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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Bu ders, başlangıcından günümüze iletişimin tarihsel gelişimini kültürel ve toplumsal
koşullar çerçevesinde ele almaktadır. Bu dersin amacı öğrencilerin iletişimin insan
hayatındaki önemini, haberleşmenin doğusu ve gelişimini, kitle iletişiminin ortaya çıkısını ve
bunun bilginin yayılmasına etkilerini öğrenmesi ve öğrendiklerinin geniş bir tarihsel süreç
içerisinde meydana gelen kültürel ve toplumsal değişimleri de göz önünde bulundurarak
değerlendirebilmesi amaçlanmaktadır.
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1. İLETİŞİM TARİHİNE GİRİŞ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Kültür Tarihinin Kavramsal Çerçevesi

•

Kültür Tarihinde İletişimin Yeri ve Önemini

•

Kültür Tarihinde Yaşanan Üç Devrimin Neler Olduğunu

•

Sözlü Kültür ve İletişim İlişkisini

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İletişimin insanlık tarihindeki yeri ve önemi nedir?

2)

İletişimin tarihsel gelişimi nasıl sınıflandırılabilir ?

3)

Toplumsal olaylar, kültür tarihi ve iletişim tarihinin ilişki nedir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Kültür Tarihi

Kültür tarihiyle doğrudan Literatür okumaları
ilişkisi kurarak iletişimi
tarihsel süreçte kavramak

İletişim Tarihi

Kavramsal
belirlemek

elde
veya

çerçeveyi Literatür Okumaları

4

Anahtar Kavramlar


Kültür Tarihi



İletişim



Sözlü Kültür

5

Giriş
Kültür kavramı latincede ekip, ürün almak, üretmek anlamındadır. Kültür tüm
toplumlarda bir birikime dayanır. Kültür uygarlığın oluşması için; bir kentin varlığı, belli bir
iş emek ve çabanın gerçekleşmesi, bir üretim olayına ulaşılması ve yönetim sisteminin
oluşturulması ön koşuldur. Kültürel Antropoloji, kültür kuramlarını ve buna bağlı olarak
kültürel evrim ve kültürel değişimleri inceler. İnsanlığın ilkel dönemlerinden günümüze kadar
çeşitli aşamalardan geçerek nasıl sürekli bir gelişme ve ilerleme gösterdiğini konu edinir.
Kültür, dille ve diller arası alışveriş zenginliğiyle biçimlenir.
Tarih Bilimi, kültür ve uygarlıklar hakkında çok önemli veriler sunar. Tarih yazıyla
başlar. Yazının öncesi döneme Tarih öncesi dönem denir. Tarih öncesi dönemde, Yani
Paleolitik Eski Taş Çağında insanın taştan aletler yaptığı, bu taşların işlenebilir, yontulabilir,
taşlar olduğunu bilinmektedir. Dünya Uygarlığının temeli Neolitik Çağ ya da Teni Taş Çağına
dayanır. Evler ve yerleşmeler, tarıma geçilerek yiyeceklerin üretildiği hatta çömlekçiliğin
başladığı ve yekelerin pişirildiği bu dönemde gerçekleşmiştir.
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1.1. Kavramsal olarak Kültür Tarihi
Kültür tarihinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışı ve yükselişi 1970 li yıllardan itibaren
olmuştur. Kültür tarihi, hem kurumları yani işleyişi bireylerle ilişkileri vb ele alabileceği gibi
toplumsal grup ve çevrelerin yaşam tarzlarını yani toplumsal sınıfların kent hayatı eğlence
dans müzik gibi etkinlikleri ve kültür nesnelerini yani üretim ve tüketim nesneleri yaşam
tarzlarını etkileyen giyim, mobilya tarzı gibi moda davranışları konu edinen Kültür Tarihi,
antropoloji başta olmak üzere Sosyoloji, Coğrafya, psikoloji iletişim gibi bilim dallarıyla
yakından ilişkilidir.
Tarih biliminde kültür tarihi denilince çok farklı anlayışlarla karşılaşılmaktadır. Bunlar
genel olarak iki farklı eğilimle özetlenebilir. Bazı tarihçiler "kültür tarihi" kavramı altında
siyasi tarihten tamamen bağımsız olarak belirli araştırma nesnelerinin incelenmesini
anlamaktadırlar. Son zamanlarda ortaya çıkan yeni eğilim ise kültür tarihi kavramını belirli
nesnelerle ilişkilendirmekten özenle kaçınmaktadır. Bu "yeni" kültür tarihi anlayışında, bütün
nesnelerin belirli bir bakış açısından, yani kültür tarihi açısından yorumlanması önemlidir.
Böylece geleneksel kültür tarihi çalışmalarının ihmal ettiği ya da özenle kaçındığı alanlar da
kültür tarihinin nesneleri arasına katılır; yani siyaset ve hukuk. Ancak, siyaset ve hukuk
alanında yapılan kültür tarihi çalışmalarının odağında iletişim süreçleri yer almaktadır. Kültür
tarihi açısından siyasi ve hukuksal kurumlar rasyonel olarak yapılandırılmış nesnel varlıklar
değildir, bunlar iletişim aracığıyla talep, kabul ya da reddedilen iktidar isteklerinin
yoğunlaşmış şekilleridir. Buradaki iletişim ifadesinden işaretlerin değişimi anlaşılmaktadır ki
bunun sonucu olarak özellikle imgeler, ritüeller ve törenler gibi işaretler yeni kültür tarihi
çalışmalarında ilk sıralara yükselmiştir.

1.2. Kültür Tarihinde İletişimin Yeri ve Önemi
Dilin sözlü niteliği ve sözlü kültürle yazı arasındaki farklılıkların daha derin anlamları
bilim dünyasında modern zamanlarla birlikte ön plana çıkmıştır. Özellikle son yüzyılın bilime
katkısı olan antropoloji, sosyoloji, psikoloji alanlarında sözlü kültürle ilgili araştırmaların
ivme kazanmasıyla alana katkı sağlanmıştır. Bu süreçte kültür tarihçileri de tarihöncesi yazılı
tutanakların olmadığı yazı öncesi dönemleri incelemek için sözlü kültürü mercek altına
almıştır. Uygulamalı dilbilim ve toplum dilbilimi alanlarında birincil sözlü anlatım ve yazılı
anlatım dinamiğinin karşılaştırılmalı incelenmesi giderek önem kazanmaktadır. Düşünce ve
ifadenin sözlü ve yazılı biçimleri arasındaki ayrım ise betimsel ya da kültürel dilbilim
çalışmaları ile değil de edebiyat araştırmaları ile ortaya çıkarılmıştır. Nitekim bu alanda
“İlyada ve Odysseia” üzerine Eric Havelock ve ekibinin yaptığı araştırmalar ilk çıkış noktası
olmuştur (Ong,1995:18).
Dilin sese dayalı bir olgu olduğu yadsınamaz. İnsan sayısız yolla iletişim kurar ve
bütün duygularını seferber eder. Bundan başka sözlü olmayan el kol hareketleri yüz mimikleri
gibi pek çok iletişim yöntemleri de son derece zengindir. Ancak esas olarak iletişime hâkim
olan dil ve dili duyuran sestir. Yalnız iletişim değil düşünce de sesle özel bir biçimde
bağlantılıdır. Biri görüntü bin kelimeye değer önermesine göre görüntüyü çevreyen kelimeleri
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içeren bağlam çerçevesinde doğru sayılır. İnsanın var olduğu her yerde dil vardır. Dilin
kullanıldığı her yerde de konuşulduğu işitildiği için dilin temelini ses dünyası oluşturur. Dilin
sese bağımlılığının bir göstergesi de insanlık tarihi boyunca konuşulan on binlerce dilden
sadece 106 tanesinin edebiyat üretebilecek düzeyde yazılı kültüre taşınabilmiştir. Günümüzde
ise konuşulabilen 3000 dilin ancak 78 tanesi edebiyat üretebilmiştir. ( Edmonson1971:323)

1.3. Kültür Tarihinde Yaşanan Üç Devrim
Son yıllarda sözlü kültür ile yazılı kültür arasında derin farklar olduğu, sözlü kültürün
yazılı kültürü derinden etkilediği keşfedilmiştir. Homo Sapiens 30.000-50.000 yıldan beri
varlığını sürdürmektedir. Bu süreç içinde önce sözlü, sonra yazılı ve en sonunda elektronik
kültürle tanışmıştır. Günümüzde dünya üzerindeki topluluklar üç kültürü bir arada yaşarken,
yazıyla hiç tanışmamış, hatta televizyon dahi görmemiş topluluklar mevcuttur.
İletişim araçlarının gelişimine göre kültürü sınıflayan bazı düşünürlere göre insanlık
tarihinde birbirini izleyen dört farklı kültür vardır: Sözlü kültür, yazılı kültürü (yazıyı kullanan
kültür), tipografi kültürü (bilgiyi basılı kitap yolu ile aktaran kültür) ve elektrik-elektronik
medya kültürü (bilgilerin radyo TV gibi araçlarla aktarılması).
McLuhan’dan Ong’a, Innis’den Havelock’a kadar iletişim alanındaki sorunlarla
ilgilenen bazı düşünürler, medyanın, insanların düşünüş biçimlerini ve bunun sonucu olarak
doğrudan ya da dolaylı olarak içinde yaşadıkları toplumu etkilediği görüşünü savunmuşlardır.
Bu bilim insanlarına göre zaman içinde birbirini izleyen üç temel devrimle karşılaşılmaktadır:
Eski Yunan’da fonetik alfabenin bulunuşu (MÖ. 7. yüzyıl), Gutenberg Devrimi (15. yüzyıl)
ve elektrik-elektronik devrimi (telgraf ve daha sonra radyo ile televizyonun bulunması).
Jan Asmann gibi düşünürler ise ilk devrimin Eski Yunan’da değil, Sümer ve Mısır’da
yazının bulunuşu olduğunu belirterek, fonetik alfabenin dışında şekil yazısı ve çivi yazısını da
önemli görürler. Jan Assmann (1999), aslında soyut düşüncenin hiyeroglif gibi alfabetik
olmayan yazıda daha geçerli olduğunu savunur. Şekilleri, resimleri hatırlayıp yorum yaparak
okumak daha fazla ve daha soyut zihinsel efor gerektirir. Fenikelilerin Samilerden ödünç
aldığı alfabede sesli harf olmaması ya da çok az olması, boşlukların bağlamdan çıkarılarak
anlaşılması da bu soyutlamaya işaret eder. Bu sebeple Assmann’a göre dönüşümü Eski
Yunan’dan itibaren başlatmak yanlıştır.
En eski alfabetik yazı, M.Ö. 750-690 yıllarından kalma Dipylon Vazosu adı verilen bir
vazoya oyulmuş yazıdır. Fenike yazısında sağdan sola dizili bu yazıda, “Bütün bu dansçıların
arasında en şen oynayan kim?” (Sanders, 1999: 56) denmektedir Yazının ilk biçimlerinden
birisi resim yazıdır. Resimle, anlatılmak istenen sözcüğün temsil ettiği figür çizilmekteydi.
Örneğin inek sözcüğü inek resmiyle anlatılıyordu. Daha sonra kavram-yazıya geçildi. Çin
yazısı kavram-yazı, yani ideografik yazıdır. Örneğin iki ağaç resmi iki ağacı değil “orman”
sözcüğünü anlatır. Bu yazıların daha gelişmişini ise Samiler yaratmıştır. Samiler, ilk alfabetik
yazıyı M.Ö. 1500’de geliştirdiler. Ünlülerin olmadığı, yarı ünlülerin bulunduğu bu alfabeyi
Fenikeliler aldı. Sami alfabesi Fenikelilerden Yunanlılara geçti. Yunanlılar bu alfabeye
ünlüler de katarak kendilerine uyumlu hale getirdiler. Yunan yazısıyla bilinmeyen diller de
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yazılıp okunabilirdi. Herkesin bu yazıyı öğrenmesi kolay olduğu için kolay kabul görüp
yaygınlık kazanmıştır (Ong, 2003: 110 v.d.)
İnsanlık tarihindeki iletişim devrimlerini incelediğimizde dikkat çekici olan, yazının
bulunuşundan matbaanın bulunuşuna kadar binlerce yıl geçmesine karşın, matbaanın
icadından elektrik-elektronik medyanın kullanılmaya başlamasına kadar geçen sürenin 400 yıl
gibi kısa bir süre olmasıdır.
Sözlü, yazılı ve elektronik kültür ne demektir? Bunların özellikleri nelerdir? İnsan ve
toplum yaşamında ne anlam ifade etmektedir? Yazı ve söz belleğimizi nasıl etkiler?
Toplumlar nasıl hatırlar/ Sözlü kültür-sözlü tarih ilişkisi nedir? Bir sözlü tarih nasıl yapılır?
Bu dersin kapsamında bu soruların yanıtlarını hem teorik hem de uygulama düzeyinde
yanıtlanmaya çalışılacaktır.
Sözlü ve yazılı kültür arasındaki ayrım, ilk olarak ancak elektronik çağda kavranmaya
başlamıştır. Elektronik iletişim araçlarıyla matbaa arasında bazı farklar sezinlenmiş, bu ise
aynı ayrımın bir benzerinin söz ile yazı arasında da olabileceğini düşündürtmüştür (Ong,
2003: 15). Ong, sözlü kültürü, elektronik kültürden ayırmak için, birincil sözlü kültür ve
ikincil sözlü kültür kavramlarını kullanır. Birincil sözlü kültür, yazıyla hiç tanışmamış
toplumların kültürüdür. Bu toplumlar sadece sözlü düşünür, konuşur, hatırlar ve bildiklerini
ancak sözlü gelenek aracılığıyla aktarır. Yazılı kültür, yazıyla tanışmış, onu içselleştirmiş ve
artık belleği yazıyla harekete geçen, hatırlayan toplumların kültürüdür. İkincil sözlü kültür,
elektronik kültürdür. Telgrafın icadından sonra iletişimin elektronik iletişim araçlarıyla
dolayımlanması sonucunda çıkmıştır. Telgraf, telefon, radyo ve televizyon ve internete özgü
kültürdür elektronik kültür.
Sözlü kültür konusu niçin son yıllarda dikkat çekmeye başlamıştır? Çünkü sözlü kültür
çağını yaşayan, yazıyla ya da elektronik kültürle tanışmamış, tanışsa bile yazıyı yeterince
içselleştirmemiş insanların sözlü kültürün farkına varması pek mümkün değildir. O, içinde
yaşadığı kültürün sözlü kültür olduğunu ve onun özelliklerini bilemez, çünkü kültürü içten
yaşamaktadır.
Oysa bir olgunun analitik incelenmesi için, o olguya bir miktar mesafelenmek, ona
dışarıdan bakmak gerekir. Bu ise, insanın yazılı kültürü yaşamasıyla mümkün olur. Yazılı
kültür evresinde insanın hatırlama, konuşma, analitik düşünme, soyutlama süreçleri farklı
işler. Böylece sözlü kültür de incelenebilir. Dolayısıyla “olayların veya önerilen gerçeklerin
soyut, dizimsel, sınıflandırıcı ve açıklayıcı bir çözümlemesi, okuma-yazma bilmeden
gerçekleşemez. Yazıdan habersiz birincil sözlü kültürde yaşayan insanlar, pek çok şey
öğrenebilirler, nitekim oldukça bilgiç ve bilgedirler; fakat “inceleme” yapamazlar” (Öztürk).
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kültür tarihinin kavramsal çerçevesi, çalışma alanları, diğer sosyal bilimlerle ilişkisi,
iletişim ile yakın bağları, iletişimin tarihsel gelişimini etkileyen temel devrimlerin neler
olduğu ve sözlü kültür tarihi ile ilgili genel bilgiler edinildi.
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Bölüm Soruları
1)

Kültür tarihinde iletişimin önemi nedir? Anlatınız.

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2)
“Sözlü ve yazılı kültür arasındaki ayrım, ilk olarak ancak …… …….
kavranmaya başlamıştır.” cümlesinde boşluğa gelmesi gereken doğru ifade nedir?
3)
Aşağıdakilerden hangisi Ong’a göre iletişimi tarihini belirleyen üç devrimden
biri değildir?
a.

Elektronik devrim

b.

Gutenberg Devrimi

c.

Chirografik devrim

d.

Enformasyon devrimi

4)

Aşağıdakilerden hangisi sözlü kültürün en temel iletişim araçlarından biridir?

a.

Şiir

b.

Video

c.

Fotoğraf

d.

Gazete

5)
“İkincil sözlü kültür, …………….kültürdür. Telgrafın icadından sonra iletişimin
elektronik iletişim araçlarıyla dolayımlanması sonucunda çıkmıştır.” Yukarıdaki ifadede
boşluğa gelmesi gereken doğru kelimeyi yazınız.

Cevaplar: 3.d. 4.a 5. elektronik
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2. SÖZLÜ KÜLTÜR TARİHİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2. SÖZLÜ KÜLTÜR TARİHİ
2.1. Sözlü Kültür ve Toplumsal Bellek
2.2. Sözlü Kültürün Temel Özellikleri
2.3. İlk Uygarlıkların İletişim Araçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sözlü Kültür ve Toplumsal Bellek ilişkisi neden önemlidir?

2)

Sözlü Kültürün Temel Özellikleri nelerdir?

3)

Antik Çağın İletişim Araç ve Gereçleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Sözlü Kültür Tarihi

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

İletişimin temelini oluşturan Literatür okuması
sözlü
kültür
tarihini
kavramak
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Anahtar Kavramlar


Sözlü kültür



Antik uygarlıklar



İlk iletişim araç ve gereçleri
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Giriş
İletişimin tarihsel gelişimini kavrayabilmek için öncelikle sözlü kültürün temel
niteliklerini kavramak gerekir. İnsanlık tarihinden itibaren ilk uygarlıklarla sözlü kültürün
ilişkisini kavramak için mercek altına almak gerekir. Bu noktada Sözlü kültür mirasının
gelişimini kavramak için toplumsal bellek olgusuyla ilişkisinin kavranması önem
taşımaktadır.
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2.1. Sözlü Kültür ve Toplumsal Bellek
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 değişle, 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. İ.S. 3. Yüzyılda Yukarı Mısır'da, Suriye ve Filistin
çöllerinde yaşayan bazı keşişlerin hem Tevrat'ı hem de İncü'i baştan sona ezbere bildikleri
söylenir. Onların, bütün yaşamlarını düşünerek, meditasyonla ve kutsal kitapları tekrar tekrar
yineleyerek geçirdikleri biliniyor ama bu günün göstergelerine göre asıl inanılması güç olan,
bütün bu kutsal metinlerin, yüzyıllar boyunca kuşaktan kuşağa aktarılmasını mümkün kılan
bellek çalıştırıcı tekniklerdir; kısacası, bilginin kolayca bellekte kalmasını sağlayacak olan bir
anlatım tekniği kullanmışlardır. İncilin bu özellikleri, daha sonra, çağdaş dillere çevrilmesi ile
yitirilmiştir. Başlıca sözlü kültürlerde bilgi, örnekler kalıplaşmış tümceler, atasözleri yoluyla
aktarılıp bir tür dolaylı anlatım, başka bir değişle, öz bilgi dağarcığı oluşturur. Tümceler,
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 oluşturur. Öyle ki 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.

2.2. Sözlü Kültürün Temel Özellikleri
Sözlü kültürün, kitaplar ya da bilgisayarlar dünyasında yaşayanlara kesinlikle garip
gelecek kendine özgü bazı özellikleri vardır. Bu kültürün insanın, tarihsel boyutta ve kutsal
yaşamda, gerek kendisi, gerek başkalarıyla, dil ve şiirle olan ilişkileri, yazılı kültür
insanınkinden bambaşka biçimdedir. Sözlü kültür toplumların kültürünü ve iletişim dünyaları
anlatabilmek için Ong'un çalışmalarına dayanarak, bu toplumların bazı özelliklerini
inceleyeceğiz.
a) Kulak en önemli organdır
Sözlü kültür insanın duyuları bizimkilerden çok farklıdır. Yazı bilmeyen insan,
bizim renksiz görsel dünyamızda değil, gizemli bir işitsel dünyada yaşar. Başka bir değişle,
işitme onun en önemli duyusudur ve ancak onun aracılığı ile kendi kültürünün bütün bilgisi
ile bağlantı kurabilir. Ama McLuhan'ın da dediği gibi, "görsel dünyanın genellikle soğuk ve
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renksiz olmasına karşın, işitsel yani kulak dünyası, sıcak ve çok daha uyumludur".(5)
Örneğin, İncil'deki insan, işitsel insanın simgesidir. Tevrat'ta "dinleme" sözcüğü "görme"
sözcüğünden beş altı kez daha fazla kullanılmıştır. Tanrı insana söz aracılığı ile ulaşır.
Tevrat'ın tanrısı gözle görülmez ama işitilebilir. Kuran ve Incilin dini de, işitme üzerine
kuruludur. İnsan dinleyen kişidir. Dinlemek ve inanmak aşağı yukarı aynı şeydir. Kısaca,
yazısız kültürlerin önemli bir özelliği "kulağın gözden ezici bir üstünlüğü bulunmasıdır
b) Sözlü İletişim 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.
c) Sözlü İletişim Aşırıya Kaçar
Sözle iletişim kuranlar ağır ağır ve arada zig zaglar 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".(10) Aşırılık en başta, kouşmacının konuşmasım
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 anlatımm fîziksel 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 yenilemek 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.Abartılı
gelen yergi yada övgülere sıklıkla yer verilir. Sözlü kültürde bilgi hiçbir zaman soyut değildir.
İnsan deneyimine dayalıdır dolayısıyla da hep bir mücadele ortamını hissettirir.
e)Tutucu ve gelenekseldir
Gizemli ve kabile tipi toplumlarda görülen sözlü kültür kapalı eleştiri değişim ve
yeniliklerden hoşlanmayan bunlara kuşkuyla yaklaşan ve düşmanca bakan tutucu ve
geleneksel toplumsal yapılardır. Gelenekleri korumaya olan eğilimin nedenleri çok çeşitlidir
ama en önemlisi iletişim sürecine özgü yapısıdır. Çünkü yüksek sesle yinelenmeyen bir
kavram unutulduğu için onların üstüne kurulmuş olan toplum yüzyıllar boyunca büyük
güçlüklerle öğrenmiş olduğu bu kavramları birçok kez yenilemekte ve bu amaçla çok çaba
harcamak zorunda kalmıştır. Bu gereksinim büyük ölçüde geleneksel ve tutucu bir kafa
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yapısını inşa etmiştir bilgi çok değerli ve ona yetişmekte çok güç olduğu için toplum onun
korunmasında uzlaşmış eski zamanları bilen yaşlı bilgeler büyük saygı görmesi de bu
sebeptendir. Oysa yazı bilgiyi kafanın dışında biriktirdiği için yaşlı bilge kavramını
değersizleştirir.
f) Sözlü Kültür Taşkın ve Katılımlıdır
Sözlü kültür insanı objektif veya ilgisiz kalamaz o hep taşkın olmaya ve bir
özdeşleşme yaşama gereksinimindedir. Bu nedenle sözlü kültür insanı her zaman için daha
gürültülü ve ateşli izleyici ya da dinleyici kalabalıkları oluştururlar. Bütün duyularıyla
etkinliğe iştirak ederler ve özdeşleşme eğilimindedirler.
g)Sözlü kültür Omeostatik bir kültürdür
Ezberlemek zaman isteyen güç bir süreçtir. Bu nedenle her şeyin akılda tutulduğu
sözlü kültürlerde günlük önem taşımayan bilgileri belli yöntemlerle unutmak eğilimi vardır.
Sözlü kültür insanı salt şimdiki zamanın baskısını hisseder. Sadece günlük deneyimi için
yararlı olanı hatırlar. Çağdaş insanın sahip olduğu tarihsel gerçeklere karşı olan
duyarlılığından yoksundur geçmişin artık güncel olmayan ya da tedirgin eden yönleri hemen
unutulur, Baldini’nin deyimiyle “gündelik yaşamın sunağın kurban edilir”.
h) Sözlü Kültür İnsanı Soyut ve Çözümsel Olmaktan Çok Konumsal Biçimde
Düşünür
Yazının insan düşüncesini ne denli değiştirdiği, Lurija 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". Örneğin dikdörtgene kapı gibi, kareye pencere gibi, daire
tabağa benziyor, tekerleğe benziyor gibi ifadeler kullanmışlardır. Bu geometrik şekiller,
köylüler nazarında tadılamayacağına göre, var da olamazdı. Daire, ancak somut bir hale
bürünebilir, tekerlek, ay olarak karşımıza çıkabilir (Sanders, 1999: 34). Bu düşünce biçimi
işlevseldir, yani duruma göredir.
Lurija, 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.(16) İlk üç nesnenin araç olduklarına işaret edilince de konumsal düşüncesinde direnip
"evet ama elimizdeki araçlar yetmez, odun da ister, odunsuz hiçbir iş yapılamaz" demiştir.(17)
23

Sözlü kültürde yasal kurallar hiçbir zaman evrensel açıklamalar olarak değil, somut ve
zaten var olan bir konum yaratılarak sunulur. Sözlü kültür insanın 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: "İnsanı öldürmeyeceksin" vs…

2.3. Antik Uygarlıklar ve İletişim Araçları
Okuma yazma bilmeyen toplumlar her zaman ilkel toplumlar değildir. Birçok
tarihçinin desteklediği gibi, bazı ilkel toplumların son derece gelişmiş kültürleri olmuştur.
Örneğin, İ.O. 1100 ile İ.Ö. 700 yılları arasında Antik Yunan'da okuma yazma yoktu ama
zamanla ünü tam dünyaya yayılacak olan sanatsal başarılar ve toplumsal kurumsallaşma
biçimleri oluşturulmuştur. Polis olarak bilinen şehir devletlerinin kuruluşu, süslemede
geometrik biçimlerin kullanılması gibi yenilikler hep ilk bu coğrafyada gelişmiştir.
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. Ayrıca
sözlü kültürde, insan sesi ve belleği gibi çok dayanıksız ve dirençsiz araçlara bırakılmıştır,
ünlü bir öz deyişde olduğu gibi, "verba volant, scripta manent" (sözcükler uçar ama yazılı
olan kalır).

2.3.1.Neolitik Simgeler ve İşaretler; Hesaptaşları
Veri işlemenin ilk girişimi olarak; Orta Doğuda konumlanan Kebara, Hayonim,
Ksar, Akil ve Jiita bölgelerindeki paleolitik ve mezolitik dönemden kalma doğrusal
işaretlemeler, somut bilginin depolanmasına ve iletişim yoluyla aktarılmasına yönelik ilk
örnekleri temsil etmektedir. Bu coğrafyanın ilk tarım toplulukları keşfettikleri tarım pratiği
ile yeni bir ekonominin ve dolayısıyla yeni bir yaşam biçiminin sonucu olarak yeni simgeler
üretmiştir. Yeni simgeler kendilerinden öncekilerden farklı olarak ayırt edilebilir şekilde
biçimlenmiş ve sınıflanmış kil hesaptaşlarıdır. Bu hesaptaşlarını başlıca özelliği bütünüyle
insan yapımı olmalarıdır. İletişim ya da kayıt tutma amaçlarına göre küre, silindir, disk gibi
özel şekillerde tasarlanmıştır. Sisteme dahil olmuş herhangi biri tarafından her zaman
anlaşılabilir nitelikleri ile piktografinin ilk öncülleridir. Diğer bir ifadeyle Mısır ve Sümer
piktografları gibi bu hesaptaşları da kavramsal işaretler olarak tanımlanabilir. Çetelelerle
piktograflar arasındaki köprü niteliğindeki bu icat, iletişim ve veri depolama konusunda bir
dönüm noktası olur.
Hesaptaşları, Sümer yazı sistemini, taşıdığı özellikler sebebiyle öncelemektedir:
Bunlar: 1.Anlamsallık, 2. Somutluk, 3. Kodlama, 4. Sistemleştirme, 5. Açıklık, 6.
Gelişigüzellik, 7. Süreksizlik, 8. fonetikten bağımsızlık, 9. Dizim, 10. ekonomik içerik

24

2.3.2. İnkalar ve Quipu
Sözlü kültürün dirençsizliğini önlemek için insanlık birçok bellek yardımcısı icad
etmiştir. Bunların arasında en seçkinleri İnka'ların “quipu”larıdır. Quipu, pamuktan yapılan,
değişik renk ve uzunlukta, üzerinde düğümler bulunan şeritlerin sarktığı iplerden oluşan bir
iletişim aracı ve bilgi depolama sistemidir. Nüfus sayımı, vergi sayımı vs.. gb. İşlerde
kullanırlardı. İplerdeki her renk belli bir nesneyi simgelerdi, iplerin üzerine atılan düğümler
ise sayıları gösterirdi. Yasalarla ilgili quipalar, kral sarayının bir odasında saklanırdı. İnka
krallığında değişik Yine de bu seçkin bellek yardımcıları, az sayıda bazı uzmanlar içindi,
halkın büyük çoğunluğu için daha kolay kullanımlı başka araçlar vardı. Sözlü kültür
toplumları, bilgilerin aktarılması sorununu, ritmik ve düzenli söz kalıpları gibi temel bir
buluşla çözmüşlerdir. Örneğin, şiir, öğrendiklerinin saklanıp korunmasında ve kuşaktan
kuşağa aktarılmasında kullanılmıştır.

2.3.3. Anlatı Türü olarak Şiir; İlyada ve Odessia Destanları
Sözlü kültür toplumları, 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 sıklıkla okunurdu.
Gelenekleri canlı tutabilmek için toplum yaşamın her kesiminde belleği sürekli çalıştırmak
gerekirdi. Eski Yunan'da şiirin amacı (örneğin Homeros'un İliade ve Odissea'sında olduğu
gibi), salt bir öykü anlatmıyordu, 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 araç niteliği taşımaktadır.
Senofon ve Heraklit'e göre, Homeros, Antik Yunan'ın 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 ansikopedisi"(21), nazım dilinde bir
temel bilgiler kitabıydı.
Epik ozan, dinleyicilerine en hoşa giden biçimde, devrinin tüm hukuk, tarih, din ve
teknoloji bilgilerini aktarırdı. Örneğin, İliade'nin birinci kitabı, denizcilik kuralları üzerine
kısa temel bilgiler içerir. 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 baş vurulmuştur. Bu şiir, toplumun uyum ve sürekliliği için
olduğu kadar bağlı olduğu eğitim sistemi için de önemli idi. Bütün kamu işleri ve genel
ilkelerle yönetilen tüm işlemlerde ona başvurulmuşlardır. Ozan her şeyden önce, toplumun
aydın ve yasa uzmanı, daha sonra sanatçısı ve eğlendiricisiydi"
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sözlü kültürün nitelikleri ile birlikte sözlü kültür tarihindeki yeri ve önemi
öğrenildi.
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıdakilerden hangisi sözlü kültürün özelliklerinden biri değildir?

a.

İşitmenin üstünlüğü geçerlidir.

b.

Yarışmayı sever.

c.

Aşırıya kaçar

d.

Tümce biçimini yüceltir

e.

Kalıcıdır

2.

Sözlü kültürün en önemli eserleri sayılan İlyada ve Odessiea kimin eserleridir?

a.

Homeros

b.

Sokrates

c.

Soppha

d.

Sofokles

e.

Descartes

3.

Sözlü kültürün temel niteliklerini maddeler halinde sıralayınız.

4.
“İnka'ların ……………. ‘ları değişik renk ve uzunlukta üzerinde düğümler
bulunan şeritlerin sarktığı iplerden oluşuyordu. Her renk belli bir nesneyi simgelerdi,
düğümler ise sayıları gösterirdi.” Yukarıdaki tanımda noktalı yere gelmesi gereken doğru
ifade nedir?
5.
Sözlü kültürde ilk önemli iki destanı, kültür tarihine kazandıran ilk uygarlık
hangisidir?
a.

İnka

b.

Mısır

c.

Sümer

d.

Antik Yunan

e.

Aztek

Cevaplar: 1.e, 2.a, 4.quipa, 5. d
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3. CHİROGRAFİK (EL YAZMASI )KÜLTÜR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. CHIROGRAFİK KÜLTÜR
3.1. Yazının Bulunması: Sümerler
3.1.1. Sümerlerde Kil Tablet ve Çivi Yazısı (M.Ö. 4000)
3.1.2. Mısır Hiyerogrifi ve Papirüs Teknolojisi (MÖ 3000)
3.2. Chirografik Kültürün Temel Nitelikleri
3.3. Yazı Geleneğinin Oluşumu ve Yunan Alfabesi
3.4. Yazının Yarattığı Toplumsal Değişimler
3.5. Elyazması Eserlerin Artışıyla Ortaya Çıkan Okuryazarlık Kültürü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yazının Bulunmasının toplumsal etkileri nelerdir?

2)

Chirografik kültürün temel nitelikleri nelerdir?

3)

Bu kültürün temsilcisi uygarlıklar hangileridir?

4)

Antik Yunan – alfabesinin gelişimi Okuryazarlık geleneğini nasıl oluşturur?

5)

Elyazması eserler ortaçağda iletişim ve inanç ilişkisini nasıl etkilemiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Chirografik kültür

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

El yazmasının bulunuşunun Literatür okuması
uygarlığı nasıl değiştirdiği
ve bu dönemin karakteristik
özelliklerinin
neler
olduğunun öğrenilmesi

Antik
Yunan
alfabesi, Antik Yunan alfabesiyle Literatür okuması
Okuryazarlık geleneği
Okuryazarlık geleneğinin
oluşumun önemi

34

Anahtar Kavramlar


Chirografik kültür



Çivi yazısı



Yunan alfabesi



Okuryazarlık
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3.1. Yazının Bulunması: Sümerler
3.1.1. Sümerlerde Kil Tablet ve Çivi Yazısı (MÖ 4000)
Şehir devletlerinden oluşan Sümerlerde Mısırlardaki zaman olgusunun iktidarını
ticareti belgeleyen matematik ve sözleşmeleri, antlaşmaları belgeleyen siyasal metinler alır.
Nitekim coğrafyanın elverdiği malzeme olan kil ile yapılan tabletlere, çivi yazısı ile yazılan
metinlerin içeriği, envanter sözleşme antlaşma vs.. niteliğindedir. Pazar ekonomisini
hareketliliği nedeniyle çok vuruş isteyen ve teknik olarak vakit alan kil tabletler
piktografiden biçimsele doğru bir köprüyü gerekli kılar. Böylece Sümerlerin çivi yazısında,
resimlerle anlatım yerine birbirini tekrar eden üçgenler, daireler, birbirini takip eden paralel
çizgiler vs.. işaretler kullanılmaya başlanır. Özellikle uzun anlatılar içeren tarihi belgeler ve
dinsel metinler için bu şekilsel anlatım daha pratik ve etkilidir.
Bilinen ilk yazı türlerinden olan Sümer'lerin çivi yazısı (aşağı yukarı İ.Ö. 3500),
ekonomik işlemleri kayıt etmek için kullanılan, küçük kapalı kapsüller içinde saklanan
kilden yapılmış sembollerden oluşmaktaydı, "bullae" adı da verilen kapsüllerin üstünde,
içinde bulunan bilgileri gösterir figürler bulunur. Sümer'lerin bulduğu bu ilk yazının
merkezi Babil'in, (bugünkü Irak toprakları) güneyindeydi, bu yazıya “çivi yazısı” adı
verilmesinin nedeni, kullanılan simgelerin piramidi andırmasından ileri geliyordu. "Çivi
yazısı ile yazılmış, en eski belgeler Uruk çağına (aşağı yukarı İ.Ö. 2000) aittir. Bunlar
sözcük ya da rakam görünümünde grafik simgeler taşıyan kilden yapılmış küçük
tabletlerdir.
Çivi yazısı, önceleri sadece hesap ve muhasebe işlerinde, daha sonra tarih ya da din
konularında önemli olayları anlatmak veya edebi metinleri yazmak için kullanılmıştır. Bu
yazı zamanla uluslararası nitelik kazanmıştır. Çivi yazısı ile yazılmış tabletler
Transilvanya'da da bulunmuştur. İ.S. 50 yılında bu yazı hala kullanılmaktaydı.
Yazının toplumsal etkisinde bakıldığında yazı aracılığıyla bilginin taşıyıcı ve
aktarıcıları başta rahip olmak üzere kâtipler, eğitmenler gibi belli bir zümrenin tekelinde
olunca bilgi ve yargısal kararlar da dinsel bakış açısının hâkimiyetindeydi. Nitekim bu bir
süre sonra dini liderlerin askeri zafiyetlerinin sorgulanmasıyla sonlanır.
Öte yandan yazının icadı, bu konuda eğitim veren kurumların yani okul ya da
akademilerin kurulmasına da ön ayak olmuştur. Pettinato'ya göre, "Büyük Sümer ve
Mezopotamya kentleri Uruk, Ur, Fara, Abu Salabik, Adab, Nippur, İ.Ö. 3000 ve 2500 yılları
arasında bilgilerin toplanıp incelendiği ve başka merkezlere aktarıldığı gerçek birer bilim
yuvası niteliğindedir. Yalnız bilimsel değil, edebi yazılar da kentten kente geçmekteydi.
Öyle ki, aynı yapıtları kopyalarına değişik kentlerin kitaplıklarında rastlanmaktadır. Ebla'nın
kraliyet arşivlerinde mineroloji, zooloji ve matematik üzerine temel bilgileri içeren
kitaplardan başka, sözlükler de bulunmuştur. "Birçok temel bilgi kitabının çok sayıda
kopyasının bulunması, Ebla bilim adamlarının bunları gerçekten kullandıklarını
göstermektedir". Ebla'da ayrıca (colofon) yani metinlerin son satırlarından anlaşılacağı
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üzere, gerçek bir öğrenim aşaması da vardı. En alt basamakta "dubsar" adı verilen yazıcılar,
sonra "dubzu" yani tablet uzmanları ve en üst aşamada da "ummia" denen profesörler
gelmekteydi.
Sümer yazı yöntemi değişik evreler geçirmiştir, bunlar şöyle sıralanabilir: piktogram,
yani 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); demek oluyor ki giderek fonetik'e
(sesbilim) yönelen bir nitelik görülmektedir. Kral Hammurabi yöntemindeki Babil’in İ.Ö.
1720'de Sümer topraklarına girmelerinden ve daha sonraları Babil'in Asur'lular tarafından
assimile edilmesinden sonra da çivi yazısının kullanımı sürdürülmüş ve en sonunda daha basit
ve kolay bir yazı türü olan Fenike-Yunan-Roma alfabesi kullanılmaya başlamıştır. Aslında
çivi yazısı yüzyıllar boyunca giderek basitleşmiş, ilk baştaki 1200 simge İ.Ö. 2000 yıllarında
aşağı yukarı 500'e inmiştir. Ama bu da zamanla yeterli olmamış ve bu yazı tümüyle
bırakılmıştır.

3.1.2. Mısır Hiyerogrifi ve Papirüs Teknolojisi (MÖ 3000)
Mısırda, astronominin gelişmesinin temel sebebi zamanı ölçme ihtiyacıdır. Çoğrafi
konumu nedeniyle Nil’in taşkınlıklarını hesaplama gibi doğa olaylarını tahmin etmek vs..
gibi konulardaki beceriler iktidarın gücünü destekler Mısır uygarlığının geçirdiği şiddetli
karışıklıklar mutlak monarşiden daha demokratik bir örgütlenmeye doğru kaymaya yol açar.
Bu kayma bir iletişim aracı olarak taşın yerini kağıdın almasında sembolize edilir. Nitekim
taşın yerini alan papirüs son derece hafif olması sebebiyle Nil deltasında yetişen bir
bitkinin, bir çeşit kurutma tekniği ile kağıda dönüştürülmesiyle oluşan papirüse yazmak için
bir çeşit kamıştan yapılmış fırçalar kullanılıyordu. Taşıması ve saklaması kolay olan bu
malzeme, piktograf olarak tanımlayabileceğimiz hiyeroglif yazısında etkin şekilde
kullanılmaktaydı.
Yukarıda da belirtildiği gibi İ.Ö. 3000 yıllarında Mısırlıların bulduğu bu yazı
yöntemi özellikle dinsel yazıtlarda ve anıtlarda kullanılıyordu. Mısırlılar sonradan iki ayrı
yazı biçimi daha geliştirmişlerdir: "ieratic" ve "demotic". Bu ancak üç yazı türü de
görüntülü yazı yöntemleri olarak kalmışlardır. Mısırlılar da başka bazı 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
kullandıkları simgelerini yirmi ikiye indirmiş ve ardından dilin teorik unsuru olan sessiz
harfin tanımlanmasının yol açmıştır.

3.2. Chirografik Kültürün Temel Nitelikleri
Sözlü kültürler, yazının, özellikle alfabenin geniş ölçüde içselleştirildiği
kültürlerdeki gibi düşünür ya da yaratıcı bireyler yetiştiremezler. Sözlü kültürlerde düşünce,
çok ağır ilerler. Yazının ve özellikle alfabenin bulunmasından sonra insanlığın düşünüş
biçimlerinin değişime uğradığı bir gerçektir. Ong'a göre "yazı, insan kafasını bütün öteki
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buluşlardan daha fazla değiştirmiştir". Cohen ise "alfabenin bulunması, manttklı
düşünmenin uygulanmasında yeni bir çığır açmıştır” der.
Chirografik kültürünün 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. Tipografik
kültürde bu eğilim daha da belirlenecek ve en sonunda bellek, temel koşul olmaktan
çıkacaktır.
b) Göz - Kulak - Okuma
sözlü kültürde kulağın sahip olduğu mutlak egemenlık bu aşamada üstünlüğünü
kaybetmeye başlar MC Luhan’a göre fonetik alfabe insanlık tarihinde ilk kez gözşe kulağın
biribrindenayrılmasını sebep olmuştur. Giderek artan bir görsellikle kulak yine de
iletişimdeki önemini korur. Sözlü kültürde bilgi bilinenle sıkı bir ilişki içindeyken, yazı,
bileni bilinenden ayırır, bu da beraberinde nesnelliği getirir. Artık olaylar yerine, kavramlar
görünür olmuştur.
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. Oysa yazılı kültürde dil ve düşünce dönüşür; daha nesnel, daha çözüm
odaklı ve soyutlamalarla zenginleşmiştir.

3.3. Yazı Geleneğinin Oluşumu ve Yunan Alfabesi
Nitekim Yunan alfabesi en gelişmiş ve arınmış bir söz yöntemi olarak bütün öteki
yazı sistemlerinden daha üstün bir sesbilim (fonetik) özelliği taşımaktaydı. Yunan
alfabesinin yaptığı devrim, heceyi temel dil birimi olarak almayıp iki ya da daha fazla soyut
sescil ögelerini sesin atom birimlerine ayırmasıdır. Sesli ve sessiz harfler Havelock'a göre
eski Yunan'lıların buluşlarının en büyüklüğü, sesli harfleri belirtmesinde değil, özellikle
bizim "sessiz harf' dediğimiz, söylenebilmesi güç ögeleri, dili seçkin kuramsal unsurları
olarak belirtmesinden ve onlara görsel bir kimlik kazandırmasından ileri gelmektedir.
Havelock'a göre, çağdaş iyi ve tatmin edici bir alfabe, üç kuramsal varsayımı
uygulamalıdır:


Bütün sesbirimler eksiksiz ve tam olarak dilde bulunmalıdır.



Simgeler yirmi ile otuz arasında olup bu sayıyı aşmamalıdır.
38


Simgeler iki veya üç işi görmeye zorlanmamalıdır. Sesbirim kimlikleri kesin ve
değişmez olmalıdır.
(Asya - Afrika dil ailesinin öncülleri) 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 (amfora) üzerindedir. Altılı
ölçü ile yazılmış şiirden geriye kalan dizeler şöyledir: “…Bütün dans edenlerden en güzel
oynayan…"
Antik Yunanlıların buldukları soluklu sesleri de içeren yirmi beş simge, o zamana
kadar kullanılan bütün yazı yöntemlerinden üstün nitelikteydi. Sözcüğün bu eşsiz teknik
bilimi eski Yunanlılara çeşitli bilim dallarında ilerleme olanağı sağlamıştır. Gerek Ong,
gerekse Havelock, bu üstünlüğü çeşitli belgelerle kanıtlamışlardı. Ong'a göre Yunan alfabesi,
demokrasi ve evrensellik ilkelerini içeriyordu. Çünkü küçük çocukların bile fazla güçlük
çekmeden okuma yazma öğrenebilmesine imkan veren ve yabancılara bile okuma yazma
öğretmekte kullanılacak kadar pratik bir dildir.
Örneklerle açıklamak gerekirse Havelock, Gılgamış Destanı'ndaki Nuh Tufanı
öyküsünü İliade'nin onikinci cildindeki 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, sözdizimi yinelemelerinden
kaçınılmıştır". Diğer bir ifadeyle çivi yazısı günlük dilin zenginliğini ve karmaşıklığını
yansıtamazken, Yunan alfabesi, insan deneyimlerini daha uygun biçimde
betimleyebildiğinden, gerçeği yoksullaştırmıyor, fikirleri boğmuyor tam aksine eleştirel
düşüncenin doğmasına ve tartışma ortamına yol açıyordu.
Nitekim 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 verilmemiştir, eski
yunan dokusuna işlemiş ve mahkemelerde, tiyatrolarda ve ders verilen yerlerde hep
karşılaştığımız “diyalog”tan yoksundurlar".

3.4. Yazının Yarattığı Toplumsal Değişimler
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 düşünmüş
müydü acaba? Yazının İcadının doğurduğu sonuçların en önemlilerini şöyle sıralanabilir;
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a) Felsefe, Bilim, Mantık 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, insanlık yazıyı tam olarak özümsedikleri andan itibaren
doğabilir. Aklı özgür kılıp, felsefe ile ilgili metinlerde karşılaşılan en soyut düşünceleri, açık
biçimde anlatma olanağını sağlayan, yazı olmuştur. Gözün kulaktan üstün olmaya başladığı
yazı kültüründe bilgini özne ve nesneyi birbirinden ayırma olanağı sağladığı zaman bilim ve
felsefe doğmuştur. Aynı zamanda ahlaka da yazının sözün yerine geçmesiyle ortaya çıkar.
Havelock'a göre, "özerk değerler düzeni düşüncesi ve aynı zamanda kişisel bilincin
içselleştirilmesi, yazı çağının ve özellikle Platon'un buluşudur".
b) “Ben” kavramının ortaya çıkışı
Benlik ve kendi bilincine varmak üzerine yürütülen modern düşüncenin temelinde
önce yazı gelmektedir. Okuma yazma bilmeyenler bireysel analiz yapma yetisine sahip
olamazlar. Ben kavramı ancak dilin konuşan kişiden görsel biçimde ayrı olarak edilmesi ve
kişinin dilin kaynağı olarak daha büyük önem kazanmasıyla doğmuştur.
c) Şairin Sanatçıya Dönüşümü
Sözlü kültürde görevi dize biçiminde ansiklopedi üretmek olan şair, aktarıcı anlatıcı rolündeyken artık yaratıcılığını kullanmaya başlayarak sanat üretmeye başlar. (Şair)
Rapsodilerin buradaki fonksiyonu dinleyici kitleleri anlatım biçemiyle etkilemek iken
yazıyla bu tipolojinin etkinliği yavaş yavaş azalır. Giderek oynadığı rolden soyunup
özgürleşen şair, artık sanatçı olarak kendini ifade edebilme gücüne kavuşur.
d) Kahramanların yerini alan sıradan insanlar
Gerek sözlü kültürde gerek okuma yazma oranı düşük kültürlerde kahramanlık
öykülerini belleklerde yer edinmesini sağlamak daha kolaydır ve kitleler üzerinde etkilidir
çünkü olağanüstü nitelikler yüklenen kahramanlık öyküleri hafızalarda kolaylıkla yer edinip
anımsanmak suretiyle aktarılmaktadır. Antik öykülerde olağanüstü olay örgüsünün bu denli
çok kullanılmasının temel sebebi akılda kalıcılığı arttırmaktır. Yazının icadından sonra
yavaş yavaş sıradan insanın, gündelik hikâyeleri de olay örgüsünde yer almaya başlar.

3.5. Elyazması Eserlerin Artışıyla Ortaya Çıkan Okuryazarlık
Kültürü
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 insanı okuduğu
zaman, önündeki metin kendisine yardımcı olacak görsel ögelerden yoksun olduğu için
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sürekli kulağı kullanmıştır. Tıpkı bugün de, okuduğumuz bir parçayı anlayamadığımızda
yüksek sesle yeniden okuduğumuz gibi. İlk ve Orta Çağ insanı okuduğu parçaları
anlayabilmek için görsel ve işitseli, yani hem gözü hem de kulağı birlikte kullanmak zorunda
kalmıştır. Böylesi bir toplumsal ortamda batı toplumları elyazmalarının bilgisine sahip
kilisenin yönetimindedir. Doğuda Antik Yunanın bilgi birikimi İslamiyetin elinde yeniden
değerlenirken, kilisenin liderliğindeki Batı ortaçağın karanlığı içindedir.
11. yüzyıl sonu ve 12. yüzyıl başlarında kentlerin oluşması ile birlikte yayıncılık
tarihinde de çok önemli ve belirgin bir gelişme başlar ve üniversite editörlüğü anlayışı
yaygınlaşır. 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. 12. yy. ortalarma doğru Bologna ve Paris'de,
sonra da yavaş yavaş diğer önemli üniversite merkezlerinde pecia* dönemi başlar. (Stationari)
denilen ve gerçek birer sanatkâr olan kitap editörleri kendilerine getirilen metinleri
komisyonun onayını aldıktan sonra kopyalamaya başlar. 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 kopyacmm
çahşması sağlanırdı, ayrıca bu sayfalar zaman zaman öğrencilere kiralanırch". 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. Böylece bütün Orta Çağ boyunca yazıcılık bir
uzmanlık haline dönüşmüş, insanlar için bir gelir kaynağı olmuştur.
Coğrafi keşiflerle beraber ticaretin yaygınlaşması ve kentsel burjuvazinin ekonomik
olarak güçlenmesi ile birlikte halk arasında okuryazarlık yaygınlaşmış, okuyucu sayısı artmış
ve 14. ve l5.yüzyıllarda 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".
Kütüphanecilik anlayışına gleindiğinde; Strabon'a göre kitapları düzenli bir biçimde
biriktiren ve Mısır krallarına bir kütüphanenin nasıl oluşturulması gerektiği söyleyen ilk kişi
Aristo'dur. Atina'da İÖ 5. ve 4. yüzyıllarda genel kütüphaneler yokken bazı özel
koleksiyonlar ya da felsefe okullarının kitaplıkları vardı. Küçük birer salon görünümündeki
bu mekânlarda 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 Hellenistik Dönem kitaplıkları gibi halk kitaplığı olarak tanımlanmasına
karşın büyük ölçüde "elit" mekânlar belli bir kesimin istifadesine sunulmuştur. 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 sayılma paradoksunu da beraberinde getirmektedir.
Nitekim Yunan kütüphanelerinin kuruluş amacı, dönemin hükümdarlarının büyüklük
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komplekslerini tatmin etmek ve kültür politikalarını yaymaktır. Ve bu kütüphanelerdeki
metinler büyük ölçüde halktan saklı tutulmaktadır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Sümerlerle başlayan yazılı kültür tarihinin temel nitelikleri, yazı geleneğinin oluşumu
Yunan alfabesinin neden diğer yazı formlarına göre daha üstün olduğunu, yazının icadının
yarattığı toplumsal değişimleri, elyazmasının gelişiminin nasıl bir okuryazarlık kültürü
yarattığını ve bunun bütün toplumsal hareketleri nasıl etkileceğini öğrenmiş bulunuyoruz.
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Bölüm Soruları
1.

Yazıyı ilk hangi uygarlık bulmuştur?

a.

Sümer

b.

Babil

c.

Asur

d.

Mısır

e.

Yunan

2.

Chirografik kültür ne demektir?

………………………
3.

Yunan alfabesinin özelliklerini kısaca anlatınız.

……………………………..
4.

Aşağıdakilerden hangisi yazının yarattığı toplumsal değişimlerden biri olamaz?

a.

Ben olgusunun doğuşu

b.

Felsefenin doğuşu

c.

Şairin sanatçıya dönüşümü

d.

Olay örgüsündeki kahraman olgusunun önemini kaybedişi

e.

Matematiğin doğuşu

5.

Aşağıdakilerden hangisi Chirografik kültürün bir özelliği olabilir?

a.

Toplumsal bellek çok önemlidir

b.

Kulağın üstünlüğü sözkonusudur

c.

Düşünce yapısı sistematiktir

d.

Soyut düşünce gelişmiştir

e.

Tutucu ve Gelenekseldir

Cevaplar: 1.a. 2. Elyazması 4. e 5. D
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4. TİPOGRAFİK KÜLTÜR TARİHİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. TİPOGRAFİK KÜLTÜR TARİHİ
4.1. Gutenberg ve Matbaanın İcadı
4.2. Tipografik Kültürün Özellikleri
4.2.1. Basım Devrimi ve Okur Yazarlık Kavramı
4.3. Protestan Reformu, Kapitalizmin Doğuşu
4.4. Bilimsel Devrim; Elyazması Eserlerden Gazeteye Geçiş
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Gutenberg ve Matbaanın İcadı neden önemlidir?

2)

Basım Devrimi ve Okur Yazarlık Kavramı arasında nasıl bir ilişki vardır?

3)

Matbaanın icadı Protestan Reformunu, Kapitalizmin Doğuşu nasl etkilemiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Matbaanın
icadı
ve Tipografik kültüre geçişin Literatür okuması
elyazması kültürün yerini getirdiği toplumsal olayların
yayıncılığa bırakışı
iletişim tarihindeki önemi
ve yerinin anlaşılması

51

Anahtar Kavramlar


Gutenberg



Matbaa



tipografik kültür
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Giriş
Ekonomik açıdan bakıldığında sanayi ve ticaret sektörlerinde de matbaanın
yatsınamaz bir gerçeklik olduğu görülmektedir". Çağımızın en büyük kitle iletişimcileri,
özellikle McLuhan'a göre matbaanm icadı bilgilerin saklanması ve aktarılmasında ve hatta
insanın düşünme biçiminde o kadar derin değişimlere neden olmuştur ki, tipografîk 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".
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4.1. Gutenberg ve Matbaanın İcadı
Matbaanın gelişimi, 1400'lü yıllarda Almanya'nın Ren bölgesinde, 3000 nüfuslu
Magonza'da, Gutenberg olarak tanınan Johannes Gensfleish'in dükkânında başlar. Sürgün
olarak geldiği Starsbourg'da matbaa üzerindeki ilk çalışmalarına başlamıştır. O güne kadar
elde baskı yapabilmek için gerekli olan kâğıt, baskı presi, mürekkep ve o dönemde 19.yy.a
kadar değişmeden gelen eritilmiş metalden yapılmış oynar başlı harflerdir. Kâğıt Avrupa'da
12. yüzyılda üretilmeye başlanmıştır, Gutenberg keten yağından yeni tip bir mürekkep icad
etmiş ve döneminin el sanatkârlarından öğrendiği eritme tekniğini kullanarak, kabartma
harflerin üzerine eritilmiş kurşun dökerek tek bir tanesinden sayısız kopya çıkartmayı
başarmıştır.
1456 yılında, günümüze kadar kırkdokuz tanesi ulaşabilen, Gutenbeg'in İncili olarak
bilinen "42 satırlık İncil" yayımlanmıştır. Gutenberg'in bastığı hiçbir eser üzerinde kendi
adına rastlanmaz. ilk yıllarda basım işleri Almanların tekelinde kalmış daha sonra hızla diğer
Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Matbaanm kurulduğu başlıca kentler: Köln (1464), Basel
(1466), Roma (1467), Venedik (1469), Paris, Nürnberg, Utrecht (1470), Mi-lano, Napoli,
Floransa (1471), Augusta (1472), Lyon, Valencia, Budapeşte (1473), Krakov, Bruge (1474),
Lübek, Bereslav (1475), Westminister, Rostock (1476), Cenevre Palermo, Messina (1478),
Londra (1480), Anvers, Laypzig (1481) Odense (1482), Stocholom (1483). Steinberg'e göre
"üniversite kentleri matbaacılar tarafından genellikle göz ardı edilirken Köln, Paris, Valencia,
Sevilla ve Napoli gibi ticaretin, bankacılığm geliştiği, yönetimlerin bulunduğu kentler öncelik
kazanmıştır.
Ilk basılı kitaplar, elyazması kitaplar ile olan mücadeleden galip çıkarak 1500'lü
yıllarda pazara sunulmuştur. Bu ilk kitaplar uzun yıllar, Kilisenin ve Devlet otoritesinin,
istemesine rağmen engel olmadığı, Avrupa dünyasının merkezinden uzak bölgelerde de,
özellikle Rusya (Sibirya)'da etkili olmaya başlar.
Matbaanın yaygın bir biçimde kullanıldığı Fransa, Almanya gibi ülkelerde bile
elyazması eserler tamamen ortadan kalkmamış ancak başka işlevler kazanmıştır. Örneğin
politik veya dinsel sansür nedeni ile basımı yasaklanan eserler bu biçimde yayılmaktadır.

4.2. Tipografik Kültürün Özellikleri
McLuhan'a göre, alfabenin yaratılmasıyla başlayan kabileleşmeden kurtulma süreci,
basımın bulunmasıyla sona ermiştir.

Alfabetik kültürün tipografîk evresinin nitelikleri tekbiçimlilik, süreklilik ve
türdeşliktir.

Bu evrede chirografîk kültürün özellikleri göze çarpan bir vurgulanma geçirmiş
ve bunlara yenileri de eklenmiştir.
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sürdürür.

Basım aşaması, çözümselliği, nesnelliği ve soyut düşünmeyi, üstün tutmayı


Dil yaratıcılığının görüngüleri vurgulanmış ve formülleştirilmiş düşünce
kesinlikle dışlanmıştır.

Basım, gözü bütün duyulardan üstün tutmuştur. Yazı ve özellikle basım, insanın
bakış açısını değiştirmiş, gözleri, görüntüleri parça parça inceleyen dokunma duygusu gibi
kullanmayıp, genel bir görüş elde etmeyi öğretmiştir.


Basım, toplumsal belleğin önemini değiştirmiştir.


Latin dili üzerinde ezici etkileri olmuştur. Öncelikle, latinceyi sadeleştirmiştir.
Böylece zamanla yazarları latinceden uzaklaştırarak ortadan kalkmasına neden olmuştur.

Basım ulusal dillerin gelişmesini kolaylaştırmıştır. Başta ekonomik kaygılarla
yayıncılar kendi dillerindeki yapıtların basımını arttırmışlar ayrıca halkın okur yazarlaşması
beraberinde sekülerleşmeyi getirmiştir. Bu durum kilisenin dili latinceden anlamayan halkın
giderek laikleşmesiyle sonuçlanmıştır.

Basım devriminden önce, konuşma dili ile yazı dili arasında büyük bir ayırım
yoktu, dil karışık ve işlenmemiş durumdaydı. Ancak basımla birlikte diller de düzenlenip ve
biçimlenmiştir.

Basım dil için acımasız bir türdeşleştirici olmuştur. Dilbilgisi yanlışlarının
ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır. Tipografi, sözcükleri zenginleştirmiştir.

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. yazılı kültürde kitap sayısının azlığı, elde
etmenin zorluğu, okumanın ve bir yerden bir yere taşımanın zorluğuna karşı basım
devriminden sonra okumak kitlesel bir nitelik kazanmıştır.

1600lerin sonuna kadar boş zamanı olmak ve okuyup yazabilmek salt bilginlere
ve elit sınıfa özgüyken basım devrimiyle tüccar orta sınıf ve özellikle kadınlar arasında
okuryazarlık oranı artmaya başlar. 1800’lerde zorunlu eğitimin başlatılması okuyucu sayısını
iyice arttırmıştır.


Basımla birlikte, dinleyici halktan okuyucu halka geçilmiştir.

4.2.1. Basım Devrimi ve Okur Yazarlık Kavramı
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
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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. Akademilerin dışında da kitaplarla,
sınıflarda ve atölyelerde verilen dersler çoğalmıştır.
Ayrıca, aynı kitabın birçok kopyasının bulunması, eğitim yöntem ve programlarmm
türdeşleşmesine ve tek biçimleşmesine yardımcı olmuştur. Okumak yoluyla bellemek eğitim
sürecinin odak noktası olmuş, "bakarak öğrenmekten", "okuyarak öğrenmeye" geçilmiştir.
4.2.1.1. Okuryazarlığın Artışıyla Ortaya Çıkan “Bireycilik” Ve “Ulusçuluk”
Kavramları
Basımla birlikte kısa zamanda piyasaya cep kitapları çıkmıştır. 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 genelleşiyor, kitabın
taşmabilir olması, gerekli araçları sağlayarak bu yeni bireyselleşme 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 kâğıt da ulusçuluğun
doğasında etkili olmuştur. McLuhan'a göre, "basım ve ulusçuluk birbirine bağlı kavramlardır.
Çünkü bir ulus ancak basım aracılığı ile kendi kendisini gözlemleme olanağına kavuşmuştur.
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.
Gutenberg'le birlikte, o zamana kadar kütüphaneden yoksun olan sınıflar bu ayrıcalığa
kavuşmuşlar ve halka açık kitaplıklar kurulmaya başlamıştır. 1400 – 1500’lerde 377
kütüphanenin 150'si kiliseye bağlı iken; 126'sı parlamenterlere ve saray mensuplarına, 6'sı
yargıçlara ve mahkeme yetkililerine, 45'i avukatlara, 10'u savcılara, 15'i noterlere aitti.
Soyluların ve özellikle taşrada oturan askerlerin ellerinde ise ancak 30 kadar kitaplık vardı.
Buna karşılık, orta sınıftan pek çok kimsenin, tüccarların ve esnafın evlerinde de özel
kitaplıklar bulunuyordu.( Bu özel kitaplıkların 66'sı tuhafiyeci, kumaşçı, camcı, bakkal,
ipekçi, peynirci, pastacı, deri, boya ve ayakkabı tüccarı olan orta sınıfa aitti)
Bu tarihlerden sonra sivil halkın sahip olduğu kitaplıkların sayısı giderek artmış, buna
karşılık kiliseye bağlı olanlar yavaş yavaş azalmıştır. Ayrıca ilk gezici kitaplıklar da
1700lerde açılmıştır. Halka açık ulusal kitaplıkların kurulmasına büyük katkıları olan iki
büyük dinsel ve siyasal olay ise Protestan Reformu ve Fransız Devrimi'dir.
Yazıya sansür uygulanması el yazmalı kültürde de vardı. Buna ilk hedef olanlar
fîlozoflardır. İ.Ö. 5. yüzyılda tanrılara hakaret suçuyla Pitagor sürgüne gönderilmiş, eserleri
de herkesin gözü önünde yakılmıştır.
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Ancak Yine de eski çağlarda suçlanan yazıların zaten az sayıda kopyalarının
bulunması ve böylece kamuoyunu etkileyememesi nedeniyle sansür, tipografik kültürde
olduğundan daha az etkili olmuştur. Nitekim tipografik kültürde, dinsel ve sivil güçler
basılmış kitapları kısa sürede inceleyecek bir örgüt kurmuşlardır. Böylece ilk sansür bürosu
1486'da Magonza'da kurulmuştur. Dinsel sansür, bölücü ve dine karşı metinleri baskı altına
alırken, politik sansür de baştaki güçleri kabul etmeyen ya da salt eleştiren yazıları hedef alır.
Öyle ki 1600 ile 1756 yılları arasında Fransa'nın Bastille 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 isimsiz basımlar, uydurma imzalar gibi çeşitli yöntemlere başvurmuştur.
Yazarların çoğunlukla seçtikleri yol ise ya imza koymamak ya da takma ad kullanmaktır.
Ancak sansür paradoksal olarak basımda büyük başarılara sebep olmuştur çünkü yasaklanan
kitaplar daha çekici ve aranılır olup daha kolaylıkla satılır.
Bireysel bilincin gelişmesiyle özel bir yazın türü olan anı türü ortaya çıkar. Nitekim
anı defteri yazım kültürünün çoğalmasının psikolojik temelleri Ong'a göre, "… Bu tür yazının
gerektirdiği tekbenci düşlerin söze dökülmesi, basım kültürünün biçimlendirdiği bir kafa
yapısının ürünüdür". Basım, anı defterlerini, sözlükleri ve temel bilgi kitaplarını üretmiş ama
özellikle sözlü ve chirografîk dünyanın bilmediği yazı kurallarını getirmiştir. Nitekim sözlü
kültürün kahramanlık destanları yerini çizgisel bir anlatım örgüsü olan modern roman türüne
bırakmaya başlamıştır. Çünkü yazı bilinci arttıran bir eylemdir.

4.3. Protestan Reformu, Kapitalizmin Doğuşu
Çağdaş toplumu oluşturan değişimlerin temel faktörlerinin en önemlilerinden biri
basımdır. Kapitalizmin doğuşuna ekonomi bir bakış açısıyla bakıldığında basımcı, ilk toplu
üretim yolunu açarak ticareti loncaların ve geç Orta Çağ kentlerinin ötesine yayılmasına
katkı sağlamıştır. Basım, Protestan Reformunun yerleşmesinde de çok etkili olmuştur. 1517
ile 1530 arasında onüç yıl içinde Martin Lüther, yapıtlarının üçyüzbinden fazla kopyasını
satmıştır. Lüteranizm daha ilk baştan basılı kitaba sahip olmuş ve bu araç sayesinde Lüther,
Avrupa'nın zihninde ve inançlarında silinmez izler bırakmayı başarmıştır. Basım ve
dağıtımın yayınlaşmasıyla, özgür düşüncenin, skolastik düşüncenin yerini aldığı zihinsel
değişimin ilk temelleri atılmış olur. Bu aşamada dini kitapların yeniden okunup
yorumlanması hareketleriyle, o güne kadar hristiyanlığın en yaygın mezhebi olan katolik
mezhebine karşı protesto niteliğindeki reform hareketlerinden adına alan Protestan
mezhebinin temelleri atılmış olur.
Reform yolunu açan ve yerleşmesini sağlayan Gutenberg'in baskı makineleri, bilimsel
devrime de büyük katkıda bulunmuştur. Elyazması kitaplar her kopya edildiklerinde yanılgı
ve yanlış yorum sayısı artmaktaydı; basımla birlikte bu sorun çözülmüştür. Basım, verilerin
derlenmesini yeni temellere oturtmuş, araştırmacılara giderek daha daha kusursuz çizelgeler,
taslaklar, haritalar, şemalar sağlamıştır. Bilgilerin bu biçimde yeniden yönlendirilmesi bilim
adamlarına kendilerinden önce gelen araştırmacıların ellerinde olanlardan çok daha iyi
kitaplıklar sağlamıştır.
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Bu gelişmelerin ekonomik boyutuna bakıldığında Adam Smith’in tanımıyla değiş
tokuş fırsatlarının kullanımında kazanç bekleme üzerine kurulu, biçimsel ve barışçıl kazanç
fırsatları üzerine kurulu bir eylem olan kapitalizmin temelleri atılır. Bu tanımdan hareketle
kapitalizm, modern ekonomik sistemin en önemli ayağını teşkil eden liberalizmin mottosu
olarak dillendirilen’’Laisse faire (Bırakınız yapsınlar)’’fikrinin üzerine inşa olur. Kapitalist
düşüncenin temelinde yatan en özgün yan ise rasyonalizm fikriydi. Böylece özgür emeğin bir
işletme içerisinde mantıksal bir örgütsel varlığı algısı oluştu. Batı rasyonelleşmesi, Amerikan
pragmatizmi olan bireysel faydalıcığı doğurur. Nitekim Sosyolog Max Weber Batı
toplumlarında yaşanan bu değişimi analiz ettiği Protestan Ahlakı ve Kapitalizm Ruhu” adlı
eserinde bu gelişmelerin temelinde kilise ve Tanrısallığı yücelten katolik inanışın karşında,
bireyselliği, faydacılığı, yeniliği ve dünyevi kalkınmayı içeren pragmatizmi yücelten
Protestan ahlakın yattığını ifade eder.
Bu aşamada yazar, mezhepler ve sosyal tabakalaşma konusuna eğilir. Batıda,kitabın
yazılmakta olduğu yıllarda, özellikle Katolik basınında şöyle bir görünümü vardır:Sermaye
sahipleri ve işverenler, hatta işçi sınıfının eğitim görmüş yüksek tabakası, özellikle çağdaş
işkollarında yüksek düzeyde teknik ve ticari eğitim görmüş personel, Protestanlık ve sosyal
tabakalaşma arasında var olduğu iddia edilen ilişkiyi ve bu ilişkinin sebeplerini araştırır.
Batı Avrupa’nın egemen mezhebi olan Katolik inanış, öte dünyalığa ve asketizme
vurgu yaparken bu dünyanın nimetleri karşısında umursamazlık içerisinde olmayı yüceltir.
Protestanlar tarafından Katalikliğin bu anlayışı yapay ve gereksiz yere kilisenin yüceltilmesi
olarak görülür ve eleştirilir. Katoliklerin karşı savı ise Protestanlığın sürekli, hayatın her
alanında sekülerleşmeyi savunarak materyalizmi doğurduğudur. Weber’in altını çizdiği ‘’Ya
iyi yiyin, ya da rahat uyuyun’’ atasözü, protestanlık için “iyi yemek” iken, Katolikler için
“rahat uyumak”tır.
Beruf’’ kelimesi modern Almancada ‘’meslek’’,eski Almancada ise ‘’Tanrı tarafından
verilen görev, dini vecibe’’ anlamında gelir ve kelimenin etimolojik analizi yapıldığında
‘çağırmak(rufen)’ kelimesi ile aynı köke mensup oldukları görülür. Sözcük ilk olarak,
Luther’in İncil çevirisinde, Jesus Sirach ile ilgili bölümde ’’meslek’’ anlamında kullanılmıştır
ve bu anlamdaki ilk kullanımdan kısa bir süre sonra Avrupa protestan halkları arasında,
bugünkü modern Almancadaki anlamını kazanmış ve yaygınlaşmıştır. Böylece kökü
‘’çağırmak’’olan ve eski dilde ‘’dini vecibe’’ anlamına gelen bu kelime günlük yaşamın
içerisine aktif olarak dâhil olmuştur. Kelime bu yeni anlamıyla, batı Protestanlığın,
toplumlarının, iş yaşamına karşı bakış açılarını da değiştirmiştir. Önceleri bu toplumlar
mesleklerine, ölümlü dünyada geçimlik kazanmak için birer araç olarak bakıyorken artık
Tanrı’nın rızasını kazanmak için bir vesile olarak bakmaya başlarlar. Artık dünyevi
mesleklerde ödevin yerine getirilmesi ahlaki eylemin en yüksek ideali olmuştur. Günlük
dünyevi eylemlere dini bir özellik ve meslek kavramına ilk kez bu anlamın verilmesi bunun
temel nedenidir. Böylece bütün Protestanlar ‘’iyi ahlak’’ın temelleri, Katoliklerin
savundukları gibi manastır asketizmine (çilecilik) ile değil, dünyevi ödevlerin iyi yapılması ile
elde edilebileceği inancı yerleşir. Bu şekilde protastan inanınışında kişinin dünyevi ödevi
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kişinin mesleğine yönelmesi olur. Bu düşünceler Luther’in reformist eylemlerinin ilk on
yılında gelişir ve kısa sürede kabul görür.
Ortaçağa hâkim olan münzevi yaşam biçimi, Luther’e göre Tanrı katında bir değeri
olmadığı gibi, böyle çileci, bencil, dünyevi ödevlerden kendini sıyıran yasakcı bir inanış
ancak sevgisizliğin ürünüdür. Buna karşın, dünyevi mesleki uğraş sevginin bir dışavurumu
olarak görünür ve bu fikir, Luther’de ‘’öteki için çalışma’’ olarak sembolleşir. Böylece,
içindeki dini vurgudan sıyrılmış ve bağnazlığı ve gelenekselliği yenmiş olan kapitalizm,
sonrasında sürekli sürekli olarak kendi kendini ikame ettirecek “kazanma güdüsünü” batılı
bireyin benliğinin merkezine yerleştirmiştir.

4.4. Bilimsel Devrim; Elyazması Eserlerden Gazeteye Geçiş
1600lerin ilk yarısında ilk akademik-bilimsel dergiler ortaya çıkmıştır. İlk dergi
örnekleri, 1605'de Anvers'de basılan Nieuwe Antwersche Tijdingne ve 1609'da Starazburg'da
basılan Ordinari Avisa'dır; ilk gazeteler ise 1618 ile 1613 arasında Amsterdam, Viyana,
Londra ve Paris'de basılmışlardır. İlk günlük gazete ise 1660'da Leipzig'de hasılan Leipziger
Zeitung'dur.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde matbaanın icadıyla birlikte geçilen yazılı kültürün temel niteliklerini
öğrendik. Böylece bilim devrimi beraberinde gelişen reform hareketleri ve kapitalizmin
doğuşunu kapsayan büyük siyasal ve toplumsal olayların temelinde yatan basım devrimin
önemi kavrandı. Okur yazarlık olgusu ve yaygınlık kazanmasının iletişimi nasıl etkilediğine
dikkat çekildi.
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Bölüm Soruları
1.
Matbaanın icadıyla birlikte gelişen okuryazarlık kültürü özellikle hangi iki
kavramın gelişimine sebep olmuştur?
a.

Kollektif bilinç – Çoğulculuk

b.

Bireysellik – Ulusculuk

c.

İmparatorluk - Merkeziyetçilik

d.

Feodalite – Kollektif bilinç

2.
Avrupada rönesans ve reform hareketleriyle birlikte gelişen bireycilik ve
ulusculuk bilinci hangi toplumsal hareketin zeminin hazırlamıştır?
a.

Fransız devrimi

b.

Rus Devrimi

c.

I. Dünya Savaşı

d.

II. Dünya Savaşı

3.
“Aynı kitabın birçok kopyasının bulunması, eğitim yöntem ve programlarının
türdeşleşmesine ve tek biçimleşmesine yardımcı olmuştur. Okumak yoluyla bellemek eğitim
sürecinin odak noktası olmuş, "……….. öğrenmekten", "…………… öğrenmeye"
geçilmiştir. Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru ifadeleri yazınız.
4.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi tipografik kültür için söylenemez?

a.

tekbiçimli, sürekli ve türdeştir.

b.

Çözümsellik, nesnellik ve soyut düşünce değerini kaybetmiştir.

c.

Dilde sadeleşme yüceltilmiştir.

d.

Dilde formülleştirilmiş düşünce kesinlikle dışlanmıştır.

5.

Gutenberg’in Matbaası hangi ülkede kurulmuştur?

a.

Avusturya

b.

Rusya

c.

Çin

d.

Almanya
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Cevaplar
1.b. 2. a 3. bakarak – okuyarak 4.b. 5.d
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5. ELEKTRİK DEVRİMİ: EVRENSEL DÜNYA MİTİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Elektrik ve Kablolu Dünyanın Kuruluşu
5.2. Optik Telgraf
5.3.Elektrikli Telgraf
5.4. Victorian Dönemin İnterneti olarak Telgrafın Önemi
5.5. Gelişen Yeni Gazetecilik Anlayışı
5.6.Telgrafa Karşı Telefon
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Elektriğin icadı dünyayı nasıl değiştirdi?

2)

Telgraf neden Victorian Döneminin interneti sayılır?

3)

Gelişen yeni gazetecilik anlayışı iletişim tarihinde neleri değiştirdi?

4)

Telefon iletişim aracı olarak neden telgraftan daha üstün gelmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

Elektriğin
icadı
iletişim Elektrik nasıl küresel dünya
tarihindeki
gelişmelere hayaline hizmet ettiğinin
katkıları
öğrenilmesi

Literatür okuması

Telgraf ve telefon ile birlikte İletişim
araçlarının
gelişen gazetecilik
gelişiminin kavranması

Literatür Okuması

nasıl
veya
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Anahtar Kavramlar


Elektrik



Telgraf



Telefon
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Giriş
Matbaanın icadıyla başlayan aydınlanma hareketlerinin temelleri bilime verilen önem
ve yaşanan teknolojiik gelişmeler sonucu elektriğin icadıyla gelen bir dizi toplumsal
gelişmenin büyük bir ivme kazanarak dünyayı etkilemesini iletişimin tarihsel perspektifinden
ele alındığı bu bölümde öncelikle telgraf ve telefonun bulunmasının toplumsal yansımaları
incelenmiştir. Devamında da bu iletişim araçlarıyla birlikte gelişen yeni gazetecilik anlayışı
işlenmiştir.
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5.1. Elektrik ve Kablolu Dünyanın Kuruluşu
İletişim tarihinde gelinen noktaya kadar araçlarla bilginin taşınması için aracın bizzat
kendinin taşınmasını gerektiriyordu. Kitap ve elyazması, kil tabletler, hesaptaşları, mektup
hep bir yerden bir diğerine taşınması gereken araçlardı. Tüketebildiğimiz elektriğin ortaya
çıkışıyla birlikte iletişim tarihinde çok bir dönüşüm yaşandı. Telgraf ve telefon bu yeni
iletişim devriminin ilk dalgası oldu. Marshall McLuhan'dan deyimiyle “telgraftan itibaren
mesajlar artık habercilerden daha hızlı yol alabiliyorlardı”. Bu süreci en iyi tanımlayacak
ifade ulaşıma dayalı iletişim modelinden iletime dayalı modele doğru gerçekleşen bir atılım
olduğudur.
Bu devrim de elbette öncülerden yoksun değildi. Konuşan davullar, duman işaretleri
ve cilalanmış metal kullanarak güneş ışığının yansıtılması (heliograf) haber kullanmadan
mesaj göndermenin bilinen ilk yollarıydı. Antik Yunanlılar birbirinden kilometrelerce
uzaklıktaki kuleler arasında alfabenin harflerini temsil eden meşale ışıkları kullandıkları bir
sistem geliştirmişlerdi. Telgrafın icadından önce, gemiden gemiye ve gemiden kıyıya
bayraklarla haberleşme (semafor), mesajları işaretle bildirmek için mekanik kollardan
yararlanan karasal kule sistemleri inşası gibi çabalar görülmekteydi. Fransa'da Chappe
telgrafı adlı böyle bir sistemle birkaç cümlelik mesajı, güney Fransa'dan Paris'e dört saatten
az bir sürede ileterek gerçekleştirmişti. 1830’lu yıllarda (Samuel Morse kendi telgrafı
üzerinde çalışmayı sürdürürken) Birleşmiş Devletler'de, Washington D.C’den New Orleans'a
kadar iletişimi olanaklı kılacak bir "optik telgraf' sistemi kurma planları yapılıyordu. Bu
süreçte elektrik ve telgraf etkili br alternatif olarak ortaya çıkmışlardır.
1840’larda telgrafın gelişiyle birlikte sözcükler, Avrupa kıtasının etrafını kablolarla
çevrilmesine yol açan bir ağ aracılığıyla iletilen elektriksel vuruşlara Mors kodundaki nokta
ve çizgilere dönüştürülebildi. Bu gelişmeyle birlikte, iletişim kuramsal olarak, ulaşım
tarzlarından ayrılabilir bir hale geldi.
Avrupa ve Amerikayı saran evrensel bir dünya miti rüyası demiryollarıyla bütün
dünyayı birbirine bağlama arzusu olarak hayat bulurken demiryolunun eriştiği neredeyse her
yere telgraf da ulaştı. Başlangıçta demiryolu ve telgrafı ortak kılan şey karşılıklı yarardı.
Demiryolu, telgrafın demiryolu trafiğini gözlemlemeyi sağlaması ve kazalara karşı uyarı
yapma olanağını arttırması sayesinde bu ilişkiden fayda gördü. Bu özel hizmetlere paralel
olarak telgraf ayrıca ticaretin arkaplanında duran bir yönetici rolü de gördü. Emirlerin
iletilmesini, nakliye işlerinin düzenlenmesini ve yapılan işlemlerin bildirilmesini sağladı.
1840lardan başlayarak telgraf Birleşik Devletler'de ve Avrupa'da karasal iletişimin
güçlü bir aracı olarak ortaya çıkmış ve kısmen okyanus aşırı kablo teknolojisi sayesinde,
yüzyılın bitmesinden önce küresel bir sistem haline gelmişti.
Coğrafi anlamda telgrafın gelişimine bakıldığında, posta hizmetinin itirazları üzerine
ABD hükümetinin telgraf sisteminin mülkiyetini almaktan ve onu işletmekten, Avrupa'daki
Uygulamaların aksine, vazgeçtiği görülür. Bu durum Birleşik Devletler'deki ilk şirket
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tekellerinden Western Union'un ortaya çıkmasmı sağlamış ve sahneyi gelecekteki özel medya
mülkiyeti biçimleri için hazırlamıştır.
Telgraftan

doğan

değişimlerin

en

önemlilerinden

biri

de,

gazetecilik

Uygulamalarının gelişimini etkilemesidir. İletişim tarihinde 19. yüzyılın ikinci yarısında
ortaya çıkan yeni haber biçimleri günümüzde bilindiği anlamda gazeteciliğin temellerini
oluşturur. Dönem damgasını vuran iki gazetecilik biçimi: Fikir basını ve magazin basınıdır.
Bunlardan birincisi siyaset ve ekonomi haberlerine ve iş dünyasına, ikincisi ise
genişleyen şehirli işçi sınıfın dramasına, eğlencesine ve gündelik dünyasına yönelir. Her ikisi
de yeni bir haber yazma sistemine bağlıdır: Bu iki tip yayın da Associated Press gibi telgraf
üzerine kurulu haber ajansları sayesinde, içinde haber öykülerinin biriktirilebildiği ve buradan
başka bir yere iletilebildiği büyük merkezlerin sürekli yeni haberlerle beslenmesini sağlar. Bu
tarihsel detayları bilmek yirminci yüzyılda kitle toplumunun yükselişine yol acacak yeni bir
okuyan toplumu ortaya çıkaran toplumsal ve teknolojik değişime karşılık olarak gazetelerin
nasıl yeni anlam biçimleri yarattığını görmek açısından önem taşımaktadır.

5.2. Optik Telgraf
Teknolojik olarak elektriğin ortaya çıkışı kesinlikle devrimci bir nosyona sahiptir.
Bilgiye da bir bakış açısından bakılırsa, aslında devrim yaklaşık yarım yüzyıl önce, Chappe’in
(1763-1805) herhangi bir mesajın, bir atın dörtnala gidebileceği 3 kat daha hızlı bir biçimde
herhangi bir yöne gönderebilecek bir sistem tasarladığı zaman başlamıştı.
Telekomünikasyonun özü hızlı olarak bilgiye ulaşma ve iletişim kurma ise telekomünkasyon
sistemlerini yaratan şey hızlı iletişim talebidir demek yanlış olmaz.
Onyedinci yüzyıldan itibaren ucu açık, çift yönlü bir telekomünikasyon sistemi
düşüncesi henüz tartışılıyordu. Fakat herhangi bir ciddi deneyin yapılması için somut bir
yatırımın bulunması gerekiyordu ve bunun için gerekli olan talep eksikti. Haberciler ve posta
sistemi hükümetlerin ve tüccarların gündelik gereksinimlerini karşılıyordu, ateş işaretleri de
acil durumlar için kullanılıyordu. Claude Chappe 1790 yılından itibaren birçok uzak
mesafeden iletişim yöntemini denemişti. Elektrikle deneyler yapıyordu. Sayıları temsil eden
gonglar ve birbirleriyle uyumlu saatlerden faydalanmayı denedi. Bir tarafı siyaha, diğer tarafı
da beyaza boyanmış panjurlar kullandı. En sonunda "T" ışaretinde karar kıldı. Bu, tepesine
regulateur diye adlandırılan yaklaşık dört metre uzunluğundaki bir levha yerleştirilmiş bir
direkten ve bunun her iki ucunda yJicateur denen, yaklaşık iki metre uzunluğundaki birer
levhadan oluşan ve her bir levhanın da ipler ve palangalar aracılığıyla hareket ettirilebildiği
bir düzenekle Regulateur dört konuma getirilebiliyordu: Yatay, dikey, sağa eğik ve sola eğik.
bununla beraber yalnızca dikey ve yatay konumlar işaret vermek için kullanılıyordu. Her
indicateur ise yedi değişik konuma getirilebiliyordu. Böylece işaret vermek için toplamda
doksan sekiz farklı kol konumundan yararlanılabiliyordu. Kollar siyaha boyanmıştı ve
gözetleme kulelerinin, çan kulelerinin ve yüksek binaların üzerine yerleştiriliyordu.
Gökyüzüne karşı silüet oluşturan bu aygıtlar uzak uzak mesafelerden bile görülebiliyordu.
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Daha önce de belirtildiği gibi, deney teknik bir başarıydı. Daha da önemlisi, Lakanal
sayesinde politik olarak da başarılı oldu. Fransız politikası bu sıralar devrimci coşkunun
doruğundaydı. XVI. Louis Ocak 1793'te idam edilmişti, Fransa Avrupa'nm geri kalanıyla
savaştaydı, Vendee'de ayaklanma çıkmıştı ve Konvansiyon birbirleriyle savaşan hiziplere
bölünmüştü ve Terör'e doğru sürükleniyordu. Ağustos aymda, patlamış kriz atmosferinin tam
ortasmda, meclis üyeleri Paris'ten Fransa'nın kuzeyindeki Lille'e kadar on beş telgraf
istasyonunun kurulmasmı emrettiler. Claude Chappe de ingenieur-telegraphe (telgraf
mühendisi) olarak, kardeşleri Abraham, Ignace ve Pierre-François da yardımcıları olarak
Savaş Bakanlığı'na atandı.
Chappe'm optik telgrafı tahta, demir, halat ve taştan yapılmıştı. Elektrikten veya başka
bir bilimsel yenilikten faydalanmıyordu. Onun icadını başarılı kılan donanımı değil
yazılımıydı. Kolların konumları sayıları, bu sayılar da bir kod anahtarındaki sözcükleri veya
sözcük gruplarım temsil ediyordu. Doksan sekiz konumdan altı tanesi servis talimatlarma
ayrılmış ve mesajlar için doksan iki konum bırakılmıştı. Chappe birçok farklı kod denemişti.
İlk kod anahtarında 9999 madde vardı, ancak bu sistem her işaret için dört konumun
kullanılmasını gerektirdiği için çok yavaştı. 1795'te tasarladığı ikinci kodda her işaret iki
konumdan oluşuyordu, bunlardan ilki bir kod anahtarındaki doksan iki sayfaya, ikincisi ise
her bir sayfadaki doksan iki sözcüğe veya sözcük öbeğine karşılık geliyordu. Böylece aygıt
8464 (92 X 92) sözcükten veya sözcük grubundan herhangi birini gönderebilecekti. 1799
yılında Chappe coğrafi isimler için başka bir kod anahtarı daha ekleyerek toplam işaret
sayısmı 25,392'ye çıkardı. 1830'da ise 45,050 sözcük ve sözcük grubunu içeren başka bir kod
çıkarıldı.Uzun kod anahtarlarının kullanılması ve her konuma ilişkin olasılıkları dengeleyecek
şekilde sözcüklerle sözcük gruplarının dikkatle seçilmesi sayesinde Chappe donanıma özgü
yavaş iletim oranını telafi edebilmişti.
Bütün karmaşık kodlarıyla ve çok sayıdaki istasyonuyla birlikte böyle bir sistemi
işletmek için becerikli ve etkili bir yönetim gerekiyordu. Her ara istasyonda iki stationnaires
bulunuyordu. Bunlardan biri mesajm geldiği istasyonu gözleyip konumları özel sözcüklerle
yüksek sesli olarak söylerken, öteki de mesajın iletilecek olduğu istasyonun görmesi için
istasyondaki kolları bildirilen memurlara getiriyordu. Çoğunlukla tecrübeli askerler olan bu
kişiler ilettikleri işaretlerin ne anlama geldiklerini bilmiyorlardı, ama mesajın bozulmaması
için dikkatli ve titiz olmaları gerekiyordu. Her son istasyonda, gönderilecek mesajları önce
telgrafik tarza çeviren, sonra da oluşturduğu bu telgraf mesajları gerekli kodlara dönüştüren
veya gelen kodları mesajlara çeviren bir directeur bulunuyordu. Bunlara ek olarak her hattı
denetleyen ve gerekli düzenlemeleri yapan iki adet inspecteurs bulunuyordu. Bu idari yapı
Chappe kardeşler tarafından yaratılmıştı ve yönetilmekteydi.
Optik telgrafın iki zayıflığı vardı. Biri insansaldı, çünkü organizasyonun her
aşamsında son derece kusursuz bir iş performansına sahip olması zorunluydu. Etkili bir
çalışma için askeri bir disiplin gerektiriyordu. Diğer zayıflık ise doğa koşullarıydı: Sistem
geceleri veya yağmurlu ya da sisli havalarda işletilemiyordu. Ortalama olarak yazın günde
altı, kışın üç saat çalışıbiliyordu. 1840ların başmda yapılan bir araştırma, gönderilen
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mesajlarm yazın %64'ünün gününde ulaştığını, kışın ise bu oranın %33'e düştüğünü ortaya
koymuştu.
Güzel günlerde optik telgraf belirgin biçimde etkiliydi. Bir hat dakikada üç işaret (kod
anahtarmdaki bir sayı veya alfabenin harflerinden biri) iletebiliyordu, uzun bir hat için bu
ortalama dakikada bir taneydi. Örneklendirmek gerekirse, bir işaret Paris ve Lille arasındaki
225 kilometrelik mesafeyi bir veya iki dakikada, Paris ve Toulon arasındaki 760 kilometreyi
veya 120 istasyonu ise yirmi dakikada kat edebiliyordu. 1820'de, yüz işaretten oluşan bir
telgrafın ortalama gönderilme süresi 1 – 1,5 saati alıyordu. Ayrıca her bir uçta mesajın
kodlanması veya kodun çözülmesi için ortalama on beş dakika veya yarım saat alıyordu. Her
hat normal bir günde ortalama dört veya altı adet yüz işaretli telgrafı iletebiliyordu.
Yirmibirinci yüzyılda bu oranlar aşırı yavaş gelecektir, fakat Chappe sistemini öncülleriyle
kıyasladığımız zaman meydana gelmiş olan ilerlemenin çarpıcı olduğunu görürüz. Öyle ki bir
mesajın Paris'ten Toulon'a at sırtında gitmesi üç gün, posta arabasıyla gitmesi ise bir hafta
alıyordu.
Geniş Chappe ağına ek olarak Napolyon hükümeti ayrıca düşman gemilerine karşı
uyarı yapacak bir kıyı telgrafları ağı da kurmuştur. Bu ağ en başta bayrak ve flamalardan,
daha sonra ise semaphore (semafor) diye adlandırılan basit bir mekanizma ve bir kod
anahtarından faydalanmıştır. Napolyon'un saltanatı biterken Fransa'da bu istasyoniardan
birkaç yüz tane bulunuyordu. Çok karmaşık ve maliyeti yüksek olan bu sistemin hükümet
tarafından böylesine desteklenmesinin sebebi, iktidarın gücüne vurgu yapmasıdır. Telgrafın
en önemli özelliği iletişmsel anlamda askeri üstünlük sağlama özelliğiydi. Bu nedenle
başlangıcından beri derin siyasi ve ideolojik bir önemi olmuştu. Öyle ki telgraf Fransız ulusdevletinin oluşumuna katkıda bulunmuştur. Ağ devlete aitti ve devlet tarafmdan işletiliyordu,
ve kullanımı yalnızca devlet mesajlarıyla smırlanmıştı.
Optik telgraf Chappe telgrafı hakkındaki haberlerin yayılması dünyada başka ülkelerin
de kendi sistemini geliştirmeye başlamasını sağladı. 1790larda İsveç, İrlanda, İspanya,
Prusya, Rusya gibi pek çok ülkede optik telgrafa yoğun bir ilgi olmustu. Birkaç istisna
dışında bunların hepsi milli savunma, resmi veya askeri iletişim için kullanılan devlete ait
sistemlerdi. Optik telgrafçılık, o dönemde Avrupa'nm etki alanının genişlemesinin bir çarçası
olarak denizaşırı yayılım da gösterdi. Osmanlıda, Batılılaşma yanlısı hidiv Mehmet Paşa'nın
yönetiminde, 1820lerde Mısır, Kahire ve Iskenderiye'yi birbirine bağlayan bir telgrafa sahip
oldu. Birleşik Devletler'de federal ve devlet yönetimleri telgraf ağlarmı özel girişimcilere
bırakmıştı. İlk hatlar liman telgraflarıydı.

5.3. Elektrikli Telgraf
Elektrikli telgraf optik telgraftan çok daha büyük bir kapasiteye sahiptir çünkü daha
fazla bilgiyi daha hızlı işleyebiliyordu. Optik telgrafta dakikada 25, bir Morse telgrafta ise
dakikada 60 karakter gönderebiliyordu. Daha önemlisi, elektrikli telgraf karanlıktan veya kötü
hava koşullarından etkilenmiyordu. Elektrikli bir hat gerekirse gece ve gündüz durmadan
çalışabiliyordu. Özetle Optik telgrafın başarabildiğinden en az on kat daha fazla bilgi
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işleyebiliyordu. Elektrikli telgraf talep bakımından da cezbediciydi. Çünkü optik telgrafın ne
kdar çok talep gördüğü biliniyordu. Şimdi daha hızlısına yatırımcı bulmak çok daha kolaydı.
Morse gibi mucitler hükümetlerini kolayca destek vermeye yöneltebildi. Birleşik
Devletler'deki ilk elektrikli telgraf olan Baltimore-Washington hattı 1845'ten 1847'ye kadar
Posta Ofisi tarafından işletildi. 1848'de Britanya Adaları telgraf hatlarıyla örülmüş, Florida
dışında Mississippi'nin doğusunda kalan bütün Birleşik Devletler birbirlerine bağlanmıştı.
Optik telgrafa öncülük eden Fransa ise siyasi sebepler yüzünden elektrikli telgrafa
karşı çıktı. Ancak 1850'de ilerlemeci Saint-Simoncuların, iş dünyasının ve III. Napolyon) yeni
devlet başkanı Louis-Napoleon Bonaparte'ın baskısıyla Ulusal Meclis nihayet halkın telgraf
hatlarından yararlanmasma izin verdi.

5.4. Victorian Dönemin İnterneti olarak Telgrafın Önemi
Elektrikli telgraf dışında, modern zamanların hiçbir buluşu etkisini bu kadar çabuk
artırmamıştır. Telgraf ağının büyüyüp gelişmesi öyle hızlı olmuştu ki, çok kısa bir sürede bu
büyümenin boyutlarmı takip etmek neredeyse imkânsız hal alır.
Kitleler için telgraf iletişimin etkililiğine olan güven tamdır, her gün birbirilerinden
millerce uzakta bulunan yazışmacılar arasındaki en önemli ticari işlemler bile bu araçla
gerçekleştiriliyordu. Optik telgrafların Kraliyet Donanması'nın koruyucusu olarak görülmesi
gibi, yeni elektrikli telgraf da Britanyalıların aklında demiryollarıyla ilişkilendiriliyordu.
1848'te ülkedeki demiryollarının yaklaşık yarısının yanına telgraf telleri gerilmişti. Telgraf
öteki ülkelerde de iyi işliyordu. 1852'de Prusya'da, Berlin'den çıkan 1.493 mil uzunluğunda
bir kablo ağı bulunuyordu. Avusturya'da 1053, Kanada'da ise 983 mil uzunluğunda kablo
vardı. Toskana, Saksonya ve Bavyera'da, İspanya Rusya ve Hollanda'da çalışan elektrikli
telgraflar vardı, Avustralya'da, Küba'da ve Şili'nin Valparaiso bölgesinde ise ağ kurma
çalışmaları sürüyordu. Birbirlerine rakip telgraf aygıtlarının ve sinyal kodlamalarının
mucitleri arasındaki rekabet artarken, farklı ülkelerde teknolojik olarak olgunlaşmış ağlar
ortaya çıkmaya başladı. Fransa yalnızca telgrafı icat etmekle kalmamış, ona ismini de vermişti
ancak optik telgrafçılık alanındaki liderliklerini yeni teknoloji lehine terk etmeye isteksizdi.
1850’lerin başlarında "telegram" diye adlandırılmış olan mesaj alışverişi, kısa zamanda
dünyanın her yerinden birçok insanın günlük yaşamının bir parçası oldu. Fakat hizmet pahalı
olduğu için yalnızca zenginler bunu önemsiz mesajlar göndermek için kullanabiliyordu,
halkın çoğunluğu telgrafı yalnızca gerçekten acil haberler iletmek için kullanıyordu. Bir mesaj
göndermek için, telgraf şirketlerinden birinin ofisine gitmek ve bir form doldurarak alıcının
posta adresini ve mümkün olduğunca kısa bir mesaj yazmak gerekiyordu çünkü mesajlar
sözcük başına ve gönderen ile alıcı arasındaki mesafeye göre ücretlendiriliyordu. Mesaj
gönderilmeye hazır olduğunda, onu hatta iletecek olan memura götürülüyordu.
Telgraf hatları büyük şehirlerdeki merkez telgraf ofislerinden yola çıkıyor, her bir hat
birçok yerel ofisten ve farklı şehirlerdeki merkez ofisleri birbirine bağlayan uzun mesafe
kablolarından geçiyordu. Her telgraf ofisi yalnızca kendisinin de bağlı olduğu ağ hattının
üzerinde bulunan ofislerle ve hattın ucundaki merkez telgraf ofisiyle iletişim kurabiliyordu.
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Bu, aynı hat üzerindeki bir ofisten ötekine doğrudan gönderilebilenler dışında kalan bütün
mesajların önce merkez ofise iletilmesi ve burada, son hedefine doğru giden başka bir hatta
aktarılması gerektiği anlamına geliyordu. Mesaj en yakın telgraf ofisi tarafından alındığmda
bir kâğıt fiş üzerinde yazıya dökülüyor ve doğrudan alıcıya ulaştırılması için yaya giden bir
haberci çocuğa teslim ediliyordu; bazı telgraf şirketleriyse mesaj ve ücreti peşin ödenen yanıt
için özel oranlar sunuyordu.
Aynı bugünün elektronik postası gibi, işi mesaj göndermek ve almak olan telgrafın
fiilen işleyişi bir çevrimiçi sohbet odasına daha çok benziyordu. Operatörler mesaj gönderip
almaktan başka şeyler de yapıyorlardı; belirli istasyonlarla bağlantı kurmaları, mesajlarm
yinelenmesini rica etmeleri ve mesajların alınıp alınmadığmı doğrulamaları gerekiyordu.
Morse aygıtını kullanan ülkelerde becerikli operatörler, kâğıt şerit üzerine kaydedilen nokta
ve çizgilerle uğraşmayıp, gelen mesajları aygıtın tıklamalarını dinleyerek okumayı çabucak
öğrenmişlerdi; bu uygulama kısa sürede mesajların alınmasında standart yol haline gelmişti.
Bu sayede ayrıca, kablo üzerinden daha toplumsal etkileşimler kurulabilmesini ve yeni bir
telgraf jargonunun ortaya çıkmasını sağlamıştı.
Her sözcüğü harfi harfine, bütün ayrıntılarıyla hecelemek yerine PHILADELPHIA
NEW YORK'U ARIYOR gibi telgrafçıların kısaltmalar kullanarak kablo üzerinden
birbirleriyle anlaşmalarmı sağlayan birçok alışkanlık ortaya çıktı. Örneğin 1859'da çıkan bir
ortak kısaltmalar listesine göre, "11" (nokta nokta, çizgi çizgi), "HAZIRIM"; "G A" (çizgi
çizgi nokta, nokta çizgi), "DEVAM ET"; "S F D", "YEMEK MOLASI"; "G M" ise
"GÜNAYDIN" yerine kullanılıyordu.

5.5. Gelişen Yeni Gazetecilik Anlayışı
Erken modern Avrupa'da basımcılığın gelişimi iletişim modellerini dönüştürmüştür.
Basımcılık sayesinde, olayları bildiren ve siyasi ve ticari özellik taşıyan bilgileri aktaran bir
sürü süreli yayın ortaya çıkmıştır. Basımcılığın ortaya çıkışından önce Avrupa'da birkaç
düzenli iletişim ağı kurulmuştu. Bu iletişim ağlarını dört farklı tipte sınıflandırmak
mümkündü. Birincisi, Katolik Kilisesi tarafından kurulmuş olan ve denetlenen yaygın bir
iletişim ağı söz konusuydu. Bu ağ Roma'daki papalık, ruhban sınıfı ve siyasi seçkinlerle
temasını sürdürmüştür. İkincisi, siyasi devlet otoriteleri ve prenslikler tarafından kurulmuş
iletişim ağlarıydı; bu ağlar hem tek tek devletlerin kendi bölgeleri içinde yönetimi
desteklemek ve huzuru sağlamak amacıyla kullanılıyordu, hem de birbirleriyle bir tür
diplomatik iletişim sürdüren farklı devletler arasında işliyorlardı. Üçüncü bir ağ tipi ticari
etkinliğin büyümesiyle ilişkiliydi. Ticaret ve üretim arttıkça iş dünyasında ve büyük ticaret
merkezleri arasında yeni iletişim ağları kurulmuştu. Augsburg'daki Fuller ailesi ve
Floransa'daki büyük ticarethaneler gibi ticaret ve bankacılık kuruluşları yaygın iletişim
sistemleri oluşturmuşlar ve müşterilerine ticari işlerle ilgili bilgi sağlamaya başlamışlardı. Son
olarak, kasabalara ve köylere tüccarlar, seyyar satıcılar ve öykü anlatıcılarıyla halk şarkıcıları
gibi gezgin eğlendiriciler aracılığıyla da bilgi taşınıyordu. Bireyler pazar alanlarında veya
meyhanelerde bir araya geldiklerinde ve tüccarlar ve gezginlerle ilişki kurduklarında uzak
yerlerde olup bitmiş olaylar hakkında haberler alıyorlardı.
77

15. 16. ve 17. yüzyıllar boyunca bu iletişim ağları iki önemli gelişmeden
etkilenmişlerdir. Öncelikle, bazı devletler gün geçtikçe daha fazla genel kullanıma girecek
olan düzenli posta hizmetleri kurmuşlardı. Fransa'da XI. Louis 1464'te bir kraliyet postası
kurdu; özel bireyler bu posta hizmetini özel izinle ve belirli bir ücret ödeyerek
kullanabiliyorlardı. 17. Ve 18. yüzyıllar boyunca, hem yurtiçi hem de yurtdışı postalar için
genel taşıma hizmeti sunan birleşik bir kamusal posta iletişimi ağı aşamalı olarak ortaya çıktı.
Ancak halka açık düzenli posta hizmetlerinin gelişimi 18. yüzyılın başına kadar
gerçekleşmeyecekti. Erken dönem modern Avrupa'da posta iletişimi çok yavaştı. Avrupa'nın
birçok yerindeki yolların kötü olduğu bir dönemde mesajlar at aracılığıyla taşınıyordu. Erken
dönem modern Avrupa'da kurulu iletişim ağlarını derinden etkileyen ikinci gelişme ise
matbaanın haberlerin üretimi ve yayınlanmasına katkısıydı. 15. yüzyıl ortalarında matbaanın
ortaya çıkışından kısa bir süre sonra, bir sürü basılı kitapçık, afiş ve ilan basılmaya başlar;
hükümet kararlarının, resmi bildirilerin, broşürlerin, askeri müdahaleler veya doğal felaketler
gibi belirli olayların betimlemelerinin ya da devler, meteorlar veya hayaletler gibi olağandışı
ya da doğaüstü fenomenler hakkındaki heyecan uyandırıcı açıklamaların bir karışımından
oluşuyordu. Bu broşürler veya tek sayfalık bültenler genelde tek seferlik veya düzensiz
yayınlardı. Bunlar binlerce adet basılıyor ve tellallar ve seyyar satıcılar tarafından sokaklarda
satılıyordu. Bu araçlar bireylere güncel ve uzaklarda olup bitmiş olaylar hakkında değerli bir
bilgi kaynağı sağlıyordu.
Süreli haber ve bilgi yayınları 16. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmaya başladı,
fakat modern gazetenin kökenleri genellikle, düzenli biçimde haftalık yayımlanan haber
gazetelerinin ortaya çıktığı 17. Yüzyılın ilk yıllarında denk gelmektedir. 1609'da Augsburg,
Strasbourg ve Wolfenbüttel gibi bazı Alman şehirlerinde haftalık gazeteler yayımlanmıştır.
Basılı haftalık yayınlara koranto (coranto) denilmektedir. Avrupa'nm başlıca ticaret
yolları üzerinde yer alan Köln, Frankfurt, Antwerp ve Berlin gibi şehirler gazete üretiminin
ilk merkezleri haline gelmişlerdi. Haftalık yayınlar başka dillere çevrilip farklı şehirler ve
ülkelere de satılabiliyordu. 1620'den sonra Amsterdam hızlı genişleyen haber ticaretinin
merkezi haline gelmişti. Otuz Yıl Savaşları'na halkın ilgisi gittikçe artıyordu ve bu durum
amatör gazete endüstrisinin gelişimine temel bir itki sağlıyordu.
Gazetenin bu eski biçimlerinin çoğu öncelikle dış haberlerle, yani farklı yerlerde
gerçekleşen (veya gerçekleşmiş) olaylarla ilgileniyordu. Bu gazeteler okuyan veya başkaları
tarafından yüksek sesle okunurken dinleyen insanlar Avrupa'nın uzak yerlerinde, büyük
olasılıkla asla göremeyecekleri yerlerde gerçekleşen, doğrudan tanık olamayacakları olaylar
hakkında bilgi sahibi olabiliyorlardı. Ancak ilk gazete biçimlerinin dolaşıma girdiği coğrafya,
Avrupa'nın belli başlı şehirleri ve ülkeleriyle sınırlıydı. Öyle ki ilk gazetelerin en düşük baskı
adedi 400 kopya kadardı bununla birlikte gazeteler topluluk içinde yüksek sesle okunuyordu.
Devlet gücünden bağımsız ve genel ilgi duyulan konular hakkmda bilgi sağlayabilen
ve eleştirel yorumlar getirebilen ticari süreli yayınların gelişimi 18. yüzyıl İngiltere'sinde yeni
bir aşamaya girdi. İngiltere'deki ilk günlük gazete olan Daily Courant Samuel Buckley
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tarafından 1702'de çıkarıldı ve bunu birçok başkası izledi. Daha özel konulara, eğlence ve
kültürel olaylara, bazıları finansal ve ticari haberlere, ya da toplumsal ve siyasi yorumlara
yönelmiş bir dizi süreli yayın da bu aşamada ortaya çıktı. Gazeteler şehirlere, seyyar satıcılar
ve aracıların oluşturduğu ağlarla dağıtılıyordu. Ayrıca büyük gazeteleri alan ve bunları
müşterilerinin okuması için ayıran kahvehaneler arasındaki bir federasyon aracılığıyla da
dağıtılıyordu. Birçok gazete meyhaneler ve kahvehaneler gibi kamusal mekanlarda okunduğu
için, bunları okuyanların sayısı tirajların gösterdiğinden çok daha yüksekti. Londra gibi büyük
şehirlerde gazeteler posta hizmetleri sayesinde posta arabalarıyla taşraya hızla
dağıtılabiliyordu. Bu hızlı yayılma karşısında siyasi otoriteler gazetelerin ve süreli yayınların
hızla artışını kontrol etmek amacıyla bazı özel vergiler koymaya başladı .
Gazetecilik ondokuzuncu yüzyılm sonlarma ait bir icattı, ama aslında iki aşamadan
oluşuyordu: Gazetelerin endüstrileşmesine karşılık olarak yeni bir meslek ortaya çıkmıştı.
Muhabirlerin ideolojisini birleştiren ne kadar çok şey varsa çalıştıkları gazetelerin kimlikleri
arasında da o kadar fark vardı. New York'ta çıkan büyük gazetelerin çoğunun geçmişi
doğrudan bulvar basınına dayanıyordu: Sun, Herald Tribune, Times. Bulvar basınını
önceleyen gazeteler arasında yalnızca Evening Post hala önemli bir okur kitlesine sahipti. En
büyük iki gazete 1883'te Joseph Pulitzer tarafından yeniden canlandılar Bunlar: World ve
Journal idi. Neden New York'taki zengin insanlar Times okurken daha az zengin insanlar
World okuyorlardı? 1890ların bu iki gazetecilik tarzının önemi neydi?
Joseph Pulitzer , Demokrat Parti'yi daha cesur bir biçimde desteklemeye ve daha
parlak bir üslup kazanmaya başladı. Ticaret Borsası'ndan, ürün piyasasından ve limandan
alınan ticari istatistikleri aktarmaya başladı. 1879'da yerel firmalar tarafından ihraç edilen
hisse senedi fiyatlarını yayınlayan ilk gazete oldu. Pulitzer sık sık "halka hitap ediyordu,
bununla ise "hangi sınıftan olursa olsun azimli aile reislerini' kastediyordu.4 Post and
Dispatch emekçilere karşı dostça yaklaşmamış ve beş sentlik yüksek fiyatma hep sadık
kalmıştı. New York World'ü satın aldı. NY World, modern yüksek tirajlı gazeteciliğe öncülük
etmiştir, fakat standartı 1896'dan sonra New York Times belirlemiştir. New York Times olarak
mottosu dünyadaki yaşamın gerçekçi bir resmini vermeye bütün gazetelerden yakın olmak
olarak tanımlanmıştır. Reklamlarında "The New York Times okurken görülmenin bir saygınlık
belirtisi olduğu"nu savunan gazete olarak bilinmektedir.

5.6. Telgrafa Karşı Telefon
Alexander Graham Bell, Mart 1876'da ilk telefonu yaptığı zaman aslında telgrafı biraz
daha geliştirmeye çalışıyordu. Telgraftan sonra geliştirilen ilk temel elektronik iletişim aracı
telefondur. Sessel iletişime dayalı olan telefon, telgrafın birçok sınırlamasını aşabilmişti.
Bunlardan en belirgin olanı, telgraftan farklı olarak telefonun çoğunlukla yazılı belgeleri
iletmekle sınırlanmamış olmasıydı. Ayrıca, telgraf Mors koduna hâkim olmayı ve
okuryazarlığı gerektirdiği için, hanelere kadar yayılması mümkün değildi.
Telgrafla ilgili en basit ve en önemli nokta, "ulaşım" ile "iletişim"in kesin olarak
ayrıldığını göstermesidir. Telgrafa kadar bu sözcükler eşanlamlıydı. Telgraf u özdeşliğe son
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verdi ve simgelerin coğrafyadan bağımsız ve ulaşımdan bağımsız ve daha hızlı yer
değiştirmeleri olanağını ortaya çıkardı. Telgraf, tamamen merkezileşmiş bir sisteminin
geliştirilmesine izin vermiştir. Telgrafın ideolojisi kendisini, siyasal örgütlenmelerin
organizasoynundan, piyasalardaki standartlaşmaya kadar ticari ve siyasi Uygulamalar
üzerinde göstermiştir. Ticaretin düzenlenmesi amacıyla kullanılmaya başladı. Bu ticari
kullanım tarzları sayesinde telgrafm sıradan düşünceler üzerinde derin etkileri ortaya çıktı.
Örneklendirmek gerekirse bir malm fiyatının şehirden şehre farklılık göstermesi
sorunsalı Birleşik Devletler'in her yerinde, piyasalar arasındaki fiyat farklılıkları ondokuzuncu
yüzyılda azaldığı görülmektedir. Ayrıca demiryolu ve deniz kanallar ulusaşırı pazarları
bölgeselleştirirken telgraf da tam tersi ulusallaştırma işlevini üstlenmişti. Çünkü pazarları
mekânsal olarak eşitleyerek piyasaları standartlaştırır.
Telefonun ilk yaygın kullanımları, telgrafın kullanıldığı ilk yerlerde, yani şehirlerdeki
stratejik yönetim ortamlarında gerçekleşmişti. Bu durum, iletişim tarihinde yinelenen bir
konuya işaret ediyor. Yeni bir araç çoğunlukla daha eski aracın sağladığı söz konusu
öncüsünün bazı sorunlu ve karmaşık yönlerini aşacak biçimde gerçekleştirmeye çalışır. Bu
durumda, ses iletimi Mors kodunu kullanmayı becerebilen eğitimli telgrafçılara olan ihtiyacı
ortadan kaldırdığı için telefonun telgrafı aştığı söylenebilir.
Öte yanda telefonun telgrafa rakip olduğu kadar onun tamamlayıcısı bir araç olarak
kullanıldığı da söylenebilir. Telefon, hızlı, çift yönlü ileti değiş tokuşunu olanaklı kılmış,
böylece ticari kararların alınmasını hızlandırmıştır. Telgraf, daha sonraki bir etkinlik için
belirli noktalardan toplanabilen, ayrıntılı ve çoğunlukla da niceliksel bilginin iletilmesini
kolaylaştırmıştı. Telgraf belirli bir zamanda tek bir şeye ilişkin doğrusal bir mantık kullanarak
işliyordu. Telefon ise doğrudan karşılıklı etkinliğe dayanan bir araçtı.
1880’lerin sonunda telefonun rahatlığı ve etkililiği zenginlerin evlerinde
kullanılnılmasını sağlamıştı. Telefon, kendisini oluşturan birimlerinin maliyetinin düşmesiyle
birlikte bütün topluma yayılarak, iletişime kişisel olmayan karşılıklı etkileşim boyutunu kattı.
Telefon santrallerinin geniş çapta kuruluşu telefonu telgrafın rakibi haline getirdi.
1880’lerden itibaren telefon, santrallerin çalışması kadar hızlı bir biçimde yaygınlaştı.
Müşteri portföyü önceleri iş dünyasında ve profesyonel kullanıcılar arasmda genişledi.
1890’larda yerleşim hizmetlerinin miktarında belirgin bir artış gerçekleşti. Bell şirketleri bu
yıllarda hem telefonun benimsenmesini teşvik etmek hem de kurdukları sistemi rakiplere
karşı savunmak konusunda başarılı oldu.
Telefon başka açılardan da önemliydi. Elektrik üzerine kurulu iletişim, hem
geliştirilmesini hem de yaygm kullammmı gerektiren kendine özgü uzmanlık biçimlerinin
doğuşuna da yol açtı. Uzmanlık bilgisinin standartlaştırılması ve yayılmasını desteklemek
amacıyla ticari ve teknik yayınlar çıkmaya başladı. Ticari ortaklıklar ve sonunda ticaret
okulları ve yükseköğrenim kurumları, elektrikten anlayanlara ait bir kültürün oluşması
sürecinde "elektriğe dayalı okuryazarlığın" kurulmasına yardımcı oldular. Aynı zamanda,
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popüler basın ve bir sürü küçük yayın da araca dair Uygulamalar ve deneyimler etrafında
yer alan bir kamuoyu ve kitlesel kültürün temellerini attılar.
Telefonculuğun ilk birkaç on yılında endüstri pazarlamacıları, vaaz iletimi, haber
yayını, uyandırma servisi ve benzeri çeşitli Uygulamalar tasarlamışlardı. 19101ar gibi geç
tarihlerde ticari yaym Telephony "Telefon ve yeni kullanımları" başlığı altmda bir listeye yer
vermişti.* Özellikle ondokuzuncu yüzyılda endüstri, halkı yeni araçla tanıştırmak ve
hakkındaki kuşkuları gidermek için çok zaman harcamıştı. Endüstri liderleri telefonculuğa,
telgrafçılıkla olan deneyimleri çerçevesinden bakmışlardı. Alexander Graham Bell ve
destekçileri başlangıçta telgrafı geliştirmeye çalışıyorlardı. Theodore Vail telgrafçılıkla
uğraşan bir aileden geli-yordu ve kendisi de bir telgrafçıydı. Birçok yerel telefon girişimcisi
işe telgraf hizmetlerinde çalışarak başlamıştı.
Innıs’in ifadesiyle, telgrafın ve telefonun bir dizi ticari pratiği yeniden şekillendirmeye
nasıl yardımcı olduğunu göstermek için zaman ve mekân vurgusuna yönelmek gerekir.
Örneğin, telgrafın değişik bölgesel alım satım merkezlerine belirli bir fiyatla ve piyasa sistemi
altında giriş yapıp standart zaman dilimlerinin belirlenmesine yol açar. Teknoloji ve kültürel
pratiklerin iç içe geçtiği biçimleri görmemize yardımcı olan bu bakış açısı telgrafın sahip
olduğu kablolu iletişim teknolojisinin iletişim tarihindeki önemini anlamamızı da
kolaylaştırmakta.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Elektriğin icadının iletişim tarihindeki gelişmelere nasıl bir ivme kazandırdığı telgraf
ve telefonun keşfi ekseninde değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda gelişen gazetecilik mesleği
mercek altına alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1.

Telefon, telgrafın ününü elinden almıştır

a.

Doğru

b.

Yanlış

2.

Optik telgrafın mucidi kimdir?

a.

Claude Chappe

b.

Thomas Edison

c.

Graham Bell

d.

Marshall Mc Luhan

3.

Alexander Graham Bell, ilk telefonu ……….. tarihinde icat etmiştir.

4.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi optik telgraf için kesinlikle doğru olamaz?

a.

Claude Chappe’in optik telgrafı tahta, demir, halat ve taştan yapılmıştı.

b.

Elektriksiz çalışması mümkün değildi.

c.

Onun teknolojisini başarılı kılan yazılımıydı.

d.
Kolların konumları sayıları, bu sayılar da bir kod anahtarındaki sözcükleri veya
sözcük gruplarım temsil ediyordu.
5.

Magazin gazeteciliğini kurucusu Joseph Pulitzer’in gazetesinin adı hangisiydi?

a.

Newyork Times

b.

USA Today

c.

Washintong Post

d.

Newyork World

Cevaplar
1.doğru 2.a 3.1876 4. b 5.d

86

6. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ ORTAYA ÇIKIŞINI
HAZIRLAYAN TOPLUMSAL KOŞULLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Sanayi Devrimi ve Kapitalizmin Yükselişi
6.2. Kitleselleşen İletişim ve Popüler Kültürün Doğuşu
6.3. Modernizm ve Bilgi Toplumunu Hazırlayan Toplumsal Koşulların Temelleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sanayi Devrimi ve Kapitalizmin Yükselişi ifadelerinin iletişim tarihiyle ilişkisi

2)

Kitleselleşen İletişim ve Popüler Kültür tanımı nasıl ortaya çıktı?

nedir?

3)
nelerdir?

Modernizm ve Bilgi Toplumunu Hazırlayan Toplumsal Koşulların Temellerin
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Kitle iletişim araçlarının Toplumsal
bağlamında Literatür okuması
ortaya çıkışını hazırlayan tarihsel
olguları
toplumsal koşullar
irdeleyebilme becerisi
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Anahtar Kavramlar


Kitle iletişimi



Sanayi devrimi



Kapitalizm



Modernite
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Giriş
Ondokuzuncu yüzyılın sonundaki kablolu dünyada, özellikle telefon ve telgraf
sayesinde mesajların daha uzağa, daha hızlı ve daha az çabayla iletilebilmesi iletişimin
mevcut sahasını genişletti. Bunun bir sonucu olarak haberler farklı şekillerde toplanmaya ve
sunulmaya başladı ve popüler eğlencede olduğu gibi yeni bir vurgu kazandı. Bu gelişmeler,
ağırlıklı olarak endüstriyel bir ekonomiye ve ona eşlik eden şehirleşmeye doğru gerçekleşen
bir yüzyıllık geçiş dönemiyle paralel gitmiş ve ondan etkilenmişti. Sonuçlardan biri kitle
toplumunun doğuşudur. Yirminci yüzyılda yeni fikirlerin, imgelerin ve tüketim kalıplarının
kendini göstermesiyle birlikte yerel ve bölgesel olan dayanaklarını yitirdi, zaman kitlesel
olanın zamanıydı.
Ondokuzuncu yüzyılın sonları ve yirminci yüzyılm başları bisikletin, otomobilin ve
uçağın kayda değer ulaşım araçları olarak ortaya çıkışına da tanıklık etmiş, bilim ve
teknolojinin büyük bir ivme kazandığı bir dönem olarak tarihe geçmiştir. Bunların sağladığı
mekan duygusu ve de demiryolu ve buharlı gemi yolculuklarının artan hızı, zaman dilimleri
aracılığıyla Dünya Standart Zamanı'nın belirlenmesine yol açtı. Bu da kültürel kimliğin
doğrudan ve yerel olandan uzaklaşmasına yardım etti. Sanat alanında kübizm ve fütürizm
mekan ve zamandaki bu değişimlere hem karşılık verdi, hem de bunu övdü. Kübizm, bir
yüzey üzerine farklı perspektifleri eşzamanlı olarak yerleştirmekle mekânı parçaladı ve
yeniden konumlandırdı. Fütürizm ise yaşamın, yeni teknolojiler sayesinde hız kazanan akışını
yüceltti.
Bu dönem ayrıca köprüler, kanallar ve tüneller gibi büyük kamusal çalışmaların da
dönemiydi. Şehirlerin elektriklendirilmesi ile birlikte demiryolu ulaşımı şehirlere girerken,
tramvay ve metro hatları da dünyanın başlıca şehirlerinde kendine yer buldu. Bunlarm hepsi,
işçilerin çalıştıkları yerlerden daha uzaktaki yerlerde yaşamalarına olanak sağlayarak
şehirlerin büyümesini teşvik etti, böylece hem bir tüketim toplumu, hem de sokağı yaşayan,
işinden evine gidip gelen, okula giden gelen, dış mekânı sosyalleşmek, para kazanmak ve
eğlenmek için kullanan yeni bir toplumsallık yaratarak; modernleşme ile birlikte sanayileşme,
endüstriyel üretim, işçi sınıfı, kapitalizm, liberal düşünce, şehirleşme, moda, uzmanlaşma,
işbölümü, kamusal alan, eğlence kültürü gibi yeni toplumsal kavramları literatüre
kazandırarak gündelik yaşamı kökten değişime uğrattı.
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6.1. Sanayi Devrimi ve Kapitalizmin Yükselişi
Modern dönemin ne zaman başladığı konusu tartışmalıdır. Kentleşme, sanayileşme ve
siyasal sürecin demokratikleşmesi gibi modernliğe özgü tüm toplumsal süreçlerin çok uzun
zaman öncesine dayanmakta olduğu ve her zaman aynı anda oluşmadıkları ve bazılarının
ortaya çıkışının sözde modern çağdan oldukça uzak bölge ve dönemlere kadar gittiği
söylenebilir. Modernliği kendine özgü yapılanmaları aracılığıyla dönemleştirmeye çalışmanın
en büyük zorluğu ise bütün bu kurumların her birinin kendine ait ayrı bir ‘zamanının’ olduğu
gerçeğidir.
Siyasi demokrasinin ortaya çıkışı ele alınırsa 17. yüzyıldaki İngiliz iç savaşına ya da
18. yüzyıldaki Fransız ve Amerikan devrimlerine kadar götürülebilir. Öte yandan çok daha
ileri bir tarih olan Sanayi Devrimi’nin gerçekleştiği 19. yüzyıla da taşımak mümkün
görünmektedir. Öyle ki “Modernliğin kaç yaşında olduğu ihtilaflı bir sorudur. Modernliğin ne
zaman başladığını belirleme çabası gerçekten baş gösterdiğinde de modernliğin kendisi
belirsizleşmeye başlamaktadır” (Baumann, 1993: 3). Yine de modernliğin izini 17. yüzyıldan
daha öncesine kadar sürmenin çağdaş, küreselleşen modernliğin günümüzdeki durumunu
anlamamıza bir katkısı olmayacaktır.
Dünya tek bir toplumsal ilişkiler ağı haline geldi ve dünyanın çeşitli bölgeleri arasında
insanların ve malların akışı kadar anlam akışı da gerçekleşmektedir. Karmaşık bağlantılılık
olarak adlandırılan bu süreç bir kültür küreselleşmesini imlemektedir.
Oluşumunu hazırlayan tarihsel süreçte Rönesans, Reform ve Aydınlanma Felsefesi,
temelinde ise bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yattığı 19.yy’da oluşan Sanayi Devrimiyle
üretimin niteliğinin değişmesi sonucu toplumsal yapının kökten değişimi de beraberinde
gelmiştir.
Günümüzde az gelişmiş ülkeler, sanayileşmiş ülkelerin durumu ile birlikte dünya
ölçeğinde ele alındığında, aslında azgelişmişlik ve sanayileşmenin birbirini dışlamayan iki
süreç olduğu görülmektedir. Bu bağlamda bir toplumun sanayileşmesini doğuran tarihsel ve
toplumsal süreci sadece o toplumun kendi iç dinamiği ile değil, dünya ekonomik sisteminin
işleyişi ve diğer sanayileşmiş toplumlarla girdiği ilişkiler temelinde de değerlendirmek
gerekmektedir. Azgelişmiş ülkelerin kalkınma ve modernleşme yolu, geleneksel yapı ve
ilişkilerin çözülerek sanayileşmesinden geçmektedir.
Durkheim’e göre bilim ve teknolojide görülen gelişmeler geleneksel otorite
anlayışının ve toplumsal meşruiyet kaynaklarının ortadan kalkmasına yol açmış, bunun
sonucu olarak toplumsal fonksiyonlar arasındaki düzensizliğin getirdiği kökten değişimle
birlikte toplumsal kaos olarak da tanımlanabilecek anomik durum tetiklenmiştir.
Dolasıyla Weber’in de belirttiği gibi modern toplumlarda biçimsel örgütler özel hayat
alanlarını etki altına alıp bireyleri kendilerine yabancılaştırarak hayatında anlam kaybına yol
açmıştır. (Habermas, 2001: 299) Makineleşmiş bir hayat tarzını beraberinde getiren
sanayileşme bu bağlamda yetişkinlerin makineleşmiş dünyasına tepki geliştiren ve bürokrasi
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çarkına düşmek istemeyen, makinelerden kaçmak, bu dünyadan uzaklaşmak zamanın ve
mekanın üstüne çıkmak isteyen bir gençlik oluşmuştur. (Bayhan,1997: 106) Sanayileşmeyle
birlikte çocuğun birincil sosyalleşme alanı olan ‘aile’ yapısında da belirgin değişiklikler
görülmüştür. Kentleşme ile birlikte başlayan kırsaldan kente göçün etkisiyle aile yapısı da
devinerek kalabalık ve iç dinamiğinin güçlü olduğu yapı parçalanmış ve ana-baba ve
çocuklardan oluşan çekirdek aile biçimine dönüşmüştür. Buna paralel olarak eğitimde de
‘okul’, ‘kitle eğitimi’ kavramları gelişmiştir. (Toffler,1981:52-61)
İş yaşamına yansımaları ise modern dünyasındaki çalışma sisteminin getirdiği
işbölümüyle, uzmanlaşma ve hızlı meslek değişimi insanın kişilik yapısını parçalı kılmıştır.
Böylece birey, toplumdaki ekonomik üretim makinelerinin bir parçası haline gelmesi,
üretimin bütün aşamalarına hâkim olmayıp bütünü görememesinden dolayı güçsüzlüğe,
anlamsızlığa ve anomik duruma dolayısıyla bir yabancılaşma sürecine girmektedir.
Pazar ekonomisinin gerekleri çoğu kez geleneksel yapının öğeleri ile karşı karşıya
gelmekte bu mücadeleden genellikle değişim değeri ve meta fetişizmi galip çıkmaktadır.
Geleneksel sistemin köylüsü, esnafı ve zanaatkârı değişim ekonomisinin getirdiği kurallara
emek, zaman ve mekânın yeni algılanma ve kullanım biçimlerine ayak uyduramamaktadır.
Böylece zamanla toplum içerisinde ekonomik toplumsal ve kültürel yönden hem geleneksel
hem batının istediği doğrultuda modernleşmiş ve nihayet ikisi arasında bir geçiş dönemi
yaşayan sınıflar ortaya çıkmaktadır.
Modernleşmeyle birlikte gelen Şehirleşme kavram olarak, bireyin yaşam tarzında
yaşanan büyüme, genişleme, yoğunluk ve beraberinde gelen yalnızlaşma tanımlamalarıyla
sembolize edilebilecek değişlikleri kapsamaktadır. Şehir yaşamının çoklu nüfus yapısı
bireyler arasındaki ilişkilere de yansımıştır. Nüfus artışıyla paralel bireyler arasındaki
farklılaşma da artmış ekonomik ve sosyal statüye, zevklere ve değerlere göre birbirinden
ayrılmış olan alt gruplar ortaya çıkmış böylece sosyal ilişkilerin yapısı da etkilenmiştir.
Bireyler arasındaki ilişkiler daha formel, kısa süreli ve parçalı olmaya başlamıştır.
İşbölümüyle birlikte farklı bölgelere yerleşen farklı sosyo-ekonomik gelir grupları ortaya
çıkmıştır. Bu da sosyal yaşamda kendini bireyler arası ilişkilerin zayıflaması olarak
göstermiştir.
Endüstriyel anlamda modernleşmede, bakış açımızı maddi kültürün tarihine ilişkin
genişletirsek nesne tarihlerinin, maddi kültürün, tinsel-zihinsel tasarım imgelerinin, davranış
biçimlerinin ve biçimlenişlerin uygarlık sürecinin tarihinin bir parçası olduğu görülmektedir.
“…Eşyalar tarihselliğe bağlıdır. Kültür, sosyal ve tasarım tarihsel değişim süreçleri içinde yer
alırlar. Tarihsellikleri gündelik nesnelere, kültür tarihinde, kültürel olarak belirlenmiş bir
biçim içinde oluşmalarını ama aynı zamanda değişik kullanım süreçlerini ve estetik kabul
görmelerini de kapsayan zamansal olarak tanımlamış bir yer ayırır.” (Ruppert, 1996:17) Bu
görüşe göre eşyaların tarihin belirli bir noktasında kullanılan çalışma biçimlerine ve dönemin
bağlamının beğeni örneklerine göre üretildiklerini göz önünde bulundurursak, modern kültür
anlayışında artan devingenlik gereksinimini tarihsel açıdan uygun bir zamanda karşılanarak
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insan bakışının yeni bir araçsallaştırılması olarak endüstrileşmeyle birlikte bakışın gövdeden
ayrılıp yerine tekniğin geçirilmesiyle gerçekleşmiştir.
Modernitenin bir önemli etkisi de, toplumsal düzeni yeniden inşa ederken, soyut
sistem ve ilişkileri egemen kılması olarak tanımlanabilir. Modernite öncesi toplumsal düzen,
işbölümü ve dayanışmanın gelenekler öncülüğünde gerçekleşmesi olarak örneklenebilecek
kişilerarası dolaysız ilişki biçimleri kabul görülmekteyken moderniteyle birlikte kişilerarası
ilişkiler, özellikle soyut sistemler aracılığıyla yaratılmaktadır. Soyut ilişki biçimlerine dayalı
bir toplumsal organizasyonda ise yaşam, daha çok yazılı kuralların egemenliğine girmiştir.
Yani diğer bir deyişle kişiler arasında gerçekleşen her türlü ilişki yerini kurallara ve tanımlara
bırakmıştır. Sosyolog Anthony Giddens’ın deyimiyle “soyut sistemlere duyulan güven,
modernitenin geniş güvenlik alanlarına olan ihtiyacının bir sonucu gibi görülerek, soyut
sistemlerle bütünleşen gündelik rutinlerin ontolojik güvenliği için merkezi bir önemdedir”.
(Giddens,1998: 110)
İfadeyi açmamız gerekirse modern birey çevresini sarmalayan soyut sistemlerden
dolayı, kendini bir tür güvenlik çemberi içinde hissetmekte ve bu güvenlik duygusu
modernitenin sürekliliğini sağlayıcı bir dinamik haline gelmektedir. Buna bağlı olarak,
modern bireyin yaşamını düzenleyen her tür figür, imge, imaj bir tür ‘zihinsel basınç’
oluşturarak, birey üzerindeki yaptırım mekanizmalarını harekete geçirmektedir. Moderniteye
ait sistemler ‘ben’i, ‘öteki’den yararlanarak tanımlarken, ‘öteki’nin yabancılaştırıcı etkisini de
‘ben’e yönelik olarak formüle etmektedir. Bu görüşe göre tanımlanmış bir ‘ben’in toplumla
ilişkilenmesi sürecinde yabancılaşma kaçınılmaz olarak karşımıza çıkmaktadır. Özetle, kendi
söylemi içinde yabancılaşmayı kaçınılmaz olarak kabul eden moderniteyle yabancılaşma bir
anlamda da, insanın dünyayı dönüştürme çabalarına karşı ödediği bir bedel olarak kendini
yaratmaktadır.
Diğer bir ifadeyle, çeşitli sosyo-psikolojik rahatsızlıkların yanısıra sınıfsal farklılaşma
ve refahtan pay alma alanlarındaki toplumsal rahatsızlıkların da en yoğun olduğu toplumlar
ileri sanayi toplumları olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanların artan yalnızlığı aşırı
atomlaşma ve tecrit duygusu birbirlerine olan güvenini yok olması ve bunun sonucu gelişen
bireycilik yani insanların toplumsal hayata ilişkin olarak geliştirdikleri tüm manevi ve insani
değerlerin yitirilmesi ile maddi refahla paralellik göstererek geliştiği söylenebilir.
(Tolan,1981:34) Soruna bu anlamda bakıldığında, kapitalizmin tüketim temelinde biçimlenen
maddiyata dayalı hayat tarzı yabancılaşmayı beraberinde getirmekte ve dolayısıyla kapitalizm
beraberinde paradoksları da içerdiği görülmektedir.

6.2. Kitleselleşen İletişim ve Popüler Kültürün Doğuşu
Popüler kültür gündelik hayata ilişkin sınırları rağbette olanla çizilen bir kültürü ifade
eden sosyolojik bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Popüler kültür genel tanımıyla
herhangi bir toplumun herhangi bir zamanında egemen olan kültür şeklinde ifade edilebilir.
Popüler Kültür (Latince: Populus / halk) veya Pop Kültürü sözlük anlamıyla 20. yüzyıldan
sonra özellikle toplumsal modernleşme ile toplu kültür olarak yayılan, kavram olarak
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kültürel gelişmeleri ve günlük Uygulamaları kapsamakta, aynı zamanda genel ve tarafsız
olarak eski halk kültürü kavramı yerine geçmekte.
Pre-kapitalist dönemin bir mirası olarak yüksek kültür ve halk kültürü olarak iki temel
sınıfa ayrılmakta ve eğitim sanat eğlence vs.. biçimlerini temsil eden yüksek kültür dışındaki
bütün kültürler ikincil konuma itilmiştir. Aydınlanma düşüncesinde kültürün üretimle ilişkili
olması ve özgünlük içermesi koşulu aranmıştır. Böylece 18. ve 19. yüzyıla ilişkin kökene
dayalı tarihsel süreç anlayışından kültüre dayalı özgünlük anlayışına geçilmiştir.
Popüler kültür incelemelerinde, çok kullanılan bir tanım, popüler kültürün çağın
ruhunu yansıtmadaki işlevselliğidir. Almanca da Zeitgeist olarak isimlendirilen bu kavram,
belli bir çağın veya bir dönemin toplumsal inanç ve değerlerini anlatmak için
kullanılmaktadır. Genel kabul gören tanımlara göre, bir olgu, kişi veya nesnenin ne denli
yaygın ve popüler olduğu, o kişi, nesne veya olgunun çağının, insani inanç ve değerlerini ne
oranda yansıttığıyla doğru orantılıdır. Yani ne denli yaygın ve popülerse, çağın ruhunu o denli
iyi yansıtmakta demektir.
Frankfurt Okulu’yla, Frankfurt Okulu’nu eleştirenler arasındaki temel
duruş, anlam üretiminin nerede yapıldığı konusunda. Frankfurt Okulu anlam üretimini, üretim
veya metin düzeyinde yapıldığını savunuyor. Ona karşı çıkanlar ise, anlam üretiminin tüketim
ve tüketici düzeyinde yapıldığını savlar. Frankfurt Okulunu eleştirenler arasındaki Chambers,
Hebdidge ve Willis gibi düşünürler “anlam ürünün içinde değildir; her bir tüketici ürünü
tüketirken anlamını kendine göre yeniden üretir” demektedir. Bu anlam farkını vurgulamak
için iki sav da farklı kavramları tercih eder. Frankfurt Okulu başta olmak üzere eleştirel
kutuptakiler “kitle kültürü” tanımını tercih ederken bunu kültüre ait bir yergi olarak kullanır.
Öte yandan popüler kültür kavramını kullananlar, özellikle kitle kültürü tanımınıdan kaçınıp
özellikle popüler kültür tanımını kullanırlar. Çünkü Onlara göre sıradan insanların deneyimi
ve yaşantılarını politik açıdan ve çözümleyici biçimde incelemek, yüksek kültürü
incelemekten daha önemlidir demektedir. Popüler kültür incelemeleri ve değerlendirmeleri,
kültür ürünlerinin estetik değerlerini tartışmak, onların kaliteli mi, kalitesiz mi olduğunu
sorgulamak yerine, bir ürünün hangi güç dengeleri içinde varolduğunu ve geniş toplumsal
çerçevede yerinin ne olduğunu irdeler.
Kültür çalışmalarının temeline bakıldığında 1970’lerden 80’lerin ortasına kadar
kültürel çalışmalar Althusser ve Gramsci tarafından neo-marksist söyleme dayalı “ideoloji” ve
“hegemonya” kavramlarıyla anılır. İngiliz cultural studies en yoğun kültür çalışmalarıdır.
Kültür kavramı teorik olarak Marksist teoriler, Frankfurt Okulu, Birmingham okulu( Gramsci
ve Althusser’i temel alarak Foucault ve Avrupalı feminist teorileri de içine alır), Postyapısalcı
ve Postmodern görüşler tarafından incelenmiştir.
Birmingham Okulu; yüksek kültürler halk kültürü arasındaki ayrımı reddeder,
çalışmalarında disiplinlerarası yaklaşımı benimser. Kültürü “pratik” ve “tecrübe”nin bileşkesi
olarak idealize eder. Kültürü, ideoloji ve ekonomi ilişkisinden bağımsız olamayacağı savıyla
“üretim ve dağıtım” ve “kabul ve tüketim” dialektiğinde düşünür.
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Post-Yapısalcı Yaklaşımlar; kültürü metin olarak algılar. Yüksek ve aşağı kültür
ayrımlarını yeniden yapılandırmaya tabii tutarak popüler kültürü imtiyazlı hale sokar. Diğer
bir değişle kültür kendini meydana getiren aktörler(public)le anlamlıdır. İzleyici/Okuyucu ne
diyorsa kültür odur bunun dışında bir metin dolayısıyla da otorite yoktur.

6.3. Modernizm ve Bilgi Toplumunu Hazırlayan Toplumsal
Koşulların Temelleri
Sanayi devrimi, modernite ve postmodernite tartışmalarında son nokta olarak
küreselleşme tartışmaları bizi bir başka çelişkiyi görmeye sürüklemektedir. Öyle ki,
dijitalleşme, iletişimin globalleşmesindeki en önemli halkayı oluşturmaktadır. Bu doğrultuda
bakıldığında kitle iletişiminin yaygınlaşmasının homojenleştirici sonuçları ve medyanın
aracılığıyla gerçekleşen genel bir kültürel yığınlaşma süreci tetiklenmektedir. Başka bir
değişle “…medya dünyanın bir tek mekân haline geldiği fikrini ve hissini yayma işlevini
görmektedir.” ( Mutlu, 2001:15-20) Böylece küreselleşmeyle bilgi’nin dağılımının paradoksal
bir biçimde eşitliksiz olduğu görülmektedir.
Sözlük anlamıyla, küresel kültürü ortaya çıkaran çok sayıda toplumsal ve kültürel
gelişmelerle ile dünyanın sürekli yeniden kurulan bir çevre olduğu düşüncesinin küresel
düzeyde yayılması ekseninde tarif edilmekte olan ‘Küreselleşme’ kuramına göre küreselleşme
bütünüyle çelişkili iki süreç olan türdeşleşme ile farklılaşmadan oluşmaktadır. (Marshall,
1999:449 )
Küreselleşme ve evrenselleşme kavramlarını aralarındaki bu paradoksal ilişkiyi
toplumsal yaşamın kültürel boyutundaki yansımaları açısından ele “Tam Ekran” adlı eserinde
Baudrillard, “…Kültür adına layık olan her kültür evrenselliğin içinde kaybolmaktadır.
Evrenselleşen her kültür özgünlüğünü yitirmekte ve ölmektedir. Bizim zorla asimile ederek
yok ettiğimiz kültürler bunu yaşamaktadır...” diyerek ait olduğu batı toplumun bir öz
eleştirisini yapmaktadır. (Baudrillard,2000:119) Bu tanıma göre, küreselleşme ve
evrenselleşmenin ikisinin de anlam olarak kendine özgülükleri vardır; değerlerin, insan
haklarının, özgürlüklerin, kültürün, demokrasinin evrensel kılınması olarak tanımlanan
evrenselleşmeyle, teknolojinin, pazarın, turizmin, iletişimin dünya çapında kılınması olarak
tanımlanan küreselleşme ilişkisine bakıldığında, paradoksal olarak küreselleşme geri
dönülemez bir ivmeye sahip görünürken evrensel olma ise yok oluş sürecini yaşıyor
görünmektedir.
Küreselleşmeyi tarihi, siyasi ve ekonomik değişim süreçleri açısından hazırlayan
etmenlere baktığımızda ise karşımıza çıkan tablo şöyle olmaktadır; Genel bir çerçevede ve
sosyal tarih sürecinde tarım toplumu ve sanayi toplumu yapılanmalarından sonra 21. yüzyılın
eşiğinde, toplumlar ve kültürler çok hızlı bir değişim ve dönüşüm temelinde yeni bir
yapılanma sürecine girmiştir. 1870’den sonra başlayan Batının ikinci yayılmasında
yararlanılan teknoloji devrimi ve sanayileşmeyle gelen ve 1980’lerde Batı’nın optik kablo,
haberleşme uyduları, bilgisayarlar, internet gibi teknolojik buluşları devreye sokarak yarattığı
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iletişim devrimi sonucunda yaşadığımız çağ ‘Enformasyon çağı’ ve yeni yapılanan toplum da
‘Enformasyon toplumu’ olarak nitelendirilmeye başlanmıştır.
Sanayi toplumuyla, Enformasyon toplumunun karşılaştırılmasına bakıldığında, Sanayi
toplumunda temel itici güç maddi değerlerin üretilmesiyken enformasyon toplumunda yerini
enformatik değerlerin üretilmesine bırakmıştır. Bundan önceki teknik yenilikler, öncelikle
maddi üretim gücünü arttırmaya yönelik iken sanayi toplumlarının karşılaştığı temel
problemler olarak iktisadi durgunluğun yol açtığı işsizlik; uluslararası sorunların yol açtığı
savaşlar; nitelik değiştirerek çok hızlı seyreden toplumsal dönüşümlere ayak uyduramamaktan
kaynaklanan gelecek korkusu; bireysel ve örgütlü terörün yaygınlaşması; özellikle bireylerin
mahremiyetine devletin sınırsız müdahalesine imkân veren teknolojilerin yaygınlaşması gibi
problemlere bırakmaktadır. (Giddens, 1998: 98-112)
Günümüzde alabildiğine gelişmekte olan iletişim teknikleri sayesinde her türlü
bilginin hızla çok geniş kitlelere ulaşmasıyla birlikte McLuhan’ın söylemiyle ‘Global Köy’e
dönüşen dünyamızda bilgisayar ağları ve multi-medya teknolojileri, Batı ile diğer dünya
ülkeleri arasında büyük bir teknolojik eşitsizlik yaratılmıştır bu da bir yanda küreselleşme
sürecini oluştururken diğer yanda kültürel göreliliğe yol açmaktadır. Duruma ekonomik
boyutundan bakıldığında Küreselleşmeyle birlikte gelişen tüm enformasyon toplumu
modellerinde, Batı kaynaklı Üçüncü Dalga hareketiyle birlikte sanayi toplumundan
enformasyon toplumuna dönüşümün belirtisi olarak ekonominin sektörel dağılımında, faal
nüfusun büyük çoğunluğunun hizmetler sektöründe çalışması gösterilmektedir. (Toffler,
1995:79). Batı’nın ulusal pazarları yetmemeye başlamış ve pazarın bütün dünyayı içine alacak
kadar genişletilmesi hedefiyle Batı kültürü bütün dünyayı etkisi altına almaya başlamıştır. Bu
mantıkla üretilen kitle kültürü ürünleri de, televizyonda program seyrederken ve internette
gezinirken, bireylerin farkında olmadan içselleştirdikleri bir kültürün habercisi olarak
tanımlanmaktadır.
Bu doğrultuda bakıldığında Eleştirel görüşe göre kitle iletişim araçları sadece kültürel
ürünler üreten ülkelerin ürünlerini sunmaktadır. Böylece yayıncılıkta kültürel enformasyon
üretimini elinde bulunduran hâkim ülkelerin ‘kültür kodları’ ve ‘kültür modelleri’ diğer
ülkeleri etkilemektedir. (Bayhan, 1992:136-148). Ulusal kültür kodları ile yabancı kültür
kodlarının çatışması ve uyumsuzluğu, sosyal ve kültürel hayatta ikilemlere, bunalımlara ve
anomik yapılanmalara neden olabilmektedir. Bu noktada da, kitle iletişim araçlarının kültürel
yabancılaşmaya katkıları gündeme gelmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kitle iletişimi kavramının ortaya çıkmasına sebep olacak ekonomik,
teknolojik ve siyasal gelişmelerin toplumsal boyutlarıyla irdelenmesi suretiyle tarihsel
süreçleri toplumsal olgularla ilişkilendirerek öğrenme beceresi kazandırmak
hedeflenmektedir.Bu doğrultuda sanayi devrimi modernleşme harektleri kapitalizmin etkileri
kitle kavramının doğuşu ve iletişim araçlarıyla ilişkisi anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1.

Popüler kültür ile Kitle Kültürü kavramlarının temel farkını açıklayınız

2.

Kitle kültürü ifadesini ilk kim kullanmıştır?

a.

Frankfurt okulu

b.

Birmingham Okulu

c.

Toronto Okulu

d.

Annanberg Okulu

3.
Aşağıdaki toplumsal olaylardan hangisi modernizm hazırlayan gelişmelerden
biri olamaz?
a.

Sanayi Devrimi

b.

Fransız İhtilali

c.

Kapitalist ekonominin gelişimi

d.

İnternetin keşfi

4.
Demiryolu ve telgrafla başlayan süreçte bütün dünyayı küresel bir ağ olarak
gören bakış açısına dayanan küresel dünya mitini kavramsal olarak açıklamak için “global
köy” ifadesini kullanan ilk bilim adamı kimdir?
a.

Marshall Mc Luhan

b.

Anthony Giddens

c.

Alvin Toffler

d.

Francis Fukuyama

5. Almanca bir terim olan “Zeit geist” ne demektir?
a. Büyük düşün
b. Zamanın ruhunu yakala
c. Anın tadını çıkar
d. Mutlu olmaya bak
Cevaplar: 2.a 3. d 4.a. 5.b
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7. GÖRÜNTÜ TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞİMİ VE KİTLE
İLETİŞİM ARAÇLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7. GÖRÜNTÜ TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞİMİ VE KİTLE İLETİŞİM
ARAÇLARI
7.1. Fotoğraf
7.1.1. Fotoğraf Gazeteciliği
7.1.2. Fotoğraf Ajansları
7.2. Sinema
7.3. Radyo
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Görüntü teknolojisi ne demek?

2)

İletişim araçlarının kitleselleşmesi ne demek?

3)

Kitle iletişim araçları nelerdir?

106

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kitle
iletişim
araçları
kavramının açımlanması ve
bu
araçların
tarihsel
perspektifte
gelişiminin
anlatılması

Kazanım

Kazanımın nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Kitle
iletişim
aracı Literatür okuması
kavramının yerleştirilmesi
ve fotograf, radyo,sinema
ve televizyonun gelişimine
ilişkin
detaylı
şekilde
tarihsel bilgi aktarımı
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Anahtar Kavramlar
 Kitle iletişim araçları
 Fotoğraf
 Radyo
 Sinema
 Televizyon
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Giriş
Yirminci yüzyılm kitle toplumuna ve kültürüne doğru gerçekleşen bu geçişin temel
öğelerinden biri, insanlara, mekânlara ve şeylere karşı fotoğraf tarafından sağlanan yeni bir
farkındalık biçimiydi. Fotoğrafçılık 1839'da başlamıştı ilk on yıllarmda birçok farklı
disiplindeki çizerleri etkilemiş, zamanla resimlerdeki enformasyon niteliğinde yeni bir
standart oluşturmuştu. Fotograf, dünyaya bakışımızı ve onunla ilişki kurma biçimimizi artık
sonsuza kadar değiştirmeye devam edecekti. Bu etkiyi ortaya çıkaran şey tek başına fotoğraf
değil, ayrıca onun kitle iletişim aracı olarak geniş çapta dolaşıma girmesiydi. Bu,
ondokuzuncu yüzyılın sonunda yeni litografi teknikleri gazetelerde, kitaplarda ve dergilerde
fotografik yeniden üretimi olanaklı kıldığı zaman gerçekleşti.
Fotoğraf, görüntüyü, yeni yeni ortaya çıkan resimli gazete ve dergilerin başlıca
öğelerinden biri haline getirirken, fonograf da insan ve müzik seslerini kitle iletişim
araçlarının dünyasına katacaktı. Yirminci yüzyılda daha da yaygınlaşacak olan fonograf ve
benzerlerinin ondokuzuncu yüzyılda dikte makinesi gibi daha basit öncüleri mevcuttu.
Fonograf kısa sürede, müziği eve taşıyacak bir alet olarak asıl işlevini kazanmadan önce,
insanları ilk hareketli görüntülerin bir örneğini sunan ve kinetoskop diye de bilinen dikiz şovu
kutusuyla birlikte bir eğlence makinesi haline geldi.
Sinemaya gitme deneyiminin ilk yıllarında, perde üzerinde hareket görmek izleyicileri
memnun etmeye yeterli bir yenilikti. Ancak 1910'dan sonra bazı belli tarzlar ve aktörler tercih
edilir oldu. Yıldız sistemi doğmuştu. Bu durum sosyolojik olarak eğlence ve spor
alanlarındaki ünlüleri, kendi kişisel amaçlarının çoğunun vücut bulmuş hali olarak gören, yeni
bir işçi ve orta sınıf nüfusunun özdeşlik kurduğu karakterler ve yaşam biçimleri olarak
amerkan rüyasının yükselmesine yol açan bir algı değişimiyle ilişkilendirilmektedir. Bu
dönüşüm bir gecede gerçekleşmedi, İç Savaşı izleyen onyıllarda, telgraf, fotoğraf ve
gelişirken ulaşım olanaklarının gelişmesi eğlence kültürünün yerleşmesine yardım etti ancak
bu dönüşüm hareketli görüntünün devreye girmesiyle ivme kazandı.1920’lerin sonlarında
devreye giren radyo programları bu süreci iyice hızlandırdı.
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7.1. Fotoğraf
Camera Obscura fotoğraf makinalarının atasıdır. İçinde bir delik bulunan karartılmış
bir odadır. Bu delikten geçen ışık karşı duvarda, dışarıdaki görüntünün baş aşağı gelmiş
biçimini oluşturmaktadır. Bu olaya ilk kez M.Ö. 4. yüzyılda Aristo tarafından değinilmiş,
daha sonra geliştirilerek resim yapımında kullanılmıştır. Gerek teknik, gerekse tanımı çok
basittir: Karanlık oda (kutu fotografı), objektifsiz fotograftır. Bilinen fotograf makinelerindeki
objektiflerin yerini, 0,25 bir delik alır. Işık bu delikten geçer ve karanlık ortam sağlayan
kameranın içinde bulunan ışığa duyarlı yüzey üzerinde bir görüntü oluşturur. Bu teknik için
kullanılan kameralar küçük ya da büyük olabilir. Deniz kabuklarından, şekerleme, kola hatta
kibrit kutularından ya da eski buzdolabı, karavan gibi iri hacimli 13 Gözün sinemaya temel
oluşturan bu özelliği fotoğrafın bulunmasından çok önce biliniyordu, örneğin her sayfasına bir
resim çizilmiş kitapların hızla çevrilmesiyle hareket izlenimi yaratılabiliyordu. Sinema
sanatını oluşturan en büyük etken, insan gözündeki retina tabakasının 0’dan fazla resmin
ardarda gösterildiğinde hareket ediyor izlenimini yaratmasıdır.
Bilimsel adı "Ağ Tabaka İzlenimi" olan, insan gözünün bu kusuru, sinemayı
doğurmuştur. Sanatın doğuşundan bu yana insanoğlu, algıladığı dış dünyanın görüntülerini
resim ve heykel yoluyla saptamaya ve kalıcılaştırmaya çalışmıştır. Basit bir ilke olarak, ışık
geçirmeyen her kapalı ortam, bir iğne deliğinden sızan ışıkla camera obscura'ya dönüsebilir.
16 yy’da bu araçlara da dışbükey mercekler yerleştirilmiştir. Işığa karşı duyarlı bir malzeme
yerleştirilmesini ilk düşünen kişi 1800’lerde Thomas Wedgwood olmuş ve daha sonraları ilk
"fotografı" 1826'da çekmeyi başarmıştır.

7.1.1. Fotoğraf Gazeteciliği
Gazetelerin 1890 yıllarında fotoğraflardan yararlanması 1880’lerin hızlı, kuru jelatin
plakaları ve makara yerine elde taşınabilen şipşak fotoğraf makineleriyle birlikte
fotoğrafçılığa yeni bir hareket alanı yaratır. Bundan önce gazeteler, yalnızca sınırlı sayıda
özellikle portre ve alan fotoğrafları için fotoğraf makinesine bel bağlamıyorlardı. On beş yıl
içinde çok sayıda günlük ya da haftalık gazete, çizerlerini fotoğrafçılarla değiştirdi. 1900'de
Amerika'da fotoğrafçılar ordusu bulunuyordu ve yayınlanan haber görüntülerindeki sürekli
artışla birlikte bu ordu, dünyayı incelikle örülmüş bir ağ olana kadar büyümeyi sürdürdü.
Asya'daki bir savaştan, Brezilya'daki bir tren kazasına, Central Park'ta güvercin besleyen bir
kıza kadar her şey haber fotoğrafı halini alabilirdi. Özellikle fotoğraf gazeteciliğinin
başlangıcına bakıldığında, 1920’ler sanat ile endüstri, teknoloji ve kitle iletişimi arasındaki
uçurumun dramatik biçimde daralmasına sağlar. Fotoğraf gazeteciliğinin yetenekli ve hevesli
bireyleri cezbedecek ilgi çekici bir estetik pratik haline gelmesi 1920’lerde sanatçıların
işlevselciliğe yönelmesi ile gelişmiştir.

7.1.2. Fotoğraf Ajansları
Yarım ton resimler kullanan ve şipşak kameralı bir basın fotoğrafçıları ordusu
çalıştıran gazetelerin yanında fotoğraf gazeteciliğinin kurumsallaşmasına katkıda bulunan bir
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diğer etken de fotografik haber resimleri dağıtan ajansların ortaya çıkışıdır. Bu son gelişmenin
kökeninde, en becerikli fotoğrafçıları çalıştıran en büyük gazetelerin bile her önemli haber
olayının, özellikle öngörülemeyecek bir anda ve yerde gerçekleşenlerin, peşine
düşemeyecekleri gerçeği yatıyordu. Bu yüzden, gazeteleri, kendi araştırma aygıtlarının
ulaşamayacağı kayda değer olayların resimlerini besleyecek bir mekanizma gerekmişti.
Değerli konularla ilgili fotoğraflar elde edip bunları birlikte çalıştıkları gazetelere satmayı
kendilerine iş edinmiş resim ajansları bu aracılık işlevini üstlenmişti.
Titanic'in batışının da öngörülemeyen, erişilemeyen ve planlı, sistematik haber
takibinin daima ıskalayacağı türden bir olay olduğunu belirtmek gerekir, Buna rağmen,
kurtarma gemilerinden birinde adı bilinmeyen amatör bir fotoğrafçı bulunuyordu ve bu
fotoğrafçı, felaketten kurtulan bazı insanların yer aldığı bir filika Carpathia'ya yaklaşırken,
bir fotoğraf çekme fırsatını yakalamıştı. Ortaya çıkan resim estetik açıdan zayıftı, fakat
konunun kendisi fotoğrafı sansasyonel yaptı. NewYork merkezli fotoğraf ajansı Bain's News
Picture Service bir şekilde bu fotoğrafı ele geçirmiş ve birçok gazeteye ulaştırmış olmasaydı,
Titanic olayı gazetelerde resimsiz verilecekti.

7.2. Sinema
İlk ortaya çıktığında, içinde bulunulan çağa adını verebilecek kadar büyük değerde bir
icat olan ve Latince hareket anlamına gelen "kinema" sözcüğünden türeyen sinemanın
mucidinin kim olduğu çok tartışılan bir konudur. Her ne kadar sinemanın doğuşu Lumiere
Kardeşler'e atfedilse de sinema, birçok çalışmaların sonucu meydana gelen çeşitli alanlardaki
değişik buluşların toplamıdır denilebilir. Sinematograf icat edilinceye kadar bu alanda
yapılmış olan birçok araştırma ve buluşlar ancak meraklı birer fizik denemesiydi; yapılan
aletler de birtakım oyuncaklardan başka birşey değildi ve şunu belirtelim ki, başlangıçtaki bu
araştırmalar sinematograf yapılmasını hedeflememişti. Hareket hâlindeki objelerin optik
görünüşünün bilimsel araştırması, İngiltere'de Peter Mark Roget'in 1824'te Kraliyet Ailesi'ne
sunduğu bir inceleme ile başlar. "Hareket Eden Cisimlere Nazaran Görme Kuvvetinin
Devamı" başlıklı bu inceleme birçok araştırma ve icatların ortaya çıkmasını sağlar.
Bunlardan en önemlileri, birbirinden ayrı olarak hareketin aşamalarını tesbit eden ve
resimlerin seri hâlinde görülmesini sağlayan bir aygıttır (1826). "Phenakistoscope" adlı bu
aygıtta, bir disk üzerindeki özel deliklere para ile yerleştirilen resimler, bu diski çeviren şaltın
eksenine monte edilen başka bir diskte oluşturulan deliklerden seyrediliyordu. O zaman henüz
fotoğraf icad edilmediğinden, bu iş için ancak el ile çizilen resimler kullanılmaktaydı.
Fotoğraf daha önceden icad edilmiş olsa bile henüz yaygınlaşmamıştı ve çekilen fotoğraflar
bu aygıtta kullanılmaya pek elverişli değildi. Emile Reynaud adındaki Fransız bilim adamı,
bunu biraz daha geliştirerek "praksinoskop" adını verdiği aygıtı icat etti (1877). Bu aygıtta,
ortadaki silindirde bulunan yarıkların yerini küçük aynalar almıştı. Resimler dış silindirde
aynalara karşı yerleştiriliyor ve cihaz çalıştırıldığı zaman şekiller bir aynadan diğerine
akıyormuş gibi görünüyordu. Reynaud, bu aygıt üzerinde çalışmaya devam etti ve 1892'de
“Theatre Optique” (Optik Tiyatro) adını verdiği bir salon açtı. Burada kendi çizdiği resimlerin
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yüzlercesini birleştirerek 15–20 dakika uzunluğunda konulu filmleri halka sunmaya başladı.
Bu gösteriler sinematografın yayılmaya başladığı 1900'lü yıllara kadar devam etti.
Bununla birlikte, Avrupa'nın birçok yerinde "görüntü" sanayisi üzerine çalışmalar
devam ediyordu. Thomas Alva Edison fonograf üzerindeki çalışmaları bitmek üzereyken,
fonografın kulak için yaptığını göz için yapmayı düşündü. Edison, önce bir silindirin üzerine
bir sıra küçük resimler dizdi. Silindir döndürülürken, makinenin bir yanına konmuş olan bir
büyüteçten bu resimlere bakılıyordu. Fakat o dönemde kullanılan fotoğraf filmlerinin yapısal
özelliklerinden dolayı bu çalışma tam anlamıyla başarılı olmadı (1887).Edison araştırmalarına
devam ettiği sırada, George Eastman mitoselüz esasına dayanan fotoğraf camları yerine,
selüloit kayıt ortamlı esnek fotoğraf filmleri yapmayı başardı (1889). Eastman'ın bu buluşu,
sinema tarihi açısından çok önemliydi çünkü bu filmler olmadan sinemanın ortaya çıkması
düşünülemezdi. Edison bu filmlerden yararlanarak, önce seri fotoğraflar çeken "kinetograph"
adında bir alıcı makine; sonra da çekilen seri hâlindeki fotoğrafları göstermek için
"kinetoscape" adı verdiği başka bir aygıt yaptı (1890). Edison'un çalışmalarının sonucunda
elde ettiği en önemli başarıs aralıklarla fotoğraf çekilebilen bir fotoğraf filmi kullanmasıdır.
Bunu başarabilmesinde en önemli pay sahibi de selüloit kayıt ortamlı fotoğraf filmlerini bulan
George Eastman'dir. 1894 yılının Nisan ayında Broadway'de ilk defa bir kinetoskop salonu
açıldı. Bir makinede sadece bir kişi film izleyebildiği için, bu salona yan yana birçok
kinetoskop makineleri yerleştirildi ve para ile halka film gösterilmeye başlandı. Aynı yılın
sonlarına doğru Edison'un yaptığı bu makineler satışa sunuldu ve birçok Avrupa ülkesine de
ihraç edildi.
Sinemayı hazırlayan icatlara baktığımızda ağ tabaka izleniminin keşfi ile
karşılaşılmaktadır. Gözün dış kısmı, yani mercek kısmı, bir anlamda fotoğraf makinesinin
merceği gibi düşünülebilir. Baktığımız cisimlerden yansıyan ışınlar, önce gözün önündeki
saydam tabaka (kornea) ve içindeki mercek (lens ) tarafından kırılarak gözün en arkasında yer
alan ve sinir liflerinden oluşan ‘retina’ tabakası üzerine odaklanır. Retinada oluşan cismin
görüntüsü optik sinir vasıtasıyla beyindeki görme merkezine taşınır ve görme oluşur
Sinemanın temelinde yatan yanılsama; beynin, gözün ağ tabakası üzerine düşen görüntüyü,
kaybolmasından sonra da kısa bir süre algılamayı sürdürmesi ve ardışık ağ tabaka
görüntülerini, hareket eder biçimde algılaması olgularına dayanır. Bu yüzden insan gözü, bir
perde üzerinde belirli bir hızla (genellikle sessiz sinemada saniyede 16, sesli sinemada
saniyede 24 kare) ard arda yansıtılan film karelerindeki görüntüleri kesintisiz bir hareket
içinde görür.
Sinema sanatını oluşturan en büyük etken, insan gözündeki retina tabakasının saniyede
10’dan fazla resmin ardarda gösterildiğinde hareket ediyor izlenimini yaratmasıdır. Bilimsel
adı "Ağ Tabaka İzlenimi" olan insan gözünün bu kusuru sinemayı doğurmuştur. Sanatın
doğuşundan bu yana insanoğlu, algıladığı dış dünyanın görüntülerini resim ve heykel yoluyla
saptamaya ve kalıcılaştırmaya çalışmıştır.
Amerika’da ve başka ülkelerde sinema üzerine araştırmalar ilerlerken, Fransa bu
alanda öncü olarak ortaya çıkmaya hazırlanıyordu. XIX. Yüzyılın ikinci yarısı boyunca
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yoğunlaşan çalışmaların meydana getirdiği birikimi iyi kullanan Louis ve Auguste Lumiere
kardeşler, “cinematographe” (sinematograf) adını verdikleri ilk sinema makinesini
tamamladılar ve 13 Şubat 1895’te Fransa için patentini aldılar.
Babaları Antoine Lumiere resim öğretmenliği yaptıktan sonra, Lyon’da fotoğrafçılığa
başlamış, çok geçmeden fotoğraf malzemesi üreterek, kısa sürede işini büyütmüştü. İki oğlu
ve birkaç işçiyle birlikte çalıştığı fabrikası günde dört bin metre fotoğraf kağıdı üretebilecek
duruma gelmişti. Ne var ki, baba Antoine’ın çocukları üretimle yetinmiyor, fotoğraf

Uygulamalarının bilimsel yönüne de ilgi duyuyor, hareketin fotoğrafını çekerek bir
perdeye yansıtmanın düşünü kuruyorlardı. Baba Lumiere Paris’e yaptığı bir iş gezisi
sırasında, bir kinetoskop alarak Lyon’a getirir. 6000 franka satın aldığı kinetoskop, Amerikalı
Edison’un ürettiği tek kişilik bir sinemadır. Büyük bir kutunun içinde, bir lambanın ışığında
oynayan 35 mm’lik kısa filmleri, seyirci kutunun üstündeki mercekli bir bakaçtan izler. Louis
Lumier kinetoskoptaki görüntüyü, yüzlerce kez büyüterek bir perdeye yansıtabilmenin yolunu
arar.
Edison’ın kinetoskopu, bizi kalabalık bir salondaki seyircilere, hareket eden insanları,
nesneleri bir perde üzerinde, gerçeğe uygun bir biçimde gösterebilme düşüncesine yöneltti.
1894 yılı sonuna doğru bir sabah kardeşimin odasına gittiğimde, bana rahatsızlandığı için
gece uyuyamadığını ve düşündüklerimizi gerçekleştirebilecek bir düzenek tasarladığını
söyledi. Görüntü içeren film, kenarlarına açılacak deliklere sırayla girecek tırnaklar
aracılığıyla, dikiş makinesindeki yönteme benzer bir biçimde yukarıdan aşağıya doğru hareket
ettirilecekti.
Fotoğraf malzemeleriyle ilgili uluslararası bir teşebbüsün sahibi olan Antoine
Lumiere’in sahip olduğu ilk sinematograf, hem alıcı hem de gösterici işlevi görüyordu.
Alıcının çektiği görüntülerin basımı da sinematografın içinde gerçekleşiyordu. En önemlisi,
görüntüleri gerçeğe en yakın bir biçimde perdeye yansıtabilmek için gerekli hız bulunmuştu.
Lumiere Kardeşler’in ilk filmlerinde objektifin önünden saniyede 15 film görüntüsü
geçiyordu. Oysa Edison dakikada 48 görüntülük bir hız uygulamıştı. Sessiz sinema 19201922 yılına kadar saniyede 16 görüntü, daha sonra saniyede 18 görüntü kullanacaktı. Sesli
sinemaya geçildiğinde, sesin de film üzerine işlenebilmesi için bu sayı saniyede 24 görüntüye
yükseltilecekti.
Hem kamera, hem de baskı makinesi olarak kullanılabilen bu alette, film şeridinin
hareketini “tırnak itişli’ bir mekanizma sağlıyordu. Çok da hafif olun bu aygıtın adı
Cinematograph’ dı. Elle kurulabildiğinden ver hafifliğinden ötürü her yere taşınabilen
Cinematograph‘da merceğin arkasından saniyede 16 kare akıyordu: 16 kare bir yandan
filmden tasarruf sağlıyor, bir yandan da projeksiyon. sırasında daha az gürültü çıkarıyordu.
Edison, aygıtlarının elektrikle çalışmasında ısrar ederek bu alandaki üstünlüğü elinden
kaçırmıştı. Louis Lumiere, titiz, ayrıntıların mükemmeliyetine düşkün bir insan olduğundan,
gelişkin bir mühendislik ürünü olan kamerası 50 yıl sonra bile gayet iyi çalışıyordu.
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Lumiere Kardeşler ilk kez 13 Şubat 1895’te sinematograf için buluş belgesi aldıktan
sonra, 22 Mart 1895’te Paris’te Rue de Rennes’deki Socite d’Encouragement Pour l’Industrie
Nationale’de (Ulusal Sanayi Destekleme Derneği) ilk kez sinematograf oynattılar ve Lyon’da
ki “Lumiere Fabrikasından İşçilerin Çıkışı” adlı bir dakikadan biraz daha uzun süren filmi
gösterdiler. Lumiere Kardeşler ilk gösteride on film oynattılar. Gösteri yaklaşık yarım saat
sürdü. Çektikleri diğer filmler ; Lumiere Fabrikası’nın İşçilerin Çıkışı, Bebeğin Kavgası,
Tuileries Havuzu, Bir Trenin Gara Gelişi, Alay, Nalbant, Kağıt Oyunu, Ayrık Otları, Duvar,
Deniz.
Ücretli bu gösteriyi 35 kişi izledi. İlk programda 3 dakikadan fazla sürmeyen 10 film
birden gösterilmişti. Özellikle, “Arrivee du Train en Gare de La Ciotat” (Trenin La Ciotat
Garına Gelişi) filmi büyük ilgi görmüştü. Bu gösterilerde, üstlerine doğru gelen treni görünce
izleyicilerin sandalyelerin altına saklanmaya çalıştıkları söylenir. Lumiere filmleri modern
izleyicinin neredeyse hiç dikkate değer bulmayacağı önemsiz ayrıntılarla izleyicisini
büyülüyordu. Onları büyüleyen şey, canlı ya da cansız nesnelerin hareketlerinin kaydedilip
yeniden üretilmesiydi.
Sinematografı kimseye satmasalar, bir geleceği olmadığına inansalar da, Lumiere
Kardeşler beklemedikleri bir ilgi gören gösterilerini sürdürebilmek için, göstericinin çıkardığı
sesi bastırmak amacıyla salona bir de piyano yerleştirilmiş, gösteriler müzik eşliğinde
yapılmaya başlanmıştı. Lumiere Kardeşler, yabancı ülkelerde yapılacak çekimlerin daha fazla
ilgi çekeceğini düşünerek, dünyanın dört bir yanına operatörler gönderirler. Bu operatörler;
Promio, Mesguich, Doublier … Ellerinde birer sinematograf, çekim yapmak için yabancı
ülkelerin yolunu tutar. Bu arada Promio, 1896 yılı yazında İstanbul’a gelerek çekimler yapar.
Haliç’in Panoraması, Boğaziçi Kıyılarının Panoraması, Türk Topçusu, Türk Piyadesinin Geçit
Töreni adlı filmler çeker. Böylece değişik ülkelerin görüntü, anıt, gelenek ve kişilerinden
oluşan önemli bir belgelik çıkar ortaya. İzleyenlerin, ancak okuyarak ya da giderek bilgi
edinebilecekleri yöreleri, olayları beyaz perdede görmelerini sağlayan yepyeni bir iletişim
imkanı doğar. İki yıl içinde, Lumiere’lerin ellerindeki film sayısı 1000’i bulur.
1896 yılında sinematograf ilkin Londra ve Brüksel’de, ardından Berlin ve Madrid’de,
daha sonra da Sırbistan, Rusya, Romanya’da ve bu arada İstanbul’da seyirciyle buluşur.
Lumiere’lerin operatörleri 14 Mayıs 1896’da Rus Çarı II. Nikola’nın Sen Petersburg’da
yapılan tahta çıkış törenini filme alarak önemli bir belgesel gerçekleştirirler. Tahta çıkış
töreninden iki gün sonra yapılan, yeni Çar’ın halkı selamlaması töreni sırasında bir tribün
çöker. Büyük bir kargaşa olur. Bir kaç bin kişi ezilir, Lumiere Operatörleri bu olayları da
çeker ama polis hemen filmlere el koyar. Böylece sinema, ilk kez sansürle tanışmış olur ve bu
görüntüler halka ulaşamaz. Sinematograf, aynı yılın Nisan ayında da ilk kez Atlas
Okyanusu’nu aşarak ABD’ye ulaşır. Lumiere’lerin operatörlerinden (Cezayirli) F. Mesguich,
1896 yılının Mayıs ayında New York’a gider. İlk 6 ayda 21 kişilik kameramancı grubu ülkeyi
dolaşarak cinematagraphı vodvil salonlarında sergileyerek en büyük rakibi Edison’un
kinetographını saf dışı bıraktı. 29 Haziran 1896’da New York’ta Keith’s Theater adlı
müzikholde Amerikan halkı sinematografla tanışır. Gösterilen her film alkışlarla karşılanır.
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1900 yılında Paris’te düzenlenen sergide (Exposition Universelle) sinematografa da
yer verildi. Lumiere’ler sergi alanında dev bir perdede gösteri yaptılar. Gösteriyi ilkin, Eyfel
Kulesi’ne asılacak dev bir perdede, açık hava sineması olarak tasarlamışlardı. Paris
Sergisi’nin önemli bir yeniliği de “sesli sinema” oldu. Gösterim görevlisi, göstericinin kolunu
çevirerek görüntüleri perdeye yansıtırken, salondaki gramofondan bir kabloyla kulağına
iletilen seslerle görüntü arasında eşleme sağlamaya çalışıyordu. Gramofon-Sinema-Tiyatro
gösterisi iki üç yıl süreyle Avrupa’nın birçok ülkesinde de ilgiyle izlendi.
1903 yılına gelindiğinde Lumiere sinematografı yeni şartlara ayak uyduramamıştı.
Çünkü sinema artık, gülünç ya da acıklı bir öykü anlatan konulu filmlere yönelmiş, dekor ve
oyuncu kullanmaya başlamıştı. Oysa Lumiere’ler ilkin kendi yaşadıkları ortamı, kendi
ailelerinin yaşama biçimini filme almış, daha sonra da dünyanın değişik yörelerindeki yaşama
biçimini, kimi kez de olayları belgelemekle yetinmişlerdi. Sinemanın seyirlik yönünü
görmemişlerdi.

7.3. Radyo
1920lerde radyo yayıncılığının doğuşu ile kitle toplumuna geçiş hızlandı. Bu yüzyıla
girmeden hemen önce Marconi tarafından icat edilmiş olan kablosuz teknoloji telsiz telgrafın
bir sonucuydu radyo. Ancak Marconi’nin amacı Morse kodlu mesajların bir noktadan diğerine
kablo kullanmadan iletmekti. Böylece gerçekleştirilen Atlantik ötesi iletişim kablo şirketleri
haricinde herkes tarafından çok büyük bir ielrleme olarak kabul edildi. Aslında Marconi bir
ses iletim aracı olarak düşünmemişti. Başka bilim adamları bunun üzerinde çalışmalar
yaptılar. Araştırmaların ilerlemesine ket vuran I. Dünya savaşına kadar bu alanda pek çok
gelişme kaydedildi. Savaşın sona ermesinden sonra bir grup amatör istasyon canlı ve kayıtlı
müzikle birlikte ses yayını yapmaya başladı. Hevesli amatörler ucuz kristal alıcılarla
kulaklıklardan bu yayını dinliyorlardı. Bunlar başlangıçta Morse kodu üzerine deneyim sahibi
askeri sivil ve denizcilik mesajlarını iletmeye meraklı yeni teknoloji öğrencileriydi. Ancak ses
ve müzik yayını yayılmaya başladıkça bütün aile kulaklıkları takmaya başladı. Hobi olarak
başlayan bir şey hızla eğlence deneyimine dönüştü.
1920’ler başında düzenli yayın yapan şirket istasyonları kurulmaya başlandı. 20lerin
sonuna doğru hoparlörlü vakum tüplü radyolar ortaya çıktı. Büyük ekonomik bunalımın
zorluklarına karşın birçok aile radyo seti sahibi olmuştur. Ve radyo gerçek bir kitle iletişim
aracına dönüştü. Sözlü kültürün ateş etrafında öyküler anlatılan uzun geceleri gibi radyo bir
cazibe merkezi olmuştur. ABD’de özel mülkiyet aracılığla, Avrupa’da hükümet aracılığıyla,
Kanada da her iki yolla, bir kitle iletişim aracı haline gelen radyo 1920’lerden itibaren bir
kuşağı büyüsü altına almıştır. Sonraları 1950’lerde televizyon için yaşanan büyülenme
1930’larda radyo için yaşanıyordu. (İzleyiniz Woddy Allen filmi ‘radio days’) 1. Dünya
savaşından önceki on yılda telsiz kullanımı yayıldıkça telsiz telgrafın kullanışlı olduğu
düşünülmeye başlanmıştı. Özellikle 1912 de Titaniğin batışı ile bunun ne kadar önemli
olduğu anlaşıldı. Bu tip teknolojilerin insanların uzakta olup bitenleri eş zamanlı
deneyimlemelerini sağlaması açısından önemliydi. Telsizin potansiyellerini öne çıkartan
Titaniğin batışı gibi kazalar iletişim araçlarının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir.
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(Amatör telsizcilerinin iletişim bantlarına sınırsız erişimi telsiz istasyonlarını mesajlarla
mesgul etmeleri titaniğin telsiz operatörünün geminin buz dağına çarptığını haber vermesine
rağmen doğru birilerine ulaşıp yardım alamaması büyük bir faciaya sebep oldu oysaki titaniğe
yakın pek çok gemi bulunmasına rağmen telsiz operatörü ve ekipmanları olmadığı için yardım
çağrısını duyamadılar). Bu büyük faciadan sonra 1912 tarihli radyo yasası çıkarıldı ve bütün
amatörlere lisans zorunluluğu getirildi. Bu ticari ve askeri dalga boylarında yayın
yapamayacakları, sadece dinleyebilecekleri anlamına geliyordu. I. Dünya Savaşı sırasında
askeri ve idari iletişime müdahale olmasını engellemek için ABD hükümeti amatör
istasyonculuğu yasakladı ve kapattı.
Herşeye rağmen 20lerin amatör radyocuları gelişen teknolojik imkanlarla kültürel
anlamda yaşanan değişimin semboludüler. Sanatta edebiyatta modernizmin yerleştiğinin
victorian kültürünün bitişinin bir göstergesiydi bu yaşananlar radyonun ait olduğu kültür hız
ve farklılığı tanımlıyordu. Radyo dinleme etkinliği eşi görülmemiş bir biçimde gündelik
yaşamı yeniden düzenledi. Öte yandan paradoksal bir şekilde ırkçı hareketler Ku Klux Klan
gibi patolojik ırksal hareketler ulusal kültürün yayılmasında etkili olan radyonun da payı
bulunmaktadır.
Radyo yayıncılığının ilk yıllarındaki Hindenberg kazası ve Orson Wells’in “dünyalar
savaşı” programı radyonun insanlar üzerinde ne kadar etkili olduğunu anlatan örneklerdir.
İnsanlar artık canlı müzik dinlemek veya bir oyun izlemek için dışarı çıkmak yerine evde
oturup radyo dinlemeyi tercih eder hale geli pek çok populer kültür forumu izleyicini
korumak için radyo yayıncılığına başladı. Radyonun ilk yıllarından itibaren siyaset ve dinin
iletişim aracı olarak radyoyu kullanması tartışmalara sebep oldu tıpkı sonradan tvde olduğu
gibi. Radyo programlrının içeriklerine bakıldığında müzikal siyaset drama komedi spor
programları ön plana çıkıyordu radyonun alın çağı boyunca insanların zevk aldığı
programların maliyetini karşılamak için sponsorluk kavramı ortaya çıktı reklam ajansları bazı
programları desteklemeya başladılar kurumların sponsor olmalarını sağladılar. Öyle ki
zamanla sponsor oldukları programlar üzernde etkili olamaya başladır. Ticari spronsorlukların
radyo programlrı üzerinde sahip olduğu bu denetim 50lerin sonunda yaşanan hileli bilgi
yarışmaları skandalına kadar ciddi bir yaptırımla karşılaşmadan devam etti. Radyonun 30lar
ve 40lardakşi altın çağı 50lerde tvnini hızla yükselişine kadar sürdü. Ulusal çapta radyo canlı
müziğin egemenliğindeydi.50lerde savaş sonrası ortaya çıkan gençlik kültürü kayıt
teknolijilerinin dirilişi radyo programcılığı artışı populer müzikle gelişmeye devam etti fm
yayınlarının ortaya çıkışı ile izleyici piyasasını etkileyecek şekilde çeşitlilik kazandı. Ucuz ve
taşınabilir radyolar neredeyse her yere götürülebiliyotdu. Tvnin aksine radyodan keyif almak
için izlemek gerekmiyordu.
Bu yüzden televizyon ile beraber ortadan kalkacağına dair ortaya atılan tezler hiçbir
zaman gerçekleşmedi. Harold Innis ve Marshall Mcluhan temsilcisi olduğu Toronto okulu
iletişim araçlarının bizi çevreleyen dünya üzerindeki çok güçlü etkisini ve tarafsız bilgi
taşıyıcısı olmaktan çok içerikleriyle derinlemesine hayatımızı etkilediğine yönelik kültürel
çalışmaları ön plana çıkmaktadır. Bu araçların piskolojik etkisi düşünce yapısını etkileme
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gücü dolayısıyla toplumsal ve kurumsal organizasyonlar üzerinde yarattığı snuçlar
araştırmalrının odağını oluştruruyordu.
Nitekim Mcluhan’ın radyonun işitsel gücünü ilkel duyguları tetikleyen kabile etkisi
olduğuna ilişkin savı dönemin populer müziği rock kültürü ve gençlik üzerine etkisi ile ilgili
yaptığı çalışmalara dayanmaktadır. Hitlerin 2. Dünya savaşında radyoyu propoganda aracı
olarak kullanması orson velsin uzaylılar dünyayı istila etti şeklindeki radyo haberi kitleler
tarafından gerçek algılanması gibi radyonun kitleler üzerindeki büyüleyici etkisi bu
çalışmaların temel fikrini oluşturmaktadır.
Radyonun ilk yılları; teknolojik olarak üretilmiş bu işitsellik dinleyicilerin birlik
işaretlerini ve farklılık işaretlerini dinlemeleri sayesinde hem birey olarak kendi kimliklerini
ortaya koymlarını hem de ulusun bir üyesi olduklarını hisstmelerini sağladı 20ler sonunda
radyo yayını zincirleri newyork da radyo yayını programcılığını merkezileştirdi. Yayın
gününü dinleyicilerin aynı zincir programı dinleyecek şekilde standartlaştırıyordu.
Bu sırada bağımsız istasyonlar da yerel yeteneklerin sunum imkanı bulduğu
programlar hazırlıyorlardı. Dinleyici hem ulusal kültürü yaymaya ve temsil etmeye yönelik
showlara hem de yerel kültüre ait showları dinleyebiliyordu. Böylece yeni bir dinleyici
kültürü oluşmaya başladı. Radyolar kültürel bir taşıyıcı olarak ulusallaştırıcı nosyonun
üstlendiler.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

120

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kitle iletişim araçlarının neler olduğu detaylı birer bölüm olarak ele alınıp
kronolojik olarak, fotoğraf, sinema, radyonun tarihsel gelişimi aktarılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Tarihsel perspektifte bakıldığında ilk hangisi bulunmuştur?

a.

Fotoğraf

b.

Sinema

c.

Radyo

d.

Televizyon

2)

Hitler’in 2. Dünya savaşında propaganda aracı oalrak kullandığı alet hangisidir?

a.

Televizyon

b.

Telsiz

c.

Telgraf

d.

Radyo

3)

Kavramsal olarak radyonun iletişim dünyasına yaptığı en önemli kazanç neydi ?

a.

Hız

b.

Renk

c.

Koku

d.

Nostalji

4)

Sinemanın Mücidi kimdir?

a.

Edison

b.

Moniro

c.

Lumiere kardeşler

d.

Bell
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5)
Hangi büyük olaydan sonra 1912 de çıkarılan radyo yasası ile bütün amatör
radyoculara lisans zorunluluğu getirildi?
a.

Kennedy suikasti

b.

Titanic faciası (Gemi)

c.

Heidenburg kazası (Zeplin)

d.

Martin Luther King’in ölümü

Cevaplar
1.a 2.d. 3. a 4. C 5. b
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8. TELEVİZYON VE KİTLE KÜLTÜRÜ - I

124

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8. TELEVİZYON VE KİTLE KÜLTÜRÜ - I
8.1. Kitle Toplumunun İnşaası ve Tüketim Kültürünün Yükselişi
8.2. Radyonun Altın Çağı
8.3. Radya Versus Televizyon
8.4. Zamanın Ruhu: Televizyon
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kitle toplumunun inşasının tüketim kültürünün yükselişi ile ilişkisi nedir?

2)

Radyonun Altın Çağı neyi ifade ediyor?

3)

Zamanın ruhu neden televizyon ile tanımlanmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Kitle toplumunun inşası ile Tüketim
kültürünün Literatür okumaları
yükselen tüketim kültürü
toplumsal
boyutlarını
kavramak, kitle iletişim aracı
Radyonun Altın Çağı
olarak
radyo
ve
televizyonunun bu süreçteki
Zamanın ruhu: televizyon
katkılarını kavramak
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Anahtar Kavramlar


Tüketim kültürü



Radyo



Televizyon
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Giriş
Sosyolojinin kurucusu Emile Durkheim’in önderliğinde 20.yüzyıl antropologları ilkel
insanın kişi bilinciyle değil, topluluk psikolojisiyle hareket ettiğini, kişi psikolojisinin ise
uygarlık belirtisi olduğunu ileri sürmüşlerdir. Toynbee de, medeniyetlerin kaçınılmaz olarak
doğum, büyüme, çözülme ve yıkılma süreçlerini yaşadığını böylece medeniyetlerin
birbirlerinin üzerine oturdukları tezini ileri sürmüştür (Malinowski,1992). Bu görüş
medeniyetlerin, diğer medeniyetlerin hem etkisiyle hem de onlara karşı olan tepkisiyle
doğduğunu ileri sürmektedir.
Günümüz sosyologları tarafından sosyolojik değişme oranının hızlandırılması ya da
yavaşlatılmasında evrensel yasaların bulunduğu fikri bir yana bırakılmıştır. Böylece kültür ve
toplumun aşağıdan yukarı doğru değiştiği yolundaki teoriler yerini, değişme oranının çeşitlilik
gösterdiği üzerine kurulu karşılaştırmalı kültür analizlerine bırakmıştır. Bu anlamda toplumun
analizi de değişmenin, gruptan gruba farklı hızlarla gerçekleştiğini göstermektedir.
Somutlaştırmak gerekirse, sanayileşmiş kültürlerin çok hızlı değişmesi demek,
kültürün tüm geleneksel yapılarının yok olduğu anlamına gelmemektedir. Maddi kültür
unsurlarının manevi kültür unsurlarından önce değişim sürecini yaşamasıyla ortaya çıkan
kültürel gecikme çerçevesinde, manevi kültür unsurlarının kendisinden önce değişime
uğramış maddi kültür unsurlarına uyum sağlama sürecini tamamlayana kadar yaşanan
boşlukla birlikte bunalımlı bir durum oluşmaktadır. Soruna bu bağlamda bakıldığında Sanayi
Devrimi’nin ürünü olan popüler kültür, özellikle teknolojik devrimle daha farklı bir boyut
kazanmış ve zamanla yerini kitle kültürüne bırakmıştır. Kitle kültürü ise sosyolojik çevrelerce
özellikle kitle iletişim araçlarının denetiminde gelişen ve çoğunlukla magazin ve popülarite
ile sınırlı yaygın “tek düzelik” kültürü olarak da tanımlanmaktadır.
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8.1. Kitle Toplumunun İnşaası ve Tüketim Kültürünün Yükselişi
Kitle kültürü, ilk olarak Frankfurt Okulu düşünürleri tarafından kavramsallaştırılmış
ancak 20. yüzyılın sonunda hemen hemen bütün dünya toplumlarının benimsediği bir kavram
olmuştur. Sosyalbilimcilerin çoğu, toplumları bir diğerinden ayıran temel özelliği toplumların
kültürü olduğu noktasında birleşmektedir. “Kültür ve iletişim birbiriyle kaçınılmaz bir bağla
bağlıdır. Kültürün materyal veya zihinsel üretimi ancak iletişimle
olabilir. Kültür iletişimden geçerek üretilebilir”. Bu bağlamda imajın meta olarak
üretimi, bu yapının temel özelliği olarak karşımıza çıkmakta ve bu kültürel yapının
oluşumunda kitle iletişim araçlarının kitleleri yönlendirme ve manupüle etme yönü açısından
önemli bir yeri bulunmaktadır. Aynı bakış açısıyla bu evrensel yapay kültürün bütün
yeryüzüne yayılması ve kabullenilmesi, televizyonun ana hareket noktası ve aracı olarak
kullanıldığı bir faaliyetin sonucu olduğu tezleri tartışılmaktadır.
1923-1950 yılları arasında faaliyet gösteren Frankfurt Okulu ve Toplumsal Araştırma
Enstitüsü tarafından geliştirilen “kültür endüstrisi” teorisi, sonraki yıllarda da kitle iletişim
araçlarına eleştirel bakış açısı getiren araştırmacıların referans kaynağı olmuştur.
Kültür ve kitle iletişimiyle ilgili yaklaşımlarda ilk akla gelen Adorno, Habermas,
Lacan, Marcuse, Benjamin, Althusser, Gramsci, Horkheimer ve Foucault, Buadrillard,
Lyotard gibi modernist ve postmodernist sosyolog ve düşünürlere bakıldığında, Marx’tan
etkilenen tarihsel ve diyalektik materyalist görüşün temsilcileri medya sistemini, kültür
üretiminin içine işleyerek bireysel kullanımın ötesinde ele alma bakımından diğer eleştirel
kuramlardan farklılık göstermektedir. Buna göre medya sistemi, sosyal bakımdan örgütlenmiş
kültür üreten kurumlardan biri olarak ele alınmaktadır. Kitle iletişim araçları da bu kültürel
üretimin araçları olarak var olmaktadırlar.
Kültür endüstrisi kavramı, temelde iki farklı perspektifle tanımlanmaktadır. Birincisi,
yapısal bir bakışla sözcük anlamından yola çıkarak; ikincisi ise yaygın kullanımıyla kitle
kültürüyle aynı anlamda kullanımıdır. Bu noktada terimin alt metnindeki anlam, kültürün
oluşumunda kitlelerin etkisizliğine vurgu yapan “Bütünün parçalarını kendi içinde bulunmaya
ama bütünün şartlarıyla bulunmaya ikna aracı oluşu gerçeğidir.” (Dellaloğlu,2003:95).
Frankfurt Okulu düşünürlerinin de savunduğu gibi kültür tek başına tanımlanamaz bir
kavramdır. Kültür ürünlerini de bu bakışla değerlendirmek gerekir. Bu noktada bu konuyla
ilgili yapılan çalışmaların, kültürel göstergelerin bütününü oluşturan diğer alanlarla hangi
koşullarla ilişki içinde olduğu ve nasıl bir etkileşime uğradığı sorunsalı üzerine yapılandığı
görülmektedir. Kültür endüstrisi kavramıyla kültür, erk tarafından özerkliği işgal edilmiş bir
şekilde yeniden tanımlanır. Bu özelliğiyle kavram, “kültür eleştirisi” olmaktan çıkıp erki
sorgulayan bir ideoloji eleştirisine dönüşmüştür.
Teknolojik akılsallık, modern bireyi kendi ürettiklerinin kölesi durumuna getirir ve
artık herkes, bütünün bir parçasıdır. Kültür endüstrisinin gelişmesi kitle iletişimi açısından
bakıldığında kurgu ve efektlerin, doğrudan etkilerin ve teknik ayrıntıların yapıt üzerindeki
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egemenliğine neden olmuştur. Adorno ve Horkheimer’a göre kültür endüstrisi çağında sistem,
bireye bedensel anlamda özgürlük vaat ederken aynı zamanda ruhsal anlamda esaret altına
almaktadır.
“Artık düzen ‘Benim gibi düşün ya da yok ol!’ demek yerine benim gibi
düşünmemekte serbestsin, yaşamını ve tüm sana ait olanları da koruyabilirsin. Ancak o andan
itibaren aramızda bir yabancısın.” demektedir. Zevk almak eşittir düzen tarafından
onaylanacak davranışlar sergilemek olmuş, bu süreçte birey de farkında olmadan bir tür
olarak ancak kültür endüstrisinin varlığıyla gerçeklik kazanır hale gelmiştir. Bu fikrin özünde
anlatılmak istenen, günümüzde her bireyin bir diğerinin yerine geçebilerek onu ikame
edebilecek olmasıdır. Böylece özgünlüğünü yitiren modern özne, kopyalanabilme ve
çoğaltılabilme özelliği kazanarak nesneleşmeye başlamıştır. Konu üzerine eleştirel çalışmalar
yapan bütün sosyalbilimcilerin birleştiği ortak yargı ise kültür endüstrisiyle gerçek yaşamın
görsel gerçeklikten ayrılmaz hale geldiği ve izler kitlenin kendisini bu gerçeklikle doğrudan
özdeşleştirmeye şartlandığıdır.

8.2. Radyonun Altın Çağı
1930’ların son yarısında tam zamanlı radyo istasyonlarının çoğu, günde en az 12 saat
ile 18 saat arası yayın yapıyordu. İstasyonlar geniş yayın zamanlarını çeşitli program
türleriyle dolduruyorlardı. Üç tarz temel program tipi vardı; Haber yayını - radyo tiyatrosu dinleyici katılımlı yarışma programları.
ABD’de 1938 yılında radyo programı üzerine yapılan bir ankette programların %53
müzik yayını, kayıt türü olarak ise %64 canlı yayın olduğu görülmüştür. Genel anlamda radyo
ile müzik kullanımı artarken, özelde klasik müzik programları değer kaybetmeye başlamıştır.
Popüler kültüre ait şarkılar ve enstrümantel parçalar daha revaçtaydı. Büyük dans
orkestralarına gittikçe daha fazla yer veriliyordu. Nitekim 30’lar Big Bang dönemiydi. En
uzun ömürlü radyo programlarından biri olan “your hit parade” 1935 ile 1959 yılları arasında
yayın hayatını sürdürmüştür. Bu programın ana sponsorluğunu dönemin en büyük
markalarından biri olan American Tobacco Company’nin Lucky Strike sigaraları
üstleniyordu. Profesyonel varyete programları çok revaçtaydı. Örneğin Frank Sinatra böyle
bir programda ünlü olmuştu. Bu tarz varyete ptrogramcılığı 1940’ların başında İkinci Dünya
Savaşına kadar popülerliğini sürdürdü. Bu tarz programların formatı biraz şarkı, biraz mizah
biraz da sohbetti. İkinci Dünya savaşıyla beraber radyo programlarını askerler yapmaya
başladı. İşin içine askeri birlikler girdi programlar askeri personel tarafından askeri
kamplardan yayın yapılmaya başlandı.
Radyo draması olarak tanımlanan diziler ise sonraları televizyon için de kullanılacak
olan “soap opera” türü yayınları ifade ediyordu. Hafta içi gündüz kuşağında, daha çok kadın
dinleyicilere hitap eden bu dramaların, sponsorları da genelde gıda ve sabun üreticileriydi.
Bütün bu programlarda Amerikan aile yapısı, ev yaşamı gündelik karakterler işleniyordu. Bu
dizi formatı basitlikten besleniyordu. Son derece yalın bir anlatımla, studyo orguyla çalınan
kısa bir müzikal giriş ile başlıyor, bir anlatıcı daha önceki bölümlerde anlatılanların özetini
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verir ve o günün bölümünü başlatır. Bir reklam arası olur anlatıcı bir kapanış konuşmasıyla
sonraki bölümle ilgili spoiler verir. Diyaloglar ve müzik çok basittir, hikaye bir iki bölümü
kaçırsanız bile takip edilebilir niteliktedir. Bu radyo dramaları 1950’lere kadar çok geniş bir
kitle tarafından takip ediliyordu.
Radyo draması dinleyicileri, sosyal psikologların ve iletişim bilimcilerin üzerinde
çalıştığı ilk kitlelerdir. Bu program türü öyle çok tutulmuştu ki sabah on ve akşam beş arası
başka bir program koyulmasına fırsat kalmıyordu. İkinci dünya savaşı ile birlikte savaş
yıllarında bu dizilerin de sayısı azalmaya başladı. Bir de “prestij dramaları” vardı. Bu
programları, her hafta değişik oyuncuların yer aldığı farklı öyküler sunan orijinal ya da
uyarlama radyo tiyatrosu olarak tanımlamak mümkündür. Orson Welles bu programlardan
biriyle ünlü olmuştur. Nitekim 30 Ekim 1938’deki Cadılar Bayramı programında George
Wells’in “Dünyalar Savaşı” adlı bilim kurgu öyküsünü radyo formatına uyarlayarak sunduğu
program ile radyo tarihine geçti. Orson Welles, olayın geçtiği yeri New Jersey günün tarihi
olarak değiştirmiş öyküyü de radyo formatına dönüştürmüştür. Programın başından itibaren
dinlemeye başlayanlar perde arası anonsları duydukları için durumun farkındaydadır. Ancak
dinleyicilerin çok büyük bir çoğunluğu dinledikleri programı gerçek sandı ve çok büyük çapta
bir kaos yaşandı. Aynı eserin, orjinal uyarlamasının yayınlanması Latin Amerika’da başka
ülkelerde de paniğe sebep oldu. Bu olay, radyonun o dönem için toplum üzerindeki etkisini
göstermek adına çarpıcı bir örnek teşkil ediyor. Öyle ki “radyoda yayınlanıyorsa gerçek
olması gerekir algısı” kitlelerde hakimdi.
Radyo programları içeriklerine bakıldığında polisiye - suç dizilerinin ve durum
komedilerinin tür olarak hepsinden çok tutulduğu görülmektedir. Büyük ölçüde sinema
filmleri, amatör tiyatrolar ve gezgin kumpanyalarla büyümüş bir dinleyici kitlesi için radyo
yeni ve çok cazip bir eğlenceliydi. Bu yeni radyo dinleyici kitlesi reklamcılara da gayet cazip
gelmeye başlamıştı. Radyoda sadece kulakla işitilenin algılandığı dünyada dinleyici geri
kalanı hayal gücüyle tamamlıyordu. Her ne kadar müzik ve ses efekti kullanılmışsa da
dinleyicinin hayal gücü olmasaydı radyo dramaları başarılı olamazdı.
Radyonun ABD’de ilk kez politik bir araç olarak kullanılması Franklin Roosevelt’in
Başkanlık döneminde gerçekleşir. Roosevelt, Büyük Bunalımı yaşayan Amerikan dinleyicisi
ile bir dizi programla temasa geçer, prime time’da 28 yayın yapar. Roosevelt’in politik bir
nutuktan çok, sohbete dayalı sunumları radyonun yenilikçi ve modern üslubuna uyuyordu.
Nitekim 1936’lara denk gelen bu Cumhuriyetçi seçim kampanyasında radyo yenilikçi bir
siyasal iletişim aracı olarak kullanıldı. Aynı dönemlerde Almanyada da Hitler nasyonel
sosyalizmi yaymak için etkin biçimde radyoyu kullanıyordu. Politik yayınlar yalnızca
başkanlık seçim kampanyaları ile sınırlı değildi elbette. Radyonun populer olduğu zamanlarda
reklamcılık da gelişiyordu. Radyo ile çalışan bilinen en ünlü reklam acentesi j. Walter
Thompson’dı. Bu acente ve benzerleri, kamuoyunda sevilen pek çok ünlü programın ve
yıldızın doğuşunu hazırladı. 1940’ların sonlarına doğru radyodan televizyona taşınan
Amerikan aile yapısını anlatan bu durum komedileri, reklamcıların da televizyona
kaymalarına sebep oldu. 1950’lerin başında artık insanlar sessiz filmler yerine seslilerin
geldiğini, radyo yerine de televizyonun aldığı bir dönemi yaşamaya başladı. Böylece
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kaybolma korkusu yaşayan radyo korkulduğu gibi yok olmadı ve başka bir şeye dönüşmeye
başladı .
Bu süreçte bağımsız radyo istasyonları gelişimini sürdürdü. Televizyon radyoya büyük
bir darbe vurmuştur ancak yerel radyolar ve canlı müzik formatları hala iş yapıyordu. Yıldız
diskjokey dönemi başladı. Toplumu iyi tanıyan djler canlı performansları ile dinleyiciyi
yakalıyordu. Televizyonun yükseliş dönemi boyunca radyonun hala varlığını sürdürme sebebi
insanların prime time eğlencesi olmaktan çıkıp farklı insanlara, farklı zevklere, farklı
programlar sunarak özgürleşmesiydi. Özellikle yerel ağlar, hala haber ağı ve kamu spotları
için çok popülerdi. Böylece radyoda yerelleşme ve uzmanlaşma dönemi başladı. Özel ilgi
alanlarına sahip dinleyicilere yönelik programlar başladı. Radyonun altın çağından boşalan
yeri televizyon doldururken radyo da televizyondan arda kalan boşlukları dolduruyordu.
Bağımsız istasyonların, merkezi ağ istasyonlarını ezip geçmesi de bu yüzdendi. Örneğin
azınlık gruplara ait programlar, siyahilere ait “negro radyo” gibi istasyonlar kurulmuştu.
1950’lerin başında siyahlar beyazlara göre daha az gelire sahip olduğundan daha az
televizyon alabiliyorlardı, bu sebeple radyo onların sesi olmuştu. Zenci radyosu, blues, jazz
müziğin yayınlandığı programlarıyla herkesin ilgisini çekmeye başladı. Radyo programları
böyle böyle gençlere, farklı etnik gruplara ve mezheplere göre çeşitlenmeye başlamıştı.

8.3. Radyo Versus Televizyon
Tv merkezileşirken radyo yerelleşiyor ve bölgeselleşiyordu. Radyo artık evin içinde
her yerdeydi iş yaparken de başka şeylerle uğraşırken de dinlenebiliyordu. Transistörlü
radyoların keşfi ile taşınabilir de oldu. İngiltere ve Amerika uzun süre okuryazarlığı ve
sanayileşmenin etkilerini yaşadıktan sonra radyoyu deneyimleyen ülkeler olarak değişime de
öncülük ediyordu.

Radyo merkezi sinir sistemine yayılarak derinlemesine etki yapan yönüyle,
eğlence aracı görevini televizyona bırakarak form değiştirdi. Haber bülteni, trafik verileri,
hava durumu bilgileri, özel ilgi alanlarına yönelik konseptli programlar gibi insanları birbirine
bağlayan başka bir boyuta geçer.

Ayrıca televizyon radyoya göre kurduğu tek yönlü iletişimle daha soğuk bir
iletişim aracı olarak fonksiyonel farklılıklar göstermektedir.

Radyo çoğu insanı kişisel düzeyde konuşmacı - dinleyici arasında bir iletişim ağı
kurarak etkiler. Bu radyonun dolaysız yanıdır. Özel bir deneyim sunmaktadır. Merkezi sinir
sisteminin ancak insanın konuşmasına denk tutulacak uzantısı telefon ve telgrafın ötesinde
radyodur. Karanlık bir odada oturup konuşurken sözcükler birden bire farklı anlamlar ve yeni
dokular elde edilir. Basılı sayfanın dilden çekip aldığı bütün bu jestlere dayalı nitelikler
karanlıkta ve radyoda geri gelirler. Bir oyunun yalnızca sesinin verilmesi bütün duyuları
bizim yerine koymamızı gerektirir ve bu da hayal gücünü tetikler.

Radyo, diğer iletişim araçlarında da hızlanmaya yol açan bir enformayon hızı
yaratır. Mc Luhan’nın global köy de kast ettiği gibi dedikodu, söylenti, kişisellik, doyurulmak
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bilmez beğeniler, özentiler yaratırken, köyün homojenleştirici niteliğinden farklı olarak yeniyi
gerçekleştirir. Öyle ki dünyanın pek çok yerinde dilsel canlanmaya sebep olur. Anıların,
gücün ve acımasızlığın pekiştiği anlar yaratmanın ötesinde bir yandan da merkezsizleştiren,
çoğulculaştırıcı bir gücü vardır.

8.4. Zamanın Ruhu Televizyon
21. yüzyılın vazgeçilmez kitle iletişim araçlarından biri olan televizyonun tarihi, İskoç
mucit John Logie Baird’in keşfiyle başladı. 21. yüzyılda insanları saatlerce karşısında
oturtabilen televizyonun babası Baird, 1925’de “Stok ey Bill” adını verdiği ilk ilkel
televizyonda görüntü transmisyonunu da gerçekleştirmeyi başardı. İlk yıllarında Logie
Baird’in icadı parlak bulundu ama pek ciddiye alınmadı. Baird’in ilk ilkel TV’yi icat ettiği
dönemde, BBC gibi yayıncılar radyoya odaklanmıştı. BBC’inin TV yayıncılığına geçişi,
1929’da sınırlı bir kitleye ulaşan ilk deneme yayını ile başladı. Günde iki yayın kuşağında
hizmet vermeye başlayan BBC televizyonu, ilk kuşakta haber, ikinci kuşakta ise müzik yayını
veriyordu.
Ülkemizde ilk teleνizуon уαуıncılığı itü’nün 1952 уılındα iѕtαnbul’dα уαρtığı teѕt
уαуınlαrıуlα bαşlαdı. 1964 уılındα TRT’nin reѕmi olαrαk kurulmαѕı ile birlikte уeni bir
уαρılαnmαуα gidildi νe 1968 уılındα ülkemizin ilk reѕmi teleνizуonu уαуın hαуαtınα bαşlαdı.
Bu αrαdα ülkemizde ѕiуαh beуαz уαуınlαr уαρılırken ABD’de 1953 уılındαn itibαren renkli
уαуınlαr bαşlαmıştı bile. Reѕmi deνlet kuruluşu olαn trt ilk renkli уαуınını 1981 уılını 1982
уılınα bαğlαуαn уılbαşı geceѕi gerçekleştirdi. Ardındαn değişik ρrogrαmlαr renkli olαrαk
уαуınlαnırken ilk defα 1984 уılındα tüm уαуınlαr renkli olαrαk νerilmeуe bαşlαdı.
İngiliz iletişim araştırmacısı Brian Goombridge (1995: 14), kitle iletişim aracı olan
televizyonun farklı ülkelerde, değişik amaçlarla kullanıldığını, televizyonların yayın
politikalarını bu amaçlara göre oluşturduklarını belirtmektedir. Groombridge’e göre
televizyon, Amerika Birleşik Devletleri’nde öncelikle bir satış aracıdır; diğer işlevleri fazlaca
önemsenmez. Eski Sovyetler Birliği’nde daha çok yönetimin sesi olmak için kullanılmıştır.
İskandinav ülkelerinde ise daha fazla özgürlük sağlayacağı bir fonksiyona sahipti. Değişik
ülkelerdeki medya politikaları iktidar çevrelerinin isteği doğrultusunda şekillenmektedir. Türk
toplumu ise televizyon yayınları ile Türkiye’nin sosyo-ekonomik ve siyasi yönden önemli
dönüşümler yaşadığı yıllarda tanışmıştır. Magic Box’ın (Inter Star) Türkiye’nin ilk özel
televizyonu olarak yayına geçmesinden sonra, onu Tele-l0, Show 74 TV, Kanal-6, HBB,
TGRT, SATEL.. .vb. özel televizyon kanalları izlemiş, ayrıca yerel yayın yapan pek çok
televizyon kanalı kurulmuştur. Türkiye’de özel televizyonların yayına geçmesi ve sayılarının
her geçen artması, demokrasi anlayışından siyasete, bürokrasiden gündelik hayata ve popüler
kültürün oluşumuna dek toplum hayatının pek çok yönünü etkilemiş, kitlelerin televizyonla
ilişkisi ise farklı boyutlarda gelişmeye başlamıştır. Bu süreçte, televizyonun yönlendirmesiyle,
kitle içerisindeki grupların bazılarını veya bir kısmını etkileyen değerlerin, kanaatlerin ve
taleplerin ortaya çıkması da çağdaş toplumların bir gerçeği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
kitlesel bölünmelerin tamamen üzerinde gerçekleşen ve değişik kesimlerden gelen farklı
kişilerin aynı şekilde etkilenebildiği değerler popüler kültür ürünlerinin hayatımızdaki
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yansımalarıdır. Yine popüler kültürün kitle tarafından emilmesi ve televizyonun,
yaygınlaşarak kırsal kesimi de kuşatması önemli kültürel sonuçlar doğurmuştur. Bu
gelişmelerin olumlu ve olumsuz yönlerinin açıklanması bugün üzerinde durulan ve özellikle
iletişimciler ile siyasal davranışçılar tarafından araştırılan konular arasındadır.
Öte yandan kapitalist tüketim kültürünün kendi devamını sağlayabilmek için
başvurduğu tüm aygıtlarından daha etkin olmayı başarmış bir mecradır televizyon. Yarattığı
kurgusal dünyanın içine bireyleri çeker ve tüm düşleri, yaşamları, devrimleri, isyanları
insanların ellerinden alarak, onları yeniden anlamlandırarak ve kodlayarak geri verir. Toplum
içindeki tüm ayrımlar ve çelişkiler ekranda gizlenir ya da önemsizmiş gibi gösterilir.
Postman’ın (1994) belirttiği gibi insanlar süreç içinde üzerlerindeki baskıdan hoşlanmaya ve
düşünme yetilerini sekteye uğratan teknolojileri yüceltmeye başlamaktadırlar. Televizyonda
dayatılan popüler kültür ürünleri insanların gözünü boyamakta, onları düşünceden
alıkoymakta ve tozpembe bir hayat sunmaktadır. İnsanlar zamanla televizyonun baskısından
hoşlanmayı ve bu baskıyı içselleştirerek onunla beraber yaşamayı öğrenmektedirler.
Postman’a göre, kitle toplumu içindeki bireyler kitle haberleşme araçlarından kendi dar
toplumsal çerçevelerini aşmak için yararlanamamakta, kitle haberleşme araçları bu insanlara
basmakalıp değer, düşünce ve 75 kanaatlerden başka bir şey vermemekte, bu durum ise,
bireyin kitle toplumuna dah Televizyon daha çok eğlence amacıyla kullanılan bir araçtır.
İnsanların iş dışında kalan boş zaman dilimini ve daha önce başka etkinliklere ait olan alanları
doldurmaktadır. Bu durum, insanın kendisine ait olan zamanların televizyon tarafından
kolonileştirilmesi biçiminde algılanabilir. Popüler kültürün hayatın her alanına girmesiyle
bugün artık iyice anlaşılmıştır ki, özellikle televizyon, küçük tartışma topluluklarının
oluşmasını engellemekte, boş zamanlarında insanların birbirleriyle oturup ciddi bir şeyler
konuşmalarını, aralarında fikir ve kanaat alışverişinde bulunmalarını sınırlamaktadır
Televizyon söyleminin en önemli amacı gösterilen görüntünün ve fondaki müziğin
izleyicinin dikkatini çekerek ve ilgisini uyanık tutarak gösterileni izlemesini sağlamaktır.
Televizyondaki görüntünün güzelliği ve çarpıcılığı ile fon müziği, düşünceyi etkileme
sürecini uzatmak için kullanılır. Başarılı televizyon yapımlarında duygu yükünün ağırlığı
önem kazanır. Çünkü insanların ilgisini ayakta tutmanın en önemli yollarından biri, duygu
yükünün yoğunluğu yani duygusal boyuttur. Televizyon kendisini tüketen izleyiciye, edilgen
bir rol vermiştir. Televizyon izleyicisi, karşısında oturduğu ekranın kendisine sunduğu,
gözüne ve kulağına hitap eden ürünleri televizyon yapımcılarının öngördüğü şekilde alır.
İzleyici genellikle evde oturduğu için, program gerektiriyorsa kahkahası bile, stüdyo
seyircileri tarafından gerçek kahkahalar biçiminde sunulur. Diğer bir deyişle, televizyonda
görüntü ve yayın mantığı, izleyici ile yakın bir ilişki içine girmeyi ve onu sürekli bir heyecan
ve eğlence kasırgasının içine çekmeyi hedeflemektedir. Dolayısıyla insanlar sürekli ve
durmadan değişen pek çok görüntüyü izlemekten hoşlanmaktadır. Görsel ilginin gerekliliğini
karşılamak ve fikirlerin içeriğinin geri plana atılması ise popüler kültürün özelliğinden
kaynaklanmaktadır
Öte yandan televizyonun görsel açıdan gösterdiği yeterliliği, olayların nedenlerini
irdeleme açısından gösterdiği söylenemez. Çünkü televizyon söylemi görsel sonuçlar
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bakımından güçlü, perde arkasındaki nedenlerin sunulması bakımından ise zayıftır. Bu
durumun doğal sonucu olarak da herhangi bir olayın gerçek nedenleri yerine, olayın
televizyonda gösterilen yönleri algılanır. Televizyon söyleminde, dizisel anlatımın egemenliği
söz konusudur. Televizyon sürekli yinelemelerle kitlelere ulaşır. Yani daha önce söylenmiş
olanlar, daha önce görülen kişiler, beğenilen reklamlar, özgün olanın bu kutuda hemen hemen
hiç geleceği olmadığının bir kanıtı niteliğindedir. Bu noktada televizyon insanları,
yapılandırılmış savlarla ya da sanatsal yönüyle değil, televizyon söyleminin en önemli
özelliklerinden olan anındalığı ve yinelemeleriyle etkisi altına almaktadır. Televizyon
yayınları görüntü ve söylem yolu ile durmadan bilgi ve imge üretmekte; bu bilgi ve imgeleri
topluma yayarak, toplumun motivasyon potansiyelini yönlendirme gücünü elinde tutmaktadır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kitle kültürünün doğuşuna eşlik eden toplumsal perspektifte, radyo ve televizyon
tarihi incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1.
Radyonun ABD’de ilk kez politik bir araç olarak kullanılması Franklin
Roosevelt’in Başkanlık döneminde gerçekleşir.
a.

Evet

b.

Hayır

2.

Roosevelt seçim öncesi radyoda kac yayın yapmıştır?

a. 89
b. 28
c. 67
d. 43
3.

Aşağıdakilerden hangisi televizyon için söylenemez?

a.
Televizyonun görsel açıdan gösterdiği yeterliliği, olayların nedenlerini irdeleme
açısından da gösterir.
b.
Televizyon söylemi görsel sonuçlar bakımından güçlü, perde arkasındaki
nedenlerin sunulması bakımından ise zayıftır
c.

Televizyon söyleminde, dizisel anlatımın egemenliği söz konusudur.

d.

Televizyon sürekli yinelemelerle kitlelere ulaşır.

4.
“…………….. insanları, yapılandırılmış savlarla ya da sanatsal yönüyle değil,
söyleminin en önemli özelliklerinden olan anındalığı ve yinelemeleriyle etkisi altına
almaktadır.” Boş bırakılan yer egelemsi gerek ndoğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.

gazete

b.

radyo

c.

Televizyon

d.

telgraf
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5.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi radyo için söylemek doğru olmaz?

a.
Radyo merkezi sinir sistemine yayılarak derinlemesine etki yapan yönüyle,
eğlence aracı görevini televizyona bırakarak form değiştirdi.
b.
Radyo , haber bülteni, trafik verileri, hava durumu bilgileri, özel ilgi alanlarına
yönelik konseptli programlar ile insanları birbirine bağlayan başka bir boyuta geçer.
c.
Radyo televizyona göre kurduğu tek yönlü iletişimle daha soğuk bir iletişim
aracı olarak fonksiyonel farklılıklar göstermektedir.
d.
Radyo çoğu insanı kişisel düzeyde konuşmacı - dinleyici arasında bir iletişim ağı
kurarak etkiler. Bu radyonun dolaysız yanıdır. Özel bir deneyim sunmaktadır.

Cevaplar: 1.a. 2.b. 3.a 4. c. 5.a
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9. TELEVİZYON VE KİTLE KÜLTÜRÜ - II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. TELEVİZYON VE KİTLE KÜLTÜRÜ - II
9.1. Tüketim Kültüründe Popülerleşme Paradoksu: 60’ların “Karşı Kültür”ü
9.1.1. 60’ların Gençlik Kuşağını Yaratan Sosyal ve Kültürel Olaylar
9.1.2. Kitle İletişim Araçlarının Etkileri
9.2. Televizyon Öldüren Eğlence
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Televizyonun kitle kültürünün karşısında oluşan alternatif 60’ların karşı kültürü
neyi ifade ediyor?
2) Kitle kültürü ve popüler kültür nasıl oluştu?
3) 60’ların karşı kültürü nasıl popüler kültüre dönüştü?
5) Tüketim kültürü nasıl yaygınlık kazandı?
6) Televizyonun bu gelişmelerdeki etkisi nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Popüler kültürün inşası ve Tarihsel
1960’ların karşı kültürü toplumsal
ilişkisi
ardındaki
öğrenmek

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

perspektifte Literatür okuması
olayların
detayları

Televizyon özelinde kitle Konulara eleştirel bir bakış Literatür okuması
iletişim araçlarına yönelik ile bakabilme becerisi
eleştirel yaklaşımlar
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Anahtar Kavramlar


Karşı kültür



60’lar



Pop kültürü



Televizyon
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Giriş
Dünya tarihinde 1960’lı yıllar, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel bir değişim
sürecinin toplamını ifade etmektedir. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, Batı
toplumlarında ikinci bir rönesans olarak da adlandırılabilecek bu yıllar, beraberinde getirdiği
değişimlerle dünyanın bugünkü yapısının şekillenmesinde önemli rol oynamıştır.
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, Avrupa bir güç merkezi olarak dünya politika
sahnesinden çekilmiş, yerini sonraki yirmi yıla damgasını vuracak ABD ve Sovyetler Birliği
arasındaki iki kutuplu bir sisteme bırakmıştı. İki ülke arasında kapitalizm ve komünizmin
küresel egemenlik mücadelesi ve güç dengelerinin belirlenmesi olarak da
değerlendirilebilecek bu savaş ruhu yalnızca politik değil ekonomik, sosyolojik ve kültürel
ortama da yansıdı. Savaştan her bakımdan yıkık çıkan Avrupa devletleri bu iki süper devletin
çevresinde kümelenerek, sürecin beraberinde getirdiği Soğuk Savaş etkisi içinde birbirleriyle
ideolojik bir mücadeleye girdiler. Soğuk Savaş döneminde, savaş ekonomisi, nükleer
silahlanma ve savaş stratejileri uygulanmış, bunlar için gereken teknolojik altyapı bu
donanımının araştırma ve uygulamasında görevli bilim adamları, teknik ekipler ve işçiler,
kendileri için belirlenen görevlerde ülkeleri için tam bir güvenlik sağlamak amacıyla
çalışmışlardı. Bu duruma tepki olarak Soğuk Savaş’ın zirvesini işaret eden 1961 yılında,
Amerika’nın 60 eyaletinde nükleer silahlara karşı bir protesto eylemi düzenlenmiş ve yaklaşık
50,000 kadın, ‘‘Women Strike For Peace-Kadınların Barış Grevi’’ adı altında biraraya
gelmişti.
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9.1. Tüketim Kültüründe popülerleşme paradoksu: 60’ların “Karşı
Kültür”ü
Günümüzde Batı demokrasileri olarak adlandırılan demokrasi anlayışının temelleri
1960‘lara uzanmaktadır. İkinci Dünya Savaşı’nın geride bıraktığı yıkımın ardından insanlık,
dünyada varolan değerler ve inançlar sistemini sorgulamaya başlamıştır. 1960’larda yaşanan
köklü değişimler, eskiye ve geleneksel tutuculuklara bir başkaldırının sonucu olarak ortaya
çıkmıştır. Bu dönemde, bilim ve teknolojideki etkin ve radikal buluşlar, dünya politikasının
gergin ve çatışmacı ortamı, sosyolojik ve kültürel alanlardaki devrimci oluşumlar birbirleriyle
doğrudan ya da dolaylı etkileşim alanları içinde yeryüzünün çehresini önemli ölçüde
değiştirmiştir. Dönemin bu gelişmeleri temelinde, Beats kültürü ve popüler kültürle olan
bağını incelemenin büyük önemi vardır.
Bu kuşağın başlıca temsilcilerinde nolan Liverpool çıkışlı bir müzik grubu olan
Beatles, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana oluşmaya başlayan ve toplum içinde kendini
çeşitli şekillerde gösteren köklü değişimin belirgin bir işaretiydi. Sosyologlar sonraları o
dönemdeki bu değişimi ‘‘yaşantı toplumu’’ kavramıyla açıklamaya çalıştılar. Bu olgu
gündelik yaşamın gerçeği ile başa çıkmanın yolu olarak büyük ölçüde yaşamdan keyif alma
üzerine kurulu yeni bir yaşam biçiminin toplumsal üretimiydi. Giderek daha geniş kitleler
tarafından benimsenen bu haz ilkesi, yeni değerlerle eski değerleri çatışma içine çekerken,
gençler ve yaşlılar arasındaki uçurumun derinleşmesine sebep oldu. İngiliz Komünist
Partisi’nin yayın organı Daily Worker tarafından ise bu müzik devrimci bir protesto ve
proleter sınıfın yükselen sesi olarak tarif ediliyordu. Bütün bu gelişmelerin ardından beat
müziğiyle ilgili tartışmalar sürerken bu kültüre ait toplumsal sınıflar bu müzikte her şeyi
buluyordu. 1950’li yılların kararsızlıkları ve tedirginlikleri artık gerilerde kalmış, büyüyüp
gelişen bir medya sistemi ile yeni müzik kültürü de toplum yaşamında kendini hissettirmeye
başlamıştı. Müzik piyasalarının ve medyanın örgütlü çalışmaları bir yana, Beatles gibi müzik
grupları savaş bunalımlarından yorgun düşen 60’lar kuşağının deneyimlediği ruhsal boşluğu
doldurmaya çalışıyordu. Bu imaj, buhranlı bir dönemin acılarından sıyrılmak, hayata yeni bir
bakış, heyecan ve umut getirmek isteyen toplulukların arayışına en uygun yanıtın simgesi
olmuştu.

9.1.1. 60’ların Gençlik Kuşağını Yaratan Sosyal ve Kültürel Olaylar
Bütün bu politik gelişmelerle beraber, 1960‘ların sosyal ve kültürel ortamlarını
hazırlayan birçok etkenden bahsedilebilir. Bir yandan ABD, dünya liderliği yarışında
kapitalizm ruhunu dünyaya yayma politikası çerçevesinde Vietnam’da savaşa girerken, diğer
yandan ülkede 50’li yılların konformist politikalarına ve Vietnam Savaşı’na karşı büyük
reaksiyon gösteren genç bir nesil yetişmekteydi. Amerika’da bir karşı kültür hareketinin
ortaya çıkmasına neden olan bu gençlik hareketi büyük bir sosyal devrim halinde tüm Batı
dünyasına yayılmaya başlamıştı. ‘‘Hippiler’’ olarak anılan ve bu alt kültürün sosyal devrim
hareketine dâhil olan gençler daha özgür, demokratik ve sevgi dolu bir toplum için devlet ve
her türlü otoriteyi sorgulamışlardır. Talepleri arasında kadınlara ve azınlıklara daha çok hak
149

ve özgürlük tanınması da vardı. Yeraltı basını da bu karşı kültür hareketi ve dayanışmasını
birarada tutmakta büyük rol oynamıştır.
Değerlerin kazanılması adına verilen sembolik savaş esasen kültürel değişimin çıkış
noktasından hareket etmekteydi. 60’lı yılların gençlik ayaklanması toplumun içerdiği güç
ilişkilerinden ziyade yaşamdan keyif alma ilkelerinden kaynaklanıyordu. Aslında Atom
Bombasına ve Vietnam Savaşı’na karşı oluş ve ABD’deki vatandaş hakları hareketi gibi
politik temalar da söz konusu olmasına rağmen, bu çatışmanın merkezini, yaşam ve sevince
düşman bir rasyonalizm teması oluşturuyordu. Dokunduğu herşeyi ekonomik ve teknokratik
amaca yönelik bir biçimde şekillendiren bu rasyonalizmin temelini, muhafazakâr anne
babalarının yaşamlarında anlamlandırılma ihtiyacı duyan bir gençlik vardı. Yeni neslin
bireyci yaşam algısı, hayatı daha özgür, huzurlu, mutlu ve haz odaklı bir şekle sokabilme
amacı taşıyordu.
Batı toplumlarında standart model haline gelen çekirdek aile ve bu aile modeli içinde
ve dışında geçirilen boş zamana yerleştirilen aktiviteleri belirleyen strateji, savaş sonrasındaki
hayatı yönlendirmeye başlamıştı. Bu durum özellikle savaşın ardından büyük bir demografik
patlamayla ortaya çıkan gençliğin ayrı bir toplumsal tabaka olarak oluşturduğu gençlik
kültürünü ticari amaçları için kullanmayı hedefleyen medya, toplumdaki değişimin öncüsü
olmakta henüz yetersizdi. Yeni gelişmekte olan medya dünyası hâlâ geleneksel toplumun
tutucu düşünce sisteminin etkisi altında olup, yeni nesile yön vermekle ilgili oldukça
bilinçsizdi. Endüstri sektörlerinin durumu da medya dünyasından farklı değildi. Piyasaya
sunulan tüketim malları gençlerin ihtiyaçlarına hitap edebilmekten oldukça uzaktı.
Bu durumun tersi ancak 1960’lı yıllardan sonra geçerlilik kazanmaya başlayacaktı.
İkinci Dünya Savaşı galibiyeti Amerika’yı dünyadaki en güçlü ülke yapmıştı ve endüstri
alanındaki üretim hızına hiçbir ülke rakip değildi. Gayrı safi milli hâsılası 1950 yılında 273
trilyon dolar iken 1960 yılında 517 trilyon dolara yükselmişti. Ev sahibi olabilmek daha kolay
olmuş, yeni evliler ve genç aileler, gelişen ekonomik durumdan yararlanarak kentlerin dışında
hızla büyüyen banliyölere taşınmaya başlamıştı. Bu dönemde maaşlara yapılan % 20 artış,
insanlara buzdolabı, televizyon ve çamaşır, bulaşık makinesi gibi cihazlara sahip olma fırsatı
vermişti. Araba fiyatları da ucuzlamış ve yaygınlaşmıştı. Önceleri sadece zenginlerin
ulaşabileceği kolej öğrenimi sıradan bir Amerikalının ulaşabileceği bir yere gelmişti; daha iyi
kariyer ve yüksek maaş fırsatları yaratılmıştı. Ekonomik baskılardan kurtulan Amerikan
nüfusunun büyük bir bölümünü oluşturan ailelerde çocuk doğum sayısında ani bir yükseliş
olduğuna dikkat çekti. ‘‘Baby Boom’’ olarak adlandırılan bu dönemde yaşanan sosyoekonomik değişimler ortaya yeni bir gençlik pazarı çıkardı. Öte yandan sosyal yorumcular ve
gazeteciler sürekli panik yaratan gündemleriyle en son ‘‘gençlik suçlarını’’ örnek göstererek,
bunların ulusların ahlâki ve kültürel çöküşüne bir işaret olduğunu belirtiyorlardı. Bu
gelişmelere ek olarak geleneksel işçi sınıfı toplumunun da benzeri bir şekilde çözülmesi eşlik
ediyordu. Kent içlerinin gecekonduları temizlenip halk banliyölere yerleşirken, ev ile iş, ev ile
dinlenme ve ebeveynler ile çocuklar arasındaki mesafeler artmaya başladı. Bu aralığı gençlik
kültürü doldurdu.
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60’lardaki sosyal, ekonomik ve kültürel değişimle beraber genç kuşak eski kuşağa
olan tepkisini, İngiltere’de uzun yıllar boyu kabul gören Viktoryan ahlâk kurallarına bir
başkaldırı, ABD’de ise Vietnam Savaşı’na karşı bir protesto hareketi şeklinde göstermiştir.
Evrensel sevgi ve barışı dünya görüşü olarak benimseyen bu karşı kültür hareketi, varolan
tüm geleneksel düşünce kalıplarına aykırı duruşlarıyla Amerika’da ortaya çıkarken, buradan
İngiltere’ye ve diğer Batı ülkelerine hızla yayılarak toplumsal devrimlere yol açmıştır. San
Fransisco, California’da biraraya gelen ve kendilerini ‘‘hippiler’’ olarak tanımlayan bu özgür
düşünce hareketi, içinde Beat edebiyat akımının, Doğu mistisizminin, cinsel devrimlerin,
uyuşturucunun ve müziğin etkilerini barındıran evrensel bir harekete dönüşmüştür. Avrupa
ülkeleri arasında bu özgürlük hareketinden en çok etkilenen ülke, ABD ile geçmişe dayanan
ortak dil, din, etknik köken ve kültürel bağları bulunan İngiltere’ydi.
1950’li yıllarda televizyon, küçük radyo ve plakçalar gibi elektronik cihazlar
ucuzlayıp yaygınlaşmış, 1960 yılına kadar neredeyse her eve girmişti (Christopher, 2006, 2).
Televizyon programları, popüler müzik ve filmler kültür ürünleri olarak artan bir ivmeyle
kitlesel izleyiciler için üretilmeye başlanmıştı. Hafif eğlence ihtiyacını karşılamak için
popüler romanlar, kadın magazinleri, sansasyonel gazeteler, karikatür ve komik magazinlerin
üretimi ve satışı artmıştı. Ayrıca tam zamanlı istihdam sayesinde ekonomik bağımsızlığı
erken yaşlarda kazanmak kolaylaşmıştı. Yeteri derecede parası olan gençler kendilerine ait
yeni bir dünya, bir gençlik kültürü yaratırken, ticari işletmeler gençler için ürün pazarlamaya
başlamıştı. Eğlence ve zevk için harcayacak parası olan bu kuşak için buluşma yerleri olarak
kahve barları ve müzik barları açıldı. Plak-çalar, radyo ve giyim bu sınıfsız gençlik kültürü
için gerekli araçlardı. İkinci Dünya Savaşı kalıntılarının üzerinden genç bir kuşak ortaya
çıkıyordu ve bu kuşak yeni ticari kültürün doyumsuz tüketicileriydi. Bu değişimin en açık
işaretlerinden birisi 1953 dolaylarında İngiltere’de ‘‘Teddy Boy’’ların ortaya çıkışıydı.
Bunlar, göz alıcı takımlarıyla işçi sınıfı alt kültürüydüler. Gazetelerde sıklıkla rapor edilen
şiddet çatışmalarına konu olan Teddy Boy’ların tehditkar ve acımasız davranışları olduğu
söylenmekteydi. Kitlesel medya Ted’lerle ilgili haberleri verirken esas amaçları olan satışları
artırmak için halkı şoke edecek imajlar sunuyordu. Christopher’e göre, ahlâki çürüme ve
kültürel çöküş endişelerine rağmen 1950’lerin sonunda tüketim toplumu kesin olarak
kurumlaştı ve toplum değişim geçirmeye hazır hale geldi. Bu toplum, bireyci ve zevk arayan
etiğiyle on yılın başındaki kolektivist ve tasarrufçu görüşlerle tam bir tezat içindeydi.
Rock’n’roll müziğinin Amerika’dan ithalinin İngiliz gençlik kültürleri üzerinde büyük etkisi
olmuştu. Tutkunları arasında Teddy Boys veya Teds olarak bilinen ‘‘New Edwardians’’da
vardı. Kadife yakaları ve cepleri, uzun ve ayrıntılı ceketleriyle Kral Edward VII dönemi genç
aristokratların tarzını yeniden canlandırıyorlardı. Bu ceketler Amerikan taşra giyim tarzıyla
birlikte kullanılıyordu: çizme bağı kravatlar, dar boru pantolonlar, renkli çoraplar, lastik
tabanlı ağır süet ayakkabılar, İngiliz markalı ‘‘brylcream’’ saç şekillendirici ile yağlanmış,
yukarı ve geriye taranmış saçlar... 1950’lerdeki İngiltere’nin tekdüze sokakları, kahve barları
ve sinemalarındaki görüntüleri oldukça süslü bir manzaraydı. Ted’ler, uyum, tasarruf ve
otoriteden hoşlanmıyorlar ve bazen de sokak kavgalarına karışıyorlardı. Medya onları asilikle
bağdaştırıyor ve toplum için bir tehdit olarak görüyordu. Özellikle de müzik tercihleri, giyim
tarzları ve davranış şekillerinde ortaya çıkan zevk ve görüş farklılıklarıyla gazetecilerin
‘‘kuşak çatışması’’ olarak adlandırdıkları olguyu temsil ettiler.
151

(Edwardian dönem; Birleşik Krallık'ta Kral VII. Edward'ın hükümdarlığında 1901 ile
1910 yılları arasını ifade eder. Victoria devrinden sonra gelir, yaklaşık 1880 yılından ve I.
Dünya Savaşı'nın 1914'deki başlangıcına veya savaşın 1918'deki bitişine kadar uzatılır. VII.
Edward’ın gezmeye olan düşkünlüğünden dolayı, bu devir Avrupa'da sanat ve modadaki
değişimin ilk modern adımları atıldı. 1909-1912 yılları arasında Pablo Picasso öncülüğünde
Kübizmin doğuşu gerçekleşti. E.M. Forste,Galsworthy, Shaw, Ibsen ve Pinero gibi yazarlar
ilk
modernist
kitaplarını
yayımladılar
(Edwardian
Promenade,
‘’Edwardian
Era’’[18.10.2012]).
O yıllarda İngiliz toplumu hala son derece konformist ve gelenekçiydi, bazıları bu
değişimlerden dolayı heyecanlı ve meraklı olsa da birçokları sosyal düzenin bozulması ve
otoritelerinin kaybolmasından endişe ediyordu. BBC yeni müziğin tanıtımı için birşey
yapmıyordu ve başlangıçta müzik basını da meclis ve kilise kadar saldırgandı. 1950’lerin
başlarında İngiltere’nin önde gelen müzik magazini Melody Maker açıkça Rock’n Roll’u
eleştirmiş ve caz müziğini ciddi popüler müzik olarak tanımlamıştı. Bill Haley’den sonra,
Elvis Presley, Buddy Holly, Eddie Cochran ve Jerry Lee Lewis gibi diğer Amerikalılar da
İngiltere’de büyük ün kazanarak milyonlarca plak sattılar.
1960’larda artık modern gençlik, popüler kültür ve değişen hayat tarzları temelde
ABD’nin büyük kültürel hegemonyasını yansıtır hale gelmiş/getirilmişti. Kültürel devrimin
önemli bir boyutu, sosyo-ekonomik olarak sanayileşmiş dünyanın kuşkusuz her yere,
kapitalist ve sosyalist bölgelere ve gelişmekte olan ülkelere yayılmasıydı. Kültür endüstrisi
kavramını çevreleyen bu iz, küresel kültür göçünün temel yapıtaşını oluşturmuştur. Kültürel
devrimin çok yönlü yapısının karşı kültür ayağı ise, 1956 yılından başlayarak Vietnam
Savaşı’yla etkisi doruğa yükselen ve dünyadaki yerleşik değerlerin karşısına insanlığı ve
insanlık düşüncelerini özgürleştiren yeni değerler ve yapıtlar koyması bakımından önemlidir.
Karşı kültür kavramı, 60’lı yıllarda gelişen ve 1967-70 yılları arasında önem kazanan
alternatif orta sınıf gençlik kültürlerini- hippiler, çiçek çocukları-karışımını ifade eder. Orta
sınıf gençliğinin isyanını temsil eden karşı kültür, seçkin, kararlı ve doğrudan dışavurumcu
olma eğilimindedir. Karşı kültür kuşağı, toplumsal ideolojiler yanında 60’lı yıllarda moda
endüstrisini de baş aşağı etmişti. 21.yy’ın logo ve marka çılgınlığının tam tersine karşı kültür
kuşağı içinde yer alan hippiler, sokak kültürünü yansıtan ucuz ve rahat giysileri tercih
etmişlerdi. Bir meslek veya sınıfı temsil eden üniformalar yerine hayal güçlerini yansıtan
kişisel kostümler bu dönemde yaygınlaşmıştı. Geçmişe göre erkeklerin giyimi daha renkli,
kadınlarınsa daha rahattı. Renkli, yamalı, saçaklı ve boncuklu giysileri aslında özgürlük
arayışları ve protestolarını da temsil ediyordu. Boncuk ve saçaklar aynı zamanda
kızılderililere olan saygı ve özentiyi yansıtırken, batik tekniğiyle ürettikleri tişörtler, Hint ve
Afrika kültür ve tekniklerinden ödünç alınmıştı. Fakat bu dönemin modaya yansıyan en
dikkate değer yeniliği saçtı. Uzun saç, gençler arasında karşı duruşun en mükemmel
sembolüydü. Bir zamanlar kurum karşıtı sayılan şeyler artık popülerdi. Bu dönemin üniversite
öğrencileri arasında beliren eğilim, erkeklerin keçisakalı ve bere takıp tütünlerini kendilerinin
sarması, kızlarınsa siyah leotard giysiler giyip orta sınıf kültürünün güzellik salonlarına bir
tepki olarak saçlarını uzun ve kuaförsüz bırakmalarıydı. Amerika’da aylak dolaşmayı seven
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çılgın, aydınlanmış bir hippi kuşağı doğmuştu. Her yerde otostop yapan, pejmürde halleriyle
farklı bir zarafet sergileyen bir kuşaktı bu. Onların kaybedecek bir şeyi yoktu ve düşmekten
korkmuyorlardı.
Seçkinler, 50’li yıllarda gelen rock’n’roll, blues ve country müzik türlerini aşağı
sınıfın zevkleriyle bağdaştıran orta ve yüksek sınıfın öncülük edeceği bir ulusal ahlâki
çöküşünden endişe etmeye başladılar. 1959 verilerine göre, gençlik harcamalarının % 90’ı işçi
sınıfı zevki ve değerleri tarafından belirleniyordu. Kültürel değişimin merkezi konumunda yer
alan müzik, özellikle de rock müziği 50’li yıllardan başlayarak 60’lı yıllar ve sonrasına kadar
uzanan bir dönemde hiçbir popüler veya elit sanatın başaramayacağı kadar gençleri içerisine
çekmişti. Müzik bir anlamda şiiri pratik bir gerçek yaparak gençleri bir araya getirmiş,
aralarında sesler ve sözel imgelerden oluşan bir bağ kurmuştu. Pop müziği savaş sonrası
dönemi kuşaklarının kucakladığı bir kitle sanatı olur.

9.1.2. Kitle İletişim Araçlarının Etkileri
Kitle medyasının en önemli araçlarından olan televizyon, 60’lı yılların sosyo- kültürel
devriminin hayati bir bölümünü oluşturuyordu. İletişim teknolojilerindeki devrimlerin içinde
önemli bir yer işgal eden küçük çanak uydu sistemli televizyon yayıncılığının yaygınlaşması,
dünyadaki eğitim reformları ve ekonomik gelişmişlikle orantılı olarak izleyici kitlesinde
önemli bir artışa sebep olmuştu. ‘‘1950’lerde Amerika’da nüfusun yalnızca % 9’u bir
televizyona sahipken, 1960 yılında bu oran % 87’ye ulaşmış, 1970’li yılların başındaysa
ülkede televizyonsuz ev kalmamıştı.
Amerika Birleşik Devletlerinin aksine 60’lı yıllarda televizyon ve radyo yayıncılığında
İngiltere sosyal realizm akımının etkisi altında kalmış, bu akım yalnızca televizyon ve
radyoyla sınırlı kalmayarak, edebiyat, tiyatro ve sinemaya da yansımıştı. 1961’den itibaren
politik hiciv televizyon ve radyo yayınlarında serbestiyet kazanmış ve ilk politik hiciv
magazin dergisi ‘‘Private Eye’’ yayına başlamıştı. 1963’ten itibaren devlet kanalı BBC’de,
politika, din, kraliyet ve cinsellikle ilgili konuları içeren programlardaki yasak kaldırılmıştı.
Aynı yıl içerisinde yayınlarda Beatles çılgınlığı patlak vermişti. 60’lı yıllarda sinema ise,
dönemin sosyal değişimi ve geçişken değerlerini yansıtıyordu. Bu süreci temsil eden eğlence,
moda, rock müziği, sivil hak mücadelesi ve eylemleri, Uzak Doğu Savaşları ve Soğuk Savaş
birçok filme konu olmuştur. Bunlar arasında Vietnam Savaşı, sivil hak hareketleri, kadın
hakları hareketi, Andy Warhol ve pop-art, Haight-Ashbury yaşam tarzları ve hippiler, işçi
ayaklanmaları ve protesto eylemleri vardı.
60’lı yıllarda cinsellikle ilgili birçok tabular, sosyal ve yasal engeller zayıflamaya
başlamıştı. Pornografi yasaları yüksek mahkeme kararlarıyla kaldırılmış, sonucunda da
kitaplarla filmlerde her türlü dil ve anlatım serbest bırakılmıştı. Bu dönemde doğum kontrol
hapının geliştirilmesi toplum hayatında önemli bir değişimi yarattı. Jack Kerouac, Beatles’ın
kariyerinde önemli rol oynarken, anti-materyalist ve ruhani arayışlarını içeren Beat felsefesi
ile Bob Dylan ve Pink Floyd gibi birçok 60’lı yıllar dönemi müzisyenini de etkilemiştir.
Kendi sözleriyle Dylan: ‘‘Yolda’yı 1959’da okumuştum. Herkesin olduğu gibi benim de
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hayatımı değiştirdi’’ demişti. Fakat Beat kuşağının bir edebiyat akımı olarak ortaya
çıkmasıyla bir moda ve heves olarak ticarete dönüştürülmesi arasındaki zaman neredeyse bir
göz kırpması kadardı. Beat’ler ortaya çıkar çıkmaz medya onları bir moda çılgınlığına
dönüştürdü. Bunun doğal sonucu olarak da; kadın erkek ayrımcılığından ırkçılığa, toplumsal
eşitsizlikten sınıf ayrımcılığına, eşcinsel ve zencilerin dışlanmasından, kadınların cinsel
özgürlüğüne kadar pek çok konuda bir karşı duruş oluşturmuşlardı. Topluma sundukları öneri
ve kendi yaptıkları ise, dünyayı kasıp kavuran yoğun tüketimi reddetmek, daha fazla sanat ve
meditasyondu. Bu felsefe ve hareket sadece edebiyatla sınırlı kalmayarak sanatın başka
alanlarına da yayıldı. Film yapımcıları, yönetmenler, ressamlar, müzisyenler, yayıncılar,
yayınevlerinde çalışanlar ve medyanın diğer kolları da bu akımla dalgalandı. 1960’lar
döneminin bu hızla kendini dönüştüren kültürel değişimleri içinde Beat yazar ve şairlerinin,
rock’n’roll ve popüler müzik üzerinde derin ve kalıcı etkisi oldu. Ancak birçok karşı kültür
akımının başına gelen gibi önceleri isyankar, burjuva baskılarına karşı bir tepki olan Beat
akımı, zamanla ana akım (mainstream) tarafından ele geçirildi ve yok oldu.

9.2. Televizyon “Öldüren Eğlence”
Kitle iletişim araçları, genel bir yaklaşımla yazılı ve sözlü basın olarak ayrıma tabi
tutulmuştur. Bu ayrıma göre, günlük ya da periyodik olarak yayınlanan gazete, dergi, kitap
vb. gibi basılı yayınlar ‘yazılı basın’, radyo ve televizyon ise ‘sözlü, görsel, işitsel’ basın
olarak nitelendirilmektedir. Öte yandan bilgisayar kullanımı ve dolayısıyla bilgisayar ağının
hızlı gelişimine paralel olarak internet ortamında yapılan yayıncılık hızla gelişme
göstermekte, günümüzde artık geleceğin yayıncılığını sadece, digital teknoloji kavramının
yönlendirip yönelendiremeyeceği fikri tartışılmaktadır.
Öte yandan bilginin üretilmesi, yayılması ve saklanmasının artık bilişim teknolojileri
ile gerçekleştiği çağımızda, bu teknolojiler içerisinde televizyon görsel ve işitsel duyulara
yönelik bir kitle iletişim aracı olması nedeniyle hala toplumsallaşma sürecinde önemli bir yere
sahip. İcadından bu yana toplumda özellikle gençler ve çocuklar üzerinde yaptığı olumlu ve
çoklukla da olumsuz etkiler üzerine iletişim ve toplum bilimciler araştırmalarını
yoğunlaştırdığı televizyon ile ilgili iletişim araştırmalarının geldiği noktada günümüzdeki
hakim görüş; iletişim araçlarının kendilerinin bizzat zararlı olmaktan çok iletilen mesajın,
alıcının/izleyicinin konumuna, yetişme koşullarına, yaşadığı ortama, kişisel birikime ve aldığı
eğitime vs. göreli etkisi olduğu yönünde ağırlık kazanmaktadır.
20. yüzyılın en büyük buluşları arasında yer alan televizyonun en önemli işlevleri
arasında eğlendirmek ve öğretmek sayılmaktadır. Bunun dışında televizyon, bireylerin
kendilerini tanıyabilmelerine, kişiliklerini geliştirebilmelerine, ortam hazırlayan, zaman
zaman onlara düşünme ve eleştirme fırsatı veren önemli bir araç olarak ortaya çıkmıştır. Bu
genel kanıya karşın gelişen başka bir yaklaşım ise; “Bütün modern kitle iletişim araçları,
enformasyon haberleşme hepsinin virütik bir gücü vardır ve bu güç bulaşıcıdır”
(Baudrillard,2000:21) yönündedir. Buna göre kitle iletişim araçlarının topluma ortak imgeler,
duyarlılıklar, zevkler, beğeniler, alışkanlıklar, zihin ve davranış kalıpları, ortak değerler
taşıdığını savunulurken, bu araçların bunu sadece içerikleri yoluyla yapmadığı, doğalarının ve
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işleyiş mekanizmalarının bu bağlamda son derece belirleyici bir işlev gördüğü yönündedir.
Yine bu görüşe göre batılı toplumların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen iletişim
araçlarının belli bir toplumun dünyaya bakışını yansıtan araçlar olduğu gözönünde
bulundurulunca bu yaklaşımın batılı olmayan toplumlarda da aynı şekilde doğru olduğunu
söyleyebilmenin güçleştiği savunulmaktadır. Başka bir kültürün ürünü olan ve bu kültürün
dünyaya, hayata ve eşyaya bakışını yansıtan modern kitle iletişim araçlarının batılı olmayan
ve kendi anlam haritaları alt üst olmuş toplumlardaki bireyler ve özellikle de gençler ve
çocuklar üzerinde hayal dünyalarını ve hayata bakışlarını, zihin yapılarını tahrip edici etkileri
de kültürel yabancılaşmaya sebep olabileceği savı söz konusudur.
Teknolojinin onu üretenin düşünce sisteminden ve yaşam tarzından bağımsız olduğu
görüşüne karşı olan bu bakış açısına göre, sosyal ve kültürel yaşamda büyük değişikliklere yol
açan teknolojinin, kendine özgü değerler sistemine sahip olduğunu unutmasıyla
başlamaktadır. Televizyonun icadının ilk zamanlarında, 'Televizyon kültürü şekillendirir mi,
yoksa yalnızca yansıtır mı?' sorusu pek çok araştırmacı ve toplumsal eleştirmen tarafından
ilginç bulunurken televizyon zamanla bizim kültürümüz haline gelmeye başladıkça, bu soru
da geçerliliğini büyük oranda yitirmiştir.
Televizyona dair bütün eleştiriler, televizyonun kendisinden çok, televizyonun
içeriğine yöneliktir. “Televizyonun epistemolojisi büyük oranda dikkat çekmemekte, onun
kurduğu sanal dünya bize artık tuhaf gelmemektedir…Televizyonun bilgi, hakikat ve
gerçeklik tanımlarını o kadar gözü kapalı kabul etmekteyiz ki ilgisizlik bize anlamlı
görünmekte, tutarsızlık ise özellikle akıllıca davranmak gibi gelmektedir.” (Postman,1994:
27). Bu görüşe göre, televizyon insanı pasifliğe itmekte ve insanda güçsüzlük hissi
doğurmakta; sadece dünyadaki ya lükse ya da şiddete vurgu yaparak, kendi doğurduğu ve
beslediği kitle kültürünün değerlerini izleyicilere empoze ederek kişiliklerini
temellendirmektedir.
Mc Luhan, Postman gibi iletişim bilimcilere göre sorun, televizyonun bize eğlendirici
temalar sunması değil, bütün temaların eğlence olarak sunulmasıdır ve bu da bambaşka bir
sorunu beraberinde getirmektedir. Eğlence, televizyondaki her türlü söylemin üst –
ideolojisini oluşturmaktadır. Neyin gösterildiğinin ya da hangi bakış açısının yansıtıldığının
hiçbir önemi yoktur. Her şeyin üstünde tutulan varsayım, hepsinin bizim eğlenmemiz ve haz
almamız gözetilerek sunulmasıdır.
Nitekim Neil Postman, ‘Öldüren Eğlence’ adlı yapıtında “Teknolojik imkanlarla
ufukları genişleyerek, dünyayı gözlemeye, dünyayı izlemeye başlayan insanlar, kendi
komşusunu, kendi mahallesini, kendi yöresini görmez, görse bile önemsemez duruma
gelmiştir. Dünyayı yakından izlemeye başlayan bu insanların gözlem ufukları genişledikçe,
gözledikleri olaylarla katılımları ve müdahale imkanları azalmaktadır. Bütün bu insanlar
bilerek veya bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek tek bir sıfata sahip olmaktadırlar:
Dünyaya seyirci olmak! Dünyayı ve dünyadaki olayları sadece seyretmek!” diyerek durumu
özetlemektedir.
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Bireyleri toplumsallıktan çıkarak ve tek başınalaştırdığı tezine göre medya,
yalnızlığın, kaygı uyandırıcılığının iletişimle ilgili temel kaynakları kişilerarası iletişimin tek
yönlü hale gelerek bir iletişim sağnağına dönüşmesi, iletilerin anında tüketimi fiziksel olarak
yalnızlaşma ve enformasyonun bütünsel bir bilinç yaratma olanağını ortadan kaldırması
olarak tanımlanabilmektedir.
KİA’ları bilgiyi yayarken aynı zamanda imge satarak toplumu yönlendirme hakkını
ellerinde tutmakta ve izleyici hiç farkına varmadan kitle iletişim araçlarından yayılan
bilgilerle başka toplumların başka kültürlerin hayat standartları yaşam biçimleri birbirleriyle
ilişkileri davranış kalıpları sosyal sorunları ve tüketim alanları konusunda bilgilerle
donanmaktadır. Bu ifadeden yola çıkılarak denilebilir ki, Televizyon bir ortak kültür
sayesinde insanları birleştiriyormuş gibi görünse de onun eylemi toplumu hücrelerine bölüp
ayrıştırıcı niteliktedir.
Teknoloji toplumlarının kültür üretim araçlarından biri olarak televizyon toplumsal
yapı içerisinde gün geçtikce hedef kitlenin yaş ortalamasını düşürerek en çok çocuk ve
gençleri etki altına almaktadır. Bu yönüyle izler kitle üzerinde yaydığı ikonografik imaj ve
mesajlarla kalıcı etkiler yaratmaktadır. Televizyon ve çocuk arasındaki ilişkide çocuğun
sosyo-ekonomik düzeyi, çocuğun aktivitesi, zihinsel kapasitesi, yaşı, cinsiyeti, grup ilişkiler,
ihtiyaçları ve genel kişilik özellikleri gibi faktörler belirleyici olmaktadır. Bu bağlamda ‘etki’
izleyicide mesaj göndericinin amaçladığı kriterlere göre meydana gelen değişim olarak
tanımlanabilmektedir. Böylece çocuk, hem zihinsel gelişim sürecini tamamlamamış olması
açısından hem de yaşantı ve deneyimlerin azlığı nedeniyle dış çevresinde gelişen olayları
gerçeğe uygun olarak algılamayla ilgili sorunlar yaşayabilmektedir.
Televizyona ilişkin bir diğer altı çizilen sosyolojik sorun ise; kültürel alışverişin
teknolojiden farklı olarak, tek yönlü değil, iki yönlü olmasına ilişkindir. Kültürün
fonksiyonunu dikkate almadan sosyalleşme olmayacağı gibi, sosyalleşip bir bütünlük
kuramamış toplumların ileriye dönük hamleler yapması da mümkün değildir. Bu bağlamda
kültürel çalışmaların, hem geçmişe hem de geleceğe yönelik yürütülmesi gerekmektedir.
Televizyonla ilgili bir başka sorun ise; haberciliğin kamusal önemi, duygusal
eğlenceliklerin ön plana çıkarılmasıyla yok edilme sürecine girmiştir. Özellikle tecimsel
televizyon kanallarının çıkışı ve artışıyla sertleşen rekabet koşullarıyla doğru orantılı olarak
gelişen iletişim sektörü kendine hızla yan kollar üretmektedir. Artan talep doğrultusunda bu
talebi ticari bir obje olarak değerlendirmek adına medya dünyasının önemli bütçeler ayırıp
geliştirdikleri pazarlama ve iletişim stratejileri doğrultusunda hedef kitlelerinin sosyal,
psikolojik ve biyolojik yapısına göre izleyicisine özel, farklı programlar üretilmekte olduğu
gözlenmektedir.
Gerek ülkemizde, gerek dünyada yapılan araştırmalar özellikle çocukların televizyon
izleme sıklığı ve alışkanlığının kişiliğin oluşması sürecinde bir tehdit olduğu görüşüyle,
televizyonun olumlu bir uyarım, bildirim ve eğitim kaynağı olmasının yanında aile içi ve dışı
toplumsal etkileşimi en alt düzeye indirdiğinden çocuğun sosyal gelişimine olumsuz etkileri
üzerinde durulmaktadır. Uzmanlar özellikle, çocuk üzerinde zihinsel, duygusal ve sosyal
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etkiye sahip olan televizyonun, denetimli olarak izletilmesinin olumlu, gelişigüzel
izletilmesinin ise, olumsuz etkileri olduğunu belirtmektedirler.
Bunun yanısıra ülkelerin toplumsal yapıları ve buna bağlı olarak televizyon
yayınlarının biçim ve içeriğine göre bu etkilenmeler farklılıklar gösterebilmektedir. Özellikle
Türkiye gibi egemen kültürlerin ürettiklerinin uygulayıcısı olan, okuma alışkanlığının
yerleşmediği, az gelişmiş bir tüketim toplumunda dış kaynaklı yayınların yarattığı kültür
erozyonu etkisi öne çıkmaktadır.
Televizyon, tek yönlü iletişimiyle özellikle izleyiciyi savunmasız yakalamaktadır.
Bilinçli bir yetişkin ile henüz bilinci oluşmamış bir çocuğun televizyondan etkilenme
oranlarının aynılığı tartışmaya açık bir konudur. Yetişkinlerin çoğu televizyonu eğlenmek
amacıyla izlerken, çocuklar eğlendirici buldukları televizyonu izlerken, televizyon, onlar için,
içine doğdukları yaşamı tanıyıp anlamaya çalıştıkları bir pencere olmaktadır ve bu pencerede
sadece istenilenler istenildiği kadar gösterilmektedir.
Televizyonun, zaman, uzam yitimi ve bireyin yabancılaşması ilişkisi boyutuna
bakıldığında “…video etkileşimli ekran mültimedya, internet, sanal gerçeklik; karşılıklı
etkileşim bizi her yandan tehdit etmektedir. Her yerde mesafeler birbirine karışmakta; zıt
kutuplar, sahneyle salon, eylemin başkahramanları, özneyle nesne ve tabii gerçekle gerçeğin
sureti arasındaki mesafeler kalkmaktadır…” (Baudrillard,2000:130) Televizyonun sunduğu
olayların gerçek zamanlı yayınıyla yaratılan kararsızlık ve güvensizlik olayların tarihsel
boyutunu alıp götüren ve onun belleğini çalan sanallık yaratmaktadır.
Günümüzde, geliştirilmiş üretim tekniği sayesinde görüntülerin kısa süreli
yinelenmeleri, yavaşlatılmaları, hızlandırılmaları rahatlıkla yayın içine monte
edilebilmektedir. Böylece görsel devinimler, görüntü sentezi ve montaj sayesinde yapay bir
biçimde üretilir olmuştur. Teknik sayesinde giderek kolaylaşan zaman işlemleri zamanlılık
görünümü altında kendi estetik zaman yapılarını kazanmış, istenildiği gibi sekanslar monte
edilebilir hale gelmiştir. Böylece gerçek zaman taşıyıcısı olarak algılanmaya başlanan
televizyonun gösterdiklerinin gerçekten o anda olup bittiği izlenimi ağırlık kazanmaktadır.
Diğer bir değişle, “Her şey yapma, yapay, sentetik ve aynı zamanda yine de gerçekti. Hızla
değişen teknolojiler sayesinde dünyanın büyük medyatik olarak üretilmiş bir simülasyonunda
görüntü ve gerçeklik iç içe geçti.” Böylece geliştirilmiş sahneleme stratejileriyle yeni bir
gerçeklik üretilmektedir.
Buna göre “Televizyon, insanın bakışını uzatabilme istemini konu edinen endüstriyel
çağın ilerlemiş evresindeki bir ürünüdür. Sadece insan bakışının yeni bir araçsallaştırılmasını
değil bu bakışın gövdeden kısmen koparılışını, yerine tekniğin geçirilişini de imler. Diğer bir
değişle, görme görenden koparılarak nesneleşmiş, teknik gelişmeyle “uzaktan görme”
donanımının bir ucunda görüntüleri gören ve içine alan insanoğlu artık bu görüntülerin
kaydedilişini kendisi yönetemez hale gelmiştir, böylece başkalarını hazırladığı görüntülerin
sunumuyla görüntü üretimi ve görüntü alımı birbirinden ayrılmış ve insan üretimine
yabancılaşmıştır.
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Diğer bir ifadeyle, Televizyon insanlara tamamlanmamış bir dünya sunmakta ve
insanları sürekli olarak dünyayı yeniden inşa etmeye zorlamaktadır. İnsanın günlük yaşamda
gördüğü şeyler doğasının gereği bir bütün ve sabittir. Günlük yaşamda karşılaşılan imgeler
orada öylece insanlar için durmaktadır. Oysa televizyon daha hızlı bir biçimde insanları
günlük yaşamdan uzaklaştırmakta ve böylelikle başka dünyalara alıp götürmektedir. Diğer bir
değişle, Yazı ve söz çağrıştırma yöntemini kullanmaya devam ederken televizyon çizgileri
seçmekte, açıları sertleştirmekte, bütün olasılıkları kendi tercihleri doğrultusunda en aza
indirmektedir. Sadece ender rastlanır bir dikkate sahip televizyon izleyicisi plandan plana
imajdan imaja geçişlerde başka olasılıkların da varolduğunu hatırlayabilir
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir önceki bölümün devamı niteliğindeki bu bölümde de kitle kültürü popüler kültür
nasıl oluştu 60’ların karşı kültürü nasıl popüler kültüre dönüştü tüketim kültürü nasıl
yaygınlık kazandı televizyon ve reklamın bu gelişmelerdeki etkisi nelerdir tarihsel boyutuyla
incelendi.
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Bölüm Soruları
1.

“Televizyon; Öldüren Eğlence” adlı eserin yazarı kimdir?

a.

Neil Amstrong

b.

Natalie Portman

c.

Nancy Sinatra

d.

Neil Postman

2.
Aşağıdakilerden hangisi 60’ların karşı kültürü olan gençlik kültürü için
söylenemez?
a.
60’lardaki sosyal, ekonomik ve kültürel değişimle beraber genç kuşak eski
kuşağa olan tepkisi ile doğmuştur.
b.
İngiltere’de uzun yıllar boyu kabul gören Viktoryan ahlâk kurallarına bir
başkaldırı, ABD’de ise Vietnam Savaşı’na karşı bir protesto hareketi şeklinde kendini
göstermiştir.
c.

Amerika’da ortaya çıkan kültür bu coğrafya ile sınırlı kalmıştır.

d.
Evrensel sevgi ve barışı dünya görüşü olarak benimseyen bu karşı kültür
hareketi, varolan tüm geleneksel düşünce kalıplarına aykırı duruşlarıyla ortaya çıkar.
3.
“San Fransisco, California’da biraraya gelen ve kendilerini ‘‘…………..’’ olarak
tanımlayan bu özgür düşünce hareketi, içinde Beat edebiyat akımının, Doğu mistisizminin,
cinsel devrimlerin, uyuşturucunun ve müziğin etkilerini barındıran evrensel bir harekete
dönüşmüştür”. Boşluğa gelmesi gerken doğru ifadeyi yazınız.
4.
Uzmanlar özellikle, şağıdakilerden hangisi üzerinde televizyonun çok büyük
zihinsel, duygusal ve sosyal etkiye sahip olduğunu söylemektedir?
a.

Yaşlı

b.

Genç

c.

Kadın

d.

Çocuk
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5.

Aşağıdakilerden hangisi televizyonun işlevlerinden biri olamaz?

a.

Eğlendirme

b.

İletişim kurma

c.

Haber verme

d.

Eğitme

Cevaplar: 1.d. 2. c. 3. hippi 4. d. 5. b
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10. DÜNYADA REKLAMIN TARİHSEL GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Dünyada Reklamın Tarihsel Gelişimi
10.2. Dünyada ilk reklam örnekleri
10.3. ABD’de Reklam Endüstrisinin Gelişimi
10.3.1. ABD'de 1870-1900 Arası Reklamı Etkileyen Gelişmeler
10.3.2. Kitlesel Üretimin Artması ve 20. Yüzyılda ABD'de Reklam
10.4. Kronolojik Olarak Reklam Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar

166

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
olmuştur?
3)

Dünyada Reklamın Tarihsel Gelişimi nasıl olmuştur?
Reklamın ilk başladığı yer olarak ABD’de reklam tarihsel gelişimi nasıl
Dünyada ilk reklam örnekleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Dünyada Reklamın Tarihsel Reklam tarihine genel bir Literatür okuması
Gelişi
bakış
ABD’de
Reklam

Dünden

Dünyada
örnekleri

ilk

Bugüne

reklam Reklam
örnekleriyle Literatür okuması + örnek
reklamın tarihsel gelişimini olay incelemesi
kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar


Reklam



Tarihsel olaylar



Reklam endüstrisi
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Giriş
Antik çağdan günümüze düşünce boyutunda reklam örneklerinden profesyonel
anlamda satış destek, tanıtım, duyuru etkinlikleri ile başlayan reklamın serüveni tarihsel
perpektiften ele alınmıştır. Bu paralelde dünyadaki ilk örnekleri de incelenmiştir.
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10.1. Dünyada Reklamın Tarihsel Gelişimi
Geçmişin bugünü yorumlama ve anlama konusundaki katkısının reklam kavramı
açısından da geçerli olması reklamın geçirdiği evreleri, bir başka deyişle; tarihsel gelişimini
incelemeyi zorunlu kılmaktadır. Reklam ve reklamcılık tarihi oldukça gerilere götürülmekle
birlikte reklamcılık modern endüstriyel dünyaya ait tüketim stratejisinin önemli bir parçasıdır.
Reklamın tarihsel sürecine bakıldığında, Neolitik Çağ'da (M.Ö. 5000) insanların
barınma, yiyecek, giyecek gibi temel fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla birbirleriyle
ticari ilişkilerde bulunduğu, böylece o yıllarda bile satış işlemini gerçekleştirebilmek için
reklamdan yararlanmış olabilecekleri savı hakimdir. Daha sonraları ise, çiftçiler, çobanlar ve
avcılar tarafından ziyaret edilen yerleşik köylerde yapılan çömleklerin de satın alındığını
veya mübadele edildiğini, bunun ise bir duyuruya gerek olduğunu bunun da "word of mouth"
reklamın ilk uygulaması olduğu savı hakimdir. Babil'deki İ.Ö. 3000'de ayakkabıcılar,
yazıcılar ve merhem tüccarlarına ait kil tabletler ilk örnekler olarak değerlendirilmektedir.
Teb Harabeleri'ndeki mezar kalıntılarından Mısırlı'ların üzerine mesajlarını yazacakları
papürüse sahip oldukları anlaşılmaktadır. Kaçan bir kölenin ardından verilen 3000 yıl
öncesine ait “hırsızı yakalayana ödül vaad” eden ilan ilk reklam örneklerinden biri olarak
reklam tarihinde yerini alır. Yine Pompei'de yapılan kazılarda ortaya çıkan yapılacak
gladyatör yarışlarını duyuran duvar posterleri, eski Roma ve antik Yunan'daki ilan
niteliğindeki reklamlar örnekleri olarak sayılmaktadır
M.Ö. 5000 ile 1450 yılları arası rastlanan yazılı örnekler de Gutenberg'in matbaayı
icat ettiği 1450 yılına kadar reklamların çoğu (word of mouth) ağızdan ağıza olduğu
yönündedir. Çünkü toplumun çoğunluğu okuma-yazma konusunda yetersizdi bu nedenle
reklam sokaklarda dolaşarak ve seyyar satıcılık yaparak sözlü iletişimle karşılanıyordu. Bu
nedenle iletilerin geniş kitlelere ulaşımını sağlayan matbaanın icadı, okuryazar oranının
artması, kitlesel üretimi olanaklı kılan sanayi devriminin gerçekleşmesi, küreselleşme ile
onun itici gücü olan teknolojik gelişmelerin hızlanması ve de üreticilerin farklı pazarlara
yönelme çabaları, reklamın gelişimini etkileyen temel unsurlar tarihsel süreçte yerini alır.
Özetle reklam kavramının tarihsel geçmişiyle ilgili kesin olarak söylenebilecek şey,
bir şeyleri satma çabasının reklamın arkasındaki itici güç olduğu gerçeği ile reklamın
köklerinin Neolitik Çağ'a kadar götürülebileceğidir. Bu bakış açısıyla Eski Mısır, Babil,
Roma ve Yunan'daki çığırtkanlar WOM'un ilk örneklerini oluştururken, açıkhava
reklamlarının tarihi ise duvarlar resimlerine dayandırılabilir.
Ortaçağda ürün ambalajlarının sadece ürünü korumaya değil, aynı zamanda
işletmelerin kendilerini tanımlamalarına da yönelik kullanıldığı dükkanlar duvarlarına ve dış
cephelerine yapılan boyama, şekil, levha gibi materyaller kuramsal imaj ve kimlik
göstergelerinin ilk örnekleri olarak değerlendirilebilir. Öyle ki bu Uygulamalarla markaları
birbirinden ayırarak bugünkü deyimle farlandalık yaratmak ve duyurma çabası görülmektedir.
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Sanayi devrimi ve sonrasında hızla artan bir ivmeyle kitlesel üretimin artması, satış
alanlarının giderek büyümesi beraberinde gelen küreselleşmenin etkisiyle üreticilerin yeni
pazarlara açılma çabası, medyada yaşanan gelişmeler, popüler kültürün kendini yeniden
üretme özelliği, reklamın gelişimine katkıda bulunan temel göstergeler olarak okunabilir.
Yine üretilen ürünlerin tüketicilerle buluşturulmasında reklamın katkısının farkına varılması
ise bilimsel reklamcılığın gelişmesinin ardındaki bir diğer faktördür. İletişim
teknolojilerindeki gelişmeye ek olarak rekabetin artması, reklamı doğrudan etkilemiş, her bir
iletişim kanalı, kısa sürede reklam ortamı haline dönüşmüştür. Serbest piyasa ekonomilerinde
birbirine benzeyen ürünler için farklılıklar yaratma rolünü üstlenen reklam böylece
pazarlamanın da dikkat çeken unsuru haline gelmiştir.
İşletmelerin ilan ve duyuruları temelinde başlayan reklamdan kitlesel üretime geçişle
birlikte tüketimin yönlendirilmesi hatta arzın planlanmasında bile yararlanılması, reklamın
tüketici davranışlarının bilim olarak incelenmesine de katkıda bulunmasına neden olmuştur.
Bu yaklaşımla hedef pazarın doğru tanımlanması, reklam stratejisinin temel öğesi haline
gelmiştir. Nitekim yazı karakterleriyle oynayarak titrek bir yazıyla yazdığı ve eşit uzunlukta
olmayan üç veya dört satırlık duyurularıyla, ilk illüstrasyonları kullandığı kabul edilen
Benjamin Franklin’in özellikle kadın seçmen davranışlarını etkilemek için kullandığı
bilinmektedir.
Bu bilgiler ışığında Klepner, “Reklamcılık” adlı eserinde Reklamı üç temel dönemde
inceler:
• Pazar Öncesi Dönem: Ürünlerin mübadcie edildiği tarih öncesi dönemlerden 18.
y.y.'ın ortalarına kadar alıcı ve satıcıların oldukça ilkel yöntemlerle iletişim kurduğu dönem.
Bu dönemin büyük çoğunluğunda tabletler, çığırtkanlar en yaygın iletişim kanalları olarak
reklamın amacına hizmet etmişlerdir. Ancak bu dönemin sonuna doğru basılı medyadan
yararlanılmaya başlanmıştır.
• Kitle İletişim Çağı: 1700'lerin ortalarından itibaren 20.yy.'ın başlarına kadar
reklamcılar, giderek artan olanaklarla başlangıçta basılı medya daha sonraları ise işitsel ve
görsel medya ile daha geniş kitlelere, daha hızlı biçimde ulaşma şansını yakalamışlardır.
• Araştırma Çağı: Son 70 yıldır araştırma olanaklarının artmasıyla reklamcılar, niş
pazarlara; daha küçük segmentlere, kişiye özel mesajlarla ulaşma olanağını elde etmişlerdir.
Modern iletişim teknolojisi, etkili reklam kampanyalarının temelini oluşturur.

10.2. Dünyada İlk Reklam Örnekleri
İlk ve ortaçağda reklam çok ilkel şekilde ve genellikle sesli reklamlarla yapılıyordu.
Sesli spotlarla başlayan reklamcılık marka ve amblemlerin gelişmesiyle değişik medyalara
yönelmiştir. Özellikle ortaçağ esnaf loncaları kalite kontrol esasını getirince markalama
(ürünü damgalama, işaretleme) vazgeçilmez bir olgu haline geldi.
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• Gutenberg’in matbaayı icat etmesi reklamcılıkta büyük bir çığır açmıştır. Bu sayede
el ilanları basılıp çoğaltılmış, daha geniş kitlelere ulaşma imkânı doğmuştur.

•
• İlk duvar afişi 1480’de Londra’da bir kilisenin kapısına asılmıştır. Bu afiş rahipler
için hazırlanan bir kitabın ilanıdır (The Pyes of Salisbury Use).

• Bilindiği kadarı ile ilk gazete ilanı 1525 yılında Almanya’da yayınlanan bir ilaç
reklamıdır. Çok ileri bir görüşle reklam yaptıracak müşterinin reklamlarının bir ajans
tarafından yönetilmesi düşüncesi ilk kez Fransız düşünürü Montaigne tarafından 1588 yılında
ortaya atılmıştır. “Birisinin satılık incileri varsa, bir hizmetçi ya da Paris’e seyahat için
başvuracağı bir büroya ihtiyaç vardır”.
• İlk reklam ajansı 1812 yılında Londra’da kurulmuştur. İlk Amerikan ajansı ise 1841
yılında Philadelphia’da kurulmuştur. 1920’li yıllarda reklamcılık büyük bir hızla gelişmeye
başlamıştır. Sloganların reklam dünyasına girmesi bu dönemdedir. Bu dönemin önemli bir
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gelişmesi olarak radyo bir reklam aracı haline gelmiştir. 20’li yıllarda başlayan bu ivme
1940–1950 yıllarında televizyonun reklam ortamları arasına girmesiyle artış kazanmıştır.

• Dünyadaki örneklerine bakıldığında matbaanın icadından yaklaşık 40 yıl sonra
Londra’da, bir misyoner olan William Caxton'un, Paskalya için rahiplere hazırlanan kuralları
içeren ve kilisenin kapılarına yapıştırılan el ilanları ise İngilizce basılı açıkhava
reklamlarımnın ilk örneği olarak kabul edilmektedir. Almanya'da ise ilk basılı reklam örneği,
1525 yılında gizemli bir ilacın faziletleri göklere çıkaran bir kitaba ait haber broşürüdür.
• Belirli bir oranda talep yaratan üreticiler, dağıtım kanallarında perakendecilerin ve
satıcıların kendi markalarının satılması için yeni yöntemler aramaları da reklamın gelişimine
katkıda bulunmuştur. M.Ö. 6. Yüzyılda üreticisini tanımlayan amforalarda markalaşma
çabalarına ilk örnekleri olarak verilebilir. 1800'lerin sonunda ise markalaşma, ürünleri
diğerlerinden ayıran özellik olarak kendisini göstermiş ve Levi's (1873), Maxwell House
Coffee (1873), Budweiser (1876), Ivory (1879), Coca Cola (1876) perakendecilerin raflarını
dolduran markalar olmuşlardır.

10.3. Dünden Bugüne Reklamın Endüstrileşmesi
1704 yılında yayımlanan Boston Newsletter, reklama yer veren ilk Amerikan gazetesi
olarak kabul edilmektedir.
174

10.3.1. ABD'de 1870-1900 Arası Reklamı Etkileyen Gelişmeler
ABD'ye Avrupa'dan gelen reklam, özellikle tüketime dayalı anlayışın hâkim olduğu
ekonomik yapı nedeniyle belki de en hızlı gelişimi bu ülkede göstermiştir. Klepner'e göre
19.yy.'a tarım ülkesi olarak giren ABD'nin, yüzyılı endüstrileşmiş ve kendi dağıtım
kanallarını oluşturmuş bir ülke olarak tamamlaması ile reklam endüstrisinin gelişmesi
arasında önemli bir ilişki vardır. Böylece reklamın yeni dönemi başlar. Ulaşımda yaşanan
gelişmeler ve nüfus artışının yanısıra buluşlar ve sanayileşme oranının yükselmesi, ABD'de
reklamın gelişimine hız veren önemli faktörler olmuştur.
Ülkedeki kanallar ve ırmaklar üzerine kurulan su yolu ile sağlanan ulaşım daha sonra
demır yollarının gelişimiyle ivme kazanır. Öyle ki demir yolları, 1865 yılında 35.000 mil iken
1900'lerde 190.000 mile ulaşmıştır. Üç demir yolu hattı Missisipi'yi geçerek Atlantik'ten
Pasifik Okyanusuna ulaşımı sağlamıştır. Böylece üretim ve yerleşim alanları oluşmuş üetim
ve tüketim artmıştır.
Nüfus: 1970 yılında 38 milyon olan nüfus, 1900 yılında iki katı artarak tarihinde
olmadığı kadar hızlı artış göstermiştir. Özgür bırakılan köleler, tarımda, madende ve
fabrikalarda çalışan artan işçi nüfusu ve %30'u göçmenierden oluşan artan nüfusun yeni yapısı
farklı bir mozaikte olan yeni tüketici sınıflarını inşaa eder.
Üretim ve Buluşlar: Yine 1860 yılında 7.600 olan patent başvurusu, 1870'Ierde iki
katından fazla artarak 19.000 olmuş 1900 yılına gelindiğinde ise 42.000’ulaşmıştır. 1867
yılında 20 bin ton olan çelik üretimi ise 1900 yılında 10 milyon to-na ulaşmıştır. Yine enerji
tüketimiyle yaşam standardının arasındaki ilişkiyi ortaya koyan 1870 yılında 3 milyon beygir
gücü olan enerji tüketimi 1900 yılında 10 milyon tona yükselmiştir.
Dini Yayınlar: Sivil Savaştan birkaç on yıl sonra dini yayınlar, dergilerin öncüleri ve
en etkili gazeteler olarak yayınlarını sürdürür. O dönemde 400 kadar dini yayının toplam
tirajının 5 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dini yayınların okurları üzerindeki
etkisini fark eden ilaç firmaları, reklamlarında bu tür yayınlardan yararlanmışlar hatta toplam
reklamların %75'ini bu firmaların verdikleri bilinmektedir.
Medya: ABD’de gazeteler koloni döneminden bu yana popülaritesini korumaktadır.
1830'lu yıllarda Penny Press'in ortaya çıkması, 1846 yılında Richard Hoe'nun ilk rotatif baskı
makinasının patentini alması, 1871 yılında ise rulo kâğıdın her iki yüzüne basan ve kağıdı
katlama özelliğine sahip baskı tekniğinin gelişmesi, 19.y.y.'ın sonunda toplam tirajının
yaklaşık 10 milyon olarak tahmin edildiği %90'ını haftalık olan yerel haberleri içeren 10.000
gazetenin dağıtımının gerçekleşmesi anlamına gelir.
19.y.y.'ın son 30 yılında yaygınlaşan dergilerin artan tirajında; 1870'lerde %20'lerde
olan okuma yazma bilmeyenlerin oranının 1900'lerde %10'lar civarına düşmesinin önemli bir
etkisi olduğu söylenmelidir. 1875 yılında ise trenlerin posta hizmeti vermeleriyle dergiler de
farklı eyaletlerdeki okurlara ulaştırılabilmiştir. Hoe'nin rotary baskı makinasının düz baskı
makinasının yerini alması baskıya hız kazandırmış, 1876 yılında renkli baskıya yakın kalitede
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halftone tekniği ile fotoğraf üretimi renkli baskı kalitesine yakın görsel baskısının
yapılabilmesi dergileri hem okurlar hem de reklamverenler için cazip hale getirmiştir. Daha
yüksek gelir grubuna dâhil olanlara yönelik olarak yayınlanan Harper's Monthly, Atiantic
Monthly, Century ise başlangıçta sayfalarında yer alacak reklamlara pek sıcak yaklaşmasalar
da yüzyılın dönümünde Fletcher Harper dergisinin arka kapağı tamamen reklamlara
ayrılmıştır.
Popüler dergilerin İngiltere'deki başarısından esinlenen yayıncılar 1890'larda bugünün
kadın ve magazin dergilerinin öncüleri olarak kabul edilen dergilerden, 1902 yılı verilerine
göre , Munsey 600.000, Cosmopolitan 700.000, Delineator 960.000 tiraja, The Ladies' Home
Journal milyona ulaşan tirajlarıyla reklamverenlerin gözdeleri haline gelmiştir. Aradan geçen
yaklaşık yüz yıl sonra bakıldığında da reklama ayrılan sayfa sayıları bugünün rakamlarıyla
karşılaştırılabilir niteliktedir. O günün Harpers’ı her sayısında reklama 75 sayfa,
Cosmopolitan 103 sayfa, McClure's 120 sayfa ayırırken bugünkü verilere bakıldığında Ladies'
Home Journal 100, Readers Digest 75, Better Homes & Gardens 125 sayfa ayırdıkları
görülmektedir.
1970'lerde patentli ilaç reklamları en büyük reklam kategorisini oluşturmuştur. Sivil
Savaş sonrası ilaca olan gereksinimin artması ilaç üreticilerinin reklamverenlerin dikkatinden
kaçmamış 19.y.y.'ın sonuna kadar ABD medyasında en baskın reklamveren kategorisi ilaç
üreticileri olmuştur.

10.3.2. Kitlesel Üretimin Artması ve 20. Yüzyılda ABD'de Reklam
Fordizm kavramıyla literatüre gececek olan, 1913'te Henry Ford'un daha düşük
fıyatlarla araba üretimine başlaması gibi kitlesel üretim tekniklerinin artması, kitlesel
tüketimin dolayısıyla reklamın yolunu açmış, ürünü reklam kanalıyla öğrenen ve tüketen
tüketici profilini yaratmıştır.
1905 yılında reklamcılar halkın güveninin sağlanmasının etkili reklam üzerindeki
rolünü fark etmiş ve bugünkü reklamcılar birliği AAF American Advertising Federation’ın
temelleri atılır. Öncelikle AAF'ın başlangıcını oluşturan Associated Advertising Clubs of the
World 1911 yılında reklamda dürüstlüğün önemine dikkat çeker. 1910 yılında ise bugünkü
adıyla ANA (Association of National Advertisers) olarak anılan reklam dünyasının en önemli
isimlerinin üye olduğu Association of National Advertising Managers kurulmuştur. Öyle ki
bugün ulusal reklamların % 75'i ANA'nın üyeleri tarafindan gerçekleştirilmektedir. Uzun
yıllar reklam sektörünün lokomotifı olan Printers' Ink 1911 yılında yanıltıcı ve haksız
rekabete neden olan reklamların cezalandırılması gibi konuları içeren denetim kurallarını
hazırlamıştır. Bugün bile 44 eyalette gözden geçirilmiş haliyle yürürlükte olan düzenlemelere
daha 1911'de gereksinim duyulması da reklama verilen önem ve dolayısıyla o dönemdeki
yoğunluğu hakkında bilgi vermektedir.
1920'lerde ise, otomobil sanayi öncmli gelişme kaydetmiş, buzdolabı, bulaşık
makinası, traş makinaları gibi yeni ürünlerin pazara girmesine reklamın talebin arttırılması
çabası eşlik etmiştir. Radyonun yaygınlaşmasının da yeni reklam ortamı olarak reklamcıların
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hizmetine girmesine ve reklamcılığın gelişmesine katkıda bulunduğu söylenmelidir. 1929
yılında yaşanan Büyük Bunalım ise ekonomik ve sosyal yaşamda çöküşe neden olmuş üretim
ve tüketim durmuş ancak 1929 Bunalımı'ın reklam üzerinde önemli etkileri olmuştur. Başkan
Roosevelt'in radyoyu etkili bir iletişim olarak kullanması reklamın etkili bir mecraya
kavuşmasının müjdecisi olmasını sağlarken, bugün de yürürlükte olan küçük işletmelerle
büyük işletmeler arasında haksız rekabeti önleme çabaları ile gıda, ilaç ve kozmetik
sektöründe ambalaj ve marka kullanımının zorunlu hale gelmesi, reklamcılığın gelişimine
katkıda bulunmuştur. II. Dünya Savaşı sırasında pek çok ürünün karneye bağlanması, reklam
kısıntılarının temel nedeni olmuş, üretim daha çok askeri gereksinimler üzerine
yoğunlaşmıştır. Sivillerin desteğine duyulan gereksinim, reklama yer ve zaman sağlayan
medya, yaratıcı desteği veren ajanslar ve reklamcılardan oluşan War Advertising Council'i
yaratmıştır. Konseyin en başarılı kamusal hizmet kampanyasında, gereksiz ve dikkatsiz
açıklamaları önlemek için "The enemy is Listening" (Düşman Dinliyor), sloganı kullanılmış,
halk savaş bonoları almaya özendirilmiş, orman yangınlarını önleme konularında
bilgilendirilmiş, hurda metallerin toplanarak yeniden üretilebileceği anlatılmıştır. II. Dünya
Savaşı’ndan sonra endüstri canlanmış 1950 ve 1975 arası yine %38 oranında artan nüfus, kişi
başına %327 oranında artan gelir, ev satışlarında %47'lik artış, enerji tüketiminde %121'lik,
üniversiteye kayıt oranında ise %136 oranındaki artış, hava yolu taşımacılığında %963
oranında artış, iki ya da daha fazla sayıda araba sahibi olanların sayısında %300'lük artış,
bulaşık makinası sahibi olan evlerin sayısında %1.043'lük artış, klimalı evlerin oranında ise
%3.662 oranında artış gerçekleşmiştir. Kuşkusuz reklam sadece bu talep artışına etkide
bulunan bir faktör olmamış tüketimdeki bu artışlar da aynı zamanda reklamı da büyütmüştür.
N.W.Ayer & Son ve J. Walter Thomson kurucusu Francis Wayland Ayer, 100 yıl
önce bugünkü pazarlama anlayışı için önemli bir husus olan müşterilerinin reklam vermeden
önce müşterilerin beklentilerini açıklığa kavuşturmanın önemini vurguluyordu. Ve böylece
the American Newspaper Publishers Association'a üye olan gazeteler reklam ajanslarına
müşterileri için satın aldıkları yer adına %15 dolayında komisyon ücreti ödenmesi kararını
alıyor ve böylece ajanslara, gazetelere olduğu kadar müşterilerine de daha iyi hizmet
sunmalarını sağlıyordu. Sivil Savaş sonrası en etkili reklam ajanslarından söz ederken The
Boston Globe ve George Rowell'in adı ise mutlaka anılmalıdır. 1917 yılında Amerika
Reklam Ajansları Birliği (The American Association of Advertising Agencies) bu
anlamda ilk birlik olarak 111 üyesiyle faaliyetine başladıktan sonra reklam ajanslarına
yenileri katılmaya devam eder. 1921 yılında Bozell & Jacobs kurulmuştur. 1990'larda Bozell
Worldwide adını alan ajans günümüzde tam hizmet ajansı olarak reklam ve halkla ilişkiler
hizmeti vermektedir. Reklam üretiminde araştırmanın öneminin farkına varılması, George W.
Gallup'un 1932 yılında Young&Rubicom'a araştırma direktörü olarak atanmasıyla
somutlaşmış ve oldukça kapsamlı kamuoyu araştırmaları yönetilmiştir.
Reklamda Yaratıcılık Serüveni:1920'li yılların basılı reklamlarına bakıldığında
bugünün söze gereksinim duymayan reklamlarından farklılığı ilk bakışta görülmektedir. O
dönemde ürünün işlevini, özelliklerini anlatan yazı ağırlıklı, henüz görselliğe uyum
sağlayamayan içerikler reklamlarda dikkat çeken unsurlar olmuştur. Günümüzde ise görsel
etkinin önemini vurgulayan reklamlar yaratıcılığın çarpıcı örnekleri olarak ilgi görmektedir.
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Liberal ekonomik düzen içerisinde öneminin farkına vanlan reklamlar tüketici üzerinde
en etkili olacak biçimde tasarlanırken bilinçaltı reklamlar Ulusal Yayıncılar Birliği (National
Association of Broadcasters) tarafından 1958 yılında yasaklanmıştır. 1964 yılında ise the U.S.
Surgeon General sigaranın sağlığa zararlarıyla ilgili söylemleri The New Yorker ve diğer
dergilerin sigara reklamlarına yasak konmasıyla sonuçlanmış, yasaklar konusunda önemli bir
adım ise 1955 yılında bugünlere kadar hafızalarda kalabilen “The Marlboro Man”
kampayasıyla dikkat çeken sigara reklamlarına 1971 yılında gelen yayın yasağı ile atılmıştır.
1960'da ise Doyle Dane Bernbach'ın Volkswagen için geliştirdiği, metin yazan ve art
direktörün buluştuğu yaratıcı ekip çalışmalarını "Think Small" kampanyasıyla reklam
dünyasının dikkatini yaratıcılığa çekmiştir.

Think small
Kaynak: http://www.cheshiregroup.com/vwl960.html, 11 Kasım 2007
Reklamın vazgeçilemez unsuru yaratıcılık, gerek ajanslarda ekiplerle yaratılan
kampanyalann bir sonucu olarak, gerekse artan iletiler arasından sıynlabilmek, etkili
olabilmek ve dikkat çekebilmek için reklamcıların sığındığı liman olma özelliğini günümüzde
de korumaktadır. Reklam son üç yüzyıllık serüvenine göz atıldığında, popüler kültür ve
ekonomik sistem ve siyasal yapı ile etkileşimi en belirgin özellik olarak yaratıcılık dikkati
çekmektedir. Küreselleşmenin ajanslar üzerindeki etkisi, ajansların diğer ülkelerdeki
faaliyetlerine hız verirken diğer taraftan da birleşmelerin arkasındaki itici güç olduğu bu
eğilimin hızlandığı 1980'li yıllarda Saatchi & Saatchi, Ted Bates Worldwide'ı alarak
Dünya'nın en büyük ajansı haline gelmiştir.

10.4. Kronolojik Olarak Reklamcılık tarihindeki Önemli Olaylar ve
Örnekler
Reklamcılığın öncülerinden Joseph Addison, 1710 yılında Tatlere'e yazdığı bir
mektupla, reklamcılık anlayışını şöyle açıklıyor: "Reklam yazarlığı denen büyük sanat
okuyucuyu avlamak için keşfedilmiş en uygun metottur, Bu sanat olmasaydı birçok güzel şey
görünemez, kaybolurdu."


1710’da Spectator'da bir diş macunu söyle tanıtılıyor.
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Dişleri temizleyen bu eşsiz toz. İngiltere'de asiller ve kibarlar arasında büyük
memnuniyet uyandıracaktır."

Aynı yıllarda Amerika'da Paratoneri icad eden ve fizik tarihine adını yazdıran
Benjamin Franklin, 1729 da Pennsylvania Gazette'in ilk sayısında baş makalenin üstünde ilk
şömine ilanı verir.
"Soğuk havalar insanı tedirgin etmesinin yanı sıra tehlikeli sonuçlar da doğurabilir.
Bilhassa bütün gün evde oturan kadınlar, üşütüp nezle, grip gibi hastalıklara sık sık
yakalanarak genç yaşta çökerler. Özellikle Kuzey kolonilerinde çok yaygın olan bu duruma
mani olmak için Pennsylvania şöminelerini kullanın." Bu örnekte görüldüğü gibi Franklin,
günümüzün usta reklam yazarları gibi direkt olarak malın değil, dolaylı olarak, sıhhat ve
konfor temasını işlemek yoluyla, fonksiyonun reklamını yapmaktadır.

1841‘de ilk reklam ajansının kurulması ile daha bilinçli, planlı bir devreye girdi.
Palmer; 1845'de BOSTON. 1849'da NEWYORK'ta 2 şube açtı. Gazetelerden % 25 komisyon
alıyordu.

NEW HAMPSHIRE'li bir çiftçi çocuğu olan George P.Rowell 19. yüzyıl
ortalarında önemli reklam ajanslarından birini kurmuştur. Rowell'in ajansı Palmer'in aksine
yalnız basın değil, birçok sahalarda reklam faaliyetinde bulunuyordu. Medyalardaki reklam
yerlerinin tamamını toptan kiralıyor, sonra bölerek yüksek fiyatla reklam yapacaklara
satıyordu. Bu işteki başarısını gören birçok reklamcı bu rolü taklit ettiler. Amerikan
Reklamcılarının, ekonomi piyasasında önemli ve hayati rol oynaması bu sistemden de
beslenir.

Fransız ihtilali sonrasında ortaya çıkan sanayi devrimi ve sonucunda doğan
büyük endüstri ve dolayısıyla geniş tüketici kitleleri ihtiyacı 1880'den sonra fabrika
reklamlarının yaygınlaşmasını sağladı.

1575 - 1905 arası, reklamcılığın en süratli gelişme gösterdiği dönemlerden
biridir. Bu dönem ulusal düzeyde pazarlama devridir, bu devir büyük şehirlerin doğduğu,
demiryolunun Amerika'yı baştan başa sardığı dönemdir, özetle bu devir "Bırakınız yapsın"
devridir.

1840'da 200 bin nüfusu olan New York 1870'de 1.5 milyona. 1905'de 3,5
milyona çıkmış. Chicago, Pittsburg. Cleveland. Kansas ne Omaha bu devirde büyük şehir
hüviyetine bürünmüştür.

Amerika'da basın ilancılığı biraz geç başladı ama baş döndürücü bir süratle
ilerledi; 24 Nisan 1704 de Boston News Letter gazetesinde ilk ilanın çıkmasından sonra,
1820 de Amerika'da 532 gazete 9.635,000 Amerikalıya hitab ediyordu.

Erken dönem reklamları çoğu zaman abartılıydı; gazetelerde ve dergilerde
yayınlanan birkaç nükteli reklamı öne çıkarmak için pek çok şamatalı şeyler
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yayımlanıyordu. Örneğin Philadeiphia Sunday Gazette, 1877'de büyük Wannamaker
mağazasını alaya alan bir yapmacık reklamlar dizisi yayımlamıştı.
•
İyi bir yazar ve felsefeci olan Artemus Ward, 1900'de Sapolio sabunları için
meşhur "Lekesiz Şehir" kampanyasını uygulamıştır. Reklam metni açık, ayrıntılı ve esprilidir.
Calkins ve Holden, bunun ilk başarılı çıngıl olduğunu söyler:
•

"O lepiska saçlı ünlü bir hizmetçidir.

•

Lekesiz şehrin döşemelerini temizler,

•

İşini bitirdikten sonra bir değil, iki gözlük bile taksanız,

•

Tek leke bulamazsınız.

•

İşi yavaş da değildir

•

Çünkü Sapolio kullanır,"

•
Earnest Elmo Calkıns, temizlik firması Pheoebe Snow ve Lackawanna
demiryolları için bir seri reklam yapar. Reklamın metni şöyledir:
•
“Buffalo'ya deyin ki Sabahtan akşama kadar Antrasit yollarında seyahat ettiğim
halde Phoebe Snow sayesinde Eldivenim temiz kaldı”
•
düzenledi,

1905'te Calkins. Gilette traş bıçakları için ulusal düzeyde bir kampanya

•
Bir İngiliz icadı olan bisikletin Amerika'ya girişi yeni bir saha doğurdu. 189I de
Richard W. Sears. "mail-order" sistemiyle 100 milyon dolarlık bisiklet satışlarından en büyük
hisseyi elde eder.
•

1911’de Amerikan basının sekizde birini otomobil reklamları işgal ediyordu.

•
Reklam bütçeleri sadece basın sahasında 1946'da 3, 1950'de 5, 1960'da 11,6,
1963'de 13,2 milyar dolara erişir.
•
Reklamcılık uzmanı Julian Lois Watkins'in The World's 100 Greatest Advertisement/Dünyanın En Büyük 100 Reklamı için seçtiği dört büyük mağaza reklamının ikisi
Macy's reklamlarıydı. Bunların en ünlüsü, 1948 Noel'inde, "Ah, Sevgilim bunu almalıydın!"
diyen ve Macy mağazasından alınmış Noel armağanım açtıktan sonra kocasını öpen bir kadını
gösteriyordu. Watkins Macy's mağazasında çalışan Barbara Coliyer tarafından yazılan bu
reklamın, reklam çıkmadan önce ve çıktıktan sonra, müşterilerden çok sayıda mektup, telefon
ve kişisel ziyaret almalarına yol açtığı belirtiliyor.
•
Penny's mağazasının "Penny Düşüncesi" New York'taki perakende satış
mağazalarının başlattığı ilk ve en büyük kampanyasını oluşturdu.
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•
Lyman Bloomingdale yüzyılın başında, bütün trenlerin ve troleybüslerin üstünü
şu sloganla kaplatır;
•

"Bütün vagonlar Bloomingdales'e aktarma yapacaklar!";

•
1903 yılından sonraki dönem, pazarlama açısından reklamcılık literatürünün
hızlı geliştiği bir zaman dilimi olmuştu.
•
Reklamcılığın birdenbire büyük bir ivme kazanmasında en etkili faktörlerden
biri olan ilk ticari radyo istasyonu 1922'de WEAF adı ile kuruldu. 1924'te "N.W.Ayer and
Son" firması, EVEREADY saati adı altında ilk özel reklam programını hazırlar.
•

N. W. Ayer & Son bugünkü tam hizmet reklam ajanslarının, öncüsü sayılabilir.

•
Haksız rekabete karşı reklamcıların yayım organı Printers'ınk, baştan çıkmış,
aldatılmış reklamcıları ve asılsız taklit yayınları cezalandırmak için bir yasa hazırlamak üzere
anketörlerini görevlendirdi ve bu çalışma sonucu meşhur Printers'ınk nizamnamesi hazırlandı.
•
Tarım Dergisi örneğinde ilk kez gördüğümüz halkı yalan ve yanlış beyanlardan
koruma cabası, 1911 'de reklamcılık ahlakı konusunda çıkarılan bir yasaya kadar sürmüş, bu
yasanın çıkarılmasıyla birlikte Amerikan Reklamcılar Derneği "Truth in Advertising Reklamda Doğruluk" ilkesini benimsemiştir.
•
Tüketici haklarını korumaya yönelik ilk göstergelerden biri olan bu ilandan
sonra Milletlerararası Ticaret Odası'nın kendi kendine denetleme yoluyla uygulanacak,
hukuka uygun ticari ahlak kurallarını getirmeyi amaçlayan tutumu doğrultusunda 1937'de
yayımlanan, 1949, 1955, 1966'da tekrar gözden geçirilen bu ahlak yasası, sanayi ve ticaret
çevrelerinin ve reklamla ilgili tarafların toplum ve tüketiciye karşı sorumluluklarının
bilincinde olduklarının bir göstergesi olarak reklamcılığın tarihsel gelişim sürecinde yerini
almıştır.
•
1920'ler ise, reklamcılığın büyük bir hızla gelişmeye başladığı yıllar oldu. Bu
yıllarda pazarlama çalışmaları, satış ve reklamı da kapsayarak ön plana çıkmış, imalat kadar
önem kazanmıştır. 1919'da 2,282 milyar olan toplam reklam harcamaları, 1929'da 3.426
milyar dolara ulaşmıştır.
•
1920'li yılların reklamcılık açısından belki de en önemli olayı radyonun bir
reklam aracı olarak yerini almasıdır. Reklamcılığın birdenbire büyük bir ivme kazanmasında
en etkili faktörlerden biri olan ilk ticari radyo istasyonu 1922'de WEAF adı ile kuruldu.
1924'te "N.W.Ayer and Son" firması EVEREADY saati adı altında ilk özel reklam
programını hazırladı. 1930 yılında Amerikan halkının yarısı radyo alıcısına sahipti.
•
1930 yılı, beraberinde buhran ve ekonomik zorluklar getiriyordu. Bu dönem
reklamcılar açısından da oldukça zor ve mücadele ile geçmiştir. Reklamcılar önceki
dönemlere kıyasla çok daha sert ve gerçekliklerden uzak eleştirilere hedef olmuşlardır. Bunun
sonucu olarak da tüketicilerde satışa karşı bir direnme meydana gelmiştir. Aynı yıllarda
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reklamcılık açısından olumlu bir gelişme olarak A.C. Nielsen, George Gallup, Arch Crossley
ve Daniel Starch gibi kişiler tarafından araştırma şirketlerinin kurulduğunu görülür. Halkın
niçin herhangi bir markayı satın alıp diğerini almadığını, radyoların hangi saatlerde
dinlendiğini, bazı ürünlerin satışlarının belirli dönemlerde neden arttığını ortaya çıkarmaya
yönelik çeşitli araştırmalar yapmışlardır. Tüm bu olumsuz koşullar ve ikinci Dünya Savaşı'na
karşın, 1940-1950'lerde reklamcılık inanılmaz bir hızla gelişmiştir.
•
verdiler.

İkinci Dünya Savaşının başlamasıyla devlet ile reklamcılar bir kere daha elele

•
Televizyonun hem görsel hem işitsel özelliğe sahip bir araç olarak reklam
dünyasının hizmetine girmesiyle birlikte, reklamcılık, dev adımlarla büyüyen bir sektör
durumuna gelmiştir.
•
1949’da Printers' Ink'e göre 57.8 milyon dolara başlayan televizyon reklamları
1967'de üç milyon dolara erişmiştir, Amerika'da bu sıralarda her on eve bir renkli televizyon
alıcısı düşmektedir.
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Bölüm Soruları
1.
Reklamcılık tarihinde kurulan ilk tam hizmet reklam ajansı ……. kurulan
………….. ajans’tır.
2.

Tarihte ilk reklam faaliyeti olarak düşünülen etkinlik nedir?

3.

Matbaanın bulunması reklamcılığın gelişiminde nasıl bir etki sağlamıştır?

4.

Sanayi devrimi reklamcılığın gelişmesinde ve büyümesinde etkili olmuştur.

a-

Doğru

b-

Yanlış

5.
New York'taki perakende satış mağazalarının başlattığı ilk ve en büyük
kampanya ………… …………….. kampanyasıdır.

Cevaplar
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11. GLOBAL KÖY VE ENFORMASYON DEVRİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Enformasyon Devrimi ve Bilgi Toplumun Doğuşu
11.2. Bilgisayar ve İnternetin Bulunuşu
11.3. İnternet ve Kablosuz İletişim Teknolojilerinde Yaşanan Yenilikler
11.4. Küreselleşen Post - Endüstriyel Dünyada Kültür ve İletişim
11.5. Digitalleşen Bilgi - Teknoloji, İdeoloji ve Reklam
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Enformasyon Devrimi ve Bilgi Toplumun Doğuşu ne demektir?

2)

Bilgisayar ve İnternetin Bulunuşu neleri etkilemiştir?

3)

İnternet ve Kablosuz İletişim Teknolojilerinde Yaşanan Yenilikler nelerdir?

4)

Küreselleşen Post - Endüstriyel Dünyada Kültür ve İletişimin yeri ve önemi

5)

Digitalleşen Bilgi - Teknoloji, İdeoloji ve Reklam İlişkisi nedir?

nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Küreselleşen
Post
- Kavramsal bilgini yanı sıra Literatür okuması
endüstriyel dünyada kültür bilgiyi
analiz
ederek
ve iletişimin ilişkisi
yorumlama
becerisi
kazanmak
Bilgi
Teknolojileri
ile Sahip olunan kavramsal Literatür okuması
İdeolojik
düşüncenin bilgiyi sentezlemek suretiyle
Reklamla olan bağı
geliştirmek
Bilgisayar ve İnternetin icadı Bu icatların gündelik yaşamı Literatür okuması
nasıl etkilediğini kavramak
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Anahtar Kavramlar
•

Bilgisayar

•

İnternet

•

Enformasyon devrimi

•

Küreselleşme

•

Reklam
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Giriş
Endüstri toplumunun yapısı ve temel kurumları hızla değişmektedir. Kimi yazarlar bu
dönem için “bilgi toplumu”, kimileri “endüstri sonrası toplum” kimileri de “enformasyon
toplumu” tanımlamaları getirmektedir. 1980 sonrasından günümüze kadar gelinen bu
aşamalar “post kapitalist paradigmalar” olarak açıklanmaktadır. Öte yandan post kapitalizm,
endüstri ötesi toplum, esnek uzmanlaşma, ikinci endüstriyel bölünme, enformasyon toplumu,
kitle toplumu, serbest zaman (leisure) toplumu, programlanmış toplum, tüketim toplumu gibi
söylemlerle de bu dönem betimlenmeye çalışılmıştır.
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11.1. Enformasyon Devrimi ve Bilgi Toplumun Doğuşu
Bilgi toplumu, teknolojilerin gelişimiyle bilginin elde edilmesinin, işlenmesinin,
üretilmesinin ve çıktı elde edilerek bilgi sermayesi oluşturulmasının, bunun sonucunda
nitelikli insan faktörünün önem kazandığı, eğitimin sürekliliğinin önemsendiği, her alanda
bilgi ve teknolojinin kullanılarak toplumu ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal açıdan sanayi
toplumunun ötesine taşıyan bir gelişme aşaması olarak tanımlanabilir. Bilgi toplumu, iletişimbilişim devriminin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bilgi toplumunda, endüstri
toplumundan farklı olarak ortaya çıkan yapılar ve toplumsal değişmeler, beraberinde çeşitli
sorunları da gündeme getirmektedir. Bu sorunlar özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha çok
hissedilmektedir. Türkiye henüz bilgi toplumu olma yolunda teknoloji üretebilmek için
gerekli politikaları oluşturamamış ve araştırma ve geliştirme yatırımlarını gereken düzeyde
yapamamış bir ülke konumundadır.
Teknoloji ile bağlantılı bir kavram olarak toplumsal değişme ise, temelinde teknolojik
değişmenin yattığı, insanlar arası ilişkilerin değişmesidir. Kuramsal olarak, bu noktada, maddi
kültür ve maddi olmayan kültür ayrımı ortaya çıkmaktadır. Maddi kültür, bütün araç ve
gereçleri kapsar. Maddi olmayan kültür ise, gelenekler, inançlar ve manevi değerlerle
belirlenir. Hiç kuşkusuz, maddi olmayan kültürün ardında, belirleyici öğe, maddi kültürdür.
Maddi kültürün altında ise teknoloji yatar. Böylece teknoloji, insanlar arası ilişkileri
düzenleyen, anlamları, değerleri ve kuralları biçimlendiren güç olmaktadır . Teknoloji,
insanın var olma uğraşında, öncelikle bir olanak keşfi, bir olanak gerçekleştirmesidir. Onunla,
binlerce yıl fark edilemeyen olanaklar keşfedilmektedir: Gökyüzünde uçabilmek, uzayda
dolaşabilmek, denizin metrelerce derinliklerinde seyre dalmak, evrenin uzak bölgelerini
tanıyabilmek ancak bilim ve teknoloji ile olanaklıdır. Gerçekleştirilen olanaklar; icat edilen
teknolojik ürünler, mekanik, elektronik araçlar, fabrikalar, ulaşım ve iletişim araçları olarak
düşünülebilir .

11.2. Bilgisayar ve İnternetin Bulunuşu
Modernleşme ile birlikte inşa edilen küreselleşme mitinde önceleri insanlara aynı
metinleri, görüntüleri, sesleri iletme aracı olan kitle iletişim araçlarının icadını gördük.
Telegraf, telefon, fotoğraf, sinema, ofset baskı, radyo ve televizyon bu işe yararken
günümüzde bilgisayar ve ilişkili teknolojilerle kitle iletişim araçları ve bilgi işlem birbirini
tamamlayan teknolojilere dönüşmüştür. Bu sürecin tarihsel gelişimine bakıldığında analitik
makineden sonra geliştirilen pek çok elektronik tabülatör ve hesap makinesi aşamalı olarak
daha hızlı çalışmaya ve kullanım alanları genişlemeye başlamıştır. 1890’da ABD nüfus
sayımında elektronik bir tablolama makinesi olan Hollerith tabülatörü ilk kez kullanılmıştır.
Daha sonra bu şirketin özel firmalar için de tabülatörler üretmesi iş hacmini genişletmesine ve
IBM firmasının kurulmasına yol açmıştır. IBM örneği bilgisayar teknolojisinin ne denli hızlı
bir şekilde gelişip yayıldığını ortaya koymaktadır. Şirket ilk kurulduğu dönemde hükümete ve
büyük şirketlere işletme makineleri sağlarken 1952’de hesap makinesi işlevine sahip
bilgisayar satışına başlamış, 1961 yılına gelindiğinde ise 7 ayrı bilgisayar montaj hattı olan bir
üretim kapasitesine kavuşmuştur. Bilgisayarlar başlangıçta hesap makinesi olarak düşünülmüş
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olsalar da, ilk işlevsel elektronik dijital bilgisayarlar Soğuk Savaş döneminde askeri amaçlı
kullanılmıştır. Daha sonra Silikon Vadisi’nde geliştirilen teknolojilerle bilgisayarların
kullanım alanları da genişleyerek her türlü hizmet alanında yaygınlaşmıştır.
1950’lerin ortasında ABD genelinde bulunan birkaç yüz bilgisayar donanımının dörtte
üçü hükümet birimleri ve üniversitelerin kullanımındaydı. 10 yıl içerisinde donanım sayısı 35
bine çıkarken; imalatçılar, bankalar ve sigorta şirketleri gibi resmi olmayan kurumlar
bilgisayar sayısının üçte ikisine sahip hale gelmiştir. Böylece bilgisayarın kullanım alanları
muhasebe, satış, kredi, müşteri hizmetleri, üretim planlama gibi alanlara doğru genişlemiştir.
1960 yılında telekomünikasyon bağlantıları üzerinden kısıtlı olsa da ilk online
Uygulamalar başlamış; birkaç yıl içerisinde bu tür Uygulamaların sayısı ABD
genelinde 2300’ü bulmuştur .
Bilgisayar konusundaki gelişmeler devam ederken bir yandan da bilgisayarların
iletişim kurabilmesini sağlayan internetin oluşumu konusunda da gelişmeler yaşanmıştır. Ağ
teknolojisinin geliştirildiği dönemde ABD’de bir yandan telekomünikasyon ortamının
liberalleşme eğilimi söz konusuyken; bir yandan da Soğuk Savaş’ta üstün gelme ve
karşılaşılabilecek problemlere çözüm arama çabaları hakimdi. 20. yüzyılda telekomünikasyon
sisteminde yabancıların etkinliğini kısıtlamak amacıyla bu alanda hükümetin denetimi etkin
kılınmıştı. Ancak alandaki şirketler bu düzeni kısıtlayıcı bularak, 1950’lerin ortalarından
itibaren lobi faaliyetleri yürüterek ağ sistemlerinin işletlemelerin hedefleri doğrultusunda
yeniden yapılandırılmak üzere serbest bırakılmasını sağladılar. Böylece gelişmekte olan ağ
endüstrisi liberal eğilime dahil olmaya başlayarak daha geniş bir telekomünikasyon sistemine
doğru evrilmiştir.
Bankalar, sigorta şirketleri, petrol firmaları gibi şirketler işletme yapılarını ağlar
etrafında yeniden düzenlemiştir. Ayrıca hem şirketler hem de bürokrasi liberalleşmenin
etkisiyle de genişleyen bilgi teknolojileri endüstrisini ABD’nin küresel ekonomi politik
gücünün tazelenmesi için bir fırsat olarak görmüştür. Böylece bilgi teknolojilerinin dışa
açılması küresel bilgi altyapısını yeniden inşa etmeye doğru genişlemiştir. İnternet teknolojisi
böyle genişleyen bir liberalleşme alanında ve iletişim düzeninin merkezinde ortaya çıkmış
olsa da; oluşumunda serbest piyasa güçlerinin etkisi olmamıştır.
İnternet fikrinin ortaya çıkışı tamamen askeri amaçlar doğrultusunda gerçekleşmiştir.
1950’lerde Sovyetler Birliği ve ABD arasında nükleer bir felaketle sonuçlanabilecek ciddi bir
gerilim bulunmaktaydı. Soğuk Savaş döneminde nükleer savaşı göze alamayan taraflar,
teknolojik yeniliklerle birbirlerine meydan okumuşlardır. Olası bir savaşta nükleer bir patlama
iyonosferdeki radyo dalgalarıyla kurulan iletişimi saatlerce durdurabilir ve ülkenin
merkezileşmiş ulusal telefon ağını çökertebilirdi. Düşmanın karşı tarafın iletişimini
çökertmesiyle komuta kontrol sisteminin kesintiye uğraması diğer tarafın saldırıya cevap
vermesine engel olacaktı. Bu sorunun çözümü savaşları teknolojik yeniliklerle
kazanabileceğine inanan ABD’nin henüz 2. Dünya Savaşı döneminde kurmuş olduğu düşünce
kuruluşu RAND’de görev yapan Paul Baran’dan gelmiştir.
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Baran nörolojik teorileri model alarak nükleer saldırıdan etkilenmeyecek ve kesintiye
uğramayacak bir iletişim modeli önermiştir. Geleneksel iletişimde ağların kontrol noktaları
merkezlerde yer almakta, bağlantılar merkezden çevreye doğru kurulmaktaydı ve merkezin
vurulması iletişimin çökmesi anlamına gelmekteydi. Baran’ın önerdiği nörolojik model
merkeze bağlı olmayan her birimin bilgiyi diğer bir birime iletecek şekilde düzenlendiği bir
ağ sistemine dayanmaktadır. Bunun için de tüm iletişim altyapısının yeniden düzenlenmesi
gerekmekteydi. O dönemde bu çok mümkün olmasa da; daha sonra Amerikan İleri Araştırma
Projeleri Birimi (ARPA) Baran’ın kavramsal çalışmasını hayata geçirerek bilgisayarların
birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan ilk ağ olan ARPANET’i geliştirmiştir. İnternet
fikrinin kavramsal temelini ortaya koyan Baran’ın önemi önceden birbirinden ayrı olarak
gelişen bilgisayar ve iletişim teknolojilerini birleştirmeyi ortaya atarak merkezden merkeze
iletişim yerine kullanıcıdan kullanıcıya iletişimin kavramsallaştırılmasıdır.
1969’da askeri amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere oluşturulan ARPANET
internetin ilk atasıdır. 1970’lerin ortalarında ağın iletişim alanına doğru genişletilebilmesi için
ağ kullanımını düzenleyen TCP/IP protokolleri oluşturulmuştur. 1980’lerde ise ABD Ulusal
Bilim Vakfı (NSF), stratejik öneme sahip bu teknolojinin kullanım alanını üniversiteleri de
dahil edecek şekilde genişletmiştir. Böylece veri trafiği giderek artarken, ağın askeri payı
azalmış ve NSFNET adında ağın yeni ve sivil bir benzeri geliştirilmeye başlanmıştır. Bu ağ
hızlı bir şekilde üniversitelerin dışında hükümet birimlerine ve düşünce kuruluşlarına doğru
genişlemiştir.
Bütün bu gelişmelerin yanı sıra 1989 yılında Avrupa’da CERN’de Tim Barners-Lee
tarafından ‘world wide web’in (www) geliştirilmesiyle bilgisayarlarda depolanmış bilgilerin
birbirine bağlanması mümkün hale gelerek internet küreselleşmiştir. Böylece internet ticari
kullanıma da uygun hale gelmiştir. Günümüzde ise internet dünyanın her yerinden insanların
bağlandığı, veri alıp gönderebildiği, alışveriş yapabildiği, iletişim kurabildiği bir ortam olarak
yeni medya içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. İnternetin ortaya çıkışı ilk dönemlerinde
onun özgürlük, anındalık ve sınırsız alışveriş üzerine kurulu bir ‘siberalan’ ütopyası olarak
değerlendirilmesine sebep olmuştur. Buna göre internetin insanları birbiriyle bağlantılı
yaparak televizyonun kurduğu edilgen kitle kültüründen kurtaracağı düşünülmüştür. Ancak
önce askeri, daha sonra üniversite çevrelerini birbirine bağlayan internet sonraki süreçte
reklam ve finans mantığını taşıyan ticaret alanına ve politik alana hızlı bir yayılım gösterir.
Böylece internetin ticari ve politik potansiyeli onu bir ütopya olmaktan çok, tüketimin ve
kontrolün kitleselleştirildiği bir araca dönüştürmüştür.

11.3. İnternet ve Kablosuz İletişim Teknolojilerinde Yaşanan
Yenilikler
Teknoloji kavramının, “kültür” kavramından sonra, hemen her yazar tarafından
yeniden ve farklı bir biçimde tanımlanan önemli kavramlardan biri olduğu söylenebilir. Tüm
tanımlamalardan özetle, teknoloji “insanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek
amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle, bunlara ilişkin bilgilerin tümü” şeklinde
tanımlanmaktadır. Teknoloji bir mal veya hizmeti üretmenin toplumsallaşmış bilgisidir.
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Sözcük, Antik Yunanca’da zanaat, beceri anlamlarına gelen “techne” kelimesine bilgi
anlamına gelen “logos” ekinin eklenmesiyle oluşmuştur. Teknoloji ve teknik kelimesi çoğu
zaman eşanlamlıymış gibi kullanılmaktadır. Teknik ile teknoloji arasındaki fark, söz konusu
yapma, üretme bilgisinin toplumsallaşması noktasındadır.
Teknolojinin toplumsal gelişmelerden bağımsız olarak ele alınmaması gereği, iletişim
teknolojilerinin toplumsal bir süreç olan iletişimi tümüyle değiştirememesi gerçeği karşısında
bir kez daha önem kazanmaktadır. Yeni iletişim teknolojilerinin enformasyona erişimi ve
onun dağıtımını kolaylaştırdığı görülmektedir. Çağımızın en etkili araçlarından biri olan
internet ve kablosuz iletişim, eğitim, sağlık, ulaşım, ticaret gibi pek çok alanı etkisi altına
almış durumdadır. Bu alandaki hızlı gelişim ve yenilikler, pek çok toplumda, bu teknolojinin
toplumun kültürel yapısı ve değerleriyle bütünleşmesi sürecinde bazı sorunları da beraberinde
getirmektedir.
İletişim, günümüzde birçok disiplinin terminolojisi içinde yer alan bir kavram olduğu
için içeriği de oldukça zengindir. İletişim sürecinin bireyin ait olduğu toplumdan ve o
toplumu yönlendiren uluslararası kurumlardan etkilenmektedir. Öte yandan iletişim süreci
bireyin toplumsal yaşamıyla birlikte ortaya çıkmakta, toplumsal ilişkileri yönlendirmektedir.
İletişim teknolojileri denildiğinde, genellikle, iletişim alanındaki bütün teknolojileri kapsayan
bir kavram akla gelmektedir. İletim, telekomünikasyon, yayın, yayım ve basım kelimeleri ile
ilgili bütün teknolojileri kapsamaktadır. Bu kelimelerin İngilizce ve Türkçedeki anlamlarına
ilişkin kimi sorunlar bulunmaktadır. Ayrıca bu kelimeler genellikle özensiz bir biçimde ve
yanlış bir şekilde birbiri yerine kullanılabilmektedir. Ancak yine de iletişim teknolojileri
kavramının, telgraf, telefon, faks, teleks, radyo, televizyon, uydu, interaktif televizyon,
kablolu televizyon, uzaktan kumanda, çağrı cihazı, GSM, telsiz, bilgisayar, modem, vb.
gündelik hayatımızda sıkça karşılaştığımız yüzlerce aygıta ilişkin teknolojileri içerdiğini
söylemek olanaklıdır (Atabek, 2001:31). Son yıllarda bilgi ve teknoloji alanında yaşanan hızlı
gelişmeler, bilgisayar ve internet kullanımının hızla yaygınlaşmasına yol açmıştır.
Önceleri bilgi depolama ve hesaplama işlevlerini gören bu teknolojinin günümüzde,
eğitimden e-devlet Uygulamalarına, reklam ve tanıtım platformu olarak ticari

Uygulamalardan iletişim alanına pek çok alanda kullanıldığı görülmektedir. Böylece,
günümüz bilgi ve iletişim toplumunun en yaygın araçlarından biri haline gelen internet ve
kablosuz iletişim gündelik yaşamımızın bütün alanlarını etkiler duruma gelmiştir.
İletişimde teknolojik araçların kullanımı 1837 yılında Samuel Mors tarafından
telgrafın icadı ile başlamıştır. 19. yüzyılın başlarında modern iletişim sistemlerinin temelini
oluşturan telgrafın keşfi ve kullanılmaya başlanması, iletişimde bilimsel ve teknolojik açıdan
önemli gelişmelerin ve toplumsal değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. İletişimde
kullanılan teknolojik araçlar ilk zamanlar gelişmiş ülkeler tarafından üretilmiş ve
kullanılmıştır. Tarihsel gelişim açısından bakıldığında, 1970 ve 1980’li yıllar, iletişim
alanında dünyada devrimler yaşanmasına sahne olmuştur. Analog FM teknolojisi kullanılarak
hücresel iletişim teknikleri geliştirilmeye başlanmıştır. FM teknolojisi, kablosuz iletim
devriminin ilk adımı sayılmakta ve çoğu kez birinci nesil teknoloji olarak adlandırılmaktadır.
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1990’lı yıllarda ikinci nesil hücresel “kişisel iletim sistemleri” PCS, (Personel
Communication Systems) geliştirilmiştir.
Sayısal teknoloji kullanan yeni teknolojiler, analog sistemlere nazaran daha yüksek
kapasiteli veri iletimine sahip olmalarına rağmen yeterince yüksek hızda veri
taşıyamamaktadır. Kablosuz iletişim teknolojilerinin Uygulamaları çok geniştir. Genel
olarak iletişim için mobil telefonlar başta olmak üzere çeşitli veri aktarım cihazları, Wap,
Gprs ve Gps başlıca Uygulamalardır. Mobil yaşamın geliştiği şu günlerde iletişim için

Uygulamalar ve istekler de artmaktadır. Bu nedenle, ilk zamanlar mobil telefonun
yaygınlaşmasıyla, infrared (kızılötesi) yoluyla iletişim ve daha sonra da Bluetooth, Gprs ve
Wap etkili olmuşlardır. İnsanlar iletişimlerini sağlarken sadece ses dalgalarını kullanmayıp
gelişen teknolojinin vermiş olduğu kolaylıklar sayesinde birçok veri aktarma yöntemini
kullanmıştır. Bunları genel olarak günlük hayatı kolaylaştırmak ve eğlenmek için
kullanılmaktadır. Fakat bazı özel şirketler veya topluluklar bu teknolojileri lojistik ve
güvenlik amaçlı da kullanmaktadır.
Örneğin, Gps sistemi aracılığıyla bir kurum çalışanlarını denetleyebilmekte,
bilgisayarlar aracılığıyla onların yerlerini saptayarak onlara gerekli emirleri verebilir ya da
yine Gps ve İnfrared sistemleri sayesinde kurumlar güvenlik alanları oluşturabilmektedirler.
Kablosuz iletişim ve onunla ilişkili kavramlar çok fazla teknik boyuta indirgemeden şu
şekilde tanımlanabilir. Kablosuz iletişim, geniş alanlarda, özellikle okul yerleşkelerinde,
büyük bina veya sitelerde kablolu iletişimin zorluklarından kaynaklanan problemleri en aza
indirmek için, elektromanyetik dalgalarla verileri havadan ileten esnek bir iletişim sistemidir.
Bu tip bir iletişim sisteminde herhangi bir kablo bağlantısı olmadığından, sistemi kullanan
kişi hareketli bir iletişim şansına da sahip olmuş olur.
Bunun anlamı, bir binada veya sitede yaşayan bir kişi sadece masaüstü bilgisayarı ile
belirlenmiş bir yerde çalışmaktan öteye geçip ister dizüstü bilgisayarı isterse el tipi bilgisayarı
ile evinin istediği yerinde internete bağlanma, e-postalarını kontrol etme, şirketi veya işi ile
ilgili herhangi bir veriye ev hayatını engellemeden ulaşma şansına erişmiş olur. Evinin
bahçesinde güneşlenirken aynı anda hemen yanındaki dizüstü bilgisayarından kablosuz olarak
internete bağlanabilir. Kablosuz bağlantının gücü ve esnekliğinden dolayı bir çok alanda
projeler geliştirilmiş ve başarı ile uygulanmıştır. Her araç, belirli bir teknolojik düzeye
karşılık gelir. Teknoloji ve teknoloji yardımıyla geliştirilen araçlar, insanlar tarafından yerine
getirilen çeşitli faaliyetleri, kısmen veya tamamen üstlenirler. Diğer bir deyişle, dünyadaki
insan faaliyetlerinin “insansızlaştırılması” konusunda, tek yönlü ve sürekli bir eğilim
bulunmaktadır. Özellikleri ne olursa olsun bütün toplumlar, tarihin bütün dönemlerinde bu
eğilime katkıda bulunmuşlardır. Bu yüzden, teknolojinin yenilenmesini ve araçların
geliştirilmesini sebep olarak değil, sonuç olarak görmek ve değerlendirmek daha doğru olur.
Böyle bir değerlendirme, araçların geliştirilmesinin ardındaki dinamikleri araştırmayı gerekli
kılar. Böyle bir araştırma sonucunda da, araçlara ve teknolojiye karşı daha sağlıklı bir bakış
açısı geliştirilmesi olasılığı artar .
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İnternet ve kablosuz iletişim teknolojilerinde yaşanan yenilikler, ilerlemeler ve
büyüme, toplumsal yaşamı çok boyutlu olarak etkilemektedir. Öte yandan küresel çapta
yaşanan gelişmeler, teknolojinin ortaya çıkardığı bu fırsatlardan nasıl yararlanılacağı, nasıl
kullanılacağı ve bunlara dayanılarak neler yapılabileceği konusunda karşımıza çeşitli sorunlar
çıkarmaktadır. Teknolojik değişimlerle birlikte toplumsal dönüşüm ve değişimler de
yaşanmaktadır. Özellikle toplumun en küçük yapı taşı olan aile kurumu, bu değişim ve
dönüşümden en çok etkilenen birimdir. Bu etkilenme daha çok yüz yüze diye nitelendiren
birincil ilişkiler üzerinde olmaktadır. İletişim ve bilgi çağı denilen çağımızda, aile bireyleri
zamanlarının çoğunu bu iletişim araçları ile geçirmekte, birbiri ile olan ilişkileri azalmaktadır.
Bilgi ve iletişim kaynakları ile dünyayı adeta küreselleştiren internet, kent, sağlık, ulaşım,
güvenlik, doğal afet ve benzeri pek çok alandaki ilişkilere yeni boyutlar kazandırmaktadır.
İnternet ve iletişim alanında her geçen gün hızla toplumsal yaşama giren yenilikler, bu
yeniliklere hazırlıklı, vizyon sahibi toplumlarda olumlu etkiler yaparken, hazırlıksız
toplumlarda olumsuz sonuç- lar doğurmaktadır. Çünkü, bizatihi bilim ve teknoloji yerinde,
zamanında ve doğru kişiler tarafından kullanıldığında yarar sağlayabilir. Yakın gelecekte, pek
çok işin evden halledileceği, bu nedenle kirlilik ve trafiğin önemli ölçüde azalacağı,
kentleşme biçiminde yeni eğilimlerin gözlenebileceği, kablosuz iletişim teknolojilerindeki
gelişmelerin, insanları rutin işlerinden kurtaracağı ve boş zamanlarını artıracağı
düşünülmektedir. Bilgisayar teknolojilerinin kapasitelerinin artması ve bilişim
teknolojilerinde kaydedilen büyüme ve ilerlemeler, yaşama, çalışma, ticaret, öğretmeöğrenme
ve araştırma yapma biçimlerini de hızla değiştirmektedir. Toplum ve internet ilişkisi de bu
dönüşümden payını alarak farklı konuları göz önüne sermektedir. Teknolojinin, toplumu
oluşturan bireyler arası ilişkileri ve toplumsal yaşamı da dönüştürmesi kaçınılmazdır. Öte
yandan, artık aşılmaz, daha ileri boyutlu olanı yapılamaz sanılan yeni teknolojiler ve ürünler
bile kısa zamanda eskimektedir. Gelişmekte olan ülkelerin geleceği, değişimin dinamiklerini
iyi anlayıp yorumlamalarıyla yakından ilişkilidir. Öncelikle, değişim sürecinin farklı
düzeylerde ortaya çıkan dinamik ve karmaşık bir süreç olduğu, değişimin hızının çok yüksek
olduğu ve değişimin kendisinin bizatihi değişken olduğu unutulmamalıdır.
Bilgi güçtür ilkesinden hareketle, bilgi ve bilgiye dayalı gelişmeler, tarihin her
döneminde toplumları birbirinden üstün ve ayrı tutan en önemli nedenlerden sayılmıştır.
Özellikle içinde bulunduğumuz yüzyılda bilgi, toplumun sosyal sınıfları arasındaki bütün
hizmet ve ürünlerin temelini oluşturmuş, insan hayatının vazgeçilemez bir öğesi durumuna
gelmiştir. Önemli olan bilgiyi üretmek ve onu toplumsal yaşamın kolaylaşması yolunda
kullanmaktır. Toplumların daha rahat bir yaşam sürmesi ve gelişmesi ancak bu teknolojileri
üretmekle olanaklıdır. Bilgi, doğrudan bilgi teknolojileriyle ya da internet ortamından
ekonomiye katkı sağlamaktadır. Bu nedenle endüstri toplumlarında endüstri alanlarının
bulunduğu kentsel alanlarda istihdam ve nüfus yoğunluğu söz konusu iken, iletişim
teknolojileri yoluyla “ev merkezli” topluma ya da “self servis” topluma doğru kaymaların
olacağı ileri sürülmektedir. Bu değişmeler, kapitalizmin işleyen dinamiklerine göre yeniden
yapılanmaktadır (Castells, 1993:93).
Kablosuz iletişim teknolojilerinde bir başka boyut ise mobil telefonlar ve onlardaki
teknolojik gelişmelerdir. Genel hatlarıyla tanımlamak gerekirse, kablosuz analog telefonların
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kullanımını içeren teknoloji, literatürde “1G”, diğer bir ifadeyle, birinci nesil teknoloji olarak
ifade edilmektedir. Bu sistemler, kullanıcıların zamanla artan ses kalitesi, kapasite, kapsama
alanı gibi ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kalmış ve “2G” ikinci nesil sayısal teknolojiye
geçilmiştir. GSM standartlarındaki cep telefonları 2G kablosuz telefonlarındandır. 2G
kablosuz telefonları, 1991 yılında piyasaya sürülmüş ve kullanımı büyük bir hızla
yaygınlaşmıştır. Kablosuz telefonların veri iletişiminde kullanımı, günlük yaşamın
vazgeçilmez bir unsuru haline gelmesine neden olmuştur. 2000’li yıllar kablosuz iletişim
sistemlerinde “3G” üçüncü nesil teknolojilerin kullanımını gerektirmiştir.
3G standartlarının Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından geliştirilmesi ve
IMT-2000 olarak adlandırılması ile mobil ve kablosuz iletişimde güncel ihtiyaçları
karşılayacak yeni sistemler üretilmiştir. Günümüzde ise, “4G” olarak adlandırılan “her zaman,
her yerde en iyi ve en hızlı bağlantı” ilkesini amaç edinmiş hücresel telefon sistemleri
üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir. 2010’lu yıllarda 4G teknolojisinin dünyanın her
yerinde kullanılır hale gelmiştir. İletişim teknolojisindeki gelişmeler sonucunda insanların
birbirleriyle iletişimde kullandıkları birçok mobil ve kablosuz iletişim aracı ve sistemi
geliştirilmiştir. Özellikle 3G teknolojisinin etkisi ile örgütlerde e-yardımcı, e-sekreter, edanışman ve hatta e-yönetici gibi yeni kavramlar ve Uygulamalar kullanılmaya
başlanmıştır. Böylelikle, bu standartlardan biri kullanılarak dizüstü bilgisayar, masaüstü
bilgisayar, avuç içi bilgisayar ile mobil ve kablosuz ileti- şim araçları ile bağlantı kurmak ve
bir ağa bağlanmak mümkün hale gelmiştir. Kablosuz iletişim teknolojilerinin tıp alanındaki
Uygulamaları, iletişimin her ortamda sürekli olarak sağlanabilmesini amaçlamaktadır.
Genel olarak Bluetooth ve radyo dalgaları sayesinde günümüzde uzaktan kumanda
edilebilen hatta uydu aracılığıyla, doktorlar, çok uzak mesafelerden robotlar aracılığıyla
ameliyatlar yapmaya başlamıştır. Öte yandan, hastane içi iletişimin sağlanmasında Bluetooth
alıcıları sayesinde, hiçbir kabloya gereksinim duymadan belli noktalara yerleştirilen Bluetooth
düzenekleri ile hem kurum içi maliyetler düşmekte hem de sürekli iletişim sağlanmakta,
ambulans ve acil servisler arası daimi iletişim için Gps sistemi çok faydalı bir yöntem olarak
kullanılmaktadır. Doktorlar ve hemşireler, el tipi bilgisayarları ile kablosuz iletişimin
kolaylıklarından yararlanarak hasta bilgilerine hemen ulaşabilmektedirler. El bilgisayarları ile
depo kontrolü yapılarak eksik malzemeler anında istenebilmektedir. Lokantalarda müşterinin
siparişini alarak gerçek zamanlı olarak mutfağa iletebilmektedirler. Yöneticiler, bilgiye,
kablosuz ve ortamdan bağımsız ulaşabildiklerinden daha sağlıklı ve hızlı karar
vermektedirler. Çok büyük yaşam alanlarında, sitelerde veya büyük binalarda, evinizin veya
sitenizin herhangi bir yerinden hareket halindeyken bile bilgiye ulaşma şansına erişmek
mümkündür. Güvenlik kameraları, yangın ve duman algılayıcıları kablosuz bir ağ üzerinden
kontrol edebilir. Herhangi bir kablo olmadan evde istenilen bir yere yerleştirilecek bir kamera
ile internet üzerinden kişi tatildeyken bile evini kontrol edebilir. Bir alana kurulan (gökdelen,
site, park, vb) kablosuz iletişim yapısı ile günlük hayatta kolaylık sağlayacak her şeyi yapmak
mümkün olmaktadır.
Kablosuz iletişim, internete bağlanmaktan, güvenliğe, meteorolojiden, veri ağlarına
bilgi servislerinden bilgi paylaşmaya ve bilgi kaynaklarına ulaşmaya kadar her yerde güçlü bir
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anlam ifade eder. Hareket özgürlüğü verimliliği arttırır ve kablosuz iletişim ile gerçek zamanlı
bilgiye ulaşan kullanıcı, herhangi bir yerden plan yapabilmektedir. Bu kablolu iletişimde
mümkün olmayan bir hareket özgürlüğüdür. Hızlı ve basitçe kurulur ve normal kablolu
sistemlerde bina içerisindeki tavanları ve duvarları delerek geçirilmesi gereken kablo
ihtiyacını ortadan kaldırır. Kurulumundaki esneklik kablonun gidemeyeceği yerlerde veri ağı
kurmaya ve bilgiye ulaşmaya imkân tanır. Ölçeklenebilir bir sistem olan kablosuz iletişim,
dağ, tepe, nehir gibi kablolu iletişimde sorun çıkaran yeryüzü şekillerini sanki hiç yokmuşlar
gibi radyo dalgaları ile geçer. Küçük bir gruptan, binlerce kullanıcının olduğu bir altyapıya
kadar büyütülebilmektedir. Kablosuz iletişim teknolojileri ulaşımda da büyük rol oynar. Bu
teknolojilerin başında gps ve wap-gprs ikilisi rol oynar. Genel olarak lojistik ve haberleşme
amaçlıdır. Ülkemizde, her yıl şehirlerarası yollarda can, mal ve zaman kaybına neden olan
trafik kazaları meydana gelmektedir. Trafik yol güvenliği ancak bu ekiplerin görev yaptığı
yerlerde sağlanabilmektedir. Yeni teknolojilerin kullanımı ile can ve mal kayıplarının en aza
indirilmesi, zamandan tasarruf edilmesi, çevre kirliliğinin azaltılması ve emniyetin sağlanması
mümkün olabilmektedir. Bu amaç için karayollarını kesintisiz kaplayacak bilgi iletişim ağı
kurulabilir. Yol ve seyir halindeki araçlar -sürücüleri dâhil- hakkındaki tüm bilgiler sürücülere
ve merkez kontrole 24 saat iletilebilir. Sonuç olarak karayollarında kesintisiz bilgi iletişimi ile
ölümlü ve maddi hasarlı kazalar en aza indirilebilir.

11.4. Küreselleşen Post - Endüstriyel Dünyada Kültür ve İletişim
Küreselleşmeyi, üzerine yazılan eserlerde, sonsuz sayıda ve farklı disiplinlerde
küreselleşme sürecine dair farklı anlayışların hâkim olduğunun bilinciyle ekonominin diğer
tüm boyutlarının lokomotifliğini yaptığı bir indirgemecilikten uzak kalmaya özen göstererek
ele almak gerekir. Bu paralelde kültürel konuları vurgulayan yaklaşımlarda yerel ve küresel,
evrensel ve tikel gibi birbirine zıt ilkeleri ve eğilimleri içeren diyalektik bir küreselleşme
anlayışının benimsendiği görülür. Küreselleşmenin karmaşık ilişkilerle birbirine bağlı çok
boyutluluğunda ısrar edecek olunursa, bunun kültürel bir yaklaşım için ne anlam ifade
edebileceği sorusu bu derse ışık tutacak hareket noktası olmuştur.
Kavramsal olarak kültür, varoluşsal önemi olan anlam inşasından çok araçsal
sembolleştirme anlamında kullanılmaktadır. Diğer bir deyişle bazı ekonomik süreçler giderek
artan bir şekilde sembolleşmekte, kültür ise sonuç üreticiliği ve anlam inşasının bireysel ve
kolektif hareketlere yön vermesi temelinde inşa edilmektedir. Kültürel bağlamda
anlamlandırma ve yorumlama, insanları bireysel ve kolektif bazı davranışlara yöneltir.
Hareketlerimiz çoğunlukla pratik veya ekonomik bir gereklilikten kaynaklanıp araçsal
olabilmekte; ancak bu noktada bile daha geniş bir kültürel anlayış bağlamı içinde ele
alınmaktadır. Tomlinson’un deyişiyle “Her şey denenebilir, yeniden düzenlenebilir,
programlanabilir… Her şey, sonuç olarak seçime, girişime, yaratıcılığa ve cesarete açıktır.
…Bu kaymanın nedeni, bağlantılılığın teknolojik biçimidir”(Tomlinson, 2004:30). Mesela
bilgisayar oyunları ve etkileşimli multimedya teknolojileriyle insanlar, başka kültürden hiç
görmedikleri birinin programlama tarzıyla sergilediği karakter ve kararlılığı gözlemleme şansı
elde edebilir.
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Küreselleşmenin kültürel boyutu açısından konuya yaklaşıldığında, kültürel olanın
geniş çapta kabul gören özelliklerinin var olduğu gerçeğinden yola çıkarsak küreselleşmenin
kültürel boyutunu, bunları temel alarak kavramamız da kolay olacaktır. Kültür, insanların
sembolik temsil pratikleri yoluyla anlam inşa etmeye çalıştıkları bir yaşam düzeni olarak
görülebilir. İnsanların hem bireysel hem de kolektif olarak, birbirleriyle iletişim kurarak
yaşamlarını anlamlı kıldıkları alan kültürdür. Öyleyse kültür sıradandır; çünkü demokratik,
antropolojik anlamda bütün bir yaşam tarzına işaret etmektedir: İmtiyaz sahibi bir kesimin
malı değildir, günlük pratiklerin tamamını kapsar. Diğer biri ifadeyle kültür, insanların devam
eden yaşam anlatılarına katkıda bulunan bütün gündelik pratiklerdir.
Kültürün sıradanlığı ilkesi, küreselleşmenin anlam inşası bağlamıyla, yani insanların
kimlik anlayışlarını, mekân ve mekanla ilişki içinde olan benlik deneyimlerini nasıl etkilediği,
yerel yaşam etrafında gelişen ortak anlayışlar, değerler, mitler, umutlar ve korkular üzerindeki
etkilerini nasıl değişime uğrattığıyla ilişkilidir. Bu durumda kültürel boyut, küreselleşmenin
dışarıdanlığından içerdeliğine kadar uzanmaktadır. Diğer bir ifadeyle geniş çaplı sistemik
dönüşümlerle en yerel gündelik deneyim dönüşümleri arasındaki bağ olarak tanımlanabilir
(Giddens, 1994). Giddens’ın küreselleşme yorumu, iletişimin mekanikleşmiş teknolojilerinin,
küreselleşmenin tüm yönlerini büyük ölçüde nasıl değişikliğe uğrattığı üzerine yapılanır. Bu
noktada da kültür kavramının küreselleşme üzerindeki önemi ortaya çıkar.
“Malların karşılıklı değişimi yerelleştirir, siyasetlerinki uluslararasılaştırır ve
sembollerinki küreselleştirir. İnsan toplumunun küreselleşmesi, kültürel ilişkilerin ekonomik
ve siyasi düzenlemelere nazaran ne kadar etkili olduğuna bağlıdır”. Bu nedenle de kültürel
alandaki küreselleşme, ekonomik ve siyasi alanda yaşanandan daha büyüktür. Ekonomik
alışverişi, mekânsal anlamda bağlayan yerel kısıtların aksine, kültürel semboller her zamanda
ve her yerde üretilebilir, dönüştürülebilir ve bunların üretim ve yeniden üretimlerinde de
göreceli olarak yaşanacak kaynak sıkıntısı daha azdır. Kültürel biçimler ve ürünlerin
doğasındaki devingenlik ve kültürel ilişkilerin kolaylıkla esneyebilir olması, kültürün
küreselleştirici nosyonudur.
Pierre Bourdieu’nün, kültürün uluslar düzeyinde yönetsel fonksiyonlar bağlamında
öneminine ilişkin yaptığı değerlendirmeler, küreselleşmede bugün gelinen noktayı anlama
açısından çarpıcıdır; Amerika Birleşik Devletleri'nde gördüğümüz ve Avrupa'da da
belirmeye başlayan bir ilerlemenin tersine gerileme sürecidir. Fransa ve ingiltere gibi
devletin en erken kurulduğu toplumlarda devletin doğuşu üzerine çalışıldığında, öncelikle
fiziksel ekonomik gücün bir yönetim altında toplandığı gözlemlenir. Sonra kültür
sermayesinin bir yönetim altında toplanması, ardından yetkenin bir yönetim altında
toplanması gelir. … Devletin gerilemesi süreci, neo-liberal politika ve inanışa karşı
direnişin, devlet geleneklerinin en güçlü olduğu ülkelerde daha güçlü olduğunu gösterir. Bu
da devletin iki biçimde var olmasıyla açıklanır: nesnel gerçeklikte yönetmelikler, bürolar,
bakanlıklar vb. kurumlar bütünü biçiminde, aynı zamanda da kafalarda”.
Günümüzde ekonomik ve ideolojik etkilere ilave olarak, insanlığın kültürel
kazanımlarını oluşturan toplumsal temellerin yıkımı da eklenir. Bu görüş, toplumun sanatçı,
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aydın ve düşünürlerinin emeğiyle oluşan kültürel üretim evrenlerinin de küresel pazar
karşısında özerkliğini yitirdiğine, bunun sonucunda da tecimselin egemenliğinin kartelleşen
yayıncılık sektörünün bir yönetim altında toplanmasıyla yazınsal ve sanatsal eleştiriye,
özellikle de sinema üretimine nüfuz etmesinin tehlikelerine dikkat çekmektedir. Bu noktada
küreselleşme, bir türdeşleşme gibi görünmesine karşın az sayıda egemen devletin erkinin
ulusal finans alanlarının bütününe yayılması olarak da özetlenebilir.
Kültürel sermaye olarak tanımlanan bu toplumsal dinamiğin en tehdit edici yanı, bütün
sistemi politik düşünceden uzaklaştırma için inşa edilmiş olmasıdır. Eğlence arayışı politik
yaşamın önemli ancak sıkıcı görünen bir sorularına karşılık, her seferinde dikkatleri bir
gösteriye çevirerek ya da tüm öncüllerinden ve nedenlerinden ayırarak, yalnızca anlık
görünen popüler olana indirger. Etkilerini ancak zamanla tam olarak açığa vuran tüm süreçler
ise yapısal bellek yitiminin etkilerini artırır .

11.5. Digitalleşen Bilgi - Teknoloji, İdeoloji ve Reklam
Neo-liberal sistemin yeni peygamberleri, küresel pazarı elinde tutan güçler, ürünlerin
olağanüstü farklılaşması ve çeşitlenmesi savına karşı ise hem ulusal hem uluslararası ölçekte
arzın tek biçimleşmesini hazırlar. Böylece rekabetin bütün ortamlar ve izler kitle için geçerli
ürünleri, Hollywood filmlerini, televizyon dizilerini, soap operaları, polisiye dizileri, tecimsel
müzikleri, bulvar tiyatrolarını, doğrudan dünya pazarı için üretilen best-seller'ları talep eden,
izler kitlenin ardından koşan bir üretici modeliyle birbirine benzeşen ürünlerle tek
biçimleştirir. Bu durumda tehlikede olan temel değer ise terimsel amaçlara doğru
yönlendirilmeyen ve özellikle büyük dağıtım ağlarını elinde tutan medyaya egemen güçlerin
yargılarına boyun eğmeyen bir kültürel üretimin sürekliliğini koruyabilmesidir. Bu tehlikenin
önüne geçmenin zorluğu, endüstriyel kültürün kitle üretimlerinin, ezici çoğunlukla geniş
izleyici kitlesine ve özellikle de dünyanın tüm ülkelerinin genç nüfusuna daha erişilebilir
olmasıdır. Örneğin ekonomik ve politik olarak egemen bir toplumun kültürünün en alt gelir
düzeyindeki ürünlerinin yabancı pazarlara “şık” tanımıyla benimsetilen; dövme, jean
pantolon, Coca-Cola ve Mc Donalds gibi ürün ve markaların ekonomik gücünün yanısıra,
tüketicinin kendisinin bizzat tüketerek katkıda bulunduğu bir akıl çelme aracılığıyla
uygulanan simgesel gücü daha fazla önem taşımaktadır. Bourdieu’nün dediği gibi, “sanatın
çevresel koşulları” bozulduğu zaman, sanat çok geçmeden ölür. Diğer bir ifadeyle kültür
tehdit altındadır; çünkü içinde gelişebileceği ekonomik ve toplumsal koşullar, kazanç mantığı
tarafından derinden etkilenmiştir. Bunun yegane çıkış yolu ise içlerinde kültürün doğduğu
göreceli biçimde özerk alanların, eğitim sistemiyle bağıntılı olarak üreticilerin ve tüketicilerin
üretimini sağlamaları olacaktır.
Bir diğer sorunsal ise Antony Giddens’ın “Modernizmin Sonuçları” adlı eserinde
ortaya koyduğu dolayımlanmış deneyim kavramıdır. Giddens dolayımlanmış deneyimi,
zamansal/mekânsal olarak uzaktaki etkilerin insanın duyusal deneyimine karışması olarak
tanımlar. Burada söz konusu olan iletişim dili ile telefon, internet gibi modern iletişim
teknolojileri ve gazete, sinema, radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçları aracılığıyla
geniş kitlelere sunulan dolayımlamış deneyimdir. Bütün elektronik medya biçimlerinin
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etimolojik anlamlarına bakıldığında da televizyonun, telefonun, telgrafın kökeni Yunanca
“tele” uzak, uzaktan; radyonunki latince, “radius” ışın ve yayınlamak anlamına gelmektedir.
Dolayımın bir şekilde özünde, uzaktaki olayları insanların özgün yerelliklerine taşıması
yatmaktadır.
Bu durumu “yersiz-yurtsuzlaşma” düşüncesiyle özdeşleştiren Tomlinson, iletişim
araçlarının hiçbir zaman şeffaf olamayacağı ve iletişimin yapısı gereği şekillendirildiği
iddiasındadır. Savının kanıtı ise başta televizyon olmak üzere kitle iletişim araçlarının
kullandığı karmaşık göstergesel kodlar, görenekler, formatlar ve üretim değerleri açısından da
dolayımlanmış olmasıdır. Moderniteyle eşzamanlı gelişen küreselleşmenin kültürel boyutuyla
ilgili eleştiriler, temelde “karmaşık ve iki değerli kültürel durum” ve bu değerliliği
vurgulamak için “yersiz-yurtsuzlaşma” durumunun ortaya çıkışı, küresel modernliğin kitlelere
yayılarak “merkezileştiği bir zaman” yaratması ve gerçek yerelliklerin “yerel olmayanlarla
değiştirildiği düşünceleri” üzerinde durmaktadır. Dolayısıyla yersiz-yurtsuzlaşma kavramına
dayalı metinlerarası alanda yerelliğin kaldırmasını da uzak yerlere ait imgelerin tüketimi ve
bu imgelerin bireyin dolayımlanmış yaşam dünyasında normalleşmesi olarak okumak gerekir.
Tüm kültürler, zamansal ve coğrafi açıdan ne kadar uzak olsalar da bugün gösterge ve/veya
meta olarak erişilebilir hale gelmektedir. Öteki kültürler gerçekten hiç deneyimlenmemiş olsa
bile başta televizyon ve internet olmak üzere çeşitli kitle iletişim araçlarıyla “bilgi ve
imgeler” olarak bizi ziyaret ederler. Bu düzeyde bir dünya gezgini olmak için eğitim, birikim,
maddi olanak ve macera isteği gerekmeksizin herkes bilinçli ya da bilinçsiz olarak
evrenselleşmektedir.
Küreselleşme’ye dair düşünümsellik kuramın temsilcileri Scott Lash, Anthony
Giddens, Ulrich Beck referans alınarak küreselle yerel arasındaki diyalektiği açımlamak
gerekirse, yerel yaşam biçimlerindeki alışkanlıklar küresel sonuçlar doğurmaya başlamıştır.
“İnsanlar toplumu üretirler; ancak bu üretimi tarihsel olarak konumlanmış aktörler olarak ve
kendi seçmedikleri koşullar altında gerçekleştirirler. “Böylece toplumsal yapılaşma süreci
anlamlar, normlar ve gücün karşılıklı etkileşimini içerir” (Giddens,2003:206-213). Giddens’ın
kastettiği “bağlantılılık” düzeyi, giysinin üretimi sırasında doğal kaynakların kullanılması ve
endüstriyel üretim süreçleri nedeniyle küresel ekolojik sonuçlar doğurması örneğinde olduğu
kadar basit ve etkilidir. Milyonlarca insanın sayısız gündelik eylemleriyle uzakta yaşayan ve
tanımadıkları “ötekilerin” kaderi birbirine bağlanmaktadır. Bütün bu bireysel eylemler;
giyinme kurallarının ve modadaki ince farklılıkların, kişisel ve kültürel kimliklerin kurduğu
bu yerel ve gündelik yaşam tasarımları, kültürel olarak anlamlı olan bağlamda
gerçekleşmektedir. Bu kültürel eylemlerin sonuçlarının küresel olması, kültürün küreselleşme
için önem taşımasının temel nedenidir.
Küreselleşmeyi kültürel boyut açısından düşünmek, küreselleşmenin özündeki
diyalektik yapıyı açıklamaya da yaramaktadır. Kültür kavramı, toplumsal anlamda sembolik
değer yaratımı ve gerçekliğin sosyal inşası anlamında da çok önemli bir yere sahiptir. “…Zira
anlamlar, ‘kültürler’ arasındaki akışlarda ve bağlarda da üretilmektedir” (Tomlinson,2004:4547). Günümüzde küreselleşme, her zamankinden çok daha fazla fiziksel hareketliliğe yol
açmakla birlikte küreselleşmenin kültürel etkisinin temeli, yerelliklerin kendi dönüşümlerinde
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yatmaktadır. Kültürün dönüşümü ancak bu yersiz-yurtsuzlaşma fikriyle kavranabilir; çünkü
kültürün mekana olan bağlılığı zayıflatılmıştır. Böylece uzaktaki güçler, yerel evrenlere nüfuz
ederek omları içine almakta ve gündelik anlamlarla yerel çevre arasındaki bağları yerinden
söken altüst edici bir durum yaratmaktadır.
Medya teknolojilerinin bağlantılığının sunduğu anlam alanı, yalnızca yersizyurtsuzlaşmanın içini boşalttığı kültürel anlamların ve kimliklerin yeniden inşası için değil
ortak küresel politika biçimlerinin oluşturulması için de yeni imkanlar sunmaktadır.
Küreselleşme üzerine tartışmak, kaçınılmaz olarak modernliğin söylemine girmek demektir.
Küreselleşmenin yalnızca modernliğin tarihsel dönemi içinde yer almadığını, modernliğin bir
sonucu olduğunu iddia eden savların başında Giddens’ın modernliğin özünde küreselleştiren
özellikler barındırdığı görüşü yer alır.
Küreselleşmeyle gelişen “yeni ekonomi”, seçmenlerin ve geniş ulusal hükümetlerin
ulaşabileceği noktanın ötesinde bir gelişme gösterir. Kanada'da, 1994'te hazırlanan dış politika
raporu, küresel şirketlerin gücüne teslimiyeti ifade etmek açısından önem taşımaktadır.
"Küreselleşme... sınırları delik deşik eder... Ulusal egemenlik yeniden şekillendirilmekte ve
ulusal hükümetlerin olayları kontrol etmedeki yeteneği azaltılmaktadır." Dünya Ticaret Örgütü,
Dünya Bankası, IMF ve bunlara ek olarak dünya bankerlerinin resmi toplantıları, dünya
ölçeğinde yeni bir “görünmez hükümet” biçimi meydana getirmektedir. Öyle ki son zamanlarda
bu kuruluşların kendi içinde genel olarak demokratik topluluklar biçiminde tesis edilmiş, halka
karşı sorumlu olmayan ve vatandaşlık hakları yerine sadece yatırımcılara ve şirket topluluklarının
tayin ettiği rolleri yüklenmiş insanlara karşı sorumlu olan bir tekleşmiş küresel ekonomipolitiği
oluşmuştur.
Kapitalizm kavramında değişen enformasyon çağıyla birlikte en belirgin fark yaratan
kavramlardan biri “uzamsallaşma”dır. Uzay zaman sıkışması anlayışı, coğrafî uzayı bir çırpıda
geçen yapılara yoğunlaşarak tanımlanır. Sanal şirketler ve sanal yedek girişimler bu kavramı,
“ölçek” ekonomilerini “saha” ekonomileriyle ve hız ekonomilerini dinamik şebekeleşmiş
işlemler üzerinden birleştirerek somutlaştırır. Bu durumda “yapılaştırma” özelliği öne çıkar ve
“sosyal hayatın kopyalanması sürecinde” karşılıklı diyalektiğe, etkileşime vurgu yapan, yapı
ve araç analizlerine ilişkin mesafe arasında köprü kuran bir anlayış hakim olur.
Bu anlayış halkın, yeni sistem ekonomilerinin pasif bir elemanı olmadığını varsayar.
Kitleler, şirket gündemine karşı durmak ve eğer kendi şartlarını şirket şebekelerince belirlenen
sosyal alanın dışında tarif edebiliyorlarsa, katılım şartlarını kendi aralarında uzlaşma için
kullanabildikleri bir araca sahiptir. Ancak Marx'ın metalaşma ve meta fetişizmi analizi
kapsamındaki metalaşma, bu teorinin uygulamada ne kadar zor olduğuna vurgu yapan yapısını
korumaktadır. Çünkü sadece dijital şebekelerin sermaye birikimini ve çeşitli iletişim servislerini
birim başına ödeme yapılan ürünlere parçalayarak, kuvvetlenmesine izin vermediği gibi “işin”
Taylorizm anlamında parçalanmasıyla dijital şebekelerin evde ya da fabrikada çalışan işçilere
dönüşmesine dolayısıyla metalaşmış görevlere dönüşmesine neden olur. Böylece işin
uygulamasını ölçen ve görüntüleyen dijital sistemlerle gelişen doğrudan performansa bağlı
ödemeyle birlikte, özellikle performansa bağlı telafi, son yıllarda yaygınlık kazanmış örnek
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Uygulamalardan biridir. Böylece işçiler işlerini bu metalaşmayla tanımlamaya ve kendilerini
daha hızlı çalıştırmaya başlar. Diğer bir ifadeyle, içeriği parçalanmış görev ve performanslarının
istatistiksel ölçümleri dışında bir anlamı olmayan işlerin dışında hiçbir alternatifleri yoktur.
Böylece yeni içerik ve sosyal alan, işverenin herhangi bir özel iş istasyonu içinde, bilgisayar
ekranı üzerinde projelendirdiği bir şey’e dönüşür.
Böylece “standartlaşma” ve “kimliklendirme”, “toplam kalite yönetimi” ve diğer
“kültürel eğitim” programları üzerinden teşvik edilirken; iletişim, ani toplanmalar ve evde
üretim, takım rekabeti boyunca işverenleri şirkete ait görev raporlarını tanımlama konusunda teşvik
eder. Teknolojik yeniden yapılanmanın dünyaya hakim olduğu bu süreçte insanlar, bir kereliğine
çalışmanın eski içeriğinden ayrışmış ve kendilerini tümüyle yönetimin tarif ettiği dijital kapsama
mahkum ederler. Böylece insanları teknolojik sistemin hizmet mekanizmaları olarak tanımlamayan
sistemde üretim hedefine ulaşmak için verilen ödüller peşinde koşmaya teşvik eder. Böylece bu
süreç içinde bireyler ister istemez, çalışmalarının anlamsal karşılığı olan rekabet ve verimlilik
artışına ait şirket değerleri karşısında düzene girmiş olurlar.
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Uygulamalar

205

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Öncelikli olarak enformasyon devrimi ve bilgi toplumun doğuşunu hazırlayan tarihsel
süreçleri ele aldık. Bu bağlamda önce bilgisayar sonrasında da internet teknolojilerinin
bulunuşu, internet ve kablosuz iletişim teknolojilerinde yaşanan yenilikler, bu yeniliklerin
kültür ve iletişim süreçlerini nasıl etkilediğini inceledik.
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Bölüm Soruları
1.
“Kültürel biçimler ve ürünlerin doğasındaki devingenlik ve kültürel ilişkilerin
kolaylıkla esneyebilir olması, kültürün …………….. nosyonudur.” Cümlesindeki boşluğa
gelmesi gereken doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Küreselleştirici

b.

Ayrıştırıcı

c.

Bütünleştirici

d.

Çeşitlendirici

2.

www ‘in açılımı hangisidir?

a.

Word wide web

b.

world wide web

c.

wealth world web

d.

wear word web

3.

İlk internet uygulaması olarak bilinen ARPANET hangi yılda bulunmuştur?

a.

1959

b.

1989

c.

1979

d.

1969

4.

İlk bilgisayar ne amaçla icat edilmiştir?

a.

Haberleşmek

b.

Sosyalleşmek

c.

Hesap yapmak

d.

arşivlemek
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5.
Aşağıdakilerden hangisi kablosuz iletişim teknolojisinin kullanım alanlarından
biri olamaz?
a.

Haber alma

b.

E-posta gönderimi

c.

Veri depolama

d.

Yüzyüze iletişim

Cevaplar 1.a 2.b. 3.d.4. c.5d.
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12. AĞ TOPLUMU VE YENİ MEDYA –I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Ağ Toplumu Kavramı
12.2. Kavramsallaşan “Yeni Medya”
12.3. Web 2.0 ve Sosyal Medya
12.4. Statistiklerle Yeni Medya ve Toplumsal Boyutu
12.5. Yeni Medyanın Ekonomik Boyutu: Dijitalleşen Kapitalizm
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Ağ Toplumu Kavramı nedir?

2)

“Yeni Medya” ne demek?

3)

Web 2.0 ve Sosyal Medya kavramları ne demek?

4)

Yeni Medyanın toplumsal etkilerini istatistiklerler nasıl açıklayabiliriz?

5)

Dijitalleşen Kapitalizm ne demek?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Ağ Toplumu Kavramı
“Yeni Medya”, Web 2.0 ve
Sosyal Medya kavramları
Yeni Medyanın toplumsal
etkileri
Yeni Medyanın ekonomi
politiği:
Dijitalleşen
Kapitalizm

Kazanım

Yeni iletişim teknolojilerini
kavramsal
boyutunu
öğrenmek.
Uygulama
alanlarını
kavramak.
Tarihsel
gelişimini
öğrenmek.
Bu
bilgileri
toplumsal
ve
siyasal
bağlamda analiz edebilecek
düzeyde bilgi sahibi olmak.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Literatür taraması
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Anahtar Kavramlar
•

Ağ toplumu

•

Digitalleşme

•

Sosyal medya

•

Web 2.0

•

Yeni medya

•

Digital kapitalizm
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Giriş
Günümüzde iletişim teknolojilerindeki hızlı ilerlemeler yeni iletişim teknolojileri, yeni
medya, internet, sosyal medya, sosyal ağlar gibi pek çok yeni kavramı medya literatürüne
sokmuştur. Bu yeni oluşumlar sosyolojik, kültürel ve ekonomik alanda da değişimlere yol
açmıştır. Yeni medya teknolojilerinin ortaya çıkışı, iki ayrı koldan ilerleyen bilgisayar ve
medya teknolojilerindeki tarihsel gelişmelerin bir araya gelmesiyle mümkün olmuştur. Lev
Manovich yeni medyanın ortaya çıkışını hazırlayan gelişmeleri 1830’lara kadar geriye
götürmektedir.
Bu süreç Charles Babbage’in “analitik makine” ve Louis Daguerre’in “dagerotip”i
icadıyla başlayarak, 20. yy’ın ortasında modern dijital bilgisayarın geliştirilmesine kadar
devam etmiştir. Bir yanda “analitik makine” ile bilgisayar teknolojilerindeki gelişim
başlarken, bunun paralelinde “dagerotip” ile başlayan süreçte medya teknolojilerinde
görüntünün, hareketli görüntünün, sesin, metnin farklı formlar kullanılarak saklanmasına
tanık olunmuştur. Bu iki tarihi gelişimin birleşmesi ve tüm varolan medyanın sayısal dataya
çevrilmesi sonucu yeni medya ortaya çıkmıştır.
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12.1. Ağ Toplumu Kavramı
Ağ kavramı sosyolojik anlamıyla bir veya birden fazla toplumsal ilişkiyle birbirine
bağlanmış, dolayısıyla toplumsal bir bağ oluşturan bireylere gönderme yapmaktadır. Bu
açıdan bakıldığında toplumsal ilişkilerin var olduğu günden bugüne kadar ağ olgusu sosyal
hayatın bir parçası olarak değerlendirilebilir. Ancak, günümüzde özellikle de enformasyon
teknolojilerinin gelişme göstermesiyle birlikte yeni bir sosyal organizasyon türü ortaya
çıkmıştır. Ağlarla örülü bu organizasyonun adı ‘Ağ Toplumu’dur. Bu toplumun ağ kavramı
ile özdeşleştirilmesi ya da birlikte anılması, onun ağ temeli üzerine kurulmuş (sosyal,
ekonomik, politik) ilişkileri, yoğun bir şekilde kullanıyor olmasından kaynaklanmaktadır.
Ağ, birbirleriyle baglantılı dügümler dizisidir. Düğüm bir büklümün kendi kendini
kestiği noktadır. Düğümün ne oldugu, hangi somut ağlardan bahsedildigine bağlıdır. Küresel
finansal akışlar ağında menkul kıymetler piyasalarıdır. Avrupa Birliği’ni yöneten siyasi ağda,
ülkelerin bakanlar konseyleri ve Avrupa Komisyonu üyeleridir. Enformasyon Çagı’nda
kültürel ifadenin, kamuoyunun kökenlerinde yer alan yeni medyanın küresel ağında ise bu
dügümler, televizyon sistemleri, eglence stüdyoları, bilgisayar grafiği ortamları, haber
ekipleri, sinyaller üreten, gönderen, alan seyyar aygıtlardır.
Manuel Castells' e göre; Mesafeleri ortadan kaldırarak toplumları birbirlerine
yaklastıran, iç içe geçiren ve hatta yeni toplumlar olusturan bilgi otobanları, isteyen herkesin
elektronik bilgi merkezlerine dünyanın neresinde olursa olsun ulasmasını saglamaktadır.
Bundan dolayı, enformasyon teknolojileri çağdas toplumun şekillenmesinde aktif bir rol, belki
de başrol oynar hale gelmişlerdir. Metin, görüntüler ve seslerin, seçilmiş bir zaman diliminde,
erişimin mali bakımdan sorun olmadığı küresel bir ağda, çok farklı noktalardan etkileşimli
olarak, açık bir biçimde bütünleşme potansiyeli, iletişimin karakterini tümüyle değiştirmiştir.
Degişen iletisim karakteri içerisinde de bilginin biçimi ve türleri degismis ve değişmeye
devam etmektedir.
1970’lerin sonundan bu yana, yeniden yapılanan kapitalist ekonominin en önemli
görünümü üretimin ve ticaretin küreselleşmesidir. Küreselleşme ile teknolojik gelişmeler
arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. 1960’lar ve 70’ler boyunca soğuk savaşın,
teknolojik rekabet olarak yaşanması sonucunda ortaya çıkan gelişmeler, üretimin teknolojik
temelini değiştirilebilir hale getirirken, küresel bir üretim örgütlenmesini olanaklı kılmıştır.
Öte yandan çok uluslu şirketler, daha fazla bütünleşmiş üretim ve pazarlama biçimleri
geliştirebilmek için hızlı teknolojik değişmelere neden olmuşlardır. Telekomünikasyon ve
bilişim teknolojilerindeki gelişmeler de üretimin küresel düzeyde örgütlenmesinin en önemli
unsuru olarak kabul edilmektedir.
Castells’e göre yeni ekonomi enformasyonel, küresel ve ağ örgütlenmesine dayalıdır.
Bu yeni ekonomi, birimlerin ya da ajanların (şirketler, bölgeler, ülkeler) üretkenliği, rekabet 9
gücü temelde verimli bir biçimde bilgiye dayalı enformasyon üretme, işleme ve uygulama
kapasitelerine dayalı olduğu için enformasyonel; üretimin, tüketimin ve dolaşımın bileşenleri
(sermaye, emek, hammadde, yönetim, enformasyon, teknoloji, piyasalar) kadar kilit
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faaliyetleri de ya doğrudan ya da ekonomik ajanlar arasındaki bir bağlantılar ağı üzerinden
küresel bir ölçekte örgütlendiği için küreseldir ancak, yeni ekonomide şirketler, firmalar ve
girişimciler internet tabanlı çalışır; örgüt ve yenilik mantıkları internete dayalıdır ve
enformasyon teknolojileri ile ilişkilidir. Yeni ekonominin üç temel özelliği vardır. Bunlardan
ilki, bilginin uygulanması ve yenilikçilik ile gelen verimliliktir. Verimlilikteki artış ise
zenginliğin asıl kaynağıdır. Yeni ekonominin ikinci esaslı özelliği küresel olmasıdır.
Kapitalizm her zaman küresel özellikler göstermiş olsa da, dünya ekonomisi, ancak 20.
yüzyılın sonlarında, enformasyon ve iletişim teknolojilerinin sayesinde gerçekten küresel hale
gelmiştir. Yeni ekonominin üçüncü özelliği, Castells’in ağ dediği yeni bir örgüt formudur.
Ağlar, kaynakların esnek ve uygun bir şekilde bir araya getirilip kullanılabilmesi kapasitesidir
(Castells, 2004, 185-203).
Manuel Castells’in bir üçleme olarak kaleme aldığı “End of Millenium, The
Information Age: Economy, Society and Culture” isimli çalışması, "enformasyon
teknolojilerini merkez alan teknolojik devrimin toplumun maddi temelini gittikçe artan bir
hızla yeniden" (Castells, 1998:1) şekillendirdiği görüşünü temel almaktadır. “Enformasyon
teknolojilerinde yaşanan devrim, insan etkinliğinin tüm alanlarına yayılma özelliği nedeniyle,
yeni ekonomik, toplumsal ve kültürel bütünlüğün çözümlenmesinde başlangıç noktasıdır" (5).
Castells, Enformasyon teknolojileri devriminin, 1980'lerden beri süren kapitalizmin yeniden
yapılanmasında yardımcı olduğu ve yeni bir gelişme biçiminin ilkelerinin somutlaşmasını
sağladığını iddia eder. Castells'e göre irdelenmesi ve ardındaki değişimin açığa çıkartılması
gereken görünümün temelini kapitalizmin önceki yeniden yapılandırmaları aşan yeniden
yapılandırılması oluşturmaktadır.
Bu yeniden yapılandırmanın temel unsurları ise:
 Yönetimde daha fazla esneklik,
 Firma içi ve firmalar arası ilişkilerin ağlaşması ve merkezsizleşmesi
 Sermayenin emeğe karşı daha fazla güç sahibi oluşu,
 Çalışma ilişkilerinin çeşitlenmesi ve bireyselleşmenin artışı,
 Genellikle ayrımcı koşullar altında kadınların kitlesel halde işgücüne katılışları,
 Devletin piyasalara, kuralsızlaştırmak ve refah devleti Uygulamalarını geri
almak için her toplumda politik güçlerin ve kurumların doğasına bağlı olarak farklı
yoğunlukta ve çeşitlilikte müdahalesi,
 Küresel ekonomik rekabete adım atılmasıdır.
Castells'e göre, enformasyonel toplumda egemen fonksiyon ve süreçler giderek artan
bir biçimde ağlar etrafında örgütlendiğinden, üretim, deneyim, güç ve kültür süreçleri
ağlaşmanın mantığı tarafından belirlenmektedir. Bu belirlenim, akışların, iktidar üzerindeki
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üstünlüğü ve sadece toplumsal çıkarların ağlar aracılığı ile ifadesini değil, aynı zamanda
toplumun ve iktidarın değişiminin dinamiklerini yaratmaktadır. Bu nedenle enformasyonel
toplum aynı zamanda ağ toplumudur. Ağ toplumu aynı zamanda bir kapitalist toplumdur.
Ancak ağ mantığının egemen olduğu bu toplumda, tüm güç ilişkileri değişime uğramıştır.
Artık iktidarın temel kaynağı üretim araçları sahipliği değildir. Hatta bu yeni toplumun
kapitalistleri asla üretim araçlarının yasal sahipleri değildirler. Sonuçta finansal akışların
yöneticileri vardır ve bunlar ekonomi ve insan yaşamları üzerinde söz sahibidirler ama
sosyolojik olarak ve ekonomik olarak bir sınıf olmaktan çok bir sermaye ağıdırlar.

12.2. Kavramsallaşan “Yeni Medya”
Lev Manovich, “Yeni Medya teriminin, 1990’ların başında gazete, dergi ve televizyon
kanallarının, CD’lerde ve İnternette içerik dağıtımına başladığı zaman yaygınlık kazandığını”
belirtmektedir.
Lev Manovich, yeni medya tanımını yaparken “Tüm yeni medya objeleri, ister sıfırdan
bilgisayarda yaratılmış olsun, ister analog medya kaynaklarından çevrilmiş olsun, sayısal
kodlardan oluşur” demektedir ve başlıca ilkeleri sayısal temsil (numerical representation),
modülarite (modularity), otomasyon (automation),değişkenlik (variability) ve kültürel kod
çevrimi (cultural transcoding) olarak yapılanmaktadır.
• Sayısal temsil: Veri olarak var olması.
• Modülarite: Farklı öğelerinin bağımsız olarak da var olabilmesi.
• Otomasyon: Otomatik olarak yaratılıp değiştirilebilmesi.
• Değişkenlik: Pek çok versiyonu olması.
• Kültürel Kod Çevrimi: Bilgisayarın anlayışımızı ve temsilimizi etkilemesi.
Yeni medya objeleri için bu ilkelerin geçerliliği olmasına ve yeni medyanın yapısını
anlaşılır kılar.
İnternet ile gelişen yeni medya iletişim alanında kökten değişimler getirerek analog
medyayı dijital temsile çevirmiştir. İnternet istenilen her veriye eşit hızda ulaşılmasını
mümkün kılmakta, dijital olarak kodlanan veriler sayısız kere çoğaltılabilmekte, farklı medya
türleri bilgisayarda gösterilebilmektedir.

12.3. Web 2.0 ve Sosyal Medya
Web 2.0 terimi ilk olarak, teknolojik ticari sergi ve konferans üreticileri tarafından
2004 sonbaharında, ticari konferansların bir serisi için, bir isim olarak kullanılmıştır. Bu yeni
dalga için verimli pazar, isme ve fikre uyarlanmıştır. Özellikle O'Reilly Medya tarafından
2004'de kullanılmaya başlayan bu sözcük, ikinci nesil internet hizmetlerini ‐ toplumsal
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iletişim sitelerini, wikileri, iletişim araçlarını, yani internet kullanıcılarının ortaklaşa ve
paylaşarak yarattığı sistemi tanımlar.
WEB 2.0, şöyle özetlenebilir;


İnternetin gelişiminin son 10 yılda çok hızlı düzeylere ulaşması,



Dünya üzerinde bir milyar insanın internet kullanması,


Yazılım sektörlerinin, 2001 sonbaharında dot com (.com)’dan sonra yeni bir
pozitif kavrayış oluşturmaya başlamasıdır.
Öte yandan WEB 2.0’nin ilişkili olduğu kavramlar:


Teknoloji,



İkinci nesil web tabanlı araçlar ve servisler,



Toplu kullanılan çevrimiçi platformlar.

WEB 2.0, web teknolojilerini farklı bir şekilde kullanarak bizlere yeni bir kavramsal
çerçeve sunmaktadır. WEB 2.0, katılımcıların Uygulamalarına olanak tanır. WEB 2.0
teknolojisinin klasik örneği, kullanıcıların etkileşimli oldukları ve içeriği yarattıkları sosyal
ağlar ve güçlü işbirliği olarak online ansiklopedi Wikipedia’dır. WEB 2.0 için farklı
örneklerin olduğu diğer teknolojilerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

Blog (web log): Kronik bir düzende yerleri değiştirilerek topluca sergilenen ve
aynı düzende yazıların girildiği web sitesidir. Bloglar, bloggerlar arasındaki etkileşimin
oluşması açısından önem taşımaktadır.

Wiki: Web 2.0’ın bir diğer uygulamasıdır. Wiki, herhangi bir kişi tarafından
doğrudan yazılabilen,
işbirliğinin söz konusu olduğu web siteleri olarak tanımlanmaktadır. Wikilerin en iyi
örneklerinden Wikipedia, insanlara içerik için birlikte çalışma ve bilgiyi üretme, önceden
kesinliği belli olan yerel statik ansiklopedilere karşın güncelleme fırsatı sunar.

RSS (Really Simple Syndication‐ Gerçek Temel Sendikasyon): Genellikle haber
sağlayıcıları tarafından kullanılır ve yeni eklenen içeriği sık sık güncelleyerek kolaylıkla takip
edilmesini sağlar. RSS insanların favori web sitelerini otomatik olarak saklamalarını mümkün
kılar.

Podcast (oynatıcı yayın aboneliği): Dijital bir medya dosyası, medya ya da
kişisel kullanıcılar için, 'Radyo yayını ya da benzer bir programın internetten çekilebilir ve
kişisel ses cihazlarından dinlenebilir hale gelmesini sağlayan sayısal kayıt anlamına
gelmektedir.
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WEB 2.0’ın başarısı, kullanıcıları sürekli bağlayan yaratıcı Uygulamalarından ileri
gelmektedir. Ayrıca kullanıcılara eğlenme fırsatı sunması ve kişisel yönlendirmelere olanak
tanıması bakımından da toplu bir çekim alanı yaratabilmektedir.
Sosyal ağlar genel olarak aşağıdakileri içerir.
Sosyal siteler: MySpace, Facebook, Twitter.
Fotoğraf Paylaşım Siteleri: Flicker, PhotoBucket.
Video Paylaşım: YouTube.
Profesyonel Ağ Siteleri: LinkedIn, Ning.
Bloglar: Blogger.com, Wordpress.
Wikiler: Wetpaint, PBWiki.
İçerik etiketleme: MERLOT, SLoog.
Sanal Kelime: SL, Active Worlds, There, Whyville, Club Penguin, HiPiHi.
Genellikle, sosyal ağ sitelerindeki üyeler, biyografileri, fotoğrafları ve bazı diğer
kişisel bilgilerinin yer aldığı alanlarla, kişisel profil sayfasına sahiptirler. Buna ek olarak
yorumda bulunabilen diğer site üyeleri, resim ve isimleri için bir yazı boşluğuna sahiptir.
Örneğin, Flickr fotoğrafların postalanmasını, etiketlenmesini ve fotoğraflara yorum
yapılmasını destekler, Youtube da aynı zamanda videolarda bu özellikleri desteklemektedir.
Daha özel siteler, insanları benzer okuma tercihlerine bağlayan “ConnectViaBooks”
ve yararlı iş bağlantıları ve ilişkileri yaratmayı amaçlayan “LinkedIn”, içerir. Sosyal ağ,
normalde katılımcılarına, sosyal destek bulma, yeni sosyal ve iş olanakları değerlendirme
fırsatlarını sosyal sermaye içeren finansal kaynakları, malları ya da servisleri değiştirme
olanaklarını sunar. Sosyal ağ siteleri, depolanmış kullanıcı profillerindeki veriler aracılığıyla
insanları birbirine bağlar. Bu kullanıcı profilleri, diğer kullanıcılar için bir tanımlama
oluşturmaktadır. Çeşitli siteler arasındaki en önemli ayırt edici faktör, profil bilgilerindeki
bilgi oranı ve düzenidir.
Online sosyal ağlar bazı popüler web sitelerinin kalbini oluşturmaktadırlar. Teknoloji
geliştikçe daha çok uygulama, daha çok birbirine bağlı hale gelmektedir. Bu durum aynı
zamanda sosyal ağların, yerel ve örgütsel bilginin yanı sıra, kişisel ve ticari online etkileşimde
de önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Sosyal ağlar büyüklük ve heterojenlik açısından
çeşitlilik gösterir. Küçük homojen ağlar, geleneksel çalışma grupları ve kasaba türündeki
yerlerde yaşayan insanların oluşturdukları ağlardır. Bunlar var olma sebeplerini korumada
iyidirler. Geniş sosyal gruplar ise daha karmaşık ve ağ üyelerinin özellikleri bakımından daha
heterojen bir özellik göstermektedir.
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Öte yandan sosyal ağlarda genel olarak üç çeşit bağdan bahsedilebilir. Birincisi
kullanıcının hareketi onun arkadaşlarının yapacağı davranışları tetikler. Örneğin bir kullanıcı
bir ürün aldığında onun arkadaşı da aynı çeşit üründen satın alır. İkincisi bireylerin aynı
şeyleri sevmesidir; yani kendilerine benzer olanlara dostça davranması ve bu yüzden benzer
davranışlar göstermesidir. Üçüncüsü çevredir. Dış faktörler hem arkadaş olan iki bireyin hem
de onların hareketlerinin temel bağını oluşturmaktadır. Örneğin iki arkadaş aynı şehirde
yaşamayı sever ve bu yüzden online fotoğraf paylaşım sitelerine benzer şeylerin fotoğraflarını
gönderirler. Son beş yılda, sosyal ağ sitelerine, on milyonlarca internet kullanıcısı talep
gösterdi ve böylece sosyal ağlar hem yetişkin hem de genç kullanıcılarla değerini artırdı. Bu
noktada sosyal ağlarla ilgili sayısal verilere bakıldığında büyük önem arz eden rakamlarla
karşılaşılmaktadır:


Üniversite öğrencilerinin % 82’si ve 19 yaş altının %55’i sosyal ağ kullanır.



13‐19 yaş arasının %28’inin blogu bulunmaktadır.


İnternet kullanıcılarının %28’i etiketlenmiştir ya da fotoğraflar, yeni hikayeler,
veya blog mektupları gibi online içeriklerine göre sınıflandırılmışlardır.

İnternet
kullanmaktadırlar.

kullanıcılarının

%48’i

YouTube

gibi

video

paylaşım

sitesi

Sosyal ağlar günlük hayatımızın niteliğini artırmaktadır. Profesyonel ve sosyal hayat,
sosyal ağlar aracılığıyla gittikçe daha fazla rapor edilir, araştırılır, paylaşılır ve öğrenilir
olmaktadır. Bu durum da sosyal ağlarda mahremiyet çizgisinin sorgulanmasını gündeme
getirmektedir. Ancak tartışmaya açık olan bu konu sosyal ağların kullanılırlığını ve sosyal
ağlara olan ilgiyi azaltmamaktadır.

12.4. Statistiklerle Yeni Medya ve Toplumsal Boyutu
Manovich yeni medyanın ayırt edici 5 prensibini sayısal temsil, modülerlik,
otomasyon, değişkenlik ve kültürel kod çevrimi olarak belirlemiştir. Sayısal temsil tüm yeni
medya ürünlerinin sayısal kodlardan oluşması anlamına gelmektedir. Bu belli algoritmalarla
görüntüden sesin çıkarılabilmesi, kontrastın değiştirilmesi gibi imkânlara olanak
sağlamaktadır. Dolayısıyla medya artık programlanabilir hale gelmiştir. Manovich bu
özellikleri sosyolojik açıdan analiz ederek yeni medyanın endüstri ötesi toplumla paralel
özelliklere sahip olduğunu düşünmektedir. İki oluşum da fabrika sistemine ve mantığına;
standartlaşma ve yeniden üretim gibi özelliklere sahiptir. Hatta medya işleyişi endüstri sonrası
topluma da uyum sağlamış ve kitlesel standardizasyon yerine kişiselleştirme özelliğine göre
şekil almıştır.
Yeni medyanın modülerlik özelliği bağımsız parçalardan oluşması anlamına
gelmektedir. Örneğin, internet pek çok web sayfasından; bunlar da fotoğraf, video, metin ve
sekmeler gibi başka unsurlardan meydana gelmektedir. Otomasyon özelliği yeni medyada pek
çok işlemin otomotik olarak gerçekleşmesine gönderme yapmaktadır. 19. yy’ın başında
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modern toplum fotoğraf makinesi, kamera, kayıt cihazı gibi medya yaratımını
otomatikleştiren teknolojileri geliştirmiştir. Bu icatlar sayesinde büyük miktarda medya
materyalinin birikmesiyle bunların saklanması ve düzenlenmesini sağlayacak bilgisayar
temelli yeni teknolojilerin geliştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
Değişkenlik özelliği yeni medya objelerinin sayısal kodlara dayanması ve modüler
olması sonucunda farklı versiyonlarda var olabilmesi anlamına gelmektedir. Yeni
medyamantığı endüstri ötesi mantıkla paralel ilerlemektedir. İsteğe bağlı üretim ve zamanında
teslim ilkeleri de bilgisayar teknolojileri sayesinde işlemektedir. Medya veri tabanları, aynı
verilerden üretilen farklı arayüzler, menü temelli etkileşim, hiper medya, web sitelerinin
periyodik güncellenmeleri değişkenlik prensibine örnek olarak gösterilebilir. Yeni medya için
Manovich’in belirlediği son prensip ise kültürel kod çevrimidir. Kültürel ürünlerin
dijitalleşmesine gönderme yapan bu prensip kültür-bilgisayar ilişkisi üzerine kurulu
olduğundan bir sonraki başlıkta değerlendirilecektir.
Yeni medya kültürel ürünlerin dijitalleşme sürecini başlatmıştır. Kültür üzerindeki bu
önemli değişimin kökleri yeni medya teknolojilerinin öncülü olan 19. yüzyılın sonunda ortaya
çıkmış olan tekniklerde bulunmaktadır. Bu teknikler kültürel ürünlerin yeniden üretimini
mümkün kılarak, bunların kitleselleşmesine sebep olmuştur. Walter Benjamin’e göre sanat
yapıtının teknik yolla yeniden üretimi olgusu, eserin yapısında ve mülkiyet ilişkilerinde
değişimlere sebep olmuştur. Özgün eserin kopyası sanat eserini farklı konumlara ve izleyiciye
taşınmasını kolaylaştırarak onu kitleselleştirirken bir yandan da sahip olduğu özel atmosferin
çöküşüne sebep olmuştur. Bu durumda sergilenme olanağının artmasıyla yaşanan nicel kayma
sanat yapıtının işlevsel ve nitel değişimine dönüşmüştür. Benjamin bunun sanatsal işlevin
ikinci plana itilmesine sebep olabileceğini öngörmüştür.
Benjamin’in 20. yüzyılın başında yapmış olduğu analizler günümüzün teknolojik
olanaklarıyla bir adım daha ileriye gitmiş, kültürün yapısında yeni bir değişimi beraberinde
getirmiştir. Yeni medyanın temel prensiplerinden kültürel kod çevrimiyle kültürel ürünler
yapısal ve işlevsel değişime uğramıştır. Manovich’e göre yeni medyanın kültürel ve bigisayar
olmak üzere iki farklı katmanı bulunmaktadır. Yeni medya bilgisayarda yaratıldığına,
dağıtıldığına, saklandığına göre; bilgisayarın mantığı medyanın geleneksel kültürel mantığını
da etkilemektedir. Bilgisayarın dünyayı modelleyiş tarzı, verileri temsili, bunlar üzerinde
işlem yapabilmemize izin vermesi kültürel katmanın oluşumunu ve içeriğini etkilemektedir.
Kültürel katman da aynı şekilde bilgisayarı etkileyerek yeni bilgisayar kültürünü
oluşturmaktadır. Bu yeni kültür insanın dünyayı algılayışıyla bilgisayarın sayısal temsilinin
bir karışımıdır. Yeni iletişim teknolojileri sanat yapıtlarının da dahil olduğu kültürel ürünlerin
dijitalize olarak daha geniş bir dolaşıma girmesine sebep olmuştur.
19. yüzyılın sonunda gelişen yeniden üretim teknikleri sanat eserinin
sergileninsanların bağlandığı, veri alıp gönderebildiği, alışveriş yapabildiği, iletişim
kurabildiği bir ortam olarak yeni medya içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. İnternetin
ortaya çıkışı ilk dönemlerinde onun özgürlük, anındalık ve sınırsız alışveriş üzerine kurulu bir
‘siberya’ ütopyası olarak değerlendirilmesine sebep olmuştur. Buna göre internetin insanları
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birbiriyle bağlantılı yaparak televizyonun kurduğu edilgen kitle kültüründen kurtaracağı
düşünülmüştür. Ancak önce askeri, daha sonra üniversite çevrelerini birbirine bağlayan
internet sonraki süreçte reklam ve finans mantığını taşıyan ticaret alanına ve politik alana
yayılmıştır. Böylece internetin ticari ve politik potansiyeli onu bir ütopya olmaktan çok,
tüketimin ve kontrolün kitleselleştirildiği bir araca dönüştürmüştür. Yeni medya iletişim
alanında kökten değişimler getirerek analog medyayı dijital temsile çevirmiştir. İnternet
istenilen her veriye eşit hızda ulaşılmasını mümkün kılmakta, dijital olarak kodlanan veriler
sayısız kere çoğaltılabilmekte, farklı medya türleri bilgisayarda gösterilebilmektedir.
Manovich yeni medyanın ayırt edici 5 prensibini sayısal temsil, modülerlik, otomasyon,
değişkenlik ve kültürel kod çevrimi olarak belirlemiştir. Sayısal temsil tüm yeni medya
ürünlerinin sayısal kodlardan oluşması anlamına gelmektedir. Bu belli algoritmalarla
görüntüden sesin çıkarılabilmesi, kontrastın değiştirilmesi gibi imkânlara olanak
sağlamaktadır. Dolayısıyla medya artık programlanabilir hale gelmiştir. Manovich bu
özellikleri sosyolojik açıdan analiz ederek yeni medyanın endüstri ötesi toplumla paralel
özelliklere sahip olduğunu düşünmektedir. İki oluşum da fabrika sistemine ve mantığına;
standartlaşma ve yeniden üretim gibi özelliklere sahiptir. Hatta medya işleyişi endüstri sonrası
topluma da uyum sağlamış ve kitlesel standardizasyon yerine kişiselleştirme özelliğine göre
şekil almıştır. Yeni medyanın modülerlik özelliği bağımsız parçalardan oluşması anlamına
gelmektedir. Örneğin, internet pek çok web sayfasından; bunlar da fotoğraf, video, metin ve
sekmeler gibi başka unsurlardan meydana gelmektedir. Otomasyon özelliği yeni medyada pek
çok işlemin otomotik olarak gerçekleşmesine gönderme yapmaktadır. 19. yy’ın başında
modern toplum fotoğraf makinesi, kamera, kayıt cihazı gibi medya yaratımını
otomatikleştiren teknolojileri geliştirmiştir.
Bu icatlar sayesinde büyük miktarda medya materyalinin birikmesiyle bunların
saklanması ve düzenlenmesini sağlayacak bilgisayar temelli yeni teknolojilerin geliştirilmesi
ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Değişkenlik özelliği yeni medya objelerinin sayısal kodlara
dayanması ve modüler olması sonucunda farklı versiyonlarda var olabilmesi anlamına
gelmektedir. Yeni medya düşünüldüğünde sadece kültürel ürünlerin dijitalize olmadığı;
kişilerarası ilişkilerin de dijitalize olmaya başladığı yorumu yapılabilir. Sosyal medya olgusu
bu yorumu örneklendirebilmektedir. Dolayısıyla yeni medyanın sosyolojik boyutunu da
incelemek gerekmektedir.
İletişim alanındaki değişimler sosyal ilişkileri ve dolayısıyla da toplumsal yapıyı da
etkilemektedir. Aynı şekilde toplumsal yapının ortaya koyduğu ihtiyaçlar da teknolojik
gelişmeleri tetikleyebilmektedir. Bu bağlamda yeni medyanın sosyolojik boyutu incelenirken
toplumsal, tarihsel değişimlerle teknolojik gelişmelerin etkileşimli olarak incelenmesi
gerekmektedir. İnternetin tarihini inceleyen Johnny Ryan internet teknolojilerini endüstri
çağının çocuğu olarak görmektedir. Ona göre dijital iletişimin ortaya çıkışından çok önce
buhar gücünün kullanımı, telgraf, endüstrileşen ticaret ve savaşlar dünyanın temposunu
hızlandırmıştır. Dijital çağın getirdiği değişim endüstri devriminin yarattığı kontrol ve
hiyerarşiye dayalı merkezileşmiş dünya düzenininde merkezi noktaların ortadan kalkarak, ağ
ve şebekeler boyunca uzanmış çok sayıda noktanın varolduğu bir yapıyı getirmiş olmasıdır.
Politik ve kültürel yaşam da bu ağ yapısına göre yeniden yapılanmaktadır. Manuel Castells,
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bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle küresel anlamda ortaya çıkan böyle bir
dönüşümün ağ toplumunu oluşturduğunu savunmaktadır. Castells’e göre enformasyonu ön
plana çıkaran ağ toplumu bilişim teknolojileri tarafından harekete geçirilen, bilişim ağlarında
Apple iTunes, YouTube, Twitter gibi internet siteleri sosyal ağlara örnek olarak
gösterilebilmektedir.
Mayfield’e göre sosyal medya insan olma özellikleriyle yakından ilişkilidir. Yazar
sosyal medyayı düşünceleri paylaşmak, bir araya gelmek, ticaret yapmak, arkadaşlar aramak,
tartışmalar yapmak gibi insani özelliklerin internete yansıması olarak görmekte ve çok hızlı
bir şekilde yayılmasını da bu özelliğine bağlamaktadır. Teknolojilerin gelişmesiyle, dijital
kameraların, fotoğraf makinelerinin ucuzlaması, hızlı internet erişiminin artması gibi bu
alandaki maliyetlerin azalması ve kullanımın basitleştirilmesiyle insanlar kendi
fotoğraflarından, videolarından, düşüncelerinden, sözlerinden kendi içeriklerini oluşturarak
bunları yayabilme şansı elde etmiştir. Bu özellikleri sayesinde sosyal medya siteleri çok kısa
süre içerisinde bütün dünyaya yayılmıştır.
Nielsen’in 2011 Mayıs raporuna göre ABD’de 128,2 milyon YouTube kullanıcısı
bulunmaktadır. Youtube’un güncel istatistiki verilerine göre siteyi her ay 800 milyondan fazla
farklı kullanıcı ziyaret etmektedir. YouTube'a bir ayda yüklenen video süresi, ABD'nin üç
büyük yayın kuruluşunun 60 yılda oluşturduğundan fazladır. 2012 sosyal medya kullanım
istatistiklerine göre Twitter 555 milyon kullanıcısıyla Facebook’tan sonra ikinci sırada
gelmektedir. Kullanıcılar aylık ortalama 405 dakikalık süreyi Facebook’ta geçirirken; Twitter
89 dakika ile üçüncü sırada gelmektedir [10]. Yapılan sayımlara göre 2010 Aralık ayına kadar
olan dönemde Twitter’da toplamda 29 700 500 268 adet tweet atılmıştır . 2009 yılında
saniyde 300 tweet atılırken bu rakam 2010’da saniyede 1000’i aşmıştır. Bu sayı son ölçümlere
göre 4000’e yaklaşmaktadır [22]. Bu rakamlar da sosyal medyanın yaygınlığını ve yoğun
kullanımını ortaya koymaktadır. Sosyal medya sitelerinin en başında gelen Facebook’un
kullanım yoğunluğunu gösteren istatistikler incelendiğinde, sosyal medya olgusuna farklı bir
açıdan bakma gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu verilere göre Ekim 2012 itibariyle aktif
kullanıcı sayısı dünya çapında aylık 1 milyara yaklaşmıştır. Mayıs 2012 verilerine göre her ay
Facebook’da harcanan toplam süre 700 milyar dakikadır. Kullanıcıların %50’si her gün
sayfasına giriş yapmaktadır. Her 20 dakikada Facebook’ta 1 milyon link paylaşılmakta, 2
milyon arkadaşlık teklifi gönderilmekte ve 3 milyon mesaj iletilmektedir. Facebook sitesi
70’in üzerinde dile çevrilmiştir ve kullanıcıların %75’inden fazlası ABD dışındaki
ülkelerdedir. Kullanıcılar günlük 20 milyonun üzerinde uygulama indirmektedir. Her ay 500
milyonun üzerinde üye facebook Uygulamalarını kullanmaktadır. 7 milyonun üzerinde
uygulama ve web sitesi Facebook bağlantısı içermektedir. 350 milyon aktif
kullanıcıFacebook’a telefonları aracılığıyla erişmektedir. Dünya çapında 475’in üzerinde
telefon firması ürünlerinin özellikleri arasına Facebook erişimini eklemiştir. Facebook’u en
çok kullanan ülkeler ABD, Brezilya, Hindistan, Meksika, İngiltere, Türkiye, Filipinler, Fransa
ve Almanya şeklinde sıralanmaktadır.
Türkiye 32 354 900 kullanıcıyla bu sıralamada 7. sırada yer almaktadır. Bu denli
yoğun kullanılan ve yaygın olan sosyal medya sitelerini insanların sadece içerik oluşturduğu,
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paylaştığı, dijital olarak sosyalleştiği mecralar olarak yorumlamak zayıf bir açıklamadır.
Facebook gibi sitelerin küresel anlamda bu denli yaygın bir ağ olması sadece bir iletişim
yöntemi olarak değerlendirilemeyeceği anlamına gelmektedir. Bu açıdan sosyal medya siteleri
sadece sosyal ilişki yapılarını etkilememekte, bu ağların kullanıcı sayılarının yüksekliğinden
dolayı ekonomik anlamda önemli potansiyelleri bulunmaktadır. Bunun anlaşılması için yeni
medyayı ekonomik perspektiften ele almak gerekmektedir.

12.5. Yeni Medyanın Ekonomik Boyutu: Dijitalleşen Kapitalizm
Yeni medyanın kültürel ve sosyal boyutunun yanı sıra, bu kavramın doğru bir şekilde
çözümlenebilmesi için ekonomik boyutunun da incelenmesi gerekmektedir. Çünkü yeni
medyanın sahip olduğu ticari potansiyel, kültürel ve sosyal boyutunu da kapsayarak
kapitalizmin dijital alanaDijital kapitalizmin mimarlarının peşinde olduğu şey, şirketler
içi/arası iş süreçlerini genişleten ekonomi çapında; üretimin planlanmasından, reklama,
bankacılığa kadar çok geniş bir alanda bir ağ geliştirebilmekti. Böyle bir sistemin
geliştirilmesi dünyanın elektronik bilgi altyapısının değişmesi anlamına gelmekteydi ki bu
durum telekominikasyonun yapısında ve politikasında önemli bir değişimi gerekli kılıyordu.
İnternet belli bir kişinin ya da sınıfın mülkiyetindeymiş gibi algılanmasa da
yaygınlaştırılması, ağların ve kablo sistemlerinin kurulması gibi teknik hizmetlerin
gerçekleştirilmesi devlete, uluslararası anlaşmalara ve büyük şirketlere bağlıdır. Dolayısıyla
telekomünikasyonda serbest piyasa rejiminin getirilmesi hem ekonomik hem de politik
çalışmaların sonucunda gerçekleştirilmiştir. Böylece hem ekonomik ağlar kurulmuş, hem de
politikacılar dünya çapında uluslararası ağ üzerinden birleşmeyi kabul etmiştir.
Castells’e göre de bu yeni ağ yapısı 20. yüzyılın sonlarına doğru yeniden yapılanan
kapitalist üretim biçimiyle yakından ilişkilidir. Castells analizinin çıkış noktasına
enformasyon teknolojisi devrimini yerleştirse de teknolojik belirlenimcilikten kaçınarak
toplumsal değişimin bireysel yaratıcılık girişimlerinin ve küresel ekonomik yapının dâhil
olduğu karmaşık bir etkileşim sürecinin sonucunda gerçekleştiğini düşünmektedir. Bu
bağlamda ortaya çıkan ağ toplumu yapısı küresel ekonomi ve dünya jeopolitiğiyle etkileşim
içinde yeni üretim, iletişim, yönetim ve yaşam biçimlerinin somutlaşmasıdır.
II Dünya Savaşı’nı izleyen ilk 30 yıllık süreçte ekonomik refah sağlayan Keynesyen
kapitalist model, 1970’lerde enflasyonun artmasıyla ve petrol krizinin ortaya çıkmasıyla
sarsıntıya uğramıştır. 1990’lara dek deneme yanılmaya dayalı pragmatik bir yol izlemiş olan
hükümet ve şirketler; deregülasyon ve özelleştirmelerle ekonomik anlamda bir yeniden
yapılanma sürecine girmişlerdir. Bu bağlamda gerçekleştirilen reformların amacı karı
maksimize etmeye çalışan kapitalist mantığın derinleştirilmesi, üretkenliğin arttırılması ve
pazarın küreselleştirilmesinin sağlanmasıydı. Yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu esneklik
ve olanaklar da bu amaçların gerçekleştirilmesi için ideal ortamı hazırlamıştır.
Castells, bu bağlamda yeni enformasyon teknolojilerinin kapitalizmin
küreselleşmesinde katalizör görevi gördüğünü savunmaktadır. Endüstriyalizm nasıl bir üretim
biçimi olarak kapitalizmin oluşmasıyla bağlantılıysa; enformasyonalizm de kapitalizmin
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genişlemesi ve yenilenmesiyle bağlantılıdır. Buhar makinesi ve sonra da elektrik enerjisinin
kullanılmasıyla yaşanan her iki sanayi devriminin etkilerinin endüstriyel yapıyı etkileyerek
toplumsal yapıyasinmiş olduğu gibi, enformasyon teknolojileri devrimi de toplumsal yapıyı
dönüştürmüştür. Enformasyon teknolojileri devrimi tüm ekonomilerin küresel olarak birbirine
bağımlı hale gelmesine, şirketlerin kendi içlerinde ve diğer şirketlerle ağlar oluşturmasına,
liberalizmin yaygınlaşmasına sebep olarak kapitalizmin yeniden yapılanma sürecine girmesini
sağlamıştır. Böylece dünya çapında ekonomiler karşılıklı bağımlılığa dayalı bir sistem
içerisine girmiştir. Bu yeninde yapılanma sürecinde bilgi teknolojileri de ileri kapitalist
mantıkla ve bu mantığın çıkarlarına uygun olarak gelişme göstermiştir. Bu bağlamda internete
ekonomik yaklaşımın diğer bir konusu ticarileşme ve metalaşmadır. Bu şirketlerin internetin
sunduğu imkânlar sayesinde etki alanlarını güçlendirmeleri ile pekişen bir süreçtir.
İnternetin oluşturduğu ekonomik alanda altyapı sağlayıcılar, web sayfaları için hizmet
sağlayıcılar, erişim sağlayıcılar, donanım, yazılım ve içerik sağlayıcılar, e-ticaret girişimcileri
gibi pek çok aktörün ortaya çıktığı görülmektedir. Henüz 1990’ların ikinci yarısında internet
siteleri borsada önemli kazanımlar sağlamış, bu şirketlerin başarısı ‘dot.com patlaması’ olarak
adlandırılmıştır. "Yeni ekonomi" şirketleri olarak anılan bu şirketlere büyük yatırımlar
yapılmıştır. Ayrıca bankacılık, yayıncılık gibi eski ekonomi aktörleri de etkinliklerinin bir
kısmını internete taşıyarak eticarete uyum sağlamaya çalışmışlardır. Bu gelişmeler ABD
dışına da hızla yayılmıştır. Web siteleri için reklam kampanyalarıyla marka haline gelerek
kullanıcı sayısıyla bağlantılı olarak borsa değerlerinin arttırılması yatırımcıların temel amacı
28 milyon kişinin online alışveriş yaptığı, bunlardan %29'unun kurumsal alışverişler
gerçekleştirdiği, ayrıca 9 milyon kişinin ayda bir, 1 milyon kişinin ise haftada bir online
alışveriş gerçekleştirdiği görülmektedir. İnternet üzerinden global online alışveriş kapasitesi
2010 yılına gelindiğinde 680 milyar doları; 2011’de ise 763 milyar doları geçmiştir .
E-ticaretin gelişmesini sağlayan önemli etmenlerden biri de yeni medya’nın
mantığının – endüstri ötesi toplum yapısının da olduğu gibi – kişiselleştirme özelliğini tam
anlamıyla taşımasıdır. İnternet sitelerindeki dil, içerik, reklamlar ziyaretçilere göre
kişiselleştirilebilmektedir. Bu kişiselleştirme özelliğinin etkin olmasının altında da ekonomik
sebepler yatmaktadır. Örneğin, USA Today’ın yayınladığı bir rapora göre dergilerdeki
reklamlardan farklı olarak ‘banner’lar her sayfayla birlikte değişmektedir. Web sitesine
reklam koyan firmaların çoğu, kişilerin netteki dolaşımlarını takip etmekte, hangi reklamı
gördüklerini, hangi banner’a tıkladıklarını bilmektedir. Araştırmacıların bir bölümü görsel
dünya içerisinde online olarak oynanan oyunları da sosyal medyanın içine dahil etseler de, bu
alanda dönen ekonomi düşünüldüğünde, bilgisayar oyunlarının da dijital kapitalizmin bir
parçası haline geldiği görülmektedir.
Bununla ilgili olarak Second Life, bilgisayar oyunlarındaki etkileşimi ve oyun
ekonomisini açıklamakta iyi bir örnek oluşturmaktadır. Görsel bir dünyayı içeren online bir
bilgisayar oyunu olan Second Life gerekli yazılım yüklenerek ve internet üzerinden giriş
yapılarak oynanan bir oyundur. Burada oyuncular kendilerini sanal ortamda temsil edecek bir
‘avatar’ yaratmaktadır. 2008’deki rakamlara göre 10 milyon’dan fazla Second Life kullanıcısı
bulunmaktadır ve oyuna her ay yaklaşık 1,5 milyon kişi de giriş yapmaktadır. Bu durum
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görsel dünyada işleyen bir ekonomi olduğunun da göstergesidir. Oyun içerisinde oyuncular
mülkiyet edinebilmekte ve oyunda kullanılan parayı dolara çevirebilmektedir. Her gün bu
oyun içerisinde 1 milyon dolarlık harcama yapılmaktadır. Hatta 2006 yılında oyun kendi
milyonerini yaratmış, Anshe Chung isimli bir kişi 1 milyon dolar değerindeki sanal mülkleri
toplayarak zengin olmuştur.
Online oyunların ticari kapasitesini inceleyen Edward Castronova, Second Life’ın iş
planının kullanıcıların oyundaki sanal alanları satın alarak mülk elde etmeleriyle sitenin kendi
tasarımları üzerinden kar sağladığını belirtmektedir. Buna göre somut olmayan, tamamen
sanal, gerçek dünyada karşılığı olmayan ürünler üzerinden oyun içerisinde bir pazar
geliştiğini görmekteyiz. Bu da dijital kapitalizmin sanal tasarımların ürünleştirilerek satıldığı
bir ekonomiye kadar genişlediğini göstermektedir. Sosyal medyanın ekonomik boyutuna
baktığımızda Facebook, Twitter, YouTube gibi sosyal medya sitelerinin insanlar arasındaki
iletişimi etkilemiş, yeni sosyal ilişkiler ortaya koymuş olmasının yanı sıra şirketler açısından
da önemli bir tüketici havuzu oluşturma işlevini yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Bunun bir
göstergesi de şirketlerin kendi kurumsal sosyal medya hesaplarıyla kendi tüketici havuzlarını
oluşturma çabalarıdır. Sosyal medyanın doğuşuyla birlikte insanların aldıkları ürünler
hakkındaki deneyimlerini, yorum ve şikâyetlerini paylaşmaları markaların müşterileri
üzerindeki güçlerini kaybetmelerine sebep olmuştur. Müşterilerin kendi istedikleri yer ve
zamanda seslerini duyurabilmeleri pazarlama ve müşteri hizmetleri arasındaki sınırı da
bulanıklaştırmıştır. Buna karşın markaların sosyal medya aracılığıyla müşteri hizmeti sunması
anlamına gelen sosyal hizmet (social care) firmalar için acil bir zorunluluk haline gelmiştir.
Bu bağlamda sosyal hizmet, şirketlerin sosyal medya platformları üzerinden düzenli olarak
müşteri hizmeti verdiği sistem anlamına gelmektedir.
Örneğin Coca-cola markasının Facebook’ta 57 milyonun üzerinde üyesi
bulunmaktadır. Twitter’da en etkin marka olan Samsung’u 4 milyonun üzerinde kişi takip
etmektedir. Redbull markasının YouTube’a yüklediği videolar 500 milyonun üzerinde
izlenme sayısına ulaşmıştır Sosyal medya siteleri oluşturdukları kullanıcı havuzlarının
potansiyelini büyük ya da küçük işletmelerin ekonomik kazanımlar sağlaması yönünde de
kullanmaktadır. Örneğin Twitter işletmeler ve markalar için bu tür fırsatlar sunmaktadır.
Firmaların mesajlarını insanların Twitter’da konuştuğu konularla ilişkilendirerek tüketicilere
ulaşmalarına fırsat sağlamaktadır. Ayrıca markalar haklarında konuşulanları da takip
edebilmektedir. Markaların kendilerine uygun olan müşterilere ulaşmalarına yardımcı
olmaktadır. Twitter’ın kendi sitesinde de küçük işletmelerin, markaların Twitter’ı nasıl
kullanabileceklerine dair pek çok bilgi bulunmaktadır. Ayrıca Twitter sahip olduğu kullanıcı
ağı aracılığıyla markalar için tanıtım hesapları, tweetleri, trendleri hizmeti sunmakta;
markaların hedefledikleri profildeki müşterilere en kısa yoldan ulaşmasını sağlamaya
çalışmaktadır. Bu özelliği sayesinde Twitter’ın yıllık reklam geliri 2010’da 45 milyon
dolardan, 2011’de 139; 2012’de ise 259 milyon dolara çıkmıştır. 2013 için beklenen gelir ise
399,5 milyon dolar olarak açıklanmıştır.
Video paylaşım sitesi olarak ortaya çıkan YouTube da potansiyelini açık bir şekilde
ekonomik çıkarımlar için kullanmaktadır. İnternet sitesinde“YouTube iş anlamına
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gelmektedir” ifadesi yer almaktadır. Buna göre videolarla oluşturulan duygu, güç ve eğlence
unsurları kullanılarak insanların işlerini ya da markalarını güçlendirebilmektedir. YouTube
yönetimine göre bu mecrayı pazarlama için kullanmak izleyicileri hayranlara, hayranları ise
yeni müşterilere dönüştürmeyi sağlayabilmektedir. Sitedeki iş geliştirme için hazırlanan
tanıtım videosunda YouTube’u kullanarak başarı elde etmiş olan kişiler YouTube’un
kendilerine tanıtım yapabilecekleri küresel bir zemin oluşturduğunu, hedefledikleri
müşterilere doğrudan ulaşarak satış sürecini geliştirdiklerini ve ürünlerin videolarının
tüketicinin satın alma sürecinde etkin olduğunu anlatmaktadırlar. Chronicle Books’un
pazarlama direktörü Albee Dalbotterr YouTube’dan önce broşür dağıtmak, online reklam
vermek, maille tanıtım yapmak gibi yöntemleri denediklerini ancak insanların beğendikleri
videoları sosyal medya üzerinden diğer insanlarla paylaşmalarının etkili olduğunu
düşünmektedir.
Tüm bu gelişmelere bakıldığında yeni iletişim teknolojilerinin kapitalizme nasıl
eklemlendiği açıkça görülmektedir. Yeni medyanın ortaya çıkışı da sosyal ve ekonomik
ihtiyaçlar sonucunda gerçekleşmiştir. Yeni medya döneminde yaşanan değişimler kültürel
ürünlerin sayısallaştırılarak yapısal değişime uğramasını, tüketimin kolaylaştırılarak küresel
boyutta genişlemesini getirmiştir. Dünya genelinde internet kullanımını otaya koyan, yukarıda
da bahsetmiş olduğumuz rakamlar yeni medyanın hızını ve etkinlik alanını ortaya
koymaktadır. Yeni medya teknolojileri ve internet sadece bir iletişim aracı olarak
değerlendirilemez. Sosyal medyada insanlar sadece diğer kişilerle etkileşim kurmamakta,
onlara ürünlerinin reklamını da yapmakta ya da bu ürünleri satmaktadır. Yeni medya
alanlarından biri olan görsel dünyalarda oyun oynamakla kalmamakta; seviyelerini
geliştirerek hesaplarını satmakta ya da siteden avatarları için çeşitli özellikler satın almaktadır.
Kullanıcılar ziyaret ettikleri her sitede kendi ilgi alanlarına göre reklamlarla karşılaşmaktadır.
Tüm bunları düşününce yeni medya teknolojileriyle kurulan ağlar sayesinde yeni ekonomik
alanların da ortaya çıktığını görmekteyiz. Sonuç olarak kullanıcı sayısının ve internette
geçirilen sürenin çokluğu, alış veriş ve haberleşmenin hızlı olması, kişiye özel reklam
yapılabilmesi gibi özellikler yeni medya teknolojilerini kapitalizme eklemlemiş, bir kültürel
üretim yapısı olarak yeni medyada kapitalist rasyonalitenin işlemesine olanak sağlamıştır
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yeni iletişim teknolojilerini kavramsal boyutunu öğrenildi. Uygulama alanları
statistiki bilgiler ışığında incelendi. Yeni medya teknolojilerinin tarihsel gelişimi yanı sıra
toplumsal ve siyasal bağlamda analizi yapıldı.
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Bölüm Soruları
1.
“Kronik bir düzende yerleri değiştirilerek topluca sergilenen ve aynı düzende
yazıların girildiği kişisel web sitesidir. ………. , ………… arasındaki etkileşimin oluşması
açısından önem taşımaktadır.” Tanımında boşluklara gelmesi gereken doğru ikili ifade
hangisidir?
a.

Blog – blogger

b.

Wiki –wikipedia

c.

İnternet – kullanıcı

d.

İnternet - blog

2.
“Wiki”, Web 2.0’ın bir uygulamasıdır. Wiki, herhangi bir kişi tarafından
doğrudan yazılabilen, işbirliğinin söz konusu olduğu web siteleri olarak tanımlanmaktadır.
Wikilerin en iyi örneklerinden …….., insanlara içerik için birlikte çalışma ve bilgiyi üretme,
önceden kesinliği belli olan yerel statik ansiklopedilere karşın güncelleme fırsatı sunar.
a.

Wikipad

b.

Wikiliks

c.

Wikibands

d.

Wikipedia

3.

Aşağıdakilerden hangisi web 2.0 nin Uygulamalarından biri olamaz?



GPS



Podcast



Wiki



Blog

4.

Aşağıdakilerden hangisini web 2.0 için söylemek doğru olmaz?

a.

kullanıcılara sürekli bağlayan yaratıcı Uygulamalar sunar

b.

kullanıcılara eğlenme fırsatı sunar

c.

kişisel yönlendirmelere olanak tanır

d.

tek yönlü iletişime olanak sunar
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5.

Ağ toplumu kavramı kimin teorisidir?

a.

Bernard Russell

b.

Herbert Marcuse

c.

Albert Camus

d.

Manuel Castells

Cevaplar: 1.a 2.d. 3. a 4. d.5.d.
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13. AĞ TOPLUMU VE YENİ MEDYA – II

235

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13. AĞ TOPLUMU VE YENİ MEDYA – II
13.1 Yeni Medyada Toplumsal Hareketler ve Temel Sorunsallar
13.1.1. Yurttaş Gazeteciliği
13.1.2. Demokrasi ve Siyasal Katılım
13.1.3. Digital Aktivizim
13.1.4. Mahremiyet Sorunu ve Gözetim Olgusu: Elektronik Gözetim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yeni Medyada Toplumsal Hareketler ve Temel Sorunsallar nelerdir?

2)

Yurttaş Gazeteciliği ne demektir?

3)

Demokrasi ve Siyasal Katılım ile yeni medyanın ilişkisi nedir?

4)

Digital Aktivizim nasıl olur?

5)

Mahremiyet Sorunu ve Gözetim Olgusu: Elektronik Gözetim ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Yurttaş
Demokrasi
Katılım

Gazeteciliği Yeni Medyada Toplumsal Literatür okuması
ve
Siyasal Hareketler
ve
Temel
Sorunsallar hakkında bilgi
sahibi olmak ve ilgili
Digital
Aktivizim kavramları öğrenmek
Mahremiyet Sorunu ve
Elektronik Gözetim
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Anahtar Kavramlar
•

Yurttaş gazeteciliği

•

Elektronik gözetim

•

Digital aktivizim

•

Yeni medya
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Giriş
Ağ toplumuyla beraber gelişen yeni medya ortamı beraberinde yeni toplumsal
gelişmeleri kavramları ve sorunsalları getirmiştir. Günümüzde iletişimbilimciler ile birlikte
sosyal bilimlerin tüm alanlarını kapsayan bu temalar temelde dort ana başlıkta toplanarak
tartışılmaktadır. Öncelikle gazetecilik alanında sivilleşmeyi getiren bu haraketler temelde
demokrasi, özgürlük, yatay iletişim, karşılıklı dialog ortamının oluşumu, digital ortamda
kamusal alanın yeniden tartışılması, aktivizmin digital platforma taşınması beraberinde neleri
getirdi örneklerle ele alınacaktır. Öte yandan veri madenciliği büyük veri digital fanus etkisi
elektronik gözetimin karşılıklı oluşturduğu tehditler gibi sorunsalların da çerçevesi çizilmiştir.
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13.1. Yurttaş Gazeteciliği
Ağa bağlı gazetecilik (networked journalism); yurttaş gazeteciliği (civic journalism)
veya kamu gazeteciliği (public journalism) denilen anlayıştır. 1990’larda Amerika Birleşik
Devletlerinde ortaya çıkıp, özelikle, bir kamu kuruluşu olan Pew Center’ın destekleriyle
uygulama alanı bulmaya başlayan, yurttaş gazeteciliği (civic journalism), en büyük yankı ve
uygulama alanını ise yerel medyada bulmuştur. Bu gazetecilik anlayışından beklenmesi
gereken, insanlarda problemlerine sahip çıkma duyarlılığının geliştirilmesidir.
Yurttaş gazeteciliği (citizen journalism), kurumsal bir yapıda veya serbest olarak
gazetecilik yapmayan insanların, çevresinde olan biten olay/olgu hakkında yazdığı metin,
çektiği fotoğraf ve videoların, web sitelerinde, ağ günlüklerinde (blog), fotoğraf, video
paylaşım sitelerinde yayınlanmasıdır. Yurttaş gazeteciliği (citizen journalism), katılımcı
gazetecilik (participatory journalism), görgü tanıklığı gazeteciliği (eye witness journalism) ya
da kullanıcının ürettiği içerik (user generated content) olarak adlandırılan bu uygulama;
bağımsız, güvenilir, doğru, geniş bakış açısına sahip enformasyonun sağlanması amacıyla, bir
kişi veya grubun haber ve enformasyonun toplanması, yazılması, yayınlanması ve
yorumlanması sürecinde aktif bir rol alması olarak tanımlanmaktadır.
Geleneksel medyanın -profesyonel gazetecilerin-; halka bağımsız, güvenilir, doğru
enformasyon sağlayamadığı eleştirisi üzerine kurulu bu tanımlamada, eksikliğin
giderilmesinin ancak herkesin -amatör kitlenin- katılımı ile mümkün olacağı söylenmektedir.
Yeni medya uzmanı, gazeteci Mark Glaser’e göre Yurttaş Gazeteciliği; gazetecilik eğitimi
almamış ama modern teknoloji araçlarını ve küresel dağıtımı sağlayan İnterneti kullanan
insanların, örneğin; şehir meclisi toplantısı, gazetede çıkan bir makalede gördükleri hata veya
taraf tutma hakkında ağ günlüklerinde yazı yazmaları, ya da şehirde olan bir olay hakkında
fotoğraf/video çekip YouTube gibi web sitelerine göndermeleridir.
Bugünün vatandaş gazetecileri (citizen journalists) içeriklerinin dağıtımını, web
siteleri kanalıyla yapmaktadır. Web sitesi, alacağı reklamlarla -sadece dağıtım işlevine
katıldığı- haber üretim sürecinden para kazanmaktadır. Kullanıcı ve ziyaretçi sayısının fazla
olması web sitesinin popülerliğini dolasıyla reklam gelirini artırmaktadır. Yani, web sitesinin
dağıtım hizmetinden yararlanan kitle, web sitesinin gelir kaynağını da yaratan kitle
durumundadır. Örneğin “kendini yayınla (broadcast yourself)” sloganıyla Şubat 2005 yılında
kurulan YouTube, video izleme ve paylaşma web sitesidir (http://www.youtube.com/t/about).
İnsanların kendileri, çevresi, ilgi alanları, karşılaştıkları olaylar kısaca herhangi bir konu
hakkında çekmiş oldukları amatör videoların yanı sıra “Warner Müzik lisanslı şarkı ve
kliplerin
yani
profesyonel
videoların”
(http://www.
radikal.com.tr/haber.php?haberno=199142) yayınlandığı bir ortam haline gelmiştir.
Ancak özellikle editörlü web sitelerinde, vatandaş gazetecilerinin hazırladıkları
içeriklerin yayınlanacağı yer (ana sayfa, kategori sayfası vb.) editörler tarafından
belirlenmektedir. Vatandaş gazetecilerine istediği konuyu istediği biçimde yazma olanağı
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sağlanırken, okuyucunun ilk hangi konuyu okuması gerektiğine web sitesi karar vermektedir.
Yazma aşamasındaki belirleyicilik, sunma aşamasındaki belirleyiciliğe dönüşmektedir.
İnternet’in askeri kullanım alanından çıkıp bireylerin, kurum-kuruluşların kullanımına
açılması, sayısal teknolojiyle üretilen cep telefonları, fotoğraf makineleri, kameralar, web
tasarımı için zengin metin işaret dili (html-hyper text markup language) bilgisi gerektirmeyen
şablonları hazırlanmış ücretsiz ağ günlükleri, zengin site özeti10 (rss-rich site summary)
yöntemi bu gelişmelerden bir kaçıdır.
Yurttaş Gazeteciliğinin (citizen journalism) görünür hale gelmesinde etkili olan
olaylar; Amerika Birleşik Devletleri’nde 11 Eylül 2001’de yaşanan terör saldırısı, 26 Aralık
2004’te Güneydoğu Asya’daki tsunami felaketi ve Londra’da 7 Temmuz 2005’te yaşanan
terör saldırısıdır. Olayları gören, yaşayan vatandaşların cep telefonları, sayısal fotoğraf
makineleri ve kameralarıyla çekmiş oldukları görüntüler önce ağ günlüklerinde (blog) ve
sonra geleneksel medyada yayınlandı. Tsunami medya dünyasında büyük değişimlerin
meydana gelmesine sebep oldu ve artık geleneksel medya editörleri, vatandaş muhabirlerini
daha ciddiye almaya başladı. Bu ciddiye alışın altında, çok fazla sayıda ve her yerde
bulunabilen amatörlerin olaylara tanıklığının çok daha yüksek bir olasılık olması yatmaktadır.
Geleneksel medyanın her zaman her yerde muhabir bulundurma olanağı bulunmadığından
genellikle muhabir olay olduktan sonra olay bölgesine gelmektedir. Oysa vatandaş muhabir
olayın oluş anında oradadır ve olaya tanıklık etmektedir. Örneğin; geçen yıl İngiltere’de
yaşanan Buncefield petrol deposu patlaması ile ilgili olarak, BBC’ye, ilk fotoğraf patlamadan
13 dakika sonra ilk video görüntüleri ise biraz daha sonra ulaştı ve günün sonunda toplam
fotoğraf sayısı 10 binden fazlaydı.
Aslında geleneksel medya, tesadüfiliğe ve görgü tanıklığına dayanan bu vatandaş
içeriklerinden daha önce de faydalanmıştır. Örneğin, televizyonlarda yayınlanan Amerika
Birleşik Devletleri Başkanı John F.Kennedy’ye yapılan suikast 10 Zengin site özeti (rss-rich
site summary), çeşitli İnternet siteleri tarafından yayınlanan haber vb. içeriğin tek bir
ortamdan topluca izlenebilmesine olanak sağlayan yeni bir içerik besleme yöntemidir Ancak
kameralı cep telefonlarının, sayısal fotoğraf makineleri ile kameraların giderek yaygınlaşmış
olması ayrıca İnternet ortamıyla birlikte çekilen görüntülerin kolay ve hızlı yayınlanması,
geçmişte yaşanan tesadüfiliği daha sık yaşanan tesadüfilik durumuna getirmiştir.
Gittikçe yaygınlık kazanan yurttaş gazeteciliğinin gelişimini Chris Anderson, altı
aşamaya ayırmaktadır. Bunlar:
a) Kişisel web sayfaları: 1990’lı yıllarda teknolojik gelişmelerle birlikte insanlar
kendi web sayfalarına sahip olmaya başladı. Başlangıçta çok az politik yorumlar bulunan web
sitelerinde, kişiler ilgi alanlarıyla ilgili yayınlar yapıyorlardı. Teknolojik bilgilere sahip
olunması gerektiğinden, bu web siteleri nadiren güncelleniyordu.
b) Indymedia: Kasım 1999’da Amerika Birleşik Devletlerinin Seattle kentinde
toplanan Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) karşı yapılan protesto gösterilerine ait fotoğraflar,
yazılar ve videolar Indymedia’da yayınlandı. Indymedia’nın amacı, antikapitalist hareketlere
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ilişkin okuyuculara gerçek zamanlı enformasyon vermekti. Ayrıca, web sitesinin teknik alt
yapısı, herhangi bir kişinin içerik göndermesine olanak sağladığından, katılımcıların
gönderdiği metin, fotoğraf, video yayınlanmaya başlandı.
c) Ağ günlükleri (Blogs): Yurttaş Gazeteciliğinin (citizen journalism) başladığı
tarihlerden biri de ağ günlüğü yazma/postalama (blogging) hareketinin ortaya çıkışıdır. 11
Eylül 2001’de Dünya Ticaret Örgütüne yapılan saldırı ve 2004’te Amerika Birleşik
Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimleri sırasında giderek yaygınlaşan ağ günlükleri (blog),
yeni teknolojilerin (ticari ağ günlükleri yazılımları) ve politik hareketlerin (11 Eylül saldırısı)
yarattığı yeni bir medya biçimi oldu.
d) Yerel Yurttaş Gazeteciliği (Hyperlocal citizens journalism): Bölge sakinlerinin
bulundukları yerlerdeki haberleri bazı web sitelerine göndermesi sonucu, yerel Yurttaş
Gazeteciliği (hyperlocal citizens journalism) ortaya çıktı. Geleneksel medyanın görmezden
geldiği yerel konularda (ekmek satışları, lisenin yeni jimnastik salonu vb.) haber yapan bu
web sitelerinin en bilinenleri Northwest Voice, h2oTown’dur.
e) Büyük medya Yurttaş Gazeteciliği (Big media citizens journalism): CNN,
“CNN Exhange” adında Yurttaş Gazeteciliği (citizen journalism) web sitesi kurarak,
insanların hikayelerini, resimlerini ve videolarını kendileriyle paylaşmasını istedi. CNN ve
diğer büyük medya şirketleri, Web 2.0 dünyasında yaşanıldığını ve kullanıcının ürettiği
içerikten (user-generated) para kazanılacağını fark etti. En önemlisi, kullanıcının ürettiği
içerikle birlikte haber merkezinde çalışan personel sayısında azaltmaya gidebilecekti.
f) Ağa bağlı gazetecilik (Networked journalism): Ağa bağlı gazetecilik (networked
journalism),
vatandaşlar
ve
profesyonel
gazetecilerin
işbirliği
yapmasıdır
(http://indypendent.typepad.com/academese/ 2006/07/journalism_with.html). En önemli
temsilcileri Jay Rosen, Josh Marshall, Chriss Albritton olan ağa bağlı gazetecilik (networked
journalism), tıpkı yerel Yurttaş Gazeteciliği (hyperlocal citizens journalism) gibi finans
problemi ile karşı karşıyadır. Yurttaş Gazeteciliğinin dünyadaki en önemli örneği, Güney
Koreli Oh Yeon Ho adlı gazetecinin 1999 yılında kurduğu Korece ve İngilizce olarak yayın
yapan OhmyNews.com web sitesidir. “Her vatandaş, bir muhabir” sloganıyla yola çıkan web
sitesi, kitlelerin “ortaklaşa aklının” kilidini açmak için etkili bir medya aracı olduklarını ileri
sürmektedir.
Schneppen’e göre; ağ günlüğü (blog), İnternet magazini, haber ajansı ve halk hareketi
karışımı web sitesi olan OhmyNews, başarısını büyük oranda ülkedeki teknolojik gelişmeye
de borçludur. Çünkü Güney Kore'de her dört haneden üçü ultra hızlı bant genişliğinde İnternet
bağlantısına sahip ve genç Koreliler zamanlarının kayda değer bir kısmını online
geçirmektedir.
Öte yandan yurttaş gazeteciliğin aksak yönelerine bakıldığında; amatör içeriklerin,
yayınlanıp yayınlanmayacağına veya web sitesinin hangi kısmında yayınlanacağına karar
verilmesinde, profesyonel editörlerin belirleyici olması web sitesinin tamamen amatörlerin
kontrolünde olmadığını göstermektedir. Yani muhabirlik herkese açık bir alan olmasına
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rağmen eşik bekçiliği işlevini gören editörlük profesyonellerin hâkimiyetinde olmalıdır.
Okuyucunun, fahri muhabirin hazırladığı içeriğe “bahşiş” vermesi, web sitesine herhangi bir
maliyet getirmediği gibi fahri muhabirin okuyucunun ilgisini çekecek, onlarda merak
uyandıracak konularda yazma çabasına girmesine neden olacaktır. Yurttaş Gazeteciliğinin
argümanları, geleneksel medyanın eleştirisi üzerine kuruludur. Temel eleştirilerden biri;
geleneksel medyanın oligarşik bir yapı haline gelmesidir. Ağ günlüğü (blog) haberlerine
bakıldığında, haberin toplanması, işlenmesi sürecinde amatörlerin bireysel ve bağımsız olarak
hareket ettiği ancak dağıtım aşamasında bireyselliğin ve bağımsızlığın kırıldığı görülmektedir.

13.2. Demokrasi ve Siyasal Katılıma Etkisi
Seçilene karsı seçmenlerin, yönetilene karsı yönetenin siyasal ve toplumsal olaylarda
etkinliğini artırması siyasal katılımı artırırken, tersi durumda ise katılımı azaltmaktadır.
Katılım; “toplumsal düzenin kurulusu, yönetimi ve denetimine iliskin politikaların
saptanması, kararların alınması ve uygulanmasına iliksin politikaların saptanması, kararların
alınması ve uygulanmasına iliskin çabaların eylemli olarak içinde bulunulmasıdır” .
Son dönemlerde gerçekleştirilen araştırmaların ve çalışmaların birçoğunda, sanal
ortamda halkın siyasete ve karar alım süreçlerine katıldıgı tespit edilmistir. Bu gelişme,
siyasal iletişimin çevresini genişleten bir durum olarak değerlendirilmektedir. Demokrasinin
en olumlu taraflarından bir tanesi, rasyonel bir seçim esasına dayanmasıdır. Demokrasi,
parlamenter sistemlerin vazgeçilmez unsurlarındandır. Demokrasi olgusu sayesinde
politikacılar daha olumlu ve güvenli bir sekilde kararlar alabilmektedir. Çünkü politikacılar
kendilerini seçen temsilcilerinin haklarını ve menfaatlerini koruyabilmek için ellerinden gelen
gayreti göstermektedirler ve göstermek zorundadır. İnternetin gelismesi, siyasete iliskin
tartısmaların ve siyasal olaylara katılımlarının sanal ortamda da yapılması olanağını
yaratmıstır.
İletisim teknolojilerinde yasanan gelismeler ve internet kullanımının yaygınlasması,
siyasal tartısmaların boyutunu da dogrudan etkilemektedir. Bireyler ve gruplar arasındaki
iliskisel süreçleri hızlandıran medya, vatandaslar ile çesitli toplumlar arasındaki iletisimi de
kolaylastırmaktadır. Bu durum ise demokrasi konusunda çok seslilige yol açmaktadır.
Demokratik ortamın korunması ve gelistirilmesi, hem ülke içerisindeki düzenin ve disiplinin
saglanması açısından, hem de ülkenin imajının yerlesmesi açısından büyük bir önem
tasımaktadır. Ülkede demokratik sürecin islemesinde demokratik kurumların varlıgı son
derece önemlidir. Demokratik kurumlar, halkın yönetime olan ilgi düzeyinde önemli artışların
yaşanmasını sağlamaktadır.
Demokratik olanakların ve kurumların çok fazla sayıda olduğu ülkelerde halk, katılım
noktasında daha bilinçli ve istekli hareket etmektedir. Bu noktada halkın demokrasi olgusuna
bakış açısının da olumlu olması gerekmektedir. İletişim teknolojilerinde yaşanan gelismeler
ve internetin yaygınlaşması neticesinde iletişim ortamı açısından yeni bir kamusal alan
sağladığı ve demokrasi olgusunun ise giderek sanallaşmaya başladığı ifade edilmektedir. Bu
durum, katılım düzeyinde artış sağlaması açısından olumludur.
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Bir toplumsal sistem içerisinde yapılması gereken ilk ve en önemli şey, katılımın
bütün topluma yaygınlaştırılmasıdır. Çünkü katılımın belli bireylerin ya da grupların elinde
olduğu toplumsal ve yönetsel sistemlerde, kamusal ilişkilerin gelişmesi ve yaygınlaşması pek
mümkün olamamaktadır. İste bu nedenle özellikle yönetsel organizasyonlar açısından bu
konunun önemi kavranmalı ve ona göre hareket edilmelidir. Aksi durumda, bireyler arasında
uyumsuz durumlar veya anlasmazlıklar ortaya çıkabilmektedir. Katılım olgusuna gereken
önemin verildigi yerlerde demokrasi olgusunun yerlesmesi daha kolay olmaktadır.
İnternet sayesinde halk, istek ve şikâyetlerini birebir görüsmek yerine, internet
aracılığıyla dile getirmeye çalısmaktadır. Bu da, kamusal alan olgusunun çerçevesinin
daralmasına neden olmaktadır. 21.yüzyılın baslarında bilgisayar, internet, kablosuz dijital
iletisimin toplumsal katılımı artırmasının yanında bunların kontrol altına alınma girisimleri
önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Öte yandan bu tehdite karşın cep telefonları,
internet ve dijital teknoloji demokratik amaçlara hizmet eden araçlar olarak da etkin biçimde
kullanılmaktadır. Örneğin 2004 seçimlerden önce tüm İspanya’da sosyalistlere ya da
yönetimdeki halkçı partisine destek mesajları ve elektronik postaların yağdırılmasında
kullanılmıstır. Dünyanın daha birçok yerinde cep telefonları ve internet hazırlıksız bulunulan
anlarda politik degisiklikler için kitlesel hareketlere yardımcı olarak kullanılabilmektedir. Bu
baglamda Filipinler’de bir kısa mesaj kampanyası baskan Joseph Estrada’yı gücünden etmeye
yetmistir. Benzer bir kampanya ise Roh Moo Hyun’a Güney Kore başkanlığı kazanmasında
yardımcı olmuştur. “The Washington Post” köşe yazarı David Broder, Çin’de öğrencilerin
kendisinin Çin’deki fikirleri en açık olarak ifade edildigi forum olarak nitelendirdigi ve
hükümetin etkin bir sekilde kontrol edemeyeceği bir bollukta ortaya çıkan web sitelerinde
yaşanır. Yeni iletisim teknolojilerinin gücünün görüldügü diger bir yer ise Ebu Gharib’tir.
Burada yaşananlar ilk kez geleneksel medya olarak adlandırılan kitle iletişim araçları ile
kitlelere ulastırılmamıstır. Dünya; dövülen, iskence edilen, alay edilen mahkûmların
fotograflarından ilk kez ve ancak web siteleri aracılıgıyla ile haberdar olabilmistir.
Bütün bunlar göstermektedir ki, küresellesmenin baslıca iletisim aracı olarak
gösterilen internet, toplumsal muhalefetin, yerel, ulusal ve hatta küresel boyutta organize
olabilmesini ve toplumsal hareketlerin etkilesimini hızlandıran bir etkiye sahiptir. İnternet
yeni toplumsal hareketler için tek olmasa bile en önemli iletisim araçlarından birisidir.
İnternet yeni toplumsal hareketler açısından yalnızca bir haberlesme, sosyalleşme ve eğlence
aracı değildir. İnternet sayesinde kullanıcılar arasında biz duygusu gelismekte, kullanıcılarının
belirli bir siyasi bilinç ve varılacak hedefler konusunda belirli bir ortak bilince sahip
olmalarını ve egemen düzene karşı dogrudan bir muhalefet gücü sergilemelerine de olanak
sağlamaktadır.
Yeni iletisim teknolojileri her ne kadar toplum açısından terör olayları gibi kötü
amaçlarla da kullanılsa da temsil mekanizmasının saglanmasında ve uygulanmasında bunların
oynadıgı rol çok önemlidir.
Güvenilirlik sosyal açıdan oldukça önemlidir ve güven kavramı insanlar arasındaki
uzlasmanın ve ayrılmazlıgın bir parçası olarak islev görmektedir. Çünkü güven toplumda
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çogulculugun saglanması açısından oldukça önemlidir. Güvenilirliğin hala bir sorun olduğu
gerçeği ortada iken, internetin bu kadar etkili bir iletişim aracı olmasına karsın günümüzde
hala az da olsa internette güvenilirlik sorunu yaşandığı da bir gerçektir. Ancak güvenilirlik
sorununa karşın medya tarafından, halkın istek ve sikayetlerinin, hükümete iletilmesi
sürecinde en önemli araç internettir. İnternet sayesinde de birçok insan, istek ve şikâyetlerini
yazma yoluyla yönetime iletmektedir. Bu durum ise, iletisim teknolojilerinde yasanan
gelismelerin hem katılım mekanizmasını gelistirdigini hem de yönetimleri daha aktif kıldıgını
göstermektedir. Bir baska deyisle internet de kamusal alanın bir parçası durumuna gelmistir.
Bu baglamda, internet, temsili sisteme aracılık eden bir teknoloji olarak degerlendirilebilir.
Kamusal alanda yasanan gelismelerin ve degismelerin, demokratik degerleri ve
unsurları çok yakından etkiledigi düsünülürse internetin demokratik katılım düzeyinin
yükseltilmesine önemli katkıları bulunmaktadır. Bilginin yayılmasıunda ve yeni bilgilerin
elde edilmesinde oldukça hızlı ve ucuz bir yol olan internetin siyasal kampanyalarda da
önemli katkıları bulunmaktadır. İnternetin siyasal kampanyalarda oynadıgı role iliskin en iyi
örnek ABD’de 2004 yılındaki baskanlık kampanyasıdır. Bu kampanyada internet siyaset için
yeni bir oyun alanı yaratmıstır. Bu kampanyada internet sayesinde siyasete en fazla ilgi
duyması gereken ancak tam tersi en az ilgi duyan gençlerin bile siyasete ilgi düzeylerinde
artıs görülmüstür. Bu gelisme sanal ortamda demokratik bir sürecin ortaya çıkmasını
saglamaktadır. İnternet sayesinde vatandaslar, siyasete ve demokrasiye katılma noktasında
daha avantajlı bir konum elde etmektedirler. Bu açıdan yeni iletisim teknolojileri siyasal
iletisimi gelistirmeye ve yaygınlastırmaya yönelik olarak gerçeklestirdigi faaliyetlerle çogulcu
ve katılıma açık bir sistemin olusması sürecinde önemli bir rol üstlenmektedir.

13.3. Digital Aktivizm
Habermas, 18. Yüzyılda, kapitalist modernliğin ilk dönemlerinde devlet ile özel alan
arasında dolayım kuran, özgür rasyonel bir tartışma dünyası oluşturan burjuva kamusal
alanından söz eder. Bu dönemde burjuva kamusal alanları, bireylerin genel çıkarlarını
kamusal ilgi alanlarını tartışabildikleri okur-yazar kulüpleri, gazeteler, politik dergileri içerir.
Habermas’a göre 18. yüzyılın burjuva kamusal alanlarında, bireysellik ve yurttaşlık işlevleri
örtüşmekteydi. Ancak Habermas’ın geliştirdiği bu kuram, kadınlar, çalışan sınıflar ya da etnik
azınlıklar gibi bağımlı kesimleri kamusal alanın dışında tuttuğu için eleştirilmiştir. Daha sonra
Habermas’ın kendisi tarafından da bu eleştiriler onaylanmıştır. Habermas kadınlar, yeşiller
gibi toplumsal hareketlerin de kamusal alanı yeniden şekillendirebileceğini kabul etmiştir.
Günümüzde ise pek çok medya kuramcısı, kamusal alanın internette yaşama geçirebileceğini
tartışmaktadır. Gerçekten de internetin etkileşim özelliği bağıntılı metnin benzersizliği,
internetin kamusal alan modeline uygun bir ‘kamusal alan’ yaratabileceği görüşünü
güçlendirmektedir. Böylelikle internet tüm yurttaşların, kamusal alanda ilişki kurmalarını
arttıran onları yaratıcı kılan ve özel ilgi alanlarına odaklanmalarını sağlayan doğrudan bir
toplumsallaşmanın sağlanabileceği belirtilmektedir.
Küreselleşme ve küreselleşmeye eşlik eden yeni medyanın sosyal bağlamı dönüştürme
süreci, yeni sosyal hareketlerin bir parçası olarak kabul edilen aktivist hareketlerde de bir
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değişim yaşanmasına neden olmuştur. Sosyal hareketlerin ortak bir amaç etrafında bir araya
gelme özelliğine, içerisinde muhalif bakış açılarını içermesine, dinamik ve kolektif bir
davranış olmasına dikkat çeker.
19. yüzyılın basılı kültür, 20. yüzyılın elektronik kültür ve 21. yüzyılın da dijital kültür
olarak adlandırılmasıyla; dijital kültürün neyi ifade ettiği ve içeriğinde neleri barındırdığı
sorusu karşımıza çıkmaktadır. Dijital kültürün önemli bir parçası olan bloglar, bize web
Uygulamalarının kullanıcı tarafından nasıl dönüştürüldüğü ve nasıl kullanıcı kültürünün
ortaya çıktığının ipuçlarını vermesi bakımından önemlidir. İlk zamanlardaki elektronik posta
bazlı net kültürü, muhalif bir kültür olarak ele alındı. Web 2.0 Uygulamalarıyla birlikte bu
durumun her zaman için geçerli olmadığını savunan taraflar ortaya çıktı. Aynı durum bloglar
içinde söz konusu oldu.
Yeni medya aktivist protestoların dijital olarak organize edilmesinde önemli bir rol
oynamaktadır. Yeni medyanın en önemli rolü, yeni temsiller yaratma ve muhalif politik
sesleri duyurma kapasitesidir. ‘Aktivizm ve Yeni Medya’adlı çalışmasında Morozov
aktivistlerin yeni medyadan yararlanma stratejilerini sekiz ana başlık altında toplamıştır.
1) Ulaşılabilirlik ve doğru bilgi
2) Belirli bir soruna karşı kamuoyu ilgisini çekmek
3) Seçmenlere yardımcı olmak için verileri analiz etmek ve birarada bulma ko-laylığı
sağlamak
4) Politikacılar ve seçmenlerle doğrudan temas kurmak
5) Yeni üyelere ulaşmak
6) Eylemleri mobilize etmek ve lojistik destek sağlamaya yardımcı olmak
7) Kolektif eylemler için yaratıcı yöntemler bulmak ve yenilikler üretmek
8) Diğer sivil toplum örgütleri ve aktivistler arasında bilgi değişimi ve bunların
basılmasını sağlama.
Siber bir kamusal halini alan bu yeni iletişim ortamı sermayeleşen, holdingleşen
medyanın konvansiyonel duruşuna alternatif bir yol olarak belirmiştir. Küreselleşmenin köklü
kurumları, ulus - devletleri zayıflatarak sivil iradenin gücünü arttırması ve daha katılımcı
demokratik bir ortamı desteklemesi farklı tartışmaları da gündeme getirmiştir. Birçok
araştırmacı oluşan yeni durumu oldukça ‘iyimser’ bir bakış açısıyla ele alarak sosyal ağlar
sayesinde katılımcı demokrasinin giderek güçlendiğinin üzerinde durmaktadır. Bu yeni
iletişim ortamları, görmezden gelinen, sistemin dışında kalan, muhalif kesimlerin seslerini
duyurmanın yolu haline gelmiştir. Yeni dünya düzenin kurgulandığı ortamda Türkiye dahil
dünyanın birçok yerinde sistem muhalifi gruplar “yeni medya” aracılığıyla kendi seslerini
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duyurmakta, eski toplum hareketlerinden farklı olarak sosyal ağlar kullanılarak siber
ortamlarda aktif biçimde küresel etkileşimler elde etmektedirler.
Facebook, Twitter, Youtube gibi sosyal paylaşım ağları milyonlarca insanı toplayarak
yeni bir kamusal alan sağlarken, muhalif seslerin de yükseldiği yeni agoralar gibi
değerlendirilmektedir. Özellikle Ortadoğu’daki büyük değişimle birlikte yaşanan süreçte yeni
medya devrimci bir medya gibi ileri sürülmektedir. Yeni toplumsal hareketler ve aktivist
girişimler artık günümüzde olağan hale gelmiştir. Aktivistler, sistemin demokrasi dışı, çevre
sorunları gibi dayatmalarına karşı ortak tepkiyi geliştirirken sosyal ağlardan ve yeni medya
ortamlarından fazlasıyla yararlanmakta, gösterdikleri performans ile öne çıkmaktadırlar. Yeni
medyanın en önemli rolü, yeni temsiller yaratma ve muhalif politik sesleri duyurmaktır.
Muhalif siyasal seslerin internet üzerinden paylaşıma açıldığı, tartışıldığı, bilgilerin küresel
platformda paylaşıma ve dolaşıma girdiği, eylem planlarının ve duyurularının yapılmasına
olanak sağlandığı bu iletişim ortamında, aktivist hareketlerin internetten etkin biçimde
yararlanmaktadır.
Dünya üzerindeki coğrafi sınırların önemini yitirmesi ve kitle iletişim araçlarının
yaygınlaşması ile birlikte mekân kavramı da önemini yitirmiştir. Artık bireyler dünyanın
neresinde olurlarsa olsunlar dünyada olup biten olayları anında izleyebilme ve olaylardan
haberdar olabilme şansına sahiptirler. Son yirmi yılda küreselleşme hareketi sonucunda hızlı
bir değişim yaşanmaktadır. Bu değişimin temel noktası yeni iletişim ve enformasyon
teknolojilerindeki gelişmelerdir. Günümüzde dijital tepkiler de sokak eylemleri kadar ses
getirebiliyor. Çünkü gazeteciler, artık gündem toplantıları öncesinde Twitter'da nelerin
konuşulduğuna göz atıyor. Yani sosyal medyada tartışılan mevzular, gazetelerin ve haber
bültenlerinin de gündemine giriyor. Hatta ABD'deki Siyaset, Demokrasi ve İnternet
Enstitüsü'ne göre, daha fazla kişiye ulaşabildikleri için, internet aktivistleri karar verici
mekanizmalar üzerinde sokaktaki aktivistlerinden yedi kat daha fazla etki gücüne sahip.
Friedman’ın tanımladığı şekliyle ‘enformasyonun demokratikleşmesi’, gücün doğasını
değiştirmekte, yayılıp dağılmasını hızlandırmaktadır. Ulus devletler dünya sahnesindeki
egemenliklerini sürdürse de sayıları giderek artan farklı oyuncularla bu alanı paylaşmak
zorunda kalmaktadır ve oyunu kontrol etmede zorlanmaktadır. Bazı bilim adamlarının
‘Üçüncü Sanayi Devrimi’ adını verdiği yeni süreç bilginin üretilmesi, işlenmesi,
ulaşılabilirliği ve iletilebilirliği olağanüstü ölçüde hızlanmış ve ucuzlamıştır. Dijital bilgi
miktarı her beş yılda bir ona katlanmaktadır.
İletişimin bu denli ucuzlaştığı ve yaygınlaştığı bir süreçte uluslar ötesi
organizasyonların ve ağların kurulmasının bedeli neredeyse sıfırdır. Dünya üzerindeki
kalabalık insan topluluklarının benimsediği bu ulus-ötesi oluşumlar ‘küresel vicdan’ olmak
iddiasındadır. Bu özellikleriyle de zaman zaman hükümetleri ve çok uluslu şirketleri baskı
altına alarak politikalarını değiştirebilmektedir. İletişimde sağlanan hızın, zengin ve güçlülere
özel bir ayrıcalık olmayışı, bu imkânlardan çok geniş kesimlerin yararlanmasını
sağlamaktadır. Böylece bireyler geleneksel medyanın tek taraflı iletişim hegemonyasını aşıp
çoklu iletişime geçmiştir. Bu özellik sayesinde modern dünyanın temel devlet modeli olan
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ulus devletlerin doğası da değişmektedir. Çünkü gücün yatay ve aşağıya doğru yayılma hızı
artmaktadır.
Özellikle internet sayesinde editörlerin, patronajın himayesindeki basından kurtulup
bireyden bireye, bireyden topluma (bloglar), toplumdan bireye ve en önemlisi de toplumdan
topluma iletişim kanalları açılmıştır. Daha evvel de var olan STK’lar ve devlet dışı örgütler,
baskı grupları hiç olmadığı kadar aktif ve sesini duyurabilen bir konuma sahip olmuşlardır.
Bu oluşumlar devletin egemenlik yetkileri üzerinde doğrudan bir tehdit değilse de ilişkiler
dünyasında, devlet kontrolü dışında bir katman daha oluşmuştur.
İnternetin gelişmesi ve sosyal medyanın güçlenmesi ile her yere ulaşan dünya
çapındaki ağ ile, aynı zamanda cep telefonu gibi bütün dünyada insanlar arasında anlık bağlar
kurabilen, uzaklıkları ortadan kaldıran, tepkime sürelerini sıfıra indiren, olayların yankılarını
fazlalaştıran, dolayısıyla da gelişimi ile olayların yapısını tamamen değiştirebilen bir durum
ortaya çıkmaktadır. Bu gelişmeler, 21.yy insanında daha önce tanık olduğu her şeyden farklı
bir düşünce yapısının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. İnternet ve diğer yeni iletişim
teknolojilerinin kullanımı, yönetenlerle yönetilenler arasındaki mesafenin daralmasında yeni
fırsatlar ortaya çıkartarak doğrudan demokrasinin de kuvvetlenmesine yol açmaktadır.
Temsil edilemeyenlerin sosyal ağlarda yer alabilmeleri, kendi oluşturdukları gündemi
yayabilmeleri, ağlar aracılığıyla kısa zamanda çoğalabilmeleri, Arap İsyanlarında, Twitter,
Facebook, Youtube, bloglar, mobil iletişim vb. sosyal ağlara yüklenen devrimsel gücü
desteklemektedir. Tabandan gelen örgütlenmeler, coğrafi engelleri aşarak ve sanal bir
kamusal alan yaratarak kendi gündemlerini ortaya koymuşlardır. Böylelikle dünya kamuoyu,
dijital uçurumun elverdiği ölçüde, çevrim dışı ortamda yok sayılan muhalifin, temsil
edilemeyenin, ezilenin, mağdurun çevrim içi ağlarda etkili varlık gösterebileceğine tanık
olmuştur. Sosyal ağların etkileşimli bir iletişim ortamı sunması önemlidir. Muhalif gruplar,
Facebook ve Twitter gibi ağları kullanarak söylemlerini daha geniş kitlelere ulaştırmaktadır,
‘yaymak’tadırlar.
Günümüz toplumsal hareketlerin karakterisitiğine bakıldığında, geçmişe oranla
ideolojik alt yapılardan beslenmek yerine çevre sorunları, temel hak ve özgürlükler, politik
Uygulamalar, ayrımcılık, eğitim gibi sosyal sorunlardan güç aldığı görülmektedir. Yeni
medya ve sosyal ağların muhalif sesler için bir çıkış noktası olması, aynı teknolojik
olanakların erki elinde bulunduran yönetimlerin de elinde olduğunu ve sosyal medyayı
iletişimi besleyen ortamlara dönüşebilme riskinin mevcudiyetini de unutmamak gerekir.
Öte yandan aktivizimin digital fanus etkisinden bahsedilmektedir. “Dijital Fanus
Etkisi” terimi, dijital ortamın, aktivizmi, sadece internette bir şeyler yazarak, başkalarının
yazdıklarını paylaşarak, bir şeylere tıklayarak günlük aktivizm kotasını doldurup huzura eren
kitlelerin ataletine indirgeme tehlikesine işaret ediyor. Bu, eylemi etkisizleştiren bir tür dijital
fanus etkisidir. Gerçi belli bir kitleselliğe ulaştığında bu gevşek “eylem” bile bir fark
yaratabilmektedir. Mesajın ve bilginin yayılımını artırmakta, farkındalık sağlamaktadır; ama
etkisi dijital ortamla sınırlı kalabilmektedir. Ama hükümetlerin baskıcı ve faşizan
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Uygulamalarına karşı düzenlenen çevrimiçi imza kampanyalarındaki çokluğun aynı etkiyi
yaratmadığını görüyoruz; çünkü söz konusu baskı internetin dışında olup bitiyor. Hatta bu tür
kampanyalar kimi zaman gerçek bir tepkinin doğmasını engelleyecek bir tampon bölge bile
yaratabiliyor. Elbette bu, tüm çevrimiçi imza kampanyaları için geçerli değil. Örneğin
seçilenlerin önüne yığılan on binlerce seçmen imzası bambaşka etkiler yaratabiliyor; ya da iyi
yönetilen geniş katılımlı bir kampanya küresel bir eşiği aştığında hükümetler üzerinde
uluslara-rası baskı oluşturup onlara geri adım attırabiliyor.

13.4. Mahremiyet Sorunu ve Gözetim Olgusu: Elektronik Gözetim
Gözetim konusu sadece günümüze özgü bir kavram değildir. Sosyal ilişkilerin
kurulmaya başladığı dönemden itibaren vardır. Bununla birlikte özellikle 1980’li yıllar,
değişen beşeri ve teknik koşullarla birlikte bir yandan gözetim amaçlı bilgisayarların
kullanılmaya başlandığını bir yandan da gözetimin tüketici dünyasının belirleyici bir aracı
haline gelmeye başladığı dönemin başlangıcıdır. Bunların her biri uzun vadeli tarihsel
süreçlerin sonucudur. Sanayi devriminden beri, kurumların ve toplumların daha etkin olarak
gözetlenmesinin amacı, şimdilerde mikro-elektronik teknolojileri Uygulamalarıyla birlikte
gözetimin kapasitesinin çok genişlediğinin ve aynı zamanda gözetimin hedefinin de
genişlediği anlamına gelmektedir.
Gözetim teknolojideki gelişmelerle güçlendirilmiş ve belli bir ölçüde de
yönlendirilmiş olarak, gittikçe daha küresel ve entegre bir olgu halini almıştır. Hem ticari hem
de devlet bağlantılı veriler ulusal sınırları aşmaktadır. Bu sınırları aşan pazarlama kredi kartı
ve barkodlu kartların uluslararası kullanımı tüketici bilgilerini ve kişisel bilgileri bir bölgeden
diğerine kolaylıkla geçiş yapması anlamına gelmektedir. Küresel pazarlama bir yandan da
küresel gözetimi meydana getirmiştir. Bu küresel gözetim özellikle enformasyon toplumunun
bir sonucu olarak hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Günlük yaşantımız içinde yaptığımız
faaliyetlerin sonucunda neredeyse her zaman her yerde kişisel datanın oluşması ve birikmesi
mümkün hale gelmiştir. Ne zaman bir mağazada bir kredi kartı kullansak, isimlerimiz,
aldığımız şeyler ve harcama miktarlarımız dev veri tabanı listelerine girmektedir. Bunun
dışında otoyolda aldığımız elektronik biletten cep telefonuyla olan konuşmalarımıza kadar her
şey kayıt edilip, analiz edilme sürecinden geçirilerek depolanabilmektedir. Ne zaman doktora
gitsek, faturalarımızı ödesek, resmi makamlarla ilişki kursak ya da çevrimiçi olsak
hareketlerimizden ve durumumuzdan elde edilen veriler, büyük resmi daha net ve görünür
kılar. Bu “büyük veri” bizi izlemekten çok daha fazla şey yaparken bize yol gösteriyor,
öncülük ediyor, bir yere ulaşmadan önce değerlendirilmiş ve sınıflandırılmış oluyor. Bu
nedenle özel ve kamu kurumlarına gittiğimizde bizi temsil eden profilimize uygun
davranışlarla karşılanıyoruz.
Gözetimi bu noktaya getiren şeylerin başında yeni gözetim teknolojilerinin insanların
gündelik yaşamları içindeki dayanılmaz hafifliğidir. Gözetim artık sadece kapitalist üretim
sürecinin veya bürokratik örgütlerin işlerinin devamını sağlayan bir güç aracı olarak
algılanmamaktadır. Gözetim, baskı unsuru olarak görülmekten öte korunma aracı ve hayatı
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kolaylaştırıcı teknoloji ürünlerine sahip olmak için ödenebilecek bir bedel olarak karışımızda
durmaktadır.
Bu gözetim şekliyle geleneksel gözetim arasındaki farklıkları şu şekilde özetlenebilir;
yeni gözetim çoğunlukla çoklu önlemleri içeren ve geleneksel gözetime göre daha kapsamlı
bir gözetimdir. Daha yoğun ve daha yaygındır. Tarafsız olarak daha fazlası bilinse bile
geçmişte gözetim yapan bir kişinin bildiklerine nispeten bir kişinin kendisi hakkında
bildiklerinin oranı daha düşüktür. Geçmişe oranla gözetim nesnesinin silik bir birey, bir küme
ya da topluluk olma ihtimali çok daha yüksektir. Bu vurgu, bireylerden, sistemin ve
şebekelerin ötesine genişlemiştir. Veri sık sık direkt temsilcilikten taklitçiliğe, sözel ve sayısal
biçimden de video ve ses kayıtlarını da kopyalayacak boyuta geçmektedir. Uzman
denetimlerine sık sık kendi kendine denetim yöntemleri eşlik etmektedir.
Günümüzde gelinen teknolojik noktada görsel, sesli, sözel ve sayısal verileri
birleştirmek, göndermek ve almak kolaydır. Verileri düzenlemek, yüklemek geri getirmek ve
analiz etmek ise daha kolaydır. Geleneksel gözetimse bu anlatılanların tam tersidir. Yeni
gözetimle birlikte geleneksel gözetim yöntemleri tamamen ortadan kalkmamıştır. Hala
geleneksel gözetim yöntemleri kullanılmaktadır. Bununla birlikte özellikle yeni enformasyon
teknolojilerinin kullanımı ile birlikte gözetim daha kapsamlı, daha yoğun, daha müdahaleci ve
daha yaygın bir hale gelmiştir. Ekonomiden, tıbba ve istihbarat alanlarına kadar kullanılma
yelpazesi genişlemiştir. Bunun sonucunda da daha etkili bir güç aracı haline gelmiştir. Bu
teknolojiler gözetimin yapısını sarsıcı bir şekilde değiştirmeye devam ettirmektedir
Bazı düşünürlere göre elektronik gözetim anlayışında “Big brother” yoktur. Çünkü
disiplin gücü artık “tepeden aşağıya” uygulanan bir yapıda değil ya da görünen haliyle belirli
bir grup veya örgüt kaynaklı sağlanmıyor. İnsanlık artık, kendisinin de doğrudan gönüllü
katılımıyla ya da dolaylı olarak bir parçası olduğu, toplumsal medya paylaşımları, ağ
günlükleri, bloglar, fotoğraf, video, log dosyaları vb. gibi değişik kaynaklardan toparlanan
tüm verinin, anlamlı ve işlenebilir biçime dönüştürülmüş biçimi olan “Büyük Veri” ile karşı
karşıyadır. İlişkisel veri tabanlarında tutulan yapısal verinin dışında kalan, yapısal olmayan
veri yığınlarının tamamı büyük veriyi oluşturmaktadır. Büyük veri, doğru analiz metotları ile
yorumlandığında şirketlerin stratejik kararlarını doğru bir biçimde almalarına, risklerini daha
iyi yönetmelerine ve innovasyon yapmalarına imkân sağlayan büyük bir kaynaktır.
Günümüzde şirketlerin çoğu, konvansiyonel veri ambarı ve veri madenciliği yöntemleriyle
elde ettikleri datalardan yola çıkarak, karar almaktadır. Tüketici eğilimlerini dinamik şekilde
öngörebilmek, büyük veriyi doğru analiz edebilmekten ve bu analizlere göre hareket
edebilmekten geçiyor. Özetle “Büyük Veri” (Big Data) , geleneksel veritabanı araçları ve
algoritmaları ile işlemesi zor olan bu büyük verinin oluşturulması, saklanması, akışı, analiz
edilmesi gibi birçok konuyu içeren bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu veriler
klasik veritabanlarının kaldıramayacağı büyüklükte olduğu gibi verinin büyüme hızı da bir
bilgisayar veya bir veri depolama ünitesini aşmaktadır. 2012 rakamları ile dünyada günlük 2.5
Kentirilyon byte veri üretilmektedir. Bu çapta büyük veriyi işleme, transfer etme gibi işlerin
tümüne “Büyük Veri” adı verilmektedir.
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İki taraflı elektronik iletişim cihazları çoğaldıkça ve çeşitlendikçe, hayatlarımız siber
uzayda daha bütünlüklü ve ayrıntılı izler bırakmaya başladı. Geniş çaplı kullanıma ulaşan bu
türdeki ilk cihaz telefon olmuştur. Çok kısa sürede, görüşmelerin ne zaman, nerede, kim
tarafından yapıldığını gösteren fatura bilgilerine ulaşılmıştır. Sonra ATM, para çekme
makineleri ve perakende satış mağazalarındaki satış noktalarında yapılan işlemlerin kayıtları
tutulmaya başlanmıştır. Kişisel bilgisayarlar ticari online ağlarına bağlanmaya başlayınca,
onlar da elektronik izler bırakmaya başladılar. Artık anahtarlı video ağları alışveriş, banka
işlemleri, film seçimi, sosyal iletişim, siyasi toplantılar gibi günlük amaçlar için kullanıldıkça,
gözetim sistemleri önceden elde edebildiklerinden çok daha ayrıntılı özel yaşam
görüntülerimize sahip olmaya başlamıştır.” Gelişen teknolojilerle birlikte digital izlerimiz
bizim önümüze geçmeye başlamıştır.
Tarihsel perspektifte bu süreci hazırlayan iki temel faktör bulunmaktadır: Birincisi,
son bir kaç yüzyılda hem kuruluşların hem de devlet organlarının dâhil olduğu geniş çaplı
bürokratik organizasyonlardaki artış, ikincisi ise uzak mesafelerde iletişimi sağlayan ve çok
büyük bilgileri toplamaya ve işlemeye yarayan teknolojinin gelişmesidir. Bilgisayar
teknolojisi ile birlikte toplanan verinin saklanması, eşlenmesi, pazarlanması ve dolaştırılması
sağlanmıştır. Veriler sırf numaraların ve isimlerin ötesinde DNA kodları veya fotoğraf
görüntülerine uzansa da, gözetlemenin gerçekleşmesini sağlayan bilgisayar teknolojisinin
gücüdür. İletişim ve bilgi teknolojilerini gözetlemenin merkezine koyan şey bilgisayar
uygulama alanları ve teknik açıdan inanılmaz büyümedir. Bu tarz gözetleme, modern yaşamın
kilit bir özelliği durumuna gelmiştir. Ayrıca bilgisayar teknolojisinin yeni gözetim araçları
içinde önemli bir yere sahip olmasının diğer bir nedeni de bu teknolojinin diğer gözetim
teknolojileri ile birleşebilme özelliğinden kaynaklanmaktadır. Telefon hatlarının dinlenmesi,
elektronik posta mesajlarının kontrol edilmesi, gizli kameraların, dinleme ve kayıt
cihazlarının bilgisayar yazılımları ve Internet ağlarıyla birleştirilme olasılığı bulunmaktadır.
Bu gelişme gözetim araçlarının kapasitesinin artması açısından büyük bir tehdittir.
Internet teknolojisi sadece iktidar ve iktidar organları için değil artık bireyler içinde
yerlerinden kalkmadan gözetleme yapabilmelerine olanak sağlamaktadır. Bu değişim içinde
bu teknolojinin gözetimde yarattığı farkları Lyon şu şekilde özetler:
• Bilgisayar teknolojisini kullanan devlet, örgütler ve bireyler artık insanların
gündelik hayatlarına ilişkin verileri çok kolay bir şekilde elde edebileceklerdir. Bu veriler
mali durumdan, ikamet, milliyet, etnik geçmiş ve suç oluşturan faaliyetlere kadar uzanan
geniş bir veri yelpazenin kapsamaktadır. Böylece gözetimin kapasitesi eskisine oranla
artacaktır.
• Ayrıca bilgisayarlar aracılığı ile elde edilen bu veriler yine bilgisayarlar aracılığı ile
eşleştirebilme yapılıp karşılaştırabilecektir.
• Bilgisayarlar ayrıca ayrı yerlerde dağınık olan verilerin bir araya getirilmesini ve
bunlardan yeni konfigürasyonlar çıkarılmasını mümkün kılmaktadır. Bu yöntem özellikle
istatistik bilgisiyle birleştirildiğinde, kişilerin ve toplulukların her türlü profilini oluşturmak
mümkündür. Böylece veri özneleri hakkında verilen kararlarda bu profillerden elde edilen
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enformasyonlar etkili olacaktır. Yani veri imgelerinden sonuçlar veya yargılar çıkarılır.
Örneğin “kişiye kredi verilip verilemeyeceği” veya “bu kişi kötü kiracıydı” “bu evin sigorta
riski fazladır” gibi sonuçlar çıkarılabilmektedir
Internet teknolojisinin elektronik gözetimde yarattığı algı, digital teknolojinin diğer
teknolojilerle birleşerek güven altında olmanın da bir aracı haline geldiğidir. Bu iddialar
özellikle Ulrick Beck’in tanımıyla, her şeyin risk görüldüğü 21. Yüzyılın “Risk toplumu”nda
haklı dayanaklara oturuyor gibi gösterilmek istenmekle birlikte, kişiselliğin sınırlarının
sınırsızlığa dönüşmesi, beraberinde mahremiyet sorununu da getirmektedir ki bu da
önümüzde çözülmek için bekleyen en önemli sorun teşkil etmektedir.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yurttaş Gazeteciliği , Demokrasi ve Siyasal Katılım, Digital Aktivizim ilişkisi ve ilgili
olduğu kavramsal çerçeve verilmiş olup ardından büyük veri ve mahremiyet Sorunu ile
Elektronik Gözetim sorunsalları tartışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1.
Bu terim, dijital ortamın, aktivizmi, sadece internette bir şeyler yazarak,
başkalarının yazdıklarını paylaşarak, bir şeylere tıklayarak günlük aktivizm kotasını doldurup
huzura eren kitlelerin ataletine indirgeme tehlikesine işaret ediyor. Bu, eylemi etkisizleştiren
bir tür ……………..’dir.
a.

Digital fanus etkisi

b.

Etnik fanus etkisi

c.

Digital fallik etkisi

d.

Siyasal fanus etkisi

e.

Hiçbiri

2.

Enformasyonun demokratikleşmesi ne ile ilgili olamaz?

a.

Bilginin Hızlanması

b.

Bilginin Denetimsizliği

c.

Bilginin Ucuzlaması

d.

Bilginin Ulaşılabilirliği

e.

Bilginin İletilebilirliği

3.
‘Aktivizm ve Yeni Medya’adlı çalışmasında Morozov aktivistlerin yeni
medyadan yararlanma stratejilerini tanımlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri
değildir?
a. Legal bir platform sağlamak
b. Belirli bir soruna karşı kamuoyunun ilgisini çekmek
c. Politikacılar ve seçmenlerle doğrudan temas kurmak
d. Yeni üyelikler kazanmak
e. Eylemleri mobilize ederek lojistik destek sağlamaya yardımcı olmak
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4.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi demokrasi için söylenemez?

a.
Demokrasinin en olumlu taraflarından bir tanesi, rasyonel bir seçim esasına
dayanmasıdır.
b.

Demokrasi, parlamenter sistemlerin vazgeçilmez unsurlarındandır.

c.
Demokrasi olgusu sayesinde politikacılar daha olumlu ve güvenli bir sekilde
kararlar alabilmektedir.
d.
Politikacılar kendilerini seçen temsilcilerinin haklarını ve menfaatlerini
koruyabilmek için ellerinden gelen gayreti göstermek zorundadır.
e.

Hiçbiri

5.

Aşağıdaki ifadelerden hangisini “elektronik gözetim” için söylemek doğru

olmaz?
a.
Gözetimi bu noktaya getiren şeylerin başında yeni gözetim teknolojilerinin
insanların gündelik yaşamları içindeki dayanılmaz hafifliğidir.
b.
Elektronik Gözetim artık sadece kapitalist üretim sürecinin veya bürokratik
örgütlerin işlerinin devamını sağlayan bir güç aracı olarak algılanmamaktadır.
c.
Gözetim, baskı unsuru olarak görülmekten öte korunma aracı ve hayatı
kolaylaştırıcı teknoloji ürünlerine sahip olmak için ödenebilecek bir bedeldir.k
d.
Elektronik gözetimde gözetim nesnesi bir birey, bir küme ya da topluluktur. Bu
vurgu, sistem ve şebekelerden bireye doğru küçülmüştür.
e.
Elektronik gözetim çoğunlukla çoklu önlemleri içeren ve geleneksel gözetime
göre daha kapsamlı bir gözetimdir. Daha yoğun ve daha yaygındır.

Cevaplar: 1.A, 2.B, 3.A, 4.E, 5.D
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14. ÜLKEMİZDE İLETİŞİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Osmanlı’da İletişimin Çok Geç Gelişmesinin Toplumsal Sebepleri
14.2. Osmanlı Döneminde Kronolojik olarak İletişim İle İlgili Gelişmeler
14.3. Osmanlı’da Basın Tarihi
14.3.1. Türkiye’de Yabancı Dilde Basılan İlk Gazeteler
14.3.2. İlk Türkçe Gazeteler
14.3.3. İstibdat Döneminde Basın Sansürü
14.3.4. Meşrutiyet Dönemi Basını
14.4. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu ve İletişimin Tarihçesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Osmanlı’da İletişimin Çok Geç Gelişmesinin Toplumsal Sebepleri nedir?

2)

Osmanlı Döneminde Kronolojik olarak İletişim İle İlgili Gelişmeler nelerdir?

3)

Türkiye’de Yabancı Dilde Basılan İlk Gazeteler hangileridir?

4)

İlk Türkçe Gazeteler hangileridir?

5)

İstibdat Döneminde Basın Sansürü neden yoğunlaşmıştır?

6)

II. Meşrutiyet Dönemi Basınında neler gelişme göstermiştir?

7)
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu ile birlikte iletişim tarihimizde ne gibi
gelişmeler görülmüştür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Osmanlı İmparatorluğu’nda Teorik ve kavramsal bilgi Literatür okuması
ve Türkiye Cumhuriyeti’nde edinmek
iletişimin tarihsel gelişimi
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Anahtar Kavramlar
•

Osmanlı

•

Türkiye

•

İletişim Tarihi
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Giriş
Batı'daki gelişmeler için söylenenler Türkiye için de belli bir ölçüde geçerlidir.
İletişim konusunun anlaşılmasına tarih, hukuk, siyaset bilimi ve sosyoloji katkıda
bulunmuştur. Ancak bu katkıların sınırlı olduğunu söylemek gerekir. Çünkü Türkiye'nin
önemli yapısal sorunları bilimin gelişimini de etkilenmiş ve bütün bilim dalları toplumsal
gelişme düzeyinden kaynaklanan ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. Türkiye, sanayi
devrimini gerçekleştirememiş, Aydınlanma Çağı'nı geç yaşamış ve dolayısıyla bilimin Batı'da
sahip olduğu işlevleri yerine getirecek koşullardan yoksun kalmış bir ülke olarak toplumsal
olguları sorgulama ve sorulara yanıt arama geleneğini hiç bir zaman yeterince
geliştirememiştir.
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14.1. Osmanlı’da İletişimin Çok Geç Gelişmesinin Toplumsal
Sebepleri
Osmanlı İmparatorluğu Batı'daki gelişmelerin dışında kalmıştır. İletişim alanında
geleneksel yapısını Tanzimat dönemine kadar önemli bir değişime uğratmadan da
koruyacaktır. Bu yapıda seçkin bir yönetici elitin iktidarını sürdürmesi için gerekli olanların
dışında hiç bir iletişim olanağından yararlanılmamıştır. Matbaa ancak 1727'da kurulmuş, ama
hiç bir zaman bilginin yayılma aracı olamamıştır. İlk gazeteler 1795 yılından itibaren
Fransızlar tarafından Fransızca olarak yayınlanmış, Osmanlı aydınlarının 19. yüzyıldan
itibaren halka ulaşmada büyük umut bağladıkları gazetecilik, devletin sıkı denetim altında
gelişememiştir. Geciken ve yetersiz kalan eğitim reformları, 19. yüzyıl sonlarında ciddi
boyutlara ulaşan İmparatorluğun parçalanma tehlikesi, uzun süren savaşlar modernleşme
girişimlerinin güdük kalmasına yol açmıştır. İletişim alanındaki teknolojik gelişmelerin
matbaa dışında yakından izlendiği söylenebilir. Telgraf bunun bir örneğidir. 19. yüzyıl
ortalarında Kırım Savaşı sırasında kullanılmaya başlanmış ve hızla yaygınlaştırılmıştır. Ancak
bu, basının gereksinim duyduğu haberlerin hızla yayılmasından çok, merkezden yapılan
siyasal denetim olanaklarını güçlendirmeye yaramıştır. Gazetecilik 20. yüzyılın başında
özgürlük ortamı içinde gelişmeyi umud ederken, birbiri ardına gelen savaşlar yüzünden etkili
olamamıştır.
Cumhuriyet yönetimi başlangıçtan itibaren iletişim alanında yeni politikaların işaretini
vermiştir. Anadolu Ajansı ve radyo alışılagelenden farklı -özel- bir yapıya kavuşturulmaya
çalışılmışsa uygulama başarısızlıkla sona ermiştir. Yazılı basın tek parti yönetiminde yasal ve
idari sınırlamalardan şikâyetini sürdürmüştür. Çok partili siyasal yaşamın bu sorunları
çözmesi umud edilirken, ekonomik kalkınma ve demokrasinin yaygınlaşması sorunlarını
çözülemeyince, Demokrat Parti'nin eleştirilere yanıtı iletişim araçlarına sert davranmak
olmuştur.
Türkiye 20. yüzyılın son 20 yılında Batı dünyasına karşı izlediği yakınlık
politikalarının bir sonucu olarak Batı'da geliştirilen teknolojik yenilikleri, önerilen doğrultuda
ülkeye aktarma, kullanma politikası gütmüştür. Bu politikalarının bir sonucu olarak radyo
televizyon yayıncılığında kamu yayın tekeline son verilmesi, ticari radyo ve televizyon
kanallarının çoğalması kitle iletişim araçlarının önemli ve etkili olduğu konusundaki kanıların
güçlenmesine yol açmışlardır.

14.2. Osmanlı Döneminde Kronolojik olarak İletişimle İlgili
Gelişmeler


1727

İlk resmi matbaa kuruldu



1831

Takvim-i Vekayi adlı ilk resmi gazete çıkarıldı



1840

İlk sivil gazete Ceride-i Havadis çıkarıldı
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1855

Telgraf kullanılmaya başlandı



1860

Tercüman-ı Ahval gazetesi çıkarıldı

Matbaanın kuruluşu; Osmanlı Devletinde resmî matbaanın kuruluşunun tarihi
1727’dir. Sait Efendi ve İbrahim müteferrika tarafından Lale devrinde kurulan matbaada ilk
olarak 1729’da Vankulu Lügatı basılmıştır.
Takvim-i Vekai; 1 Kasım 1831,ilk Türkçe gazete Takvim-i Vekai'nin yayına
başladığı gün. Ancak Takvim-i Vekai arada tek tük haber verse de esas olarak bugünkü Resmi
Gazete'ydi.
Ceride-i Havadis; Ardından Ceride-i Havadis (1 Ağustos 1840) geldi. Onun da
yayıncısı İngiliz Herald gazetesinin İstanbul muhabiri William Churchill adında bir
yabancıydı ve hazine'den aldığı ödenekle “yarı-resmi” gazete olarak yayımladı Ceride'yi. Bu
arada azınlıklar peş peşe kendi gazetelerini çıkarmaya başladılar. 1860'ta piyasada Türkçe
olmayan on üç gazete vardı.
Telgrafın Kuruluşu; Osmanlı'da ilk telgraf görüşmesi 1855’de Sultan Abdülmecit
döneminde yapıldı. İstanbul-Edirne, İstanbul-Şumnu hattının tamamlanmasıyla ilk telgraf
Şumnu'dan İstanbul'a gönderildi. Kırım Savaşı'ndan bilgi veren telgrafta, “Müttefik askerleri
Sivastopol'a girmişlerdi. Türk birlikleri de müttefikler arasındaydı.” Yazmaktaydı.
Tercüman-ı Ahval; Bugün bildiğimiz manada ilk gazeteyi Agâh Efendi çıkardı. Agâh
Efendi'nin gazete çıkarma fikrine Paris'te bulunduğu günlerde karar vermişti.1860'ta
memuriyetten ayrılıp Şinasi'yle birlikte Tercüman-ı Ahval'i yayımlamaya başladı. (21 Ekim
1860) Önceleri haftada iki gün yayımlanıyordu, sonra günaşırı çıkmaya başladı. Altı ay Şinasi
ve Agâh Efendi birlikte omuzladılar yükü. Şinasi daha sonra ayrılarak Tasvir-i Efkâr'ı
yayımladı

14.3. Osmanlı’da Basının Tarihsel Gelişimi
Türk basınının doğuşu ve gelişimine girmeden önce matbaanın kuruluş sürecini
inceleyeceğiz. Alman Johann Gutenberg tarafından matbaanın icat edildiği 1440 tarihinde,
Osmanlı İmparatorluğu en parlak dönemlerini yaşadığı halde ilk Türk matbaası yaklaşık 300
yıllık gecikmeyle 1727 tarihinde kurulur. Bu nedenle matbaacılığın yaygınlaşıp kitabın
bollaştığı dönemde Osmanlı ülkesinde kitap el sanatlarının bir bileşkesi olarak değerlendirildi.
Yalnızca okunmakla yetinilmeyen, yazılarının, tezhiplerinin, minyatürlerinin, cildinin
güzelliğiyle görsel önem ve estetik değer taşıyan bir nesne olarak algılandı. Değerli, pahalı bir
nesne olan kitap, okuma yazmanın da yaygınlık kazanmadığı göz önüne alınırsa, ancak
varlıklı seçkinlerin sahip olabildikleri bir “mal”dır. Kitaptan yararlanmak isteyenler,
medreselerde, cami ve tekkelerde kurulan kitap dolaplarından, daha sonra vakıf yoluyla
oluşturulan kütüphanelerden yararlanmak zorundadırlar. Bunun bilimsel ve kültürel gelişimi
büyük ölçüde engelleyeceği açıktır.
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Avrupa ülkelerine göre bilimsel, teknik ve kültürel alandaki geri kalmışlığımızın temel
nedenini bu uzun gecikme sürecine bağlayan aydınların sayısı azımsanamayacak kadar
çoktur.
Osmanlı ülkesinde matbaanın kurulmasını, genellikle ülke dışındaki bazı hareketler
hazırlar. Bunları şöyle sıralayabiliriz:


Arap harfleriyle Arapça basım yapılması



Arap harfleriyle Türkçe basım yapılması



Dışarıda basılan kitapların ülkeye sokulması



Azınlıkların basımevi kurmaları

Arap harfleriyle ilk kitap İtalya’da 1514 yılında basıldı. İlk Kuran basımı ise 1640
yılında İtalya’da gerçekleştirildi. 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa’nın büyük bir
kısmına ve Akdeniz’e egemen olduğu için Fransa ve İtalya’da Türkçe gramer kitapları basıldı.
Ayrıca 1630 yılında Fransa’da Kuran’ın Fransızca çevirisi yayımlandı. Padişah 3. Murat’ın
1588 yılında yayınladığı fermanla, “gümrük parası ödemeden ülkeye kitap sokmak ve
satmak” izni verilir. İtalyan tüccarların başvurusu üzerine verilen bu izin, yurt dışında Arapça,
Farsça ve Türkçe olarak basılan kitapların Osmanlı topraklarında sınırlı şekilde yayılmasının
başlangıcı olur.


Azınlıkların Basımevi Kurmaları

Türkiye’de ilk basımevi, Gutenberg’in Avrupa’da 1455 yılında ilk kitap olarak İncil’i
basmasından 38 yıl sonra kurulur. İspanya’dan uzaklaştırılan Yahudilerden bazıları Osmanlı
ülkesine sığınırken, ilk basımevini yanlarında getirirler. İlk matbaa İstanbul’da 1493 yılında
Musevi Hahamı Gerson tarafından kurulur. Yahudiler, 1510’da Selanik’te, 1554’te Edirne’de,
1605’te Şam’da, 1646’da İzmir’de basımevleri kurarak, din, tarih ve dilbilgisi kitapları
bastılar. Gizli kurulan bu basımevlerinde baskı faaliyetleri de yasal olmayan yollarla
yürütülür.


Türkiye’de yabancı dilde yayınlanan gazeteler



Türkiye’de Türkçe yayınlanan gazeteler

14.3.1. Türkiye’de Yabancı Dilde Basılan İlk Gazeteler
Türkiye’de ilk gazeteyi Fransız devrimini izleyen yıllarda Fransızlar yayınladılar.
İstanbul’da Fransız Elçiliği Basımevi’nde 1795 yılında basılan “Bulletin des Nouvelles”
(Haberler Bülteni) adlı gazetenin yayınlanma amacı, “Fransız devriminin amaçlarını Osmanlı
ülkesindeki Fransızlara ve Türklere anlatmaktı.” Fransız elçisine, gazete çıkarma yetkisi ve
görevi bizzat Fransız Hükümeti tarafından verildi.
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İstanbul’da ikinci gazete yine Fransız elçiliği tarafından 1796 yılında “Gazete
Française de Constantinople” (İstanbul’un Fransız Gazetesi) adıyla yayınlanır. Bu gazeteleri
daha sonra İzmir’de yayınlanan, haftalık “Le Spectateur Oriental”(1821), aylık “Le Smyrne”
(1824) ve haftalık “Le Courrier de Smyrneen” (1828) gazeteleri izledi. (İNUĞUR, M. Nuri,
Basın ve Yayın Tarihi, Der Yayınları, İstanbul, 1992)

14.3.2. İlk Türkçe Gazeteler
Ülkemizde basın, diğer ülkelerde olduğu gibi siyasal, sosyal ve ekonomik olaylar
karşısında halk kitlesini aydınlatmak, kamuoyunu etkilemek yolunda, toplumca duyulan
isteklerden doğmaz. Hükümetin yaptığı işleri halka duyurmak amacıyla, özel buyrukla ortaya
çıkar; halkı aydınlatma, kamuoyunu etkileme niteliğini ise zamanla kazanır. Bugünkü Türkiye
sınırları içinde ilk Türkçe gazete, 11 Kasım 1831’de yayımlanan Takvim-i Vakayi’dir. Ancak
Osmanlı ülkesinde yayımlanan ilk Türkçe-Arapça gazete, Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali
Paşa tarafından 20 Kasım 1828’de Kahire’de çıkarılan Vakayi-i Mısriye gazetesidir. Gazetede
yer alan haberlerin yarısından fazlası Türkçe, geri kalanı da Arapça’dır. Gazete haftalık olarak
yayımlanır. (Ayrıntılı bilgi için bk. TOPUZ, Hıfzı, 2. Mahmut’tan Holdinglere Türk Basın
Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2003.)


İlk Resmi Gazete: Takvim-i Vakayi

Devlet yönetiminde yenilik yapılması yolunda büyük çaba harcayan Padişah 2.
Mahmud’un bu yöndeki en önemli etkinliklerinden biri ilk Türkçe gazete Takvim-i
Vakayi’nin (Olayların Takvimi) yayınlanmasıdır. Gazeteyi yayınlamak ve yönetmek üzere
Takvimhane Nezareti’ni kuran 2. Mahmud, “Bu gazete kutsal şeriata ve devlet düzenine
dokunmamak şartıyla, benim iktidarıma çok yardımcı olacaktır.”dediği gazetenin adını da
bizzat kendisi koyar: Mukaddeme-i Takvim-i Vakayı.
Gazetenin yayınlanmasındaki amaç, iç ve dış olayları halka zamanında
duyurabilmektir. Gazeteyi yayımlamak amacıyla Beyazıt semtinde Takvimhane-i Amire
adıyla bir basımevi kurulur. Bu basımevinde 1 Kasım 1831 yılında haftalık olarak yayın
hayatına başlayan Takvim-i Vakayi’nin kısa süre sonra Fransızca (Le Moniteur Otoman),
Ermenice, Rumca (Ottomanikos Minitor), Arapça (Takvimü’l-Vakayi), Farsça, Bulgarca,
Ermeni harfleriyle Türkçe nüshaları yayımlanır.
Padişah 2. Mahmud’un isteği doğrultusunda sade dil kullanımına büyük önem verilen
gazetede haberler; iç haberler, dış haberler, askeri işler, bilimler, din adamlarının tayini,
ticaret ve fiyatlar olmak üzere altı bölüm halinde yazılır. Ancak gazete düzenli yayınlanma ve
güncel haber verme niteliğini hiçbir zaman kazanamaz. Gazetede haber toplamakla görevli iki
memur bulunur. Bunlar basın tarihimizin ilk muhabirleri olan Sarim Efendi ve Sait Bey’dir.
İlk çeviri ve ilan Takvim-i Vakayi’de yayınlanır. Kırım Savaşı sırasında yaşanan olayları
okuyucuya iletmek amacıyla Varaka-i Mahsusa adında özel bir ek yayınlanır. Gazete sık sık
baskılarla karşılaşır ve kapatılır. İlk kapatılışı 1892’de bir dizgi hatası nedeniyle olur.
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1908 yılına kadar kapalı kalan gazete, 2. Meşrutiyet’in ilanıyla tekrar yayımlanır. 1860
tarihinden sonra tamamen Resmi Gazete niteliğine bürünerek, haber sunma özelliğini yitirir.
Yaklaşık yüzyıl süreyle yayınlanan gazete, 24 Kasım 1922 tarihinde tamamen kapanır.
Ancak, TBMM tarafından 1920 yılında yayınlanan Ceride-i Resmiye Gazetesi, Takvim-i
Vakayi’nin Resmi Gazete niteliğinin devamıdır. Bu gazete 1922 yılında Resmi Ceride adını
alır. 1928’de ise TBMM tarafından Resmi Gazete’ye dönüştürülür. Resmi Gazete,
günümüzde düzenli olarak yayınını sürdürmektedir.

14.3.3. İstibdat Dönemi ve Basına Sansür
Padişah 2. Abdülhamit’in 1908’te 2. Meşrutiyet’in ilanına kadar süren, İstibdat
Dönemi’nde üç tür sansür uygulanır:


Türkçe ve azınlıkların dilleriyle yayınlanan gazetelerin sansürü

Bu sansürün uygulanması amacıyla 1878’de kurulan sansür heyeti, İçişleri Bakanlığı
İç Basın Müdürlüğü’ne bağlanır. Gazete yazı işleri müdürleri, gazeteye girecek bütün
yazıların provalarını her akşam sansür kuruluna sunmaya başlarlar. Sansür memurları, gerekli
gördükleri yazı, paragraf, cümle veya kelimeleri çıkardıktan sonra gazeteye geri gönderirler.


Türkiye’de ve dışardan gelen yabancı dillerde basılan gazetelerin sansürü

Bu yayınların sansürüyle Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Matbuat-ı Hariciye Müdürlüğü
görevlendirilir. Yabancı ülkelerden gönderilen yayınlar daha gümrükten geçmeden
memurların kontrolünden geçer.


Yerli ve yabancı kitap sansürü

1880’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak Encümen-i Teftiş ve Muayene Kurulu
kurulur. Kurul, siyasal olmayan sürekli yayınların ve kitapların sansürü ile ilgilenir. 1897’de
yine Milli Eğitim’e bağlı olarak Tetkik-i Müllefat Komisyonu (Yazılmış Kitapların
İncelenmesi) ile Kütüb-ü Diniye ve Şeriye Tetkik Heyeti (Din Kitaplarını İnceleme Kurulu)
kurulur.
İstibdat Dönemi’nde sansür ile ilgili önemli olaylarından biri Mithat Paşa’nın
Sadrazamlığı sırasında Kanun-i Esasi’ye uygun bir basın yasası hazırlanması için hazırlıklara
başlanmasıdır. Mithat Paşa’nın görevden uzaklaştırılması üzerine basın yasasının niteliği
değişir. Tasarıya, gazete çıkarmak için kefalet akçesi yatırılması ve ruhsat alınması
zorunlulukları ile ülkede mizah gazetesi yayınının yasaklanmasını içeren maddeler konulur.
Meclis’te uzun tartışmalardan sonra kefalet akçesi ve mizah gazetelerinin yasaklanmasını
içeren maddeler çıkarılarak, Mayıs 1877 tarihinde kabul edilir. Abdülhamit’in onaylamaması
nedeniyle ilk Basın Kanunu yürürlüğe giremeden, Padişahın özel kaleminde unutulmaya
mahkûm olur. Bu sırada Osmanlı-Rus savaşı başlar. Bu savaşı gerekçe gösteren Abdülhamit,
14 Şubat 1877’de Kanun-i Esasi’nin 113. maddesine dayanarak ülkede sıkıyönetim ilan eder.
Abdülhamit, halkın parlamento hayatı için henüz hazır olmadığını, Anayasa’nın da şeriata
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uygun bulunmadığını ileri sürerek, 14 Şubat 1878’de Meclis-i Mebusan’ı kapatır. Bu tarihte
1. Meşrutiyet dönemi sona erer, İstibdat Dönemi başlar.

14.3.4. II. Meşrutiyet Dönemi Basını
24 Temmuz 1908’de 2. Meşrutiyet ilan edilerek, 1876 Anayasası’na göre seçimlerin
yapılacağı ilan edilir. Gazeteciler, aynı gün Sirkeci Garı’nın karşısındaki bir lokantanın
bahçesinde toplanırlar. Sansür memurlarını o gece gazetelere sokmama ve sabaha kadar görev
başında kalma kararı alan gazeteciler, “Osmanlı Matbuat Cemiyeti” derneğinin temellerini de
bu toplantıda atarlar. Sansür memurları kapıdan çevrilir. 25 Temmuz 1908 sabahı gazeteler
yıllardan sonra ilk kez sansürsüz çıkar. Sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz günü Cumhuriyet’in
ilanından sonra “Basın Bayramı” kabul edilir.
O günlerde İstanbul’da toplam dört gazete yayımlanmaktadır: İkdam, Sabah,
Tercüman ve Saadet. 10 paraya satılan İkdam, 25 Temmuz günü ‘karaborsa”ya düşer ve
yarım liraya satılır. Türk basınında yeni bir dönem başlar. İlk iki ay içinde 200’ün üstünde
gazete yayınlanır. Gazete tirajları 2.000’den 5.000’e yükselir. Bu gazete furyası içinde en
önemlileri şunlardır:

Tanin (Çınlama): Hüseyin Cahit Yalçın, Tevfik Fikret ve Hüseyin Kazım
tarafından yayınlanır. Gazete, İttihatçıların yayın organı sayılır. 31 Mart olayında isyancılar
Tanin gazetesine saldırarak, yağmalamışlardır.


Mizan: İttihatçılara karşı yayın yapan gazeteler arasında yer alıyordu.


Serbesti (Özgürlük): Mevlanzade tarafından yayınlandı. İttihatçılar, 1909
yılında gazetenin başyazarı Hasan Fehmi’yi öldürttüler.


gazeteydi.

Şurâ-yı Ümmet: İttihatçıların yayın organıydı. 31 Mart olayında yağmalandı.
Volkan: 31 Mart olayını düzenleyen Derviş Vahdeti’nin yönetiminde gerici bir


Tercüman: Ahmet Mithat Efendi’nin 1878’de kurduğu gazete tarafsız olmaya
çalışıyordu.

Dini gazeteler: Bunların başında Sırat-ı Müstakim (Doğru Yol) gelir. Bu
gazeteyi Mehmet Akif yönetiyordu. Bir süre sonra Sebilürreşat yayımlandı.
Sadây-ı Din, Tarîk-i Hidayet, Medrese ve İlmiye adlı dergiler de çıkartıldı.

Edebiyat ve düşünce dergileri: Genç Kalemler (Ömer Seyfettin, Aka Gündüz,
Emin Bülent, Ali Canip, Ziya Gökalp…), Yeni Mecmua (Ziya Gökalp, Refik Halit, Ömer
Seyfettin…), Türk Yurdu (Türk Ocakları yöneticilerinin dergisiydi.), İçtihat (Abdullah
Cevdet), Mahasin (Mehmet Rauf), Musavver Muhit (Faik Sabri Duran).
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2. Meşrutiyet döneminin basın açısından önemli olaylarından biri de 1911 yılında
Osmanlı Milli Telgraf Ajansı’nın kurulmasıdır. Matbaanın Osmanlı Devletine gelişini
geciktiren nedenleri şöyle sıralayabiliriz:


Dini tutuculuk ve yasaklamalar



Hattatlığın yaygın bir meslek oluşu



Teknik yetersizlik



Okuryazar oranının düşüklüğü ve okuma alışkanlığının yaygınlaşmaması

İstanbul'da Hattat, Yazıcılar Loncasının 90 bin üyesi, matbaa yüzünden işsiz kalma
korkusuyla matbaaya karşı çıkar. Matbaanın kuruluşuna izin veren fermanın yayınlanması
üzerine Beyazıt Meydanı’nda toplanan hattatlar, yazı takımlarını tabuta koyarak protesto
gösterisi düzenlerler. Bu tepki, matbaanın gecikmesinde ekonomik ve sosyal yapının önemli
rol oynadığının göstergesidir.

14.4. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu ve İletişimin Tarihçesi


14 Eylül 1919 İrade-i Milliye gazetesi çıkarıldı



10 Ocak 1920 Anadolu Ajansı kuruldu (A.A)



7 Ekim 1920 Ceride-i Resmiye (Resmi Gazete )çıkarıldı



1925

Telsiz Telgraf hakkında kanun çıkarıldı



1927

Telsiz Telgraf vericileri hizmete girdi



6 Mayıs 1927 İstanbul Radyosu yayına başladı



Kasım 1927 Ankara Radyosu yayına başladı



1 Mayıs 1964 TRT kuruldu



13 Nisan 1994 Radyo Televizyon üst kurulu (RTÜK) kuruldu

İrade-İ Milliye’nin Çıkarılması (14 Eylül 1919); Kurtuluş Savaşımızın ilk ve tek
Milli Kongresi olan Sivas Kongresi’nde (4-11 Eylül 1919) İrade-i Milliye Gazetesi’nin
kurulması kararlaştırıldı. O sıralarda Anadolu’da olup biten olayları işgalci kuvvetlere ait
İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan gazeteleri tüm dünyaya yanlış aktarıyor ve dünya
insanlarını yanlış bilgilendiriyordu. Anadolu’da işgalci kuvvetlerin yapmış oldukları haksız
işgal ve insanlık dışı davranışlar hakkında hem kendi milletimize hem de tüm dünya
insanlarına doğru bilgiler vermek amacının yanı sıra Kurtuluş Savaşı konusunda Türk
Milleti’ni bilinçlendirmek ve örgütlemek amacıyla Sivas Kongresi’nde İrade-i Milliye isimli
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bir gazetenin kurulması kararlaştırılmış ve kurulmuştur. İlk başyazısı Mustafa Kemal Paşa
tarafından dikte edilmiştir. Milli mücadele döneminde salı ve cuma günleri hariç her gün
yayımlanan ve Heyet-i Temsiliye adına Selahattin Ulusalerk'in imtiyaz sahipliğini yaptığı
gazetenin ilk sayısında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle Sivas
Kongresi'ne İstanbul delegesi olarak katılan gazeteci İsmail Hami (Danişmend) tarafından
kaleme alınan yazılar, milli mücadele hareketinin sesi olmuştu. Ancak 19 sayı
yayınlanabilmiş, daha sonra Ankara’da “Hâkimiyet-i Milliye” ve Ulus gazetesi olarak
yayınına devam etmiştir.1922 yılının Mart ayında kapanmıştır. İrade-i Milliye, Millî
Mücadelenin ilk bayrak gazetesidir.
Hâkimiyet-İ Milliye’nin Yayınlanışı (10 Ocak 1920); Atatürk, “Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi Reisi” olarak 27 Aralık 1919 günü Ankara’ya
geldikten ve Keçiören’deki Ziraat Mektebi’ne yerleştikten iki gün sonra, bir gazete
çıkartmaya karar vermişti. Ankara’da Heyet-i Temsiliye’nin yayın organı olabilecek bir
gazetenin çıkması gerekiyordu. Atatürk, Sivas’ta yayınladığı (İrade-i Milliye) gazetesinin
adını bu kez Ankara’da (Hakimiyet-i Milliye) olarak devamını istedi. Gazetenin adı
(Hakimiyet-i Milliye) olmuştu. Ankara Vali Vekili defterdar Yahya Galip bu izni kolayca
verdi. Gazetenin sahipliği ve yazı işleri Müdürlüğü Recep Zühdü (Soyak) a verildi.
Anadolu Ajansı (6 Nisan 1920); Türkiye Cumhuriyeti'nin resmî ajansı (A.A.)’dır.
Mustafa Kemal’in emriyle Yunus Nadi ve Halide Edip Adıvar gibi Cumhuriyet tarihinin
aydınları tarafından “Kuvay-i Milliye” davasını bütün memlekete ve dünyaya duyurmak
amacıyla 6 Nisan 1920’de kurulmuştur. Millî Mücadele günlerinin çok zor şartlar içinde işe
başlayan Anadolu Ajansı, İstiklâl Savaşı boyunca çeşitli illerimizde kurduğu irtibat
memurlukları aracıyla, ulusal birliği tehlikeye düşürecek iç ve dış yayınlara karşı halkı
uyarmak,ulusal kurtuluşu sağlayacak TBMM kararlarını günü gününe halka ulaştırmak
suretiyle halkla hükümet arasında bağlantıyı sağlamakla görevlendirilmiştir.
Ayrıca Londra, Paris, Viyana, Berlin, Cenevre ve Birleşik Amerika'daki elçiliklerle de bunları
dünyaya duyurmuştur. Bu tarihten sonra Anadolu Ajansı çalışma alanını ve şartlarını
geliştirmiş, çeşitli dünya ajansları ile anlaşmalar yaparak haber alma kaynaklarını dünya
çapında genişletmiş; memleket haberlerini, bu ajanslar aracıyla bütün dünyaya duyurmak
imkânını sağlamıştır.
Almanca, İngilizce Fransızca gibi dillerle hazırlanan haberleri anlaşmalı haber
ajanslarına ulaştırarak Türkiye ile ilgili haberlerin en doğru şekilde diğer ülkelerin basınında
yer almasını sağlamaktadır.
Ceride-i Resmiye (Resmi Gazete - 07 Ekim 1920); Ankara’da kurulan T.B.M.M.
Hükümetinin resmi gazetesi olarak 07.10.1920 tarihinde yayınlanmaya başlanan Ceride-i
Resmiye,
Takvim-i
Vakayi’nin
devamı
olarak
kabul
edilmektedir.
Ceride-i Resmiye adı 1922’de Resmi Ceride olmuştur. Resmi Ceride adı da 1928 tarihinde
Resmi Gazete olmuş ve o tarihten beri bu ad ile yayınlanmaktadır.
Telgraf ve Telefon Kanununun Çıkarılması; Kurtuluş savaşı sırasında iletişimin
önemi anlaşışmış ve bu boşluğu doldurmak için 1925 de Telsiz Tesisi Hakkında Kanun adlı
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bir yasa çıkarılarak Türkiye genelinde bir telsiz şebekesi kurulması ön görülmüştür. 1927 de
hizmete giren telsiz-telgraf vericileriyle Berlin, Newyork, Moskova, Tahran, Viyana, Londra
gibi merkezlerle bağlantı kurulmuştur.
Dergiler; Bu dönemde İstanbul basınının en faal gazetecisi olan Sedat Simavi,
kendisinin de karikatür çizerek katkıda bulunduğu, renkli kapaklarıyla dikkati çeken dergiler
yayınlar. Bu dergiler mizah dergisi Diken, kadın dergileri İnci, Yeni İnci, Hanım, çocuk
dergisi Hacıyatmaz’dır. Diğer önemli dergiler ise şunlardır:


Ümid: Resimli edebiyat dergisidir.


Aydede: Refik Halit Karay’ın çıkardığı mizah dergisidir. Milli mücadeleye karşı
gelen yayın organlarından biridir.

Büyük Mecmua: Zekeriya Sertel’in kurduğu dergide, başyazıları Halide Edip
Adıvar yazmaktadır.
Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun Kurulması;
•

6 Mayıs 1927 yurdumuzda ilk radyo yayınları başladı.

•

18 Ocak 1937’de Atatürk’ün emri ile Ankara radyosu yayınına başladı.

•

1 MAYIS 1964 TRT kuruldu. İlk genel müdürü Ayhan ÖZTRAK oldu.

•

31 Ocak 1968‘de TRT Ankara televizyonu deneme yayınlarına başladı.

•
1 Temmuz 1984‘te TRT televizyonu programlarının tümü renkli ve stereo
olarak yapılmaya başladı.
•

TRT 1 radyoları 24 saat kesintisiz yayına başladı.

•

1986’da TRT 2 yayına başladı.

•

1989’da TRT 3(TRT GAP) yayına başladı.

•
1190’da Telegün ismiyle teleteks yayınları devreye girdi. Aynı yıl TRT +
yayına başladı.
•

1992’de TRT İNT ve TRT AVRASYA yayına girdi.

•
12 Nisan 1999 TRT İnternet sitesi trt.net yayına başladı
TRT 1,TRT 2, TRT 3, TRT 4, TRT INT, TRT AVRASYA televizyon kanalları ve radyo
kanalları TÜRKSAT uyduları üzerinden ve İnternet bağlantısı sayesinde tüm dünyaya yayın
yapmaktadır
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dünya tarihi ile eşzamanlı olarak Osmanlı Devleti’nde ve Türkiye Cumhuriyeti’ndeki
tarihsel gelişmeler ışığında ülkemizin iletişim tarihinin gelişim aşamaları incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1.Aşağıdakilerden hangisi matbaanın gecikmesinin ekonomik nedenidir?
A) Hattatlığın yaygın bir meslek oluşu
B) Dinsel tutuculuk ve yasaklamalar
C) Okuryazar oranının düşüklüğü
D) Hiçbiri
2- Türkiye’de ilk basımevi kimler tarafından kurulmuştur?
A) Ermeniler
B) Fransızlar
C) Museviler
D) Rumlar
3- Aşağıdakilerden hangisi ilk Türkçe gazetedir?
A) Ceride- Havadis
B) Takvim-i Vakayi
C) Takvim-i Mısıriyye
D) Tercüman- Ahval
4- İlk siyasi eleştiri ve tefrika aşağıdaki gazetelerden hangisinde yayınlanmıştır?
A) Muhbir
B) Ruzname-i Ceride-i Havadis
C) Osmanlı gazetesi
D) Tercüman-ı Ahval
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5-Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk matbaasının kuruluş tarihidir?
A) 1729
B) 1727
C) 1831
D) 1440

Cevaplar 1. D, 2.C, 3.D, 4. D, 5.B
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