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ÖNSÖZ
Dünya tarihi incelendiğinde iki şey ortaya çıkmaktadır: Her şey değişmektedir ve her
şey aynı kalmaktadır. İnsanlar bilinen tarihin başlangıcından beri iletişim ihtiyacı duymuş ve
iletişimi hem araç hem de amaç haline getirmişlerdir. Teknolojideki ilerlemeler biçimi ve etkiyi
arttırmış ve değiştirmiş, iletişimin temelindeki güdüler ise değişmemiştir. Örneğin büyük bir
değişim gibi algıladığımız ses teknolojileri temelde sesli iletişime, görsel teknolojiler görsel
iletişime dayanmaktadır. Anlatı ve anlatma biçimleri ise belirli açılardan değişmektedir.
Teknoloji sayesinde, dünya tarihini araştırarak öğrendiğimiz yazı öncesi dönemde mağaralara
çizilen resimlerin, sözlü olarak aktarılan rüyaların, ateş başında anlatılan destanların, masalların
anlatı yapısını ya da özünü büyük oranda koruyabilerek, içeriği cep telefonumuzdan tek
başımıza üretebildiğimiz ya da izleyebildiğimiz ve yorum yaparak yayabildiğimiz videolarla
aktarmamızın mümkün olduğu bir hale dönüştürebildik.
Bugün geldiğimiz noktada hem teknolojinin hem de teknolojinin gelişim hızının
hızlanması, ivmelenmesi sürmektedir. Dolayısıyla bugünkü dünyada dijital dönüşümü
yakalamak ileride geliştirebilmenin de önünü açacaktır. Dünyadaki dijital dönüşümü
yakalamak için dijitalleşme ve iletişim ile ilgili olarak öğrenilmesi gereken temel şey yalnızca
yakın dönemde robotların yapacağı iddia edilen teknik değil o tekniğin ardındaki felsefeye,
bilime ve özgünlüğe dayanan yaratıcı bakış açısının nasıl geliştirileceğidir. Bu nedenle bu
dersin öğrencilere sadece genelde iletişim özelde İletişim Tarihi hakkındaki bilgiyi değil
yaratıcı bakış açısının nasıl geliştirileceğine dair merakı da katmasını dilerim. O merak
sayesinde insanlığın gelişmeyi sürdüreceğine ve insanlar arasında süren, temeli insanların
kendileri ve başkaları ile iletişimlerinin eksikliğine dayanan dünyadaki büyük sorunların
çözüleceğine inanıyorum.
Doç. Dr. Gizem Parlayandemir
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1. İLETİŞİM TARİHİ: İLETİŞİME GİRİŞ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
 İletişim
 İletişim Tarihi
 İletişim ile ilgili diğer alan ve kavramlar

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İletişim nedir?

2)

İletişim ne zaman başlamıştır?

3)

İletişim tarihi hangi çağa dayanmaktadır?

4)

İletişim tarihi ayrı bir disiplin olarak hangi yıllarda ortaya çıkmıştır?

5)

İletişim tarihini anlamak için hangi alanlar ve kavramlar yol gösteric olabilir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

1.1. İletişim nedir?

İletişim kavramı hakkında
fikir sahibi olunacaktır.

1.2. İletişim Tarihi

İletişim Tarihi kavramı
olduğu hakkında fikir sahibi
olunacaktır.

1.3. İletişim ile ilgili diğer
alan ve kavramlar

İletişim ile ilgili diğer alan
ve kavramlar hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması

4

Anahtar Kavramlar
 İletişim
 İletişim Tarihi

5

Giriş
İletişim tarihi iletişim biliminin de tarihin de alt disiplini olarak ele alınabilir. Öte
yandan sosyal bilimlerde –toplumbilimlerinde- şeyler birbirleri ile etkileşim halindedirler. Bu
nedenle başlangıçta şeylerin birbirleri ile etkileşimini incelemeden önce parçaları anlamaya
çalışmak yararlı olacaktır.
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1. İLETİŞİM TARİHİ: İLETİŞİME GİRİŞ
1.1. İletişim Nedir?
İletişim terimi, “bireyler arasında ortak sembol, işaret veya davranış sistemi aracılığıyla
bilgi alışverişi yapılan bir süreci tanımlar. Söz konusu sözcüğün İngilizcesi ‘communication’
olup bu sözcük de “ortak” ve “paylaşmak” anlamına gelen “communis” kökünden türemiş
Latince
fiil
“communicare”den
gelir.
(https://www.merriamwebster.com/dictionary/communication, 2018).
İletişim, hemen hemen herkesin varlığından haberdar olduğu temel ve yaygın bir günlük
yaşam pratiğidir; ancak çok boyutlu ve belirsiz bir kavram olduğu için “iletişimin
tanımlanması” da oldukça zordur. İletişim, farklı anlamlar, bağlamlar, biçimler ve etkiler
açısından çeşitliliğe sahip olabilir ve farklı durumlarda farklı insanlar için farklı anlamlara
gelebilir (Dainty, Moore ve Murray, 2006: 3).
Alanın genişliği nedeniyle çeşitli bakış açılarına göre alana dair konularla ilgili çok
sayıda farklı görüş ve açıklamalar bulunmaktadır. Edgar'ın (2005: 49) belirttiği gibi, iki ya da
daha fazla ajan arasındaki bilgi alışverişi olan iletişim, kültürel çalışmaların da en temel
kaygısıdır.

1.2. İletişim Tarihi
İletişim tarihi, insanlığın başlangıcına kadar uzansa da iletişim çalışmalarının akademik
perspektifle gerçekleştirilmesinin tarihi 20. yüzyıl ile başlamaktadır. İletişim tarihi yeni bir alan
olarak tanımlanmakla birlikte aynı zamanda çok eski de bir uygulamadır. İletişim tarihinden
bahsederken eski ya da yeni olarak vurgulamak “iletişim tarihi” kavramının nasıl
tanımlandığına bağlı olarak değişimektedir; araştırmacılar tarafından “iletişim tarihi” başlığı
altında toplanmış, tamamen kavramsallaştırılmış, kolektif olarak kendine özgü kendinin
farkında bir alan olarak tanımlandığında, 1970'lerden bu yana güç toplayan ve güçlükleri bir
araya getiren bir alan olduğu belirtilmektedir (Simonson vd. 2013: 13). Böylece iletişim
çalışmalarının tarihi kitle iletişim araçlarının etkisi ile sosyolojiden farklılaşmaktadır. Denis
McQuail'e (2010: 154) göre yirminci yüzyılın kitle iletişim araçlarının ilk çağı olarak
tanımlanması mümkündür. Aynı zamanda kitle iletişim araçlarının etkisindeki değişimle
tanımlanması imkan dahilindedir. Medya kurumları ve teknolojisinde ve toplumun kendisinde
ve “iletişim bilimi”nin yükselişinde meydana gelen muazzam değişikliklere rağmen,
“medyanın” potansiyel sosyal önemi hakkındaki kamuoyu tartışmasının koşulları oldukça az
değişmiş görünmektedir. Öte yandan, iletişimin kuramsallaştırılmasına, tarih ve felsefe gibi
birçok alanda ve disiplinde rastlanabilir. Bu nedenle, eski çağlardan başlayarak Platon ve
Aristotales gibi filozoflar, alanın erken kuramcıları olarak kabul edilir. Bazı araştırmacılara
göre her ne kadar “iletişim” sözcüğü hakkındaki tarihsel yazım, on yedinci yüzyıldan önce
ortaya çıkmamış olsa da antik döneme kadar uzanan iletişim tarihinin tarih öncesi döneminden
bahsetmek de mümkündür. Dünya tarihinde, ahlak, siyaset ya da kutsal öğrenmeden ayrı bir
7

şekilde öğretilebilecek bağımsız bir sanat olarak ele alınabilecek Greko-Latin retorik (belagat)
geleneği de ayrı bir damar olarak akmaktadır (Simonson, vd. 2013: 16).
İletişim, günlük yaşam pratiği kadar sosyal bilimlerin en önemli dallarından biri olarak
kabul edilir. Bu nedenle araştırmacılar, alan ile ilşikili olan diğer disiplinlerin ve diğer
kavramların etkilerinin önemi hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar.
Aşağıdaki bölümde iletişim tarihi ile ilgili alan ve kavramlardan bahsedilmektedir.

1.3. İletişim İle İlgili Diğer Alan ve Kavramlar
İletişim, disiplinlerarası ve çok boyutlu olduğu için, iletişim çalışmalarında derinleşmek
ve iletişim tarihinde farklı olgular arasında tekrarlanan temel prensipleri anlamak için, birçok
alan ve kavramdan haberdar olmak gerekir. Böylece, şeyler, olgular, kuramlar ve ilkeler
arasındaki ilişkiler daha kolay ve daha açık bir şekilde anlaşılacaktır.

1.3.1. İletişim İle İlgili Önemli Alanlardan Bazıları
Arkeoloji ile İletişim Arasındaki İlişki: Arkeolojiye ilgi duymak, iletişim çalışmaları
ve özellikle de iletişim tarihi açısından önemlidir. Çünkü Göbeklitepe örneğinde olduğu gibi,
arkeoloji, insanlık tarihi ve dolayısıyla iletişim hakkında genel kabul görmüş bilgiyi
değiştirmekte önemli bir rol oynayabilir. Göbeklitepe'de gerçekleştirilen arkeolojik kazılara
kadar hepimiz o çağdaki insanların şehirleşmeden yaşadıklarını düşündüğümüzden, bu yüzden
onların açığa çıkarılan bilgilerdeki gibi bir şehir pratiğinden ziyade avcı ve toplayıcı kabilesi
için uygun iletişim süreçleri kurmalarını beklerdik.
Antropoloji ile İletişim Arasındaki İlişki: Antropoloji, insan toplulukları, onların
kültürleri ve gelişimi üzerine odaklanan bir bilim olduğundan dolayı; iletişim tarihi
antropolojiden, sadece alanın bilgisi ile değil, aynı zamanda yöntemleri ile de etkilenmektedir.
Her ne kadar antropoloji Batı yönelimli olduğu için eleştirilmiş olsa ve bazı düşünürlerce
sömürgecilik projesi olarak değerlendirilse de iletişim çalışmaları üzerindeki antropolojinin
etkilerini reddetmek mümkün değildir (Martin, 2011: 984-992).
Sanat ile İletişim Arasındaki İlişki: Sanatın, çoğunlukla bir diğeri veya başkalarının

fikirlerini ve duygularını ifade eden kişisel bir yaratıcı süreç olduğu düşünülse de sanatçıların yapıtları
ve etkileri, iletişim tarihinde görüldüğü gibi toplumdaki iletişim süreçlerini ve biçimlerini de
etkilemektedir. Bu nedenle müzik, dans, resim, mağara resimleri veya graffity, şiir, edebiyat, tiyatro,
fotoğraf veya sinematografi, sadece sanat tarihinde değil, aynı zamanda iletişim tarihinin bir parçası
olarak da analiz edilebilir.

Kültür ile İletişim Arasındaki İlişki: İletişim, kültürün ve kültür ile etkileşime giren
tüm konular ve alt konuların bir parçası ve belirleyicisidir. Örneğin, iletişim sadece popüler
kültür ya da kitle kültürüyle değil, aynı zamanda yüksek kültür, karşı-kültür ya da alt kültür ile
de ilgilidir. Kültürün ne olduğunu, nasıl yayıldığını ve genişlediğini bilmek, iletişim tarihini ve
8

kültürdeki değişimlerden dolayı iletişimin tarihinin nasıl değiştiğini anlayabilmek faydalı
olabilir.
Ekonomi ile İletişim Arasındaki İlişki: İletişimin ekonomi için de önemli bir araç
olduğu ve ekonomik ilişkilerden de kaynaklandığı; ekonominin üzerinde durduğu, altyapı ve
üstyapı olarak adlandırdığı sosyal ilişkilerden etkilendiği ve bu ilişkilerin ekonomiyi doğrudan
ve dolaylı olarak etkilediği görülmektedir. İktisadi ilişkiler hakkındaki görüş aynı zamanda
iletişim tarihinde önemli olan iletişim çalışmalarındaki okulların paradigmalarını da
tanımlamaktadır (okul, ekol, burada aynı ya da benzer fikirleri, metotları ya da stili paylaşan
bir grup insana, özellikle yazarlara, sanatçılara ya da filozoflara tekabül etmektedir, New
Oxford American Dictionary, 2018).
Etnografya ile İletişim Arasındaki İlişki: Etnografya, antropolojinin bir alt türü olarak
kabul edilebilir. Ancak Hartley’ye (2004: 85) göre, etnografi, antropoloji alanından gelişen bir
araştırma yöntemidir ve bir grubu grubun içeriden ararştırır. Antropolojide bu teknik, Batılı
olmayan insanların ayinlerini, kültürünü ve hayatta kalma biçimlerini anlama aracı olarak
kullanılmıştır. İletişim araştırmasında etnografi, medya izleyicilerini anlama ile ilgilidir.
Toplumsal Cinsiyet ile İletişim Arasındaki İlişki: İletişim toplumsal ve psikolojik bir
eylemdir; bu nedenle biyolojik farklılıklardan ziyade sosyal ve kültürel farklılıklara dayananan
bir toplumsal teammüller bütünü olan toplumsal cinsiyet, hem üretim hem de alımlama
süreçlerinde iletişimi etkilemekte ve iletişimden etkilenmektedir.
Tarih ile İletişim Arasındaki İlişki: Tarih, özellikle insanlık tarihinde geçmiş olayların
bilimsel yöntemlerle incelenmesidir. Geçmişteki olayları analiz ederken, özellikle de iletişim
tarihinde, objektif olmak için anakronizm kavramının anlaşılması ön plana çıkar. Anakronizm
ise kronolojik olarak kendi yerinde olmayan durum veya durumu anlatmak için
kullanılmaktadır (https://www.merriam-webster.com/dictionary/anachronism). Örneğin, daha
sonra değinileceği üzere, gazetenin etkilerinin tartışılması incelenen durumun dönemine göre
farklılık gösterecektir. Bu bağlamda, ilk gazete döneminde, baskı sonrası dönemde ve dijital
dönemde gazete kavramını tartışırken tarihsel farklılıkların dikkate alınması gerekmektedir.
Belli bir döneme dair bir iletişim olgusunu öğrenmeye çalışıyorsak, dünya tarihiyle ilgili
çeşitli kitap ve makaleleri aynı anda okuyarak o döneme dair konjonktürü anlamaya
çalışmalıyız.
Linguistik (Dilbilim) ile İletişim Arasındaki İlişki: İletişimin ajanlar arasındaki
kodların dönüşümü olduğu göz önünde tutulduğunda, sözsüz, sözlü ya da yazılı olup
olmadığına bakılmaksızın dil temel iletişim yöntemdir. İletişim, dolayısıyla kodlar hakkında
konuşabilmemiz için de dil önemlidir, böylece dil üzerine odaklanan dilbilim de iletişim için
önemli bir konu haline gelir. Üstelik, işaretlere dayanan yapısalcılık ve semiyoloji gibi
iletişimdeki önemli konular, dilbilimin parçalarıdır.
Felsefe ile İletişim Arasındaki İlişki: Felsefe bilgi ile ilgilenir, sistematik bir düşünme
süreci içinde bilgiyi araştırır ve analiz eder. İletişim birçok durumda felsefe konusu haline
gelmiştir. Daha önce belirtildiği gibi, Platon ve Aristotales gibi eski çağlardan başlayan
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filozoflar, alanın ilk teorisyenleri olarak kabul edilir. Dahası Descartes veya Kant gibi
filozoflar, takip eden bölümlerde tartışılacağı gibi iletişim tarihi üzerinde pek çok etkiye
sahiptir.
Psikoloji ile İletişim Arasındaki İlişki: Sadece ilkel, sözel olmayan veya kişilerarası
iletişim değil, kitle iletişimi, kitle kültürü, izleyici alımlaması da psikolojik süreçlerden
etkilenmiştir. Anılanların dışında, yeni medya araçları ve sibernetik gibi konularda yapılan
araştırmalarda psikolojik süreçler belirleyicidir. Böylece iletişimdeki eğilimleri ve ilkeleri
yorumlamak ve böylece iletişim tarihini yorumlamak için psikolojik süreçlerin ve psikoloji
biliminin ne kadar önemli olduğunun farkına varılmıştır.
Siyaset-Uluslararası Siyaset ile İletişim Arasındaki İlişki: Kişiler, bireyler, azınlık
gruplar, sınıflar, hükümetler, milletler, kurumlar, ya da örgütler arasında olup olmadığından
bağımsız olarak özünde siyaset, mevcut durumun taraflarına iletilen anlaşmazlıklara ve
anlaşmalara iletişimin farklı şekilleri ve araçlarıyla odaklanır. Dolayısıyla siyaset, her biçimi
ile iletişim tarihinde büyük bir değere sahiptir.
Sosyoloji ile İletişim Arasındaki İlişki: İnsanlar toplumda yaşar, iletişim kurdukları
toplumları etkilerler ve toplumlardan da etkilenirler. Ayrıca, modern bir bilim olarak iletişim
sosyolojiden türemiştir; sosyolojinin yöntem ve teorilerini kullanır. Bu nedenlerden dolayı
sosyolojiyi bir bilim ve zaman meselesi olarak bilmek, iletişimde ustalaşmak için önemlidir.

1.3.2. İletişim İle İlgili Önemli Kavramlardan Bazıları
Aşağıdaki terimler, iletişim süreçlerini ve iletişim tarihini daha iyi öğrenmeye veya
anlamaya çalışan öğrenciler ve aynı zamanda bu alanda derinleşmek isteyen kişiler için
öğrenilmesi gereken için bir başlangıç noktası olarak görülebilir.
Mesaj: sözlü, doğrudan erişilemeyen bir alıcıya gönderilen veya bırakılan sözel, yazılı
veya kayıtlı iletişimdir (New Oxford American Dictionary, 2018).
Bilgi-Enformasyon-Haber: “Bilgi”, “Enformasyon” ve “Haber” terimleri günlük
yaşamda hemen hemen aynı anlamlarda kullanılırlar; buna rağmen, iletişim süreçleri yoluyla
aktarılanın ne olduğunun altını çizmek için terimler arasındaki farklılıkları algılamak da
önemlidir.
Bilgi, çalışma, gözlem veya deneyimle elde edilen gerçekler ve bu gerçeklerden çıkan
fikirlere uygulanır (örneğin; parçacık fiziği hakkında derin bir bilgi birikimi; şirket hakkında
ilk elden bilgi). (Oxford American Writer’s Thesaurus, 2018)
Enformasyon, gözlemlem, okuma ya da görüş yoluyla geçerliliğinin bir garantisi
olmaksızın toplanan veri ya da olguların toplamıdır (tatil beldeleri hakkında bilgi),
(tutuklamaya neden olan yanlış bilgi) (Oxford American Writer’s Thesaurus, 2018)
Haberler özellikle son veya önemli olaylar hakkında dikkate değer bilgiler olarak
tanımlanabilir (Oxford American Writer’s Thesaurus, 2018).
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‘Bilgi’, ‘Enformasyon’ ve ‘Haber’ terimleriyle ilgili olan ‘Sansür’ ve ‘Manipülasyon’
terimleri, iletişim tarihinin farklı dönemlerinde değişerek ya da aynı kalarak varolmaktadır.
Bununla birlikte, değerlendirilemeyecek kadar çok ve hızlı akan bilgiyi anlatmak için kullanılan
bilgi bolluğu kavramı ise bilgi akışını böylece iletişimi daha kolay ve daha hızlı hale getiren
teknolojiyle ortaya çıkan yeni paradigma ile birlikte ele alınabilir.
Sansür: kitap, film, haber vb. içeriğin müstehcen, politik olarak kabul edilemez veya
güvenlik tehdidi olarak kabul edilen kısımların bastırılması veya yasaklanmasıdır (New Oxford
American Dictionary, 2018).
Manipülasyon: Birisini zekice veya vicdansız bir şekilde manipüle etme
eylemidir (New Oxford American Dictionary, 2018).
Bilgi Bolluğu: iletişimin taraflarının hangi mesajın doğru olduğuna ve / veya önemli
olduğuna karar veremediği ölçüde çok fazla bilgiye maruz kalmaları olarak açıklanabilir.
Paradigma 1: Paradigma, sosyal bilimler alanında çalışan bilim insanları, araştırmacılar
ve öğrenciler tarafından sıklıkla duyulacak bir terimdir. İletişim tarihini daha iyi anlamak için
paradigmanın ve paradigmanın değişmesinin ne anlama geldiğini anlamak önemlidir.
Sedgwick, Thomas Kuhn'un The Structure of Scientific Revolutions Bilimsel
Devrimlerin Yapısı adlı 1962 tarihli çalışmasında yaptığı açıklamadan hareketle paradigmaları
tartışır; paradigmalar, çeşitli bilimsel alanların alanları dahilinde, çalışma ve araştırmanın
faaliyetlerini kolaylaştıran çalışma teorileri veya “dünya görüşleri” dir. Kuhn için, bir
paradigma kavramsal bir “başarı” olarak düşünülebilir (bilim tarihinin, Newton'un Principia'sı
veya Lyell'in Jeoloji Prensipleri gibi ana tarih eserleriyle örneklendiği gibi), belirli bir bilimsel
disiplin içinde gelecek soruşturma ve olayların incelenmesi için rehber ilkeleri ortaya koyar.
Bu nedenle bilim insanlarının gerçek bilimsel uygulamaların faaliyetlerine katılmalarını
sağlayan bir çalışma modelidir. Bir paradigmanın doğuşuna işaret eden başarı, iki temel
özelliğe sahiptir: (1) “rekabet eden bilimsel etkinlik biçimlerinden uzak duran bir kalıcı grubu”
çeker; ve (2) modelin kendisi tamamlanmış değildir, yeniden tanımlanmış bir grup uygulayıcı
grubunun çözmesi için her türlü problemi çözeceği kadar yeterince açık uçludur (Sedgwick,
2005: 179).
Teori (Kuram): bir şeyi açıklamaya yönelik bir varsayım ya da bir sistemdir, özellikle
de açıklanacak olan şeyden bağımsız olarak genel prensiplere dayanır '(New Oxford American
Dictionary, 2018).

Bir paradigma değişikliği, bir disiplin içinde önem arz eden konulara ilişkin önemli
bir değişiklik içermektedir. Yeni bir paradigma kabul görmektedir, çünkü standart dışı
fenomenleri hesaba katmakta ve daha önemlisi, önemli sayıda taraftar kazanmaktadır.
Dolayısıyla, bu tür değişiklikler (ya da devrimler), salt nesnel anlamda anlaşılması gereken
belirli bir disiplinin tarihinde bir ilerleme anını işaretlemek olarak anlaşılmamalıdır. Aksine, bu
değişiklikler sosyolojik bir doğanın tezahürleri olarak alınacaktır. ”(Sedgwick, 2005: 180)
12
1

Ad homimem: Latince ‘kişiye’ demek olan bu kavram; bir argüman ya da tepkinin o
kişinin pozisyonu ya da anlattıklarından ziyade kişinin kendisine verilmesidir (New Oxford
American Dictionary, 2018).
Modernite-Postmodernite: İletişim tarihini yorumlamak için yararlı olan çağdaş
kuramlar paradigmalara dayanır ve bu paradigmaların çoğu modernist ve postmodernist olarak
sınıflandırılabilir. İletişimdeki ve iletişim tarihindeki son değişikliklerin altını çizmek için
“modernite” ve “postmodernite” hakkındaki tartışmalar yardımcı olabilir.
“Modernite” ve “postmodernite” terimleri, eleştirmenler tarafından, belirli tarihsel
dönemlerin kendilerini ve geçmişle ve gelecekle ilişkilerini belirleyen yolları belirlemek için
kullanılır. Sadece basit tarihsel kronolojiye odaklanmak yerine, modernite ve postmodernite,
her dönemin baskın felsefi, sosyal, sanatsal ve politik uygulamalarını ve inançlarını incelemek
ve bunları kapsamak için kullanılan, ve bunlar tarafından üretilen dünya görüşleridie. İki terim
neredeyse her zaman birlikte ortaya çıkar, eleştirmenler argümanları diğerinin lehine sunmak
eğilimindedir. İki terimin nispeten geniş kullanımına rağmen, kapsadıkları dönemlerin kesin
tarihleri veya kategorilerin her birinin tanımlayıcı sosyal, kültürel ve entelektüel özellikleri
hakkında genel bir fikir birliği yoktur. Bununla birlikte, birbiriyle rekabet eden kuramlar ve
düşünürler tarafından üretilen modernite ve postmodernite ile ilgili farklı tanımlar ve
tartışmalar, her birinin benimsediği belirli eleştirel duruşun politik ve felsefi dayanakları
hakkında çok önemli şeyler ortaya koymaktadır.” (Malpas, 2011: 714-715)
Teknoloji: İletişim tarihini analiz ederken irdeleneceği üzere, muhafazakar ve yenilikçi
yaklaşımlar arasındaki temel ayrımlar ortaya konarken, meseleleri teknofobik veya teknofilik
bir bakış açısıyla ele alıp almadıkları da göz önünde tutulabilir.
Teknoloji kelimesi, ‘sanat’ veya ‘zanaat’ anlamına gelen Eski Yunanca kelime olan
tekhne kelimesinden türetilmiştir. Bununla birlikte, modern yaklaşımda, “teknolojinin” anlamı,
“zanaat” kelimesinin ima ettiği araçsal yönelimi ele alma eğiliminde olmuştur. "Teknoloji"
kelimesinin kullanımı, sırasıyla iki ayrı ancak bağlantılı alana ayrılabilir. Birincisi, “teknoloji”,
(ham) malzemelerin manipülasyonunun, işlevsel ve yararlı bir biçim vermesi amacıyla
üstlenildiği insan uygulamalarının ağıyla ilgilidir. Bu anlamda teknoloji öncelikli olarak bir
teknik meselesidir ve istihdam, malzemelerin daha sonra kullanıldığı şekilde bir amaç ya da
tasarım kavramını gerektirir. İkincisi, böyle bir manipülasyon sürecinin son ürünü de
“teknoloji” olarak adlandırılır. Dolayısıyla, bir bilgisayar veya bir uçak gibi bir “teknoloji
parçasına” atıfta bulunduğumuzda, onlara neden olan malzemelerin manipülasyonuna atıfta
bulunmayız, her halükarda, doğası gereği, dünyada karşılaşabileceğimiz diğer nesnelere
(örneğin kayalar ve taşlar, bitkiler, hayvanlar vb.) farklı türden sayılırlar. Bu nedenle
"Teknoloji", hem insan uygulamalarının bir ağına hem de bu uygulamaların ürünlerine atıfta
bulunmaktadır (Sedgwick, 2005: 269-270)
Globalleşme (Küreselleşme): 1960'ların ortalarından sonra iletişim tarihinde teknoloji
odaklı bakış, iletişim ve teknoloji ile dünyanın “küresel bir köye” dönüştüğü McLuhan'ın öne
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sürdüğü bir başka fikri ortaya koymaktadır. McLuhan, daha önce izole edilen bireylerin ve
kültürlerin birbirleriyle daha doğrudan ve açık bir şekilde etkileşime girebilmelerinin yollarını
kuramsal olarak ifade etmek için “Gutenberg Galaxy” (1962) adlı kitabında “küresel köy”
ibaresini yazdı (Maus, 2011: 1096). Öte yandan, sosyal bilimlerde birçok kavram ve terim gibi
küreselleşme de üzerinde mutlak bir fikir birliği bulunmayan bir terimdir.
‘Küreselleşme, geleneksel olarak yerelleşmiş sosyal ve kültürel yapıları (örneğin
kabileler, ulus-devletler, etnik gruplar, diller) daha evrensel olanlarla değiştiren bir dizi süreci
ifade eder. Bazı kültürel tarihçiler, küreselleşmeyi, Avrupa sömürgeciliğinin ve eski Rönesans'a
ve hatta Helenistik dönem antik çağına kadar uzanan uluslararası merkantilizmden
kaynaklanan temel süreçlerin yoğunlaştırılması olarak tanımladılar. Diğerleri,
küreselleşmenin köklerini, on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda Avrupa ve Kuzey
Amerika'daki sanayileşmenin yükselişinde dikey olarak konumlandırmaktadır. Her ne kadar bu
bakış açıları, güncel eğilimlerin daha geniş tarihsel bağlamını anlamada yararlı olsa da en
yaygın güncel kullanım ve burada ilgili olanı, kuruluş ve genişleme ile işaretlenmiş olan Transveya uluslarüstü nüfuzlu siyasal, ekonomik ve sosyal kurumlarla II. Dünya Savaşı sonrası
döneme işaret eder. '(Maus, 2011: 1094)
Yakınsama: Telefon, bilgisayar ve medya (yayıncılık) teknolojilerinin entegrasyonu ve
dolayısıyla işletmelerin, piyasaların ve bunlarla ilişkili sosyal etkileşimlerin entegrasyonu
olarak tanımlanmaktadır (Hartley, 2004: 39).
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1. BÖLÜM SORULARI
1.

Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.

İletişim terimi, “bireyler arasında ortak sembol, işaret veya davranış sistemi aracılığıyla
bilgi alışverişi yapılan bir süreci tanımlar. Söz konusu sözcüğün İngilizcesi ‘communication’
olup bu sözcük de …….. anlamına gelen “communis” kökünden türemiş Latince fiil
“communicare”den gelir. (https://www.merriam-webster.com/dictionary/communication,
2018).
a)

“ortak” ve “paylaşmak”

b)

ayrı ve bölüşmek

c)

uygun ve paylaşmak

d)

imkansız ve iletmek

e)

ayrı ve birlikte

2.Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
İletişim, hemen hemen herkesin varlığından haberdar olduğu temel ve yaygın bir günlük
yaşam pratiğidir; ancak çok boyutlu ve belirsiz bir kavram olduğu için “iletişimin
tanımlanması” da oldukça zordur. İletişim, farklı anlamlar, bağlamlar, biçimler ve etkiler
açısından ...............sahip olabilir ve farklı durumlarda farklı insanlar için farklı anlamlara
gelebilir
a) değişikliğe
b) bütünlüğe
c) yokluğa
d) açıklığa
e) çeşitliliğe
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3.Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Alanın genişliği nedeniyle çeşitli bakış açılarına göre alana dair konularla ilgili çok
sayıda farklı görüş ve açıklamalar bulunmaktadır. .................’ın belirttiği gibi, iki ya da daha
fazla ajan arasındaki bilgi alışverişi olan iletişim, kültürel çalışmaların da en temel kaygısıdır.
a) Platon
b) Aristo
c) Denis McQuail
d) Edgar
e) Simonson
4 Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Arkeolojiye ilgi duymak, iletişim çalışmaları ve özellikle de iletişim tarihi açısından
önemlidir. Çünkü ................ örneğinde olduğu gibi, arkeoloji, insanlık tarihi ve dolayısıyla
iletişim hakkında genel kabul görmüş bilgiyi değiştirmekte önemli bir rol oynayabilir.
a) Ani Harabeleri
b) Acem Höyük
c)Aşıklı Höyük
d) Göbeklitepe
e) İkiztepe
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5) Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Her ne kadar.............. Batı yönelimli olduğu için eleştirilmiş olsa ve bazı düşünürlerce
sömürgecilik projesi olarak değerlendirilse de iletişim çalışmaları üzerindeki antropolojinin
etkilerini reddetmek mümkün değildir .
a) sosyoloji
b) antropoloji
c) mitoloji
d) arkeoloji
e) sanat tarihi
6) Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I.
İletişim, hemen hemen herkesin varlığından haberdar olduğu temel ve yaygın bir
günlük yaşam pratiğidir.
II.
Ancak çok boyutlu ve belirsiz bir kavram olduğu için “iletişimin tanımlanması”
da oldukça zordur.
III.
olabilir.

İletişim, farklı anlamlar, bağlamlar, biçimler ve etkiler açısından çeşitliliğe sahip
İletişim farklı durumlarda farklı insanlar için farklı anlamlara gelebilir.

IV.
a)

Yalnız I

b)

Yalnız II

c)

I ve III

d)

I, II ve III

e)

I, II, III ve IV
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7)

Teknoloji kelimesi ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudu?

I ‘sanat’ veya ‘zanaat’ anlamına gelen Eski Yunanca kelime olan tekhne kelimesinden
türetilmiştir.
II.modern yaklaşımda, “teknolojinin” anlamı, “zanaat” kelimesinin ima ettiği araçsal
yönelimi ele alma eğiliminde olmuştur.
III. "Teknoloji", hem insan uygulamalarının bir ağına hem de bu uygulamaların
ürünlerine atıfta bulunmaktadır,
IV. "Teknoloji", hem insan uygulamalarının bir ağına hem de bu uygulamaların
ürünlerine atıfta bulunmamaktadır,
a)

Yalnız I

b)

Yalnız II

c)

Yalnız III

d)

I, II ve III

e)

Yalnız IV
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8) Aşağıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?
I. Arkeolojiye ilgi duymak, iletişim çalışmaları ve özellikle de iletişim tarihi açısından
önemlidir.
II. Göbeklitepe örneğinde olduğu gibi, arkeoloji, insanlık tarihi ve dolayısıyla iletişim
hakkında genel kabul görmüş bilgiyi değiştirmekte önemli bir rol oynayabilir.
III. Göbeklitepe'de gerçekleştirilen arkeolojik kazılara kadar hepimiz o çağdaki
insanların şehirleşmeden yaşadıklarını düşündüğümüzden, bu yüzden onların açığa çıkarılan
bilgilerdeki gibi bir şehir pratiğinden ziyade avcı ve toplayıcı kabilesi için uygun iletişim
süreçleri kurmalarını beklemeyiz.
IV. Antropoloji, insan toplulukları, onların kültürleri ve gelişimi üzerine odaklanan bir
bilim olduğundan dolayı; iletişim tarihi antropolojiden, sadece alanın bilgisi ile değil, aynı
zamanda yöntemleri ile de etkilenmektedir
a)

Yalnız I

b)

Yalnız II

c)

I ve III

d)

I, II ve III

e)

Yalnız III

9) Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I. Arkeoloji ile İletişim Arasındaki İlişki vardır.
II. Antropoloji ile İletişim Arasındaki İlişki:
III. Sanat ile İletişim Arasındaki İlişki:
IV. Kültür ile İletişim Arasındaki İlişki:
a)

Yalnız I

b)

Yalnız II

c)

I ve III

d)

I, II ve III

e)

I,II,III ve IV
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10

Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

I. Küreselleşme, geleneksel olarak yerelleşmiş sosyal ve kültürel yapıları (örneğin
kabileler, ulus-devletler, etnik gruplar, diller) daha evrensel olanlarla değiştiren bir dizi süreci
ifade eder.
II. Bazı kültürel tarihçiler, küreselleşmeyi, Avrupa sömürgeciliğinin ve eski Rönesans'a
ve hatta Helenistik dönem antik çağına kadar uzanan uluslararası merkantilizmden kaynaklanan
temel süreçlerin yoğunlaştırılması olarak tanımladılar.
III. Diğerleri, küreselleşmenin köklerini, on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda
Avrupa ve Kuzey Amerika'daki sanayileşmenin yükselişinde dikey olarak
konumlandırmaktadır.
IV. Her ne kadar bu bakış açıları, güncel eğilimlerin daha geniş tarihsel bağlamını
anlamada yararlı olsa da en yaygın güncel kullanım ve burada ilgili olanı, kuruluş ve genişleme
ile işaretlenmiş olan Trans- veya uluslarüstü nüfuzlu siyasal, ekonomik ve sosyal kurumlarla I.
Dünya Savaşı sonrası döneme işaret eder
a)

Yalnız I

b)

Yalnız II

c)

I, II ve III

d)

Yalnız III

e)

Yalnız IV

1. Bölüm Sorularının Cevapları
1)a-2)e-3)d-4)d-5)b-6)e-7)d-8)e-9)e-10)e
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde İletişim kavramı, İletişim Tarihi kavramı ve İletişim Tarihi ile ilgili temel
alan ve kavramlarla ilgili bir giriş yapılmıştır.
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2. İLETİŞİMİN TÜRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Hedefe Göre İletişim Türleri



İletişim Tarzlarına Göre İletişim Türleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İletişim türleri denildiğinde temel sınıflandırmalar nasıl yapılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Hedefe göre iletişim türleri Ders materyallerinin ve
2.1. Hedefe göre iletişim hakkında
fikir
sahibi kaynakçadaki
ilgili
türleri
metinlerin okunması ve konu
olunacaktır.
ile ilgili araştırma yapılması
İletişim Tarzlarına Göre Ders materyallerinin ve
2.2. İletişim Tarzlarına Göre İletişim Türleri hakkında kaynakçadaki
ilgili
İletişim Türleri
metinlerin okunması ve konu
fikir sahibi olunacaktır.
ile ilgili araştırma yapılması
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar

Hücresel iletişim; öz iletişim; kişiler arası iletişim; grup, takım ve örgütsel
iletişim; kitle iletişimi; iletişimin insansızlaştırılması;

Sözsüz iletişim; sözlü iletişim; yazılı iletişim; görsel iletişim; görsel-işitsel
iletişim; mesajların diğer duyular tarafından algılandığı iletişim süreçleri
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2. İLETİŞİMİN TÜRLERİ
İletişim, bilginin, enformasyonun veya duyguların paylaşılmasıdır; ve iletişim türleri,
iletişimin konusu tarafından kullanılan mesaj veya ortamın hedefi gibi birçok faktöre bağlı
olarak değişmektedir.
Hedefe göre iletişim türleri, hücresel iletişim-çevre algısı, öz iletişim, kişilerarası
iletişim, örgütsel iletişim, kitle iletişimi olarak sınıflandırılabilir. Öte yandan iletişimin
insansızlaşması da teknolojik yeniliklerin yaygınlaşmasıyla büyük önem kazanacak yeni bir
durumdur.

2.1. Hedefe Göre İletişim Türleri
2.1.1. Hücresel iletişim-Çevrenin algılanması
Canlı organizmaların çoğu, istisnai bir kısıtlılığa sahip olmadıkları takdirde, içinde
bulundukları ortamdan gelen mesajları alırlar ve bunların fizyolojik cevapları bu mesajlara göre
değişir. Organizmalar, mesajları hücreler aracılığıyla ve - organizmalar yeterince gelişirse - bu
hücreler tarafından kurulan sistemlerle alır ve algılar (Erdoğan, 2011: 38).
İnsanlar olarak, kan basıncımız, nefes alma ve nefes alma sıklığımız gibi fiziksel
tepkilerimiz, hücresel düzeyde iletişimin sonuçlarıdır. Böylece varoluşun kendisi iletişimsel bir
süreçtir, canlı olmak iletişim kurmak demektir.

2.1.2. Öz İletişim
Başka bir iletişim şekli kendi kendine iletişimdir. İnsanlar çoğu zaman iç sesleriyle
temas halindedir. Düşünme ve duygu süreçleri bilinci, kendini iletişimin uzantısıdır (Erdoğan,
2011: 181).
Öte yandan, artan ve genişleyen medya teknolojisi ile insanların dışarıdan çok fazla
bilgiye maruz kaldıkları, dolayısıyla benlikleriyle iletişim kurmaya daha az dikkat ettikleri
varsayılabilir. Bundan dolayı, iletişim tarihinde, sonraki dönemlerde tartışılacak, insanların
kararları, dolayısıyla iç sesleri, artan medya etkileriyle maniple edilebilir. Örneğin, reklamların
etkisi ile insanlar ihtiyaç duyduklarından daha fazlasını almaya yönlendirilebilir.

2.1.3. Kişiler Arası İletişim
Dainty, Moore ve Murray (2006: 75-76), kişilerarası iletişimi açıklarken Rogers ve
Agarwala-Rogers’a atıfla kişilerarası iletişimin genellikle iki veya daha fazla kişi arasında
iletişim kurma sürecini ifade ettiğini belirtirler; kişilerarası bir kanal, bir kaynak ile bir alıcı
arasında yüz-yüze bir değişimi içeren bir kanaldır. Dainty, Moore ve Murray’ın belirttiği üzere
Emmitt ve Gorse’a atıfla bazı yazarlara göre, bir grup bağlamında kişilerarası iletişimden söz
ederken, bireyler arasında uyuşmayan bireyler arasındaki etkileşim kalıpları arasında
tartışmasız pek çok farklılık bulunmaktadır. Bir kimsenin bir başkası ile iletişim kurmaya
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çalışacağı yol, iletmek istenen bilgilerin alıcı tarafından nasıl yorumlanacağı ve cevaplanacağı
şeklindeki varsayımlarına bağlı olacaktır.
Kişilerarası iletişim de sözlü veya yazılı olabilir ve gelişen teknoloji olanakları ile
zaman ve mekândan bağımsız olabilir. Sözsüz bir gülümseme ya da cep telefonuyla gönderilen
bir gülümseme emojisi, kişilerarası iletişim biçimi olarak yorumlanabilir.

2.1.4. Grup, Takım ve Örgütsel İletişim
Grup, Takım ve Örgütsel iletişim, hem içsel, yapı içindeki bireyler içinde ve hem de
dışarıdan, tarafların veya kuruluşların dışındaki bireylerin dışında olabilir. Çoğunlukla, bu
iletişim türleri, pazarlama, iş yönetimi, Halkla İlişkler (PR) ya da Kurumsal iletişimin alanları
tarafından ele alınmaktadır. Öte yandan, birlikte oynayan çocuklar veya sınıf arkadaşlarının
whatsapp grubu arasındaki iletişim de bu tür iletişimin örnekleri olarak düşünülebilir.

2.1.5. Kitle İletişimi
Kitle iletişimi, iletişimi daha kolay ve hızlı hale getiren teknoloji ile kitlesel iletişim
ortaya çıkmaktadır. McQuail (2010: 26) tarafından belirtildiği üzere kitle iletişim araçları
(çoğul bir form olarak), açık bir şekilde, belli bir mesafeden ve çok kısa bir zaman dilimi içinde
örgütlü iletişim araçlarına atıfta bulunur.
Kitapların basılması mesajların kitleler için erişilebilir olmasını sağlamıştır; buna
rağmen, genel olarak kitle iletişimi ve sanayi devrimi arasındaki ilişki vurgulanmaktadır. Diğer
taraftan, fenomenler için ortak bir tanım bulmak çok kolay değildir.
Hartley (2004: 138-139) tarafından da belirtildiği üzere kitle iletişimi, kolayca
tanımlanabilecek bir kavram değildir, analojik bir şekilde bir dizi farklı fenomeni bir araya
getirmek için kullanılan bir ortak duyu kategorisidir. Bununla birlikte, onu tanımlamaya yönelik
girişimler çoktur, fakat her zaman başarısız olurlar. Bunun nedeni, çok kısıtlayıcı olmaya
zorlanmış olmalarıdır, bu durumda tanım, kitle iletişimi olarak düşünüldüğümüz her şeye tam
karşılık gelmez. Tek bir tanımın baskı, sinema, radyo ve televizyonun hep beraber neyi
oluşturduğunu açıklaması zordur. Ya da aşırı genişleme ile, bu durumda tanım, kitlesel iletişim
olarak düşünmediğimiz bir şeye- örneğin, eğitim, din ve hatta konuşmanın kendisine- eşit
derecede iyi bir şekilde uygulanmaktadır.
Yeni medya teknolojileri olgusundan önce, izleyicinin mesajla ilgili geri bildirim
gönderilmesi için daha az fırsat sunulması ile kitle iletişiminin tek yönlü bir etkinlik olarak
tanımlanması ya da mesajı tüm alıcılara aynı anda göndermesinin mümkün olması durumları
vakidir, ancak yeni medya ile kitle iletişim için bu ayrımlar çeşitlenmektedir.
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2.1.6. İletişimin İnsansızlaştırılması
Gelişmekte olan internet tabanlı yeni medya teknolojileri ile iletişim insansızlaşmaya
başlayacaktadır. Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti terimleri daha popüler olmaya
başlamışlardır ve bu eğilim ileride devam edecek gibi görünmektedir. Bu nedenle, iletişim
dünyasındaki paradigmaların hızlı değişimleri - izleyen bölümlerde bahsedileceği üzere- yeni
medya teknolojisinden etkilenecektir. İletişim tarihini kavrayabilmek için sadece Gutenberg
tarafından icat edilen matbaa gibi daha önceki medya teknolojilerinin değil, dijitalleşme
kavramının da matbaa ve gazeteler üstündeki etkisinin anlaşılması gerekmektedir. Öte yandan
bu etkiyi kavrayabilmek için elbette Gutenberg tarafından icat edilen matbaanın ne demek
olduğunu bilmek gerekir.
İletişim türleri, bir başka konudur ve yukarıda bahsedilen her türlü iletişim türü, çeşitli
yolları kullanabilir.
İletişim tarzına göre, sözel, sözel, yazılı, görsel, görsel-işitsel olarak sınıflandırılabilir.
Ayrıca mesajların diğer duyular tarafından algılandığı iletişim süreçleri, iletişim tarihi boyunca
değişen ve önem kazanan önemli kavramlardır.

2.2. İletişim Tarzlarına Göre İletişim Türleri
2.2.1. Sözsüz İletişim
Kişilerarası iletişimin birçok şekli vardır. Kinesics sözel olmayan iletişim ile ilgilenir
ve Hartley (2004: 127) tarafından belirtildiği üzere şöyle tarif edilebilir: Hareketin
göstergebilimi, özellikle insan hareketi ve jest. Hareketin, hem bedenin hem de lokomosyonun,
sadece işlevsel değil, aynı zamanda, anlamlı ve iletişimsel olduğu da kodlanmıştır. Kollarınızı
salladığınızda ne iletildiği, bağlanmış kollanmış söylenen “aynı” mesajdan önemli ölçüde
farklı olabilir. Yürüme, iletişim kurmak, duruş, hız, yön, vb. Anlam kazandıracak iletişimdir.
Moda podyum olarak böyle bir “medya” aracılığıyla daha fazla semiyotik hale getirilmiştir.
Dans, kinesik kodların estetikleştirilmesidir ve modern dansın bazı versiyonları bunun bir
analiz biçimi olarak kabul edilebilir. Kinesics, Birdwhistle (1970) tarafından sözel olmayan ve
kişilerarası olmayan iletişimin psikolojik yaklaşımlarına yerleştirilmiştir.
Dahası, mağara resimleri veya internet memeleri gibi görsel iletişim de sözel olmayan
iletişim olarak değerlendirilebilir.
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2.2.2. Sözlü İletişim
Sözel iletişim, arkaik ve ortak iletişim yollarından biridir, hem sözlü kültür çağında hem
de siber kültür çağında bulunabilir, hem insanlığın ilk zamanlarındaki şiir hem de Siri ile
iletişim kurmak sözel iletişim biçimleridir. Sözlü iletişim genellikle sistematik bir dil gerektirir.

2.2.3. Yazılı İletişim
Mağara resimleri istikrarlı bile olsa, yazılı iletişim, “verba volent scripta manent” “söz
uçar yazı kalır” deyişindeki gibi mesajda istikrarının başlangıcıdır ve aynı zamanda el yazmalı
(chriografik) kültürün de başlangıcıdır. Coulmas (n.d: 1) tarafından da belirtildiği gibi, ‘Yazma
birkaç bin yıldır bizimle olmuştur ve bugünlerde her zamankinden daha önemlidir. Kil
tabletlerden bilgisayar çiplerine kadar yüzyıllar boyunca istikrarlı bir şekilde yayılan yazı, daha
da önemli gelişmeler için hazırlanmıştır. ”

2.2.4. Görsel İletişim
Mağara resimleri, İslami hat sanatı, resimler, grafiti, instagram fotoğrafları, internet
memesleri ve tarih öncesi ya da sayısallaştırılmış ikonografi gibi formlar, görsel iletişim
biçimleridir.

2.2.5. Görsel-İşitsel İletişim
Radyo yeniliğinden bu yana, iletişim tarihinde, insanlar başka yerlere ses
gönderebilmektedirler, ancak 1927'de var olan sesli sinema, Görsel-İşitsel iletişimin temeli
olarak görülebilir. Sinemadan sonra televizyon, bu şekilde iletişimin önemli bir yönüdür ve
çoğu görsel iletişim formu Görsel-İletişim iletişim formunda görülebilir. Kişilerarası veya grup
iletişimi için iletişimi mümkün kılan yeni medya teknolojileri ile, bu tür iletişim gündelik
yaşamın ayrılmaz bir parçası olabilir.

2.2.6. Mesajların Diğer Duyular Tarafından Algılandığı İletişim
Süreçleri
Koku, dokunma, ısı gibi duyular da iletişime dairdir ve günümüz dünyasında, bir
mesajın gönderenleri, bu duyuları amaçlayan çeşitli kodlanmış bilgileri kullanabilir. Örneğin
bir restaurantın temiz kokması ya da 4D sinemalar bu durumun farklı örnekleri olabilir.
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BÖLÜM SORULARI
1 Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
İletişim, bilginin, ................paylaşılmasıdır; ve iletişim türleri, iletişimin konusu tarafından
kullanılan mesaj veya ortamın hedefi gibi birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir.
a) kitle iletişim araçlarının
b) iletişimin
c) enformasyonun veya duyguların
d) duyguların
e) haberlerin
2.Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Canlı organizmaların çoğu, istisnai bir kısıtlılığa sahip olmadıkları takdirde, içinde bulundukları
ortamdan gelen................. alırlar ve bunların fizyolojik cevapları bu mesajlara göre değişir.
Organizmalar, mesajları hücreler aracılığıyla ve - organizmalar yeterince gelişirse - bu hücreler
tarafından kurulan sistemlerle alır ve algılar.
a) haberleri
b) mesajlarıc) bilgileri
d) duyguları
e) sözleri
3.Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Kişilerarası iletişim de sözlü veya yazılı olabilir ve gelişen teknoloji olanakları ile zaman ve
.........bağımsız olabilir. Sözsüz bir gülümseme ya da cep telefonuyla gönderilen bir gülümseme emojisi,
kişilerarası iletişim biçimi olarak yorumlanabilir.
a) etkileşimden
b) bilimden
c) teknolojiden
d) kişiden
e) mekândan
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4. Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Kitle letişimi, iletişimi daha kolay ve hızlı hale getiren teknoloji ile kitlesel iletişim ortaya
çıkmaktadır. ............(2010: 26) tarafından belirtildiği üzere kitle iletişim araçları (çoğul bir form olarak),
açık bir şekilde, belli bir mesafeden ve çok kısa bir zaman dilimi içinde örgütlü iletişim araçlarına atıfta
bulunur.
a) McQuail
b) Dainty
c) Hartley
d) Moore
e) Murray
5. Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Gelişmekte olan internet tabanlı yeni medya teknolojileri ile iletişim insansızlaşmaya
başlayacaktadır........... ve Nesnelerin İnterneti terimleri daha popüler olmaya başlamışlardır ve bu eğilim
ileride devam edecek gibi görünmektedir
a) kitle iletişimi
b) paradigma
c) yeni medya
d) Yapay Zeka
e) dijitalleşme
6. Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I. Canlı organizmaların çoğu, istisnai bir kısıtlılığa sahip olmadıkları takdirde, içinde
bulundukları ortamdan gelen mesajları alırlar ve bunların fizyolojik cevapları bu mesajlara göre değişir.
II. Organizmalar, mesajları hücreler aracılığıyla ve - organizmalar yeterince gelişirse - bu
hücreler tarafından kurulan sistemlerle alır ve algılar.
III. İnsanlar olarak, kan basıncımız, nefes alma ve nefes alma sıklığımız gibi fiziksel
tepkilerimiz, hücresel düzeyde iletişimin sonuçlarıdır.
IV. Varoluşun kendisi iletişimsel bir süreç değildir. canlı olmak iletişim kurmak demektir.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız IV
d)II ve III
e) I,II veIII
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7 Aşağıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?
I. kişilerarası iletişimden söz ederken, bireyler arasında uyuşmayan bireyler arasındaki etkileşim
kalıpları arasında tartışmasız pek çok farklılık bulunmaktadır.
II.Bir kimsenin bir başkası ile iletişim kurmaya çalışacağı yol, iletmek istenen bilgilerin alıcı
tarafından nasıl yorumlanacağı ve cevaplanacağı şeklindeki varsayımlarına bağlı olacaktır.
III. Kişilerarası iletişim de sözlü veya yazılı olabilir.
IV. Gelişen teknoloji olanakları ile zaman ve mekândan bağımsız olamaz. Sözsüz bir
gülümseme ya da cep telefonuyla gönderilen bir gülümseme emojisi, kişilerarası iletişim biçimi olarak
yorumlanabilir.
a) Yalnız I
b) I ve II
c) I ve III
d) III ve IV
e) Yalnız IV
8.

Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

I. Grup, Takım ve Örgütsel iletişim, hem içsel, yapı içindeki bireyler içinde ve hem de dışarıdan,
tarafların veya kuruluşların dışındaki bireylerin dışında olamaz.
II. Çoğunlukla, bu iletişim türleri, pazarlama, iş yönetimi, Halkla İlişkler (PR) ya da Kurumsal
iletişimin alanları tarafından ele alınmaktadır.
III. Grup, Takım ve Örgütsel iletişim, hem içsel, yapı içindeki bireyler içinde ve hem de
dışarıdan, tarafların veya kuruluşların dışındaki bireylerin dışında olabilir.
IV. Birlikte oynayan çocuklar veya sınıf arkadaşlarının whatsapp grubu arasındaki iletişim de
bu tür iletişimin örnekleri olarak düşünülebilir
a) Yalnız I
b) I ve II
c) II, III ve IV
d) Yalnız IV
e) III ve IV
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9. Aşağıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?
I. Kitle iletişimi, kolayca tanımlanabilecek bir kavram değildir.
II. Analojik bir şekilde bir dizi farklı fenomeni bir araya getirmek için kullanılan bir ortak duyu
kategorisidir.
III Kitle iletişimini tanımlamaya yönelik girişimler çoktur,
IV.Tek bir tanımın baskı, sinema, radyo ve televizyonun hep beraber neyi oluşturduğunun
çeşitliliğini kapsaması kolaydır.
a) Yalnız I
b) I ve II
c) II, III ve IV
d) III ve IV
e) Yalnız IV
10. Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I. Sözel iletişim, arkaik ve ortak iletişim yollarından biridir.
II. Sözel iletişim hem sözlü kültür çağında hem de siber kültür çağında bulunabilir,
III. Sözlü iletişim genellikle sistematik bir dil gerektirir.
IV. Mağara resimleri istikrarlı bile olsa, yazılı iletişim, “verba volent scripta manent” “söz uçar
yazı kalır” deyişindeki gibi mesajda istikrarının başlangıcıdır ve aynı zamanda el yazmalı (chriografik)
kültürün de başlangıcıdır.
a) Yalnız I
b) I ve II
c) II, III ve IV
d) I, II, III ve IV
e) Yalnız IV

2. Bölüm Sorularının Cevapları
1)c-2)b-3)e-4)a-5)d-6)e-7)e-8)c-9)e-10)d
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Hedefe Göre İletişim Türleri, İletişim Tarzlarına Göre İletişim Türleri
konularına giriş yapılmıştır.
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3. TABLETTEN TABLETE GİDEN UZUN YOL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


İletişim tarihindeki dört temel devrim



İletişim tarihindeki temel kültürler



İletişim tarihindeki temel prensipler



İletişim tarihindeki karşıt iki yaklaşım



İlk muhafazakar iletişim kuramcısı olarak platon



Tablete bakıp tableti hatırlamak
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
İletişim tarihindeki yeniliklerin olumlu ve olumsuz etkileri çağlar boyunca nasıl
değişmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

İlgili konu hakkında fikir
İLETİŞİM
TARİHİNDEKİ
DÖRT sahibi olunacaktır.
TEMEL DEVRİM
İLETİŞİM
TARİHİNDEKİ
KÜLTÜRLER

İlgili konu hakkında fikir
TEMEL sahibi olunacaktır.

İLETİŞİM
TARİHİNDEKİ
PRENSİPLER

İlgili konu hakkında fikir
TEMEL sahibi olunacaktır.

İLETİŞİM
İlgili konu hakkında fikir
TARİHİNDEKİ KARŞIT sahibi olunacaktır.
İKİ YAKLAŞIM
İLK
MUHAFAZAKAR İlgili konu hakkında fikir
İLETİŞİM KURAMCISI sahibi olunacaktır.
OLARAK PLATON
TABLETE
TABLETİ
HATIRLAMAK

BAKIP

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
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Anahtar Kavramlar


İletişim tarihindeki dört temel devrim



İletişim tarihindeki temel kültürler



İletişim tarihindeki temel prensipler



İletişim tarihindeki karşıt iki yaklaşım



İlk muhafazakar iletişim kuramcısı olarak platon



Tablete bakıp tableti hatırlamak

40

3. TABLETTEN TABLETE GİDEN UZUN YOL
Tablet sözcüğünden ne anladığımız, tablet diyince aklımıza ne geldiği, bir tabletin hangi
dönemde üretildiğine bağlı olarak değişir. İlk çağlarda tabletten kast edilen Orhun Yazıtları gibi
yazıtlar olacakken, günümüzde tabletler küçük çocukların dahi kullanabileceği basitlikte ve
boyutlardaki dijital araçlardır.
Taş tabletten dijital tablete uzanan iletişim tarihi değişmeler ve gelişmelerin tarihidir.
İletişim tarihi incelendiğinde, iletişim tarihinin gelişmeler ve bu gelişmelere bağlı olarak
değişimler ile dolu olduğu; iletişim tarihi ile dünya tarihi arasında diyalektik bir ilişki
bulunduğu görülmektedir.
Felsefede, ‘diyalektik' terimi başlangıçta Platon'un
diyaloglarında bulunan tartışmacı stile atıfta bulunmaktadır.
Sokrates, Platon'un ana kahramanı, diğer filozofları, düşünürleri
ve çeşitli uzmanları, çoğunlukla belirli bir kavramın (‘adalet’ veya
‘iyi’ gibi) ne anlama geldiği hakkında sorgular. (…)
'Diyalektik' terimi, Kant, Fichte ve Hegel'in çalışmasında
on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyılın başlarında Alman
felsefesinde ilgili, ancak ayırt edici bir anlam taşıdı. Bir diyalektik
argümanın yapısının tez, antitez ve sentez olarak ortak
karakterizasyonunu öneren Fichte idi. Yani, bir tez kanıtlanmış
olacaktır. Alternatif ve uyumsuz bir tez için eşit derecede iyi bir
kanıt sağlanacaktır. Tez ve antitez arasındaki çelişki, daha sonra,
soruna bakmanın farklı bir yoluna bir sıçrama ile çözülecektir,
böylece ilk çelişki, orijinal argümana yerleştirilen varsayımlar için
alınan kişinin akıl yürütme ve bilgisinin sınırlarını tanıyarak
açıklanabilir. (Edgar, 2005: 76)

Öyle ki iletişim mecraları, biçimleri ve araçları değiştikçe toplumlar da değişir. Değişen
bu toplumlar yeni iletişim mecraları, biçimleri ve araçlarına ihtiyaç duyar ve oluştururlar.
İletişim tarihi bu değişimlerin tarihidir. Farklı araştırmacılar farklı kategorilere göre iletişim
tarihini dönemlere ayırmışlardır.
Öte yandan iletişim tarihinde çok sayıda gelişme olsa da bu çalışma açısından devrim
olarak nitelendirilebilecek temel dört olgudan bahsedilecektir.

41

3.1. İletişim Tarihindeki Dört Temel Devrim
İlerleyen bölümde ayrıntılı olarak inceleneceği üzere bu devrimlerden ilki olan yazı
devrimi ya da yaygın ifadesi ile chirografik devrim, M.Ö. 3000li yıllarda yazının bulunması ile
tarihlenir. Öte yandan her yeni bilimsel araştırmanın sonucunda ortaya çıkan bilginin mevcut
bilgilerimizi güncelleyeceği unutulmamalıdır.
İletişim tarihinin ikinci devrimi olarak kabul edilen Gutenberg devrimi ya da Matbaa
devrimi ise M.S. 15. yy ortasında matbaanın icat edilmesi ile gerçekleşir. Bu sayede kitapların
mekanik olarak yeniden üretimi mümkün olmuştur. Matbaanın da etkisi ile başta kıta Avrupa'sı
olmak üzere tüm dünya Reform ve Rönesans gibi süreçler hakim paradigmanın değişmesine
sebep olmuştur.
Endüstriyel devrim sayesinde ortaya çıkan elektrik ve elektronik devrimi ise telgraf,
fotoğraf, radyo, sinema ve televizyon gibi araçlar sayesinde daha önce insanlık tarihinde
mümkün olmayan kitlesel bir iletişimi mümkün kılar. Önceki bölümlerde bahsedilen
globalleşmenin güçlenmesi ile ilgili en önemli olgunun elektronik kültür sayesinde olduğunu
hatırlatmak yerinde olacaktır (Baldini, 2000).
Son olarak iletişim tarihindeki en güncel devrim internet tabanlı yeni medyanın ortaya
çıkışıdır. İnternet tabanlı yeni medya sayesinde mesajı üreten ile alan arasındaki ayrım
belirsizleşmiştir. İyimser bir bakış açısı ile iletişim tarihinin bundan sonra kullanıcılar
tarafından yazılacağını öne sürmek mümkündür.
İletişim tarihinde anılan dönemlerdeki her gelişme ve her devrim kendinden önceki
dönemlerin kazanımları ve bilgi birikimi sayesinde mümkün olmuştur. Çünkü bilim ve sanat
gibi hayat da birikerek ilerler.

3.1.1. İletişim Tarihindeki Temel Kültürler
Bahsedilen her olgu ile ilişkili olarak farklı kültürlerden de bahsetmek mümkündür.
•

Sözlü (oral) kültür: İleti, konuşma yolu ile aktarılır.

•

El yazmalı – chirographic- kültür: İleti, sessiz söz teknolojisi olan yazı kullanılarak
aktarılır. *(Chirographic: yunanca Kheire el ve graphon-yazı")

•

Tipografik kültür: İleti, basılı kitap yolu ile aktarılır.

•

Elektrik ve elektronik medya kültürü: İleti, giderek daha hızlı bir biçimde ve kitle
iletişim araçları ile aktarılır.

•

Siber kültür: İleti, giderek daha hızlı bir biçimde ve yeni medya ile etkileşime giren
iletişim araçları ile aktarılır.
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3.1.2. İletişim Tarihindeki Temel Prensipler
İletişim tarihindeki her önemli değişim sonucu beş temel prensipten bahsedilebilir. Bu
prensipler iletişim tarihi incelendiğinde daha açık biçimde anlaşılacaktır.
1. İletilerin dağılma hızı artmıştır.
2. İletilerin dağılma maliyeti düşmüştür.
3. İletiye erişebilen kitle genişlemiştir.
4. İletiyi üretebilen kitle genişlemiştir.
5. İletişim tarihindeki değişimler arasındaki süreler kısalmıştır.
o Yazıdan önceki dönem ile yazının bulunması arasında on binlerce yıl
o Yazının ortaya çıkışı ile Gutenberg’in buluşu matbaa arasında binlerce yıl
o Matbaa ile elektrik arasında bir kaç yüzyıl
o Elektrik sonrası icatlar arasında yıllar bulunmaktadır.
o Yeni medya ile birlikte hem yenilikler çok hızlanmış hem de öngörülemeyen
fenomenler ortaya çıkmıştır.

3.2. İletişim Tarihindeki Karşıt İki Yaklaşım
Daha önce de belirtildiği gibi ‘On yedinci yüzyıldan önce ortaya çıkmayan “iletişim”
ile ilgili tarihsel yazı olsa da, antik çağa kadar uzanan iletişim tarihinin tarih öncesi
dönemlerinden bahsedebiliriz.' (Simonson, vd.. 2013: 17)
'On yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda,” iletişim" İngilizce, Fransızca ve İskoç felsefi
söylemlerinde önemli bir anahtar kelime haline geldi ve tarihsel anlatılarla da bağlantı kurmaya
geldi. '(Simonson, vd., 2013: 17)
Peters ve Nielsen (2013: 264) Carey'yi atıfta bulunarak bir techofilik yaklaşımı
belirtmektedir: Elektronik devrimlerin temasına odaklanan James W. Carey’in (1989)
“Elektronik Devrimin Mitolojisi” adlı makalesi, “elektronik yüce retoriğin” aşırılığına karşı
en kararlı teknolofili bile uyarmaktadır. Bu parça ilk olarak 1970'de basılmıştır ve daha sonra
1989'da Carey'in etkili Kültür olarak İletişim koleksiyonu altında, Carey ve ortak yazarı John
J. Quirk tarafından yeniden düzenlendi ve yeniden yayımlandı. Bu çalışmada “elektrik ve
elektrik gücü, elektronik ve sibernetik, bilgisayarlar ve yeni bir topluluk doğumu, Ademi
merkeziyetçilik, ekolojik denge ve sosyal uyum” ile ilgili Amerikan konuşmasına yeni bir ortam
olarak nüfuz eden bir “fütürist ethos” sergilenmektedir.
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Öte yandan ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak anlatılacağı üzere farklı adlandırmalar
olsa da genel olarak iletişim tarihindeki gelişmeler için iki kutuplu yaklaşımdan bahsedilebilir.
• Kötümser/ Disütopik/ Olumsuz Yaklaşım: Gelenekçiler olarak da tanımlanan,
teknofobik yaklaşımda, yazıdan itibaren iletişimdeki değişimlerin insanlara zarar verdiği
düşünülmektedir.
* Teknofobi: Teknoloji korkusu
• İyimser/ Ütopik/ Olumlu Yaklaşım: Yenilikçiler olarak da tanımlanan, teknofilik
yaklaşımda, yazıdan itibaren iletişimdeki değişimlerin insanlara yarar sağladığı
düşünülmektedir.
* Teknofili: Teknoloji sevgisi
Massimo Baldini (2000:7); Neil Postman’ın gelenekçileri de yenilikçileri de tek gözlü
peygamber" taslaklarından başka bir şey olarak değerlendirmediğini; gelenekçilerin de
yenilikçilerin de her teknolojinin aynı zamanda hem yararlı hem de zararlı olabileceğini,
sadece ne biri ne ötekisi olmadığını" anlayamadıklarının altını çizdiğini belirtir.

3.2.1. İlk Muhafazakar İletişim Kuramcısı olarak Platon
İletişim dünyasının günümüzde bilinen ilk gelenekçi düşünürü ünlü Yunan filozof
Platon'dur.
Platon, kendi eserlerini çağına uygun olarak yazıya geçirmişse de Fedro adlı eserinden
de anlaşılacağı gibi yazıya karşıdır. Platon’a göre; Yazı insanların düşüncelerini
değiştirecektir. Bu değişiklik belleği dışlayacak ve ikincil kılacaktır. Bu durum da onarılmaz
biçimde zararlı bir değişime yol açacaktır (Baldini, 2000).

3.3. Tablete Bakıp Tableti Hatırlamak
İletişim tarihindeki prensiplerin ve bakış açılarının günümüzün fenomenleri olan
dijitalleşme, yakınsama, yeni medya ve sosyal medya, “üreten tüketici” kavramlarının ortaya
çıkmasında nasıl yeniden görünür hale geldikleri ya da nasıl yapıbozuma uğradıklarını
tartışmak için kavramları düzenli olarak hatırlamak faydalı olacaktır.
Bundan dolayı iletişim tarihi ve böylece iletişim tarihi dersi geçmiş dönemleri anlatan
bir söylen olarak ele alınmaktansa, iletişim tarihi boyunca tekrarlayan ve farklılaşan paternlere
bağlı olarak iletişimin şimdi nasıl olduğunu anlamak ve gelecekte neye dönüşeceği hakkında
fikir yürütmek için güncel bir disiplin olarak yorumlanmalıdır. Bu sayede iletişim tarihi
incelenirken edinilen bilgiler düzenli tekrar sayesinde kalıcılaştırılır ve yeni edinilen bilgiler de
kazanılan bu bakış açısı ile yorumlanırsa, iletişim bilimine akademik yaklaşımda bütüncül bir
bakış açısının pekiştirilmesi ve geliştirilmesi; profesyonel dünyada da iletişimin her alanı ile
ilgili gelecek süreçlerin tasarlanması mümkün olabilecektir.
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BÖLÜM SORULARI
1.

Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.

Tablet sözcüğünden ne anladığımız, tablet diyince aklımıza ne geldiği, bir tabletin hangi
dönemde üretildiğine bağlı olarak değişir. İlk çağlarda tabletten kast edilen ..............gibi yazıtlar
olacakken, günümüzde tabletler küçük çocukların dahi kullanabileceği basitlikte ve boyutlardaki dijital
araçlardır.
a) Bilge Kağan Yazıtı
b) Bugut Yazıtı
c) Orhun Yazıtları
d) Kültiğin Yazıtı
e) Etrüsk Yazıtları
2.Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Devrimlerden ilki olan yazı devrimi ya da yaygın ifadesi ile chirografik devrim, M.Ö. ............li
yıllarda yazının bulunması ile tarihlenir. Öte yandan her yeni bilimsel araştırmanın sonucunda ortaya
çıkan bilginin mevcut bilgilerimizi güncelleyeceği unutulmamalıdır.
a) 3000
b) 2000
c) 4000
d) 1000
e) 5000
3.Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Son olarak iletişim tarihindeki en güncel devrim ................ortaya çıkışıdır. İnternet tabanlı yeni
medya sayesinde mesajı üreten ile alan arasındaki ayrım belirsizleşmiştir. İyimser bir bakış açısı ile
iletişim tarihinin bundan sonra kullanıcılar tarafından yazılacağını öne sürmek mümkündür.
a) yazının
b) internet tabanlı yeni medyanın
c) sinemanın
d) resim sanatının
e) dansın
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4. Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
•

Tipografik kültür: ..........yolu ile aktarılır.

a) konuşma
b) sessiz söz teknolojisi
c) basılı kitap
d) kitle iletişim araçları
e) yeni medya
5. Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
İletişim dünyasının günümüzde bilinen ilk gelenekçi düşünürü ünlü Yunan filozof ..........'dur.
a) Aristo
b) Neil Postman
c)Massimo Baldini
d) Carey
e) Platon
6 Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I. Tablet sözcüğünden ne anladığımız, tablet diyince aklımıza ne geldiği, bir tabletin hangi
dönemde üretildiğine bağlı olarak değişir.
II. İlk çağlarda tabletten kast edilen Orhun Yazıtları gibi yazıtlar olacakken, günümüzde
tabletler küçük çocukların dahi kullanabileceği basitlikte ve boyutlardaki dijital araçlardır.
III.Taş tabletten dijital tablete uzanan iletişim tarihi değişmeler ve gelişmelerin tarihidir.
IV. İletişim tarihi incelendiğinde, iletişim tarihinin gelişmeler ve bu gelişmelere bağlı olarak
değişimler ile dolu olduğu; iletişim tarihi ile dünya tarihi arasında diyalektik bir ilişki bulunduğu
görülmektedir
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d II ve IV
e ) I , II,III ve IV
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7 Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I. Chirografik devrim, M.Ö. 2000li yıllarda yazının bulunması ile tarihlenir.
II.İletişim tarihinin ikinci devrimi olarak kabul edilen Gutenberg devrimi ya da Matbaa devrimi
ise M.S. 16. yy ortasında matbaanın icat edilmesi ile gerçekleşir.
III.Endüstriyel devrim sayesinde ortaya çıkan elektrik ve elektronik devrimi ise telgraf, fotoğraf,
radyo, sinema ve televizyon gibi araçlar sayesinde daha önce insanlık tarihinde mümkün olmayan
kitlesel bir iletişimi mümkün kılar.
IV.İletişim tarihindeki en güncel devrim internet tabanlı yeni medyanın ortaya çıkışıdır.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d III ve IV
e) ) I , II,III ve IV
8.

Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

I. Sözlü (oral) kültür: İleti, konuşma yolu ile aktarılır.
II. El yazmalı - chirographic- kültür: İleti, sessiz söz teknolojisi olan yazı kullanılırak aktarılır.
III. Tipografik kültür: İleti, basılı kitap yolu ile aktarılır.
IV. Elektrik ve elektronik medya kültürü: İleti, giderek daha hızlı bir biçimde ve kitle iletişim
araçları ile aktarılır.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d III ve IV
e) I , II,III ve IV
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9) Aşağıdaki İletişimin değişim prensipleri ile ilgili yargılardan hangileri yanlıştır?
I. İletilerin dağılma hızı azalmıştır.
II. İletilerin dağılma maliyeti artmıştır.
III. İletiye erişebilen kitle genişlemiştir.
IV. İletiyi üretebilen kitle genişlemiştir.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d I ve II
e) ) I , II ve IV
10) Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I. İletişim dünyasının günümüzde bilinen ilk gelenekçi düşünürü ünlü Yunan filozof Platon'dur.
II. Platon, kendi eserlerini çağına uygun olarak yazıya geçirmişse de Fedro adlı eserinden de
anlaşılacağı gibi yazıya karşıdır.
III Platon’a göre; Yazı insanların düşüncelerini değiştirecektir. Bu değişiklik belleği dışlayacak
ve ikincil kılacaktır.
IV Platon’a göre; Yazı onarılmaz biçimde zararlı bir değişime yol açacacaktır
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d III ve IV
e) ) I , II,III ve IV

3. Bölüm Sorularının Cevapları
1)c-2)a-3)b-4)c-5)e-6)e-7)d-8)e-9)d-10)e
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; iletişim tarihindeki dört temel devrim, iletişim tarihindeki temel kültürler,
iletişim tarihindeki temel prensipler, iletişim tarihindeki karşıt iki yaklaşım, ilk muhafazakar
iletişim kuramcısı olarak platon, tablete bakıp tableti hatırlamak konularına giriş

yapılmıştır.
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4. SÖZLÜ KÜLTÜR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Sözlü iletişimin temel taşı olarak ses



Sözlü kültürde zaman ve tarih



Sözlü kültürün psiko-dinamiği



Sözlü kültürün özellikleri



Sözlü kültürlerde bellek
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
vardır?

Yazı öncesi dönemle günümüz açısından sözlü iletişim arasında nasıl farklar
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

SÖZLÜ
İLETİŞİMİN İlgili konu hakkında fikir
TEMEL TAŞI OLARAK sahibi olunacaktır.
SES
İlgili konu hakkında fikir
SÖZLÜ
KÜLTÜRDE
sahibi olunacaktır.
ZAMAN VE TARİH
SÖZLÜ
KÜLTÜRÜN İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.
PSİKO-DİNAMİĞİ
SÖZLÜ
KÜLTÜRÜN İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.
ÖZELLİKLERİ
SÖZLÜ KÜLTÜRLERDE İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.
BELLEK

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
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Anahtar Kavramlar


Sözlü iletişimin temel taşı olarak ses



Sözlü kültürde zaman ve tarih



Sözlü kültürün psiko-dinamiği



Sözlü kültürün özellikleri



Sözlü kültürlerde bellek
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4. SÖZLÜ KÜLTÜR
Sözlü kültür insanlık tarihinin başlangıcına dayanmaktadır. İnsanlığın bilinen tarihinin
ortaya çıkışından, yazılı kültürün ortaya çıkışına kadar geçen dönem, sözlü kültürün ve sözlü
kültüre ait ilişkilerin belirleyici olduğu dönemdir. İnsanlık tarihinde görüleceği üzere her
döneme ait farklılaşan temalar bulunmaktadır. Sözlü kültüre giriş olarak Hartley (2004: 169)
sözlülüğü tanımlar. Sözlülük konuşmayı karakterize eden şey; diğer işaret biçimleri üzerinde
konuşmanın önceliği ile karakterize edilen bir kültürdür. Genellikle okuryazarlığa karşıt olan,
sözlülük dilin kaynaklarına yaptığı yatırıma atfedilebilecek konuşulan bir kültürün yaşam
tarzının yönlerini ifade eder. Bunlar, düşünce (mit-efsane) veya bilgi (büyü-sihir) örgütlemenin
resmi yollarını içerebilir; ya da duyuyu sabitlemek ve iletmek için retorik ve diğer sistemlerle
ilişkilendirilebilirler. Hartley, sözlü kültürlerin temelde sosyal ve bireysel bilinç düzeyinde
okuryazar olanlardan farklı olduğu fikrinin Marshall McLuhan ile ilişkili olduğunu ve Ong'da
da izlenebileceğini belirtir. Ona göre, sözlü düşünce sistemlerinin analizi, yıllardır sosyal
antropologları meşgul etmiştir ve belki de en iyi, yapısal metodu Batılı 'ilkel' mitleri düşünen
Levi-Strauss'un çalışmasıyla onları sözlü toplumlara uygun bir akıl yürütme biçimi olarak
inceler.
İletişimin olduğu gibi sözlü kültürün de yapısında dil önemli bir yer tutar. Cangöz
(2012: 13), Assmann’a atıfla ‘Gruplar halinde yaşama başka canlı türlerinde de görülse de
Aristoteles’e göre insan, dil kullanımıyla hayvanlardan ayrılmıştır ve dil yetisi de grup
oluşturmada en asil araçtır’ diyerek dilin önemini belirtir.. Her ne kadar sözlü kültür uzun yıllar
sürse de söz ile dil ayrımı çok uzun süre yapılamamıştır. Cangöz (2012: 14) tarafından da
belirtildiği gibi ‘Saussure (1998: 44) dil ile söz arasında ayrımı yapan ilk düşünürdür. Ona göre
dil toplumun tüm bireylerini kuşatan soyut bir sistemdir; toplumsal ve kültüreldir olarak
yapılandırılan bir sistemdir; söz ise konuşma ile ilişkilendirilebilir ve dilin bireysel
kullanımıdır.’
Bauman (2012: 152) Küreselleşme adlı eserinde Luhmann’a atıfla dilin iletişimdeki
önemine değinir ve Luhmann’a göre ‘işaretlerin kullanımı ile ortaya çıkan ve iletişimin
anlaşılmasını, algılamadan dışarıya taşıran aracın dil olduğunu’ aktarır.
Dil, enformasyonun gelişini ve anlamını, anlamayı güvenceye alan ancak, bağlantıyı
sağlayan yaşanılanın ya da eylemin seleksiyonunu içermeyen önemli bir iletişim aracıdır.
Karşılıklı etkileşim sistemlerinin ayrımlaşması için diğer araçların da var olması
gerekmektedir. Luhmann, bu araçları para, iktidar, sevgi, hukuk, sanat, etki ve değerlere
bağlılık olarak belirlemektedir. Dilden dolayı yazı, baskı ve radyo-televizyon gibi medya
gelişmiştir. Luhmann, toplumsal evrimleşmede arkaik toplum, yüksek şehir kültürleri ve teknikendüstriye dayanan toplum sistemlerinden geçildiğini söylemektedir. Arkaik toplum, dolaysız
etkileşimi yani katılımcıların varlığını gerektiren iletişim biçimi olarak dil tarafından
biçimlendirilmiştir. Yazının icadı ile, iletişim süreci, katılımcının varlığına gereksinim
duyulmasından bağımsızlaşabilmiştir. Yazı, mekan ve zamanı birleştirmiş, karşılıklı etkileşim
ve iyice anlamadan bağımsızlaşmıştır. (Bauman, 2012: 152.)
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Sözlü kültür açısından aynı anda aynı mekanda olmanın önemli olduğu diyalog önemli
bir yer tutar. Burke (2013: 127) diyalogun tarihini açıklarken Platon’un Sempozyum adlı
eserine atıfta bulunur. Burke konuşmanın “klasik” görüşü aslında, Platon'un (429-347 bce)
zamanına göre kurulmuş olan klasik bir geleneğe sahip olduğunu belirtir. Ünlü eseri
Sempozyum, konunun, sevginin, önceden belirlendiği ve konuşulduğu, katılımcıların sırayla
konuştuğu bir masadaki bir konuşmayı anlatır. Bizim için olay, bir akşam yemeğinden ziyade
bir seminere benzemekle birlikte bu tepki sadece eski Yunanlılar ve kendimiz arasındaki
kültürel boşluğu ve konuşmanın bir tarihi olduğu gerçeğini ortaya koyuyor.
Sözlü kültür açısından düşünüldüğünde diyalog gibi müzik, şiir gibi bilginin sanat
formlarında aktarımı da önemlidir. Böylece sözlü kültürün tarihi erken dönem sanat tarihi ile
de kesişir. Sanat tarihi için önemli kaynaklardan biri olan Gombrich’in Sanatın Öyküsü adlı
kitabında belirttiği üzere; sanatın nasıl başladığını dilin nasıl başladığını bildiğimizden daha
fazla bilmiyoruz. (Gombrich, 2006: 19).
Öte yandan güncel bilim ve insanlık tarihinin ağırlıklı olarak Avrupa merkezli olduğu
akılda tutulmalıdır. Dolayısıyla farklı kaynaklar açısından incelendiğinde bilgilerin
değişebileceği ve güncellenebileceği, yine de mevcut bilimsel düzeyi yakalayıp bilimsel
gelişmeleri takip edebilmek için ana akım Dünya tarihinden yararlanılması gerektiğinin de altı
çizilmelidir.
Sözlü kültür bu bölümde ayrıntısıyla açıklanacağı üzere her zaman ilkel topluluklara
işaret etmez; bir topluluk yazılı iletişimi kullandığı halde medeniyeti kuşaklar boyunca
aktarabilir; öte yandan iletişim tarihi açısından sözlü kültür ve sözlü kültürdeki tartışmaları
anlamak günümüzü anlamak açısından da çok önemlidir. Zira, sözlü kültürün ayrımlarını
açıklayan Ong, hem televizyonun ortaya çıkardığı kültürü ikinci sözlü kültür çağı olarak
tanımlarken, hem de sözlü kültürden sonra yazıya gelen eleştirileri de siberkültür olarak da
tanımlayabileceğimiz bilgisayar ve internet tabanlı dijital kültüre gelen eleştirilerle birlikte
okur. Bu nedenle sözlü kültürün anlaşılması, sözlü kültür sadece insanlığın bilinen tarihinin
başlangıcı olduğu için değil aynı zamanda bugününde ve yarınında tekrarlayan paternleri
anlamak için de önemlidir.
Sözlü kültürü kuramsallaştırma noktasında Walter J. Ong en önemli isimlerden biri
olarak sayılabilir.
Batuş (2006: 174) Walter Ong’u açıkladığı yazısında Ong’un ‘bir teoriysen olarak
anılmayı’ reddettiğini ‘ve sadece "olguların veriler olduğunu anlamaya ve açıklamaya
çalıştığını ileri süren Ong'un; edebiyat, antropoloji, felsefe, ilahiyat, psikoloji alanlarındaki
sınıflandırmaya meydan okuyan düşünceleri’nin, ‘belirli bir kalıp içinde anılmak
istememesinin en önemli göstergesi’ olduğunu kaydeder.
Ong’un sözlü kültür ile ilgili olarak yaptığı sınıflandırma pek çok iletişim tarihi
kitabında yer bulmaktadır.
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Walter Ong’un, yazıdan habersiz kültürlerle yazıya ve sonrasında geliştirilen tipografik
baskıda temel bulan kültürler arasındaki farklılıkları ortaya koymayı amaçlayan çalışmalar
yapmıştır. Bu çalışmalarını dayandırdığı akademik çalışmaysa, Amerikalı araştırmacı Milman
Perry’nin 1920’li yıllarda, Yugoslavya’da, epik şiirler üzerine yaptığı çalışmaları içeren
araştırması olmuştur (Batuş, 2006: 180).
Baldini (2000) ve Batuş (2006) sözlü kültürü tartışırken Ong’un çalışmasına atıfla sözlü
kültürü çeşitli başlıklar altında incelemiştir; bu çalışmalarda sözlü iletişimin temel kaynağının
ses olduğu, sözlü kültürde zaman ve tarih anlayışının farklı olduğu, sözlü kültürün psikodinamiğinin kendine özgü olduğu vurgulanmıştır.

4.1. Sözlü İletişimin Temel Taşı Olarak Ses
Ong’a göre, yazıdan önce, sözcük ve onun duyulmasına olanak sağlayan ses iletişimin
en önemli yapıtaşıdır. Anlamını ses sayesinde bularak yaşamı yaşama şeklini veren sözcükler
sözlü kültür insanları için gücü simgelerler ve bu etkinin göstergesi de insan ilişkilerinde açık
bir biçimde belirir. Sesin başka bir üstünlüğüyse duymak için görmeye ihtiyacımızın
olmayışıdır. Olayları, objeleri sadece gözünün gördüğü kadarıyla anlayabilen insan, gözünün
önünde olsun olmasın tüm sesleri duyabilir (Ong, 2012: 31-32).
Yazının bulunmasından önce, kaybolma ve unutulma riskine karşın, bilgiler
ancak belirli kalıplar içinde tekrarlanmakta, bu da değişimin olmadığı geleneksel
toplumları oluşturmaktaydı. Bu nedenle, David Reisman, yazının bulunup, herkes
tarafından içselleştirilmesine kadar gecen süre içindeki kültürleri : "geleneklerin
yönettiği kültürler" olarak tanımlamaktadır (Batuş, 2006:180-181).

4.2. Sözlü Kültürde Zaman ve Tarih
Sözlü kültür açısından zaman ve tarih olgusu bizim açımızdan olan tarih ve zaman
kavramından farklılaşmaktadır:
Ong, iki kültür arasındaki en önemli farklılıklardan biri zaman
kavramın bağlamında oluştuğunun altını çizer. Sözlü kültürün zaman ile olan
ilişkisi, bizim ilişkimizden çok daha farklıdır. Yazının olmadığı dönemde,
kayıt altına alma olanağı da olmadığı için, o zaman hep “şimdiki zaman” dır,
geçmiş ve gelecek algısı oluşmamıştır, bu bakış, sözlü kültürün tarih
olgusunu da açıklar (Batuş, 2006: 182).

4.3. Sözlü Kültürün Psiko-Dinamiği
Sözlü kültür açısından bilgiyi öğrenmek deneyime ve ezbere dayanmaktadır:
Konuşmaya, sese sözcüklere bağlı olan sözlü kültürün varlığı, standart ve kalıplaşmış
bilgiyi ön planda tutulmasına bağlıdır. Yazı ile ortaya çıkan kopyalama ve kaydetme şansından
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yoksun olan bu kültürlerde insan belleği ön plandadır ve “çok yaşayan mı, çok gezen mi bilir?”
sorusunun yanıtı bu toplumlar için çok yaşayanlardan yanadır (Batuş, 2006: 182).
Yukarıda bahsedilenlerden yola çıkılırsa, insan düşüncesinin kültürlerdeki temel
özellikleri şöyle sıralanabilmektedir:
Düşünceler, ardı ardına, herhangi bir bağlantı cümlesi olmaksızın birbirlerini takip
etmektedir. Konuşmalarda, yalın, basit, net cümleler aracılığıyla ile anlaşılır bir ifade vardır.
Konuşmaların içeriği analizci değildir, kalıplaşmış ve betimlemeci bir yapısı vardır. Homeros
anlatısında Odiessus bir sahtekar sahtekar, Nestor Akıllı, Aşil ise Güçlü’dür (Batuş, 2006: 182).

4.4. Sözlü Kültürün Özellikleri:
4.4.1. Sözlü Kültürde Kulak En Önemli Organdır
Sözlü kültür açısından en önemli duyu işitme duyusudur (Baldini, 2000: 11). Mc Luhan
tarafından da belirtildiği üzere ‘görsel dünyanın genellikle soğuk ve renksiz olmasına karşın,
işitsel yani kulak dünyası, sıcak ve çok daha uyumludur.’ (akt. Baldini, 2000: 11)

4.4.2. Sözlü Kültürde Cümle Yapısı Önde Tutulmaktadır
Yazılı ve basılı kültüre ait ‘o zaman, ne kadar, iken, böylece’ gibi analitik açıklamalar
getirecek sözcükler yerine sözlü kültürde sıralı cümlelere rastlanmaktadır (Baldini, 2000: 12).

4.4.3. Sözlü Kültür Abartıcı ve Katılımcıdır
Sözlü kültür ile ilgili vurgulanabilecek özelliklerden biri onun sade değil abartılı bir
anlatım kullanıyor olmasıdır, konuşmacının olduğu kadar hedef kitlenin de katılımı sözlü
kültür için önemli unsurlardan biridir.
Hedef kitlenin dikkatini çekebilmek için kullanılan en önemli öğeler,
müzik, beden dili ve sürekli yenilenen değişmez anlatımlardır. Konuşmacının
suskun kalması yada farklı anlatımlara girmesi iletişimin kesilmesine neden
olabilir. Hedef kitle ile konuşmacı arasındaki canlı diyalog, aktarımı ve
paylaşımı kolaylaştırmaktadır (Batuş, 2006: 182).
Baldini günümüz konser ya da sinema izleyicisi ile sözlü kültürün izleyici kitlesini
karşılaştırdığında sözlü kültür insanlarının daha katılımcı olduklarını öne sürer (Baldini, 2000:
15).

4.4.4. Hafızanın Kuvvetine Bağlıdır ve Gelenekçidir
Yazılı metnin kalıcılığından yoksun olan sözlü kültürde hafızanın ve sözcüklerin
böylece bilginin sabit kalması da önemi de bir diğer belirleyici unsurdur.
Sadece söze bağımlı olması, değişmeden tekrarlanan sözcüklerin
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bolluğuna bağlıdır. Her konuşma metninin belirli kalıplar içinde olması,
konuşmacının, bu genel çerçeve içinde fikirlerini ifade etmesi, anlaşılırlığını
kolaylaştırmakta, metnin bütünlüğünü bozmadan kullanılan farklı sözcükler,
hatiplerin beceresi ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Sözlü kültürün hakim
olduğu toplumların farklılıklara kapalı geleneksel yapısı da bu özelliğinden
kaynaklanmaktadır (Batuş, 2006: 182).

4.4.5. Hayata ve İnsani Deneyimlerle İç İçedir
Soyut düşünce çoğunlukla gelişkin bir dil sistemini gerekli kılar. Baldini (2000: 15)’ye
göre sözlü kültür şimdiki zamana ve şimdiki zamanda gerekecek bilgilere odaklanır. Batuş da
Ong’un çalışmasına atıfla sözlü kültürü açıklarken sözlü kültürün ‘soyut kavramlardan değil,
insanın güncel yaşamına ilişkin konulardan’ bahsettiğine değinir (Batuş, 2006: 182).

4.4.6. Rekabetçi Bir Yanı Vardır
Geleneksel toplumlarda hala varlığını sürdüren karşılıklı atışma sanatının temelini
oluşturan yarışmacı, kavgacı ve ikna etmeye yönelik sözlü tavır, bu kültürün en önemli
özelliklerinden birini oluşturmaktadır.’ (Batuş, 2006: 182).

4.4.7. Sözlü Kültür İle İlgili Temel Hatırlatmalar
Ong’un (2012) görüşlerini yorumlayan Baldini (2000) ve Batuş (2006) tarafından sözlü
kültür ile ilgili yapılan çıkarımlardan hareketle sözlü kültür ile ilgili aşağıdaki maddelerin
altının çizilmesi mümkündür.
•

Hatırlama üzerine kurulu olması sebebiyle bilgi belleğe en basit şekilde aktarılacak
biçimde hazırlanmalıdır.

•

Hafızası kuvvetli olan ve en yaşlı olan insanlar toplum içinde “bilge” olarak
görülmektedir.

•

Kulak en önemli organdır, ananevidir.

•

Kavramlar somuttur.

•

Kavramları aktarılması için en çok tekrar yapılır

•

Filozoflar ve şairler en önemli eğiticilerdir.

Ong’a göre, Yunan düşüncesi ve özellikle Platon’un, insan aklının gelişimindeki
katkıları muazzam boyuttadır (Batuş, 2006:183).
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4.5. Sözlü Kültürlerde Bellek
Toplumların okuma yazma bilmiyor oluşları onların her zaman ilkel toplumlar oldukları
anlamına gelmemektedir. Bazı ilkel toplumların oldukça gelişmiş kültürleri bulunmaktadır. Bu
duruma bir örnek olarak Eski Yunan uygarlığı gösterilebilir. M.Ö. 1100 ile M.Ö. 700 yılları
arasında Eski Yunan’da okuma yazma henüz yoktu. Fakat araştırmacılara göre sanatsal
başarıları doruktaydı. Sözlü kültürün okumayı, yazmayı, bilgi paylaşmayı bilgi paylaşmayı
sağlayan teknolojiden mahrum olması, onu yazılı kültürden ya da elektronik medya
kültüründen daha fakir bir kültür yapmaktadır. Bu kültür söze ve belleğe dayanmaktadır.
İnkalar “quipu” lar kullanıyorlardı. İnkalar hafızanın dayanıksızlığına karşı, hatırlama işlevi
gören değişik renk ve uzunlukta üzerinde düğümler bulunan şeritlerin sarktığı ipler
kullanıyorlardı. Her renk bir nesneyi simgeler, üzerindeki düğümler ise sayıları gösterirdi.
Devlet işleri, vergiler, üretim guipalar aracılığıyla düzenlenirdi. Ama bu quipalar az sayıdaki
uzman içindi, halka yayılmış bir sistem değildi (Baldini, 2000: 17-18).
Sözlü kültürü kullanan toplumlar bilgilerin aktarılmasında ritmi olan ve bir düzen
içindeki söz kalıplarını kullanagelmişlerdir. Örnek olarak şiir, toplumda öğrenilenlerin
muhafaza edilmesinde ve gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir araç olmuştur. Şiir,
müzik ve dansla birleşmiş ve kolektif bir hafıza oluşturulmuştur. Modern toplumlarda da buna
benzer durumlar olabilmektedir. Buna örnek olarak popüler olmuş şarkıların herkesin dilindeki
sözleri ya da reklam müzikleri, seçim kampanyaları verilebilir. Sözlü kültürde yineleme çok
önemlidir. Öte yandan Antik Yunan’da şiirler sadece bir öykü anlatmamaktadır. Onların
didaktik bir boyutu da vardır (Baldini, 2000: 18).
Platon, şiire karşı da yazıya karşı takındığı tutumu takınmıştır. ‘Platon’dan önceki
Yunan dünyasında askeri araç kataloglarından diplomatik bildirilere ve günlük konuşmalara
değin her yerde şiir düzeni vardı’. (Baldini, 2000: 20). Platon ise şiirin insan belleğini
zayıflattığını söylemiştir. ‘Platon’a göre şair, dinleyicilerin kavram gücünü felce uğratıyordu
ve bu yüzden akıl için uyuşturucu bir zehir ve gerçeğin düşmanı sayılmalıydı.’ (Baldini, 2000:
20) Batuş da çalışmasında Ong açısından Platon ve diğer Yunan filozoflarının sözlü kültür
açısından önemini ve yazı ile ilgili gelişmeler karşısındaki tutumlarının nasıl olduğunu
tartışmıştır (Batuş, 2006: 183-184).
Araştırmacı ve dilbilimci kimliği Ong'a, başta Aristo ve Platon olmak
üzere, bütün Yunan filozoflarının eserlerini ve sözlü kültürün temelini
oluşturan Homeros destanlarını orijinal metinlerinden öğrenme şansını
vermiş ve bu alandaki geniş bilgi birikimi düşüncelerinin temelini
oluşturmuştur. Ong'a göre Yunan düşüncesi ve özellikle Platon'un, insan
aklının gelişmesindeki katkıları inkar edilemez. "Eric Havelock'un da Preface
to Plato adlı eserinde belirttiği gibi, Yunan filozoflarının düşünceleri, sözlü
kültürün belirleyicisi oldukları kadar, Platon'un döneminde yavaş yavaş
ortaya çıkan yazının getirdiği yeni anlatım ve dünyayı algılama biçimine de
ayak uydurmakta gecikmemiştir. "Platon'un, şairleri aşağılaması ve öğretileri
bir madalyonun iki yüzü gibidir. Ünlü eseri Devlet'te şairleri dışlarken,
60

yurttaşlarına, Yunan toplumunun entelektüel yaşamının hala Homeros'un
eserlerini ezberlemekle sınırlı kalmasını düşünmenin son derece aptalca
olacağını belirtmeye çalışmaktadır. Platon'dan aşağı yukarı üç yüz yıl sonra
yazı, tüm vatandaşlar tarafından kullanılmaya başlamış, bilginin gelişimini ve
kavramlaştırma çabalarım derinden etkilemiştir".300.
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.

Sözlü kültür insanlık tarihinin başlangıcına dayanmaktadır. İnsanlığın bilinen tarihinin ortaya
çıkışından, ............ortaya çıkışına kadar geçen dönem, sözlü kültürün ve sözlü kültüre ait ilişkilerin
belirleyici olduğu dönemdir.
a) sözlü kültürün
b) internetin
c) yazılı kültürün
d) medyanın
e) televizyonun
2.Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
............... dil ile söz arasında ayrımı yapan ilk düşünürdür.
a) Saussure
b) Bauman
c) Luhmann
d) Assmann
e) Marshall McLuhan
3.Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Güncel bilim ve insanlık tarihinin ağırlıklı olarak .................olduğu akılda tutulmalıdır.
Dolayısıyla farklı kaynaklar açısından incelendiğinde bilgilerin değişebileceği ve güncellenebileceği,
yine de mevcut bilimsel düzeyi yakalayıp bilimsel gelişmeleri takip edebilmek için ana akım Dünya
tarihinden yararlanılması gerektiğinin de altı çizilmelidir.
a) doğu merkezli
b) Amerika merkezli
c) Asya merkezli
d) Avrupa merkezli
e) Uzak doğu
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4. Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Sözlü kültürün ayrımlarını açıklayan Ong, hem televizyonun ortaya çıkardığı kültürü
...............sözlü kültür çağı olarak tanımlarken, hem de sözlü kültürden sonra yazıya gelen eleştirileri de
siberkültür olarak da tanımlayabileceğimiz bilgisayar ve internet tabanlı dijital kültüre gelen eleştirilerle
birlikte okur.
a) birinci
b) ikincic) üçüncü
d) dördüncü
e)beşinci
5. Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Sözlü kültür açısından en önemli duyu .............duyusudur
a) görme
b) dokunma
c) işitme
d) koklama
e) tatma
6. Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I. Sözlü kültür insanlık tarihinin başlangıcına dayanmaktadır.
II. İnsanlığın bilinen tarihinin ortaya çıkışından, yazılı kültürün ortaya çıkışına kadar geçen
dönem, sözlü kültürün ve sözlü kültüre ait ilişkilerin belirleyici olduğu dönemdir.
III. İnsanlık tarihinde görüleceği üzere her döneme ait farklılaşan temalar bulunmaktadır.
IV. Genellikle okuryazarlığa karşıt olan, sözlülük dilin kaynaklarına yaptığı yatırıma
atfedilebilecek konuşulan bir kültürün yaşam tarzının yönlerini ifade eder.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d III ve IV
e) I , II,III ve IV
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7 Aşağıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?
I. Sözlü kültür açısından aynı anda aynı mekanda olmanın önemli olduğu diyalog önemli bir yer
tutar.
II. Gombrich diyaloğun tarihini açıklarken Platon’un Sempozyum adlı eserine atıfta bulunur.
III. Burke konuşmanın “klasik” görüşü aslında, Platon'un zamanına göre kurulmuş olan klasik
bir geleneğe sahip olduğunu belirtir.
IV. Ünlü eseri Sempozyum, konunun, sevginin, önceden belirlendiği ve konuşulduğu,
katılımcıların sırayla konuştuğu bir masadaki bir konuşmayı anlatır.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d III ve IV
e) ) I ve III
8.

Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

I. Sözlü kültür açısından düşünüldüğünde diyalog gibi müzik, şiir gibi bilginin sanat formlarında
aktarımı da önemlidir
II. Sözlü kültürün tarihi erken dönem sanat tarihi ile de kesişir.
III. Sanat tarihi için önemli kaynaklardan biri olan Gombrich’in Sanatın Öyküsü adlı kitabında
belirttiği üzere; sanatın nasıl başladığını dilin nasıl başladığını bildiğimizden daha fazla bilmiyoruz.
IV. Güncel bilim ve insanlık tarihinin ağırlıklı olarak Avrupa merkezli olduğu akılda
tutulmalıdır.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d III ve IV
e) I , II,III ve IV
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9. Aşağıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?
I. Milman Perry’e göre, yazıdan önce, sözcük ve onun duyulmasına olanak sağlayan ses
iletişimin en önemli yapıtaşıdır.
II. Anlamını ses sayesinde bularak yaşamı yaşama şeklini veren sözcükler sözlü kültür insanları
için gücü simgelerler
III. Sesin başka bir üstünlüğüyse duymak için görmeye ihtiyacımızın olmayışıdır.
IV. Olayları, objeleri sadece gözünün gördüğü kadarıyla anlayabilen insan, gözünün önünde
olsun olmasın tüm sesleri duyabilir
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d III ve IV
e) ) I ve IV
10. Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I. Toplumların okuma yazma bilmiyor oluşları onların her zaman ilkel toplumlar oldukları
anlamına gelmektedir.
II. Bazı ilkel toplumların gelişmiş kültürleri bulunmamaktadır.
III. Sözlü kültürün okumayı, yazmayı, bilgi paylaşmayı bilgi paylaşmayı sağlayan teknolojiden
mahrum olması, onu yazılı kültürden ya da elektronik medya kültüründen daha fakir bir kültür
yapmamaktadır.
IV. İnkalar hafızanın dayanıksızlığına karşı, hatırlama işlevi gören değişik renk ve uzunlukta
üzerinde düğümler bulunan şeritlerin sarktığı ipler kullanıyorlardı.
a) Yalnız I
b) Yalnız IIc) Yalnız III
d) Yalnız IV
e) I ve IV

4. Bölüm Sorularının Cevapları
1)c-2)a-3)d-4)b-5)c-6)e-7)b-8)e-9)a-10)d
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; sözlü iletişimin temel taşı olarak ses, sözlü kültürde zaman ve tarih, sözlü
kültürün psiko-dinamiği sözlü kültürün özellikleri, sözlü kültürlerde bellek konularına giriş
yapılmıştır.
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5. ELYAZMALI YA DA CHIROGRAFIK KÜLTÜR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Yazının ortaya çıkışı



Dığerlerinden daha nitelikli olan yunan alfabesi



Chırografık (el yazmalı) kültür



Chırografık (el yazmalı) kültürün sonuçları



Yazarlık, yazıcılık ve okurluk
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yazının ortaya çıkışının insanlık tarihinde nasıl etkileri olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
YAZININ
ÇIKIŞI

ORTAYA

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

İlgili konu hakkında fikir
DIĞERLERİNDEN
DAHA NİTELİKLİ OLAN sahibi olunacaktır.
YUNAN ALFABESİ
İlgili konu hakkında fikir
CHIROGRAFIK
(EL
sahibi olunacaktır.
YAZMALI) KÜLTÜR
CHIROGRAFIK
(EL İlgili konu hakkında fikir
YAZMALI) KÜLTÜRÜN sahibi olunacaktır.
SONUÇLARI
İlgili konu hakkında fikir
YAZARLIK, YAZICILIK
sahibi olunacaktır.
VE OKURLUK

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
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Anahtar Kavramlar


Yazı



Yunan alfabesi



Chırografık (el yazmalı) kültür



Yazarlık, yazıcılık ve okurluk
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5. ELYAZMALI YA DA CHIROGRAFIK KÜLTÜR
5.1.Yazının Ortaya Çıkışı
İnsanlık tarihi milyonlarca yıl öncesine dayandırılmakta ise de yazı ile ilgili genel kanı
M.Ö. 3200 yılında Mezopotamya’da Sümerler tarafından bulunduğudur; bu yazı da çivi yazısı
olarak adlandırılmıştır (Baldini, 2000: 23; Kramer, 2002: 21). Sümerlerin yanı sıra; Mısır, Çin,
Maya ve Aztek uygarlıklarının bir iletişim aracı olarak yazıyı kullandıkları bilinmektedir. Öte
yandan insanlık tarihinin başlangıcından yazının bulunmasına dek süren uzun dönemi göz
önünde tutan Baldini’ye göre, bütün bu farklı yazıların ortaya çıkışı ‘çeşitli denemelerden ve
uzun uğraşlardan sonra’ (Baldini, 2000: 23) gerçekleşebilmiştir. Damerow (1999: 5) Ignaz
Gelb'in 1952 tarihli “A Study of Writing-Bir Yazı Çalışması” adlı yayınına atıfla, erken yazı
sistemlerinin çeşitli oluşumlarının tarihsel-coğrafi dağılımını açıklarken yazma fikrinin MÖ 3.
bin yılın başlangıcında Mezopotamya ve Mısır'daki bir merkezden çeşitli yönlere yayıldığını
belirtmektedir. Ong (2012: 84) da dünyadaki birçok yazının birbirinden bağımsız olarak
geliştirildiğini öne sürmektedir.
Herkes tarafından kullanılan bir alfabeye ulaşana değin, insanoğlu çok
büyük aşamalardan geçmek zorunda kalmıştır. Sözlü kültür döneminden
başlayarak, ortaya çıkan tas anıtların, totemlerin üzerinde çizilen resimlerin
ve işaretlerin her biri, farklı düşüncelerin ifadesi olan birer şifre niteliğindedir.
Ancak bu işaretler gerçek yazının ilk aşamaları olarak kabul edilse bile,
herkesin için geçerli bir dil oluşturduklarını söyleyebilmek mümkün değildir
(Batuş, 2006: 184).
Yazıların ilk başta resim gibi sembolik bir halde olduğu; Sümerlerin bulduğu, taş ve
toprak tabletlere yazılan Çivi yazısının önce hesaplamalarda kullanıldığı ve hesaplamalarda
kullanılan yazının sanata dönüşerek edebi metinleri oluşturduğu, sonrasındaysa bu yazının
Sümer toprakları dışına ulaştığı da belirtilmektedir (Baldini, 2000: 23).
İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde Sümerler döneminden kalmış ve en eski aşk şiiri olarak
kabul edilen bir tablet de bulunmaktadır. Muazzez İlmiye Çığ tarafından kopyalanmış bu
tabletle ilgili olarak dikkat çekici bir başka husus da genellikle kadınların şair olmadığı ile ilgili
kanının aksine “Damadım, kalbimin sevgilisi” diye başlayarak bir kadının ağzından yazıldığı
intibasını uyandırmasıdır (Kramer, 2002: 296).
Bir iletişim biçimi olan şiir ile ilgili olarak değinilmesi gereken bir başka örnek de Uruk
Krallığı’yla Aratta arasında geçen savaşı anlatan şiirdir. En eski epik şiirlerden biri olan ve
Sümerler’den kalana bu şiirde yazının diplomatik bir iletişim aracı olarak kullanıldığı
görülmektedir (Baldini, 2000: 23; Kramer, 2002: 37-51). Yazının kullanılmasının bir diğer
etkisi de eğitim üstünde olmuş; okul ve akademilerin kurulması hızlanmış, bilimsel ve edebi
literatür kentten kente yayılmıştır. Böyelce yapıtların kopyaları da değişik kentlerde görülmeye
başlamıştır. (Baldini, 2000: 23; Kramer, 2002: 21-27)
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Çivi yazısı farklı evreler geçirmiştir. Başlangıçta piktogramdan (resimli betikten)
bahsedilebilecekken izleyen dönemde fonogram dönemi öne çıkmıştır. Ong’a göre tüm yazı,
kelimeleri, bir şeyleri, hareketsiz nesneler, imgelemeyle asimilasyon için hareketsiz işaretleri
temsil eder. Ong, bazı piktografik yazılarda düzensiz olarak meydana gelen yeniden isimler
veya fonogramların, bir sözcüğün sesini, bir başkasının resmini (örneğin bedenle eşleştirilmiş
“ruh” u temsil eden bir ayağın ‘tabanını) temsil ettiğini; ancak, rebusun (fonogram), çeşitli
şeyleri temsil etse de, temsil ettiği şeylerden birisinin bir resmi olduğunu belirtir. Ona göre,
alfabe, muhtemelen piktogramlardan türemiş olsa da, şeylerle olan her bağlantısını şey olarak
yitirmiştir ve sesin kendisini bir şey olarak temsil eder, sesin ilerleyen dünyasını, sessiz, yarıkalıcı mekân dünyasına dönüştürür (Ong, 2012: 90).
Fonetik, gelişmeye başlar. İlk başlarda 1200 simgesi olan bu yazı daha sonra 500
civarında simgelik bir yazıya dönüşmüştür. Zamanla yetersiz kalan bu yazı kaçınılmaz olarak
kaybolmuştur. MÖ. 3000’lerde Mısırlılar da bir yazı sistemi geliştirmiştir. Bu yazıya Yunanlılar
kutsal yazı anlamına gelen “hiyeroglif” olarak tanımlamıştır. Daha sonraları Mısırlılar
tarafından "ieratic" ve "demotic" isminde iki yazı daha geliştirildiği belirtilmektedir.
Mısırlıların bulduğu 3 yazının tamamında görüntülü yazı olarak kalmıştır. Öte yandan Baldini
yazının bazı toplumlarda bu dünya ile öteki dünya arasında bir iletişim aracı olarak kullanıldığı
ve Mısır’da da böyle olduğunu söylemektedir (Baldini, 2000: 25) . Mısır’da okuma yazma
bilmenin çok önemli bir ayrıcalık olduğu yazı yazmayı bilen birinin devlet işlerinde görev alma
ihtimali yüksek olduğunu böylece okur yazarlığın sınıfsal belirleyiciliği olduğu da
belirtilmektedir (Kramer, 2002: 21-27) .

5.2. Diğerlerinden Daha Nitelikli Olan Yunan Alfabesi
İletişim tarihinde araştırmacılar açısından dönemindeki alfabelere kıyasla Yunan
alfabesi daha nitelikli kabul edilmektedir. Kaynaklara göre, M.Ö. 2000’li yılların ortalarına
gelindiğinde Akdeniz’deki yazılara bakıldığında Mısır’da ieratic, Anadoluda çivi yazısı ve
“yalancı hiyeroglif” olarak adlandırılan bir yazı türü, Suriye kıyılarında yaşayan Finikeliler’inse
sessiz harfleri olmayan bir alfabe kullandıkları ve Finikeliler’in bu alfabesi dünyadaki tüm
alfabelerin anası olarak görülmektedir. Çünkü bu yazı yöntemi, temelini ondan almış diğer yazı
yöntemleri ve Yunan alfabesinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Yunan alfabesi ise M.Ö.
8. Y.Y’nin ikinci yarısında ortaya çıkmıştır. Bu alfabede kullanılan 25 karakter onu daha
öncekilerden çok daha üstün hale getirmiştir. Araştırmacılar bu sayede çocukların daha çabuk
okuma yazma öğrenebildekilerini ve okuma-yazmanın yaygınlaştığını belirtmektedir. Bu
alfabenin çivi yazısındaki yinelemelere ihtiyaç duymadığı; çünkü zengin bir isim, fiil ve sıfat
dağarcığı bulunduğu da vurgulanmaktadır (Baldini, 2000: 29-31).

5.3. Chirografik (El yazmalı) Kültür
Yazı ve alfabelerin bulunuşu insanların düşünme şekillerinin ve konuşmalarının
değişimine neden olmuştur. Ong’a göre yazı insanların bilincini en çok etkileyen buluş
olmuştur. Cohen’e göre de, alfabenin bulunuşu mantıklı düşüncenin tatbikinde önemli bir
yenilik olmuştur. Öte yandan yazılı kültür; sözlü kültür gibi insan belleğine dayanmamaktadır.
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Chirografik kültür insanı gerek kültürel gerek toplumsal anlamda belleğe bağımlı olmaktan
kurtarmıştır. Alfabeden oluşan metinleri yapay bir bellek olarak insan belleğinin yerini almıştır.
Mnemeonic adı verilen hatırlama teknikleri aydınlar arasında yaygınlaşmaya başlamıştır
(Baldini, 2000: 31-32).
Tipografik kültürün başlatıcı olan Gutenberg sayesinde artık insan belleği tembelleşir.
İhtiyaç duyulabilecek bir çok bilgi basılı kitaplarda bulunabilmektedir ve insanın bunları
belleğinde tutma zorunluluğu ortadan tamamen kalkar. Böylelikle insan artık sadece önem
verdiği şeyleri belleğinde tutar. Bu kültürden önce kulak gözden daha işlevselken, bu durum
değişmiştir. Artık mutlak üstünlüğü olmayan kulak görselliğin artmasıyla büyük üstünlüğünü
bir ölçüde yitirmiştir. S. Ambrogio, S.Luca gözün aldanabileceğini fakat kulağın daha garantili
alıcı bir olduğunu söyler. Jean Leclercq’e göre ilk ve orta çağlarda bizim bugün yaptığımız gibi
gözlerimizle değil dudaklarıyla okurlar. Başka bir ifade ile işitme okuma sürecine dahil
edilmektedir. Okuduklarını sesle tekrar ederler. Bunun nedeni el yazmalarının olduğu dönemde
sözcükleri birbirinden ayırma henüz başlamamış oluşu ve dil bilgisi kurallarının bir önemi
olmayışıdır. Bu tekrarlama işlemini okunulan metnin görsel olarak bir şey ifade etmediğinde
yaparlar. Sözlü kültürde düşünce oluşumu ve cümle kurma daha basmakalıp bir süreçtir. Yazılı
kültürle bu değişmeye ve dil yetisi gelişerek zenginleşmeye başlamıştır. Tipolojiyleyse büyük
bir değişim yaşanmaya başlanır. El yazılı kültürdeki sözcük hazinesi tipolojiyle yüz binlere
ulaşmıştır. Sözlü kültürde insan olay odaklıyken chirografik kültürde insan kavramlara
odaklanmıştır (Baldini, 2000: 32-34)

5.4. Chirografik (El yazmalı) Kültürün Sonuçları
Yazının bulunması beraberinde birçok sonucu da doğurmuştur. Felsefe ve bilimin
doğuşu yazıyla birlikte olmuştur. Ahlak ve mantığın ortaya çıkması da yazı sayesindedir. Yazı
sayesinde akıl hür kılınmıştır. Soyut düşünceleri net bir şekilde açıklayabilmek yazıyla
mümkün olmuştur. Gözün kulaktan üstün olmaya başlaması sayesinde bilim ve felsefe
filizlenmiştir. Ahlak da yazının sözün yerine geçmesiyle oluşan bir olgudur. Mesela sözlü
kültür çağında Eski Yunan insanında adalet kavramı kamil bir şekilde bilinmiyordu. Çünkü
doğru olarak kabul edilen ilkeleri diğer davranış biçimlerinden ayırma yoluna gitmemişlerdi.
Yazının bulunması ve daha sonrasında matbaanın gelişmesi benlik ve kendilik bilinci
hakkındaki modern düşüncelerin filizlenmesini sağladı. Okuma yazma bilmeyen bir insan kendi
bireysel analizini tam olarak yapması mümkün değildir. “Ben” kavramı dilin görsel olarak
kişiden bağımsız görüldüğünde, kişininse dilin kaynağı olarak görülmesi ve önem
kazanmasıyla ortaya çıkmıştır (Baldini, 2000: 34-37)
Sözlü kültür ve yazılı kültürün, konuşma ve yazma becerileri
üzerindeki yansımaları; sözlü kültürün günümüzdeki yitiklik durumu
yanında, kültürlenme sürecinde meydana gelen sarmal döngüyü de
beraberinde getirmiştir. Yazının icadı ile kalıplaşmış ifadelerin ezber
zorunluluğundan kurtuluş, bunun yanında zihni sözlü yönde zorlamayışın
yazma sürecinde meydana getirdiği sınırlılık, dil becerilerinden özellikle
konuşma ve yazma üzerinde etkisini gösterir hâle gelmiştir.
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Sözlü kültürün somuta, yazılı kültürün soyuta olan yakınlığı,
okuryazar olan ve olmayan kitlelerin kategorik ve duruma göre düşünme
modellerinde kendini tam anlamıyla göstermiştir. Sözlü kültürde tanımlama
ihtiyacı yoktur. Okuryazar olmayan bireylerin duruma göre düşündükleri,
okuryazar olanların ise kategorik düşünme ile soruları yanıtladıkları
araştırmalarla ele geçen bulgulardandır (Baş, 2011: 110).
Yazılı kültür bireyin anlatma becerilerini de dönüştürmüştür.
Yazı kültürünün, sözlü kültür üzerindeki baskısı, bireyin anlatma
becerilerinde konuşmadan çok yazmaya ağırlık vermesine sebep olmuştur.
Sonuç olarak da, kendini sözlü olarak değil de yazılı olarak ifade etme eğilimi
ön plana çıkmıştır (Baş, 2011: 115).
Kuşaktan kuşağa sözel aktarılan İliada ve Odissea gibi eserler yazıya aktarılması aslında
çok büyük bir olaydır ancak günümüz insanı bu etkiyi tam olarak bilemez çünkü bilgi çoğalarak
yazıya dökülmüştür. Günümüze kadar gelen en eski metinlerin çoğu şiirlerdir. Şiirin sözlü
toplumdaki rolü hayatidir. Bu toplumlarda şair dizeler vasıtasıyla bilgi ulşatırırdı. Yani şiirler
o dönemde ansiklopedi işlevine de sahipti. Ama yazının hakimiyetiyle şairin bu yöndeki
etkinliği bitmiştir. Sanatçının, gelişen dil sayesinde duygularını ifade etme yeteneği gelişmiştir.
Kahramanlık öyküleri ve kahramanlar belleklerde daha kalıcı olacakları için sözlü kültürde bu
tür kahramanlar ve onların hikayeleri vardır. Yazıyla birlikte büyük kahramanlar yerine daha
sıradan kişi ve konulara hatta anti kahraman tiplere de yer verilmiştir (Baldini, 2000: 38-40)
Değinilmesi gereken bir diğer husus da sözlülüğün yazının bulunması ve gelişmesi
sürecinde bu duruma karşı gösterdiği dirençtir. Kültürler arasındaki geçişler hiçbir zaman bir
anda olmaz. Mc Luhan baskı tekniğine geçişten yüzlerce yıl sonra sonra bile yazının görsel
olmaktan çok sözel bir özelliğe sahip olarak görüldüğünü söyler. Rönesansa kadar felsefi
metinler sözlü kültürdekine benzer şekilde yazılırlar. Roma döneminde de şairler şiirleri,
bunları halkın okuyacağı değil de halka okunacağı bilinciyle yazarlardı. Ortaçağ filozofları da
sözlülüğe bağlı kalmışlardır. Günümüzdeki insanlar bu dönemler ait eserler okudukları zaman,
alışık olmadıkları bir üslupla karşılaşırlar buna uyum sağlamaları gerekir. Ong bu sözel etkinin
gücünü zaman geçtikçe yitirdiği fakat Tudorlar Çağı’na kadar etkisinin hissedildiğini söyler
(Baldini, 2000: 40-42)

5.5. Yazarlık, Yazıcılık ve Okurluk
İletişim tarihinin bu döneminde yazarlık ve yazıcılık kavramları birbirinden
ayrılmaktadır.
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5.5.1. Yazıcılık Mesleği
Kitap yazmakta parşömen papirüs ve kil tablet kullanılırdı. Yazmada da çivi, tahta
çubuklar, kaz tüyleri ve yazılacak zemini kazıyıp mürekkebi dağıtabilen diğer nesneleri
kullanmışlardır. Yazma bilen insanların az oluşu bu iş uzman olarak yapan kişilerin ortaya
çıkmasına neden oldu. Eski çağda kitap yazarları eserlerini yazıcılara dikte ettiriyorlardı. Eski
çağda kitaplar dürülü (volumina) ya da codice şeklindeydi. Voluminalar değneğe sarılmış
papirüsler, codicelerse dikdörtgen biçiminde papirüs veya parşömendi. Codiceler gelişince
kısıtlı okuyucu sayısının ötesine geçilmiştir (Baldini, 2000: 42-43).
Günümüzde kullanılan bütün alfabelerin eski dönemlere oranla çok
daha sade ve basit olması, yazının, insanın doğal yeteneği olan konuşmanın
aksine, tasarlanmış, üzerinde bilinçli bir şekilde düşünülmüş bir ürün
olduğunu ortaya koymaktadır. Yazı yazmak için gerekli olan ve yıllar içinde
değişime uğrayan araç ve gereçler, bu uğraşa teknolojik özelliğini
kazandırırken ayni zamanda ayrı bir iş, bir anlamda bir meslek olduğunu da
göstermektedir (Batuş, 2006: 185).

5.5.2. Yazarlar, Okurlar ve Kitaplar
Timoteo’nun “İranlılar” isimli yapıtının kopyası ve en eski el yazmalarından biri olan
M.Ö 4. Y.Y tarihli eser, ilk el yazmalarının şiirsel bir biçimde yazıldıklarına bir örnektir.
Düşüncelerin halkta karşılığını bulması, onların mısralara dökülmelerine bağlıdır. Bu,
ortaçağda bile böyle olmuştur. Kitabı tecimsel bir nesne ilk kez Aristomane’nin “Sahtekarlar”
isimli yapıtında görülmektedir. Bu yapıtta “kitapçı” kelimesi ilk kez geçmiştir. Roma’da
bilimle ve edebiyatla ilgili insanların buluştuğu bir çok kitapçı vardı. Roma’da da
Yunanistan’da da yazarın eserinden dolayı bir hak elde edişi söz konusu değildir. Kitaplar
basıldıktan sonra kimsenin mülkiyetinde değildir. Bazı sanatçıların ekonomik özgürlükleri
varken bazılar aristokrasiye mensup mesenler tarafından himaye edilirler (Baldini, 2000: 4446).
Yazının teknolojik bir yenilik olması, insanın kendi kapasitesinin
bilincine varmasını mümkün kılan temel araç olduğu gerçeğini ortadan
kaldırmaz. Yazı, analitik ardışıklığı, düşüncenin çizgisel organizasyonunu
gerekli kılar ve yazı olmadan, geçmişin ve şimdiki zamanın ifadesi olan tarih
bilincinin kavramlaşması, yoğun bilgi birikiminin ayrıntılı biçimde bir araya
getirilmesi mümkün değildir (Batuş, 2006: 186).
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BÖLÜM SORULARI
1.

Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.

İnsanlık tarihi milyonlarca yıl öncesine dayandırılmakta ise de yazı ile ilgili genel kanı M.Ö.
3200 yılında Mezopotamya’da............. tarafından bulunduğudur; bu yazı da çivi yazısı olarak
adlandırılmıştır
a) Mayalar
b) Aztekler
c) Sümerler
d) Hititler
e) İnkalar
2.Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
İletişim tarihinde araştırmacılar açısından dönemindeki alfabelere kıyasla ...........daha nitelikli
kabul edilmektedir. Kaynaklara göre, M.Ö. 2000’li yılların ortalarına gelindiğinde Akdeniz’deki
yazılara bakıldığında Mısır’da ieratic, Anadoluda çivi yazısı ve “yalancı hiyeroglif” olarak adlandırılan
bir yazı türü, Suriye kıyılarında yaşayan Finikeliler’inse sessiz harfleri olmayan bir alfabe kullandıkları
ve Finikeliler’in bu alfabesi dünyadaki tüm alfabelerin anası olarak görülmektedir
a) Kiril alfabesi
b) Finike alfabesi
c) Arap alfabesi
d) Mısır alfabesi
e) Yunan alfabesi
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3. Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Yazı ve alfabelerin bulunuşu insanların düşünme şekillerinin ve konuşmalarının değişimine
neden olmuştur. Ong’a göre yazı insanların bilincini en çok etkileyen buluş olmuştur. .............’e göre
de, alfabenin bulunuşu mantıklı düşüncenin tatbikinde önemli bir yenilik olmuştur.
a) Cohen
b) Ong
c) Baldini
d) S.Luca
e) S. Ambrogio
4. Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Timoteo’nun “.............” isimli yapıtının kopyası ve en eski el yazmalarından biri olan M.Ö 4.
Y.Y tarihli eser, ilk el yazmalarının şiirsel bir biçimde yazıldıklarına bir örnektir.
a) Asurlular
b) Mısırlılar
c) Sümerler
d) İranlılar
e) İnkalar
5. Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Kitabın tecimsel bir nesne ilk kez Aristomane’nin “Sahtekarlar” isimli yapıtında görülmektedir.
Bu yapıtta “...........” kelimesi ilk kez geçmiştir.
a) kitapçı
b) yazar
c) avukat
d) ekonomi
e) şiir
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6. Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I. İnsanlık tarihi milyonlarca yıl öncesine dayandırılmakta ise de yazı ile ilgili genel kanı M.Ö.
3200 yılında Mezopotamya’da Sümerler tarafında bulunduğudur.
II. Sümerlerin yanı sıra; Mısır, Çin, Maya ve Aztek uygarlıklarının bir iletişim aracı olarak
yazıyı kullandıkları bilinmektedir.
III. İnsanlık tarihinin başlangıcından yazının bulunmasına dek süren uzun dönemi göz önünde
tutan Baldini’ye göre, bütün bu farklı yazıların ortaya çıkışı ‘çeşitli denemelerden ve uzun uğraşlardan
sonra gerçekleşebilmiştir.
IV. Ong dünyadaki birçok yazının birbirinden bağımsız olarak geliştirildiğini öne sürmektedir
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d III ve IV
e) I ,II,III ve IV
7. Aşağıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?
I. Herkes tarafından kullanılan bir alfabeye ulaşana değin, insanlık çok büyük aşamalardan
geçmek zorunda kalmıştır.
II. Sözlü kültür döneminden başlayarak, ortaya çıkan tas anıtların, totemlerin üzerinde çizilen
resimlerin ve işaretlerin her biri, farklı düşüncelerin ifadesi olan birer şifre niteliğindedir.
III. Ancak bu işaretler gerçek yazının ilk aşamaları olarak kabul edilse bile, herkesin için geçerli
bir dil oluşturduklarını söyleyebilmek mümkün değildir.
IV. Yazıların ilk başta resim gibi sembolik bir halde olduğu; Sümerlerin bulduğu, taş ve toprak
tabletlere yazılan Çivi yazısının önce hesaplamalarda kullanıldığı ve hesaplamalarda kullanılan yazının
sanata dönüşerek edebi metinleri oluşturduğu, sonrasındaysa bu yazının Avrupa toprakları dışına
ulaştığı da belirtilmektedir
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız IV
d III ve IV
e) I ,II veIII
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8. Aşağıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?
I. Çivi yazısı farklı evreler geçirmiştir.
II. Başlangıçta piktogramdan (resimli betikten) bahsedilebilecekken izleyen dönemde
fonogram dönemi öne çıkmıştır.
III. Ong’a göre tüm yazı, kelimeleri, bir şeyleri, hareketsiz nesneler, imgelemeyle asimilasyon
için hareketli işaretleri temsil eder.
IV. Ong, bazı piktografik yazılarda düzenli olarak meydana gelen yeniden isimler veya
fonogramların, bir sözcüğün sesini, bir başkasının resmini temsil ettiğini belirtir.
a) Yalnız I
b) Yalnız III
c) Yalnız IV
d III ve IV
e) ) I ,II ve IV
9. Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I.İletişim tarihinde araştırmacılar açısından dönemindeki alfabelere kıyasla Yunan alfabesi daha
nitelikli kabul edilmemektedir.
II. Kaynaklara göre, M.Ö. 3000’li yılların ortalarına gelindiğinde Avrupa’daki yazılara
bakıldığında Mısır’da ieratic, Anadoluda çivi yazısı ve “yalancı hiyeroglif” olarak adlandırılan bir yazı
türü, Suriye kıyılarında yaşayan Finikeliler’inse sessiz harfleri olmayan bir alfabe kullanmaktadırlar.
III. Finikeliler’in bu alfabesi dünyadaki tüm alfabelerin anası olarak görülmektedir.
IV. Yunan alfabesi M.S. 7. Y.Y’nin ikinci yarısında ortaya çıkmıştır. Bu alfabede kullanılan 29
karakter onu daha öncekilerden çok daha üstün hale getirmiştir.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d III ve IV
e) ) I ,II ve IV
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10. Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I. Yazı ve alfabelerin bulunuşu insanların düşünme şekillerinin ve konuşmalarının değişimine
neden olmuştur.
II. Ong’a göre yazı insanların bilincini en çok etkileyen buluş olmuştur.
III Cohen’e göre de, alfabenin bulunuşu mantıklı düşüncenin tatbikinde önemli bir yenilik
olmuştur.
IV. Yazılı kültür; sözlü kültür gibi insan belleğine dayanmamaktadır. Chirografik kültür insanı
gerek kültürel gerek toplumsal anlamda belleğe bağımlı olmaktan kurtarmıştır.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d III ve IV
e) I ,II,III ve IV

5. Bölüm Sorularının Cevapları
1)c-2)e-3)a-4)d-5)a-6)e-7)c-8)d-9)c-10)e
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, yazının ortaya çıkışı, diğerlerinden daha nitelikli olan yunan alfabesi,
chırografık (el yazmalı) kültür, chırografık (el yazmalı) kültürün sonuçları, yazarlık, yazıcılık
ve okurluk konularına giriş yapılmıştır.
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6. BASILI KÜLTÜR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Gutenberg’ın Matbaayı Bulması Ve Tipografinin Yaygınlık Kazanması



Basılı Kitap



Basılı Kültürün Karakteristikleri



Yazar Ve Okur



Tipografinin Sonuçları



Sansür



Basım Ve Toplumsal Dönüşüm
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Gutenberg’ın matbaayı bulması dünya tarihini nasıl etkilemiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

GUTENBERG’IN
Ders materyallerinin ve
MATBAAYI BULMASI İlgili konu hakkında fikir
kaynakçadaki
ilgili
VE
TİPOGRAFİNİN sahibi olunacaktır.
metinlerin okunması ve konu
YAYGINLIK
ile ilgili araştırma yapılması
KAZANMASI
İlgili konu hakkında fikir Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
BASILI KİTAP
sahibi olunacaktır.
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
İlgili konu hakkında fikir kaynakçadaki
ilgili
BASILI
KÜLTÜRÜN
sahibi olunacaktır.
metinlerin okunması ve konu
KARAKTERİSTİKLERİ
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
İlgili konu hakkında fikir kaynakçadaki
ilgili
YAZAR VE OKUR
sahibi olunacaktır.
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
İlgili konu hakkında fikir
kaynakçadaki
ilgili
TİPOGRAFİNİN
sahibi olunacaktır.
metinlerin okunması ve konu
SONUÇLARI
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
İlgili konu hakkında fikir
kaynakçadaki
ilgili
SANSÜR
sahibi olunacaktır.
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
İlgili konu hakkında fikir
kaynakçadaki
ilgili
BASIM VE TOPLUMSAL
sahibi olunacaktır.
metinlerin okunması ve konu
DÖNÜŞÜM
ile ilgili araştırma yapılması
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Anahtar Kavramlar


Gutenberg



Matbaa



Tipografi



Basılı kitap



Basılı kültür



Yazar ve okur,



Sansür



Basım ve toplumsal dönüşüm
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6. BASILI KÜLTÜR
6.1. Gutenberg’in Matbaayı Bulması ve Tipografinin Yaygınlık
Kazanması
Matbaanın insanlık tarihinde hem bilginin iletilme biçimini değiştirmek noktasında hem
de bu bilginin ardılı olan değişimlerde etkili olduğu bilinmektedir. Öte yandan insanlık
tarihindeki pek çok buluş gibi matbaa da kendinden önceki insanların emek ve deneyimleri
üstünden şekillenmiştir.
İlk müteharrik (oynar) harfler tahtadan yapılmıştır. Bu tekniği ilk
uygulayanlar IX. yüzyılda Uygurlar olmuştur. Bu tekniği Çinliler
geliştirmişler ve 1041–1049 yıllarında Pi- Sheeng adlı bir demirci, demirden
oynar harflerle ilk baskıyı yapmıştır. Ancak Çin harflerinin sayısı çok fazla
olduğu için (50.000 kadar), bu yeni teknik, eski blok sistemini ve el
yazmacılığını ortadan kaldıramamıştır.
Çeşitli araştırmalar sonunda birçok Uygur el yazısı bulunmuştur.
Bunların çoğu kâğıt üzerine Uygurlara has, sade alfabe ile yazılmıştır. Ayrıca
Çin’in batı eyaleti Kan-Su’da Tun-Huang mevkii yakınında üstü duvarla
örtülü bir mağara bulunmuştur. Arkeolog H. Bossert’e göre, bu mağarada
tahtadan yapılmış birkaç Uygur matbaa harfi bulunması çok önemlidir. 1209
yılında Cengiz istilası dolayısıyla bu mağara hazinesine duvar çekildiği
sanılmaktadır. Eğer durum böyle ise, burada bulunan matbaa harflerinin 1209
yılından daha öncesine ait olması gerekmektedir.
Mağarada Uygur el yazıları yanında, tarihleri kesin olarak VIII.
yüzyıldan X. yüzyıl sonuna kadar giden bir hayli Çince kitabeler de
bulunmuştur. Bu suretle mağaradaki Uygur eserlerinin ve bunlar arasındaki
tahtadan Uygur matbaa harflerinin X. yüzyıldan biraz daha önceki döneme
ait olduğu anlaşılmaktadır.
Böylelikle hem Çinli demirci Pi-Sheng’in maden harflerine takaddüm
eden tahta harflerin, hem de alfabenin Uygurların malı olduğu ortaya
çıkmakta ve Uygur Türklerinin IX. yüzyılda matbaayı tanıdıkları ve bu
konuda Çinlilere aktardığı ispatlanmış olmaktadır. Ancak Çinliler bu sistemi
XI. yüzyılda geliştirmişler ve tahta harfler yerine maden harfler
kullanmışlardır.
Yine Prof. Helmouth Bossert’in tezine göre, daha sonra Moğollar
Uygur kültürünü aldıklarından, Moğolların 1241’de Almanya’yı istilaları
sırasında beraberlerinde basılı kitaplar getirdikleri ve Ortaçağ Almanya’sına
baskı sanatının ürünlerini gösterdikleri, tahta kalıplarla baskı tekniğini
Almanlara öğrettikleri anlaşılmaktadır. Ancak Gutenberg’in icadına kadar
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geçen 200 yıllık zaman bu baskı tekniğinin biraz daha olgunlaştırılmasını
sağlamıştır (Basının Doğuşu ve Gelişimi, 2011: 13).
Matbaanın bulunuşu iletişim dünyasındaki en köklü değişikliklerden biridir. Matbaa
1400’lü yıllarda Almanya’nın Ren Bölgesi’nde Gutenberg tarafından bulunmuştur. Gutenberg
keten yağından mürekkep icat ederek ve eritilmiş metalden oynar başlıklı harfler yaparak
eserleri kopyalamayı başarmıştır (Baldini, 2000: 59).
Bu buluşla batı dünyası düşüncelerin şekillenmesine ve yaygınlık kazanmasına neden
olmuş, bilimde ilerleyiş bu sayede hızlanmıştır. Etkisini insan davranışlarında da hissettirmiştir.
Ayrıca “oynar” harfler” tekniği, ilk seri üretim olarak nitelendirilebilir. Basım iş ilk zamanlar
yalnızca Almanların hakimiyet alanı olmuştu. Daha sonrasında basım işi diğer Avrupa
ülkelerine de yayıldı ve birçok Avrupa kentinde matbaalar kuruldu. Gutenberg İncili adı verilen
ve her sayfası 42 satırdan oluşan İnciller ilk eserlerdir. Ayrıca basım tarihi belli olan ilk eser
Salerio’dur ve 1457’de basılmıştır (Baldini, 2000: 61).
Mc Luhan, matbaanın çok önemli bir gelişme olduğunu, onunla birlikte bilgilerin
saklanması ve aktarılmasının değiştiğini, bu buluşun insanların düşünce sistemini bile
değiştirdiğini ve “tipografik insan” olarak isimlendirilebilecek bir insan tipinin ortaya çıktığını
söyler (Baldini, 2000: 60).

6.2. Basılı Kitap
Birçok yenilikte görüleceği üzere, ilk basılı kitaplar da şekil olarak kendinden önceki
sistem olan el yazması kitaplarla büyük ölçüde benzerlik taşırlar. Basılı kitaplar ilk olarak
1500’lü yıllarda pazardaki yerini almıştır. Bu ilk kitaplar Avrupa’daki kilise baskısından ve
kilisenin matbaa baskısını istememesinden ötürü Avrupa dışında etkili olmuştur. Öte yandan
Avrupa’da matbaa yaygınlaşsa da el yazması da hemen yok olmamıştır. Politik ya da dinsel
metinlerle yasaklanan bazı kitapların dağılımı el yazmasıyla yapılmaktaydı. Matbaayla basılan
kitap sayısı 50 yıl içinde milyonları bulmuştur. Bestseller olan ilk kitap İncil'dir. 1500’lü
yıllarda bestseller olan yazarlarsa Erasmus, Aristo ve Luther’dir. El yazması sanatçıları
mesleklerini değiştirmeye başlamışlardı ve kitapçı ya da tipograf gibi mesleklere
yöneliyorlardı. Bir kısmıysa zengin insanların himayesinde eski sanatlarına devam ediyordu.
Basılı eserlerin yaygınlaşmasıyla, üretici odaklı olan el yazmalı sistem anlayışı değişmiş ve
tüketici odaklı yaklaşım gelişmiştir. Bu da basılan eserlerin el yazmalı örneklere benzerliğinin
giderek azalmasına sebep olmuştur. Bir piyasa oluşmuş ve rekabet başlamıştır. Yenilikler
yapılırken her zaman tüketicinin arzusu düşünülmüştür. Kitlesel üretime dönüşen kitap basımı
ilk zamanlarda el yazmaları gibi satılıyorken zaman içinde Pazar genişlemeye başlamıştır
(Baldini, 2000: 62-66).
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6.3. Basılı Kültürün Karakteristikleri
Tipografinin gelişiyle basılı kültürde devamlılık ve ürünlerde benzerlik sağlanmıştır.
McLuhan’a göre insanlık alfabeyi bularak kabileleşmeden çıkış aşamasına geçmiş ve
tipografiyle bu aşama tamamlanmıştır. Göz diğer duyulardan belirgin bir biçimde üstün bir hale
gelmiştir. Bu insanın bakış açısını değiştirmiş, tipografi çağı insanı sözlü kültüre ait olan
görüntüleri parça parça ayırma alışkanlığını bırakarak, bütünü görme yetisini kazanmıştır.
Tipografiyle insanın hafızaya mecburiyeti büyük ölçüde yok olmuştur. Matbaa dillerin
gelişmesine ve sadeleşmesine büyük katkıda bulunmuştur ve dilleri adeta yeniden
biçimlendirmiştir. Diller ulusal bir kitle iletişim aracı haline gelmiş, sözcükler zenginleşmiştir.
Tipografiden önce yazı diliyle konuşma dili hemen hemen aynı iken Tipografi bu durumu
değiştirmiştir (Baldini, 2000: 66).

6.4.Yazar ve Okur
Matbaanın icadı yazar ve okur şeklini tamamen değiştirmiştir. El yazması
dönemindeyken okırlar için yazarın fazla bir önemi yokken ve yazarı belli olmayan eserler
oldukça yaygınken, tipografi bunu ortadan kaldırmıştır. Çünkü eserler gitgide daha çok
ticarileşmektedir. Eskiden yapılan alıntılarda kaynak göstermeye önem verilmiyorken,
tipografiyle kaynak gösterme bir zorunluluk halini almaya başlamıştır. Dönemin ilk
zamanlarında bir eseri bir çok yayınevi basabiliyorken, bu zaman içinde değişmiştir. Artık
eserin korunması için kanunlar düzenlenmeye başlanmıştır. Bu koruyucu kanunlar önceleri
ulusal düzeydeyken, 1700’lü yıllarla birlikte uluslararası bir zemine taşınmıştır. Okuyucuyla
yazar arasındaki, el yazması döneminde pek belirgin olmayan fark basımla birlikte
belirginleşmiştir. Kitap basımı el yazmasında daha ucuz fakat daha önemsiz bir süreçti.
Tipografiyle kitap basımı önem kazandı. Ayrıca yazarlık için özgünlük, giderek artan bir öneme
sahip olmaya başladı. Halkın teveccühü ekonomik açıdan gitgide daha hayati hale gelmeye
başladı. Sanatçıları koruyan zengin asilzadelerin yerini halk aldı denilebilir (Baldini, 2000: 68).
Okumak tipografiyle birlikte, el yazmalı zamandaki özgünlüğünü korumuş, ancak
kitlesel bir aktivite haline gelmiştir. El yazmalı dönemdeki yazılı metinlerde noktalama
işaretleri bulunmaz. Dolayısıyla bu metinleri okumak zordur ve bu metinler genelde yüksek
sesle insanlara karşı okunmaktadır. El yazmalı kültürde kitaba ulaşmanın da zor olduğu
belirtilmektedir. Çünkü kopyalara çok az bulunurlar ve hatta kimi zamansa tek kopya olarak
bulunurlar. Dolayısıyla kitabın ve okumanın kitleselleşmesi mümkün değildir. Tipografi
dinleyici kitleyi okuyucu kitleye dönüştürmüş ve bu eylemi yaygınlaştırmış,
bireyselleştirmiştir. Kitap sayısının artması herkesin eline kitap geçmesini sağlamıştır ve
öncesinde daha dikkatli bir biçimde yapılan ve saygı duyulan “okumak” eylemi daha sıradan
hale gelmiştir (Baldini, 2000: 71-73).
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6.5. Tipografinin Sonuçları
Matbaanın öngörülemeyen sonuçları olmuştur. Birçok şey onunla değişmiştir. Mesela
eğitim sözel bir faaliyetken, yaygınlaşan kitaplar bunu görsel hale getirmiş ve adeta bir
öğretmen görevi üstlenmiştir. Böylelikle eğitim dünyasında köklü bir değişim yaşanmaya
başlamıştır. Eskiden sözlü sınav, öğrencinin başarısının temel ölçüm aracıyken, bu yerini yazılı
sınava bırakmıştır. İnsanların bilgiye ulaşması kolaylaşmıştır ve eskiden başkalarının
uzmanlığına başvurularak öğrenilebilen bazı bilgiler, ilgili kitaplara başvurularak öğrenilebilir
hale gelmiştir. Bakarak öğrenmek, eskiden temel öğrenim metoduyken, bu metot yerini
okuyarak öğrenmeye bırakmıştır. Kitaplar bir başvuru kaynağı haline gelmiştir. Aynı zamanda
ebatları da el yazmalarına oranla küçülmüştür. Cep boyları da basılmaya başlamıştır. Böylece
okuma eylemi özel olmaktan çıkarak daha genel bir eylem haline gelmiştir. Kitabın bu şekilde
taşınabilir boyuta gelmesi, insanın bireyselleşmesine sebep olmuştur. Ayrıca tipografik kültür,
ulusçuluğun ortaya çıkmasında da önemli rol oynamıştır. McLuhan’a göre ulusçulukla
tipografik gelişim birbiriyle iç içe olan kavramlardır. Çünkü uluslar ancak basım yoluyla
kendisini izleyebilir, anlayabilir. Matbaa, eskiden genelde soyluların ve alimlerin
faydalanabildiği özel alanlar olan kütüphaneleri halkla tanıştırmıştır. Halka açık kütüphanelerin
kurulması sayesinde, toplumdaki birçok sınıf kütüphaneye gidebilme imkanı bulmuştur. Ayrıca
kişilere özel kitaplıklar da, kitaplara ulaşımın kolaylaşmasıyla yaygınlaşmaya başlamıştır.
Kiliselerin kütüphane sayısı daha fazlayken, 1500’lerden sonra laik halkın kütüphane sayısı
artmaya ve kiliselerin kütüphanelerinin sayısı azalmıştır. 1700’lü yıllarda gezici kütüphaneler
de görülmekteydi. Protestan Reformu ve Fransız Devrimi, kütüphanelerin halk arasında
yaygınlaşmasına neden olan iki toplumsal olaydır (Baldini, 2000: 73-77).

6.6. Sansür
Sansür günümüz dünyasına özgü bir olgu değildir ve çok eskiye dayanmaktadır. Antik
Yunan’da bunun ilk örneklerine rastladığı belirtilmiştir. Örneğin ünlü filozof Pitagor’un eserleri
tanrılara hakaret ettiği gerekçesiyle yakılmıştır. Eserlere uygulanan sansürlere Roma’da da
rastlandığı belirtilmektedir. Öte yandan eski çağlarda, sansüre konu eserlerin kopyası çok az
olduğu ve bu yüzden kamuoyuna etki edemeyeceği için sansür kurumunun da çok etkin bir
durumda olmadığı belirtilmektedir. Tipografik devrim pek çok olgu gibi sansür olgusunu da
değiştirmiştir. Sivil ve dinsel sansür kurumlarının tipografik dönemde örgütlü bir şekilde
çalıştığı belirtilmektedir. Araştırmacılara göre ilk sansür ofisi Magonza’da da olmuş; 1586
yılındaysa ilk “yasaklı kitaplar listesi” yayınlanmıştır. Sansürün dinsel ve politik olmak üzere
iki boyutlu olduğu kaydedilmektedir. Dinsel sansür, dine karşı olduğu düşünülen metinleri
baskılarken, politik sansürse, yönetimsel eleştiri içeren metinleri hedef almaktadır. Bu dönemde
birçok yazar, kitapçı ve matbaacı hapse atılmıştır. Cezalardan kurtulmak için, kitapları basan
yayınevleri kitaba kendi adını vermek yerine uydurma bir ad veriyor, yazarda takma bir isim
kullanıyordu. Sansürlenen kitaba okuyucunun teveccühü daha yoğun olmaktadır (Baldini,
2000: 77-78).
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Tipografinin bireyselliği arttırmasıyla anı türü yazının artmasına neden olmuştur. Ong’a
bunu insanların konuşmayı taklit etmesi olarak tanımlar. Bu tür “basım kültürünün
biçimlendirdiği bir kafa yapısının ürünüdür". Tipografi bir çığır açmış ve bilinci değiştirmiştir.
Eski döneme ait destanlar ve hikayeler daha sade ve çizgiselken, tipografinin ortaya çıkardığı
bir tür olan romanda çok girift olaylar, kişiler ve olgular bir araya getirilebilmektedir (Baldini,
2000: 78).

6.7. Basım ve Toplumsal Dönüşüm
Toplumsal reformların ve dönüşümlerin en önemli sebebi basımın gelişmesidir.
Basımın etkisi dil, ekonomi, politika, felsefe, kısacası hemen hemen her alanda kendini
göstermiştir. Basım, kendisi başlı başına sektör olmuş ve bunu makineleşerek sağlamıştır.
Bundan dolayı kapitalist sistemin ilk örneği olarak matbaayla seri üretime geçen kitapçılığın
verilmesi mümkündür. Ayrıca basım, protestan reform üzerinde oldukça etkili olmuştur. Martin
Luther’in fikirleri, eserlerinin çoğaltılan yüz binlerce kopyayla kitlelere ulaşmıştır. Kitap ilk
kez bir iletişim aracı olarak bir fikirle kitleleri böylesine etkilemiştir. Matbaa bilimsel
ilerlemeye de büyük katkı sağlamıştır. Kitaplar sürekli olarak güncellenmiş, yeni bilgiler
sistemli bir şekilde eklenmeye devam etmiştir. Bu el yazmalı dönemde olmayan bir şeydir.
Araştırmacılar birçok bilimsel bilgiye kitaplar sayesinde fazla çaba göstermeden ulaşabilmiştir.
Artık doğayla ilgili bilgini büyük çoğunluğu kitaplarda görülebilmektedir (Baldini, 2000: 7980).
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BÖLÜM SORULARI
1.

Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.

..............insanlık tarihinde hem bilginin iletilme biçimini değiştirmek noktasında hem de bu
bilginin ardılı olan değişimlerdeki etkisi bilinmektedir. Öte yandan insanlık tarihindeki pek çok buluş
gibi matbaa da kendinden önceki insanların emek ve deneyimleri üstünden şekillenmiştir.
a) Matbaanın
b) yazının
c) sözlü iletişimin
d) arkeolojinin
e) bilginin
2.Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
İlk müteharrik (oynar) harfler tahtadan yapılmıştır. Bu tekniği ilk uygulayanlar IX. yüzyılda
Uygurlar olmuştur. Bu tekniği ...........geliştirmişler
a) Asurlar
b) Çinliler
c) Mısırlılar
d) İnkalar
e) Uygurlar
3.Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Basılı kitaplar ilk olarak.........’lü yıllarda pazardaki yerini almıştır. Bu ilk kitaplar Avrupa’daki
kilise baskısından ve kilisenin matbaa baskısını istememesinden ötürü Avrupa dışında etkili olmuştur.
a) 1600
b) 1400
c) 1500
d) 1300
e) 1200
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4. Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Tipografinin gelişiyle basılı kültürde devamlılık ve ürünlerde benzerlik sağlanmıştır................’a
göre insanlık alfabeyi bularak kabileleşmeden çıkış aşamasına geçmiş ve tipografiyle bu aşama
tamamlanmıştır.
a) Aristo
b) Platon
c) Walter Ong
d) McLuhan
e) Baldini
5. Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Okumak tipografiyle birlikte,........ zamandaki özgünlüğünü korumuş, ancak kitlesel bir aktivite
haline gelmiştir. El yazmalı dönemdeki yazılı metinlerde noktalama işaretleri bulunmaz.
a) sözlü iletişim
b) yazılı iletişim
c) tipografi
d) matbaa
e) el yazmalı
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6. Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I. İlk müteharrik (oynar) harfler tahtadan yapılmamıştır.
II. Bu tekniği ilk uygulayanlar IX. yüzyılda Çinliler olmuştur.
III. Bu tekniği Çinliler geliştirmişler ve 1041–1049 yıllarında Pi- Sheeng adlı bir demirci,
demirden oynar harflerle ilk baskıyı yapmıştır.
IV. Ancak Çin harflerinin sayısı çok az olduğu için (50.000 kadar), bu yeni teknik, eski blok
sistemini ve el yazmacılığını ortadan kaldıramamıştır.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d III ve IV
e) ) I ve II
7 Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I. Çeşitli araştırmalar sonunda birçok Uygur el yazısı bulunmuştur.
II. Bunların çoğu kâğıt üzerine Uygurlara has, sade alfabe ile yazılmıştır.
III. Ayrıca Çin’in batı eyaleti Kan-Su’da Tun-Huang mevkii yakınında üstü duvarla örtülü bir
mağara bulunmuştur.
IV. Arkeolog H. Bossert’e göre, bu mağarada tahtadan yapılmış birkaç Uygur matbaa harfi
bulunması çok önemlidir.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d ) III ve IV
e) I, II,III ve IV
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8.

Aşağıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?

I. Politik ya da dinsel metinlerle yasaklanan bazı kitapların dağılımı el yazmasıyla
yapılmaktaydı
II. Matbaayla basılan kitap sayısı 50 yıl içinde milyonları bulmuştur.
III. Best seller olan ilk kitap incildir.
IV. 1200’lü yıllarda best seller olan yazarlarsa Erasmus, Aristo ve Luther’dir.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d ) III ve IV
e) Yalnız IV
9. Aşağıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?
I. Sözlü kültürün gelişiyle basılı kültürde devamlılık ve ürünlerde benzerlik sağlanmıştır. II.
McLuhan’a göre insanlık alfabeyi bularak kabileleşmeden çıkış aşamasına geçmiş ve tipografiyle bu
aşama tamamlanmıştır
III. Göz diğer duyulardan belirgin bir biçimde üstün bir hale gelmiştir.
IV. Bu insanın bakış açısını değiştirmiş, tipografi çağı insanı sözlü kültüre ait olan görüntüleri
parça parça ayırma alışkanlığını bırakarak, bütünü görme yetisini kazanmıştır.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d ) III ve IV
e) ) Yalnız IV
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10. Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I. Okuyucuyla yazar arasındaki, el yazması döneminde pek belirgin olmayan fark basımla
birlikte belirginleşmiştir.
II. Kitap basımı el yazmasında daha ucuz fakat daha önemli bir süreçti.
III. Tipografiyle kitap basımı önem kazandı. Ayrıca yazarlık için özgünlük, giderek artan bir
öneme sahip olmaya başladı.
IV. Halkın teveccühü ekonomik açıdan gitgide daha hayati hale gelmeye başladı. Sanatçıları
koruyan zengin asilzadelerin yerini halk aldı denilebilir
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d ) III ve IV
e) I, III ve IV

Bölüm Sorularının Cevapları
1)a-2)b-3)c-4)d-5)e-6)c-7)e-8)e-9)a-10)e
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; gutenberg’ın matbaayı bulması ve tipografinin yaygınlık kazanması, basılı
kitap, basılı kültürün karakteristikleri, yazar ve okur, tipografinin sonuçları, sansür, basım ve
toplumsal dönüşüm konularına giriş yapılmıştır.
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7. GAZETELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Gazetelerin ilk örnekleri



Ortaçağda gazeteler



Türkiye’de gazeteciliğin başlangıcı



Haber ajanslarının doğuşu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Gazeteler süreç içerisinde nasıl dönüşmüşlerdir ve bu dönüşümün sosyal yapıya
etkisi nasıl olmuştur?

101

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
GAZETELERİN
ÖRNEKLERİ
ORTAÇAĞDA
GAZETELER
TÜRKİYE’DE
GAZETECİLİĞİN
BAŞLANGICI

İLK

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.
İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.
İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

İlgili konu hakkında fikir
HABER AJANSLARININ
sahibi olunacaktır.
DOĞUŞU

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
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Anahtar Kavramlar


Gazetelerin ilk örnekleri



Ortaçağda gazeteler



Türkiye’de gazeteciliğin başlangıcı



Haber ajanslarının doğuşu
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7. GAZETELER
21. yüzyılda yaşayan insanlar için gazete oldukça olağanlaşmış hatta bazılarına göre
eskimiş bir iletişim aracıdır. Günümüzde özellikle dijital teknolojileri kullanan kişiler
tarafından gazetelerin basılı nüshalarından ziyade internet siteleri ya da sosyal medya hesapları
takip edilmektedir.

7.1. Gazetelerin İlk Örnekleri
Öte yandan İlk Çağ açısından incelendiğinde haberleşmede gazetenin ilk örneği olarak
kabul edilen elle yazılan duvar gazetelerinden bahsedilmekte; Flavius Josephe gibi
araştırmacılar ‘Babilonyalılarda kamu ile ilgili olayları günü gününe yazan vakanüvislerden ve
bunları duvar gazetesi halinde şehrin çeşitli yerlerine asan görevlilerden söz etmektedir.’ Eski
Yunan sitelerinde günlük olaylarla ilgili haberleşmenin nasıl yapıldığı hakkında kesin bir bilgi
bulunmamakla birlikte Agora adı verilen meydanlarda elde edilen haberleri ‘halka bağırarak
bildiren ve bunların tartışmasını yapan görevlilerin varlığı bilinmektedir. Bu sitelerde tarihi
olayların yazıldığı Oriler ile günlük olayların yazıldığı Efimeritler ilkel gazete niteliğindedir.’
Bununla birlikte ‘Atina’da Solon, Sparta’da Lykurgos yasalarıyla tanrılara sövülmesi
yasaklanmış, ahlaka, dine ve siteye zarar verici nitelikte yayın yapanlara cezalar uygulanmıştır.’
Gazetelerle ilgili bilinen bir diğer uygulama da Eski Roma ile ilgilidir. Kaynaklara göre ‘Eski
Roma’da bir yıllık olaylar rahipler tarafından beyaz levhalar üzerine yazılır, sonra bu yıllıklar
başrahip tarafından tapınağın duvarlarına asılarak halka duyurulurdu.’ Öte yandan bu durumun
Roma İmparatorluğu'nun genişlemesi ile birlikte işlevsizleştiği ve bahsedilen yıllıkların ve
levha usulünün, ihtiyacı karşılayamadığı dolayısıyla, ‘eyaletlerde yaşayan insanları da
aydınlatma zorunluluğu’ neticesinde yeni yöntemlere ihtiyaç duyulmuştur (Basının Doğuşu ve
Gelişimi, 2011: 4-5).
Julius Sezar zamanında (M.Ö. 100-44) imparatorluk ölçüsünde bir kamuoyu yaratmak
amacıyla Senato oturumlarına ait tutanakların (Acta Senatus) adıyla yayımlanması emredilmiş,
böylece siyasal olaylar ve haberlerin halka duyurulması yolu açılmıştır.
Bir süre sonra gayet çabuk bir gelişme olmuş, bu günkü resmi gazetelerin ilk şekli olan
(Acta Publica) adlı bir sayfalık bültenler ortaya çıkmıştır. Sezar’ın Konsüllüğü zamanında
(Acta Urbis) ve (Acta Urbana) adında bir çeşit resmi gazete yayımlanmıştır.
M.Ö. 59 yıllarında yine Sezar’ın buyruğuyla halkı ilgilendiren günlük önemli olayları
kapsayan (Acta Diurna) adıyla bildiriler yayımlandığına dair kesin bilgiler mevcuttur. Elle
yazılan bu bültenlerde önemli sosyal ve siyasal olaylar, evlenmeler, iflaslar, idamlar, cenaze
törenleri, yangınlar, çok yaşayanlar, seçimler, plebisit ve kamuoyunu ilgilendiren anlaşmalar,
kanunlar ve yabancı devletlerle yapılan ittifaklar, denizcilikle ve askeri savunma ile ilgili
konular yer aldığı gibi, bir göktaşının düşmesi ve ya benzeri afetlerden spor gösterilerine,
gladyatör oyunlarına, ikiz ve ya üçüz doğuranlara kadar çeşitli günlük olaylarla ilgili haberlere
de değiniliyordu. Acta Diurna’daki haberleri toplayan özel görevliler vardı. Toplanan haberler
de yetkili makamların resmen verdiği bilgilere dayanıyordu. Bir çeşit duvar gazetesi olan Acta
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Diurna’lar halkın görebileceği şekilde, kentin belli başlı yerlerine asılıyor, evlere gönderiliyor,
diğer eyaletlere yollanıyordu. Ayrıca gerektiğinde başvurulmak üzere, tarih sırasıyla
koleksiyonları yapılarak saklanıyordu. Acta Diurna’lar bu günkü gazetelerin atası
sayılmaktadır. Bu bakımdan genel anlamda haberleşme sanatını düzenleyenlerin Romalılar
olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan sonra Epistolier denilen, resmi veya yarı resmi mektup
yazarları ortaya çıkmıştır. Bunlar haberleri önce yazıyor, iletiyor, bazen de mektuplarında
nükteli fıkralar anlatıyorlardı. İlkel olmakla birlikte Epistolier’ler gazeteciliğin her türünü
yaratmışlardır. Bunlar bazen övücü, bazen yerici yazılar yazmışlar, bazen de sadece haber
vermekle yetinmişlerdir. Acta Senatus’ler, Roma İmparatoru Tiberius (M.S. 14–37) zamanına
kadar devam etmiştir. Tiberius şüpheci ve evhamlı olduğundan senatoda konuşulanların halk
tarafından öğrenilmesini sakıncalı görmüş ve bu yayınları durdurmuştur. Acta Diurna’lar ise
Roma’nın Cermenler tarafından istilasına kadar birkaç yüzyıl yayımlanmıştır (Basının Doğuşu
ve Gelişimi, 2011: 5).

7.2. Ortaçağda Gazeteler
İlk gazeteler 1600'lerin başında Londra’da ve Avrupa’nın Paris, Amsterdam, Viyana
gibi büyük şehirlerinde çıkarılmaya başlamıştır. İlk günlük gazeteyse Leipziger Zeitung’tur ve
1660’ta basılmıştır. Gazetelerden önce, el yazmalı dönemde özel mektuplaşmalar gazetenin
işlevini görmektedir. 1500’lü yıllarda bu özel mektuplar basılmış ve ilk haber kitapları
olmuşlardır. Bu mektuplar ticari ürünlerin bedelleri, saray haberleri gibi şeylerle ilgidir;
dolayısıyla bu mektuplar gazetecilik mesleğinin ilk ürünleri olarak kabul edilebilirler. Bu erken
gazetecilik örnekleri dönüşerek aşama aşama, bugünkü gazete formatına kadar gelmiştir.
Günlük gazetelerin halka yayılması 1800’lü yılları bulmuştur. Bunun en önemli sebeplerinden
biri artık her sınıfta okuma-yazma bilen insan sayısının fazla oluşudur. Ayrıca gazetelerin baskı
sayısı arttıkça maliyeti düşmüş ve halk gazeteye daha ucuz ulaşabilmiştir (Baldini, 2000: 8183)
Bu yüzyılda çeşitli ülkelerde ilk gazeteler yayımlanmıştır. Değişik konulara ait bilgilerle
beraber, düzenli, periyodik bir görünümü yansıtması bakımından ilk gerçek gazete
diyebileceğimiz yayınlara 1605–1610 yıllarında rastlamak mümkündür.
Bugünkü anlamda ilk gazete 1609’da Strasbourg’da haftalık olarak Almanca
yayımlanan (Avisa, Relation oder Zeitung)’dur. Bu gazete genel olarak dış politika ve
savaşlarla ilgili haberler vermekteydi. Bu haberler herhangi bir ayrım, açıklama veya analize
tabi tutulmadan gelişigüzel veriliyordu. Aynı başlığı taşıyan diğer bir gazete yine 1609’da,
Augsburg ve Strasburg’da, Gedenck Wurdige Zeitung adlı gazete ise 1610’da Köln’de,
yayınlanmıştır.
Bundan sonra 1619’da Anvers’de Nieuwe Tijdinghe adlı Hollanda gazetesi çıkmaya
başlamıştır.
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14 Mayıs 1622’de Londra’da ilk İngiliz gazetesi The Weekly News From Italy and
Germany ve 1631’de Paris’te ilk Fransız gazetesi La Gazete adıyla haftalık olarak yayımlanmış,
bunları 1640’da Roma’da yayımlanan ilk İtalyan gazetesi Gazete Publica izlemiştir. Polonya’da
ise ilk gazete 1661’de yayımlanmıştır.
XVII. yüzyıl, basının gelişmesi yaygınlaşması bakımından da başlı başına bir özelliğe
sahiptir. Çünkü ilk dergiler de bu yüzyılda kurulmuştur. Dergi niteliğinde ilk edebi ve ilmi
gazete 1665 yılında Paris’te yayınlanan Journal des Savants’dır. Aynı yıl İngiltere’de PhıloSophıcal Transactions adında ilk İngiliz dergisi yayın hayatına girmiştir. Bunları diğer
ülkelerde kurulan çeşitli dergiler izlemişse de dergilerin önem kazanması daha çok XVIII.
yüzyılda mümkün olmuştur (Basının Doğuşu ve Gelişimi, 2011: 18).

7.3. Türkiye’de Gazeteciliğin Başlangıcı
Osmanlıda 1820’li yıllar ve sonrasında Basın ‘dan bahsedebilmek mümkün hale
gelmiştir; o dönemde Türkçe ilk yerli gazete olarak kaydedilen Vekayi-i Mısriye yayın hayatına
başlamıştır. Vekayi-i Mısriye gazetesinden üç yıl sonra 1831 yılında da II. Mahmut tarafından
İstanbul’da kendi resmi gazetesi olan Takvim-i Vekayi gazetesini yayınlatılmıştır. İlk
dönemlerde gazete yayımının kitaba ağır bastığı belirtilmektedir. Basın düzenlemesine de bu
dönemde rastlanmaktadır; ilk nizamname 1857, ilk basın yasası ise 1864 yıllarında yürürlüğe
konmuştur. Öte yandan basının denetim altına alınmaya çalışılmasının gazete ve dergi sayısının
artışına engel olmadığını belirtilmektedir. İlk Türk gazetecileri ise ‘Vekayi-i Mısriye’de
Vakayi Muharriri Aziz, Sami, Hoca Nasri, Kâşif, Derviş Ahmet Efendiler ve düzeltmen Sait
Efendi’ ve ‘Takvim-i Vekayi’de ise Vekayihane Nazırı Mehmet Esat Efendi ve ardından
Numan Mahir’ olarak gösterilmektedir. Değinilmesi gereken bir başka husus da ilk Türkçe
gazetenin çıktığı dönemlerde matbaacılık ve yayıncılık açısından gelişme sağlayacak koşulların
ortaya çıkmamış olmasıdır. Mahmut Nedim Paşa tarafından 1876 yılında çıkarılan bir
kararname ile gazeteler açısından ‘ilk resmi sansür uygulaması’ da araştırmacılar tarafından
belirtilmektedir. 1867 yılında çıkarılan Ayıne-i Vatan gazetesi ilk resimli gazete olarak kabul
edilmekte; ilk fotoğrafın ise 1874 yılında Musavver Medeniyet gazetesinde yayınlandığı
aktarılmaktadır. Osmanlı dönemi açısından Meşrutiyet ve İstibdat döneminde basında
kısıtlamalar bulunduğu belirtilmektedir. İlk sansür düzenlemesi ile ilgili olarak ise Abdülhamit
döneminde Kanuni Esasi kapsamında çıkartılan 1877 yılında uygulamaya konulan Sıkıyönetim
Kararnamesi’nden bahsedilmektedir. Değinilen dönemde matbaa sayılarının arttığı ve
yayıncılığın da iki damardan -taşbasması kitaplarla sahaflar tarafından basılan geleneksel
eserlerin yanı sıra modernleşme eğilimi olan okurları hedefleyen yayıncılar tarafından
sürdürüldüğü belirtilmektedir. Gazetelerin özgürleşmesi İkinci meşrutiyet ile başlamış, ‘25
Temmuz 1908 sabahı bütün gazeteler sansürsüz çıkmıştır.’ Sol ya da muhalif basın olarak
tanımlanan basın da bu dönemde doğmuştur. Değinilenler göz önünde tutulduğunda
Cumhuriyet döneminde gazete kültürünün var olduğu da görülmektedir. Cumhuriyetin
ilanından önceki Kurtuluş Savaşı dönemi açısından düşünüldüğünde İstanbul ve Ankara
arasındaki çift kutuplu yapının yansımaları basında da görünür haldedir: ‘İstanbul’da Osmanlı
hükümeti ve Ankara'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi olması da basını buna paralel olarak
İstanbul basını ve Anadolu basını olmak üzere gruplaştırmıştır.’ Bu durum gazetelerin milli
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mücadele ile ilgili tavırlarını da farklılaştırmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleştirilen
Harf devrimi ile 1928 yılında Arap harflerinden Latin harflerine geçilmesi dönemin medyayı
ilgilendiren önemli değişikliklerindendir, başlangıçta ‘Latin harfi okuyanlarının azlığı
nedeniyle gazete tirajları önemli ölçüde düşmüştür. 1945 sonrasında okuryazarlık bir ölçüde
artmış, serbestçe ifade edilen değişik görüşlerin ülkede 60 bine ulaşan tirajlar birdenbire 300
milyona, sonra da 3 milyona kadar yükselmiştir.’ Türkiye’de sosyo-ekonomik değişimlerin
etkisi ile ‘1960-71 yılları arasında gazetecilik alanında günlük gazetelerde büyük
gelişmeler’den bahsedilmektedir. ‘Düşünce ve yoruma yer veren gazeteler’in ‘geniş okur
kitlelerine’ ulaştığı aktarılmaktadır (Onursoy, 2012: 158).

7.4. Haber Ajanslarının Doğuşu
Gazetecilik ile ilgili değinilmesi gereken bir diğer husus da ‘Kitle iletişim araçlarına ve
gereksinim duyan kamu ve özel sektör kuruluşlarına ortak hizmet götürme işlevini yerine
getiren kuruluşlar’ olan haber ajanslarıdır. Haber ajanslarının kuruluşu 19. yüzyıla
dayanmaktadır. Ajansların doğuş nedenleri Olayların gelişmesi, Haber maliyetlerinin
artması, Teknik gelişim ve değişimler olmak üzere üç ana başlıkta değerlendirilmektedir.
Fransız devriminin de etkisiyle başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada 18. yüzyılın sonuna
doğru önemli devlet ve milliyetçilik anlayışında, feodalizmin ortadan kalkması, skolastik
düşüncenin reform ve Rönesans ile ortadan kalkması, ‘Alman ve İtalyan birliklerinin
kurulması’ ile diplomasinin gelişimi gibi değişimlerden bahsedilmektedir. ‘Bu gelişmeler ister
istemez, olayları da etkilemiş, diplomatik gelişmelerle birlikte, toplumlar artık sadece kendi
bölgesi ve ülkesinden değil, bütün dünyadan haberdar olmaya yönelmişlerdir.’ Habercilik
hizmetlerinin farklılaşmasında ‘olayların sürekli gelişmesi, bakış açısının tek düzelikten
kurtulması ve kaynakların artması’ gibi çeşitli etmenlerden bahsetmek mümkündür.
Değinilmesi gereken bir diğer husus da kısıtlı sayıdaki çalışanın artan haber kaynaklarına
erişiminin zorluğu ve ‘toplumların sadece bölgelerinden değil, bütün dünyadan haberdar olma
eğilimi’ sonucunda ‘ortak çalışma bilinci’ ve hem ulusal hem uluslararası bazda ‘basın-yayın
organlarının geniş çapta örgütlenmesi’ gibi sonuçların doğmasıdır. ’Olaylara en kısa sürede
ulaşma çaba ve çalışmaları ayrıca fotoğraf ve görüntünün ön plana çıkması, masrafların
katlanmasına yol açmıştır. Girdi fiyatlarındaki yükselmeler, basın organlarını işbirliğine
yönlendirmiş, böylece ajansların doğmasına bir başka neden oluşturmuştur.’ Haber ajanslarının
ortaya çıkmasını sağlayan bir başka unsur da teknolojik gelişmelerin hızla ve peşpeşe ortaya
çıkmasıdır. ‘Telgrafla başlayan kitle iletişim araçlarında gelişme süreci telefon, telsiz,
haberleşme uyduları, bilgisayar ve internetle devam etmiş, bu arada telefoto, radyofoto,
lifakslar da devreye girmiştir.’ Dünya hızlandıkça habercilik de hızlanmıştır bu durum da
‘basın-yayın organlarının yeni birimler oluşturmalarını gerektirmiştir. Yapılanmadaki çok
yönlülük, yeni maddi yükler getirmiş, harcamalar sürekli artış göstermiştir. Çağdaş araç ve
gereçleri sağlamadaki zorluklar da haber ajanslarının kurulmasına ve yaygınlaşmasına ivme
kazandırmıştır’ (Basının Doğuşu ve Gelişimi, 2011: 27-28).
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7. Bölümün Soruları
1.

Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.

.............açısından incelendiğinde haberleşmede gazetenin ilk örneği olarak kabul edilen elle
yazılan duvar gazetelerinden bahsedilmekte; Flavius Josephe gibi araştırmacılar ‘Babilonyalılarda kamu
ile ilgili olayları günü gününe yazan vakanüvislerden ve bunları duvar gazetesi halinde şehrin çeşitli
yerlerine asan görevlilerden söz etmektedir.
a) İlk Çağ
b) Orta Çağ
c) Yakın Çağ
d) M.Ö 1500
e) M.S 1200
2.Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Acta Diurna’lar bu günkü gazetelerin atası sayılmaktadır. Bu bakımdan genel anlamda
haberleşme sanatını düzenleyenlerin..........olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan sonra Epistolier denilen,
resmi veya yarı resmi mektup yazarları ortaya çıkmıştır.
a) Çinliler
b) Mısırlılar
c) Sümerler
d) Romalılar
e) Asurlar
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3.Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
İlk gazeteler 1600 lerin başında Londra’da ve Avrupa’nın Paris, Amsterdam, Viyana gibi büyük
şehirlerinde çıkarılmaya başlamıştır. İlk günlük gazeteyse Leipziger Zeitung’tur ve..........’ta basılmıştır.
Gazetelerden önce, el yazmalı dönemde özel mektuplaşmalar gazetenin işlevini görmektedir
a) 1550
b) 1660
c) 1400
d) 1700
e) 1600
4 Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
XVII. yüzyıl, basının gelişmesi yaygınlaşması bakımından da başlı başına bir özelliğe sahiptir.
Çünkü ilk ..............de bu yüzyılda kurulmuştur
a) gazeteler
b) matbaalar
c) kütüphaneler
d) dergiler
e) yayınevleri
5. Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Osmanlıda 1820’li yıllar ve sonrasında Basın ‘dan bahsedebilmek mümkün hale gelmiştir; o
dönemde .........ilk yerli gazete olarak kaydedilenVekayi-i Mısriye yayın hayatına başlamıştır.
a) Arapça
b) Farsca
c) Fransızca
d) Osmanlıca
e) Türkçe
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6 Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I. 21. yüzyılda yaşayan insanlar için gazete oldukça olağanlaşmış hatta bazılarına göre eskimiş
bir iletişim aracıdır
II. Günümüzde özellikle dijital teknolojileri kullanan kişiler tarafından gazetelerin basılı
nüshalarından ziyade internet siteleri ya da sosyal medya hesapları takip edilmektedir.
III. Öte yandan İlk Çağ açısından incelendiğinde haberleşmede gazetenin ilk örneği olarak kabul
edilen elle yazılan duvar gazetelerinden bahsedilmekte;
IV. Flavius Josephe gibi araştırmacılar ‘Babilonyalılarda kamu ile ilgili olayları günü gününe
yazan vakanüvislerden ve bunları duvar gazetesi halinde şehrin çeşitli yerlerine asan görevlilerden söz
etmektedir.’
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d ) II ve IVe) I, II, III ve IV
7 Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I. Eski Yunan sitelerinde günlük olaylarla ilgili haberleşmenin nasıl yapıldığı hakkında kesin
bir bilgi bulunmamakla birlikte Agora adı verilen meydanlarda elde edilen haberleri ‘halka bağırarak
bildiren ve bunların tartışmasını yapan görevlilerin varlığı bilinmektedir.
II. Bu sitelerde tarihi olayların yazıldığı Oriler ile günlük olayların yazıldığı Efimeritler ilkel
gazete niteliğindedir.’
III. Bununla birlikte ‘Atina’da Solon, Sparta’da Lykurgos yasalarıyla tanrılara sövülmesi
yasaklanmış, ahlaka, dine ve siteye zarar verici nitelikte yayın yapanlara cezalar uygulanmıştır.’
IV. Gazetelerle ilgili bilinen bir diğer uygulama da Mısır ile ilgilidir.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d ) II ve IV
e) I, II ve III
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8. Aşağıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?
I. M.Ö. 59 yıllarında yine Sezar’ın buyruğuyla halkı ilgilendiren günlük önemli olayları
kapsayan (Acta Diurna) adıyla bildiriler yayımlandığına dair kesin bilgiler mevcuttur.
II. Acta Diurna’daki haberleri toplayan özel görevliler vardı.
III. Toplanan haberler de yetkili makamların resmen verdiği bilgilere dayanıyordu.
IV. Bir çeşit duvar gazetesi olan Acta Diurna’lar halkın görebileceği şekilde, sadece kentin belli
başlı yerlerine asılıyordu.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız IV
d ) II ve IV
e) I, II ve III
9. Aşağıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?
I. İlk gazeteler 1600 lerin başında Londra’da ve Avrupa’nın Paris, Amsterdam, Viyana gibi
büyük şehirlerinde çıkarılmaya başlamıştır.
II. İlk günlük gazeteyse Der Bild Zeitung’tur ve 1660’ta basılmıştır.
III. Gazetelerden önce, el yazmalı dönemde özel mektuplaşmalar gazetenin işlevini
görmektedir.
IV. 1500’lü yıllarda bu özel mektuplar basılmış ve ilk haber kitapları olmuşlardır.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız IV
d ) II ve IV
e) I, II ve III
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10. Aşağıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?
I. Osmanlıda 1820’li yıllar ve sonrasında Basın ‘dan bahsedebilmek mümkün hale gelmiştir; II.
Türkçe ilk yerli gazete olarak kaydedilenVekayi-i Mısriye yayın hayatına başlamıştır.
III. Vekayi-i Mısriye gazetesinden üç yıl sonra 1831 yılında da II. Mahmut tarafından
İstanbul’da kendi resmi gazetesi olan Takvim-i Vekayi gazetesini yayınlatılmıştır.
IV. İlk dönemlerde gazete yayımının kitaba eşit olduğu belirtilmektedir.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız IV
d ) II ve IV
e) I, II ve III

7. Bölüm Sorularının Cevapları
1)a-2)d-3)b-4)d-5)e-6)e-7)e-8)c-9)b-10)c
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; gazetelerin ilk örnekleri, ortaçağda gazeteler, türkiye’de gazeteciliğin
başlangıcı, haber ajanslarının doğuşu konularına giriş yapılmıştır.

113

8. ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MEDYAYA GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Dünya küçülerek bir köy haline geliyor



Teknolojik yenilikler



Kitle iletişimi ve telecrasıa



Üstmetin ve metinlerarasılık



Elektronik kültürde kitap
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Elektrik ve elektronik medya nasıl bir süreç içinde yaygınlaşmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

DÜNYA
KÜÇÜLEREK İlgili konu hakkında fikir
BİR
KÖY
HALİNE sahibi olunacaktır.
GELİYOR
İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

TEKNOLOJİK
YENİLİKLER
KİTLE İLETİŞİMİ
TELECRASIA

VE

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

İlgili konu hakkında fikir
ÜSTMETİN
VE
sahibi olunacaktır.
METİNLERARASILIK
ELEKTRONİK
KÜLTÜRDE KİTAP

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
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Anahtar Kavramlar


Dünya küçülerek bir köy haline geliyor



Teknolojik yenilikler



Kitle iletişimi ve telecrasıa



Üstmetin ve metinlerarasılık



Elektronik kültürde kitap
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8. ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MEDYAYA GİRİŞ
Elektrik ve elektronik medyanın ortaya çıktığı dönem insanlık tarihi açısından da çok
sayıda önemli olayın gerçekleştiği 19. ve 20. yüzyıldır. Bu dönem sanayileşme artmış, üretim
biçimi ve ilişkileri değişmiş; ekonomik ve sosyo-politik nedenlerle büyük dünya savaşları ve
izleyen süreçte çift kutuplu dünya ve soğuk savaş dönemleri yaşanmıştır. Bütün bu süreçlerde
iletişim ve teknolojideki yenilikler de hem koşullardan etkilenmiş, hem de koşulları
etkilemişlerdir (Mc Neil, 2001).

8.1. Dünya Küçülerek Bir Köy Haline Geliyor
Tipografik kültür zaman içerisinde, teknolojik gelişmelerle yerini elektrik ve elektronik
kültüre bırakmıştır. Bu büyük değişim 1800’lerin ortalarına rastlamaktadır. Artık haberlere
ulaşmak için ulaklara, lokomotiflere daha az gerek duyulmaktadır. Elektrikli telgrafın
bulunması tipografinin iletişimdeki mutlak gücünü sarsan ilk buluştur. Elektrik medya kültürü
böylece başlamıştır. Telgrafla birlikte insanlar yavaş yavaş yeni bir kültüre geçmişlerdir. Artık
zaman ve mekanın öneminin azaldığı, dünyanın küçülerek bir “köy” e dönüştüğü bir döneme
girilmiştir. Bu, bir nevi eski sözlü döneme dönüşe benzetilmektedir. Ong’a göre bu yeni
dönemin iletişim araçları dönemin insanını yeni bir sözlü döneme sokmuştur. Bu dönemin eski
sözlü döneme göre bazı farklılıkları vardır. Eskisinin kısmen oluşturduğu aidiyet duygusunu
yenisi daha da arttırmış. McLuhan bunu “evrensel köy” olarak adlandırmaktadır. Bilgiye birçok
yoldan aynı anda ulaşma imkanı ortaya çıkmıştır. Çok uzun mesafeler ötesinde olan olayların
haberleri çok kısa bir zaman içerisinde dünyanın her yerine ulaşır hale gelmiştir (Baldini, 2000:
87-88).
Yüzyıllar boyunca bilinen bütün kültürel formların, daha ileri ve
karmaşık bir bütün olan bu yeni dönem, Ong tarafından "ikici sözlü kültür"
dönemi olarak adlandırılmaktadır. Birinci ve ikinci sözlü kültür arasında
benzerlikler kadar farklılıkların da olduğu bir gerçektir. Bu dönemin temel
belirleyicisi olan televizyon, tıpkı birinci sözlü kültürde olduğu gibi sese ve
görüntüye dayanırken, aradaki fark hedef kitlenin niteliğinden
kaynaklanmaktadır. İlk dönemde konuşmacı, dinleyicileri ile doğrudan
ilişkiye girip doğal bir grup bilinci oluştururken, televizyon aktörü, aynı sözel
taktikleri-sözlü kalıpları, mimik ve jestleri- kullanarak aynı anda milyonlarca
ama hiç görmediği bir izleyici kitlesine hitap etmekte ve sanal bir grup bilinci
yaratmaktadır (Batuş, 2006: 189) .
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8.2. Teknolojik Yenilikler
19. ve 20. Yy’larda bilimsel gelişim büyük bir ivme kazanmıştır. Tüm bu gelişimler
kültürün değişimi ve dönüşümünü tetiklemiştir (Baldini, 2000: 89).
Geçtiğimiz yüzyılda ortaya çıkan; telgraf, telefon, radyo, televizyon,
bilgisayar gibi teknolojik yenilikler, insanın hem maddi hem de manevi
dünyasını tamamen değiştirirken, sözlü, yazılı ve basılı kültürün yanı sıra,
iletişimin elektronik aygıtlar aracılığı ile gerçekleşen yeni bir kültürel yapı
oluşturmuştur (Batuş, 2006: 188).
1832’de Samuel Morse’un telgrafı, sonrasında 1895’te Marconi’nin telsizi bulması
binlerce kilometre uzaklıktaki şehirlerle haberleşebilmeyi mümkün kılmıştır. İlk başlarda kısıtlı
mesafelerde iletişim sağlayabilen telefon, teknolojik donanınım geliştirilmesiyle mesafe kısıtını
tamamen ortadan kaldırmıştır. Sonrasında Graham Bell ve Meucci’nin telefonu, Edison’un
1877 fonografı ve Lumierre kardeşlerin 1895’te sinemayı buluşlarıyla bu değişim ve dönüşüm
aralıksız sürmüştür. Aynı zamanda 19. y.y’da, basım teknolojisinin gelişimde de önemli
aşamalar kaydedilmiştir. Kağıdın makineleşerek üretimi başlamıştır. Teknolojik gelişmeler
sayesinde maliyetler önemli ölçüde düşmüştür. Ottmar Merghentahler’in Linotip adı verilen
makineyi buluşu da dizgide önemli aşama kaydedilmesini sağlamıştır. 1900’lere
gelindiğindeyse bu yeniliklere radyo, televizyon, bilgisayar ve fotokopi gibi teknolojik
yeniliklerin de eklenmesiyle büyük bir dönüşüm yaşanmıştır (Baldini, 2000: 89).
Melies 1902 yılında “Aya Yolculuk” adlı filmini çekmiştit. Sinema başlangıcından
itibaren 30 yıl kadar sessiz olarak ürünler vermiştir. 1927 de ilk sesli film yapılmış ve
sonrasında sessiz film yapımı birkaç yıl içinde sona ermiştir. Çizgi filmlerse 1906-1907 yılları
arasında başlamıştır. Sinema doğduğu ilk andan itibaren kitlelere kendine çekmiş bir iletişim
aracıdır. Tiyatroya gidemeyen sınıflar için iyi bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Sinema
salonlarının sayısı kısa bir süre içerisinde artmıştır. Sadece New York’ta, 1908 yılındaki salon
sayısı on bindir. Radyo yayını ilk olarak 1920’de ABD’de ve Hollanda’da yapılmıştır.
Sonrasında İngiltere ve İtalya’da da Radyo yayınına başlanmıştır. Radyonun gelişimi çok kısa
bir sürede gerçekleşmiştir ve birkaç yıl içerisinde milyonlarca dinleyiciye ulaşmıştır. 20 yıl
sonrasında radyo üretimi 3 katı seviyesine yükselmiştir. ABD’de radyo sayısı 1922’de 100000
adetken 3 yıl içinde bu sayı iki buçuk milyona çıktı. İlk Tv yayını Londra’da 2 Kasım 1936
yılında yapılmıştır. 1930’lu yılları radyonun, 1960’lı yılları ise televizyonun yükseliş yılları
olarak görmek mümkündür. Televizyon ağının gelişmesi İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına
denk gelmektedir. 1960’lı yıllara gelindiğinde ABD’de toplam 55 milyon televizyon
bulunmaktadır. UNESCO’nun istatistiklerine göre 1980 yılında dünya genelindeki televizyon
sayısı 500 milyondur. İlk hesap makinesi (ENIAC) 1946 yılında yapılmıştır. Bu icat
bilgisayarın başlangıcı sayılmaktadır. 1947’de transistör üretilmiştir. 1948’de 33 devirli,
sonrasında 1950’lerde streofonik plaklar yapılmıştır. 1960’larda lazer ışığı bulunmuş ve
telekominikasyon için uydu kullanılmaya başlanmıştır. Bu gelişmeleri fotokopi makinası ve
video kasetler takip etmiştir (Baldini, 2000: 90- 91).
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8.3. Kitle İletişimi ve Telecrasia
İletişimdeki mühim değişiklikler tüm iletişim köklü değişikliklere uğratmıştır. Bir
teknolojik değişiklik tüm iletişim dünyasını eskisinden çok farklı bir konuma getirmiştir. 19 ve
20. Yy’larda ki elektrik-elektronik buluşlar kitle iletişim fenomeninin yarattı. Artık insanlar
aynı mesajı dünyanın farklı yerlerinden, aynı anda görebiliyor, duyabiliyor, okuyabiliyordu.
Kitle iletişim araçları insanların eğitimden, serbest zaman, eğlenceye kadar hayatlarındaki her
şeyi değişime uğratmıştır. Gilbert Seldes’e göre basılı iletişim araçları daha bireyseldir, yavaş
kullanılır ve yayılması da yavaştır, tüketici için pahalıdır fakat üretimi ucuzdur. Elektronik
iletişim araçlarıysa eğitime gerek kalmaksızın kullanılabilmektedir, çabuk yayılırlar, üretimleri
pahalı fakat tüketici için ucuzdur, çoğunluğa hitap eder (Baldini, 2000: 91-92).
Kitle İletişim Araçları çokça eleştiriye maruz kalmıştır. Kitle iletişima araçları içinde en
yoğun eleştirilen ise televizyondur. Televizyon eleştirel düşünce ve insani bilinç için bir
düşman olarak görülmüştür. McLuhan sinemanın içeridiği imgelem ve hikayeden dolayı
kitaplarla benzerliğinin olduğunu söyler ve kitap okumanın da sinema filmi izlemenin de yalnız
yapılan bir eylem olduğunu belirtir. Televizyonsa böyle değildir. Televizyon izleyicisi bu
anlamda el yazmalı kültürün insanına benzer. Televizyonun insanları hipnotize edici bir gücü
vardır. Televizyonda görüntüler birbiri ardına sıralanır ve izleyiciye düşünme fırsatı verilmez.
Ayrıca televizyon tüketim odaklı bir toplum inşa eder. Televizyonun yaygınlaşmasıyla birlikte
onun siyasi bir araç olarak işlev görebileceği farkedilmiş ve seçmen algısı bu yolla ölçülmüşyönlendirilmiştir. Televizyonun siyasi yaşamın içerisine girmesi “Telekrasi” sözcüğüyle
kavramlaştırılmıştır. Televizyon politikacılar için kısa sürede, halka hitap edecekleri cazip bir
platform haline dönüşmüştür. Spin-doctor doktor olarak adlandırılan yandaş gazetecilik ortaya
çıkmıştır. Burada amaçlanan seçmen üzerinde uygun söz ve hareketlerle gerekli etkiyi yaratarak
onların desteğini kazanmaktır (Baldini, 2000: 92-94).

8.4. Üstmetin ve Metinlerarasılık
Zaman içinde metinler değişmiştir. Kitaplar, fiziksel boyutu olan metinlerken,
elektronik kültürde bu durum da değişmiştir. Daha dolaylı metinler ortaya çıkmıştır ve bu
metinler de üstmetin kavramının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Birbiriyle bağlantısı olan
metinler üstmetni oluştururlar. Üstmetin metinlerin birbirleriyle birleşmesini zorunlu kılar,
onlar tek başına anlamsız hale getirir. George Landaw üstmetnin merkezi izleyenin kafasında
olduğunu söyler. Üstmetin okuyucu merkezlidir. Çizgisel bir okumanın dışında bir eylem söz
konusudur. Okunan bir metnin başka metinlerle bağlantısı sağlanabilir, böylelikle o metne
açıklamalar getirilebilir (Baldini, 2000: 95-97).
‘Metinlerarasılık’ terimi, ilk defa Julia Kristeva tarafından, bir metinin (mesela bir
roman, şiir veya tarihsel belgeselin) kendi başına yeterli ve bağımsız varlığa sahip olmadığını,
fakat başka metinlerden hareketle üretildiğini anlatmak için kullanıldı.” (Edgar, 2007, s. 188).
Edgar’ın (2007, s.188) da belirttiği gibi,
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Metinlerarasılık hiçbir metnin ona ilişkin devam eden yorumlama ve yeniden
yorumlama faaliyetinin dışında var olamayacağı tezi biçiminde anlaşılabilir. Bu durumda metne
ilişkin hiçbir nihai okuma olamaz, zira her okuma yeni bir metin doğurur ve bu da, orijinal
metnin yorumlanacağı çerçevenin bir parçası haline gelir.
Metinlerarasılık açısından düşünüldüğünde eski pek çok sanat eserinde de olguya
rastlanmasının mümkün olacağı ve fakat elektronik kültürün okuyucu/izleyiciyi kendinden
önceki kültürün insanlarından daha kolay bir biçimde ve daha geniş bilgiye erişebilir kılmasıyla
bilrikte elektronik kültürün olanaklarıyla metinlerararasılık kavramının daha da öne çıkan bir
kavram olarak değerlendirilebileceğini söylemek mümkündür.

8.5. Elektronik Kültürde Kitap
Elektronik kültür, kitap için bir tehdit ortamı oluşturmakta oluşu tartışmalı bir konudur.
Neil Postman kitabın televizyon tarafından yok edilmekte olduğunu kaydeder. Okuma yazma
oranında ve okuma alışkanlığında azalma söz konusu olmuştur. Robert Escarpit elektronik
medyanın kitaptan daha ucuz ve çekici olduğunu belirtir. Kitabın gelecekte de varlığını devam
ettireceğini savunanlar da vardır. Mesela Ong, genelde iletişim dünyasındaki bir yeniliğin bir
öncekini yok ettiği düşüncesinin yaygın olduğunu, bunun gerçeği yansıtmadığını savunur.
Kitapların sayıları artmaktadır ve eski kitapların yenilerinin basıldığını görmekteyizdir. Ong
basım sayılarının her yıl bir öncekine göre artacağını düşünmüştür. Fakat kitapların niteliği
değişeceğini, klasik tipolojik kitapların yerini konuşan kitapların alacağını söylemiştir. E.L.
Eisenstein matbaanın etkilerinin 1400’erden beridir hissedildiğini ve bunun hala devam ettiğini
söylemektedir. Gerçekçi bir bakış açısıyla bakarsak kitabın saygınlığını kabul etmeliyiz fakat
elektronik kaynakları da yok saymamalıyız. Laeng kitabın geleceğinin olup olmamasının yine
kitabın kendisinde olduğunu söylemektedir. Kitabın çekiciliği ve harekete geçirme özelliği
bilinçli bir şekilde kullanılır ve çocukluktan itibaren okuma alışkanlığı kazandırılırsa, kitapların
gücünü koruyacağını düşünmektedir (Baldini, 2000: 98).
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8. Bölüm Soruları
1.

Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.

Elektrik ve elektronik medyanın ortaya çıktığı dönem insanlık tarihi açısından da çok sayıda
önemli olayın gerçekleştiği .................... yüzyıldır. Bu dönem sanayileşme artmış, üretim biçimi ve
ilişkileri değişmiş; ekonomik ve sosyo-politik nedenlerle büyük dünya savaşları ve izleyen süreçte çift
kutuplu dünya ve soğuk savaş dönemleri yaşanmıştır. Bütün bu süreçlerde iletişim ve teknolojideki
yenilikler de hem koşullardan etkilenmiş, hem de koşulları etkilemişlerdir
a) 15. ve 16.
b) 19. ve 20.
c) 17. ve 18.
d) 14. ve 15.
e) 13. ve 14.
2.Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Tipografik kültür zaman içerisinde, teknolojik gelişmelerle yerini .................kültüre bırakmıştır.
Bu büyük değişim 1800’lerin ortalarına rastlamaktadır. Artık haberlere ulaşmak için ulaklara,
lokomotiflere daha az gerek duyulmaktadır. Elektrikli telgrafın bulunması tipografinin iletişimdeki
mutlak gücünü sarsan ilk buluştur.
a) elektrik ve elektronik
b) yazılı
c) sözlü
d) basılı
e) tipokrafik

123

3.Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
................birlikte insanlar yavaş yavaş yeni bir kültüre geçmişlerdir. Artık zaman ve mekanın
öneminin azaldığı, dünyanın küçülerek bir “köy” e dönüştüğü bir döneme girilmiştir. Bu, bir nevi eski
sözlü döneme dönüşe benzetilmektedir. Ong’a göre bu yeni dönemin iletişim araçları dönemin insanını
yeni bir sözlü döneme sokmuştur. Bu dönemin eski sözlü döneme göre bazı farklılıkları vardır.
a) Telefonla
b) Matbaayla
c) Telgrafla
d) Faksla
e) Televizyonla
4. Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
1832’de ...............’un telgrafı, sonrasında 1895’te Marconi’nin telsizi bulması binlerce
kilometre uzaklıktaki şehirlerle haberleşebilmeyi mümkün kılmıştır.
a) Samuel Morse
b) Edison
c) Graham Bell
d) Meucci
e) Ottmar Merghentahler
5. Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Radyo yayını ilk olarak 1920’de ABD’de ve.............’da yapılmıştır.
a) Almanya
b) İtalya
c) Hollanda
d) İngiltere
e) Fransa
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6. Aşağıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?
I. Elektrik ve yazılı medyanın ortaya çıktığı dönem insanlık tarihi açısından da çok sayıda
önemli olayın gerçekleştiği 19. ve 20. yüzyıldır.
II. Bu dönem sanayileşme artmış, üretim biçimi ve ilişkileri değişmiştir.
III. Ekonomik ve sosyo-politik nedenlerle büyük dünya savaşları ve izleyen süreçte çift kutuplu
dünya ve soğuk savaş dönemleri yaşanmıştır.
IV.Bütün bu süreçlerde iletişim ve teknolojideki yenilikler de hem koşullardan etkilenmiş, hem
de koşulları etkilemişlerdir
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız IV
d ) III ve IV
e) ) I, II, III ve IV
7 Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I. Tipografik kültür zaman içerisinde, teknolojik gelişmelerle yerini elektrik ve elektronik
kültüre bırakmıştır.
II. Bu büyük değişim 1200’lerin ortalarına rastlamaktadır.
III. Artık haberlere ulaşmak için ulaklara, lokomotiflere daha az gerek duyulmaktadır.
IV. Cep telefonun bulunması tipografinin iletişimdeki mutlak gücünü sarsan ilk buluştur.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız IV
d ) I ve III
e) ) I, II, III ve IV
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8. Aşağıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?
I. Tipografik kültür dönemin eski sözlü döneme göre bazı farklılıkları vardır.
II. Eskisinin kısmen oluşturduğu aidiyet duygusunu yenisi daha da arttırmıştır.
III. McLuhan bunu “evrensel şehir” olarak adlandırmaktadır.
IV. Bilgiye birçok yoldan aynı anda ulaşma imkanı ortaya çıkmıştır. Çok uzun mesafeler
ötesinde olan olayların haberleri çok kısa bir zaman içerisinde dünyanın her yerine ulaşır hale gelmiştir
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d ) I ve II
e) ) I, II, III ve IV
9. Aşağıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?
I. Yüzyıllar boyunca bilinen bütün kültürel formların, daha ileri ve karmaşık bir bütün olan bu
yeni dönem, Ong tarafından "ikici sözlü kültür" dönemi olarak adlandırılmaktadır.
II. Üçüncü ve dördüncü sözlü kültür arasında benzerlikler kadar farklılıkların da olduğu bir
gerçektir.
III. Bu dönemin temel belirleyicisi olan televizyon, tıpkı birinci sözlü kültürde olduğu gibi sese
ve görüntüye dayanırken, aradaki fark hedef kitlenin niteliğinden kaynaklanmaktadır.
IV. İlk dönemde konuşmacı, dinleyicileri ile doğrudan ilişkiye girip doğal bir grup bilinci
oluştururken, televizyon aktörü, aynı sözel taktikleri-sözlü kalıpları, mimik ve jestleri- kullanarak aynı
anda milyonlarca ama hiç görmediği bir izleyici kitlesine hitap etmekte ve sanal bir grup bilinci
yaratmaktadır
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d ) I ve II
e) I, II, III ve IV
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10. Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I. 19. ve 20. Yy’larda bilimsel gelişim büyük bir ivme kazanmıştır. Tüm bu gelişimler kültürün
değişimi ve dönüşümünü tetiklemiştir.
II. Geçtiğimiz yüzyılda ortaya çıkan; telgraf, telefon, radyo, televizyon, bilgisayar gibi
teknolojik yenilikler, insanın hem maddi hem de manevi dünyasını tamamen değiştirirken, sözlü, yazılı
ve basılı kültürün yanı sıra, iletişimin elektronik aygıtlar aracılığı ile gerçekleşen yeni bir kültürel yapı
oluşturmuştur
III. 1832’de Samuel Morse’un telgrafı, sonrasında 1895’te Marconi’nin telsizi bulması binlerce
kilometre uzaklıktaki şehirlerle haberleşebilmeyi mümkün kılmıştır.
IV. İlk başlarda kısıtlı mesafelerde iletişim sağlayabilen telefon, teknolojik donanınım
geliştirilmesiyle mesafe kısıtını tamamen ortadan kaldırmıştır.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d ) I ve II
e) I, II, III ve IV

8. Bölüm Sorularının Cevapları
1)b 2)a 3)c-4)a-5)c-6)a-7)d- 8)c-9)b-10)e

127

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; dünya küçülerek bir köy haline geliyor, teknolojik yenilikler, kitle iletişimi
ve telecrasıa, üstmetin ve metinlerarasılık, elektronik kültürde kitap konularına giriş yapılmıştır.
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9. FOTOĞRAFIN TARİHİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Fotoğrafın Erken Tarihi



17. Yüzyıldan Sonra Fotoğraf



İlk Savaş Fotoğrafları



İlk Toplumsal Belgeci Fotoğraflar



Osmanlı İmparatorluğunda Fotoğraf
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Fotoğraf ile resim arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?

2)

Fotoğrafın yaklaşık 200 yıllık tarihinde yaygınlaşması nasıl mümkün olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
FOTOĞRAFIN
TARİHİ

ERKEN İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

17. YÜZYILDAN SONRA İlgili konu hakkında fikir
FOTOĞRAF
sahibi olunacaktır.
İLK
SAVAŞ İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.
FOTOĞRAFLARI
İLK
TOPLUMSAL İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.
BELGECİ
FOTOĞRAFLAR
OSMANLI
İMPARATORLUĞUNDA
FOTOĞRAF

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
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Anahtar Kavramlar


Fotoğrafın Erken Tarihi



17. Yüzyıldan Sonra Fotoğraf



İlk Savaş Fotoğrafları



İlk Toplumsal Belgeci Fotoğraflar



Osmanlı İmparatorluğunda Fotoğraf
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9. FOTOĞRAFIN TARİHİ
Algan’a göre insanlık ‘binlerce yıldan beri çevresinde gördüklerini bir biçimde çizmek,
görüntülemek’ ihtiyacı içindedir. Binlerce yıllık geçmişi olan resim sanatı, ‘insanların
çevrelerinde gördüklerini, doğada var olanları kaydetme ve gelecek kuşaklara aktarmanın’
yollarından biri olmuştur. Öte yandan sanayi devrimi ve onu izleyen bilimsel keşiflerle birlikte
‘1800’lü yılların ilk çeyreğinde görüntüleri kaydetmenin bir başka yolu’ da ortaya çıkmıştır.
Bu yolla ‘insan gözünün görebildiği her şeyi kusursuz bir biçimde, aynı insan gözünün gördüğü
gibi, iki boyutlu bir yüzeye doğru perspektifle’ aktarmak mümkün olmaktadır. ‘Bir araç, bir
başka deyişle, fotoğraf makinesi kullanılarak görüntüleri kaydetmenin yolu fotoğraf olarak’
isimlendirilmiştir (Algan, t.y. 1).
Fotoğraf süreç içinde teknik bir anlatımdan kültürel bir üretime dönüşmüştür:
Bulunuşundan 21.yüzyıla uzanan süreç içerisinde fotoğrafın, teknik
bir anlatımdan sanata dönüşmesinin yanı sıra tarihsel anlatımların da öznesi
olması kültürel anlamda önemli görülmüştür. Olayların ve anların bir
kopyasını üreten fotoğraf, tekniğin olanaklarıyla tarihin nesnel olarak yeniden
üretilmesini sağlamıştır. Bu bağlamda fotoğrafın bir sanattan çok onu
önceleyen teknolojiler gibi tarihin analojik bir kopyasını üreten yeni bir araç
gibi görülmesi kaçınılmaz olmuştur. (Özel Sağlamtimur, 2013: 237).

9.1. Fotoğrafın Erken Tarihi
Gök’ün (2016) de belirttiği üzere fotoğrafın tarihindeki ‘önemli araçlardan olan camera
obscura, (Camera=Oda, Obscura= Karanlık) optik, perspektif gibi gelişmeler, fotoğrafa
bilimsel ve sanatsal katkı’ sunmuşlardır. Erken dönem açısından değerlendirildiğinde M. Ö. 5
yy’da Çinli bir filozof olan Mo Ti tarafından ‘ışık veya objelerin hareket etmesi halinde,
gölgenin hareket edebileceğini’ durumunun bulunması önemlidir. İzleyen yüzyılda ‘Aristotle
güneş tutulmasını, ışığın küçük bir aralıktan geçerek bir zemin üzerinde hilal biçiminde
görüntüyü gözlemler.’ Bahsedilen filozofların yanı sıra değinilmesi gereken bir diğer önemli
isim de İbn Heysem’dir. ‘13. yy. da matematikçi İbn Heysem (Alhazen) Camera Obscura
aracılığı ile ışığın doğrusal nitelik kazandığını tespit eder.’ (Gök, 2016: 45-46). Görsel sanatlar
için önemli bir diğer olgu da perspektiftir:
14.yy. da perspektif bulunmuş, resimde, mimaride gelişmeler kaydedilmiş ve en
önemlisi bireyin ifade biçimi, bilim ve sanat çevrelerinde kabul görmeye başlamıştır. Yazar
Francis Bacon, Camera Obscura üzerinde araştırmalar yapar ve bilgi olarak dile getirerek, bilim
dünyasında önem kazanmasına katkı sağlar. Leonardo Da Vinci 1500’lü yıllarda Camera
Obscura ile tasarladığı karanlık oda ile ilgili gözlemlerini ifade eder. Perspektif bilgilerini ilk
ortaya koyan Giotto di Bondone, kendisinden önceki ressamlara göre gerçeğe en yakın resimler
yapar ve nesneleri gördüğü gibi bir yüzey üzerine çizer. Perspektifi matematiksel temelle
oturtan mimar, heykeltıraş, ressam ve müzisyen Leone Battista Alberti, tek gözün bakış konisi
yöntemini kullanır. “Resim Üzerine” adlı kitabında üç boyutlu görüntünün iki boyuta
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çizilmesinin kurallarını açıklar ve ‘Yapı Sanatının On Kuralı’ adlı eserinde antik yapı
kurallarına olan bağlılığını ifade eder. Floransa’lı, Filippo Brunelleschi mimaride bir öncü
olarak tanınır, Roma dönemi mimari ögeler kullanır ve sonrakilerini etkiler. Gerekli
matematiksel araçları sanatçıların eline Brunelleschi verir. 16. yy. ortalarında camera
obscura’ya mercek-objektif ve netleme düzeneği eklenerek, daha parlak ve keskin bir görüntü
elde edilir. Cam üzerindeki ince kâğıda düşürülen görüntü elle çizilir ve sanatçılar tarafından
kullanılmaya başlanır (Gök, 2016: 45-46).

9.2. 17. Yüzyıldan Sonra Fotoğraf
17. yüzyılda fotoğraf açısından önemli bir gelişme ‘toz gümüş nitratın güneş altında
karardığı’nın ‘bilimsel olarak’ ispatlanmasıdır.
1727 yılında Alman bilim insanı Johann Heinrich Schultze gümüş nitrat dolu şişelerin
üzerine ışık geçirmeyen nesneleri koyarak bu şekillerin şişelerin içindeki kimyasal maddelerin
üzerinde oluşmasını sağladı. Ancak bunlar tespit edilemedikleri, bir başka deyişle kararmaları
durdurulamadığı için bir süre sonra kendiliklerinden karararak silinip gidiyorlardı. Bu
çalışmalardan yaklaşık elli yıl kadar sonra İsveçli kimyager Carl Scheele, ışık görmüş gümüş
tuzlarının kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra kararmalarının durdurulabileceğini
buldu.1800’lerin başında da İngiliz bilim insanları da benzeri çalışmalar yapıyorlardı.
Wedgewood, üzerine gümüş nitrat sürülmüş kâğıt parçalarını kullanarak bunların üzerinde
fotografik görüntüler oluşturuyordu. Ancak saptama (tespit) banyosu olmadığı için bu
görüntüler de kendiliklerinden karararak yok oluyorlardı. 1820’lerde Fransız bilim insanı
Joseph Nicéphore Niepce (7 Mart 1765 - 5 Temmuz 1833) ilk kez bir aygıt aracılığıyla
oluşturulan görüntüyü, iki boyutlu bir düzlem üzerine kaydetti. Niepce, kurşun kalay alaşımlı
bir plaka üzerini bir tür asfaltla (bitümen) kaplamış ve yaklaşık sekiz saatlik bir pozlama
sonucunda ilk fotoğrafı elde etmişti. Bu fotoğraf, ilk olmasına karşın ticari boyutu yoktu. 1839
yılında ticari anlamda başarılı bir sistem geliştirecek olan Jaques Louis Daguerre ve Niepce
1827 yılından itibaren birlikte çalışma kararı aldılar. Daguerre bir ressamdı ve Camera
Obscura’yı o dönemde bir çok ressamın yaptığı gibi resim yapmakta kullanıyordu. Daguerre
gümüş iyodür ile yaptığı görüntü kaydı çalışmaların sürdürdü ve çalışmalarında oldukça
ilerledi. Elde ettiği sonuçları 19 Ağustos 1839 tarihinde Fransız Bilimler Akademisi aracılığıyla
duyurdu ve bu buluşun adı “Daguerrotype” olarak anılmaya başlandı. (Algan, t.y: 3).
Jaques Louis Daguerre ve Joseph Nicéphore Niepce gibi önemli diğer iki isim de
Hippolyte Bayard ve Sir j. Herschel’dir.
1838’de Hippolyte Bayard (1801–1887) (…) kağıt üzerine görüntü elde etmeyi başardı.
Bayard, Daguerre yönteminin açıklanmasından bir ay önce, 30 parçalık tarihin ilk fotoğraf
sergisini açtı. Öte yandan İngiliz astronom Sir j. Herschel, gümüş karbonatla duyarlaştırılmış
kağıt üzerine ilk fotoğrafını 29 Ocak 1839’da çeker ve saptamayı hiposülfit ile yapar. Mart
1839’da Kraliyet Akademisine bir bildiri sunar ve 23 adet fotoğraf sergiler. ‘Fotoğraf’,
‘negatif’, ‘pozitif’, ‘snapshot’ gibi sözcüklerini de ilk kullanan kişidir. 1839’da cam üzerine
fotoğraf elde etmiş, bazı demir bileşiklerinin ışığa duyarlıklarını tanımlamış, 1842’de ilk mavi
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baskıyı (cyanotype) yapmış ve 1853’te mikrofilmle arşivleme yöntemini tasarlamıştır. (Bajac,
2005; 20). (Gök, 2013: 56).

9.3. İlk Savaş Fotoğrafları
Fotoğraf habercilik açısından da belgecilik açısından da önemli bir yere sahiptir. Uzun
yazıların etkileyemediği kamuoyunu bazen tek bir fotoğraf bilgilendirir ve yönlendirir. Savaş
fotoğrafçılığı olgusu da iletişim açısından önemli bir yerde durmaktadır.
Algan (t.y: 4-5) fotoğraf olgusunun ‘ortaya çıkışından hemen sonra 1846 yılında
Meksika-Amerikan Savaşı’nın fotoğraflandığı’na değinmiştir. Öte yandan bu dönem Kırım
Savaşı ve sonrasındaki Amerikan İç Savaşı da fotoğraflanmıştır. 1853 – 1856 yılları arasında
süren Kırım Savaşı ‘Roger Fenton ve yardımcıları tarafından’ fotoğraflanmıştır. Fenton
tarafından çekilen 360 adet fotoğraf sergilenmiştir ve sergilenen fotoğraflardan ‘fotoğraf
albümleri’ oluşturulmuştur. Fenton ve yardımcılarının yanı sıra bazı fotoğrafçılar da bahsedilen
savaşı fotoğraflamışlardır. ‘Fotografik görüntünün gerçeği olduğu gibi yansıttığı düşüncesi o
yıllardaki kamuoyunu ve politik görüşleri de etkiledi. Fotoğrafın büyük gücü ve iletişim boyutu
anlaşıldığı zaman ise bulunuşunun üzerinden henüz yirmi yıl geçmişti’ (Algan, t.y. 4-5).

9.4. İlk Toplumsal Belgeci Fotoğraflar
Algan, toplumsal belgecilik anlayışına uygun fotoğraf çeken isimler içinde ‘19. yüzyıl
sonu ve 20. yüzyılın ilk yıllarında Jacob Riis ve Lewis Hine’a değinmektedir (Algan, t.y. 5).
Belgesel fotoğrafçılar arasında kuşkusuz ilk anılması gereken adlardan biri Jacob
Riis’dir (1849-1914). Danimarka doğumlu olan Riis, 1870 yılında henüz 21 yaşındayken
Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etti. O dönemde ABD’ye gelen birçok göçmen gibi
madenlerde, gündelik işlerde çalıştı. 1877 yılında New York Tribune adlı gazetede çalışmaya
başladı. Önceleri bu gazeteye yazılar yazan Riis, açlığı, kenar mahallelerdeki sefaleti yazıyla
ifade edemeyeceğini fark etti ve 1888 yılında bir fotoğraf makinesi satın alarak gecekondu
mahallelerini, New York’un gece yaşamını fotoğraflamaya başladı. Gece fotoğraflarının
çekiminde o günlere göre önemli bir yenilik olan flaşı kullanıyordu.
Riis fotoğrafları önceleri çok fazla ilgi görmedi, ancak 1890 yılında yayınlanan kitabı
How Other Half Lives? (Diğer Yarı Nasıl Yaşıyor?) adlı kitabı büyük ilgi gördü. Bu kitabın
yayınlanması, dönemin New York valisi Theodore Rooswelt’in gecekondu mahallelerinde bir
takım iyileştirmeler yapmasına neden oldu.
Algan’a göre, Jacob Riis gibi ‘etkili olan bir başka belgesel fotoğrafçı da’ 26 Eylül 1874
-3 Kasım 1940 yılları arasında yaşamış olan ve sosyoloji eğitimi alan Lewis W. Hine’dır

Lewis W.Hine, sosyoloji eğitimi almıştı. 1901 yılında New York’ta öğretmenliğe
başladı. İlk fotoğraf makinesini iki yıl sonra edindi. 1905 yılında ise ABD’nin giriş kapısı olan
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Ellis Adası’nda göçmenleri fotoğraflamaya başladı. Sözü edilen göçmenler daha iyi bir yaşam
için çok zor koşullarda ABD’ye göçüyordu.

Hine’ın belki de en ses getiren çalışması çocuk işçileri fotoğraflamasıdır. 1908 yılında
Çocuk İşçiler Ulusal Komitesi Hine’ı zor koşullarda çalıştırılan çocukları fotoğraflamakla
görevlendirdi. Sosyoloji eğitimi almış olması ve fotoğrafçılık kariyeriyle Hine bu konu için
biçilmiş kaftandı. Hine neredeyse tüm Amerika’yı dolaşarak çalışan çocukları fotoğrafladı.
Çoğu 10-12 yaşlarında ve önemli bir kısmı göçmenlerin çocuklarıyla ilgili ayrıntılı bir rapor
hazırladı. Bu rapor daha sonraki yıllarda, çocuklar ve çocukların çalışma koşullarının
iyileştirilmesine yönelik çalışmalar için kaynaklık yapacaktı. 1916 yılında ise Amerikan
Kongresi çocukların çalıştırılmasını yasakladı ve çocuk işgücünün kullanılmasına yönelik
önemli düzenlemeler yaptı.
Algan ‘Sosyal Belgeci fotoğraf çalışmalarında önemli kilometre taşlarından biri’ olarak
FSA (Farm Security Administration- Çiftlik Güvenliği Kuruluşu)’ya değinir. Amerika Birleşik
Devletleri’nde Büyük Buhran olarak bilinen 1929 yılındaki ekonomik kriz ‘Amerika’daki tüm
çalışan kesimi’ yoğun olarak etkilemekle birlikte, ‘ekonomik bunalımdan en çok etkilenenler
kırsal kesimlerde yaşayan çiftçilerdi. FSA çiftçilerin bu durumlarını çok sayıda fotoğrafçıyla
belgeledi. 1935 yılında başlayan 1944 yılına dek süren çalışmada yaklaşık 250 bin fotoğraf
çekildi.’ (Algan, t.y. 5-6).

9.5. Osmanlı İmparatorluğunda Fotoğraf
Gök (2013) Ertan’a atıfla Osmanlı İmparatorluğu açısından fotoğrafın bulunuşunun 28
Ekim 1839’da Takvim-i Vekayi gazetesinde duyurulduğunu öte yandan, 15 Ağustos 1841
Ceride-i Havadis gazetesinin 47. sayısında da fotoğrafın bulunuşundan bahsedildiğini
belirtmektedir. Her ne kadar ‘Osmanlı İmparatorluğunda tasvirin yasak olmasından dolayı,
fotoğrafçılık Hıristiyanlar arasında’ yaygınlaşmışsa da Avrupa’daki gelişmelerin Osmanlı
İmparatorluğu tarafından ilgi ile takip edilmesinden dolayı fotoğrafın da Osmanlı açısından
önemli bir yenilik olduğu belirtilebilir. Gök’e göre, II. ‘Abdülhamit’in Harbiye’ye alınacak
öğrencileri fotoğraflarından seçmesi, af kararını verirken mahkûmların fotoğraflarına bakarak
vermesi sarayın, fotoğraftan nasıl yararlandığını’ göstermektedir. Öte yandan İstanbul’da
modernleşmenin simgesi olan Beyoğlu’nda 1850’li yıllardan sonra çok sayıda fotoğraf atölyesi
açıldığı, ‘Osmanlı imparatorluğunun merkezi olan İstanbul’da’ fotoğrafçılığın hızla geliştiği de
belirtilmektedir (Gök, 2013: 61-62).
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Bu gelişmelerin bir sonucu olarak Yıldız Sarayı Kütüphanesi’nde önemli bir koleksiyon
oluşmuştur:
Yıllarca zenginleşen Yıldız Sarayı Kütüphanesi bünyesinde toplam 36535 adet fotoğraf
barındıran 911 albümle büyük bir koleksiyon meydana gelmiştir. Fotoğrafçılar İmparatorluğun
çeşitli bölgelerinde çektikleri fotoğrafları albümler halinde, saraya veya yüksek tabakadan
kişilere sunmuşlardır. Bunların bazıları sipariş üzerine çekildiği bir kısmı ise fotoğrafçıların
kendi öncelikleri doğrultusunda çekip Saraya sundukları anlaşılmaktadır. (Atasoy, 2007; 14)
Bu albümler 1970 sonrasında araştırmacıların hizmetine sunulur. Nurhan Atasoy, “Yadigâr-i
İstanbul” başlığını taşıyan 43 albümden seçtiği 279 İstanbul fotoğrafı ile beş albümden seçtiği
13 İstanbul panoramasını bir kitapta toplayarak 2007’de Akkök yayınlarından araştırmacıların
hizmetine sundu (Gök, 2013: 61-62)
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9. Bölüm Soruları
1.

Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.

Algan’a göre insanlık ‘binlerce yıldan beri çevresinde gördüklerini bir biçimde çizmek,
görüntülemek’ ihtiyacı içindedir. Binlerce yıllık geçmişi olan resim sanatı, ‘insanların çevrelerinde
gördüklerini, doğada var olanları ................yollarından biri olmuştur. Öte yandan sanayi devrimi ve onu
izleyen bilimsel keşiflerle birlikte ‘1800’lü yılların ilk çeyreğinde görüntüleri kaydetmenin bir başka
yolu’ da ortaya çıkmıştır.
a) çözmenin
b) kaydetme ve gelecek kuşaklara aktarmanın
c) çizmenin
d) görüntülemenin
e) saklamanın
2.Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Bulunuşundan 21.yüzyıla uzanan süreç içerisinde..............., teknik bir anlatımdan sanata
dönüşmesinin yanı sıra tarihsel anlatımların da öznesi olması kültürel anlamda önemli görülmüştür.
a) televizyonun
b) sinemanın
c) fotoğrafın
d) derginin
e) resimin
3.Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
14.yy. da .............bulunmuş, resimde, mimaride gelişmeler kaydedilmiş ve en önemlisi bireyin
ifade biçimi, bilim ve sanat çevrelerinde kabul görmeye başlamıştır.
a) resim
b) fotoğraf
c) harita
d) perspektif
e) mimarlık

139

4. Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Fotoğraf habercilik açısından da belgecilik açısından da önemli bir yere sahiptir. Uzun yazıların
etkileyemediği kamuoyunu bazen tek bir fotoğraf bilgilendirir ve yönlendirir........... olgusu da iletişim
açısından önemli bir yerde durmaktadır.
a) kültür fotoğrafçılığı
b) ) modafotoğrafçılığı
c) Savaş fotoğrafçılığı
d) ) doğa fotoğrafçılığı
e) ) mimari fotoğrafçılığı
5. Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Her ne kadar ‘Osmanlı İmparatorluğunda tasvirin yasak olmasından dolayı, fotoğrafçılık
Hıristiyanlar arasında’ yaygınlaşmışsa da ........... ’daki gelişmelerin Osmanlı İmparatorluğu tarafından
ilgi ile takip edilmesinden dolayı fotoğrafın da Osmanlı açısından önemli bir yenilik olduğu belirtilebilir.
a) Avrupa
b) Amerika
c) Mısır
d) Uzak Doğu
e) Latin Amerika
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6. Aşağıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?
I. Algan’a göre insanlık ‘binlerce yıldan beri çevresinde gördüklerini bir biçimde çizmek,
görüntülemek’ ihtiyacı içindedir.
II. Binlerce yıllık geçmişi olan resim sanatı, ‘insanların çevrelerinde gördüklerini, doğada var
olanları kaydetme ve gelecek kuşaklara aktarmanın’ yollarından biri olmuştur.
III. Öte yandan sanayi devrimi ve onu izleyen bilimsel keşiflerle birlikte ‘1800’lü yılların ilk
çeyreğinde görüntüleri kaydetmenin bir başka yolu’ da ortaya çıkmıştır.
IV. Bu yolla ‘insan gözünün görebildiği her şeyi kusursuz bir biçimde, aynı insan gözünün
gördüğü gibi, tek boyutlu bir yüzeye doğru perspektifle’ aktarmak mümkün olmaktadır.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız IV
d ) I ve II
e) ) I, II ve IV
7 Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I. Fotoğraf süreç içinde teknik bir anlatımdan ticari bir üretime dönüşmüştür.
II. Bulunuşundan 21.yüzyıla uzanan süreç içerisinde fotoğrafın, teknik bir anlatımdan sanata
dönüşmesinin yanı sıra tarihsel anlatımların da öznesi olması kültürel anlamda önemli görülmüştür.
III. Olayların ve anların bir kopyasını üreten fotoğraf, tekniğin olanaklarıyla tarihin nesnel
olarak yeniden üretilmesini sağlamıştır.
IV. Bu bağlamda fotoğrafın bir sanattan çok onu önceleyen teknolojiler gibi tarihin analojik bir
kopyasını üreten yeni bir araç gibi görülmesi kaçınılmaz olmuştur
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız IV
d) I ve II
e) II, III ve IV
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8. Aşağıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?
I. Erken dönem açısından değerlendirildiğinde M. Ö. 5 yy’da Çinli bir filozof olan Mo Ti
tarafından ‘ışık veya objelerin hareket etmesi halinde, gölgenin hareket edebileceğini’ durumunun
bulunması önemlidir.
II. İzleyen yüzyılda ‘Platon güneş tutulmasını, ışığın küçük bir aralıktan geçerek bir zemin
üzerinde hilal biçiminde görüntüyü gözlemler.
III. Bahsedilen filozofların yanı sıra değinilmesi gereken bir diğer önemli isim de İbn
Heysem’dir.
IV. 13. yy. da matematikçi İbn Heysem (Alhazen) Camera Obscura aracılığı ile ışığın doğrusal
nitelik kazandığını tespit eder.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız IV
d) I ve II
e) I, II ve IV
9. Aşağıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?
I. Perspektif görsel sanatlar için önemli olgu değildir.
II. 14.yy. da perspektif bulunmuş, resimde, mimaride gelişmeler kaydedilmiş ve en önemlisi
bireyin ifade biçimi, bilim ve sanat çevrelerinde kabul görmeye başlamıştır.
III. Yazar Francis Bacon, Camera Obscura üzerinde araştırmalar yapar ve bilgi olarak dile
getirerek, bilim dünyasında önem kazanmasına katkı sağlar
IV.Leonardo Da Vinci 1500’lü yıllarda Camera Obscura ile tasarladığı karanlık oda ile ilgili
gözlemlerini ifade eder.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız IV
d ) I ve II
e) ) I, II ve IV
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10. Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I. 17. yüzyılda fotoğraf açısından önemli bir gelişme ‘toz gümüş nitratın güneş altında
karardığı’nın ‘bilimsel olarak’ ispatlanmasıdır.
II. 1727 yılında Alman bilim insanı Johann Heinrich Schultze gümüş nitrat dolu şişelerin üzerine
ışık geçirmeyen nesneleri koyarak bu şekillerin şişelerin içindeki kimyasal maddelerin üzerinde
oluşmasını sağladı.
III. Ancak bunlar tespit edilemedikleri, bir başka deyişle kararmaları durdurulamadığı için bir
süre sonra kendiliklerinden karararak silinip gidiyorlardı.
IV. Bu çalışmalardan yaklaşık elli yıl kadar sonra İsveçli kimyager Carl Scheele, ışık görmüş
gümüş tuzlarının kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra kararmalarının durdurulabileceğini buldu.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız IV
d) I ve II
e) I, II,III ve IV

9. Bölüm Sorularının Cevapları
1)b 2)c 3)d-4)c-5)a-6)c-7)e- 8)b-9)a-10)e
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, fotoğrafın erken tarihİ, 17. yüzyıldan sonra fotoğraf, ilk savaş fotoğrafları,
ilk toplumsal belgeci fotoğraflar, osmanlı imparatorluğunda fotoğraf konularına giriş
yapılmıştır.
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10. RADYONUN TARİHİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Radyonun Ortaya Çıkışı



İkınci Dünya Savaşı Sonrası Radyo



Türkiye’de Radyo Yayıncılığı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Radyo ne zaman ortaya çıkmıştır?

2)

Radyo dünya savaşlarından nasıl etkilenmiştir?

3)

Radyonun 3. dünya ülkeleri açısından önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders
materyallerinin
ve
İlgili konu hakkında fikir
kaynakçadaki
ilgili
RADYONUN
ORTAYA
sahibi olunacaktır.
metinlerin okunması ve konu
ÇIKIŞI
ile ilgili araştırma yapılması
Ders
materyallerinin
ve
İlgili konu hakkında fikir
kaynakçadaki
ilgili
İKINCİ DÜNYA SAVAŞı
sahibi olunacaktır.
metinlerin okunması ve konu
SONRASI RADYO
ile ilgili araştırma yapılması
Ders
materyallerinin
ve
İlgili konu hakkında fikir kaynakçadaki
ilgili
TÜRKİYE’DE
RADYO
sahibi olunacaktır.
metinlerin okunması ve konu
YAYINCILIĞI
ile ilgili araştırma yapılması
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar


Radyonun Ortaya Çıkışı



İkınci Dünya Savaşı Sonrası Radyo



Türkiye’de Radyo Yayıncılığı
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10. RADYONUN TARİHİ
Radyo diğer bütün kitle iletişim araçları gibi teknoloji ve tarihsel gelişmelerle eytişimsel
olarak etkileşim içine girmektedir.
20. Yüzyılın en hızlı ve yaygın kitle iletişim araçları sırasıyla radyo, televizyon ve
internet olarak yer almaktadır. Anındalık söz konusu olduğunda bir kitle iletişim aracı olarak
ilk kez radyo ile kitlelere ulaşan yayıncılar insanları nasıl etkileyebileceklerini radyonun ortaya
çıktığı ilk yıllarda gördüler. 1938 Yılında H.G. Well’in ‘Dünyalar Savaşı’ isimli kitabından
radyoya uyarlanan oyun, CBS stüdyolarından radyoda yayınlandığında ABD’de ciddi bir panik
yaşanmıştır. Oyunda böceğe benzer Marslıların Londra ve New York başta olmak üzere
dünyaya indiği ve dünyayı işgal ettiklerinin anlatılması dinleyicileri çok etkilemiş, elinde
silahla uzaylıları bekleyenler, New York şehrini terk edenler olmuştur. Hem radyo oyunundan
hem de sunuş şeklinden kaynaklanan yanlış anlama ve panik ertesi gün basında önemli bir yer
bulmuş, yayıncılar halkı paniğe sevk etmekten mahkemeye çıkarılmış ve programın radyoda
yayınlanması yasaklanmıştır. Anlaşılacağı üzere etkileme gücü giderek artan kitle iletişim
araçlarının potansiyeli artık kentlerden ülkelere ulaşmış dünya çapında yayılım göstermeye
başlamıştır. Haberlerin, tartışma programlarının yanı sıra müzik ve uyarlama tiyatro
oyunlarının radyoya taşınması, kitle iletişim araçlarının eğlendirme aracı olarak işlev
görmesinde belirleyici olmuştur. Özelikle radyonun kulağa hitap eder olması nedeniyle trafikte
otomobil kullanırken, evde iş yaparken, ofiste çalışırken, tarlada çapa yaparken, çocuk
bakarken bile dinleyicileri yakalaması radyoyu hala vazgeçilmez bir iletişim aracı olarak
gündelik hayatımızın içinde kullanmamızı sağlamaktadır. Marshall McLuhan radyoyu sıcak bir
kitle iletişim aracı olarak tarif etmiştir. McLuhan kitle iletişim araçlarını sıcak ve soğuk iletişim
araçları olarak ikiye ayırmaktadır. Sıcak iletişim araçları, alıcının bir duyusuna yüksek düzeyde
hitap eder ve alıcının tek duyusunun önemli bir işlev yüklediği iletişim şekli gerçekleşir. Soğuk
iletişim araçları ise alıcı ile kurduğu iletişim şeklinde birden fazla duyuya hitap eder ve
izleyicinin iletişim sürecine yüksek düzeyde katılımını gerektirir. Bu nedenle sadece işitme
duyusuna seslenen radyo ve yalnızca görme duyusuna hitap eden fotoğraf, sıcak iletişim
araçları olarak adlandırılırken; hem göze hem de kulağa hitap eden televizyon, soğuk bir
iletişim aracı olarak kabul edilmektedir. Radyonun etkileri ve yaygınlığı kitle iletişimi
konusunda televizyonun görselliği ile taçlanmıştır (Kılıç, 2012: 76-77).
Radyo tarihi incelendiğinde görüleceği üzere Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı
ve Soğuk Savaşın, küreselleşme gibi tarihsel gelişmelerin yanı sıra televizyonun ortaya çıkışı,
transistor-radyonun taşınabilir olması- korsan radyoların çıkışı ve son olarak da yeni medya
teknolojisi radyo yayıncılığını değiştirmiştir. İletişim teknolojilerinin gelişmesi ve aynı
zamanda, çok fazla yabancı dilde yayın yapan ve neredeyse tüm dünyayı kapsayan sınır ötesi
radyoların artışı ile kitlelere ulaşma ve etkileme süreci de giderek kolaylaşmıştır. Batılı
ülkelerde radyonun ortaya çıkışı çok benzer süreçlerle olmuştur. Bilim insanları 19. yüzyılın
sonundan beri dünyanın hemen her yerinde iletileri ve özellikle sesleri iletmek için
çalışmışlardır.
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Radyo ve televizyon ile bir ölçüde de sinema, enformasyonu tarihte ilk kez doğrudan,
okuryazar olmayanların kullanımına sunmuştur ve bu yüzden de potansiyel olarak
demokrasinin önemli aktörleridir. Radyo bu açıdan özellikle önemlidir, çünkü hem aktarıcılarının hem de alıcılarının ucuzluğu, kullanıma sunulmasını daha da genişletmektedir.
Gelişmekte olan ülkelerin kendi radyo yayınlarını kontrol etme arzulan oldukça dikkate
değerdir, çünkü radyonun demokratikleştirme potansiyeli doğrudan, araca erişim için verilen
izne bağlıdır. Kendi kitle iletişim araçlarına erişimi kontrol eden üçüncü dünya hüküınetleri,
sık sık, siyasal açıdan gelişmemiş insanlarının batılı demokrasilerdeki gibi iletişim araçlarına
daha özgür erişimle ortaya çıkan çelişkili enformasyon akışıyla başedemeyeceklerini
savunurlar. Erişim ve kullanıma açıklık, aynı paranın iki yüzüdür (Fiske, 2003: 49).

10.1. Radyonun Ortaya Çıkışı
Ulutaş, Radyonun Yapısal Dönüşüm Sürecinde Habercilik Anlayışını tartıştığı yüksek
lisans tezi çalışmasında radyonun ortaya çıkışını çeşitli araştırmacıların görüş ve çalışmalarına
atıfla açıklamıştır (Ulutaş, 2009: 8 -9):
1837'den itibaren telgrafın icadı ve büyük telgraf şebekelerinin ortaya çıkması (Barbier
ve Lavenir, 2001: 131), enformasyonun daha hızlı aktarılmasıyla iletişim alanında yeni bir
dönem başlamıştır. 1850’de elektrikli telgrafın karadaki şebekelerinin birbirine bağlanması ve
1865’te büyük deniz altı kablolarının döşenmesi (Barbier ve Lavenir, 2001: 131), dönemin
ekonomik, siyasal, toplumsal ve belki de her alanında ciddi değişikliklere neden olacak bir
sistemini oluşturmuştu. Bu sistem içindeki öğeler yeni buluşlarla güçlenerek elektronik kitle
iletişimi meydana getirecektir.
Bu buluşlardan ilki James Clerk Maxwell’e aittir. Maxwell 1860 da başlayan ve 1864
de biten çalışmasında elektro manyetik dalgaların varlığını ve bu dalgalarla sesin
aktarılabileceğini tespit etmiştir (Aziz, 2002:5–6). Bu tespitten sonra Maxwell’in kuramları
Alman fizikçi Heinrich Hertz tarafından geliştirilmiş ve Hertz kendi adını taşıyacak olan
dalgaları 1887'de bulmuş ve aynı yıl üretmeyi başarmıştır. 1890'da Fransız Edouard Branly, bir
devreye galvanometre ve pille birlikte bağlanmış, içi demir talaşıyla dolu bir tüpten oluşan ilk
elektromanyetik dalga iletkenini geliştirmiştir (Jeanneney, 2009: 143).
1895'de, Rus Alexandre Popov, 250 metrelik bir uzaklığa I837'de morsla ilk telsiz
iletisini ulaştıran anteni bulmuştur. Aynı yıl, İtalyan fizikçi Guglielmo Marconi, bütün bu
buluşları, telsiz telgrafla kodlanmış elektromıknatıslı bir iletiyi iletmek için tasarlamıştır.
Marconi, ilk olarak iki İtalyan gemisi arasında, sonra 1901'de İngiltere ve Newfoundland
arasında telsiz telgrafla bir bağlantı kurmuştur (Cavalier, 2004: 129). Bu gelişme ışığında daha
sonraki yıllarda büyük kitlelere seslenme fırsatı sunan radyoya ilk adım telsiz telgrafla başlamış
olur.
1907'de, Amerikalı Lee de Forest, telsiz telgrafın ses şiddetini yükseltebilen ilk lambayı,
Triyotu bulmuştur (Cavalier, 2004: 129). İnsan sesinin aktarıldığı ilk bağlantı ise 1908’de Eiffel
Kulesi ile Villejuif arasında gerçekleştirilmiştir. Amerika'da, yine Lee De Forest, Caruso'nun
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şarkısını New York'taki Metropolitan Operası'nın binasından yirmi kilometre uzağa aktarmıştır
(Jeanneney, 2009: 144).
1922 yılında, yine Amerika Birleşik Devletleri'nde, ilk ticari radyo WEAF, yayına
başlar. Amerika'da başlayan radyo yayıncılığı gelişmeleri, kısa sürede Avrupa ülkelerine de
yayılır ve 1922 yılında, İngiltere'de BBC radyosu yayına başlar. Birinci Dünya Savaşında radyo
vazgeçilmez bir araç olmuştur. Bu nedenle de çok sayıda asker radyo kullanmayı öğrenir. Savaş
bittikten sonra bu asker bir karton tüp ve bir parça demirle kendi radyolarını yapabilir halde
sivil hayata dönerler. Dünyadaki ilk radyoelektrik istasyonları bu amatörler tarafından kurulur.
O dönem radyo programlarındaki içerik tamamen deneysel olarak aranır. İlk dönem yasal
düzenlemeler de genelleşmiş değillerdir. ABD radyo yayıncılığını serbest girişim alanı olarak
görürken, İngiltere’de BBC ile kamu yayıncılığı vardır. Fransa ise karma bir örnektir.
Mussolini radyoyu bir söylev verme aracı olarak kullanır, Hitler’in propaganda bakanı
Goebbels radyoyu propaganda hizmeti için kullamır ve Stalin dönemi Sovyetleri de Agit-prop
ile radyo yayınlarını denetler ve yabancı bütün istasyonları yasaklar. (Meadel, 1994: 508-509)

10.2. İkinci Dünya Savaşı Sonrası Radyo
İkinci Dünya Savaşı döneminde ise kara radyolar ortaya çıkar. 1937’ye kadar haber
verme işlevi önde olan radyolara, ikinci dünya savaşı ile birlikte psikolojik silah olarak amacı
siyasal kargaşa çıkarmak, toplumun fikirlerini değiştirmek ve kamuoyunu yönlendirmek olan
radyolar eklenir. 1950’li yıllarda popülerliklerinin zirvesinde olan radyolar kitle iletişim aracı
olarak hem haber hem eğlence işlevini taşırlar. Sömürge ülkelerde de televizyon yerine radyo
yaygınlaşmaktadır. Bunun sebebi de televizyona kıyasla radyonun maliyetinin düşük,
teknololojisinin kolay öğrenilebilir, yapımının da daha basit olmasıdır. Radyo dinleme
alışkanlığı 1960’ların başından itibaren iki yeniliğe bağlı olarak değişime uğrar. Transistor ve
Televizyon. Transistor radyonun taşınabilir hale gelmesini sağlar, alıcıların maliyetini ve
hantallığını azaltır. İstenilen yerde dinlebilen radyonun yeni mekanı ev yerine otomobil olmaya
başlarken bu durumda televizyonun radyo akşamlarının yerini alması da belirleyici olur. Radyo
ağırlıklı olarak artık akşam değil sabah dinlenir. Televizyon ile rekabetinin yanı sıra radyo
1960’larda gemilerde ortaya çıkan ve Batı Avrupa’da radyo yayıncılığını etkileyen korsan
yayınlar da bulunur. Bu yayınlar geleneksel yayınlardan farklı olarak gençlerin zevklerine
seslenir ve spikerlerin yerini daha rahat ve doğal dj’ler alır. Korsan radyolar yasaklanır ve
kapanır fakat etkileri radyo yayıncılığında sürmeye devam eder. Evrensel radyolar İkinci
Dünya Savaşı öncesi, Savaş dönemi, Soğuk Savaş ve bugün olmak üzere farklı dönemler
çerçevesinde incelendiğinde, uluslararası radyo yayınlarının, kamusal yayın kuruluşu menşeli
oluşları dikkat çekicidir, radyoda yapılan yayınlar, Maxwell, Murdoch, AOL-Time Warner,
Sony vd. gibi büyük beraberlikler için uygun gözükmemektedir. Avrupa’da Hachette veya
ABD’de Capital Cities/ABC gibi bazı girişimlerin haricinde radyo, henüz büyük grupların
denetimi dışındadır. Buna neden olan sebeplerin başında, radyonun her şeyden evvel lokal bir
iletişim aracı olması, insanların gruplarına yönelik hizmet ve enformasyon beklentisi ile kendi
ortamlarıyla birleşen istasyonlara güvenmesi yer almaktadır. Bu durumla beraber büyük radyo
grupları, özerk ve üst düzey özel yetenekler isteyen bu iletişim aracına yönelmektedir. Bunun
haricinde radyo, uluslar arası büyük bir gruba bağlı olduğunda çoğunlukla verimsizleşmektedir.
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1947’den 1960 yılına kadar, kısa dalga yayını yapan büyük uluslararası radyoların gelişimine
şahit olmuştur. Bu radyoların önem sıralarının hesaplanmasında yayın saatleri, vericilerin gücü,
hedef ülkelerin miktarı, kullanılmış olan dalga uzunlukları gibi farklı veriler ortaya çıkabilir
(Meadel, 1994: 508-509).

10.3. Türkiye’de Radyo Yayıncılığı
Türkiye’de radyo yayıncılığı 1927 yılında Ankara ve İstanbul’da başlamaktadır.
Ankara Radyosu 1927 yılının Kasım ayında Telsiz Telefon Anonim Şirketi tarafından
devreye sokuldu ve ilk defa 1554 metre üzerinden 5 kW gücündeki vericiyle yayın hayatına
başladı. Daha sonra uzun dalga üzerinden 120 kw gücüyle yayın yapmaya başlayan radyo 1938
yılında kısa dalga istasyonunu devreye aldı, 1950 yılındada çıkış gücünü oldukça artırdı.
1927’nin Mayıs ayında İstanbul Radyosu da yayına başladı. Henüz kimsede radyo
alıcısı bulunmadığından, postane binasının kapısının üzerine yerleştirilen hoparlör yardımıyla
her akşam yayın yapılmaya başlandı. Amaç, halkın radyo yayınlarını dinleyip tanıması, kendi
çevrelerine anlatarak radyo kavramının yayılmasını sağlamaktı. İstanbul Radyosu'nun ilk
naklen yayını, 3 Şubat 1932'de Atatürk'ün isteği ile Ayasofya Camii’nden Kadir gecesi okunan
ezan ve mevlit yayını oldu. Radyo yayıncılığı; fiilen 1990, anayasal olarak 1993'e kadar devlet
eliyle yürütüldü. Ankara Radyosu ile birlikte, 1 Mayıs 1964’de Türkiye Radyo ve Televizyon
Kurumu (TRT) yayını devraldı (Onursoy, 2012: 146).
Türkiye’de kamu yayıncılığının tekelini kıran özel yayıncılık ile ilgili olarak durum 24
Ocak kararları ve 1980 darbesini izleyen süreçte serbest piyasa ekonomisine geçen Turgut
Özal’ın girişimleriyle başlamıştır.
1989 tarihinde Turgut Özal’ın özel radyo ve televizyon yayıncılığını başlatmak
konusundaki düşüncesinin en somut göstergesi TRT’nin elinde bulunan radyo ve televizyon
vericilerinin PTT’ye devri olayıdır. Türkiye’de TRT’nin tv tekeli kırıldı ve özel tv kanalları
açılmaya başladı. Özel televizyonların kuruluşu, yasa tanımazlığın, “ben yaptım oldu”culuğun
ciddi ve ilginç örneklerinden biri olarak Türk televizyon tarihinde önemli bir yer tutar. Radyo
ve televizyon yayıncılığı hakkının yasayla sadece bir devlet kuruluşu olan TRT’ye tanındığı
bilindiği halde 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın grişimiyle 1990 yılında özel televizyon
yayıncılığı başlatılmıştır (Serim, 2007:222). (…) 1980 sonrasında TRT 1 en geniş dinleyiciye
kapsayan radyo kanalıydı, dinleyiciyi yormadan aydınlatmak, eğitmek, haber vermek ve
eğlendirmek görevini üstlenmişti. Buna ilave olarak TRT-2 kültür kanalı olarak, TRT-3 ise
müzik kanalı olarak işlev sahibi iken ve bu üç kanalın dışında program, spiker, haberci ve teknik
donanımdan yoksun yeterli donanıma ulaşmamış il radyoları (Ankara İstanbul, İzmir, Trabzon,
Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Çukurova bölge radyoları, Van ve Hakkari il radyoları)
gereksinimi karşılamaktadır. 1990’lı yıllarda TRT dışında Polis Radyosu, Meteoroloji Radyosu
Bakanlık ve Kit Radyoları ve Üniversite Radyolarının yayın yaptığı görüldü. 1991 sonrasında
artık TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu 16 dilde yayın yaptı. Aynı zamanda özel radyolar TRT
formatından farklı deneme yanılma yöntemleri ile sahnedeydi ve sermaye sahipliğinde
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gruplanmışlardı. Radyo tekniğine, temsil edilen düşünce ve onun estetiğine ve yönelinen hedef
kitleye yabancıydılar (Cankaya 2003:263). 1993 yılında özel radyoların müzik eserleri sahipleri
ile uyuşmazlıkları, cemaat radyolarının ortaya çıkması vb. gibi savların sonucu bir genelge ile
kısa bir süre yayınları durduruldu (Cankaya, 2003). 2002 yılında çıkan 3984 sayılı Radyo
Televizyon Kuruluşu ve Yayın Hakları Kanunu ile radyo ve televizyon kanalına sahip olma
konusundaki sınırlamalar genişletilerek tekelleşme eğilimine olanak sağlandı (Onursoy, 2012:
151).
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10. Bölüm Soruları
1.

Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.

..........diğer bütün kitle iletişim araçları gibi teknoloji ve tarihsel gelişmelerle eytişimsel olarak
etkileşim içine girmektedir.
a) Televizyon
b) Telefon
c) Gazete
d) Radyo
e) Dergi
2.Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Marshall McLuhan radyoyu .............bir kitle iletişim aracı olarak tarif etmiştir.
a) soğuk
b) sıcak
c) ılık
d) uzak
e) yakın
3.Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Radyo ve televizyon ile bir ölçüde de sinema, enformasyonu tarihte ilk kez doğrudan, ...............
kullanımına sunmuştur
a) okuryazar olmayanların
b) okur yazarların
c) ev hanımlarının
d) çocukların
e) öğrencilerin
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4. Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
1895'de, Rus Alexandre Popov, 250 metrelik bir uzaklığa I837'de morsla ilk telsiz iletisini
ulaştıran ............bulmuştur.
a) radyoyu
b) televizyonu
c) telefonu
d) fotoğraf makinasını
e) anteni
5. Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
1927’nin Mayıs ayında ............da yayına başladı. Henüz kimsede radyo alıcısı
bulunmadığından, postane binasının kapısının üzerine yerleştirilen hoparlör yardımıyla her akşam yayın
yapılmaya başlandı
a) Ankara Radyosu
b) İstanbul Radyosu
c)İzmir Radyosu
d) Erzurum Radyosu
e) Trabzon Radyosu
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6. Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I. Marshall McLuhan radyoyu soğuk bir kitle iletişim aracı olarak tarif etmiştir.
II. McLuhan kitle iletişim araçlarını sıcak ve soğuk iletişim araçları olarak ikiye ayırmaktadır.
III. Sıcak iletişim araçları, alıcının bir duyusuna yüksek düzeyde hitap eder ve alıcının tek
duyusunun önemli bir işlev yüklediği iletişim şekli gerçekleşir.
IV. Soğuk iletişim araçları ise alıcı ile kurduğu iletişim şeklinde birden fazla duyuya hitap eder
ve izleyicinin iletişim sürecine yüksek düzeyde katılımını gerektirir.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız IV
d I ve II
e) II, III ve IV
7 Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I. Sadece görme duyusuna seslenen radyo ve yalnızca görme duyusuna hitap eden fotoğraf, sıcak
iletişim araçları olarak adlandırılır.
II. Hem göze hem de kulağa hitap eden radyo, soğuk bir iletişim aracı olarak kabul edilmektedir.
III Radyonun etkileri ve yaygınlığı kitle iletişimi konusunda televizyonun görselliği ile
taçlanmıştır.
IV. Radyo tarihi incelendiğinde görüleceği üzere Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı ve
Soğuk Savaşın, küreselleşme gibi tarihsel gelişmelerin yanı sıra televizyonun ortaya çıkışı, transistorradyonun taşınabilir olması- korsan radyoların çıkışı ve son olarak da yeni medya teknolojisi radyo
yayıncılığını değiştirmiştir.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız IV
d ) I ve II
e) ) III ve IV

157

8. Aşağıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?
I. Radyo ve televizyon ile bir ölçüde de sinema, enformasyonu tarihte ilk kez doğrudan,
okuryazar olmayanların kullanımına sunmuştur .
II. Radyo ve televizyon ile bir ölçüde de sinema, potansiyel olarak demokrasinin önemli
aktörleridir. Televizyon bu açıdan özellikle önemlidir, çünkü hem aktarıcılarının hem de alıcılarının
ucuzluğu, kullanıma sunulmasını daha da genişletmektedir.
III. Gelişmekte olan ülkelerin kendi radyo yayınlarını kontrol etme arzulan oldukça dikkate
değerdir, çünkü radyonun demokratikleştirme potansiyeli doğrudan, araca erişim için verilen izne
bağlıdır.
IV. Kendi kitle iletişim araçlarına erişimi kontrol eden üçüncü dünya hüküınetleri, sık sık,
siyasal açıdan gelişmemiş insanlarının batılı demokrasilerdeki gibi iletişim araçlarına daha özgür
erişimle ortaya çıkan çelişkili enformasyon akışıyla başedemeyeceklerini savunurlar.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız IV
d ) I ve II
e) ) I, II ve IV
9. Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I. 1837'den itibaren telgrafın icadı ve büyük telgraf şebekelerinin ortaya çıkması enformasyonun
daha hızlı aktarılmasıyla iletişim alanında yeni bir dönem başlamıştır.
II. 1850’de elektrikli telgrafın karadaki şebekeleri birbirine bağlanmıştır,
III. 1865’te büyük deniz altı kablolarının döşenmesi dönemin ekonomik, siyasal, toplumsal ve
belki de her alanında ciddi değişikliklere neden olacak bir sistemini oluşturmuştur.
IV. Bu sistem içindeki öğeler yeni buluşlarla güçlenerek elektronik kitle iletişimi meydana
getirecektir.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız IV
d ) I ve II
e) I, II ,III ve IV
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10. Aşağıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?
I.100 Yıl Savaşları döneminde kara radyolar ortaya çıkar.
II. 1937’ye kadar haber verme işlevi önde olan radyolara, ikinci dünya savaşı ile birlikte
psikolojik silah olarak amacı siyasal kargaşa çıkarmak, toplumun fikirlerini değiştirmek ve kamuoyunu
yönlendirmek olan radyolar eklenir.
III. 1950’li yıllarda popülerliklerinin zirvesinde olan radyolar kitle iletişim aracı olarak hem
haber hem eğlence işlevini taşırlar.
IV. Sömürge ülkelerde de radyo yerine televizyon yaygınlaşmaktadır.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız IV
d ) I ve IV
e) ) I, II ve IV

10. Bölüm Soruların Cevapları
1)d 2)b 3)a-4)e-5)b-6)e-7)e- 8)b-9)e-10)e
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, radyonun ortaya çıkışı, ikınci dünya savaşı sonrası radyo, Türkiye’de
radyo yayıncılığı konularına giriş yapılmıştır.
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11. KAMUSAL VE BİREYSEL ETKİNLİKLER OLARAK FİLM
İZLEYİCİLİĞİNİN TARİHİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
 Kamusal Ve Bireysel Etkinlikler Olarak Film İzleyiciliğinin Tarihi
 Kamusal Alan, Özel Alan Ve Heterotopya
 Bır Ritüel Olarak Film İzlemek
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Film izleyiciliği tarihsel süreç içinde nasıl değişmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

KAMUSAL
VE
BİREYSEL
İlgili konu hakkında fikir Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
ETKİNLİKLER
sahibi olunacaktır.
metinlerin okunması ve konu
OLARAK
FİLM
ile ilgili araştırma yapılması
İZLEYİCİLİĞİNİN
TARİHİ
Ders materyallerinin ve
KAMUSAL ALAN, ÖZEL İlgili konu hakkında fikir
kaynakçadaki
ilgili
ALAN
VE sahibi olunacaktır.
metinlerin okunması ve konu
HETEROTOPYA
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
İlgili konu hakkında fikir
kaynakçadaki
ilgili
BIR RİTÜEL OLARAK
sahibi olunacaktır.
metinlerin okunması ve konu
FİLM İZLEMEK
ile ilgili araştırma yapılması

164

Anahtar Kavramlar


Kamusal Ve Bireysel Etkinlikler Olarak Film İzleyiciliğinin Tarihi



Kamusal Alan, Özel Alan Ve Heterotopya



Bır Ritüel Olarak Film İzlemek
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11. KAMUSAL VE BİREYSEL ETKİNLİKLER OLARAK FİLM
İZLEYİCİLİĞİNİN TARİHİ
Yirminci yüzyılın önemli kitle iletişim araçlarından ve kültür endüstrisi ürünlerinden
biri olan sinema tarihinin başlangıcı incelendiğinde, Thomas Alva Edison ile Auguste ve Louis
Lumière isimleri öne çıkmaktadır. Edison’ın geliştirdiği ve bir filmi tek seferde tek kişinin
izlemesine olanak sağlayan Kinetoscope’un yerine Lumière’lerin geliştirdikleri ve kitlesel
izleyicilik olanağı sağlayan Cinematograph’ın sinema tarihinde belirleyici olması, sinemanın
kitleselleşmesi ile ilişkisi hakkında fikir vericidir. Başlangıcında kafelerde, sonrasında
nickelodeonlarda gösterilen filmler, Televizyon, Video, DVD, İnternet gibi her dönemin kendi
yeni medyası ile özel alanlarda –evlerde- izlenmeye başlansa da sinema gösterim tarihinin
başından beri kamusal bir etkinlik olma işlevini sürdürmüştür.
Sinema izleyiciliğinin aksine izleyici çalışmaları sinema tarihi kadar gerilere
uzanmamaktadır. İlk dönem sinema çalışmaları metin odaklıdır. Televizyon izleyiciliğinden
farklı olarak sinema izleyiciliği ile ilgili yapılan araştırmaların önemli bir kısmının metnin
çözümlenmesine, okunmasına dairdir. Bu çalışmaların, genel dayanakları Freud, Foucault,
Lacan, Barthes, Metz gibi kuramcıların film çözümlemelerine uyarlanmasıdır. Alımlama süreci
ile ilgili olarak bakış açısını değiştiren önemli çalışmalardan biri Mulvey’indir. Öte yandan
Mayne film izleyiciliğini araştırdığı çalışmasında gösterime de önemli bir yer ayırmıştır
(Mayne, 2002: 65-68).
Mayne’in incelediği dönemin yeni teknolojisi olan VCR veya bir önceki dönemin
teknolojisi olan televizyon aracılığıyla film izlemek ile günümüz itibariyle DVD’de film
izlemek ya da internet tabanlı yeni medya üstünden film izlemek arasında bir paralellik
kurulabilir. Mayne, öncelikle modern Batı dünyası ve klasik ana akım sinema için olmak üzere
sinemanın iki yönlü simgesel değerinin olduğunu bunlardan birinin sinemaya gitmenin ve bu
hazzının kendi başına bir değer olduğunu, 1970’lerden itibaren de metin okumalarının arttığını
belirtir; ikinci olarak da “kaza yok, tesadüf yok” diyerek sinemanın gerçekliğin mükemmel bir
izlenimi olarak kendine içkin mitleri ve inançlarıyla ve kendine ait imgelerle kabul edilen bir
kültür olduğunu belirtir; ve bu kültürün kazara olmaksızın metaların üretim ve tüketiminin
toplum içine yayılımının modern reklamcılıkla aynı zamanlarda olmasına; tesadüfi olmaksızın
Freudyen psikanalizle aynı dönemde olmasına değinir (Mayne, 2002: 21-22). İzleyen
toplulukların birbirleriyle etkileşime girip toplumsal fikirlere uyum sağladıkları, marjinalliğin
onaylandığı belirli bir kamusal alanda olan gösterime ilginin önem kazanması izleyici
çalışmasının tarihsel yönünde önemli bir odak noktası olmuştur. Sinemanın ilk döneminden
beri, film izleme deneyimi, bireysel izleyicilik ve toplumsal ritüelin tekil ve özel bir bileşimi
olmuştur. Sinemanın kamusal alan olarak incelenmesi, sinemanın ana bir bileşen olarak işlev
gördüğü bireysel toplukların gelişmesine bireysel fantezi ve toplumsal ritüelin bileşiminin nasıl
katkı sunduğunu incelemeye olanak sunar (a.g.e.: 66).
Sinema izleyiciliği ile kamusal alanı birlikte düşünen önemli bir araştırmacı olan
Hansen, 1970’lerin sonu, 1980’lerin başında film kuramında izleyici odaklı bir dönüşüm
olduğunu belirtir. Jean- Louis Baudry, daha sonra Christian Metz, Raymond Bellour, Stephen
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Heath, Laura Mulvey gibi kuramcıların isimleriyle ilişkilendirilen, genellikle Marksist, feminist
politikanın dâhil edildiği, psikanalitik- göstergebilimsel yaklaşımları göz önünde tutar.
Hansen’e göre, 1970’lerden itibaren film kuramında önceki film kuramı açısından
düşünüldüğünde paradigma değişmiştir; odak, mecranın metinsel yapısından ya da
ontolojisinden, alımlama ve izleyicilik sürecine kaymıştır, fakat burada, metnin ya da araçların
birleştirdiği ya da birleştirmekte olduğu, kuramsal ideal bir izleyici tanımından söz
edilmektedir. Hansen, Doane’a atıfla bazı izleyiciler için bu konumun, feminist çalışmalar ya
da maduniyet çalışmalarının gösterdiği gibi, kendini inkâr eden, mazoşist bir olanaksızlık
bölgesine dönüşmekte olduğunu belirtmektedir. Bu izleyicilik biçeminin genellikle klasik
Hollywood sineması için geçerli olduğunu ve filmlerin yayılımını ve tüketimini açıkladığını
eklemektedir. (Hansen, 1993: 197). Teknolojik ve ekonomik gelişmelerin sinemanın film
tüketimi için tek ve temel yer olmasını değiştirdiğini belirtirken; yeni elektronik teknolojilerin,
video, uydu, kablolu sistemlerin televizyonu desteklediğine ve izleyiciliğin izleyicilerin filmle
etkileşime girebildikleri evcil –domestic- alana kaydığına değinmiştir. Hansen’e göre evcil alan
içinde televizyonun algıya dayalı (spatio-perceptual) dizilimi klasik anlatının (diegesisin)
söylemini kırmıştır; kamusal gösterimin zorlayıcı zamansallığı, tüketimin sözde kendi
düzenlenmiş ama özelleşmiş, akıl çelici ve bölünmüş eylemlerine olanak sağlamıştır.
Eleştirmenlerin belirttiği gibi, göz gezdirme (glance) estetiği, uzun uzun bakma (gaze)
estetiğinin, klasik sinemanın damgası sayılan izleyicinin illüzyonist soğurmasının yerine
geçmiştir (Hansen, 1993: 198). Bu değişiklikler sırasıyla sinemayı, eski anlamda kitleyi,
filmlerin ticari gösteriminin teatral binada olmasını etkilemiştir. Hansen bahsedilen dönem için
basında Nickelodeon döneminden beri görülmemiş bir yakınma olduğunun, insanların kendi
aralarında konuştuğunun ve eleştirmenlerin insanların sinema salonunda mı yoksa kendi
evlerinin oturma odasında mı film seyrettiğini fark edemediklerine değindiğinin altını çizer.
Ona göre, bu tür yakınmalar, film tüketiminin toplumsal olarak yayılımının izleme koşullarının
kurumsal olarak daha az düzenlendiği durumlarda, filmin ana ürün ve meta olarak alımlamayı
kontrol etmesine dair olan klasik prensibin zayıfladığının göstergesidir (Hansen, 1993: 198).
Fordist sürecin kültürü homojenleştirmesine vs sonraki süreçte çeşitliliğin arttığına ama hâlâ
sinemanın bir kitle kültürü olduğuna değinen, karamsar ya da nostaljik bir bakış açısı sunmak
istemediğini belirten Hansen, modern öncesi dönem ve modern sonrası dönem için gösterim ve
alımlama süreçlerini karşılaştırırken Adorno, Benjamin, Brecht ve Kluge atıfta bulunur,
Frankfurt okulundan söz eder ve sinema izleyiciliği için Habermas’tan kamusal alan kavramını
ödünç alır (Hansen, 1993: 199-202).

11.1. Kamusal Alan, Özel Alan ve Heterotopya
Sennett’e göre; “‘Kamusal’ ve ‘kişisel’ sözcüklerinin tarihi, Batı kültüründeki bu temel
değişimin anlaşılabilmesiiçin anahtar rolü oynar. ‘Kamu’ sözcüğünün İngilizcede bilinen ilk
kullanımı ‘kamu’yu toplumun ortak çıkarı ile bir tutmaktadır.” 15. yüzyılın ikinci yarısındaki
bahsedilen kullanımdan sonra, kamusal alan terimi 1540’lı yıllarda “genel gözleme açık ve
ortada olan”ı ifade etmiştir. 17. yüzyıl sonlarında, “kamu” ve “özel” karşıtlığı Sennett’in de
belirttiği gibi modern dönemdeki kullanımına benzemektedir. “‘Kamusal’ sözcüğü herkesin
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denetimine açık olan anlamına gelirken, ‘özel’ sözcüğü kişinin ailesi ve arkadaşları ile
sınırlanan mahfuz bir yaşam bölgesi”ni karşılamaktadır.” (Sennett, 2010: 32).
Kant’a göre kamusal alan, toplumun kanuni çerçevesinin prensibi, aynı zamanda
aydınlanmanın bir yöntemidir; devrimci burjuvazi siyasetinin kendini içinde ifade edebileceği
tek ortamıdır. Kamusal alanın bu ilkesini vurgulamak, neyin kabul edilebilir olduğu ile anlaşılır:
örneğin, gizli topluluklar genellikle gerçek siyasette yer almak için uygun değildirler (akt. Negt,
Kluge, 1993: 9).
Habermas ise, kamusal alan terimini, kamuoyunun oluşturulabileceği toplumsal hayatın
tüm alanlarını tanımlamak için kullanır; bu alanın başat koşulunun bütün yurttaşların katılımına
açık olmasının garanti altında olması olduğunu belirtir. Kamusal alanın bir kısmı bireylerin halk
olarak konuşmaları ile oluşurken, bu özel bireyler –vatandaşlar-, profesyonel hayattan ve/ya
bürokrasiden gelen kimliklerinden sıyrılırlar. Bireyler –vatandaşlar- kendi düşüncelerini
açıklama, yayınlama hakkı – ifade özgürlüğü- ve özerk gruplar halinde örgütlenebilme hakkına
dair herhangi bir toplumsal sınırlama olmaksızın/olmadığı durumlarda kamuya/genele dair
sorunlarla ilgili etkileşim halinde bulunabildiklerinde kamusal alandan söz edilebilir. Büyük bir
kamusal alanda, böylesi bir iletişim için bilgi iletimi ve alıcıların –bireylerin- etkilenmesi için
özel araçlar gerekmektedir. Habermas’a göre kamusal alan içinde bu türden bir iletişimi
sağlayan medya, gazeteler, dergiler, radyo ve televizyondan oluşmaktadır (1974: 49). Öte
yandan “Burjuva ailesi ve kamusallıkla bağlantılı ‘özel’liğin kurumsallaşması”nı tartışan
Habemas’a göre (2013: 117):
Burjuva toplumunda kamunun ilk kurumları, kökenleri itibarıyla, saraydan kopmakta
olan soylu cemiyetin izlerini hâlâ taşırken; tiyatrolarda, müzelerde ve konserlerde oluşan
‘büyük’ kamusal topluluk, toplumsal kökeni bakımından da burjuva bir niteliğe sahiptir.
“Burjuvazinin geniş kesimleri için kamusal topluluğun alanı, başlangıçta, çekirdek
ailenin mahremiyetinin genişletilmesi ve tamamlanması ekseninde oluşur. Oturma odası ile
salon aynı çatı altındadır” diyen Habermas’a göre, “(...) herkesin özel olma hali başkaları
tarafından tanımlanan bir kamuya muhtaç”tır (2013: 126). Özel hayatın tarihi adlı çalışmanın
sunuşunda Duby de, kamusal alanın karşısında özel alanı tanımlanmıştır (Duby, 2006: 8-9) :
Halk topluluğuna açık ve yöneticilerin yetkesine tâbi olan kamusalın karşısına özel olanı
koyan ve sağduyunun açıkça algıladığı çelişki, bütün zamanlarda ve her yerde söz dağarcığında
ifadesini bulmuştur. Açık bir şekilde sınırlandırılmış tikel bir alan, bütün dillerin özel olduğunu
söylediği o varoluş payına tahsis edilmiştir; kapanmaya, geri çekilmeye sunulmuş bir bağışıklık
bölgesidir bu ve orada herkes, kamusal alanda kendini riske atarken kuşanılması uygun düşen
silahsız ve savunma araçlarını terk edebilir; orada herkes gevşer, "özensiz" bir halde,
dışarıdayken koruma sağlayan gösteriş kabuğundan kurtulmuş olarak rahat eder. Burası
samimiyetin yeridir. Evcildir. Aynı zamanda gizin yeridir. Sahip olunan en değerli şey, yalnız
kendi'ne ait olan şey, başkasını ilgilendirmeyen şey, onurun kamusal alandayken kurtarılmasını
buyurduğu -görüntülerden fazlasıyla farklı olduğu için açığa vurulması, gösterilmesi yasak
olan- şey özelin içinde saklanmış durumdadır.
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Özel alan ile kamusal alan arasındaki fark hakkındaki tartışmada mekân kavramı önemli
bir yer tutar. Foucault da heteretopya kavramını açıklarken, 20. yüzyılın önemli tartışma
temalarından birinin mekân olduğunu, bahsettiği dönem için mekânın bir tür kutsiyet taşıdığını
belirtmiştir (Foucault, 2011b: 292-293).
(...) yaşamımız hala dokunulmazlığını koruyan, kurumun ve pratiğin dokunmaya cesaret
edemediği bazı karşıtlıkların hükmü altındadır: (...) özel mekan ile kamusal mekan arasında,
aile mekanı ile toplumsal mekan arasında, kültürel mekan ile yararlı mekan arasında, boş vakit
mekanı ile çalışma mekanı arasındaki karşıtlıklar; bunların hepsi hala açıkça belli olmayan bir
kutsallaştırmayla yönetilirler (a.g.e: 294).
Kamusal alan özel alan tartışmalarında güncel bir alt başlık da internet tabanlı yeni
medyadır. İnternet tabanlı yeni medya deneyimi ve sosyal ağlarla birlikte bu tür karşıtlıkların
eridiği, 1970'lerde söylenegelen ‘özel olan politiktir’ sözünün, günümüzde ‘özel olan
kamusaldır’a evildiği gözlemlenmektedir. Mahrem olanın kamusallaşmasına benzer olarak,
çalışma saatleri ile boş vakitler birbirinden ayrılmaz hale gelmiştir. Çalışma saatlerinde sosyal
medyada vakit geçirebilmenin yanı sıra, mesai saatleri dışındaki boş vakitlerde teknolojinin
imkânları dâhilinde çalışmaya devam edilebilmektedir. İzleyicilik de zamandan ve mekândan
bağımsız bir kurum olarak yeniden yapılanmaktadır. (Yeni medya yeni izleyicilik ilişkisi 14.
Bölümde tartışılmıştır.)
“Geçici, ara mevkiler”den biri olan sinema, “bu mevkileri tanımlamayı sağlayan
ilişkiler ağı dolayısıyla betimlenebilir” (Foucault, 2011b: 294-295). Heteretopyalar (ütopyalara
benzer biçimde) “tüm diğer mevkilerle ilişki içinde olmak gibi ilginç bir özelliği olan; ama
belirttikleri, yansıttıkları ya da temsil ettikleri ilişkiler bütününü erteleyen, etkisizleştiren ya da
tersine çeviren mevkilerdir” (a.g.e: 295) ve bu mevkilerin; “Heteretopyanın, (...) kendi içlerinde
bağdaşmaz olan birçok mekânı tek bir gerçek yerde yan yana koyma gücü vardır.(...) örneğin
sinema çok ilginç, dörtgen şeklinde bir salondur, dibindeki iki boyutlu ekranda üç boyutlu bir
mekânın yansıdığı görülür” (a.g.e: 298). Öte yandan heteretopyalar ile ilgili değinilmesi
gereken bir başka husus da mevkilere girilme ritüelleridir; “her zaman bir açılma ve kapanma
sistemi gerektirirler; bu, heteretopyaları hem tecrit eder hem de nüfuz edilebilir kılar. (...) Ya
orada zorla kalınır (...) ya da kurallara arınmalara boyun eğmek gerekir” (a.g.e.: 300). Son
olarak heteretopyaların “geri kalan mekân içinde işlevleri” vardır. Bu işlevlerden biri
“yanılsama mekanı yaratarak, insanın yaşamının bölümlere ayrıldığı tüm mevkileri, tüm gerçek
mekanı daha bir yanılsama olarak teşhir ederler” ya da gerçek mekanın tersine “mükemmel (...)
öteki bir mekan, öteki bir gerçek mekan yaratırlar” (a.g.e.: 301).
Kamusal alanda sinema izleyiciliği bu bağlamda incelendiğinde bir tür heteretopya
olarak değerlendirilebilir; zira sinema salonları insanların bir arada etkileşim içinde bulunmak
için durdukları ve fakat tepkilerini belirtmelerinin o denli kabul edilebilir olmadığı kendine
özgü bir özel alandır. Genellikle -özellikle festivallerde- salonlara film başladıktan sonra
girilmemektedir. Cep telefonu vb. dış uyaranların ya da bireylerin birbiriyle konuşmasının çok
makbul olmadığı bu alanlarda Foucault’nun değindiği öteki gerçek mekânların yaratımının yanı
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sıra, özdeşleşme sürecini sekteye uğratacak, yabancılaştıracak film dışı tüm unsurların
dışlanması amaçlanır.
Sinema izleyiciliği için önemli kaynaklardan biri de Kırel’in ‘Kültürel Çalışmalar ve
Sinema’ adlı çalışmasıdır (Kırel, 2010: 13-117). İlk dönemden itibaren sinema izleyiciliğine
değinilen bu çalışmada sinema kent ilişkisi de önemli bir yer tutmaktadır (a.g.e.: 52).
Bahsedilen çalışmada Hindistan’daki film izleme deneyimine de değinilmiş, farklı fiyatlı
koltukların farklı sınıflar tarafından tercih edildiğini belirtmiştir. Sosyal etkileşimin önemli
olduğu bu sinema deneyiminde, sessiz ve hareketsiz duran Amerikan izleyicisinin aksine
ailesiyle ve arkadaşlarıyla ilişki kuran –hatta sinemaya gitme amaçlarından biri de bu ilişki
olan- Hintli izleyici için sinemada sigara içilebilen, salona arada girilip çıkılabilen bir
sosyalleşme mekânıdır (Srinivas’tan akt. Kırel, 2010: 35). Bu açıdan bakıldığında Metz’in
değindiği demobilzasyon ve tam teslimiyet evrenselleştirilebilir ve genellenebilir değildir. Bu
demobilizasyon yani tutsak olmak durumu kültür endüstrisi bağlamında da tartışılmıştır.
İletişim çalışmalarında, kültür endüstrisinin yanı sıra izleyicinin edilgen olduğu diğer
iletişim kuramlarına yönelik eleştiriler gelmiştir. Yeni araştırmalarda görülen eğilim
“izleyicinin aktif bir anlam üreticisi olarak yeniden kavramsallaştırılması” olmuştur (Curran,
1999: 409).
Bu eğilim film çalışmalarını da etkilemiştir. Mayne’in de altını çizdiği noktalardan biri
1970’lerden itibaren film çalışmalarında, ideal, kuramsal, homojen ve tekil bir izleyici
tanımından hareket edilmediğidir. Mayne, alımlama ile adres gösterme arasında farka
değinmektedir; bir yönetmen filmi gösterime sunup izleyiciye yolladıktan sonra tekstin nasıl
alımlanacağına müdahale edememektedir (Mayne, 2002: 79).

11.2. Bir Ritüel Olarak Film İzlemek
Kamusal alanda film izlemeye dair başka bir bakış açısı da sinema salonunda film
izlemenin ritüel olmasıdır. Sinema ve televizyon izleyiciliği arasında karşılaştırma yapan
Jarvie’ye göre, “Sinemanın yoğun duygular yaratan törensel bir niteliği olduğu halde
televizyonda, evin gayri resim havası ve bir düğmeyle açılması yüzünden, bu yoktur.”
(Jarvie’den akt. Kırel, 2010: 29)
Sadece mekân değil, izleyicilerin birbirleriyle ve filme dair diğer metinlerle etkileşimi
de alımlama sürecini etkilemektedir. “Filmlerin anlamlarını etkileyen izleyici tepki örnekleri
bize bir filmin alımlanmasına dair her türlü sınıflandırmanın sınırlı ve zorunlu olarak
tanımlanmamış olduğunu göstermelidir.” (Lehman, Luhr, 2010: 186).
Herkesin filmi aynı şekilde gördüğünü veya bizimle aynı düşüncede olmazsa yanlış
olduğunu varsayamayız. İnsanların filmlere farklı tepkilerinin olabileceğini ve bu tepkilerin
değişen zaman içinde özel alımlama bağlamları tarafından oluşturulduğunu fark etmeliyiz.
Nitekim üniversitedeki gösterimlerle filmin akışına giriş yapmak böyle bir bağlama örnektir.
Öğrenciler, bir yıl önce Cuma gecesi o zamanlar eğlence olarak göz ardı ederek izledikleri bir
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filmi şimdi ciddiyetle inceleyebilir. Akışın bağlamı içerisinde konferans, metin veya
tartışmalara dayanan özel unsurları ‘arıyor’ olabilirler. (a.g.e.: 187-188).
Bu açıdan Foucault’nun aynı öznenin farklı koşullardaki durumu hakkındaki söylemleri
akla gelmektedir. Foucault’ya göre (2011a: 234):
“Özne bir töz değildir; özne bir biçimdir ve bu biçim öncelikle ya da daima kendisiyle
özdeş değildir. (...) Bu tür farklı özneler arasında bir takım ilişkiler ve birbirine müdahaleler
olduğu kuşkusuzdur, ama karşımızdaki özne aynı tür özde değildir. Her örnekte kendimizle
farklı bir ilişki biçimi kurar, her örnekte farklı bir biçim sergileriz.”
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11. Bölüm Soruları
1.

Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.

Edison’ın geliştirdiği ve bir filmi tek seferde tek kişinin izlemesine olanak sağlayan
Kinetoscope’un yerine Lumière’lerin geliştirdikleri ve ..............olanağı sağlayan Cinematograph’ın
sinema tarihinde belirleyici olması, sinemanın kitleselleşmesi ile ilişkisi hakkında fikir vericidir.
a) doğrudan eözleyicilik
b çoklu izleyicilik
c) ) kitlesel izleyicilik
d) ikili izleyicilik
e) kültürel izleyicilik
2.Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Sinema izleyiciliğinin aksine izleyici çalışmaları sinema tarihi kadar gerilere uzanmamaktadır.
İlk dönem sinema çalışmaları ...........odaklıdır. Televizyon izleyiciliğinden farklı olarak sinema
izleyiciliği ile ilgili yapılan araştırmaların önemli bir kısmının metnin çözümlenmesine, okunmasına
dairdir.
a) hareket
b) ışık
c) resim
d) metin
e) renk
3.Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
...........’in incelediği dönemin yeni teknolojisi olan VCR veya bir önceki dönemin teknolojisi
olan televizyon aracılığıyla film izlemek ile günümüz itibariyle DVD’de film izlemek ya da internet
tabanlı yeni medya üstünden film izlemek arasında bir paralellik kurulabilir.
a) Edison
b) Mayne
c) Tesla
d) Peter Mark Roget
e) Jules Marey
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4 Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
...............ise, kamusal alan terimini, kamuoyunun oluşturulabileceği toplumsal hayatın tüm
alanlarını tanımlamak için kullanır; bu alanın başat koşulunun bütün yurttaşların katılımına açık
olmasının garanti altında olması olduğunu belirtir.
a) Alfred Hitchcook
b) Alexander Karda
c) Anthony Asguith
d) Jean Renoir
e) Habermas
5. Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Sinema izleyiciliği için önemli kaynaklardan biri de Kırel’in ‘Kültürel Çalışmalar ve Sinema’
adlı çalışmasıdır (Kırel, 2010: 13-117). İlk dönemden itibaren sinema izleyiciliğine değinilen bu
çalışmada sinema kent ilişkisi de önemli bir yer tutmaktadır (a.g.e.: 52). Bahsedilen
çalışmada..............’daki film izleme deneyimine de değinilmiş, farklı fiyatlı koltukların farklı sınıflar
tarafından tercih edildiğini belirtmiştir.
a) Hindistan
b) Mısır
c) İngiltere
d) Fransa
e) İtalya
6. Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I. Yirminci yüzyılın önemli kitle iletişim araçlarından ve kültür endüstrisi ürünlerinden biri olan
sinema tarihinin başlangıcı incelendiğinde, Thomas Alva Edison ile Auguste ve Louis Lumière isimleri
öne çıkmaktadır.
II. Edison’ın geliştirdiği ve bir filmi tek seferde tek kişinin izlemesine olanak sağlayan
Kinetoscope’un yerine Lumière’lerin geliştirdikleri ve kitlesel izleyicilik olanağı sağlayan
Cinematograph’ın sinema tarihinde belirleyici olması, sinemanın kitleselleşmesi ile ilişkisi hakkında
fikir vericidir.
III. Başlangıcında kafelerde, sonrasında nickelodeonlarda gösterilen filmler, Televizyon,
Video, DVD, İnternet gibi her dönemin kendi yeni medyası ile özel alanlarda –evlerde- izlenmeye
başlansa da sinema gösterim tarihinin başından beri kamusal bir etkinlik olma işlevini sürdürmüştür.
IV. Sinema izleyiciliğinin aksine izleyici çalışmaları sinema tarihi kadar gerilere
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uzanmamaktadır. İlk dönem sinema çalışmaları metin odaklıdır.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız IV
d) I ve II
e) I, II, III ve IV
7 Aşağıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?
I. Freud, öncelikle modern Batı dünyası ve klasik ana akım sinema için olmak üzere sinemanın
iki yönlü simgesel değerinin olduğunu bunlardan birinin sinemaya gitmenin ve bu hazzının kendi başına
bir değer olduğunu, 1970’lerden itibaren de metin okumalarının arttığını belirtir.
II. İkinci olarak da “kaza yok, tesadüf yok” diyerek sinemanın gerçekliğin mükemmel bir
izlenimi olarak kendine içkin mitleri ve inançlarıyla ve kendine ait imgelerle kabul edilen bir kültür
olduğunu belirtir.
III. Bu kültürün kazara olmaksızın metaların üretim ve tüketiminin toplum içine yayılımının
modern reklamcılıkla aynı zamanlarda olmasına; tesadüfi olmaksızın Freudyen psikanalizle aynı
dönemde olmasına değinir.
IV. İzleyen toplulukların birbirleriyle etkileşime girip toplumsal fikirlere uyum sağladıkları,
marjinalliğin onaylandığı belirli bir kamusal alanda olan gösterime ilginin önem kazanması izleyici
çalışmasının tarihsel yönünde önemli bir odak noktası olmuştur.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız IV
d ) I ve II
e) ) I, II ve IV
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8. Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I. Sinemanın ilk döneminden beri, film izleme deneyimi, bireysel izleyicilik ve toplumsal
ritüelin tekil ve özel bir bileşimi olmuştur.
II. Sinemanın kamusal alan olarak incelenmesi, sinemanın ana bir bileşen olarak işlev gördüğü
bireysel toplukların gelişmesine bireysel fantezi ve toplumsal ritüelin bileşiminin nasıl katkı sunduğunu
incelemeye olanak sunar.
III. Sinema izleyiciliği ile kamusal alanı birlikte düşünen önemli bir araştırmacı olan Hansen,
1950’lerin sonu, 1960’lerin başında film kuramında izleyici odaklı bir dönüşüm olduğunu belirtir.
IV. 1970’lerden itibaren film kuramında önceki film kuramı açısından düşünüldüğünde
paradigma değişmiştir; odak, mecranın metinsel yapısından ya da ontolojisinden, alımlama ve izleyicilik
sürecine kaymıştır, fakat burada, metnin ya da araçların birleştirdiği ya da birleştirmekte olduğu,
kuramsal ideal bir izleyici tanımından söz edilmektedir.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız IV
d) I ve II
e) I, II ve IV
9. Aşağıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?
I. Bazı izleyiciler için, feminist çalışmalar ya da maduniyet çalışmalarının gösterdiği gibi,
kendini inkâr eden, mazoşist bir olanaksızlık bölgesine dönüşmekte olduğunu belirtmektedir.
II. Anaakım izleyicilik biçeminin genellikle deneysel sinema için geçerli olduğunu ve filmlerin
yayılımını ve tüketimini açıkladığını eklemektedir.
III. Teknolojik ve ekonomik gelişmelerin sinemanın film tüketimi için tek ve temel yer olmasını
değiştirdiğini belirtirken; yeni elektronik teknolojilerin, video, uydu, kablolu sistemlerin televizyonu
desteklediğine ve izleyiciliğin izleyicilerin filmle etkileşime girebildikleri evcil –domestic- alana
kaydığına değinmiştir.
IV. Hansen’e göre evcil alan içinde televizyonun algıya dayalı (spatio-perceptual) dizilimi
klasik anlatının (diegesisin) söylemini kırmıştır.
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a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız IV
d) I ve II
e) I, II ve IV
10. Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I. Sennett’e göre; “‘Kamusal’ ve ‘kişisel’ sözcüklerinin tarihi, Doğu kültüründeki bu temel
değişimin anlaşılabilmesi için anahtar rolü oynar.
II. Kamu’ sözcüğünün İngilizcede bilinen ilk kullanımı ‘kamu’yu toplumun ortak çıkarı ile bir
tutmaktadır.”
III. 15. yüzyılın ikinci yarısındaki bahsedilen kullanımdan sonra, kamusal alan terimi 1540’lı
yıllarda “genel gözleme açık ve ortada olan”ı ifade etmiştir.
IV. 17. yüzyıl sonlarında, “kamu” ve “özel” karşıtlığı Sennett’in de belirttiği gibi klasik
dönemdeki kullanımına benzemektedir. “‘Kamusal’ sözcüğü herkesin denetimine açık olan anlamına
gelirken, ‘özel’ sözcüğü kişinin ailesi ve arkadaşları ile sınırlanan mahfuz bir yaşam bölgesi”ni
karşılamaktadır.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız IV
d ) II ve III
e) I, II ve IV

11. Bölüm Sorularının Cevapları
1)c 2)d 3)b-4)e-5)a-6)e-7)a- 8)e-9)b-10)d
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; kamusal ve bireysel etkinlikler olarak film izleyiciliğinin tarihi
kamusal alan, özel alan ve heterotopya, bır ritüel olarak film izlemek, konularına giriş
yapılmıştır.
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12. TELEVİZYONUN TARİHİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Televizyonun Tarihi



Televizyonun Erken Tarihi



Türkiyede Televizyon Yayıncılığı



‘Kötü Şöhretli Televizyon’
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Telvizyon ne zaman ortaya çıkmıştır?

2)

Televizyonun gelişiminde teknolojinin ekonomi ile etkileşimi nasıl olmuştur?

3)
Televizyonun
yürütülmektedir?

toplum

üstündeki

etkisi

hakkında

nasıl

tartışmalar
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
TELEVİZYONUN
TARİHİ
TELEVİZYONUN
ERKEN TARİHİ
TÜRKİYEDE
TELEVİZYON
YAYINCILIĞI

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
İlgili konu hakkında fikir Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
sahibi olunacaktır.
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
İlgili konu hakkında fikir Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
sahibi olunacaktır.
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
İlgili konu hakkında fikir
kaynakçadaki
ilgili
sahibi olunacaktır.
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması

Kazanım
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Anahtar Kavramlar


Televizyonun Tarihi



Televizyonun Erken Tarihi



Türkiyede Televizyon Yayıncılığı
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12. TELEVİZYONUN TARİHİ
Televizyon sözcüğü hem teknik, hem kültürel hem de ekonomik bir yapıya tekabül eder:
Adı, Yunanca uzak anlamına gelen “tele” ile Latince görme anlamına gelen “visio”
sözcüklerinden yapay olarak üretilen, teknik, ekonomik ve kültürel karmaşık bir yapı ifade eden
Televizyon, bir mekânda kaydedilen hareketli görüntülerin ve sesin, eşzamanlı veya kısa
gecikmelerle bir başka mekândaki alıcıya yayımlanmak üzere aktarılabilmesi maksadıyla 21.
yüzyılın başlarında icat edilmiş ve daha sonra geliştirilmiştir (Şentürk, 2009: 18).
Elektronik kültür açıklanırken belirtildiği gibi televizyon kendine ait yeni bir kültür
üretmiştir ve bu kültür Ong tarafından ‘ikinci sözlü kültür’ dönemi olarak isimlendirilmektedir.
Yüzyıllar boyunca bilinen bütün kültürel formların, daha ileri ve karmaşık bir bütün
olan bu yeni dönem, Ong tarafından "ikici sözlü kültür" dönemi olarak adlandırılmaktadır.
Birinci ve ikinci sözlü kültür arasında benzerlikler kadar farklılıkların da olduğu bir gerçektir.
Bu dönemin temel belirleyicisi olan televizyon, tıpkı birinci sözlü kültürde olduğu gibi sese ve
görüntüye dayanırken, aradaki fark hedef kitlenin niteliğinden kaynaklanmaktadır. İlk dönemde
konuşmacı, dinleyicileri ile doğrudan ilişkiye girip doğal bir grup bilinci oluştururken,
televizyon aktörü, aynı sözel taktikleri-sözlü kalıpları, mimik ve jestleri- kullanarak aynı anda
milyonlarca ama hiç görmediği bir izleyici kitlesine hitap etmekte ve sanal bir grup bilinci
yaratmaktadır (Batuş, 2006: 189) .

12.1. Televizyonun Erken Tarihi
İlk Televizyon yayını 2 Kasım 1936 tarihinde Londra şehrinde gerçekleştirilmiştir.
1930’lu yıllarda teknik gelişmeler ve sosyo-politik yapı radyonun gelişimine imkan hazırlamış,
1960’lı yıllarda ise televizyon önemli bir olgu olarak ortaya çıkmıştır. Her ne kadar televizyon
ağının gelişmesi İkinci Dünya Savaşı sürecinin sonucuna kadar uzanmakta ise de teknik ve
ekonomik gelişmelerle televizyonun yaygınlaşması farklı gelişmişlik düzeyindeki ülkeler
açısından farklı süreçlerde olmuştur. Örneğin 1960’lı yıllara gelindiğinde ABD’de toplam 55
milyon televizyon bulunmaktadır. UNESCO’nun istatistiklerine göre 1980 yılında dünya
genelindeki televizyon sayısı 500 milyondur. (Baldini, 2000: 90- 91). Öte yandan Türkiye’de
televizyonun yaygınlaşması uzun yıllar sürmüştür.
Sinema ve televizyon Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyada başlangıçta rekabet
halindedirler. İkinci Dünya Savaşı televizyonun gelişimini etkilemiştir. Savaşın etkisiyle
televizyonun gelişimi engellenmiş ve dolayısıyla sinemanın televizyonla rekabet etmek
zorunda kalması da bir süre için ertelenmiştir. Bununla birlikte savaş sonraki süreçte, özellikle
1950‘li yıllarda yaygın bir iletişim ve eğlence aracı olabilen televizyon, sinemadan çok radyo
ile yakın ilişki içinde olduğundan dolayı, televizyon için istihdamda radyo çalışanları öncelikli
olmuş böylece, sinema endüstrisinin pazar payının yanı sıra çalışanların da iş sahaları da
azalmıştır (Monaco, 2002: 237-238)
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Radyo, televizyon ve sinema ilişkisi incelendiğinde değinilmesi gereken bir konu da,
Avrupa‘da radyo ve televizyon yayıncılığının devlet tekelinde olmasının aksine, Amerika‘da
radyoların ve televizyonların özel teşebbüs olması ve 1920‘ler itibariyle radyolarla, stüdyolar
arasında yakın ilişkilerin varlığıdır. (Hilmes, 2008: 528).
Öte yandan televizyonun hem yayıncılık hem de üretim açısından büyük bir endüstri
olması teknolojik gelişmelerin de etkisi ile önemli yatırımlar yapılmasını sağlamış; hem
yayıncılık hem de alıcı olarak kullanılan televizyonlar gelişmiştir. Başlangıçta renksiz ve tüplü
olan televizyonlar, zaman içinde önce renkli yayın izlenebilir hale gelmişler daha sonrasında
da Plazma, LED gibi farklı ekran seçenekleri ile yüksek kalitede yayın sunabilir hale
gelmişlerdir. IPTV gibi farklı yayıncılık protokolleri de televizyon yayıncılığının gündemine
girmiştir.

12.2. Türkiyede Televizyon Yayıncılığı
Türkiye’de televizyon yayıncılığı tarihi açısından uzun yıllar İTÜ ve TRT gibi iki kamu
kurumundan bahsetmek mümkündür.
Türkiye'de televizyon yayınları girişimi ilk kez İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından
9 Temmuz 1952 günü başlatıldı ancak TRT’nin kurulmasıyla izlenme gücünü yitirdi (1972’ye
kadar yayını devam etti). İlk kameraman Adnan Ataman’dır. İlk spiker ve televizyon sunucusu
İTÜ Radyosu’nda spiker ve programcı olan Fatih Pasiner’dir. İTÜ, normal televizyon
yayınlarını sürdürürken, artık Türkiye'de kamusal alanda da televizyon konuşulmaya ve
tartışılmaya başlandı. Görüntüye dayanan elektronik haberleşmenin yapılıp yapılmaması
tartışmaları sürdürülmekteydi. TRT'nin kurulması ile bu konudaki çalışmaların hızlandığı
görülmektedir. Ancak, televizyon yayınlarının henüz ülkenin her yerine ulaşmaması, televizyon
ile ilgili yatırımların çok fazla harcama gerektirmesi gibi nedenler televizyonun devlet
tarafından ele alınmasını geciktirdi.
TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu) kamu
yayıncılığı yapmak üzere 1 Mayıs 1964 yılında çıkan TRT Yasası ile kuruldu. 31 Ocak 1968’de,
TRT1 Türkiye’de ilk televizyon kanalı olarak deneme yayınlarına başladı. İlk canlı yayınını
1971 yılında İzmir'de oynanan Karşıyaka Spor Kulübü ile İstanbulspor arasında oynanan futbol
maçını naklen vererek gerçekleştirdi. İlk renkli yayını ise 1976 yılında gerçekleştirdi. Ayrıca
Altan Öymen tarafından Ankara’da bağımsız bir ajans olarak (1972) ANKA Ajansı kuruldu ve
o dönemde en yüksek tiraja sahip Günaydın gazetesi ANKA’nın ilk yerli müşterisi oldu.
ANKA’nın çekirdek kadrosunu Müşerref Hekimoğlu, Örsan Öymen, Hasan Cemal, Sevgi
Soysal oluşturdu.
(Onursoy, 2012: 147)
Türkiye’de televizyon yayıncılığının kamu eliyle yürütülmesi nedeniyle çok uzun yıllar
bir düzenleyici kurumun varlığına ihtiyaç duyulmamıştır.
Ülkemizdeki özel radyo ve televizyon yayınları 1990 yılında yayına başladığında
herhangi bir yasal düzenlemeye tabi olmamıştır. 1993 yılında anayasa değişikliği ile radyo
televizyon yayınları üzerindeki kamu tekeli ortadan kaldırılmış, 1994 yılında da özel televizyon
ve radyo yayınlarını düzenlemek üzere Radyo Televizyon Üst Kurulu oluşturulmuştur. Bu
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kurul sözkonusu yayın organlarının faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek üzere TBMM
Genel kurulunca seçilen üyelerden oluşan, özerk ve tarafsız bir kamu tüzel kişiliğidir.
Ülkemizde karasal, sayısal, uydu, kablo ve Internet protokol televizyonları ortamlarından yayın
yapan kuruluşlara lisans ve yayın izni bu kuruluş tarafından verilmektedir. Radyo televizyon
yayınları, sayısal kayıt arşiv ve analiz sistemleri aracılığı ile merkezden ve temsilcilikler
aracılığı ile kesintisiz şekilde sürekli takip edilmektedir. Bu takip esnasında milletlerarası
antlaşmalar, ve ilgili yönetmelikler de gözetilmektedir. Denetimde izleyici şikayetleri de
dikkate alınmaktadır. Üst kurul denetim müdeahalelerini yayından sonra gerçekleştirmektedir.
3 Mart 2011 tarihinde yenilenerek yürürlüğe giren yasa ile çocuk ve gençlerin yayınların
olumsuz etkileri konusunda bilgilendirilmeleri özellikle dikkate alınmıştır. Bu anlamda
çocukları zararlı yayın içeriklerinden korumak amacıyla bazı projeler hayata geçirilmiştir.
Akıllı işaretler sembol sistemleri, medya okuryazarlığı dersleri, iyi uykular çocuklar projesi,
çocuk web siteleri, medya okuryazarlığı web siteleri bunlardan başlıcalarıdır. Ayrıca düzenle
olarak kamuyu araştırmalarına da yer verilmektedir. (Onursoy, 2012: 156)

12.3. ‘Kötü Şöhretli Televizyon’
Birçok disiplinden birçok yazar televizyonu eleştiren kitaplar yazmıştır. Bu eleştiri
sahiplerinden bir tanesi Gadamer’dir. Gadamer’e göre televizyon çağdaş insanı bağlayan bir
zincirdir ve televizyonunun tüm kontrolü seçkinlerdedir. Popper’se bir konferansta
televizyondaki şiddete değinmiş ve bu iletişim aracının gençlere şiddeti aşıladığını
savunmuştur. Popper çocukları televizyonun yetiştirdiğini ve onun kötü bir öğretmen olduğunu,
bundan dolayı da sansürün bir gereklilik olduğunu söyler. Kanal sayısı ve yayın saatleri arttıkça
programların kalitesi düşmüştür. Televizyonlar seyirci odaklı olarak, şiddet içeren programlara
öncelik vermekle eleştirirlerr. Televizyon izleyen çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren
şiddetle tanışmış olur. Popper tıpkı diğer sektörlerde olduğu gibi medya sektöründe çalışanların
da denetimden geçirilmesinin gerekliliğini savunmaktadır. Onun düşüncesine göre, bu sektörde
çalışanların sertifikaları olmalı ve kurallara uymayanların sertifikaları iptal edilmelidir.
Televizyonun gücü muazzam boyutlara ulaşmıştır ve demokrasilerin hayatta kalabilmesi bu
gücün dizginlenebilmesine bağlıdır. Condry’yse televizyonun toplumu ve kültürü değiştirici
etkisine vurguda bulunur. Bunun başlıca sebebi ailenin etkin olamaması ve okulun görevini tam
olarak yapmaması olduğunu söyler. Çocukları haftanın kırık saatini ekran başında
geçirmektedirler ve bir saatte, şiddet içeren 25 olay izlemektedirler. Televizyon kültürü sadece
kendini düşünen nesiller yetiştirmektedir. Televizyon çocujkların boş zamanlarını öldürür ve
onları faydalı uğraşlar edinmekten alıkoyar. Dünyayla ilgili verdiği bilgilerin de bir çoğu gerçek
dışıdır. Televizyonda birçok yalan habere rastlandığı da araştırmacılar tarafından
vurgulanmaktadır. Bir sosyalleşme aracı olarak görülebilecek televizyon bu konuda pek başarılı
değildir. Çocuk ve gençlerin psikolojik ve bedensel gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek
birçok özelliklere sahiptir. Ebeveynlerin televizyonun bu karakteristik özelliklerini bilerek
çocuklarının bu araçla olan ilişkilerini ona göre düzenlemelidirler. Condry, anne ve babaların
televizyon programlarını çocuklarıyla beraber izlemelerini ve çocukları ekrana yansıyanlarla
ilgili olarak açıklama yapmaları gerektiğini vurgular. Ama daha da önemlisi çocuklarını
televizyon izleme süresini azaltmaya razı edebilmeleridir. Zamanlarını daha önemli ve değerli
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uğraşlara ayırmanın daha iyi bir seçenek olacağı fikri çocuklara benimsetilmelidir. Çocukların
gerçek dünyayı deneyimlemesi gerekmektedir. Bunu televizyon ekranlarının karşısına geçerek
yapamazlar ya da çok az ölçüde yapabilirler (Baldini, 2000: 100-104) .
Öte yandan yeni medya teknolojileri ile birlikte televizyonun etkileri ve işlevi dönüşmüş
ve çeşitlenmiştir.
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12. Bölüm Soruları
1.

Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.

Elektronik kültür açıklanırken belirtildiği gibi televizyon kendine ait yeni bir kültür üretmiştir
ve bu kültür Ong tarafından ‘.................’ dönemi olarak isimlendirilmektedir.
a) birinci sözlü kültür
b) ikinci sözlü kültür
c) birinci yazılı kültür
d) ikinci yazılı kültür
e) yazılı ve sözlü kültür
2.Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Sinema ve televizyon Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyada başlangıçta rekabet halindedirler.
............televizyonun gelişimini etkilemiştir.
a) Birinci Dünya Savaşı
b) Ekonomi
c) İkinci Dünya Savaşı
d) teknoloji
e) zaman
3.Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Türkiye'de televizyon yayınları girişimi ilk kez.................... tarafından 9 Temmuz 1952 günü
başlatıldı ancak TRT’nin kurulmasıyla izlenme gücünü yitirdi
a) İstanbul Teknik Üniversitesi
b) İstanbul Üniversitesi
c) İstanbul Radyosu
d) Ankara Radyosu
e) ODTÜ
4. Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
TRT1 Türkiye’de ilk televizyon kanalı olarak deneme yayınlarına başladı. İlk canlı yayınını
1971 yılında İzmir'de oynanan .............arasında oynanan futbol maçını naklen vererek gerçekleştirdi
a) Fenerbahçe ile Galatasaray
b) Karşıyaka Spor Kulübü ile İstanbulspor
c) Galatasaray ile Beşiktaş
d) Fenerbahçe ile Beşiktaş
e) Karşıyaka Spor Klübü ile Göztepe Spor Klubü
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5. Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
1994 yılında da
...............oluşturulmuştur.

özel

televizyon

ve

radyo

yayınlarını

düzenlemek

üzere

a) Radyo Üst Kurulu
b) Televizyon Üst Kurulu
c) Radyo Televizyon Üst Kurulu
d) Radyo Televizyon Denetleme Kurulu
e) Televizyon Denetleme Kurulu
6. Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I. Adı, Yunanca uzak anlamına gelen “tele” ile Latince görme anlamına gelen “visio”
sözcüklerinden yapay olarak üretilmiştir.
II. Teknik, ekonomik ve kültürel karmaşık bir yapı ifade eder.
III. Televizyon, bir mekânda kaydedilen hareketli görüntülerin ve sesin, eşzamanlı veya kısa
gecikmelerle bir başka mekândaki alıcıya yayımlanmak üzere aktarılabilir.
IV. Televizyon 21. yüzyılın başlarında icat edilmiş ve daha sonra geliştirilmiştir
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız IV
d ) I ve II
e) ) I, II, III ve IV
7 Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I. Yüzyıllar boyunca bilinen bütün kültürel formların, daha ileri ve karmaşık bir bütün olan bu
yeni dönem, Ong tarafından "ikici sözlü kültür" dönemi olarak adlandırılmaktadır.
II. Üçüncü ve dördüncü sözlü kültür arasında benzerlikler kadar farklılıkların da olduğu bir
gerçektir.
III. Bu dönemin temel belirleyicisi olan televizyon, tıpkı birinci sözlü kültürde olduğu gibi sese
ve görüntüye dayanırken, aradaki fark hedef kitlenin niteliğinden kaynaklanmaktadır.
IV. İlk dönemde konuşmacı, dinleyicileri ile doğrudan ilişkiye girip doğal bir grup bilinci
oluştururken, televizyon aktörü, aynı sözel taktikleri-sözlü kalıpları, mimik ve jestleri- kullanarak aynı
anda milyonlarca ama hiç görmediği bir izleyici kitlesine hitap etmekte ve sanal bir grup bilinci
yaratmaktadır
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız IV
d) I ve II
e) I, III ve IV
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8. Aşağıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?
I. İlk Televizyon yayını 2 Kasım 1936 tarihinde Newyork şehrinde gerçekleştirilmiştir.
II. 1930’lu yıllarda teknik gelişmeler ve sosyo-politik yapı radyonun gelişimine imkan
hazırlamıştır.
III. 1960’lı yıllarda ise televizyon önemli bir olgu olarak ortaya çıkmıştır.
IV. 1960’lı yıllara gelindiğinde ABD’de toplam 55 milyon televizyon bulunmaktadır
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız IV
d ) I ve II
e) ) I, II ve IV
9. Aşağıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?
I. Sinema ve televizyon Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyada başlangıçta rekabet halinde
değildir.
II. İkinci Dünya Savaşı televizyonun gelişimini etkilememiştir.
III. Savaşın etkisiyle televizyonun gelişimi engellenmiş ve dolayısıyla sinemanın televizyonla
rekabet etmek zorunda kalması da bir süre için ertelenmiştir.
IV. Televizyon için istihdamda radyo çalışanları öncelikli olmuş böylece, sinema endüstrisinin
pazar payının yanı sıra çalışanların da iş sahaları da azalmıştır
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız IV
d) I ve II
e) I, II ve IV
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10. Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I. Televizyonun hem yayıncılık hem de üretim açısından büyük bir endüstri olması teknolojik
gelişmelerin de etkisi ile önemli yatırımlar yapılmasını sağlamıştır.
II. Hem yayıncılık hem de alıcı olarak kullanılan televizyonlar gelişmiştir.
III. Başlangıçta renksiz ve tüplü olan televizyonlar, zaman içinde önce renkli yayın izlenebilir
hale gelmişler.
IV. Televizyonlarda Plazma, LED gibi farklı ekran seçenekleri ile yüksek kalitede yayın
sunabilir hale gelmişlerdir. IPTV gibi farklı yayıncılık protokolleri de televizyon yayıncılığının
gündemine girmiştir.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız IV
d) I ve II
e) I, II, III ve IV

12. Bölüm Sorularının Cevapları
1)b 2)c 3)a-4)b-5)c-6)e-7)e- 8)a-9)d-10)e
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; televizyonun tarihi, televizyonun erken tarihi, türkiyede
yayıncılığı, ‘kötü şöhretli televizyon’ konularına giriş yapılmıştır.

televizyon
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Reklamın Erken Tarihi



20. Yüzyılda Reklam



Günümüzde Reklam



Reklamın Medya Üstündeki Etkisi



Basın İlan Kurumu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Reklam ne zaman ortaya çıkmıştır?

2)

Reklamın gelişiminde sanayi devriminin etkisi nasıl olmuştur?

3)
Reklamın bireylerin davranışları üstündeki etkisi hakkında nasıl tartışmalar
yürütülmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
REKLAMIN
TARİHİ

ERKEN

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

İlgili konu hakkında fikir
20. YÜZYILDA REKLAM sahibi olunacaktır.

GÜNÜMÜZDE REKLAM

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

İlgili konu hakkında fikir
REKLAMIN
MEDYA
sahibi olunacaktır.
ÜSTÜNDEKİ ETKİSİ

BASIN İLAN KURUMU

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
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Anahtar Kavramlar


Reklamın Erken Tarihi



20. Yüzyılda Reklam



Günümüzde Reklam



Reklamın Medya Üstündeki Etkisi



Basın İlan Kurumu
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13. REKLAMIN TARİHİ
Yolcu (2011: 11) Reklamlarda İstanbul adlı çalışmasında Küçük’ten aktararak
insanların “kendi zihinlerini oluşturmak ve değiştirmek için kişilerarası söylemler de dahil
olmak üzere çok çeşitli söylemlerden ve bunlardan türetilen enformasyondan” yararlandıklarını
belirtirken reklam olgusunu da bahsedilen süreçlerde yararlanılan ‘bir iletişim aracı’ olarak
tanımlar ve reklam olgusunu çeşitli araştırmacılara dayanarak tanımlar (Yolcu 2011: 11-12):
Reklam sözcüğü Türkçe’ye, kökeni Latince “clamere” sözcüğüne dayanan Fransızca
“réclame” sözcüğünden geçmiştir (Fidan, 2007:108)
Bugünkü anlamıyla reklamcılık, Gutenberg’in matbaayı icat etmesiyle 15. yüzyılda
başlamıştır. (A.g.e:95) İnsanoğlunun ürettiklerini satmak, insanlara duyurmak, ticaretlerini
geliştirmek amacıyla kullandıkları bu yöntem yıllar içinde önemini gittikçe artırmış, hedef
kitleyi ikna etmede kullanılan en etkili araçlardan biri olarak kendini kabul ettirmiştir. Çağdaş
anlamda reklamcılığı doğuran neden ise, Sanayi Devrimi’yle birlikte başlayan üretim artışının
ve fazla ürünün kitlelerce tüketilmesinin sağlanması kaygısıdır. Bu yüzden dünyada birçok
alanda olduğu gibi reklamcılık alanında da bir milat kabul edilen 19. yüzyıldan sonra
sanayileşmiş toplumlar için bu yeni ekonomik araç, vazgeçilmez bir sektör haline gelmiştir
(Küçük, 1999: 207).

13.1. Reklamın Erken Tarihi
Reklamın tarihinin ticaretin tarihi kadar eskilere dayandırılması mümkündür.
Sözlü yeteneklerin yazıdan önce geliştiği düşünülürse, ilk reklamın sözlü olması
doğaldır. Bu nedenle kimi araştırmacılara göre reklamcılığın tarihi, M.Ö.3000’li yıllara kadar
uzanmaktadır. Kasaba tellallarının esir ve sığır satarken bağırarak potansiyel alıcıya ulaşma
istekleri, ilk reklamın örnekleri olarak kabul edilmektedir. İlk yazılı reklamın yaklaşık
M.Ö.3000’li yıllarda Mısır’da papirüs üzerine yazılan ve sahibinden kaçan bir kölenin geri
dönmesini isteyen bir ilan olduğu sanılmaktadır.10 (Yakın, 2004: 14)
Öte yandan genel anlamda reklam açısından matbaa, sanayi devrimi ve bu süreçleri
izleyen kitle iletişim araçları önemli bir yer tutmaktadır.
Doğal olarak bu dönemde duyuru faaliyetleri reklamın atası sayılmasına rağmen gerçek
anlamda bunlara reklam denemez. Gerçek anlamda reklamcılık faaliyetlerinin matbaanın
icadından sonra ortaya çıktığı söylenebilir. “1480’de ilk duvar afişi asıldı. Bu William
Caxton’ın rahipler için hazırladığı “The Pyes of Salisbury Use” adlı kitabının ilanıydı”11. Bu
çalışmadan sonra dönem dönem çeşitli reklam faaliyetleri yapılmıştır. Sistemli çalışmalar
reklam ajanslarının açılmasıyla başlamıştır. “ABD’de ilk reklam ajansı 1842 yılında Volney
Palmer tarafından kurulmuştur.”12 (Yakın, 2004: 14)
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Reklam başlangıçta diğer medya ile bu kadar yoğun ilişkide değildir, hatta öncelikle
basit reklamlardan veya ilan gazetelerinden bahsetmek mümkündür. Gazetelerin ekonomik
kaynak olarak reklamın farkına varması süreç içinde gerçekleşmiştir.
Birçok yeniliklerle birlikte gazetelere ilan konulması, XVII. yüzyılda ortaya çıkmış,
ancak XVIII. yüzyılda önem kazanmış ve ileri bir düzeye ulaşmıştır: Avrupa’da ilk gazeteler
basımevi sahipleri tarafından çıkarıldığından, basımevlerinde basılan kitapların reklâmları da
bu gazetelerde yapılıyordu. Daha sonraları çok verimli bir gelir kaynağı haline gelecek olan
ilanların önemini geniş ölçüde anlayan ve sayfalarında ilanlara yer veren yine İngiliz gazeteleri
olmuştur.
İlanlarla ilgili ilk ciddi yayın XVII. yüzyılda başlamış, 26 Mayıs 1657’de 16 sayfa
halinde haftalık basılan Puplic Adviser bir peniye satılmıştır.
XVIII. yüzyılda İngiliz gazeteleri çok ağır damga vergisine tabi tutulduklarından,
satışları dışında yeni bazı gelir kaynakları aramak zorunda kalmışlar, kurtuluş yolunu, ülkeye
ticaret yönünden refah sağlayan ve iyi bir gelir kaynağı olan ilanlarda bulmuşlardır.
İngiltere’de endüstri kurulmuş ve ülkelerarası ticaret çok gelişmiştir. Üretilen malların
sürümü için, niteliklerinin halka duyurulması gerektiğinden 1730’da yalnız ilanlara yer veren
Daily Advertiser yayınlanmaya başlamıştır. Daha sonraları haber gazeteleri de sayfalarına
ilanlar koymaya başlamışlardır. Ticari ilanların konması, gazetelerin daha ucuza satılmasını
sağlamıştır.
1697 yılında mali nedenlerle kâğıt üzerine konan vergiler, 1712’de gazetelere siyasi
nedenlerle uygulanan Stamp Taks Pul Vergisi, gazeteleri pahalı hale getirmişti. Bunun sonucu
her gazete ilan avına çıkmış, ilancılık gazeteyi yaşatan, ekonomik baskıyı hafifleten, en kuvvetli
etken, vazgeçilmez bir kaynak olmuştur.
Avrupa’nın diğer ülkelerinde yayımlanan gazetelerde de aynı durum görülmüş, önce
ilan gazeteleri çıkmış, daha sonra haber gazeteleri de ilan almaya başlamışlardır (Basının
Doğuşu ve Gelişimi, 2011: 26).

13.2. 20. Yüzyılda Reklam
20. yüzyılda bir yandan sanayileşme ve teknik gelişmeler hız kazanır, böylece yüksek
üretimin sonucu olan arzın fiyatları düşürmemesi için talebin yaratılması gerekirken; diğer
yandan da kitle iletişimin farklı formları da ortaya çıkmış ve reklamcılık ile etkileşim içine
girmiştir.
XX.yüzyıla gelindiğinde işbölümü ve uzmanlaşmanın kesin çizgilerle ayrılmaya
başlaması, reklamcılığında bir sektör olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Marconi 1895 yılında ilk kez bir yerden başka yere mesaj iletmeyi başarmıştır. İletişim
amacıyla ilk radyo istasyonu 1920 yılında Doğu Pittsburgh, Pennsylvania’da KDKA adıyla
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yayına başlamış, 1926 yılında Ulusal Yayın Şirketi (NBC) tarafından bütün Amerikalıların aynı
anda aynı programı dinlemesine imkan tanıyan sistem kurulmuştur. 13
Radyonun reklamcılık sektöründe kullanılmaya başlanması reklamların profesyonel bir
şekilde hazırlanarak etkili olmasını sağlamış ve reklamcılığın hedef kitleye ulaşımında hız
kazandırmıştır. “İlk ticari radyo istasyonu 1922’de WEAF adı ile kuruldu. 1924’te
N.W.Ayer&Son firması Eveready saati adı altında ilk özel reklam programını hazırladı.”14
(Yakın, 2004: 14)

13.3. Günümüzde Reklam
Farklı mecralar ve iletişim yöntemleri kullanılarak üretilen reklam büyük bir sektör
olarak günümüzde bireyleri potansiyel müşteri olarak görmektedir. Yolcu (2011, 11-12)
tarafından da belirtildiği üzere:
Günümüzde, reklam hem toplumu yansıtan bir ayna, hem de toplumun yarattığı ürün
niteliğine bürünmüştür; hem yeni teknolojileri yansıtır, hem de toplum bireylerinin yaşam ve
düşünce biçimlerini dile getirir. “Reklam, bu anlamda, bireyin, gereksinimlerine karşılık
verebilecek özellikte binlerce ürün ya da hizmet arasında kendi yararına en uygun ve akılcı bir
seçim yapmasına yarayan bir araç olduğu kadar, bireye, değişik ürün ve hizmetleri sunan ve
tanıtan, bu ürünü edinebileceği, bu hizmetlerden yararlanabileceği yeri, akçasal olarak
karşılığını ve bu ürüne ya da bu hizmete nerede ve nasıl ulaşılabileceğini, bu ürünü nasıl, hangi
koşullarda kullanabileceğini tanımlayan, tüketiciye zaman açısından yardımcı olan bir yapı
sunmaktadır.” (Sarı Sezer, 2009:5) Bu bağlamda, “(...) bir mal ya da hizmetin sürüleceği
piyasanın ve bu mal ya da hizmetin alıcısı olacakların tanınması için yapılacak araştırmalar,
reklam amacının, reklam giderlerinin ve mesaj türlerinin tasarlanması, reklam bütçesi, reklamın
ne zaman yapılacağı, hangi iletişim araçlarının kullanılacağı konusundaki kararlar ve reklam
içeriğinin hazırlanması gibi faaliyetlerin bütünüdür” (İnceoğlu, 1995:165, Akt. Kocabaş, Elden,
1997:13) biçiminde tanımlayabileceğimiz reklamcılık günümüzde hiç kuşkusuz giderek önem
kazanan, şirketlerin, kurumların milyonlarca dolar akıttığı büyük bir sektördür.
İletişim çağı yirmi birinci yüzyılda, birey, kaçınılmaz olarak, her gün, her dakika, belirli
görüntülerle karşı karşıya kalmakta. Öyle ki, görme yetisi, bireyde konuşma yetisinden önce
geldiğinden iletişim kurmak amacıyla öncelikle “görüntü”den yararlanıldığını mağara
duvarlarındaki resimler, simgeler bize kanıtlar niteliktedir. Francis Balle ve Gérard Eymery
görüntü, “yakında bir kıtadan diğerine veya en kapalı toplumların içinde, söz ve basılı malzeme
kadar kolay dolaşacak” (Balle ve Eymery, 1991:7) derken hiç kuş- kusuz yanılmamışlardır.
Reklam iletileri, ister durağan, ister hareketli, ister renkli, isterse siyah- beyaz
biçimlerde duyularımıza, aklımıza seslenmekte. Bu doğrultuda, “reklamcılık, bireyleri daima
potansiyel müşteriler gözüyle görerek ve böylece onlara o rolle sıkı sıkıya bağlı a priori
toplumsal bir kimlik atfederek, her reklam metnini tüketim açısından bakarak tasarlar.”
(Wernick, 1996:63)
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13.4. Reklamın Medya Üstündeki Etkisi
Reklam medyanın bir parçası olmakla birlikte bir finans kaynağı olarak da çeşitli medya
organlarını etkilemektedir.
Medyanın ekonomik üretim süreci düşünüldüğünde birçok unsur önem kazanmaktadır.
Teknolojik altyapı, eğitimli işgücü, basılı yayın üretenler için kağıt bedeli ve yayın dağıtımı,
televizyon ve radyo yayıncılığında frekans tahsisi için ödenen bedel ve elbette elde edilmesi
beklenen kar bu unsurların başlıcaları olarak kabul edilebilir. Bir gazeteyi okumak üzere satın
almak için ödenen paranın yanı sıra gazetede yayınlanan ilan ve reklamların gazetelerin
ekonomik anlamda gelişip büyümesine ciddi etkisi olmuştur. Gazetelere alınan ilanlar gazete
fiyatlarının düşürerek daha geniş kitlelere ulaşılmasını sağlamıştır. İlan ve reklamların yüksek
gelir getirici etkisiyle gazeteler daha çok okuyucuya ulaşmaya çalışmaktadırlar. Çünkü ilan ve
reklam verenler verdikleri ilan için ödedikleri paranın karşılığını en yüksek düzeyde (yüksek
kar) almak istemektedirler. Bu nedenle reklam verenler, okur sayısı yüksek olan gazeteye
reklam vermek istemekte bu durum doğal olarak gazeteler arasında haber verme konusunda
büyük bir rekabet yaratmaktadır. Kızışan bu ekonomik ortamda kitle iletişim araçları gelir
getiren ve serbest pazarın en önemli unsurlarından ilan ve reklamın etkisiyle büyük sermaye
sahibi şirketlerin ilgisini çekmeye başlamıştır. Bununla birlikte gazetelere alınan ilan ve
reklamların basım teknolojinin gelişmesiyle tüketiciyi etkileme boyutu değişmiş, bu değişim
gazetelerin ekonomik gelirlerinin artmasına önemli bir katkı sağlamıştır. Okurlar aynı zamanda
ilan ve reklam verenler için potansiyel müşteri olarak kabul görmüş ve bu durum basılı yayın
çeşitliliğinin artmasına neden olmuştur. Basılı ürünlerde güncel sorunların dışında hayata
ilişkin her türlü konunun eğlenceli içeriklerle beraber yer alması dergi ve benzeri yayınları
doğurmuştur. Bu yayınlar daha uzun soluklu, ayrıntılı konuları okura sunarken aynı zamanda
popüler kültür ürünlerinin kolay tanıtımı için bir mecra olmuştur. Bir anlamda basılı ürün
çeşitliliğinin artması kendilerine potansiyel müşteri arayan reklam verenlerin etkisiyle
gerçekleşmiştir. Sektörel konuların ayrıntılı olarak işlendiği bu basılı ürünlerde aslında o
sektörün ürünlerinin tanıtımı yapılmaktadır. Avcılıktan, denizciliğe, bahçıvanlıktan otomobil
yarışlarına kadar özel izler kitle yaratma çabası sadece okurdan gelen popüler konulara yanıt
vermek değildir, aynı zamanda nitelikli tüketicilerin kimler olduğu belirlenmeye
çalışılmaktadır. Belirli bir gelir seviyesine sahip insanların aldığı bu tip yayınlar halihazırda
potansiyel müşterilere ulaşmanın en kolay yolu olmaktadır. Başka bir ifadeyle yatçılıkla
ilgilenen bir okur o dergiye reklam veren saat ve kronometre markalarının, denizcilik
navigasyonu ile ilgili her türlü malzemenin satışını yapanların potansiyel müşterisi haline
gelmektedir. Bir bakıma hobi, spor, popüler ve aktüel konulara yer veren dergilerin çoğu pazar
arayışı içindeki reklam verenlerin çabasıyla ortaya çıkmış ve yayılmıştır (Kılıç, 2012: 84-85).
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13.5. Basın İlan Kurumu
Türkiye açısından Reklamcılık ile ilgili önemli dernek ve birlikler bulunmaktadır öte
yandan 1961 yılında kurulan Basın İlan Kurumu da reklam açısından önemli kurumlardan
biridir.
1931 yılına kadar devlet, ilanlarını özel sektör gibi hiçbir kayıt ve şarta bağlı kalmadan
seçtiği gazetelerde yayınlatırdı. Bunu ya doğrudan doğruya yapar veya bir takım simsarlara
yaptırır, pazarlık eder, gerekirse eksiltme suretiyle en düşük fiyatı veren gazetelerde yayın işi
gerçekleşirdi.
1931 yılında Maarif Cemiyeti, gelirlerini artırmak amacıyla İstanbul, Ankara ve
İzmir’de yayınlatılacak resmi ilanların ‘aracılık hakkını’ aldı. Bu gaye ile kurduğu ‘Özel Şirket’
1943 yılı başlarına kadar hizmet verdi. Bu şirketin aracılık ettiği ilanlar, özellikle ‘bedeli
hazineden ödenen’ ilanlardı. 1943 yılında çıkarılan bir kararname ile resmi ilanların aracılık
hakkı ‘Basın Birliği’ne verildi. Birlik, birçok gazete ile işbirliği yaparak yeni bir şirket kurdu.
Resmi ilanların kapsamı da genişletildi. 27 kasım 1957 tarihli kararname ile Resmi İlanlar
Şirketi’ne yeni haklar tanındı. Bu hakların en önemlisi, bütün ilan ve reklamların gazete ve
dergilere ancak bu şirket aracılığı ile yayınlatılacağı esası idi.
İlgili kanun gazete seçimini hükümete bırakıyordu. Bu nedenle 1960 öncesi, resmi ilan
dağıtımı ve yayını konusunda hükümetlerle gazeteler sık sık karşı karşıya geliyordu. Keyfi
uygulamalar sonucu ‘Besleme Basın’ tabir edilen gazetelerin doğmasına sebep olduğu, basın
özgürlüğünün ortadan kalktığı iddiaları, Basın İlan Kurumu’nun kuruluşuna gerekçe oldu. 27
Mayıs darbesinden sonra bu konu gündeme getirildi ve 2 Ocak 1961 tarihli, 195 Sayılı Kanun
ile kuruldu. (Onursoy, 2011: 148-149).
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13. Bölüm Sonu Soruları
1.

Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.

Bugünkü anlamıyla reklamcılık,...........’in matbaayı icat etmesiyle 15. yüzyılda başlamıştır.
a) Condry
b) Gutenberg
c) Popper
d) Gadamer
e) William Caxton
2.Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Çağdaş anlamda reklamcılığı doğuran neden ise, ...............’yle birlikte başlayan üretim artışının
ve fazla ürünün kitlelerce tüketilmesinin sağlanması kaygısıdır.
a) Birinci Dünya Savaşı
b) İkinci Dünya Savaşı
c) Sanayi Devrimi
d) ekonomi
e) sinema
3.Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
1480’de ilk duvar afişi asıldı. Bu William Caxton’ın ...........için hazırladığı “The Pyes of
Salisbury Use” adlı kitabının ilanıydı
a) rahipler
b) suçlular
c) çocuklar
d) kadınlar
e) köleler
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4. Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
XVIII. yüzyılda İngiliz gazeteleri çok ağır ...........tabi tutulduklarından, satışları dışında yeni
bazı gelir kaynakları aramak zorunda kalmışlar,
a) sansüre
b) damga vergisine
c) eleştiriye
d) yaptırıma
e) denetime
5. Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Türkiye açısından Reklamcılık ile ilgili önemli dernek ve birlikler bulunmaktadır öte yandan
1961 yılında kurulan .............da reklam açısından önemli kurumlardan biridir.
a) Türkiye Reklamcılar Derneği
b) Maarif Cemiyeti
c) Resmi İlanlar Şirketi
d) Basın İlan Kurumu
e) RTÜK
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6. Aşağıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?
I. Bugünkü anlamıyla reklamcılık, Gutenberg’in fotoğraf makinasını icat etmesiyle 15. yüzyılda
başlamıştır.
II. İnsanlıknun ürettiklerini satmak, insanlara duyurmak, ticaretlerini geliştirmek amacıyla
kullandıkları bu yöntem yıllar içinde önemini gittikçe artırmıştır.
III. Hedef kitleyi ikna etmede kullanılan en etkili araçlardan biri olarak kendini kabul ettirmiştir.
IV. Çağdaş anlamda reklamcılığı doğuran neden ise, Sanayi Devrimi’yle birlikte başlayan üretim
artışının ve fazla ürünün kitlelerce tüketilmesinin sağlanması kaygısıdır.
IV. Reklam sözcüğü Türkçe’ye, kökeni Latince “clamere”sözcüğüne dayanan Fransızca
“réclame” sözcüğünden geçmiştir.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız IV
d ) II, III ve IV
e) ) I, II, III ve IV
7. Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I. Reklamın tarihinin ticaretin tarihi kadar eskilere dayandırılması mümkündür.
II. Yazılı yeteneklerin sözden önce geliştiği düşünülürse, ilk reklamın yazılı olması doğaldır.
III. Bu nedenle kimi araştırmacılara göre reklamcılığın tarihi, M.S. 1800'lü yıllarda
başlamaktadır.
IV. Kasaba tellallarının esir ve sığır satarken bağırarak potansiyel alıcıya ulaşma istekleri, ilk
reklamın örnekleri olarak kabul edilmektedir.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız IV
d ) I ve IV
e) ) I, II, III ve IV
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8. Aşağıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?
I. Genel anlamda reklam açısından matbaa, sanayi devrimi ve bu süreçleri izleyen kitle iletişim
araçları önemli bir yer tutmaktadır.
II. Doğal olarak bu dönemde duyuru faaliyetleri reklamın atası sayılmasına rağmen gerçek
anlamda bunlara reklam denemez.
III. Gerçek anlamda reklamcılık faaliyetlerinin matbaanın icadından sonra ortaya çıktığı
söylenebilir. IV. 1480’de ilk duvar afişi asıldı. Bu William Caxton’ın rahipler için hazırladığı “The Pyes
of Salisbury Use” adlı kitabının ilanıydı”
IV. İlk yazılı reklamın yaklaşık M.Ö.3000’li yıllarda Çin’de papirüs üzerine yazılan ve
sahibinden kaçan bir kölenin geri dönmesini isteyen bir ilan olduğu sanılmaktadır
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız IV
d ) II, III ve IV
e) I, II, III ve IV
9. Aşağıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?
I. Birçok yeniliklerle birlikte gazetelere ilan konulması, XX. yüzyılda ortaya çıkmıştır.
II. Ancak XVIII. yüzyılda önem kazanmış ve ileri bir düzeye ulaşmıştır.
III. Avrupa’da ilk gazeteler basımevi sahipleri tarafından çıkarıldığından, basımevlerinde
basılan kitapların reklâmları da bu gazetelerde yapılıyordu.
IV. Daha sonraları çok verimli bir gelir kaynağı haline gelecek olan ilanların önemini geniş
ölçüde anlayan ve sayfalarında ilanlara yer veren yine İngiliz gazeteleri olmuştur.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız IV
d ) II, III ve IV
e) I, II, III ve IV
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10. Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I. Medyanın ekonomik üretim süreci düşünüldüğünde birçok unsur önem kazanmaktadır.
II. Teknolojik altyapı, eğitimli işgücü, basılı yayın üretenler için kağıt bedeli ve yayın dağıtımı,
televizyon ve radyo yayıncılığında frekans tahsisi için ödenen bedel ve elbette elde edilmesi beklenen
kar bu unsurların başlıcaları olarak kabul edilebilir.
III. Bir gazeteyi okumak üzere satın almak için ödenen paranın yanı sıra gazetede yayınlanan
ilan ve reklamların gazetelerin ekonomik anlamda gelişip büyümesine ciddi etkisi olmuştur.
IV. Gazetelere alınan ilanlar gazete fiyatlarının düşürerek daha geniş kitlelere ulaşılmasını
sağlamıştır
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız IV
d) III ve IV
e) I, II, III ve IV

13. Bölüm Sorularının Cevapları
1)b 2)c 3)a-4)b-5)d-6)a-7)d- 8)c-9)a-10)e
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; reklamın erken tarihi, 20. yüzyılda reklam, günümüzde reklam, reklamın
medya üstündeki etkisi, basın ilan kurumu konularına giriş yapılmıştır.
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14. YENİ MEDYA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Yaklaşımlar

Yeni Medya Kavramı Ve İnternet Tabanlı Yeni Medya Ve Ütopik Ve Disütopik



İnternet Tabanlı Yeni Medyanın İzleyici İle İlişkisi



İnternet Tabanlı Yeni Medya Ve Kültür Endüstrisi



Türkiye’de İnternet
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Yeni medya kavramı ve internet tabanlı yeni medya ve ütopik ve disütopik
yaklaşımlar nelerdir?
2)

İnternet tabanlı yeni medyanın izleyici ile ilişkisi nasıldır?

3)

İnternet tabanlı yeni medya ve kültür endüstrisi ile ilişkisi nasıldır?

4)
Türkiye’de internetin başlangıcından günümüze yaygınlaşması hangi süreçler
içerisinde gerçekleşmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

YENİ MEDYA KAVRAMI
Ders materyallerinin ve
VE İNTERNET TABANLI İlgili konu hakkında fikir
kaynakçadaki
ilgili
YENİ
MEDYA
VE sahibi olunacaktır.
metinlerin okunması ve konu
ÜTOPİK VE DİSÜTOPİK
ile ilgili araştırma yapılması
YAKLAŞIMLAR
Ders materyallerinin ve
İNTERNET
TABANLI İlgili konu hakkında fikir
kaynakçadaki
ilgili
YENİ
MEDYANIN sahibi olunacaktır.
metinlerin okunması ve konu
İZLEYİCİ İLE İLIŞKİSİ
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
İNTERNET
TABANLI İlgili konu hakkında fikir
kaynakçadaki
ilgili
YENİ
MEDYA
VE sahibi olunacaktır.
metinlerin okunması ve konu
KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
İlgili konu hakkında fikir kaynakçadaki
ilgili
TÜRKİYE’DE
sahibi olunacaktır.
metinlerin okunması ve konu
İNTERNET
ile ilgili araştırma yapılması
YENİ MEDYA KAVRAMI
Ders materyallerinin ve
VE İNTERNET TABANLI İlgili konu hakkında fikir
kaynakçadaki
ilgili
YENİ
MEDYA
VE sahibi olunacaktır.
metinlerin okunması ve konu
ÜTOPİK VE DİSÜTOPİK
ile ilgili araştırma yapılması
YAKLAŞIMLAR
Ders materyallerinin ve
İNTERNET
TABANLI İlgili konu hakkında fikir
kaynakçadaki
ilgili
YENİ
MEDYANIN sahibi olunacaktır.
metinlerin okunması ve konu
İZLEYİCİ İLE İLIŞKİSİ
ile ilgili araştırma yapılması
Ders materyallerinin ve
İNTERNET
TABANLI İlgili konu hakkında fikir
kaynakçadaki
ilgili
YENİ
MEDYA
VE sahibi olunacaktır.
metinlerin okunması ve konu
KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ
ile ilgili araştırma yapılması
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Anahtar Kavramlar

Yaklaşımlar

Yeni Medya Kavramı Ve İnternet Tabanlı Yeni Medya Ve Ütopik Ve Disütopik



İnternet Tabanlı Yeni Medyanın İzleyici İle İlışkisi



İnternet Tabanlı Yeni Medya Ve Kültür Endüstrisi



Türkiye’de İnternet
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14. YENİ MEDYA
Elektrik ve elektronik buluşlarla ilerleyen teknoloji ve gelişen medya bir çok ayağı olan
bir fenomen haline gelmiştir. Gelişen medya sistemleri sayesinde dünyadaki sınırlar “haberdar
olmak” özelinde kalmıştır. Günümüzde insanlar bilgi bombardımanına tutulmaktadır.
Enformasyon çağı denilen günümüz çağında haber ulaşımı ve dağıtımı değişmiş ve
enformasyon endüstrisi dünyası denen bir dünya oluşmuştur. Mikro elektroniğin gelişmesi
sayesinde depolama imkanı artmış dünyayı tamamen küçültmüştür. Gazeteler uydularla başka
ülkelerde basılabilmektedir. İnsanların çalışmaya hayatında kağıtla olan ilişkisi büyük ölçüde
bitmiştir. E-kitaplar gitgide yaygınlaşmaktadır. (Baldini, 2000: 104-105) .Gazete ve
televizyonların internet siteleri neredeyse onlar kadar popüler olmuş ayrıca internet haber
siteleri yaygınlaşmıştır. Akıllı telefon uygulamalarıyla artık güncel haberlere telefonlardan
ulaşılabilmektedir
Kullanımı 1960’lara dayanmakta olan Yeni Medya terimi uygulamalı iletişim
teknolojilerinin genişleyen ve çeşitlenen kümesini karşılar. Kitle medyası, kitle iletişim için tek
koşul değildir; yeni medya teknolojileri de kitle iletişimine olanak sağlamaktadır. (Mc Quail,
2010: 39).

14.1. Yeni Medya Kavramı ve İnternet Tabanlı Yeni Medya ve Ütopik
ve Disütopik Yaklaşımlar
Bireysel medya, alternatif medya ve kitlesel medya arasındaki bilgi transferi ilgi
çekicidir (Mc Quail, 2010: 135). Kamusal alan ile özel alan arasında karşılıklı geçişkenliğin
olduğu internet tabanlı yeni medya insanın bireyselliğini arttırmaktadır. İletişim tarihindeki
iyimser ve kötümser temel iki damar bu alanla ilgili tartışmalarda da görünürdür. Yeni
medyanın, ütopik yaklaşımlara göre özgürlük, veriye ulaşımın kolaylaşması ve iletişimin
artması, disütopik yaklaşımlara göre insanın toplumdan uzaklaşması, bilgi kirliliğine boğulması
gibi çeşitli etkileri vardır (Mc Nair, 2002; Aydoğan, 2013: 184).
İnternet tabanlı yeni medya için bir başka görüş de, “enformasyon denetim sisteminin
ta kendisi olduğu için” (Delueze’den akt. Poster, 2012: 541), internet tabanlı yeni medya
izleyiciliğinin, izleyicilerin gönüllü olarak katıldığı bir denetime tabi olduğudur; “denetim
toplumu, yeni medya sayesinde, disiplin altına alıcı denetimle özdeşleştirilen mekânsal kapatıpkuşatmalardan ayrılır ve bunu önemli bir açıdan yapar. Denetim toplumunda birey etkin ve
istekli bir şekilde veri birikimi sürecine riayet eder” (Poster, 2012: 549). Zira “iktidar ve bilgi
arasındaki bağlantıyı kuramlaştıran ve modern toplumu büyük bir hapishane toplumu olarak
nitelendiren Foucault, modern çağın tahakküm tekniklerinin yayılması ve rafineleştirilmesinde
kaydedilen ilerleme çağı olduğunu savunur. ” (Aydoğan, 2013: 181).
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14. 2. İnternet Tabanlı Yeni Medyanın İzleyici ile İlişkisi
Televizyon açısından bakıldığında büyük bütçeli dramalar, kendi yayın saatine bağlı
olmaksızın televizyon yerine internetten seyredilmektedir. Ana akım kanallar için üretilen
dizilerin televizyonların internet sitelerinde ya da online- broadcasting sitelerinde izlenmesinin
yanı sıra, internet tabanlı yeni medya izleyiciliğinden bahsederken değinilmesi gereken bir
başka husus da internet dizileri olan “webisode”lardır.
Televizyon için hazırlanan web episodları; web serileri, webisodlar, bitcomlar,
sibersoaplar (Web için üretilen episodik ürünler, webisode; sitcomlar, bitcom; soap operalar,
sibersoaplar olarak adlandırılmaktadır. ) gibi çeşitli biçimde adlandırılmaktadır (Christian,
2012: 340). 2000’li yılların ortalarında yaygınlaşan webisode’ların ilk örneği 1995 yılında Scott
Zakarin’in ‘The Spot’ isimli internet dizisidir (Christian, t.y: 3). The Spot başlangıçta ekonomik
olarak karlı olmasa da, aldığı sponsorluklar sayesinde hem sürdürülebilmiş hem de izleyen
yapımlar için cesaret verici olmuştur (Christian, 2012: 344). Webisodların yanı sıra çeşitli
internet siteleri üstünden film izleyiciliği de yaygınlaşmıştır (ibid).
American Cybercast’dan Sheri Herman gözbebeklerinin Televizyon ekranından
bilgisayar ekranına kaydığını belirtmiştir (akt. Christian, 2012: 340).
Mobil –taşınabilen- iletişim araçları bilgi teknolojileri, iletişim ve eğlence
teknolojilerinde belirleyici olmuşlardır. Bunda geliştirilen yazılım ve donanımlar sayesinde
artan entegrasyon ve kişiselleşmenin etkisi olmuştur. Geleneksel dağıtım ağlarından webtabanlı platformlara kayan oyunlar, televizyon dramaları ve filmler mobil izleyicilik kavramını
doğurmuştur. Öte yandan bu izleyicilik deneyimi mecraların yapısı gereği daha küçük
ekranlardan sürdürülebilmektedir. İçeriğin gerçek görüntüden daha büyük olması avantajının
kaybedildiği bu izleyicilik deneyimi için yapılan alımlama çalışmaları anlatısal oyunlar, film
ve televizyon içeriği için benzer özellikler göstermiştir (Lam, 2011: 431-435). Bu sürecin
alımlama üstündeki etkisi hakkında Lam tarafından Avusturalya’da 2011 yılında yapılan bir
izleyici araştırmasında, temel hipotez izleyicinin anlama, etkilenme deneyimlerinin ve genel
olarak izleyicilik sürecinin olumsuz yönde etkileyeceği olmuştur. Bu çalışmanın sonucunda
veriler değerlendirilerek, mobil izleyiciliğin anlamanın üstünde belirgin bir etkisi olmasa da
anlatıdan etkilenme ve izleyicilik keyfi açısından olumsuz etkileri olduğu iddia edilmiştir. Öte
yandan örneklem kümesine izletilen iki film türü -aksiyon ve drama- hakkında da farklı
durumların ortaya çıktığı belirtilmiştir. Baudry’ye atıfla sinema filmlerinin farklı seyir koşulları
için üretildiğinin söylenen çalışmada, ortamın koşullarının izleyicilik süreci üstündeki
etkilerine değinilmiştir (Lam, 2011).
Değinilenlere ek olarak, internet tabanlı yeni medya izleyiciliği ile ilgili, bir başka ilgi
çekici durum da, izleyicinin katılımcılığının üreticilik ya da yeniden- üreticiliğe evrilmesidir.
Örneğin, bazı filmlerin özel sahneleri, o filmleri seven izleyiciler tarafından yeniden kurgulanıp
kısa klipler haline getirilebilmektedir; ya da bir kaç değişik filmden sahnelerden kolaj videolar
hazırlanabilmektedir. (Ortega, 2013: 1-3).
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Sosyalleşmenin ve kent yaşamının bir parçası olan sinema izleyiciliği açısından
değerlendirildiğinde internet tabanlı yeni medya vasıtasıyla sinema izleyiciliğinin kent ile
ilişkisinin ortadan kalkabileceği ya da sekteye uğrayabileceği düşünülebilir. Öte yandan
internet tabanlı yeni medya izleyiciliği açısından da fiziki olarak aynı ortamı paylaşmayan
kullanıcılar arasında izleyici yorumları, imdb.com, vb. sitelerdeki filmler için izleyiciler
tarafından verilen beğeni ölçütü olabilecek puanlar gibi çeşitli etkileşimler gözlenebilmektedir.

14.3. İnternet Tabanlı Yeni Medya ve Kültür Endüstrisi
Üstünde düşünülmesi gereken konulardan biri de anaakım sinema gibi bağımsız
sinemanın internet tabanlı yeni medya üstünden izleyiciye ulaşabildiği durumlarda meta
değerinden kurtulacağı mı, yoksa Kültür Endüstrisi kuramını açıklarken belirtildiği gibi, konser
boyunca reklam alınmayan radyo programları (Adorno, Horkheimer, 2010: 211) gibi hala
endüstrinin bir parçası mı olacağıdır. Zira Adorno ve Horkheimer’a göre, bahsedilen radyo
programları “tüm birleşik otomobil ve sabun üreticilerinin karları ve elbette bütün bu radyoları
üreten elektrik endüstrisinin artan cirosu üzerinden aldıkları ödemeler sayesinde”
sürdürülebilmektedir (Adorno, Horkheimer, 2010: 211). Örneğin youtube vb. kanallar üstünden
izlenen filmlerin öncesindeki ve arasındaki reklamların varlığı ya da reklam olmasa bile
filmlerin bilgisayar üzerinden izlenmesinin filmin kültür endüstrisi ürünü olmasının
sürekliliğini sağlayıp sağlamayacağı tartışılmalıdır.

14.4. Türkiye’de İnternet
Onursoy (2012: 155) çalışmasında Çakır’a atıfla Türkiye’de İnternet ve İnternet
haberciliğine değinmiştir:
Türkiye’ye internetin girişi 1990’lı yıllarda başlamıştır. 12 Nisan 1993’de TUBİTAK
(Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu), ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi-TRNET) işbirliği ile DPT Devlet Planlama Teşkilatı) projesi çerçevesinde Türkiye internete
bağlanmıştır. 64 kbit/san hızındaki bu hat ODTÜ’den uzun bir süre ülkenin tek çıkışı olmuştur.
Daha sonra Ege Üniversitesi (1994), Bilkent (1995), Boğaziçi (1995), İTÜ (1996) bağlantıları
gerçekleştirilmiştir. (2003,Karaduman:146) 1996 yılı sonrasında internet kullanımında
hızlanan artış Türkiye’deki şirketleri internet ortamına girmeye zorlamıştır. 2007 yılı itibariyle
nüfusun yaklaşık yüzde 5’i internet kullanabilmektedir (2007, Çakır: 137)
Türkiye’de internet haberciliği 1995-2000 yılları arasında ortaya çıkarak gelişme
dönemini yaşamıştır. Bu dönemde, gazeteciler arasında yeni tanındığından dolayı, haber
sitelerinin sayısı sınırlıdır hatta genellikle basılı versiyonlarının kopyası durumundadır. 2000
yılı başlarından gerçek anlamda internet haberciliğinden söz edilebilir. Bunların yanında
yalnızca internet üzerinden yayın yapan haber portalları da bu dönemde devreye girmiştir.
Sonrasında irili ufaklı bir çok internet sitesi hatta asıl işi habercilik olmayanlar da dahil
insanların habel alma gereksinimini karşılamak üzere hızlı haber yansıtma yarışına girmişlerdir
(Çakır, 2007: 147).
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14. Bölüm Soruları
1.

Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.

............çağı denilen günümüz çağında haber ulaşımı ve dağıtımı değişmiş ve enformasyon
endüstrisi dünyası denen bir dünya oluşmuştur. Mikro elektroniğin gelişmesi sayesinde depolama
imkanı artmış dünyayı tamamen küçültmüştür.
a) Uzay
b) Enformasyon
c) Teknoloji
d) Hız
e) Ulaşım
2. Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Yeni medyanın, ..........yaklaşımlara göre özgürlük, veriye ulaşımın kolaylaşması ve iletişimin
artması, disütopik yaklaşımlara göre insanın toplumdan uzaklaşması, bilgi kirliliğine boğulması gibi
çeşitli etkileri vardır
a) ütopik
b) septik
c) yeni
d) eski
e) kamusal
3.Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Televizyon açısından bakıldığında büyük bütçeli dramalar, kendi yayın saatine bağlı olmaksızın
televizyon yerine ...............seyredilmektedir
a) sinemada
b) konser salonunda
c) internetten
d) tiyatroda
e) sinemateklerde
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4. Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Sosyalleşmenin ve kent yaşamının bir parçası olan sinema izleyiciliği açısından
değerlendirildiğinde internet tabanlı yeni medya vasıtasıyla....... izleyiciliğinin kent ile ilişkisinin
ortadan kalkabileceği ya da sekteye uğrayabileceği düşünülebilir.
a) konser
b) tiyatro
c) internet
d) televizyon
e) sinema
5. Aşağıdaki paragrafta boşluğa uygun şıkkı işaretleyin.
Türkiye’de internet haberciliği ........yılları arasında ortaya çıkarak gelişme dönemini yaşamıştır.
Bu dönemde, gazeteciler arasında yeni tanındığından dolayı, haber sitelerinin sayısı sınırlıdır hatta
genellikle basılı versiyonlarının kopyası durumundadır.
a) 1996-2001
b) 1997-2002
c) 1998-2003
d) 1995-2000
e) 1994-1999
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6. Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I. Elektrik ve elektronik buluşlarla ilerleyen teknoloji ve gelişen medya bir çok ayağı olan bir
fenomen haline gelmiştir.
II. Gelişen medya sistemleri sayesinde dünyadaki sınırlar “haberdar olmak” özelinde kalmıştır.
III. Günümüzde insanlar bilgi bombardımanına tutulmaktadır.
IV. Enformasyon çağı denilen günümüz çağında haber ulaşımı ve dağıtımı değişmiş ve
enformasyon endüstrisi dünyası denen bir dünya oluşmuştur.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve III
e) I, II, III ve IV
7. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır ?
a) Mikro elektroniğin gelişmesi sayesinde depolama imkanı artmış dünyayı tamamen
küçültmüştür.
b) Gazeteler uydularla başka ülkelerde basılabilmektedir.
c) İnsanların çalışmaya hayatında kağıtla olan ilişkisi büyük ölçüde bitmiştir.
d) E-kitaplar gitgide azalmaktadır.
e) Gazete ve televizyonların internet siteleri neredeyse onlar kadar popüler olmuş ayrıca internet
haber siteleri yaygınlaşmıştır
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8. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
a)
çekicidir.

Bireysel medya, alternatif medya ve kitlesel medya arasındaki bilgi transferi ilgi

b)
Kamusal alan ile özel alan arasında karşılıklı geçişkenliğin olduğu internet tabanlı yeni
medya insanın bireyselliğini arttırmaktadır.
c)
İletişim tarihindeki iyimser ve kötümser temel iki damar bu alanla ilgili tartışmalarda
da görünürdür.
d)
Yeni medyanın, disütopik yaklaşımlara göre özgürlük, veriye ulaşımın kolaylaşması ve
iletişimin artması gerçekleşir.
e)
Disütopik yaklaşımlara göre insanın toplumdan uzaklaşması, bilgi kirliliğine boğulması
gibi çeşitli etkileri vardır
9. Aşağıdaki yargılardan hangilsi yanlıştır?
a)
Geleneksel dağıtım ağlarından web-tabanlı platformlara kayan oyunlar, televizyon
dramaları ve filmler mobil izleyicilik kavramını doğurmuştur.
b)
Web-tabanlı platformlarden geleneksel dağıtım ağlarına kayan oyunlar, televizyon
dramaları ve filmler mobil izleyicilik kavramını doğurmuştur.
c)
Öte yandan bu izleyicilik deneyimi mecraların yapısı gereği daha küçük ekranlardan
sürdürülebilmektedir.
d)
İçeriğin gerçek görüntüden daha büyük olması avantajının kaybedildiği bu izleyicilik
deneyimi için yapılan alımlama çalışmaları anlatısal oyunlar, film ve televizyon içeriği için benzer
özellikler göstermiştir
e)
Bu sürecin alımlama üstündeki etkisi hakkında Lam tarafından Avusturalya’da 2011
yılında yapılan bir izleyici araştırmasında, temel hipotez izleyicinin anlama, etkilenme deneyimlerinin
ve genel olarak izleyicilik sürecinin olumsuz yönde etkileyeceği olmuştur.
10. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
a)
Türkiye’de internet haberciliği 1995-2000 yılları arasında ortaya çıkarak gelişme
dönemini yaşamıştır.
b)
Bu dönemde, gazeteciler arasında yeni tanındığından dolayı, haber sitelerinin sayısı
sınırlıdır hatta genellikle basılı versiyonlarının kopyası durumundadır.
c)

1970 yılı başlarından gerçek anlamda internet haberciliğinden söz edilebilir.

d)

2000 yılı başlarından gerçek anlamda internet haberciliğinden söz edilebilir.

e)
Bunların yanında yalnızca internet üzerinden yayın yapan haber portalları da bu
dönemde devreye girmiştir.
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14. Bölüm Sorularının Cevapları
1)b-2)a-3)c-4)e-5)d-6)e-7)d- 8)d-9)b-10)c
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; yeni medya kavramı ve internet tabanlı yeni medya ve ütopik ve disütopik
yaklaşımlar, internet tabanlı yeni medyanın izleyici ile ilışkisi, internet tabanlı yeni medya ve
kültür endüstrisi, Türkiye’de internet konularına giriş yapılmıştır.
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