç kolunda her
sene din taraftarları tüm yıl boyunca öğrendiklerinden sorumlu oldukları yıllık sınava tabi
tutulurlardı. Sonuçlar sistematik olarak kaydedilirdi ve insanlar yeteneklerine göre sınıflara
ayrılırlardı. Kayıtlar çok dikkatli bir şekilde korunur ve okuryazarlık oranının özellikle kırsal
alanlara yayılması ve kadın ve çocukların okuma yazma oranlarının arttırılması çalışmalarında
kullanılırdı.
Okuryazar olan az sayıdaki kişi bunu bir avantaj olarak kullanmıştır. Sokaklarda para
karşılığı kendileri için mektup yazdıranlara rastlanmıştır. Okuma yazma yeteneği ve bilgi
olmayan kişiler yazı gerektiren her türlü işlerini bu kişiler aracılığı ile yaptırıyordu. İngiliz
gezgin John Evelyn (1620-1706); yoksul kadın ve okuma yazma bilmeyen insanlar
sevdiklerine, ailelerine ve arkadaşlarına sokakta mektup yazdırıyorlardı ifadesini kullanmıştır.
Okuryazarlığın düşük olmasının dramatik bir örneği Roma’da 1602 yılında vali
görevinde bulunan Giovanantonio’nun onaltı yaşındaki komşu kızı Margarita’ya bir aşk
mektubu vermesiyle yaşanmıştır. Ne yazık ki, Margarita okuma yazma bilmiyordur ve mektubu
kendisine okuması için başka bir komşusundan yardım istemiştir. Bu komşunun mektubu kızın
anne babasına vermesiyle olay açığa çıkar ve vali kendisini mahkemenin karşısında bulur.
Okuryazarlığın yaygınlaşmasının ve gündelik yaşama daha fazla girmesinin sonuçları
çok sayıda ve çok çeşitli olmuştur. Yazıya ilişkin mesleklere sahip insanların sayılarında artış
olmuştur. Örnek olarak; katip, muhasebeci, arzuhalciler, noterler ve postacılar verilebilir.
Bu mesleklerin bazıları yüksek sosyal sınıflara ilişkindir. Onlar arasında kendi
mektuplarını yazacak zamanı olmayan önemli insanların hizmetinde çalışan özel sekreterler
bulunmaktadır. Okuryazarlığın 14. ve 15. yüzyıldan itibaren büyük bir artış göstermesi, geçmiş
ve gelecek arasında köprü görevi görecek olan tarihsel bellek oluşumuna katkıda bulunacaktır.
Okuryazarlığın politik sonuçları ise yazılı kayıtların yaygınlaşması ile olmuştur. 13.
yüzyıldan itibaren bilgiye olan bağımlılık 20. yüzyılın “bilgi toplumu” olma durumuna hazırlık
teşkil etmiştir. Bilgi istatistik olarak adlandırılan sayılara ilişkin olabildiği gibi, olgulara ilişkin
de olabilir.
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Yönetim birimlerinin bir yönetim modeli olarak kağıt işlerine ya da Alman sosyolog
Max Weber (1864-1920)’in adlandırdığı gibi bürokrasi ile daha yakından ilgili olması bu
dönemden itibaren artmıştır. Weber yazının kullanımı ile yönetimin daha kurumsal yapıda
kararlar alması arasındaki ilişkiyi vurgulamıştır. Artık kararlar bir hiyerarşi içinde alınmakta ve
sorumluluklar buna bağlı olarak belirlenmektedir. Weber’in tartışma konuları din, iş ve hukuk
konularına kadar uzanmaktadır.
Yazının yönetim alanında kullanılması belli bir uzaklıktaki alanları denetim altında
tutmak için gerekli bir koşuldur. Merkezi yönetimin artmasıyla böyle bir durum zorunlu hale
gelmiştir.
Okuryazarlığın politik kullanımının sıradan insanlar için yapıldığının da unutulmaması
gerekir. 1525 yılındaki Alman köylü savaşı sırasında yöneticilere kabul ettirilecek dilekçe
maddelerini askerlerin imzalaması sorun olmuştur. İngiltere iç savaşının başlangıcında on beş
bin Londra’lı 1640 yılında isteklerini anlatan dilekçeyi imzalamışlardır.
Yazma aracı el yazısı ile eşanlamlı değildir. Erken modern dönemde basılı ve keski ile
yontulmuş yazılar iletişimin farklı bir aracı olarak kullanılmıştır. Mezar taşlarındaki yazıtlar ve
kilise yazıtları onları okuyacak yabancıların ilgisini çekmek için özenle yapılmış yazılardan
oluşmaktadır. 18. yüzyıldan önceki bu tür yazıtların çoğu Latince olarak yazılmıştır. Dilsel
medyanın iletişim alanında oynadığı rol gözardı edilemez.
9.5. İletişim Dilleri
Bir matbaa toplumunun yükselişi Avrupa’daki ülkesel dillerin yükselişi ile birleşmiştir.
Bu ortaçağdaki yazı iletişimini baskın bir şekilde Latince ve sözlü iletişimin yerel lehçelerde
olmasının karşıt bir durumudur. Ulusların yazı alanında kendi dillerini kullanmaya başlamaları
matbaanın yardımı ile olmuştur. Martin Luther’in incili Almanca’ya çevirmesi bu yeni eğilimin
bir örneği olarak gösterilebilir. O, kendi içinde önemlidir ve incilin başka çevirileri için de öncü
olmuştur.
Her ne kadar Dante ve Chaucer şiirlerini İtalyanca ve İngilizce yazmış olsa da, onlar
aynı zamanda Latin kültüründen izler de taşımaktaydı. İtalya dışında, Fransız Joachim Du
Bellay (1522-1560) ve Alman Martin Opitz (1597-1639) şiir için bir araç olarak kendi dillerini
kullanan yazarlardı.
Politika alanında, 1539 yılında Kral I. Francis resmi belgelerde geleneksel Latince
yerine Fransızca’nın kullanılmasını emretmiştir. Akademik alanda, Alman fizikçi Theoprastus
von Hohenheim (1493-1541), Paracelsus olarak bilinmektedir, Basel üniversitesinde kendi
dilinde konferanslar vererek gelenekleri yıkmıştır. Pek çok meslektaşı bu yeni uygulamaya
karşı çıksa da artık Almanca, İngilizce ya da İtalyanca üniversitelerde kullanılmaya
başlanmıştır.
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Hemen hemen aynı zamanda, uluslar arası diplomasi alanında Latince’nin yerini
Fransızca almıştır. Latince’nin önemi giderek azalsa da yaygınlığını fazla yitirmemiştir. Bazı
önemli edebi eserler ve düşünürlerin kitapları Latince çevirileriyle ön planda olmuştur. Çünkü
İngilizce 18. yüzyılın ikinci yarısına kadar diğer ülkelerde çok fazla bilinmemektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kapitalizmin doğuşu, Max Weber’in dediği gibi protestan törelere ya da Marx’ın öne
sürdüğü gibi sınıf mücadelesine değil, 1500 ve 1600’lü yılların yayımcılarına bağlanmalıdır.
Ekonomik bir bakış açısından basımcı, el ürünlerinin yerine makine ürünlerini getirip büyük
borçlar ödemek ve parasal yardımlar sağlamak zorunda olan uygar bir iş adamı idi. Böylece
basımcı, ilk toplu üretim yolunu açmış ve ticaretin loncaların ve geç ortaçağ kentlerinin ötesine
yayılmasına neden olmuştur. Ayrıca ilk grevleri de içeren iş sorunları ile de karşılaşmış ve kar
sağlamak isteyen firmaların sürekli rekabetine karşı koymaya çalışmıştır. Her harfin ayrı bir
metal parçasına dökülüp şekillendirildiği alfabe baskısı, ruhsal açıdan da yeni bir çığır açmıştır.
Kelime, üretim sürecinin ayrılmaz bir parçası olmuş, bir tür metaya dönüşmüştür.
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10. Sözlü Bellek, Öykü Çizgisi Ve Karakter Çizimi
Sözlü kültürden yazılı kültüre geçişin etkileri pek çok sözel sanat tarzına yansır. Burada
örnek olarak lirik şiir, anlatı, betimlemeli söylem(sadece yüksek sesle okunsa bile yazıyla
düzenlenmiş, televizyon izleyicilerine seslenircesine yapılan) konuşma, tiyatro, felsefi ve
bilimsel yazılar, tarih yazımı ve biyografi türlerini gösterebiliriz. Sözlüden yazılı kültüre geçiş
açısından en çok incelenen tür anlatıdır. Sözlü yazılı kültür araştırmacılarının getirdiği bazı yeni
görüşleri tanıtmak amacıyla anlatı türü üzerine yapılmış çalışmalardan birkaçını incelemek
yerinde olacaktır.
Burada anlatıya aslında tiyatro oyunlarını da katabiliriz, çünkü oyun sahnede,
anlatıcının sesi olmadan eylemlerle sahnelenmesine karşın, tıpkı anlatı gibi bir öykü çizgisi
üzerinde seyreder.
Anlatı türünün gelişme aşamalarını şekillendirmede yalnız sözden yazıya geçiş değil,
değişen politik düzen, dini olaylar, çeşitli kültürlerin karşılıklı etkileşimi ve diğer sözel
türlerdeki gelişme dahil, pek çok şeyin payı olmuştur. Anlatıyı bu şekilde ele alırken, her
yeniliğin neden ve sonucunu sözlü anlatımdan yazılı anlatıma geçişe indirgemeyi değil,
konumuzu oluşturan bu geçişin bazı etkileri açısından incelemek gerekir.
Birincil sözlü kültürden ileri okur yazar ve elektronik bilgi işlem kültürüne süregelmiş
en yaygın sözel anlatım türü, anlatıdır. En soyut sanat biçimleri dahil, pek çok sanat biçiminin
bel kemiğini oluşturan anlatı, bir bakıma büyün sözel sanat biçimlerinin en önemlisidir. İnsan
bilgisi, zaman içinde oluşur ve zaman içinden çıkar. Bilimin soyutlamalarının ardında bile, bu
soyutlamaların üzerinde temellendiği gözlemlerin anlatılması yatar.
Laboratuarda deney yapan öğrencilerin deneyleri yazmaları, yani deney anında ne
yaptıklarını ve bunların sonucunda neler olduğunu anlatmaları istenir. Anlatıdan bazı
genellemelere ya da soyutlamalara varılabilir. Atasözü, vecize, felsefi spekülasyon ve dini
ayinlerin ardında da zamana yayılmış ve anlatılana girmiş insan deneyimlerinin anısı yatar.
Lirik şiirde de, lirik sesin kaynağını oluşturan veya onunla bağlantılı bir olay dizisinin
varlığı hissedilir. Kısacası tüm bilgi ve söylemin kaynağı insan deneyimidir; bunu sözel olarak
işlemenin temel yolu da deneyimin yaklaşık olarak nasıl doğup geliştiğini zaman akışını
izleyerek aktarmaktır. Öykü çizgisi oluşturmak, bu akışla baş etmenin bir yoludur.
10.1. Anlatı ve Sözlü Kültürler
Bütün kültürlerle bulunsa da anlatının birincil sözlü kültürdeki işlevi, öbürlerine oranla
pek çok açıdan daha yaygındır. Birincil sözlü kültürde bilgi, incelikli, az çok bilimsel soyut
kategorilerde işlenemez. Sözlü kültürde bu tür kategoriler geliştirilemediği için insan etkinliğini
konu alan öyküleri kullanırlar.
Hepsi olmasa bile, pek çok sözlü kültürde bugüne dek oldukça önemli ve uzun anlatılar
ve anlatı dizileri geliştirilmiştir, örneğin yunanların Truva savaşları, Amerikan yerlilerinin
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çakal, Afrika kökenli Beliz ve diğer Karayip halklarının Anansi(örümcek) öyküleri, eski
Mali’nin Sunjata ve Nyanga halkının Mwindo öyküleri vb. Geniş boyutları, karmaşık olay ve
eylemleriyle, bu tür anlatılar sözlü kültürün en geniş bilgi hazinesini oluştururlar.
Anlatının birincil sözlü kültürde özellikle önemli olmasının ikinci nedeni, anlatı
sayesinde geniş bir bilginin oldukça özlü, uzun ve uzun ömürlü biçimler (yani sözlü kültürde
tekrara tabi olan biçimler) çerçevesinde birbirine bağlanabilmesidir.
Bilmece, vecize ve atasözleri vb. de uzun ömürlüdür, ancak çoğunlukla kısadır. Uzunca
olan dini ayin kalıplarında ise sınırlı bir içerik, oldukça uzun olabilecek soy dökümlerinde de
çok sınırlı bilgiler bulunur. Birincil sözlü kültürlerde rastlanan diğer uzun sözel edimler, çoğu
kez tek bir konuyu ve bir kez anlatılabilecek bir olayı işler.
Örneğin bir söylev, anlatı kadar uzun ve önemli olabilir veya bir kez aktarılan bir
anlatının parçası olabilir; ancak ömrü kısadır çünkü tekrarlanmaz. Tek bir özel durumla ilgili
olup yazıya da geçirilemediğinden, söz konusu durumun yok olmasıyla silinir gider. Lirik şiir
(ve daha pek çok tür) ise ya kısa ya tek bir konuya ilişkin ya da hem kısa hem tek bir konuya
ilişkindir.
Yazı ve matbaa kültürüne gelince, metin, içeriğini fiziksel olarak birbirine bağlar; okur,
ipini kaçırdığı düşünceyi istediği kadar üst üste okuyup, aradığı düzeni tekrar elde edebilir.
Metinden yoksun birincil sözlü kültürlerdeyse anlatı, başka söz sanatlarına oranla düşünceyi
parçalamadan, bir bütün olarak çok daha uzun yaşatır.
10.2. Sözlü Bellek ve Öykü Çizgisi
Anlatının da bir tarihçesi vardır. Batı kültüründe, anlatı antik sözlü kökeninden çıkarak
karmaşık toplumsal, psikolojik, estetik vb. unsurları kapsayan, modern anlatıya dönüşme
evrimi geçirmiştir. Bu noktada anlatı tarihçesinin karmaşık boyutunu gözardı etmeden birincil
sözlü kültür ortamına özgü anlatıyla okuryazar anlatısının önemli farklarına ve bu bağlamda
belleğin nasıl çalıştığına değinmek gerekir.
Sözlü belleği güçlendiren yapı ve yöntemlerin en belirgin yansıdığı yerlerden biri,
anlatının olay örgüsüdür ve sözlü kültürde aldığı biçim, bugün örnek aldığımız olay örgüsünden
epey farklıdır. Bugün yazı ve matbaa kültürüne alışık modern okur, anlatıda olayların “Freytag
piramidi” diye adlandırılan, yükselişi ve inişi bilinçli olarak hesaplanmış bir çizgide
gelişmesini bekler; tıpkı piramitteki gibi anlatıda önce olaylar yokuşa sürüldükten sonra gerilim
artarak doruk noktasına erişir.
Bu noktada bir olayla bilinç aydınlanır, olayların akışı ters yüz olup (peripeteia) inişe
geçilir ve düğümün çözülmesiyle anlatı noktalanır. Bu alışılmış öykü çizgisinde yükseliş bir
düğüme, iniş de düğümün çözülmesine benzetilmiştir. İşte Aristoteles’in bu olay örgüsünü
tiyatro yapıtlarında saptamış olması anlamlıdır; çünkü yunan tiyatrosu, sahnede sözlü oynansa
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da önce yazılı metin halinde oluşturulmuştur ve Batı’da sadece yazıyla denetlenen ilk, yüzyıllar
boyunca da tek sözel tür olarak kalmıştır.
Antik Yunan’da sözlü anlatı veya destan böyle örülmemiştir. Horatius, Ars Poetica (Şiir
Sanatı) kitabında destan ozanının zaman sırasına uymadığına işaret etmektedir. Ozan önce bir
durumu anlatır, sonra başa dönüp ayrıntılarıyla durumun gelişimini aktarır. Horatius, belki de
Homeros’un özlü ve enerjik öyküleme sanatına gönderme yapmaktadır.
Homeros’un da amacı eylem neredeyse oraya varmaktır. Ozanın önce eylemle
başlaması ne anlama gelirse gelsin, Horatius’un in medias res (olayların orta yeri) deyişini okur
yazar şairler hysteron proteron (hitabet sanatında mantıken sonra gelmesi gereken sözü önce
söylemek) olarak yorumlayıp bunu destanda bulunması gereken nitelik olarak ilan etmişlerdir.
“Aynı şekilde John Milton da Paradise Lost(Kayıp Cennet) destanının ilk kitabındaki
Sav bölümünde şiirin konusunu kısaca sunup Adem’in düşüşünün temel nedenine değindikten
sonra “şiir olayların ortasına dalmak için acele ediyor” der. Milton’un bu sözleri, şairin
başyapıtına başlamadan önce, hiçbir sözlü destan ozanına nasip olmayacak derecede konusuna
ve konusunu geliştiren olaylar zincirine hakim olduğunu kanıtlar.
Milton, şiirinde anlattığı olayların zaman akışına uygun gelişen seyrini baş-orta-son
aşamalarıyla zihninde kusursuzca düzenlemiş, ancak olayların seyrini kendi iradesi ve
bilinciyle değiştirip sözlü destanın düzenine uydurmuştur.
Okuryazar yorumlamalarında, sözlü destan ozanlarının da Milton’un anlatı tekniğini
kullandığı ileri sürülmüştür; yazısız mümkün olmayan bu bile bile bir düzeni bozup toplama
tekniği sözlü ozanlara mal edilmiştir. Böyle bir yorum, sözlü yazın deyimi gibi bir yazı
kültürünün açık önyargısını hissettirir. Sözlü edimi yazının bir çeşidi sayan bu sözlü destan
uzmanları, sözlü ozanın destanda geliştirdiği olay örgüsünü de yazıyla yaratılan tiyatro
yapıtının bir alt çeşidine dönüştürmüştür.
Aristoteles de Poetika’sında aynı şekilde düşünmüştür; Poetika çoktan yok olmuş sözlü
kültür ürünü destandan ziyade, devrinin yazı kültürüyle işlenen ve sahneye konan tiyatro
yapıtlarına ışık tutan bir yorumdur. Aslında destan veya roman uzunluğunda bir çizgi de doruğa
çıkıp inişe geçen olay örgüsü, sözlü kültüre yabancıdır. Sözlü kültür, daha kısa anlatıları bile,
iki yüz yıldır edebiyat okurlarının alışık olduğu ancak son yıllarda küçümsemeye başladığı inişli
çıkışlı biçimde düzenleyemez.
Sözlü birleştirmeyi kendine yabancı, bilmediği bir düzen anlayışının çeşidiymiş gibi
yorumlamak haksızlık olur. Sözlü birleştirmede ortasında başlaması gereken olaylar, kısa
birkaç bölüm dışında hiçbir zaman bir örgü oluşturacak şekilde zaman sırasına sokulmamıştır.
Horatius’un (şey/olay) deyimi okuryazarlığın yarattğı bir kurgudur.
Gerçek insan yaşamı doruk noktasına çıkıp inişe geçen çizgisel olay örgülerinden
oluşmaz, ama gerçek yaşantılar içinden belli başlı birkaç olay alınıp gerisi acımasızca silinerek
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böyle bir örgü oluşturulması için malzeme sağlayabilir. Othello’nun yaşamında başına gelmiş
her olay ayrıntılarıyla anlatılmış olsaydı, sıkıntıdan boğulurduk.
10.3. Görsel İletişim
Beden dili, erken dönem modern Avrupa’da çok ciddiye alınmış ve retorik disiplinin bir
parçası olarak okullarda öğretilmiştir. İtalyan hukuk adamı Giovanni Bonifacio tarafından
yazılan Davranış sanatı(1616) ve İngiliz fizikçi John Bulwer’in Chirologia(1644) kitapları el
retoriğine, başka bir deyişle ellerin doğal diline ilişkindir
Biçem alanındaki göz alıcı yeniliklere karşın Rönesans’ın sanat çalışmalarını birer
iletişim olayı olarak değerlendirmek yanlış olmaz. Örnek olarak, Floransalı ressam Sandro
Botticelli (1445-1510) tarafından Roma’daki Sistine Katedrali’ne yapılmış bir fresk olan
Corah’ın Cezalandırılması Musa’nın otoritesine karşı çıkan bir adamın cezalandırılmasını konu
almaktadır.
15. Yüzyıl sonunda Papalık görevini üstlenen Papa IV. Sixtus bir kilise konseyi
konuşmasında papanın gücünü sınırlamaya çalışan konsey üyelerine karşı kendisinin yeni Musa
olduğunu ve başkaldıranların bunun hesabını vereceklerini söylemiştir.
Michelangelo’nun Last Judgement ya da Tintoretto’nun St. Mark rescuing a slave gibi
Rönesans’ın ünlü dinsel resimleri bu açıdan bakıldığında yenilikçi değillerdir ancak onların bu
yeni üçboyutlu yapısı dinsel topluluklarda daha etkin bir araç olmalarını sağlamaktadır.
İzleyicilerin duygularını harekete geçiren görüntü kullanımları yaygındır.
Dünyevi resimler, yaklaşık 1500 yılından itibaren, bireysel ressamların gitgide artan
derecede bir kimliğe sahip olmalarını sağlamıştır. Artık daha çok çeşitlilikte iletiyi daha küçük
izleyici topluluklarına sunmaktadır. Kilisede sergilenen çok sayıda dinsel resmin bunların çok
az sayıda kişi tarafından görülebilmesinden tek tek bireylerin resimleri alıp evlerine
götürebileceği bir yapıya bürünmüştür.
Örneğin Boticelli’nin Spring adlı eseri bugün çok tanınmasını sergilere ve
reprodüksiyonlara borçludur, fakat Rönesans’ta resmin kendisi pek çok insan tarafından
görülemezdi çünkü o özel evlerin duvarlarına asılmaktaydı.
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Şekil 5: Boticelli’nin Spring (Bahar) adlı tablosu
Hem dinsel hem de dünyevi çalışmalar genel olarak belli müşteriler için yapılmaktadır.
Yüksek bedellerle el değiştiren çalışmalar, bu yapıtların geniş kitlelerce tanınmasını
engellemiştir. Erken modern dönemde (16. yy Hollanda, 18. yy Fransa ve İngiltere) bu
sanatçılar piyasa için çalışmaya başlamışlar ve ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmışlardır.
10.4. Basılı Görüntüler
Piyasanın büyümesi mekanik olarak görüntülerin yeniden üretilmesini sağlamıştır.
Baskı için kullanılan tahta ya da bakır malzemeyle görsel görüntüler oyularak şekilsel baskı
yapılmaya başlanmıştır.
Bilinen ilk ahşap oymalar 14. yüzyılın sonlarından kalmadır ve kumaşların üzerine baskı
yapılmasında kullanılmıştır. Dinsel sahneleri gösteren koleksiyonlar Gutenberg’in İncil’inden
bir nesil önce üretilmiştir.
121

Ayrıca 16. ve 17. yüzyıllarda asitle oyma konusunda gelişmeler yaşanmıştır. Bu
yöntemin üstünlüğü bir asit banyosu içine batırılan metal levha üzeri balmumu kaplı olarak
daha önceden yapılmış çizgilerin daha fazla derinleşmesi ve daha koyulaşması ile baskıya hazır
hale gelmektedir.
18. yüzyılda, klişenin icat edilmesiyle levhanın üzerindeki çizgilerin yerini alan farklı
derinlikteki küçük deliklerle siyah ve beyaz olarak yağlı boyanın gerçekçi yeniden üretimi
yapılabilmektedir. Aloys Senefelder (1771-1834) tarafından taşbaskı resim (litograf) icat
edilmiştir. Özel kalemlerle taş üzerine yapılan çizimler ilk kez olarak ucuz ve renkli görüntü
elde edilmesine olanak sağlamıştır.
Matbaanın icat edilmesiyle görsel iletişim için yapılan gerekli değişiklikler sonucunda
önceki dönemden daha iyi görsel görüntüler elde edilmeye başlanmıştır. Baskı yapma
Dante’nin İlahi Komedya eseri için bir dizi tahta illüstrasyon yapan Boticelli gibi, Rönesans’ın
önde gelen sanatçılarına kolaylık sağlamıştır.

Şekil 6: Litograf (Taş baskı makinesi)
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Baskıların ucuza mal olması ve taşıma kolaylığı tasarımcıların çalışmalarının çok sayıda
insana ulaşmasını sağlamıştır. Leonardo, Rafael ve Michalengelo’nun resimleri tahta baskı ve
oyma biçimlerinde yeniden üretilerek daha geniş kitlelere ulaşmıştır. 17. yüzyılda Rubens’in
resimleri tahta baskı ve oyma biçimlerinde yeniden üretilmiştir.
Baskılar ayrıca Batı Avrupa görüntülerinin diğer kültürlere tanıtılmasını da
sağlayacaktır. Onlar 17. yüzyılın ortalarından itibaren Rus Ortodoks dünyası içinde dinsel
görüntülerin ressamları tarafından model olarak kullanılmışlar ve ayrıca Pers, Hint, Çin,
Meksika ve Peru bölgelerini de biçem açısından etkilemişlerdir.
Bu dönemin bir başka gelişimi anlatım şeritleri ya da resimli öyküleridir. Bunlar
yirminci yüzyıl mizah öykülerinin atalarıdır. Görsel anlatım, genellikle soldan sağa ve
yukarıdan aşağı, bölümlerin okunduğu bir tarz olarak ortaçağda bilinmekteydi. Ancak rönesans
döneminde ahşap oymaların artmasıyla onların önemi ortaya çıkmış oldu. Özellikle uzun şeritli
ahşap oymalar sokaklar boyunca duvarları süsler, ordan geçenlerin zihinlerinde farklı bir
izlenim oluşmasını sağlardı.
William Hogarth (10 Kasım 1697-26 Ekim 1764) önemli bir İngiliz ressam, baskıcı,
resimsel satirist ve editör karikatüristtir. Karikatür gibi serili sanatların öncüsü olarak kabul
edilir. Eserleri arasında eşsiz değerde gerçekçi portrelerden "modern ahlaki konular" üzerine
karikatür tarzı serilere kadar birçok farklı çalışma vardır. Bazen acımasız da olabilen
çalışmalarının çoğu dönemin politikası ve değerleriyle dalga geçen eleştirilerdir. Dünyada ilk
kez resimle yazıyı birleştiren, konuşma balonları hazırlayan ressam William Hogarth’tır.
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Şekil 7 : William Hogarth’tan bir karikatür örneği
Akademik dünyada, basılı metinlerin ayrıntılı incelemelerine paralel şekilde bir iletişim
aracı olarak baskılı görüntülerin sistematik tartışmaları yapılmıştır. 19. ve 20. yüzyılın
araştırmacıları kitapların baskı tarihi ile yakından ilgilidir. Sanat tarihçileri de benzer bir şekilde
baskılarla ilgilenmektedir.
Alman Marksist eleştirmen Walter Benjamin (1892-1940)’a göre sanat çalışması
Endüstri devrimini izleyen yıllarda kendi karakterini değiştirmiştir. Mekanik yeniden üretim
çağı, sanat çalışmasının ruhunu alıp götürmüştür. Tek bir varoluş yerine makineler çok sayıda
kopyalar üretmektedir.
Benjamin 19. yüzyıl medyasının litograf ya da fotoğraf benzeri bir yapıya sahip
olduğunu düşünüyordu fakat New York Metropolitan Sanat Müzesi’nin kurucusu olan William
M. Ivins Jr.(1881-1961) 16. yüzyıl baskılarının öneminin resimsel ifadelerle tam olarak
tekrarlanabilir olmalarında yattığını söylemiştir. Ona göre baskılar modern yaşam ve
düşüncenin en önemli ve güçlü araçlarıdır.
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1472 yılında basılmaya başlanan haritalar, görüntüler aracılığı ile bilgi iletişiminin
başka bir örneğini ortaya koymaktadır. David Olson’un kağıt üzerindeki dünya tanımlamasıyla
okuyucularına sunduğu artık dünyanın bu belgeler ile denetim altında tutulduğudur.
Askeri, politik, ekonomik ya da ideolojik yapı belgelerle dünyaya hükmetmektedir.
Generaller ve hükümetler, tüccarlar ve misyonerler Avrupa’nın ötesindeki dünyanın elyazması
haritasını yaparak hüküm sürmektedir. İki boyutlu haritalardan üç boyutlu dünya haritalarına
geçiş dünyayı bir bütün olarak düşünmeyi daha kolay hale getirmiştir.
Haritalar atlaslara dönüştürüldükleri zaman, ilk olarak 1570 yılında Abraham Ortelius
tarafından yayınlanmıştır, dünya hem bütün olarak hem de ayrıntılı bir şekilde görülmeye
başlanmıştır. Dünya vatandaşı ideali Roma imparatorluğu dönemindeki Stoacı filozoflara kadar
geri gitmektedir. Bu kürelerin ve basılı haritaların yayılması küresel bilincin ön plana çıkmasına
neden olmuştur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bütün kültürlerle bulunsa da anlatının birincil sözlü kültürdeki işlevi, öbürlerine oranla
pek çok açıdan daha yaygındır. Birincil sözlü kültürde bilgi, incelikli, az çok bilimsel soyut
kategorilerde işlenemez. Sözlü kültürde bu tür kategoriler geliştirilemediği için insan etkinliğini
konu alan öyküleri kullanırlar. Hepsi olmasa bile, pek çok sözlü kültürde bugüne dek oldukça
önemli ve uzun anlatılar ve anlatı dizileri geliştirilmiştir, örneğin yunanların Truva savaşları,
Amerikan yerlilerinin çakal, Afrika kökenli Beliz ve diğer Karayip halklarının
Anansi(örümcek) öyküleri, eski Mali’nin Sunjata ve Nyanga halkının Mwindo öyküleri vb.
Geniş boyutları, karmaşık olay ve eylemleriyle, bu tür anlatılar sözlü kültürün en geniş bilgi
hazinesini oluştururlar.
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11. SANSÜR, MULTİMEDYA
İLETİŞİM, GAZETENİN TARİHİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Sansür
Multimedya İletişim
Medya Araçları Arasındaki Etkileşim
El Yazması Haber Mektuplarından Gazetelere Geçiş
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11.1. Sansür
Yalnızca küçük bir azınlığın okur yazar olduğu bir toplumda baskının yalnız kitaplarla
sınırlı kalmayacağı açıktır. Örneğin tiyatro oyunları da sıklıkla sansürün konusu olabilmektedir.
Londra’da tiyatro oyunlarının sahneye konmadan önce Kraliyet denetçilerine izlettirilmesi
zorunluydu. Metinler önemli insanlara atıfta bulunulup bulunulmadığını saptamak için dikkatli
bir biçimde incelenirdi.
Ayrıca dinsel ve politik konuların yorumlamaları hakkında inceleme yapılırdı.
Oyuncuların performans sırasında sözleri değiştirebilecekleri düşünülerek oyunları bir kraliyet
temsilcisi de izlerdi.
Bologna’dan bir başpiskopos yasaklanmış görüntülerin bir listesini çıkarmıştı. Örneğin
Michalengelo’nun Last Judgement resmindeki çıplak bedenler emirle incir yaprağı ile
kapatılmıştı. Ressam Paolo Veronesco (1528-88) son akşam yemeği resmindeki soytarılar,
ayyaşlar, Almanlar, cüceler ve benzer kabalıklar nedeniyle engizisyon mahkemesi tarafından
yargılanmıştır. Bazı protestanlar putperestlik diye düşündükleri görüntüleri yakarken,
Katolikler kendilerine uygun gelmeyen görüntüleri gömüyorlardı.
Dönemin en ünlü ve yaygın sansür sistemi Katolik kilisesinin uyguladığı sansür
sistemiydi. Index Librorum Prohibitorum(Yasak Kitaplar Listesi) yayınlanıyordu. Bu listede
yer alan kitapların okunması kesinlikle yasaktı. Pek çok yerel liste tutuluyordu. 1544 yılında
Sorbonne’da (Paris Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) yayınlanan bir kitap bile bu yasaktan
nasibini almıştı. 16. yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın ortalarına kadar papalık yetkilileri buna
benzer uygulamaları sürdürmüşlerdir.
Yasak kitaplar listesi Protestanlık ve matbaa için bir panzehir görevi görüyordu. Bu
kitapların yayınlanması için matbaalar arasında sıkı bir mücadele yaşanıyordu. 1564 yılında üç
temel kitap türü yasaklanıyordu: yerleşik dinsel öğretilere aykırı olanlar, ahlakdışı olanlar ve
büyü ile ilgili olanlar. Daha sonra yazar ve kitap adlarının alfabetik listesi geliyordu. Yazarlar
birinci sınıf ve ikinci sınıf olarak ayrılıyorlardı. Birinci sınıfta yer alan yazarların tüm yazdıkları
yasaklanmıştı.
İkinci sınıftaki yazarların ise yalnızca bazı çalışmaları yasaklıydı. Kilise listesinde
bulunan kitapların çoğu Latince yazılmış ve Protestan teolojisine adanmış kitaplardı. Ancak
listede daha sonra klasik olacak bazı edebiyat çalışmaları da bulunuyordu. Bunlar arasında
hümanist Erasmus tarafından yazılmış hicivler ve Rabelais’in Gargantua ve Pentagruel kitapları
da vardı.
Makyavel’in Prens ve Dante’nin monarşi üzerine kitabı da sansür uygulamasına maruz
kalmıştı. Petrarch’ın papalığa karşı soneleri ve Boccaccio’nun Decameron kitabını da
unutmamak gerekir.
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Sansürün nereye kadar ulaşabileceği konusunda bir görüş birliği yoktu. İtalyan Cizvit
Antonio Possevino(1534-1611) tarafından yazılan sert bir dize şeytanın hilesi olarak şövalyelik
destanlarına bir saldırı şeklinde kabul edilirken diğer taraftan başka bir İtalyan cizvit Roberto
Bellarmino(1542-1621) Dante, Petrarch ve Boccaccio’nun iyi Katolikler olduğu zemininden
hareket ederek bu üç büyük yazarı savunduğu için suçlanıyordu.
İki sansür örneği engizisyoncuların bakış açılarını daha açık şekilde gözler önüne
serebilir. Montaigne İtalya’yı ziyaret ettiği zaman onun kısa bir süre önce yayınlanmış olan
Denemeler’i papalık sansür kuruluna teslim edilmişti. Papalık kitapta bazı değişiklikler
yapılmasını istiyordu. Örneğin şans ifadesinin kader ile değiştirilmesi isteniyordu. Kalvinci bir
din adamının Denemeler’in Cenova’da yayınlanmasına izin vermeden önce istediği şey ise
Roma imparatoru Julian’ın hristiyan değil paganist olduğu ifadesinin yer almasıydı.
İkinci örnek Boccaccio’nun Decameron kitabına ilişkindir. Bu kitap uzun zaman
boyunca ruhban sınıfı eleştirmenlerinin boy hedefi olmuştu. Onun kınanması Kilise
reformlarını tartışmak üzere 16. yüzyılın ortalarında toplanan Trent konseyinde tartışılmıştı.
Floransa dükü kitabın kınanmasının ertelenmesini istemek üzere konseye bir temsilci
göndermişti, çünkü onun kendi saygınlığı yerel yazarlar olan Dante, Petrarch ve Boccaccio
tarafından kültürel başkent olarak temsil edilmesine bağlıydı.
Bu diplomatik lobicilik sayesinde, kitap sansür kurulundan aklanarak geçti. Engizisyon
mahkemesi kendi ünü konusunda aşırı duyarlıydı ve (bir engizisyon üyesinin iki yüzlülüğü ile)
aklanmış baskıda bir öykü tamamen kaybolmuştu. Metindeki başka yerlerde, azizlerin ve
ruhban sınıfının adları kaldırılmıştı. Rebelais durumunda olduğu gibi, engizisyoncuların kaygı
duydukları şey Boccaccio’nun öykülerinin sıklıkla görünen açık saçıklığı değil, onların din
sınıfına karşı olmasıydı.
Baskı kampanyası saçma bir yöne sahipti fakat kendi terimleri içinde mantıklı bir başarı
elde etmişti. Katı din anlayışı açısından bakıldığında, kitaplar tehlikeliydi. Bir İtalyan
değirmenci olan Menocchio ve benzer sıradan insanlar, engizisyonun kendileri için yasakladığı
Erasmus ve Makyavel’in kitaplarını merak ederek onların 1570’lerde ve 1580’lerde Venedik’te
hala satılıyor olmasını sağlamışlardır.
Protestan sansürü Katolik sansüründen daha az etkindi. Bunun nedeni Protestanların
daha hoşgörülü olması değil, onların daha fazla bölünmüş olmalarıdır. Onlar Lutherci ve
Kalvinci gibi farklı yönetim yapılarına sahip kiliselere bölünmüşlerdi. Kalvinci Cenova’da
elyazmaları teoloji, hukuk, tıp vb. uzmanlarına okumaları için matbaacı tarafından teslim
edilirdi. Onların basılabilmesi için, matbaalar düzenli olarak denetleniyordu ve yasak kitaplara
el konarak halkın önünde yakılıyordu. Fransa, İngiltere ve Hollanda cumhuriyetlerinde dünyevi
sansür kurulları da benzer uygulamalar yapıyorlardı.
İngiltere’de matbaacılık faaliyetleri Londra, Oxford ve Cambridge ile sınırlandırılmıştı
ve yeni baskılar denetim altında tutuluyordu. Yayınlanmadan önce kitapların el yazmaları da
inceleniyordu. 1662 İngiliz lisans yasasına göre hukuk kitaplarının Lordlar kamarası başkanı
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tarafından, tarih kitapları bir devlet bakanı tarafından ve diğer türdeki kitapların çoğu
Canterburg ve Londra başpiskoposu tarafından incelenmek zorundaydı. 1695 yılında lisans
anlaşması yürürlükten kaldırıldı.
Sansür sisteminin etkinliğinin gereğinden fazla abartılmaması gerekir. Eğer
yasaklanmış kitap başlıkları olmasaydı okuyucuların bazı kitaplardan hiçbir zaman haberi
olmayacaktı. Resmi sansüre başka bir tepki de el altından yapılan iletişimin düzenlenmesidir.
Çok çeşitli iletiler yer altı iletişim yöntemleri ile el değiştirmiştir. Bunlar arasında yönetim
sırlarından, ticari ve teknik sırlara ve yerleşik öğretiye aykırı dinsel fikirlere kadar pek çok ileti
çeşidi bulunmaktadır.
11.2. Multimedya İletişim
Bu dönemde iletişimin en etkin biçimleri bugün olduğu gibi hem göze hem kulağa hitap
eden yöntemlerdir. Artık müzikaller görsel mesajlar da vermekte, askeri bandoların davul ve
trompetleri iletişim araçları olarak kullanılmaktadır. Erken dönem modern Avrupa’da bu
biçimler ritüeller, oyunlar, baleler ve operaları içermektedir.
Ritüeller iletidir, öyle ya da böyle bir bilgi veren iletişim şeklidir. Davranışlar içinde
bilgi kodlanması bulunmaktadır. Ancak izleyicilerin çoğu antik tarih ya da klasik mitolojinin
metaforlarını anlamakta başarısız olmuşlardır. Çünkü onlar okuryazarlık düzeyi açısından
bunları anlayabilecek bir bilgi birikimine sahip değillerdi.
Ritüel bu multimedya olaylarının çoğunu tanımlamak için kullanılan en iyi terim
olmuştur. 17. yy halk gösterilerinde (genellikle dinsel fakat bazen dünyevi gösteriler) kötülük
yapanların başlarına korkunç şeyler gelecek olması kehanetinden yetkililerin hicvedilmesine
kadar pek çok farklı konu işlenirdi.
Gündelik yaşam içinde bir tiyatro olarak betimlenebilecek bu etkinliklere zaman zaman
kralın kendisi de katılırdı. Bunu sıklıkla yapan Fransa kralı XIV. Louis halkla birlikte yemek
yerdi. Yine kraliçe I. Elizabeth bu tür etkinliklere katılmasını politik amaçları için ustaca
kullanmıştır ve bu özelliği onun insanüstü bir varlık ya da bir efsane gibi algılanmasını
sağlamıştır.
20. Yüzyılın ortalarında çok farklı bir medya sistemi içinde Eva Peron onu
canlandıracaktır. Bu örnekler günümüz star sisteminin daha kolay anlaşılmasını sağlayabilir.
20. yy toplumu bir gösteri toplumudur. Televizyonun politik liderleri bu denli yakından
gözlemleyebilmesi bu etkiyi güçlendirmektedir.
İletişim olarak gösteri kullanımına bir örnek olarak 15. yüzyılın sonlarında St. John’un
Vaftiz kutlamalarının yapıldığı Floransa festivali gösterilebilir. O dönemde Floransa yaklaşık
40.000 nüfusu ile zengin ve güçlü bir şehirdi. St. John şehrin koruyucusu olarak düşünülürdü.
Katedralden Arno nehrine kadar büyük bir kalabalık kutlamalara katılıyor, pahalı
kumaşlarla süslenmiş caddeler boyunca yürüyorlardı. Müzik eşliğinde kutsal emanetler
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taşınıyor ve temsiller gerçekleştiriliyordu. Floransa’daki kutlamaların dünyevi kısmı şehrin
zanaatkarları tarafından üretilen lüks malların sergilenmesidir. Sonuç olarak ritüeller
Floransa’lıların kollektif kimliğinin bir ifadesi olarak tanımlanabilirdi.
Bu ritüeller aracılığı ile kim kime neyi söylemektedir? Devlet görevlilerinin şehirleri
ziyaret etmeleri durumunda açık yanıt, şehrin kendi soyluları tarafından koruma altında
tutuldukları idi. İletişim iki yönlü bir süreçtir. Prensler halkına karşı iyi niyetlerini ortaya
koyuyor ve buna karşılık halktan alkış alıyorlardı.
Bunun ötesinde, ritüeller bazen yabancı prenslerin onuruna gerçekleştiriliyordu. Aynı
zamanda, halkın hükümdarlara bir dilekçe verme şeklidir. Halkın beklentileri bu tür
etkinliklerle dolaylı olarak hükümdara iletilmiş oluyordu.
V. Charles 1515 yılında Bruges’e geldiği zaman, köylüler şehrin ekonomik çöküşüne
dikkat çekmek için bir oyun sahneye koymuşlardı. Charles’a gösterilen sahnelerden birinde
Bruges’in en aşağıda yer aldığı bir şans çemberi görülüyordu. İleti çok açıktı. Prensten şehrin
kaybolan zenginliğini yeniden kazandırmasını istiyorlardı.
Geleneksel dönemlerde büyük festivaller yapılırdı. Bu etkinlikler genellikle caddelerde,
kraliyet avlularında ya da özel evlerde kutlanırdı. 16. yüzyılın sonlarından beri var olan büyük
bir yeni gelişme Londra, Madrid, Paris ve başka yerlerdeki halk tiyatrolarının sayısındaki
artıştır. Oyunlarda profesyonel oyuncular yer almaya başlamıştır.
Gösteriler küçük bir ücret karşılığında herkese açıktır. Shakespeare’in Londra’daki
tiyatrosunun giriş bedeli olan 1 penny sıradan insanların zorlanmadan ödeyebilecekleri bir
miktardı. Ticari opera dönemi bir süre sonra başlayacaktır. Venedik’te ilk halk tiyatrosu 1637
yılında açılmıştır.
Ticari tiyatroların artması bir şehirde 100.000 kişi sınırına dayanan bir izleyici kitlesinin
oluşmasını sağlayacaktır. Bu boyutlardaki bir potansiyel izleyici ile, yeni izleyiciler karşısına
çıkmak için ülkeyi boydan boya dolaşan oyuncular yerine, birkaç haftada iki ya da üç aynı
oyunda rol alan profesyonel oyuncular ortaya çıkmıştır.
11.3. Medya Araçları Arasındaki Etkileşim
Multimedya olayları farklı iletişim araçları arasındaki etkileşimin bu döneminden
kaynaklanan örneklerle sınırlı değildir. İkonmetin olarak adlandırılan başka bir yapı daha
vardır. Örneğin azizlerin isimleri, karakterlerin ağızlarından gelen konuşma şeritleri bu sınıfa
girmektedir. Örnek olarak William Hogarth’ın baskılarında, görüntünün köşelerine iliştirilmiş
metinlerde açıklamalar bulunmaktadır.
Başka bir etkileşim türü erken dönem modern Avrupa’da elyazmalarının işlevi ile
betimlenebilir. Kültür tarihi içinde yeni bir tür ya da araç ortaya çıktığı zaman öncekinin ortadan
kaybolması yerine onlar birlikte varolmayı sürdürürler. Eski ve yeni örneğin sinema ve
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televizyon birlikte varolurlar ve bazı işbölümü ya da işlevleri sona erene kadar birbirlerini
tamamlarlar. Bu elyazmaları da özel iletişim alanında varolmayı sürdürmüştür.
Ailevi ve ticari mektuplar, bu dönemdeki basılı ürünlerden etkilenmiş olmasına karşın
etkinliğini sürdürmüştür. 16. yüzyıldan itibaren İtalya’da ve başka yerlerde el yazması sanat
ürünleri çok ilgi çekmeye devam etmiştir. Erken modern dönemde elyazısı ile yapılan
çalışmalar halka mesaj iletmede başlıca kanal olarak kullanılmıştır.
Daha kesin bir şekilde söylemek gerekirse, el yazıları bir yarı halk tarzıyla mesaj
iletiminde kullanılıyordu. Rusya’da 1700’lü yılların sonlarına kadar edebiyat eserleri el yazısı
ile veriliyordu, çünkü mevcut matbaalar monarşiler içinde bulunuyordu ve dinsel kitapların
üretimi için kullanılıyordu. Hatta Batı Avrupa’da bile, çok sayıda matbaa olmasına karşın bazı
faydalı işlevleri nedeniyle elyazması geleneği devam ediyordu.
16. ve 17. yüzyıllarda, yüksek mevki sahibi erkekler(ve hatta kadınlar) kitap yayınlama
düşüncesinden genellikle rahatsız olurlardı. Bunun nedeni kitapların genel halka satılacak
olması ve yazarların tüccar gibi görünmeleriydi. Bu önyargının sonucu olarak belli bir düzeye
sahip şair ve yazarlar ürünlerini el yazısı ile yazarlar ve yalnızca dostları için çoğaltırlardı.
Örneğin Sir Philip Sidney’in (1554-86) şiirleri bu şekilde üretilmiş ve çok az sayıda
çoğaltılmıştır. Yine, John Donne’un aşk lirikleri 1590’lı yıllarda yazılmış olmasına karşın
yazarın ölümünden iki yıl sonrası olan 1663 yılına kadar yayınlanmamıştır. Donne büyük bir
olasılıkla aşk üzerine yazılmış şiirlerini yayınlatmak konusunda isteksizdi çünkü kiliseye girmiş
ve ünlü bir din adamı olmuştu.
Bu elyazısı çoğaltma biçemi baskılı çoğaltmadan farklı bir yapıya sahipti. O, bireyler
arasında genellikle arkadaş grupları arasında toplumsal bir bağ kurulmasının bir aracıydı.
Elyazılarındaki kaligrafi bazen onların yazı açısından birer sanat eseri olmalarını sağlıyordu.
Metinler daha az karmaşıktı ve yazan kişiye metne bir şeyler ekleme ve bir şeyler çıkarma
olanağı sağladığı için daha kullanışlıydı. El yazması bizim şimdi etkileşimli bir araç olarak
tanımladığımız yapıya uygundu.
Elyazısı ile çoğaltmanın ikinci ve daha önemli bir nedeni bunları dinsel, ahlaki ve politik
sansürden koruma isteği idi. Başka bir deyişle hiç kimseye hesap vermeksizin kendi kendine
çoğaltma sistemi sağlıyordu. Bu 1989 yılından önce SSCB, Polonya ve başka yerlerde
uygulanan komünist rejimi eleştiren yazıların fotokopi yoluyla çoğaltılmasına benziyordu.
Örnek olarak Galileo Galilei (1564-1642) tarafından yazılan grand düşese mektup din
ile bilim arasındaki ilişkinin incelikli bir tartışması olarak 1636 yılında yayınlanmadan önce el
yazısı ile çoğaltılmıştır. Fransa’da XIV. Louis (1661-1715 arasında hüküm sürmüştür)
döneminin sonuna doğru, kralı, ailesini ve yöneticilerini eleştiren çok sayıda elyazması
çoğaltılmıştı.
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Hristiyanlığa saldıran kitaplar da bu şekilde yeraltı yöntemlerle çoğaltılıyordu. Bazı
durumlarda basılı kitaplar, yayınlanmasının yasak olduğu bölgelerde el altından dağıtılıyordu.
Örneğin 18. yüzyıl başlarında Paris’te Ortodoks karşıtı kitapların elyazması kopyaları
profesyonel çoğaltıcılar aracılığı ile çoğaltılıp kafelere yakın depolarda satılıyordu. 18. yüzyılın
ilk yarısında yüzden fazla Ortodoks karşıtı metin bu şekilde el değiştirmişti.
Tartışılan bu iki tür el yazması mektuplar ve yazmanlar tarafından sınırlı sayıda
çoğaltılan ticari mektuplar özellikle 1550 ile 1640 yılları arasında yaygındı. Elyazısının yazan
kişiye tanıdığı esneklik büyük bir kolaylık sağlıyordu. Bu kişisel haberleşme hizmeti yalnızca
zengin insanlar için elverişliydi.
1650 yılından sonra, basılı haber kağıtlarındaki artışa karşın, elyazması haber kağıtları
için hala bir piyasa bulunuyordu. Örneğin Fransa’da comte de Lionne 1671 yılında Paris’te
elyazması haber ağının bir merkeziydi. Onun çalışanları yurtdışına haber gönderiyorlardı.
Elyazması ile baskı arasındaki etkileşimin bir başka örneği bizi mektuba geri götürür.
Farklı türden basılı gazetelerin editörleri okuyuculardan çok sayıda mektup alırlardı. Bu
mektuplardan bazıları basılırken, bazıları seçilen tartışma konularını etkiler ve gazetede
vurgulanan fikirler olarak yer alırdı.
Medya araçları arasındaki etkileşimin son örneği için sözellik ve baskı arasındaki
ilişkiye geri dönmemiz gerekmektedir. Basılı metinler genellikle yazmadan çok konuşmaya
uygun bir yapı içinde, gözden çok kulağa hitap eder şekilde olurdu. Diyalog halindeki bu
kitaplar bu dönem boyunca popüler olmuştur. Ayrıca din adamları sıklıkla İncil’den konuşma
metinleri anlatmışlardır.
17. Yüzyılın başlarında İngiltere’de basılı baladlar sözlü performans için yardımcı
olarak kullanılmıştır. Bu günümüzdeki karaokeye denk bir yardımdır. Tavernaların duvarlarına
bilmeyen ya da sözlerini hatırlamayan kişiler için baladların sözleri yazılmıştır. Hala canlı bir
sözlü kültür bulunmaktadır. İnsanlar komşuları ya da düşmanları hakkında kendilerine baladlar
bestelemektedir.
Bu ev yapımı baladlar basılı bir metnin dizelerine uyarlanabilirlerdi ve bunların bazıları
benimsenerek bestelendiği yerin çok uzağında yankılanıyordu.
Kısaca sözlü ya da basılı medya 15. ve 16. yüzyılda İtalya’da birlikte varolmuşlar ve
etkileşimde bulunmuşlardır. 18. yüzyılda Anglo-İskoç sınırları için de aynı şey söylenebilir.
Albert Lord sözlü şiir adlı ünlü çalışmasında geleneksel sözlü kültürün yok olması için
okuryazarlığın ve matbaanın gerekliliği konusunu tartışmıştır.
O, sözlü geleneğin ölümünden bahsedecek kadar uzak noktalara gitmiştir. Bu İtalyan
örnekleri, diğer taraftan, sözlü kültür ve matbaa kültürünün hatırı sayılır bir süre için birlikte
var olabileceklerini ortaya koymuştur.
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11.4. El Yazması Haber Mektuplarından Gazetelere Geçiş
1600’lerin birinci yarısında ilk akademik-bilimsel dergiler çıkmıştır. 1605’de Anvers’de
basılan Nieuwe Antwersche Tijdingne ve 1609’da Strazbourg’da basılan Ordinarii Avisa’dır;
ilk gazeteler 1613 ile 1618 arasında Amsterdam, Viyana, Londra ve Paris’te basılmışlardır.
İlk günlük gazete 1660’da Leipzig’de basılan Leipziger Zeitung’dur. Yayımlanan ilk
gazetelerden önce de 1300’lerde büyük ticari şirketlerin merkez ve şubeleri arasında özel
mektuplaşmalar söz konusudur. Bu mektuplar malların fiyatları, gemilerin gidiş gelişleri,
Avrupa’nın önemli saraylarında olan bitenler hakkında haberler içerirlerdi.
1500’lerde bu özel mektuplar basılmaya da başlanmış ve böylece ilk haber kitapları
ortaya çıkmıştır. Bunların en eskisi 1513’de Londra’da çıkan Treve Encounter’dir; daha
sonraları bugünkü gazetelerin öncüleri olan haber bültenleri çıkmaya başlamıştır. Bildiri
mektupları, seçkin öyküler, uçan sayfalar gibi yayın biçimleri ile gazeteciliğin doğmasının
öncüleri olmuşlardır.
Böylece, değişik tüm politik ve toplumsal gereksinimlerle birlikte dergi niteliğinde bir
haber etkinliği başlamış ve kağıt yapımı, tipografi sanatı ve posta hizmetlerinin düzeltilip
uzmanlaştırılması sağlanmıştır.
El kitaplarından ya da almanaklardan basılı kağıda geçmek birden bire olmamış, bu yeni
ürün kendiliğinden bireylerin ve toplumun ilgi ve beğenisini kazanabilecek değer, geçerlilik ve
kapsama ulaşmamıştır. Tam tersine, bu haber derleme ve yayma biçimlerinin yanı sıra
varlıklarını sürdürmüşlerdir.
1680’de Frankfurter Journal 1500 kopya basılmaktadır, bu sayı benzer yayınların
normal baskısının aşağı yukarı on katıdır. 1700’lerin başında gazeteler artık bugünkü biçimini
almıştır.
1800’lerde günlük gazete artık yüksek tabakanın olmaktan çıkmış ve herkesin gazetesi
olmuştur. Bu durum üç koşula bağlı olmuştur:
1) Gelişmiş toplumların yaygınlaşması
2) Sınıflar arasında okuma yazma bilenlerin sayısının artması
3)Yüksek baskı ve düşük fiyat olanağı sağlayabilmek için tipografi endüstrisinin teknik
yönden ilerlemesi
Bu değişim, gazetelerin günlük satışlarında da görülmüş ve 1870’de 7 milyondan
(gelişmiş dünya nüfusu 350 milyon iken) 1914’de (aynı bölgelerde nüfus 650 milyona
çıkmışken) 70 milyona yükselmiştir. Yeni makinelerin ortaya çıkması maliyeti ve satış
fiyatlarını etkin biçimde düşürmüştür.
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1840’da La Presse 25.000 sayıyla, 1880’de Daily Telegraph 300.000 sayı ve aynı yıl
Petit Journal 650.000 sayı ile rekor kırmışlardır. İngiliz Boer savaşları sırasında Daily Mail’in
günlük satışı 1 milyona ulaşmıştır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yalnızca küçük bir azınlığın okuryazar olduğu bir toplumda baskının yalnız kitaplarla
sınırlı kalmayacağı açıktır. Örneğin tiyatro oyunları da sıklıkla sansürün konusu olabilmektedir.
Londra’da tiyatro oyunlarının sahneye konmadan önce Kraliyet denetçilerine izlettirilmesi
zorunluydu. Metinler önemli insanlara atıfta bulunulup bulunulmadığını saptamak için dikkatli
bir biçimde incelenirdi. Yasak kitaplar listesi Protestanlık ve matbaa için bir panzehir görevi
görüyordu. Bu kitapların yayınlanması için matbaalar arasında sıkı bir mücadele yaşanıyordu.
1564 yılında üç temel kitap türü yasaklanıyordu: yerleşik dinsel öğretilere aykırı olanlar,
ahlakdışı olanlar ve büyü ile ilgili olanlar. Daha sonra yazar ve kitap adlarının alfabetik listesi
geliyordu. Yazarlar birinci sınıf ve ikinci sınıf olarak ayrılıyorlardı. Birinci sınıfta yer alan
yazarların tüm yazdıkları yasaklanmıştı.
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12. ENDÜSTRİ VE İLETİŞİM DEVRİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Endüstri ve İletişim Devrimi
Elektrik ve Elektronik Medya Kültürü
İletişim ve Teknolojik Değişim
Radiola Yılları
Radyonun Gücü
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12.. Endüstri Ve İletişim Devrimi
Endüstri devrimi ve iletişim devrimi aynı sürecin parçaları olarak görülebilir. Ulaşım
alanında yaşanan devrim pek çok alandaki ilerlemeyi hızlandırmıştır. İçten yanmalı motorların
geliştirilmesi ile artık uçan makineler yapmak da olanaklı hale gelecektir. Radyo, televizyon,
telgraf, telefon, telsiz telgraf gibi icatlar ile yirminci yüzyıl iletişim açısından bambaşka bir
çehreye bürünecektir.
Endüstrileşmenin uzun süreci üzerinde çalışmalar yapmış olan Amerikalı tarihçi David
Landes mekanik aletlerin insan yetenekleri yerine geçmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Artık insan
ve hayvan gücü yerine cansız bir güç kullanılmaktadır.
Hammadde işlenmesi ürün elde etmede en önemli öğe durumuna gelmiştir.
Endüstrileşme oluşumunun devamında daha fazla insan yeteneği gerektikçe, bunları yerine
getirebilecek yeni cansız güç biçimleri ortaya çıkmaktadır.
Buluş süreci bu oluşumun merkez noktasında bulunmaktadır. 18. yy İngiltere’sinde onu
besleyen yapılardan biri 1754 yılında kurulmuş olan Sanat, Üretim ve Ticaret Topluluğu’dur.
Çeşitli kategorilerde buluşlar yapılmasına öncülük eden kuruluş özellikle ulaşım konusunda
yoğunlaşmıştır. Deniz taşımacılığı, araçlar ve yollar bu listede ilk sırada bulunmaktadır.
Endüstri devrimi terimi ilk kez 1827 yılında bir politik ekonomist olan Adolphe Blanqui
tarafından kullanılmıştır. O dönemde bilim ve teknoloji aynı şey olarak görülmesine karşın,
onların aralarındaki ilişki karmaşıktır.
Bilim adamı sözcüğü 1840 yılında yeni bir sözcüktür. Teknoloji sözcüğü ise Fransa’da
Encyclopédia’da yer alan bir sözcüktür ve henüz İngiltere’de kullanılmamaktadır. Ancak ne
olursa olsun buluş sözcüğü keşif sözcüğünün sonrasında 18. yüzyılda gündelik yaşamın bir
parçası olmuştur.
19. Yüzyılda Karl Marx (1818-1883) buhar makinesinin icat edilmesini insanlık tarihi
içinde büyük bir hamle olarak görmüştür. O’na göre bu hamle geçmiş ile şimdiyi ayırmış ve
devrimsel geleceğin kapılarını açmıştır.
1848 yılında yayınlanan Komünist Manifesto’da endüstrileşmenin mucizelerinden
bahsedilmekte, devrimin teknoloji aracılığı ile değil, buhar makineleri ve diğer makinelerin
sahibi olan ve onları kontrol altında tutan kapitalistler ile onlar için çalışan endüstri proletaryası
arasındaki sınıf mücadelesi aracılığı ile gerçekleşeceğini söylemiştir.
1840’larda yazdığı Grundrisse Notları’nda Fransız İhtilali’nden beri meydana gelen
temel endüstriyel değişimler listelenmiş ve “doğa hiçbir makine, hiçbir lokomotif, demiryolu,
elektrikli telgraf vb.yapmaz. Bunlar insan endüstrisinin ürünleridir; doğal maddeler, insan
isteğinin araçlarına dönüştürülmüştür” açıklamasını yapmıştır.
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Marx’ın referans noktalarından biri olan elektrikli telgraf şimdi yeni medya olarak
adlandırdığımız şeyin yeniden şekillenme sürecini başlatan ilk elektrikli buluştur. Bilginin daha
hızlı yayılması pek çok değişikliği de beraberinde getirecektir.
Artık ulusal gazeteler yurtdışındaki gelişmeleri okuyucularına sunabilmektedir. 1814
yılında baskı makinelerinde buhar kullanılmaya başlanmıştır. Bu sayede bir saatte 1000 adetlik
gazete üretimi yapılabilecektir. The Times gazetesi bu konuda öncülük yapmıştır. Marx ve
Friedrich Engels (1820-95) yaşamlarının büyük bir kısmını endüstriyel bir kent olan
Manchester’da geçirmişler ve basılı medyanın gücü konusunda olumlu yaklaşımda
bulunmuşlardır. Onlar, aralarında The New York Tribune gazetesinin de bulunduğu çeşitli
gazetelere yazılar yazmışlardır.
Marksistler ekonomik altyapı ile kültürel yapı arasında bir ayrım yapmaktadır. İtalyan
Marksist Antonio Gramsci (1891-1937) medya ile yoğun olarak ilgilenmiş biri olarak, 20.
yüzyıldaki tartışmalara özel bir katkı yapmıştır. Yapı içinde işveren ve çalışanlar arasındaki
uçuruma yoğunlaşılmıştır ve maddesel zenginliğin ya da kitlesel medya artışının öngörülmesini
gözden kaçırmışlardır. Özellikle televizyon geleceğin kültürel yapısını şekillendirebilecek bir
güce sahiptir. Medya bilgi sunmanın yanı sıra ikna etme süreci içinde de bulunmaktadır.
Bu dönemde politik olayların çokça yaşanması da habere olan talebin artmasına neden
olmuştur. Özellikle Kırım Savaşı (1853-1856) boyunca olup bitenleri haber verecek özel
muhabirler ve Kırım Savaşı sahnelerini görüntüleyecek ressam ve fotoğrafçılar gönderilmişti.
19. Yüzyılın edebiyat alanında ön plana çıkan türü romandır. 18. yüzyılın sonlarından itibaren
çok sayıda roman yayınlanmıştır. Aralarında Defoe’nin de bulunduğu bazı yazarlar orijinal ve
ilginç ve şaşırtıcı konular üzerinde yoğunlaşıyordu. Robinson Crusoe kitabının ismi bile bu
ilginçlik arayışının bir parçasıydı.
İngiltere’de roman konusunda farklı arayışlar da kendini göstermeye başlayacaktır.
Henry Fielding (1707-54) ilk yazılarını tiyatro için yazmıştır. Samuel Richardson (1689-1771)
Pamela kitabını mektuplaşmalar biçeminde kaleme almıştır.
Daha sonra aynı yüzyıl içinde, kitapçılar ve yayıncılar arasında bir ayrım ortaya
çıkmıştır. Bu ayrım Samuel Jonhson’ın 1755 yılında yayınladığı büyük sözlükte açık bir şekilde
görülmektedir. Geçmişte yayınlama sözcüğü dinsel bir çağrışıma sahipti. Şimdi ise matbaacı
ve yayıncı arasındaki fark şairler ile Grub caddesi kiralık yazarları arasındaki fark kadar açıktır.
Sonraki yüzyılın başlıca uğraş alanlarından biri dünyaya daha fazla şeyler katmak
olmuştur. Bu, teknoloji alanındaki uzun yürüyüşe bağlı olarak bu şekilde gelişim göstermiştir.
İngiltere’de aşılan ilk aşamalardan sonra bilimsel bilgiden faydalanma daha çok
yaygınlaşmıştır.
Teknoloji sözcüğü ABD’ye 1828 yılında girmiştir hemen hemen aynı dönemde endüstri
devrimi terimi ilk kez Fransa’da kullanılmıştır. 1832 yılında İngiliz matematikçi ve politik
ekonomi uzmanı Charles Babbage (1792-1871) “Makineleşme ve Üretim Ekonomisi Üzerine
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adlı kitabında yüzlerce insanın çalışmasının artık tek bir makine işlemi ile gerçekleşebildiği
olgusunu belirtmiştir.
Bu sırada Amerika geleceğin teknoloji cumhuriyeti olabilmek için çalışmalar
yapıyordu. Yalnızca insan gereksinimlerini karşılamak amacıyla değil, pek çok alanda
araştırmalar yapılıyordu. Süreç geri dönülemez bir ivme kazanmıştı. 1848’den sonra peş peşe
ekonomik patlamalar ve çöküşler yaşanıyordu.
Bilim ve teknoloji her zaman için medya teknolojisinin gelişimini de etkilemiştir. Buluş
alanında önde gelen bir ülke diğer ülkelere üstünlük sağlayacaktır. 20. yüzyılda Sovyet Sputnik
aracının(1957) fırlatılmasından bir süre sonra Telstar (1962) uzaya gönderilmiştir. Uzaydaki
işbirliği ancak Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra gerçekleşebilmiştir.
Tarihsel kayıtsızlık belirli reddedilen buluşların gözden kaçmasına neden olmuştur.
Onlar ekonomik sonuçlar yaratmamıştır fakat her buluş ile tarihsel bakış açısını değiştiren
sonuçlar ortaya çıkacaktır. Medya tarihi içinde şimdilerde yaşamış olduğumuz internet çağı
aslında yeni bir metafor değildir. İnternetin nasıl farklı iletişim olaylarında kullanılabileceğinin
açık bir şekilde görülmesi bu alandaki yapıyı değiştirmiştir. Gelecek planlanarak ve onun düşü
görülerek bilim bir mit olarak canlandırılacaktır.
17. Yüzyılda Fransis Bacon (1561-1626) doğanın kapılarının açılacağı öngörüsünde
bulunmuştur. Onun 1620’den önce yazmış olduğu Yeni Atlantis kitabında Kral Süleyman’ın
sarayı mucitlerin okulu olarak betimlenmiştir. Burada yalnızca makine evleri değil, her türden
hareketin hazırlanması için makine ve araçlar bulunmaktadır. Sarayda kuşların uçuşları taklit
edilmekte..gemiler ve teknelerin suyun altında gitmeleri ve denize karşı dayanıklılık çalışmaları
yapılmaktaydı.
Herbert Spencer (1820-1903) endüstrileşme aracılığı ile kentleşme aracılığı ile 19.
yüzyıl nesneler dünyasındaki değişim üzerine çalışmış bir sosyologdur. Çok sayıdaki işçi bir
fabrikanın çatısı altında bulunduğu zaman, yeni kollektif iletişim biçimleri geliştirmiştir. Daha
önceden birbirini tanımayan insanlar büyük yeni endüstriyel merkezlerde toplanarak,
Manchester örneğinde olduğu gibi, birdenbire büyük kentlerin oluşmasına neden olmuştur.
Bununla birlikte toplumsal hayatta çeşitli farklılıklar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bir
İngiliz gözlemci 1823 yılında, henüz sosyalizm sözcüğü bile türetilmemişken sabit iletişim ile
keskinleştirilen ve geliştirilen niteliklere sahip çok sayıda insanın bir arada bulunduğu bir
ortamdan söz etmiştir. Çalışanlar arasından çıkan öncüler rekabet yerine bir birlikten
bahsetmektedir. Ulaşımdan türetilen bir metafor olan hareket önem kazanmıştır. Başka bir
metafor olan otobanlar 1990’larda yeniden doğacak ve elektronik devrime uygulanacaktır.
Marx’dan önce, Fransız gözlemci ve analist Alexis de Tocqueville (1805-59) birlik
gücüne övgüler yağdırmıştır. Şimdiyse Amerika’da bu karlı olmayan bir sektör olarak
değerlendirilmektedir. Tocqueville’e göre Amerika’nın batıya açılmasını sağlayan demiryolları
böyle bir işbirliği sonucu doğmuştur. Karlı olmayan sektör, 20 .yüzyılda büyük bir önem
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taşıyordu. Kendi kendini yönetme ilkesi için de yanı şey söylenebilir. Bu açıdan bakıldığında
ABD ile Fransa arasında keskin bir karşıtlık göze çarpmaktadır.
Kitle pazarı terimi türetilmeden önce Atlantik’in her iki tarafında her türden satıcı içinde
milyonlar ifadesi geçen bir dille konuşuyordu. İlk örnek olarak ucuz kitap ve dergi yayınlama
daha geniş kitlelere ulaşmanın çabasıdır. Bu konuda 20. yüzyılda yeni bir izm doğmuştur. Bu
consumerism(tüketimcilik)dir. Tüketim toplumu kavramı aracılığı ile yeni teknoloji olduğu
kadar tarihsel perspektifin yeniden şekillenmesine tanık olunmaktadır. 19. yüzyılda çeşitli
birimleri olan alışveriş merkezi ilk kez Paris’te görülmüştür ve onu Liverpool, Londra, New
York, Helsinki ve Tokyo izleyecektir.
Alışveriş merkezleri insanların para ile birlikte zaman harcadıkları bir büyük şehir
fenomenidir. Para harcanan birimler sürekli olarak artmaktadır. Amerikalı yazar Thorstein
Veblen (1857-1927) tüketim alışkanlıkları üzerine bilimsel araştırmalar yapmıştır. Bu süreç
ekonomi ya da teknoloji kadar psikoloji de içermektedir. Ayrıca reklam ve tanıtım unsurlarını
da kapsamaktadır.
Veblen endüstrileşmenin iki ya da üç nesil sonra yazılarını yazmıştır. Yaşamın hızı
tahmin edilenden hızlıdır. Elektrikten önce, ekonomik etkinliklerin çoğu bir rutin ya da sistem
duygusuna bağlıydı. Fabrika sistemi ve demiryolu sistemi her iki disipline ve zaman kavramına
yeni bir boyut kazandırmıştır.
Demiryolu sistemi zaman çizelgesinde belirtilen programlara bağlıdır. 16. yüzyılın
sonundan beri İtalya’da posta zaman çizelgesi, 17. yüzyıldan beri Hollanda’da kanal zaman
çizelgesi ve 18. yüzyıldan beri İngiltere ve Fransa’da taşıma arabası için zaman çizelgesi
kullanılmaktadır. Bradshaw’ın İngiliz demiryollarının tam bir zaman çizelgesi ilk kez olarak
1839 yılında görülmüştür; bunu Avrupalı ve Amerikalı şirketler izleyecektir. Ve kanalın ve
Atlantik’in her iki yakasında treni kaçırmak ifadesi ilk anlamı dışında bir deyime dönüşmüştür.
Jurgen Habermas daha sonra yeni bir takvim ile dünyanın artık bir sistemler dünyası
olduğu sonucuna varacaktır. Endüstri artık tek parça görünmektedir. Ancak ne olursa olsun,
elektrik mühendisleri mekanik mühendisleriyle rekabet içinde uzmanlıklarını arttırmaktadır.
Onların yaptıkları işlerden ilki elektriği tramvaylara ve demiryollarına uygulamaktır.
12.1. Elektrik ve Elektronik Medya Kültürü
1800’lerin ortalarına doğru iletişim dünyasında yeni ve büyük bir devrim olmuştur;
yavaş yavaş tipografik kültürden, önce elektrik ve daha sonra elektronik medyaya geçilmiştir.
O zamana kadar, haberlerin ulaşması, ulakların, atların ya da ilk lokomotiflerin hızına veya
nehirlerin akıntısına bağlıydı.
Haberi anında ulaştırmak için yapılan bütün çabalar başarısızlığa uğramıştı. İlk olarak
1793’de Fransız İhtilali sırasında kullanılan Claude Chappe’nin optik telgrafı, sona derece ilkel
bir araçtı. Amerikalı Samuel Morse’un elektrikli telgrafı icadı durumu kökten değiştirdi.
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1844’de 30.000 dolar maliyetle Washington ile Baltimore arasında bir telgraf hattı
kuruldu. Bu tarih, elektrik medya kültürünün başlangıcı ve tipografinin iletişim dünyasındaki
tekelinin sonu olarak kabul edilebilir.
Mc Luhan’a göre: “Telgrafın bulunmasından sonra haberler ulaklardan daha hızlı
gitmeye başlamıştır. İlk başta, yollarla, kağıda dökülmüş sözler arasında sıkı bir bağlantı vardı.
Tıpkı daha önceleri paranın deri, külçe ve madenden koparak kağıt olması gibi telgrafla birlikte
bilgiler taş ve papirüsten kopmuştur.
Telgrafla birlikte insanlar farkına varmadan yeni bir kültüre elektrik ve elektronik
medya kültürüne geçmiştir. Böylece zaman ve mekan kavramının bittiği yepyeni bir dünyaya
girilmiştir. Bugün evrensel bir köyde yaşamaktayız.
Elektrik ve elektronik sayesinde yeryüzü bir gezegen köy olmuş ve çok yavaş olduğu
için etkisiz kalan gözden, görsel mekandan işitsel mekana geçen kulağa kadar insanın bütün
duyu organları yeni baştan yönlenmeye zorlanmışlardır.
Ong’a göre telgraf, radyo, telefon ve televizyon elektrik ve elektronik teknoloji ürünleri
bizi ikincil sözlü bir çağa götürmüştür. Gizemci katılımı, toplum duyarlılığı, şimdiki zaman
olan eğilimi ve hatta formüllerin kullanımı bakımından bu yeni sözlülük, eskisine şaşılacak
kadar benzemektedir.
Bu yeni sözlülük daha saptanmış ve bilinçli olup, gerekli araçların yapılması, bakımı ve
kullanımı yönlerinden çok önemli olan yazı ve basım temellerine kalıcı olarak oturmuş
bulunmaktadır. İkincil sözlülük birincisine hem çok benzer hem de çok farklı yönleri vardır.
12.2. İletişim ve Teknolojik Değişim
1800 ve 1900’ler bilim ve teknoloji alanlarında çok hızlı değişmelere sahne olmuştur.
Bu değişmeler iletişim dünyasını ve kültürdeki değişmeleri de beraberinde getirmiştir.
Telgraf (1832 Samuel Morse) :
A. Telsiz Telgrafın Başlangıç Dönemi
1895'de, Rus Alexandre Popov, 250 metrelik bir uzaklığa (1837'de Samuel Morse
tarafından bulunan) morsla ilk telsiz iletisini ulaştıran anteni bulur. Aynı yıl, İtalyan fizikçi
Guglielmo Marconi, bütün bu buluşları, telsiz telgrafla kodlanmış elektromıknatısla bir iletiyi
iletmek için tasarlar. Marconi, ilk olarak iki İtalyan gemisi arasında, sonra 1901'de İngiltere ve
Newfoundland arasında telsiz telgrafla bir bağlantı kurar. 1901'de, ABD sözlü bir iletinin ilk
telsiz yayınıyla telsiz telgrafı resmen bulur.
1907'de, Amerikalı Lee de Forest, telsiz telgrafın ses şiddetini yükseltebilen ilk lambayı,
triyotu bulur. Radyonun başlangıcı, en yalın radyo alıcısı olan galenli alıcının başlangıcıdır:
lambası ve yükselticisi olmayan ancak bir antene bağlı ve radyo dalgalarını alabilen doğal
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kurşun sülfür (galen) kristalli bu radyo alıcısı kulaklık kullanımını gerektiriyordu; "galen
yemlenirken", duyarlı noktanın bulunacağı ve bir yayının alacağı umuluyordu. Bu yöntem
sonuçta çok rastlantısaldı.
1905'de, Parisliler, Gustave Eiffel'in çelikten kulesinin çirkin olduğu gerekçesiyle
yıkılmasına ilişkin bir bildiriye imza atarlar. Bunun üzerine Eiffel, kulenin süslenmesi
amacıyla, oraya bir verici yerleştirilmesini ve böylece kulenin radyo telgraf antenine
dönüştürülmesini orduya önerir: General Ferrie 1921'de ilk düzenli Fransız yayınını bu
vericiden yapar: ilkin hava durumu, sonra hammaddelerle tarım ürünlerini içeren borsa
kurlarının yayını gerçekleştirilir.

Şekil 9 : İlk telsiz örneği
Bu dönemde Marconi Company'nin İngiltere'de yaptığı izlence yayınları, her ne kadar
yaklaşık üç yüz İngiliz "telsizci" tarafından galenli alıcılar aracılığıyla dinleniyorsa da, gerçekte
ilk düzenli radyo yayınlan ABD'de başlar. Pittsburg'da, mühendis Frank Conrad K.D.K.A.'yı
(ilk özel yayaç) yaratır ve 1920'de reklamla bütünlenen düzenli, gerçek bir radyo izlencesi
yayınlar.
12.3. Radiola Yılları
6 Kasım 1922'de, Londra'da B.B.C.'nin doğuşundan sekiz gün önce, ilk özel Fransız
radyosu Paris'te açılır. (uğraşsal radyo iletişim gereci üreticisi) Emile Girardeau, belli sayıda
haftalık dinleti yayını yapan Radiola yayacını kurar. ABD'de reklam yayını serbestken, burada
yasaktır. Girardeau bu yüzden alıcılarını Radiola markasıyla üretme kararı alır. En küçük bir
reklam iletisi bile yayınlamadan kendini ancak böyle tanıtabilir. Bu marka, bugün henüz,
elektromanager ve hi-fi gereç üretmektedir.
Radiola aynı zamanda sponsorluğun da öncüsüdür. Yayacın giderleri, reklamın,
dinletilerin ya da yinelenen yayınların yasaklanmasına bir çözüm olarak tüccarlarca
karşılanıyordu: "dinleyeceğiniz dinleti, X firmasının desteğiyle düzenlenmiştir."
Sonuçta 1925'de reklam yayını yapma izni alan Radiola, Bleuchstein-Blanchet
tarafından yönetilen Radyo-Cite ile birlikte tek seçkin nitelikli Fransız radyosu Radio-Paris'e
dönüşür.
Yayaçlar, 1940'da Mareşal Petain'li Fransız Devletince ulusallaştırılır.
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Woody Allen'ın Radyo Day filmi, bu yeni medyanın (düşünsel olduğu gibi
reklamsal) etkisini betimler: bu filmde, radyonun, sinemayı kaybolmakla tehdit ederek
sesli olmaya zorlaması anlatılır.
12.4. Radyonun Gücü
1. Orson Wells'in Dünyalar Savaşı
1938'de (sayımı yapılan 32 milyon üzerinden) 27 milyon Amerikalı ailenin radyosu
vardı. Dinleyicilerin çoğunluğu çeşitli gösteri kanalı olan N.B.C.'yi dinliyordu. C.B.S.
([Columbia Broad-casting Systems] %3'lük bir dinleme oranı vardı) de, Orson Wells'in
yönetmenlik yaptığı Mercury Theatre'a anten kurmuştu.
C.B.S., 30 Ekim 1938'de saat 20 sularında Wells'in Dünyalar Savaşını yayınlamaktadır.
C.B.S'in yayım sürerken, N.B.C. kötü bir kahve markasının reklamını girer ve yaklaşık 6
milyon dinleyici bir anda (yeryüzüne gelen Marslıların tuhaf araçlarından indikleri sırada)
C.B.S.'ye geçer. Korkunç bir panik dalgası birden ABD'yi sarar: polis CBS stüdyolarını kuşatır,
sokaklara çılgın bir kalabalık yayılır, Amerika sokaklarında yüz binlerce kişilik yoğun bir göç
başlar!.
1973'de, aynı türden bir yayın Belçika'nın altını üstüne getirir (bir kurgu,
minyatürleştirilmiş atom bombalı saldırıları duyurmuştu).1985'te nükleer savaşa ilişkin bir
kurgu film, Finlandiya'yı, 1938'de ABD'ninkine benzer bir paniğe sokar.
2. Propaganda Aracı
Radio-Londres ilk korsan-radyodur. Öyle olumsuz bir etkisi olur ki, Le Petit Journal
1943'de birinci sayfasında yayımladığı uzunca bir yazıyı radyonun "zarar'larına ayırır: "tek bir
çıkar yol kalıyor: altı lambayı kırın! Verdiği zarardan çok daha iyidir" ("altı lamba" lambalı
alıcılara verilen addı: büyük dalgaları almak için altı tane lamba gerekiyordu).
Radyo yayını, (hoparlörlerle sokaklara verilerek) Adolf Hitler'in iktidara yükselişine
ve nazizmin gelişine olanak verecektir. Ancak Fransızlara da direnişin bulunduğunu haber
verir (General de Gaulle'ün B.B.C.'nin dalgalarından yaptığı "18 Haziran Çağrısı").
RTL, anayurdun "Fransız Cezayir" ile anlaşmazlığında payına düşeni yaparak,
1961'deki Cezayir darbesini başarısızlığa uğratacaktır. Bu yayaç, başlangıçta, Mayıs 68
deviniminin destekçisiymiş gibi (bu yüzden dönemin yönetimince kınanmıştır) ya da buna
son verecek büyük gaullist toplaşmanın yanındaymış gibi (bu kez muhalefet tarafından
kınanmıştır) görünecektir.
NAGRA bu dönemde gün yüzüne çıkar; radyo-muhabirlerine olayları izleme ve
anında yorumlama olanağı verir. Minyatür bir uğraşsal optik seslendirici NAGRA, yer
değiştirmeleri ve bu yüzden günlük olayları canlı olarak izlemeyi olanaksız kılan dönemin
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hantal gereci karşısında kolayca benimsenir. Mayıs 68 döneminde Radio-Sorbonne'un
doğuşuyla korsan radyolar Fransa'da da kurulmuş olur.
Komünizmin düşüşüne dek, üç tür propaganda yayacı vardı:
• beyaz: ulusal, ünlenmiş ve dışarıya yayın yapan yayaçlar (Fransa Uluslararası
Radyosu (R.F.I.), Moskova Radyosu, Amerika'nın Sesi...);
• gri: ülkesinde ünlenmiş, ancak yöneldiği ülkelerin yasakladığı haberleri yayınlayan
yayaçlar. (Doğu ülkelerine doğru yayın yapan) Free Europe, Radio Liberty Sovyetlere
Soljenitsin'in Gulag Takımadaları'nı anlattılar;
• siyah: tamamen gizli yer altından yayın yapan yayaçlar (Radio Solidarnosc.)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Endüstri devrimi ve iletişim devrimi aynı sürecin parçaları olarak görülebilir. Ulaşım
alanında yaşanan devrim pek çok alandaki ilerlemeyi hızlandırmıştır. İçten yanmalı motorların
geliştirilmesi ile artık uçan makineler yapmak da olanaklı hale gelecektir. Radyo, televizyon,
telgraf, telefon, telsiz telgraf gibi icatlar ile yirminci yüzyıl iletişim açısından bambaşka bir
çehreye bürünecektir. Endüstrileşmenin uzun süreci üzerinde çalışmalar yapmış olan Amerikalı
tarihçi David Landes mekanik aletlerin insan yetenekleri yerine geçmesi üzerine
yoğunlaşmıştır. Artık insan ve hayvan gücü yerine cansız bir güç kullanılmaktadır. Hammadde
işlenmesi ürün elde etmede en önemli öğe durumuna gelmiştir. Endüstrileşme oluşumunun
devamında daha fazla insan yeteneği gerektikçe, bunları yerine getirebilecek yeni cansız güç
biçimleri ortaya çıkmaktadır.
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13. SİNEMANIN DOĞUŞU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Sinemanın Doğuşu
Kodak Ya Da Geniş-Kitle
Fotoğrafının Gelişimi
Televizyonun Tarihi
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13.1. Sinemanın Doğuşu
Sinemanın tarihi fizyolojik bir gözlemle başlar: göz, algıladığı görüntüyü birkaç saniye
bellekte saklar: bu, ağtabakası izlenimidir.Bu olgu Ortaçağ biterken biçimlenmeye başlar:
sayfalar çabucak çevrilince, görüntünün devindiği izlenimini veren, birbirine yakın ayrıntılar
içererek art arda gelmiş resimlerden oluşturulan küçük kitapçıklarla da karşılaşılır.
1832'de Belçikalı Joseph Plateau, Fenakistiskop'u yaratır: burada bir disk söz
konusudur ve diskin kenarlarına ayrıştırılmış yalın bir devinim çizilmiştir; disk bir eksen
üzerinde çevrilince devinmeye başlıyordu. Bu yüzden, ağtabakası izleniminin işletilmesi ve
devinimin düzgün görülmesini sağlamak için saniyede en azından on görüntü gerektiği
kararlaştırılıyor. Fenakistiskop, E.J. Marey ve Muybridge'in araştırmalarına taban oluşturacak;
bu araştırmalar da daha sonra 1883'de Höner tarafından Zootrop'un yaratılmasına yol
açacaktır.
1851'de resimlerin yerine fotoğrafları yerleştirmeyi düşünen Fransız Dubosq, bu
amaçla Bioskop adını vereceği bir aygıtı tasarlar.1853'de doktor von Uchiatus, böylece, bir
devinimi betimleyen resimlerden canlı bir gösterim elde ederek, Plateau'nun buluşuyla büyülü
feneri (göstericinin atası) birleştirir.
1888'de, Emil Reynaud, Praksinoscop'u aracılığıyla, yüzlerce izleyicinin önünde,
çevrilebilmesi için delikli kenarları olan bir bant üzerine yapılmış canlı resimleri oynatır.
Gösterim ezgiyle desteklenir. Thomas Edison 1892'de Kinetograf adı verilen bir "kamera"
bulur. Edison'un daha sonra bulacağı Kinetoskop, aynı biçimde, kenarları 35 mm.'lik
deliklerden oluşan "sinematografık" bir fılmin, içinde ilerlediği bir tür kutudur. Ancak fılmi
izleyebilmek için bir büyüteç gereklidir.
Mart 1895'de, Louis Lumiere, bilginlerden oluşan bir kitle önünde sinematografık bir
film gösterir: onun Sinematografı bir kamera, bir basıcı ve bir göstericiden oluşur. Bilimsel
Nature dergisi bu buluşu yalnızca on beş satırla geçiştirirken, aynı amaçla hazırlanmış, ancak
açıkçası daha karmaşık olan M. Chase'ın Elektrikli Siklorama'sının bulunuşuna sayfalar
ayıracaktır (bu aygıt çok geçmeden bir kenara atılır).
Fotoğraf ( ilk fotoğraf şirketi Societe Photographique 1830’da Niepce ve Dagurre
tarafından kuruldu) :
Bir kampanya sürecinde fotoğrafın yerini saptamadan önce, onu ayrıntısıyla incelemek
ve tarihine eğilmek gerekir.
Fotoğrafın bulunması iki aşamada gerçekleşmiştir:
• Görüntünün alınması
• Alınan görüntünün çoğaltımı
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Birincisi, fiziğin ve optiğin kurallarına bağlı kalır, diğeri kimyanınkilere; bu ikisinin
birleşmesi sonucunda fotoğraf ortaya çıkmıştır.
13.2. Kodak ya da Geniş-Kitle Fotoğrafının Gelişimi
Amerikalı George Eastman fotoğraf makinası gibi duyarlı yüzeyler tekniğini de
geliştirerek geniş-kitle fotoğrafını ortaya çıkarır: bu, "you press the button, we do the rest"
biçimindeki ünlü reklam sloganıyla birlikte gelen KODAK'ın (1888'de) doğuşudur.
Eastman teknik zorluklardan uzak bir fotoğraf düşüncesi ortaya atar: makinesi, yaklaşık
yüz görüntü kaydına olanak verir; görüntüler, alındıktan sonra onları açmadan, saptayan,
negatif ve pozitifler biçiminde geri gönderen Kodak'a yollanır. ABD savaşa girdiği anda
Avrupa pazarını kaplayan Vest-pocket'irı (Birinci Dünya Savaşında Amerikan askerlerinin cep
makinası) 1916'da çıkmasıyla yenilikler devam eder.Kodak, fotoğraf makinasını belirgin
olarak halka yayan ve bir çok reklam eğilimi uyandıran Instamatic'i de ortaya ÇIkarır. Kodak,
bugün henüz, çok yalın kullanımı olan makinalar üretmeyi sürdürür:
• 24 x 36'yı herkesin kullanabileceği duruma getiren Weekend;
• ("panoramik" denilen) geniş formatlı fotoğraflara izin veren Stretch 35;
• 24 x 36 olarak denizaltı görüntülerini alabilen makinalar.
Bu marka, filmler konusunda da liderdir: (reklamda çok az kullanılan) kızılaltı ışınlara
duyarlı yüzeylerden, (100, 200 ve 1000 ASA* Ektarlar gibi) reklamcılar için çok iyi renk
tanımlamasına sahip filmlere dek uzanan çok zengin bir ürünler dizisi geliştirir.

Şekil 10: Kodak fotoğraf makinası
Bu yüzyılda basımda da büyük teknolojik gelişmeler yaşanmıştır. İlk yenilik kağıdın,
çok zaman alan ve pahalı olan el yapımından makine üretimine geçişi ile oldu. 1798’de Nicolas
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Louis Robert’in bulduğu makine üretimine geçişi ile oldu. Üretim on kat arttı ve elli yıl içinde
maliyeti yarı yarıya indirdi.
İkinci büyük buluş, yeni basım harflerinin dökümü ve dizgisi olmuştur. Linotip olarak
bilinen bu makine, 1880-1890 yılları arasında Ottmar Merghentahler tarafından bulunmuştur.
1900’lerde bütün bu buluşlar teknolojik açıdan büyük bir evrim geçirmiş ve bunlara radyo,
televizyon, fotokopi makinesi ve bilgisayar gibi yenileri eklenmiştir.
20. Yüzyılın başlarında telgraf her ülkede kullanılıyordu, telefon ise özellikle ABD’de
yayılmaya başlamıştı. İtalya’da 1920 yılında yüz bin kadar telefon varken ABD’de 1910 yılında
her on kişiye bir telefon düşüyordu. 1936’da ABD’de ve Avrupa’da aynı anda birçok
konuşmayı taşıyacak güçte olan ilk iletkenli kablolar kullanılmaya başlandı. 1940’da tüm
dünyada bulunan elli milyon telefon, 1960’da yüz yirmi milyona çıkmıştır.

Şekil 11: Sinema makinası (İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim
Galerisinden)
1902’de Melies’in ünlü Aya Yolculuk filmi yapılmıştır. İlk sesli film 1927’de yapıldı
ve birkaç yıl içinde sessiz filmler ortadan kalktı. 20. yüzyılın başlarında bir filmin süresi
ortalama 15-20 dakikaydı. Sinema daha ilk andan itibaren kitlesel bir nitelik taşımış ve
genellikle tiyatroya gitme olanaklarından yoksun halka yönelmiştir.
1906-1907 yılları arasında çizgi filmler başladı. 1908’de ABD’nin sadece New York
kentinde 10.000 sinema salonu vardı. 1910’da Rusya’da 1200 salon bulunmaktadır. İlk radyo
yayını 1920 yılında ABD’de ve Hollanda’da yapıldı. Radyo programları İtalya’da 1921,
İngiltere’de ise 1922 yılında başladı.
13.3. Televizyonun Tarihi
Televizyona ilişkin ilk araştırmalar, 1870'li yıllara uzanır. Başlangıçta, halk bir filmi
seyretmek için bir yerden bir yere gidiyordu. Fotoğraf (dergilerde, kitaplarda ve gazetelerde yer
almasıyla), telefon ve radyoyla birlikte sinemaya da ciddi bir darbe indirir: bunlar, daha sonra,
halkın böyle yer değiştirmelerini engelleyerek, onun ayağına gelen medyalar durumuna
geldiler. "Evde sinema" sistemi 1922'den sonra böylece ortaya çıkar.
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1870'e doğru, ışığın yayılması üzerine çalışmalarını sürdüren Hertz, ilginç bir saptama
yapar: iki metal çubuk arasından biraz akım geçirirken, bir kıvılcım elde eder, ancak daha küçük
olan diğer bir kıvılcım da, yakına konmuş diğer iki metal çubuk arasında oluşur; bu
sonuncuların, yalnızca ilk ikisiyle aynı biçimde konulmuş olma özellikleri vardır. Bundan
çıkarılacak sonuç: elektrik dalgaları, kimi koşullarda ışık yayabilirler. Bu, Hertz'in aşmakta
sabırsızlandığı bir aşamaydı yalnızca. Ancak bu olguyu hangi biçimde çalıştıracağını bilmeyen
Hertz, araştırmalarını kısa kesmek zorunda kalmıştı.
1873'de, Willoghby Smith, selenyumun renklere duyarlı olduğunu ve ışığın bu metal
üzerinde noktasal olarak etki yapabildiğini tanıtlar. Ancak havanın değiştirdiği bu ışık devinimi
kendini koruyamıyordu. Bu olay, "Selenyumun ışığa dayanıklılığının gözlemlenmesi" başlığı
altında akademik bir bildirinin konusu oldu yalnızca. 1884'de, P. Nipkow elektrikli teleskobu
yaratır; 30 delikle delinmiş iki diskli bir dizge: biri verici, diğeri, verici diskin arkasına
yerleştirilen bir görüntü alıcısıdır. Bu aygıt, (bir spirali izleyerek) satır satır okunan otuz satırlık
bir tanımlama sunar. bu yöntem, 30-40'lı yıllarda, iki diski eşleme güçlüğü yüzünden terkedildi.
1890'da, J.P. Elster ve H.F. Geitel, Hertz'in ve W. Smith'in buluşlarından yola çıkarak
ilk ışılelektriksel hücreyi (fotokatot) ortaya çıkarır: hava, ışık "bellek"ini değiştirdiğine göre,
alkalik metali hava boşluğu altındaki bir örtü içine kapatmak yeterlidir.

Şekil 12: Televizyon
1928'de, uzağa görüntü iletmeye ilişkin ilk yerel deneme Londra'da gerçekleşir. Bu
görüntünün tanımlaması 30 satırlıktır ve çok azdır. İzleyen yıldan sonra, B.B.C., yine de günde
15 dakika televizyon (uzaktan görüntü) iletir.
2 Kasım 1936’da Londra’da ilk televizyon yayını yapıldı. İtalya’da televizyon ağının
gelişmesi 2. Dünya Savaşı’nın sonlarına ve özellikle 50’li yılların başına rastlar. 30’lu yıllar
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nasıl radyonun rağbet gördüğü yıllar olmuşsa, 60’lı yıllarda da televizyon için aynı durum söz
konusudur. 1960’da ABD’de bir milyonu renkli olmak üzere 55 milyon televizyon vardı. 70’li
yıllarda ise video kasetler ortaya çıktı. 1980 UNESCO istatistiklerine göre, dünyada 137 ülkede
500 milyon televizyon bulunmaktaydı.
Aygıtların (1981'de 8 000 F) ve kaydedilmiş kasetlerin (500 F) yüksek ederi
yüzünden, ancak aynı zamanda, format "savaş"ının belli belirsiz çıkmasıyla, başlangıç yavaş
olur. 1981'de, videoların yaygınlık oranı yalnızca %1'dir. Videoların satın alınması, 80'li
yıllarda gerçek bir devrim yaşar: VHS dizge, V2000'i ve Beta'yı ortadan kaldırırken,
videoların yaygınlık oranı 1986'da %15'e çıkar (3 600 000 video). Sony, 1989'da VHS
patentini satın alır.
80 yılların sonu, video-kameraların geniş kitleye açılmasını da beraberinde
getirir ve yaygınlık oranı (1980'deki %0,2'ye karşılık) 1990'da %2'ye ulaşır.

Şekil 13: Ses kayıt cihazı
30’lu yıllarda sesi tele ya da banda almak için çalışmalar başladı. 1946’da ilk ENIAC
hesap makinesi yapıldı. 1947’de devrim yaratan bir buluş olarak transistör ortaya çıktı. 1948’de
P.C. Goldmark tarafından ilk 33 devirli plaklar ve 50’li yıllarda da stereofonik plaklar yapıldı.
Aynı yıl E.H. Land polaroid fotoğraf sistemini geliştirdi. 1960’da laser ışınları bulundu,
1969’dan sonra telekomünikasyonda uydu kullanılmaya başlandı. 60’lı yıllarda piyasaya ilk
fotokopi makineleri ve 70’li yıllarda ilk video kasetleri çıktı.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sinemanın tarihi fizyolojik bir gözlemle başlar: göz, algıladığı görüntüyü birkaç saniye
bellekte saklar: bu, ağtabakası izlenimidir. Bu olgu Ortaçağ biterken biçimlenmeye başlar:
sayfalar çabucak çevrilince, görüntünün devindiği izlenimini veren, birbirine yakın ayrıntılar
içererek art arda gelmiş resimlerden oluşturulan küçük kitapçıklarla da karşılaşılır. Televizyona
ilişkin ilk araştırmalar, 1870'li yıllara uzanır. Başlangıçta, halk bir filmi seyretmek için bir
yerden bir yere gidiyordu. Fotoğraf (dergilerde, kitaplarda ve gazetelerde yer almasıyla),
telefon ve radyoyla birlikte sinemaya da ciddi bir darbe indirir: bunlar, daha sonra, halkın böyle
yer değiştirmelerini engelleyerek, onun ayağına gelen medyalar durumuna geldiler. "Evde
sinema" istemi 1922'den sonra böylece ortaya çıkar.
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14. GEZEGEN KÖY, KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ
ETKİLERİ VE BİLGİSAYAR VE YENİ MEDYA GALAKSİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Gezegen Köy
Kitle İletişim Araçlarının Etkileri
Telekrasi ve Sonuçları
Üstmetinin doğuşu
Kitabın Ölümü ve El Altından Yeniden Doğuşu
Zaman Hırsızı, Hain Uşak ve Kötü Eğitmen Televizyon
Bilgisayar ve Yeni Medya Galaksisi
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14.1. Gezegen Köy
1800’lerin ortalarına doğru iletişim dünyasında yeni ve büyük bir devrim olmuştur;
yavaş yavaş ama acımasızca tipografik kültürden önce elektrik ve daha sonra elektronik
medyaya geçilmiştir. O zamana kadar haberlerin ulaşması ulakların atların ya da ilk
lokomotiflerin hızına veya nehirlerin akıntısına bağlıydı. Haberi anında ulaştırmak için yapılan
bütün çabalar başarısızlığa uğramıştı.
Gerçekten ilk olarak 1793’te Fransız devrimi sırasında Paris hükümetinden Lille’e
buyruklar göndermek için kullanılan Claude Chappe’nin optik telgrafı, son derece ilkel bir
araçtı. Amerikalı Samuel Morse’un elektrikli telgrafı icadı durumu kökten değiştirdi. 1844’te
kurultayın sağladığı 30.000 dolar sayesinde Washington ile Baltimore arasında bir telgraf hattı
kuruldu. Bu tarih, elektrik medya kültürünün başlangıcı ve tipografinin iletişim dünyasındaki
tekelinin sonu olarak kabul edilebilir.
Mc Luhan şöyle der: “ancak telgrafın bulunmasından sonra haberler ulaklardan daha
hızlı gitmeye başlamıştır. İlk başta yollarla kağıda dökülmüş sözler arasında sıkı bir bağlantı
vardı. Tıpkı daha önceleri paranın deri, külçe ve madenden koparak kağıt olması gibi telgrafla
birlikte bilgiler taş ve papirüsten kopmuştur. İletişim terimi elektronik çağda bilgi devinimine
dönüşmeden önce, çok yaygın biçimde yolar köprüler ve kanallar için kullanılırdı.
Telgrafla birlikte insanlar farkına varmadan yeni bir kültüre elektrik ve elektronik
medya kültürüne geçmiştir. Böylece zaman ve mekan kavramının bittiği yepyeni bir dünyaya
girilmiştir. Bugün evrensel bir köyde yaşamaktayız. Elektrik ve elektronik sayesinde yeryüzü
bir gezegen köy olmuş ve çok yavaş olduğu için etkisiz kalan gözden, görsel mekandan işitsel
mekana geçen kulağa kadar insanın bütün duyu organları yeni baştan yönlenmeye
zorlanmışlardır.
Telgraf, radyo, telefon ve televizyon elektrik ve elektronik teknoloji ürünleri bizi ikincil
sözlü bir çağa götürmüştür. Gizemci katılımı, toplum duyarlılığı şimdiki zamana olan eğilimi
ve hatta formüllerin kullanımı bakımından bu yeni sözlülük, eskisine şaşılacak kadar
benzemektedir. Bu yeni sözlülük daha saptanmış ve bilinçli olup, gerekli araçların yapılması,
bakımı ve kullanımı yönlerinden çok önemli olan yazı ve basım temellerine kalıcı olarak
oturmuş bulunmaktadır.
İkincil sözlülük birincisine hem çok benzer hem de çok farklı yönleri vardır. Birincil
sözlülük de güçlü bir toplum duyarlılığı yaratmıştı çünkü insanlar bir konuşmayı dinlerken
yakınlaşır ve bir dinleyici kitlesi oluşturur, oysa bir metni okuyanlar ayrı ayrı kişilerdir. Ama
ikincil sözlülüğün yarattığı bu ait olma duygusu eskiyle ölçülemeyecek kadar büyük olup Mc
Luhan’ın dediği gibi evrensel köy’ü oluşturmuştur.
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Kitle İletişim Araçlarının Etkileri:
Kitle iletişim araçları kelimesi (mass: ingilizce kitle, media: latince medium (araç)
sözcüğünün çoğulu) Elektrik ve elektronik teknolojisinin ürünleri olan radyodan uyduya kadar
bütün bu araçlar, aynı mesajı aynı anda birbirlerinden çok uzakta olan birçok kişiye
ulaştırabilecek güçteydiler.
Kitle iletişim araçları okuma yazma kurallarını, eğlenmenin zaman ve özelliklerini
değiştirmiş, duyuları yeniden biçimlendirmiş ve bu arada geçen yüzyıllarda insanların
uyguladıkları eğitim yöntemlerinde değişiklikler yapmıştır. Sözlü dünya mantığa, birbirini
izleyen ilişkilere, tarihe, açıklamaya, gerçekçiliğe, ayrılmaya ve kurallara yönelikken,
televizyon dünyası bunun tam aksine düş, masal, çağdaşlık, eşzamanlılık, içtenlik, anında
ödüllendirme ve çabuk etkileyici yanıtlar üzerine kurulmuştur.
Basım
1) Okuma yeteneği ister
2) Genellikle bireysel olarak yaşanır
3) Azar azar kullanılır
4) Oldukça yavaş yayılır
5) Yeniden okuyup denetlenebilir
6) Üretimi oldukça ucuz ama tüketici için pahalıdır
7) Değişik nitelikteki azınlıklar için yapılmıştır
Elektronik
1) Hiçbir eğitime ihtiyaç yoktur
2) Genellikle topluluk içinde yaşanır
3) Büyük ölçüde kullanılır
4) Çok çabuk yayılır
5) Genellikle ikinci bir gözleme uygun değildir
6) Üretimi çok pahalı ama tüketici için ucuzdur
7) Çoğunluk için yapılmıştır
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Kararsızlar ve gelenekçiler arasındaki tartışma; daha önceki devrimlerde olduğu gibi
50’li yıllarda da kitle iletişim araçlarının eylem ve görevleri üzerine çıkmıştır.
Kararsızlar, kitle iletişim araçlarının duvarsız hapishanelere benzediklerini, diktatörler
ve demagoglar için çok iyi birer araç olduklarını, yapay istekler yarattığını ileri sürmüşler,
kültürleri türdeşleştirerek farklılıkları ortadan kaldırdığını, bugünün zorba baskısı altında
kendilerinden yararlananları ezdiğini ve böylece tarihsel bilinci bulandırdığını söylemişlerdir.
Kitle iletişim araçları içinde en çok eleştiriye uğrayan televizyon olmuştur. Mc Luhan’a
göre “Tipografik insan sinemayı hemen kabullenmiştir. Çünkü sinema kitap gibi düşler ve
imgelemlerle dolu bir iç dünya sunar.
Sinema izleyicisi psikolojik olarak sessizce kitap okuyan insan gibi yalnızdır. Elyazmalı
kültürdeki okuyucu bu durumda değildi, televizyon izleyicisi de değildir. Bir otel odasında hatta
evde bile, yalnızken televizyonu açmak pek hoş bir şey değildir.
Televizyon, eleştirici düşüncenin ve tüm insan bilincinin baş düşmanı olarak
görülmüştür. Televizyonun olumsuzluğunu savunan kuramcılardan Kerckhove’a göre
televizyon kafadan çok gövdeye yöneliktir. Burada televizyonun gizli bir büyüleyiciliği ve
uyutma gücü olduğu, izleyiciyi bir görüntüden ötekine sürükleyerek tinsel çözümlemelerden
vazgeçmeye zorladığı anlatılmaktadır.
Başka bir deyişle televizyon, izleyicilerine gördükleri üzerinde düşünecek çok az zaman
bırakmaktadır. Onun karşısında kafamızla değil, bedenimizle düşünmek zorundayız. Kısaca,
televizyon okumak ve yazmak sayesinde elde ettiğimiz dokunulmaz özerkliği tehdit etmektedir.
Önümüzdeki kitabı gözlerimizle okuruz ama televizyonun karşısına geçtiğimiz zaman,
bedenimizle ilgili fizyolojik nedenler yüzünden televizyon bizi okur. Katot tüpünün çok daha
güçlü bakışı, izleyiciyi kolayca çok duyumsal bir kandırılmanın kurbanı eder. Televizyonun
dünyaya değil, tüketiciye açılan bir pencere olduğu görüşü yaygın bir görüştür. Bu durumda en
büyük risk telekrasidir. Batı tipi demokrasi politikacılarının iktidar güçleri, giderek daha çok,
herhangi bir seçim konuşmasının kamuoyunda yaptığı etkinin titizlikle yapılmış bilgisayar
çözümlemelerine dayanır. Seçim kampanyalarının sorumluları, adayların yanıtlarını, değişik
yerel kitle iletişim araçlarının gereksinimlerine göre düzenlerler.
Bununla birlikte, kamuoyu araştırmalarının olabildiğince doğru biçimde, belli bir
topluluğun görüşlerini yansıtması başka, aynı araştırmaların, düşünceleri değişik biçime
sokması ya da olmayan görüşler sunması başkadır; işte bu tam anlamı ile psiko-teknolojidir.
Araştırma ve sondajlamanın kamuoyu üzerinde türdeşleyici bir etkisi vardır, çünkü
bunlar muhalefetin zararına olarak çoğunluğun yanıtlarını kayırır ve ortaya koyarlar. Hem
bireysel, hem kollektif bir görüş elde edebilmek için gerekli olan kitle iletişim araçlarına
gereğinden daha az ağırlık verilen bir kültürde çoğunluğun iktidarı elinde tutması daha kolaydır.
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14.2. Telekrasi ve Sonuçları
Telekraside birçokları eylemlere değil, önsezilere göre karar verirler ve iktidarda
bulunan ya da herhangi bir şekilde etkili olan kişilere uygun zamanda, uygun araçlarla uygun
ağırlığı vermek hilesiyle kararsız seçmenler (genellikle %15-20) doğru karar vermeye
zorlanırlar.
Spin-doctor: Politikacıların görüşlerini hayat geçiren bir düşünce bozguncusudur.
Görevi, kamuoyunda büyük bir olasılıkla istenen etkiyi yaratabilecek sözcükleri, sesleri ve
tümceleri seçerek belirginleştirmektir.
Uygun sözler kullanarak ya da kullanmayarak bunları ileri sürmek ve yinelemek,
gittikçe büyüyerek çığ olabilecek bir kartopunu dağdan yuvarlamaya benzer. Mc Luhan’ın
dediği gibi, bilgiler elektrik hızıyla aktarıldıkça, eğilimler ve söylentiler dünyası gerçek olur.
Üstmetin’in Doğuşu
Enformatiğin iletişim dünyasına girmesi ile birlikte okuma yazma biçimlerinin değişime
uğramasının nedeni, metinlerin de değişmesidir. Gerçekten de sadece fiziksel bir yüzeyde,
fiziksel işaretlerle bilgilerin aktarıldığı kitap gibi fiziksel bir metinden, verilerin, elektronik
kodlamalar aracılığı ile depolandığı bilgisayarın dolaylı metinlerine geçilmemiş, aynı zamanda
ve özellikle, metinden üstmetine geçiş olmuştur.
60’lı yıllarda ilk kez Theodor H. Nelson tarafından kullanılan bu terim aralarında
bulunan bağlantılar sayesinde okura değişik yönelimler sağlayan bir dizi metin parçasından
oluşan özel bir elektronik metni ifade etmektedir. Üstmetinlere örnek olarak, interaktif
elektronik ansiklopedi verilebilir; burada çok medyalı bir yolla, sadece bir metinden başka bir
metne değil, çizgi filmlere, fotoğraflara, çizelgelere ve bazen müziğe bile geçilebilir.
Örneğin, Dante’nin İlahi Komedya’sından çıkan bir üstmetni düşünelim. Yüzyıllar boyu
bu yapıt üzerine yayınlanmış bütün eleştirileri ve bunların yazarlarının adlarını içeren bir metin.
Bu şekilde İlahi Komedya, kaçınılmaz biçimde, durmadan konuşan bir ses ya da bir görüşün
canlandırılması değil, karmaşık bir diyalogun bir parçası olacaktır. Bir metni, binlerce başka
metne bağlayan üstmetin, onun fiziksel yalıtımını ve o yalıtımı oluşturan davranışları ortadan
kaldırır.
Böylece üstmetinle birlikte, tipografik kültürün bazı özellikleri ortadan kalkmıştır.
Gerçekten de basılı kitabın nitelikleri, evrensel kalıcılık, sayfa düzenindeki saptanmışlık,
çizgisellik, uyum, kesin ve değişmez bir başlangıcı ve sonu olmasıdır. Kısaca, kitabın özelliği,
asal bir bölüme ve tek yönlü konuşmadır.
Üstmetin ise, tam tersine, basılı kitaptan daha büyük bir dinamizm, akılcılık, yoğunluk
gösterir. Öncelikle, metinleri bölüp parçalar, böylece birlik ve kalıcılığını yok eder ayrıca
metinleri kendilerine yeterli olmaktan çıkarıp aralarındaki sınırları zayıflatarak birbirleri ile
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kaynaşmaya zorlar. Kısaca üstmetinle birlikte, kitap teknolojisinin kalıcılığı ve fiziksel ayrım
sona erer.
Üstmetin içerde ve dışarda olanların arasındaki sınırları da yıkar. Basılı kitap aracılığı
ile de başka kitaplarla bağlantı kurulabilir ancak üstmetnin hızına erişmesi mümkün değildir.
Ayrıca, basılı metinlerde, girişten dipnotlara, önsözden bibliyografyaya kadar yapıtın tüm
parçaları arasında bölünme kalıcı olup, önem sırasına göre düzenlenmiştir.
Yani daha küçük harflerle yazılan dipnotlar, asıl metinden uzak bir yere konarak
bağımlı, yardımcı bilgi ve daha az önemli oldukları açık olarak belirtilir. Bütün bunlar
üstmetinde yoktur; örneğin elektronik bağlantı basılı kitabın temeli olan asıl metinle notlar
arasındaki ilişkiyi, bir anda ortadan kaldırır.
Elektronik bir bağlantıyı izleyen okur, zorunlu olarak, metinden notlara değil, bir
metinden bir başkasına, eleştirel bir yoruma ya da bir dipnottan ötekine, oradan da değişik bir
metne geçebilir.
Basılı bir metni buz kütlesi gibi düşünürsek, üstmetin özgürce akan bir nehrin sularına
benzer. Üstmetin ne merkezi ne de çevresi olmayan bir metinler ağıdır ve okura, geçici ilgilerine
göre değişik yerlerde sonsuza dek işlemler yapabilme olanağı sağlar. George Landaw’a göre
üst metinde merkez, güzellik ve önem gibi, izleyenin kafasındadır. Üstmetin yazardan çok
okuyucu üzerinde yoğunlaşıp merkezileşmiştir. Üstmetin hem okuma deneyimini, hem
okunanın niteliğini hem de yazarın rolünü simgelediği anlaşılır. Örneğin üstmetin etkin bir
okuru, salt okuma yollarını seçmeyip aynı zamanda yazar olan okuru da kapsar: okur her zaman
yazar rolüne girebilir ya da okuduğu metne eklemeler yapabilir.
Üstmetinle birlikte çizgisel okuma da ortadan kalkmakta, okuma eylemi gazete okurken
olduğu gibi birbirine yaklaşmaktadır. Üstmetinde de okur bir başkasının ürettiği metni
değiştiremez ama büyük bir kolaylıkla başkaları tarafından yazılmış metinlere çıkmalar,
açıklamalar yapabilir ve değişik belgeler arasında bağlantı kurabilir. Kısaca üstmetin, metnin
bazı yetki ve özelliklerini ortadan kaldırmış ve yazarın kişiliğini ve görevini yeniden
tanımlamıştır.
Bundan başka, tipografik kültürün ortak çalışmalarla ortaya çıkarılan yazıların
onaylanmasını hep engellemiş olmasına karşın, elektronik medya kültüründe bu engel tümüyle
ortadan kalkmıştır. Son olarak, elektronik metinler, basılı metnin birçok kopyasının olmasına
bağlı geleneksel yazın sahipliği kavramını da tartışır.
Yaratıcılığı korumak ve bilgi aktarımını engellememek için, Landow’un dediği gibi, ilk
önce tele alınmış müzik yayını yapan radyo istasyonlarına İtalyan yazarlar ve yayıncılar birliği
tipi bir vergi konması gerekecektir.
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14.3. Kitabın Ölümü ve El Altından Yeniden Doğuşu
Elektronik kültürün egemen olduğu bir ortamda kitaba hala yer var mıdır yoksa
kaçınılmaz olarak yok olmaya mahkum mudur? Başka bir deyişle, basılı kitap, el yazması
kitabın kaderini mi paylaşacaktır?
Kitabın ölüm fermanını imzalayan ilk düşünür, şair Lamartine’dir. Lamartine daha 1830
yılında kitabın, günlük gazeteler tarafından alt edileceğini, çünkü onlara oranla okuyuculara
çok geç ulaştığını söylemekteydi. O dönemlerden günümüze kadar, iletişim araçlarının
görünümü kökten değişmiş ve kitap düşmanlarının sayısı hızla artmıştır.
Kitabın ölümünü vurgulayan düşünürler arasında Neil Postman önemli bir yer tutar.
Postman, pek çok eserinde kitabın televizyon tarafından katledildiğini ileri sürmektedir.
Televizyon, çok masum bir biçimde okuma özgürlüğüne müdahale etmekte, onları
yasaklamakta, sadece bir kenara atılmasına neden olmaktadır. Postman’a göre, toplumuzda
okuma alışkanlığında okuma yazma oranında olduğu kadar, okuma alışkanlığında da bir azalma
gözlenmektedir.
George Steiner’e göre, tipografik kültüre özgü olan sessiz ve bireysel okuma alışkanlığı,
karanlık çağın manastır kitaplıklarını da yaşayan papazların beceri ve alışkanlıkları ile eşdeğer
olma yolundadır. George Landow’a göre üstmetinler ile basılı eserler bir süre daha, en azından
elit ve akademik çevrelerde bir arada yaşayacaklardır ama zamanla üstmetinler kültürel açıdan
baskın çıkan, basılı kitapların marjinalleşmesine neden olacaklardır.
Robert Escarpit’e göre ise, elektronik medyalar, kitaba oranla çifte bir avantaja sahiptir:
çok daha ucuza mal olmakta ve daha çekici bir biçimde sunulmaktadırlar. Ona göre kitap, ancak
ilginç kapak tasarımları ile var olabilecektir.
Okuma alışkanlığında görülen düşüşe rağmen, kitabın geleceğini savunan pek çok
düşünür de vardır. Onlara göre elektronik kültür, kaçınılmaz olarak tipografi karşıtı bir kültür
olacaktır. İleri sürdükleri savı, son on yılda basılan kitap sayısındaki artışa dayandırmaktadırlar.
Pek çok kişi iletişim dünyasındaki yeni bir aracın sadece önceden varolanı ortadan
kaldırdığına inanır. Bugün kitapların bittiği, radyo ve televizyonun onların yerini aldığı
söylenmekte. Ancak böyle düşünenler gerçeğin çok uzağındadır. Genel bir kitaplığa gitmek,
havalimanında ya da tren garında etrafa şöyle bir göz gezdirmek bile, kitapların ortadan
kalkmadığını, aksine sayılarının arttığını ve eski kitapların yeni basımlarının yapıldığını
görmek için yeterlidir.
Evet, yeni iletişim araçları eskiyi zorlamakta ama ortadan kaldırmak yerine,
değiştirmektedir. İki gerçeği göz ardı etmemek gerekir: yeni medya eskiyi ortadan kaldırmaz,
ayrıca eski olan da artık önceleri gibi değildir. Ong’a göre her yıl bir bir önceki yıla oranla daha
çok kitap basılacaktır, ancak bunlar bilinen tipografik kültür kitaplarından çok farklı olacaktır.
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Örneğin, alışılmış yazarı belli kitapların yerini, elektronik teknolojisinin ürünü olan
konuşan kitaplar alacaktır. Kitabın yaşamasını savunanlar arasında: S.H. Steinberg(İnsan
cinsinin psiko-fizyolojik özellikleri yazılı araçlarla, görsel işitsel araçların birlikteliğini olanaklı
kılmaktadır)
E.A. Havelock: (akustik medyalar, ister radyo televizyon, ister disk ya da manyetik bant
olsun, çağdaş dünya iletişiminin tüm özelliklerini yansıtabilmekten uzaktır)
E.L. Eisenstein: (el yazması kültürün bitmesi, tipografik kültürün bitmesi anlamına
gelmez. Matbaanın etkileri, düzensiz bir biçimde de olsa 1400’lerden beri hissedilmektedir.
Etkinin bittiği ya da azaldığı bir dönem asla olmamıştır. Aksine, günümüze kadar giderek
hızlanan bir biçimde geldiğini kanıtlayan pek çok gösterge vardır)
İlk kitle iletişim aracı olan kitap hala bilgisayar ya da televizyon tarafından yok
edilemediyse, bunun nedeni yarattığı kültürel tekelden kaynaklanmaktadır. Yeni iletişim
medyalarını aforoz etmek bir işe yaramayacağı gibi, kitabın üstünlüğünü ve kültürel değerini
savunmak da tek başına bir çözüm olamaz.
Tipografik kültür ortamında yetişmiş olanlar, kitabın bu yeni elektronik kültür
düzeninde tek bilgi kaynağı değil, çeşitli bilgi kaynaklarından sadece biri olduğunu bu nedenle
geçmişteki saygınlığının ve ayrıcalıklı yerinin aranmaması gerektiğini kabul etmek
zorundadırlar.
Laeng’in yazdığı gibi “kitabın gelecek için garantisi, kitabın kendi için de saklıdır. Eğer
potansiyel çekiciliği ve harekete geçirme yeteneği, yeni verilerle güçlendirilip, bilinçli bir
eğitim ve kültür politikası ile çocukluktan başlayarak okuma alışkanlığı yerleştirilebilirse kitap,
yüzyıllardır süren geçerliliğini koruyacaktır.
14.4. Zaman Hırsızı, Hain Uşak ve Kötü Eğitmen Televizyon
Pek çok iletişimci, psikolog, pedagog ve sosyolog televizyon karşıtı eserler yazmıştır.
Ama son yıllarda bu elektronik medyanın olumsuzluklarını dile getirenler arasında H.G.
Gadamer gibi düşünürler, Karl Popper gibi tanınmış etimologlar vardır.
Gadamer’e göre televizyon, “Çağdaş insanı başından ayağına kadar bağlayan bir
zincirdir ve bu zincirin anahtarı iletişimin çağdaş seçkinlerinin elindedir. Bu seçkinlerin işlevi,
insanlığı görüntülerle esir almaktır. Popper daha 80’li yıllarda Lordlar kamarasında verdiği bir
konferansta televizyonu, gençlere şiddeti öğrettiği gerekçesiyle kötü bir eğitmen olarak
tanımlamıştır. Ünlü düşünür birkaç yıl sonra şöyle der: “ben şimdi olduğu gibi o zaman da
çocuklarımızı televizyon ve diğer kitle iletişim araçları ile yetiştirdiğimiz görüşündeydim. Bu
nedenle sansür uygulanması gerektiğini savunuyorum. Demokrat ve özgürlükçü bir düşünür
olarak bunu söylemek beni üzüyor ama, özgürlüğün sorumluluktan kaynaklandığının
unutulmaması gerekir.
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“Eğer herkes yaşadığı dünyaya karşı sorumlu olabilseydi ve davranışlarının çocuklar
üzerindeki etkilerinin bilincine varabilseydi, sansüre gereksinim duymayacaktık. Ama ne yazık
ki olaylar gün geçtikçe kötüleşmekte, halk daha çok şiddet istemekte ve televizyonda şiddet
ağırlıklı programları tercih etmektedir. Bunun böyle sürmesine izin veremeyiz.”der. Popper’a
göre televizyonun eğitici işlevini yerine getirememesinin nedeni, kanalların çok çeşitli ve yayın
saatlerinin çok fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Kanalların az olduğu dönemlerde, kaliteli
programlar yayınlanmaktayken, zamanla düzey düşmüştür. Zira izleyiciyi ekran başında
tutabilmek için hep daha çok ve çarpıcı olayları yansıtmak zorundaydılar ve çarpıcı olayların
aynı zamanda iyi olması çok zordur.
Televizyonlar seyirciyi çekebilmek için, şiddetin ön planda olduğu programları daha sık
kullanmaya başlamışlardır. Charles S. Clark’a göre “Amerikalı bir çocuk ilkokula başlayana
kadar ortalama sekiz bin cinayet ve yüz bin şiddet eylemine tanıklık etmektedir.”
Bu karamsar tablo karşısında Popper son zamanlarda tıp doktorları arasında
uygulanmaya başlayan sertifika edinme zorunluluğunun iletişim alanında çalışanlar için de
geçerli olması gerektiğini savunmaktadır. Hastalarının yaşamı ve ölümü üzerinde büyük bir
güce sahip olan doktorlar, kendi aralarında oluşturdukları bir kuruluş tarafından
denetlenmektedir.
Bütün gelişmiş toplumlarda doktorlar kendi kendilerini denetlerken devlet de çıkardığı
bir yasa ile bu kuruluşa resmi bir nitelik yüklemektedir. Devlet bu uygulamayı iletişim alanında
çalışanlar için de zorunlu kılmalıdır. Televizyon programı yapacak olan herkesin bir lisansı, bir
sertifikası olmalıdır. Ve belirlenen ilkelere aykırı hareket edenlerin sertifikası iptal edilmelidir.
Popper’ın sözünü ettiği sertifika, sınavla sonuçlanacak olan bir eğitim kursu neticesinde
verilmelidir. Bu sertifika sadece programlar üzerinde daha büyük bir sorumluluğu olan
prodüktörlere değil, teknik personele, kameramanlara, kısacası bir televizyon programının
yapım ve sunumunda rol alan herkese verilmelidir.
Sonuç olarak Popper’a göre televizyon büyük bir güç haline gelmiştir ve bu güç
engellenmediği sürece hiçbir demokrasinin uzun süre yaşaması mümkün değildir. Popper’ın
görüşleri John C. Condry’nin 1980’li yıllarda yaptığı araştırmalara dayanmaktadır. Psikolog,
iletişimci ve televizyonun etkilerini araştırma merkezi yöneticisi olan Condry televizyon
psikolojisi adlı temel bir eserin yazarıdır ölümünden (Haziran 1993) kısa bir süre önce “Zaman
hırsızı, hain uşak: televizyon ve Amerikalı çocuk” adlı kitabını yazmıştır.
Condry’e göre televizyon, kültürümüzü ve toplumumuzu köklü bir değişime
uğratmaktadır. Televizyonun bu kadar büyük bir güç olmasının nedeni, okulların işlevlerini
gerektiği kadar yerine getirememesi ve ailenin sadece sorunlu görevleri ile sınırlı kalmasından
kaynaklanmaktadır. Televizyon, izleyicilerinde merak uyandıramamakta, gizliliğe yer
vermemekte, sadece bu anı yaşarken, geçmişe hiç saygı duymamakta, gelecekle ise çok sınırlı
biçimde ilgilenmektedir.
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Televizyon, haftada ortalama kırk saati ekran başında geçiren çocukların, saatte 25
şiddet vakasına tanık olmalarına yol açarken bir yandan da gerçek yaşamın koşullarını
korkutucu bir biçimde değiştirmektedir. Televizyon, genç olmayı, güzel olmayı, çekici olmayı
öğretir, bencil ve kendine dönük değerleri(örneğin kişisel mutluluk, dingin bir yaşam ya da
toplumsal kabul görme) eşitlik ya da dostluk gibi kavramlardan üstün tutar.
Kısaca televizyon; çocuklardan dünya ve içinde yaşadıkları ortam hakkında pek çok şey
öğrenebilecekleri değerli zamanlarını çalan bir hırsızdır. Bu da yeterli bir olumsuzluk
göstergesidir. Ama televizyon sadece hırsız değil, aynı zamanda yalancıdır da. Çocuklara
ekrandan dünya hakkında sayısız bilgiler verilir. Ancak bunların hepsi doğru değildir ve
çocuklar bunu anlamaktan uzaktırlar. Televizyonun yayınladığı az sayıdaki gerçekliğe karşılık,
sayısız yalan ve düzmece haber ekranlarından yansımaktadır.
Televizyon çok kötü bir sosyalleştirme aracıdır, gençler üzerinde kişisel, toplumsal,
fiziksel ve ruhsal çöküntüye neden olur. Bir zaman hırsızı ve tescilli yalancı olduğu kadar,
kendisine emanet edilen çocukları kötü eğiten hain bir uşaktır da. Anne ve babalar, televizyonun
toplum çıkarlarından çok kendisini parasal açıdan destekleyen güçlerin çıkarlarını gözeteceğini
akıllarından çıkartmamalıdırlar. İlk dönemlerinden başlayarak televizyon, şiddetli hep bir
dikkat çekme aracı olarak kullanmıştır ve kamuoyunun geniş tepkisine karşın bu tutumunu
sürdürmektedir.
Condry’e göre anne ve babalar, televizyon yayınlarını çocukları ile birlikte izlemeli ve
açıklamalarda bulunmalı ama herşeyden önce onları daha az televizyon izlemeye ikna etmeli
ve zamanlarını nasıl başka bir biçimde geçirebilecekleri hakkında fikirler vermelidir. Çocuklar
dünyayı tanımak isterler ve bu bilgiler ancak yaşam içinde, insanlarla doğrudan ilişkiye girerek
edinilebilir. Çocukların daha çok deneyime ve daha az televizyona gereksinimi vardır.
14.5. Bilgisayar ve Yeni Medya Galaksisi
Elektrik ve elektronik medyalar devletler arasındaki sınırları ortadan kaldırmış,
heyecanlı ve coşkulu bir kitle yaratmış ama özellikle insanların içinde boğuldukları coşkun bir
sele benzetilebilecek olan bir enformasyon yağmuru oluşturmuştur. 20. yüzyıl insanı, Neil
Postman’ın dediği gibi, gündelik bir enformasyon hazımsızlığı yaşamaktadır.
Ayrıca yazarın belirttiği gibi telgrafın icadı ile birlikte bizim sormadığımız sorulara
yanıt veren ve değiştirilmesinin mümkün olmadığı bilgileri elde etmekteyiz. Denilebilir ki
telgraf genel tartışma ortamında önemsiz olana bir kişilik kazandırırken, güçsüzlük hissini
arttırmış bu kadarla da kalmayıp öncelikle kararsız bir ortam ve zaman ve çıkar arasında
bölünmüş bir dünya yaratmıştır.
Telgrafın birincil etkisi, bilgileri toplamak, açıklamak ve analiz etmek değil,
çabuklaştırmak olmuştur. Bu nedenle tipografın tam tersidir denilebilir. Kitaplar bilgi ve
fikirleri toplayan ve açıklayan mükemmel bilgi depolarıdır.
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Çağımız enformasyon çağı olarak tanımlanmaktadır. Bu çağda insanların üçte ikisi
zamanını haber toplamak, bunları düzenlemek ve satmak için harcamakta ya da iletişim
alanında ikincil bir rol olarak kabul edilebilecek olan servis sektöründe çalışmaktadır.
İletişim medyaları son on yıl içinde hızla artmış ve haberlerin toplanıp dağıtılması
tamamen değişmiştir. 60’lı yıllara kadar gazete, kitap, telefon ya da radyo üreticilerinin ve
onlardan ayarlananların deneyimlerini, kültürünü ve ekonomik koşullarını yansıtırken, son otuz
yılda yaşanan teknolojik ilerlemeler, özellikle de mikro elektroniğin gelişimi ile depolama
olanaklarının artması sonucunda bu farklı dünyalar birbirine yaklaşmış daha doğrusu
enformasyon endüstrisi olarak adlandırılan tek bir evren yaratmıştır.
İletişim galaksisinin farklı gezegenlerini birleştiren başlıca güç bilgisayar olmuştur.
Hesap makineleri, bir televizyon izleyicisinin ya da bir gazete okurunun ilk anda
anlayamayacağı bir biçimde, iletişim dünyasını temelinden değiştirmiştir.
İnsanoğlu telematik ve videomatik bir dünyada yaşayıp, kağıtsız ofislerde çalışmaya,
görüntülü kitapları okumaya alışmak durumundadır. Elektronik yayıncılık doğmuş, gazeteler
uydu aracılığı ile, daha gün doğmadan uzak ülkelerde basıma hazır edilmiştir. (haber için bu
yoldan yararlanan ilk İtalyan gazetesi Corriera della Sera ve La Gazetta della sport’dur. 8
Temmuz 1986’da Frankfurt yakınlarında bulunan bir basımevine ulaştırılmışlardır).
Elektronik medya dünyasının gelişiminin ve bu konudaki görüşlerin tarihsel bir
dökümünün yapılması çok yararlı olacaktır, zira teknolojik gelişimin hızı, kültürel düşünce ve
buna bağlı olarak biçimlenen politik kararlardan çok daha yüksektir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1800’lerin ortalarına doğru iletişim dünyasında yeni ve büyük bir devrim olmuştur;
yavaş yavaş ama acımasızca tipografik kültürden önce elektrik ve daha sonra elektronik
medyaya geçilmiştir. O zamana kadar haberlerin ulaşması ulakların atların ya da ilk
lokomotiflerin hızına veya nehirlerin akıntısına bağlıydı. Haberi anında ulaştırmak için yapılan
bütün çabalar başarısızlığa uğramıştı. Gerçekten ilk olarak 1793’te Fransız devrimi sırasında
Paris hükümetinden Lille’e buyruklar göndermek için kullanılan Claude Chappe’nin optik
telgrafı, son derece ilkel bir araçtı. Amerikalı Samuel Morse’un elektrikli telgrafı icadı durumu
kökten değiştirdi. 1844’te kurultayın sağladığı 30.000 dolar sayesinde Washington ile
Baltimore arasında bir telgraf hattı kuruldu. Bu tarih, elektrik medya kültürünün başlangıcı ve
tipografinin iletişim dünyasındaki tekelinin sonu olarak kabul edilebilir.
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