


C f P 0 .I'f ll .'1f SI 

Yeni Medyalar 
us nouvcflu.x mtdias 

FRANOS BALLE 
Paris Sosy;ı.1 Bııimkr, Ekonomi ve Hukuk ünivenittlcn'ni:k Otnıim Uyu; 

GERARD EYMERY 
T.ltkom(lnilwyon MOhtndı,ı 

çtYlrt" 
MEHMET SELAMı ŞAKiROCw 

�t4lm Yayınl4ın _ PRESSES UNIVERSrrAIRES DE FIUNCE 



Iletişim Yaym!a".PRESSES UNIVERSITAIRES DE:: FR.4NCE 

C E P ÜNIVERSITESI 
h,n,ı," "yıncıılk A.'. Aciı., s •• iiii: Mur;ıt Belge 

Gııııl Yıyıı nıııım .. l: Fallr! Aral 
YIYlft Unlmul: Erkan Kıyılı 
y"ı, Duı,m.nı: Alımetinsel 

Yı,ı. Kurulu: 
fallri Aral. Murat Belge. hnıl Bora . Murat GOltekingil, 

Alımetinsel, Erkan Ka yı lı , Omit Kıvanç. 
TuOrul Pışa�lu, Mue Tunçay. 

G6rı.1 Tıı"ım: Ümil Kıvanç 
DIrıl: Mırilan Oiıgiıvl 

Styf. DOreRı: Hıisnıi Alıbu 
'ılki; Şe1i� Mılbını (iç) i Ayhan Matbusı (kapak) 

DıOıhm: Huı Bas ın Oagıtım A.Ş. 
Iteh�lm Yayıntılıt A. Ş . . Cep Cınlveısit� 33· ISBN 975·�70· LiG � 

1. Basım· helişım Yr;ınları. Haıiıın \991. 
Ocak 199(1 taıihl13. bask,s,l\II,jn �evrilmiııiı. 

e Out sais·ie?, Pr e-ss.es Universitalres de Furıce, 1984 
108. 60ulevaıd Salnl·Germain. 75006. Paıjs·Franee 

O iletişım Yayıncılık A.Ş., 1991 
Klodlaıer Cad. iletl$im Han. No:7 3-4400 

CIQ,loQlu·(SlANBUL. Tel: 51622 6Q . 61 . 62 



Önsöz 

Günümüzde bilgi bir yandan en önemli deOer haline gelirken 
dii)er yandan da artan bir hızla gelişiyor, çeşitlen�or. Ama kal· 
lanarak büyüyen bilgi üreliminden yara�anmak, özellikle gün· 
delik yaşam kaygılarının baskısı altında, zo�aşıyor. Her şeye 
raOmen bilgiye ulaşma çabasını sür,durenler için de imkanlar 
pek lazla deı1i1. 

Ayrıca, özellikle Türkiye gibi ülkelerde bir konuda kendini ge. 

lişlirmek ya da sırf 'merakını gidermek için herhangi bir konuyu 
Ö!lrenmek isteyenlerin şansı çok az. Üniversitelerimiz, toplumu
muzun yetişkin bölümüne kalkıda bulunmak için gerekli imk!n· 
lardan yoksun. 

Cep Üniversitesi kitapları işte bu olumsuz ortamda, evlerinde 
kendilerini yetiştirmek, olobüste, vapurda, trende harcanan za

mandan kendileri için yararlanmak isteyenlere sunulmak üzere 
hazırlandı. 

20. yüzyıl Fransız kültür hayatının en önemli ürünlennden olan, 
bugün yaklaşık 300IL kilaplik dev bir dizi oluşturan "Oııe sais· 
je" ( Ne Biliyorum?) dizisini iletişim Yayınları Türkçe'ye kazan· 
dırıyor. iletişim'in Cep Üniversitesi, bu büyük diziden seçilmiş, 



Türkiyeli okurlar için özellilde ilgi çekici olabilecek eserlerin ya- . 
msıra, Avrupa'nın başka yayınevlerinin benzer bir çerçevede ya
yımladlOI kilaplan da içeriyor. 

Aynca, Türkiye'nin siyaseL. küllür, ekonomi hayalıyla ilgili ko· 
nularda özel olarak bu dizi için yazılmış telif eserler "üniversi· 
te"nin "OOrenim programını" tamamlayacak. 

Cep Üniversitesi'nin her kitabı alanının Ondegelen bir uzmanı 
laralından yazıldı. Kilaplar, hem konuya ilk kez eOilen ki�lere 
hem de bilgisini derinleştirmek isleyenlere sesienebilecel< bir kap· 
sam ve derinlikte. Bilginin yeterli ve anlaşılır olması, temel kıs· 
tas. Cep Üniversnesi kitaplarını lise ve üniversite OOrencileri yar· 
dımcı ders kilabı olarak kullanabilecek; öOreımen�, Ö!lretim üye. 
leri ve araştırmacılar bu kitaplardan kaynak olarak yararlanabi· 
lecek; gazeleciler yoOun iş lemposu içinde çabuk bilgilenme ih· 
liyaçlarını Cep Üniversilesi'nden karşılayabilecek; çalıŞlıOı meslek 
da,lında bilgisini geliştirmek isteyen, evinde, kendi programlaya· 
bileceOi bir mesleki eOitim imkAnına kaV1lşacak; ayrıca, herhangi 
bir nedenle herhangi bir konuyu merak eden herkes, kolay oku· 
nur, kolay taşınır, ucuz bir kaynaOı Cep Ünivers�esi'nden te
min edebilecek. 

Cep Üniversilesi kilaplan sık aralıklarla yayımlandıkça, ben· 
zersiz bir genel kültür kitapllOI oluşturacak. insan Hakları'ndan 
Genelik'e, Kanser'den Ortak Pazar'a, Alkolizm'den Kapilaliım'e, 
islatislik'den Cinsellik'e kadar uzanan geniş b. bilgi alanında 
hem zahmetsiz·h�m verimli bir gezinli için ideal "mekan", Cep 
Üniversitesi. 

Iletişim 
Yayınlan 
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GiRiş 

Görüntü, yakında, bir kıtadan digerine veya en 
kapalı toplumlann içinde, söz ve basıh malzeme ka
dar Kolay dolaşaeak. 

Bu devrim, her bireyin giderek artan sayıda ve 
sıklıkta yepyeni hizmet ve programlara kolayca 
ulaşmasına olanak veren, son zamanlarda ortaya 
çıkan teknik ve teknolojilerin sonucudur. Video gös
terici i kaydedici ve video kasetleri gibi özerk gereç 
ve taşıyıcılara, her çeşit bilgiyi ve görüntüyü birey
sel olarak elde etmeye olanak veren videoyazım· ve 
şifreli televizyon gibi özgün araçlara ve son olarak, 
kablo ve bunun uydularla oluşturduı1u bileşimlerin 
ortaya çıkardı� yeni, yerel veya dünya çapındaki 
şebekelere batlıdır bu devrim. 

"'Oç Medya·· Grubu: Özerk, Teleyayım···ve 
Telekomünikasyon 

Medya adını verdi�miz bu teknik ve teknoloji
ler, Fransız hukukçulannın "kamunun kuııanımına 

Vıdeyazım (vid/JoıexteJ "kullanıcının, telefOA hattı Dzerinden bir 
merkeıl bigisayarta bcıOlanııya geçip, eklanına modn ya da çi
:im çagıtabilmesini saOlayan, kalıhkıı elkile1im �kesine gOre ça. 
lışan sisıem (ç.n) 

., Medya: €w ifade aracı OkiJOU kadar, bir mesajın bi' gruba ulaştı· 
rılmasını saOtayan bilgi yayma araçl ... ının tOrnO. Radyo, televiz· 
yon, basın, kitap, reklam vb, (ç.n.) . 

... Teleyayım: (TM1611us1on); RadyoeIekliriQin otanaklaoyla veya 
kablo şebekesi ile gorçekl�drien, bOyOk sayıdaki alıcının ilgisine 
yöoeijk kık yanll telekomOnikasyon. Televizyon yayımı (ç.n.). 
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açık olmalan" ölçütüne, yani bunlan kullananlann, 
kendilerine sWlulan hizmet ve programlan elde 
edebilme şekline göre birbirinden ayırtedilebilen bu 
aç medya grubundan birisine aittir. Bunlann birin
cisi iizerk medyalard,r; Video kasetleri ve video 
diskler, bilgisayar yazılımları ve bilgisayarla etitim 
programlan. Kitap ve ırazetede oldugu gibi, ses ka
setleri ve mmlerde de, (plak, kompakt disk ve ses 
kasetleri) içerik, aletlerden ayrılamaz; sinyaller bir 
taşıyıcı ortama kaydedilmiştir. Ama bWllann kulla
nımı, kitap ve gazetenin tersine, okuma "kafası" ge· 
rektirir; Pikap, teyp, video ve kompakt diskçalan ve 
ev bilgisayan gibi. Evlerde bulunan bu donanımlar, 
genellikle, ·Önceden kaydedilen programlan dinletip 
gösterebildi� gibi, kayıt da yapabilir. 

İkincisi İse teleyayım medyasıdır: Bunlar, yayım 
ağıyla (Hertzci· şebeke, �abıo ve dog-rudan yayım 
uyduları) b�ıantı kurmayı saglayan donanımlar 
(anten veya şirre çözücü) aracılığıyla elde edilebilen 
hizmet ve programlardiT. Bu medyalsT, geTekli do
nanımlaTa sahip kişilere, bulunduklan yerlerden, 
çeşitli hizmetlere v e  programlara ulaşma olanağı 
verir: Geleneksel televizyon, şifreli ve paralı televiz
yon ve videoiletim'" gibi. Bunlann arasından bazı

.ları, öme�n teleyazım (teIelexte)··· bu hizmet ve 
programların, istenildiı!i anda kişisel olarak elde 

Hertzci şebeke: Frekansı 3.000 GHı."den dOşOk olan elektro
manyetik dalgalardan yararlanarak, ooOrali konuma göre. 150 ki· 
Iometre civarında aralıklarla kurulmuş vericl, alıcı-verici ve yarısı· 
tıCllar aracllIQlylases ve gOrilnta sinyallerinin aktarılmasını saola
yan a� (ç.n.) . 

•• Vıdeoiletim: ViclOOtransmission; ses ve gOnlntOnOn telekomOni
kasyon veya Hertzçi te\eyayım aOları veya uydular aracıilgıyiaile
�lımasJ (ç.n.) . 

••• Teleyazım (!lıletelCte), kullanıcının, bir televizyon aoından geıen 
sinyallef arasından seçim yapıp, ekranına meıin ya da çizim çaQı·_ 
rabilmesini sa{ılayan. karşılıklı etkileşim �kesirıe gÖfO çalışan sis· 
tom (ç.n.). 



edilebilmesine olanak tanır. Di�erlerinde koaksiyel 
kablolarla $ç dallan şeklinde kurulmuş teleya
yım a�nda bir "geriye dönüş yolu", kullanıcılann 
kendilerine hizmet sunan kaynajta bazı mesajlan 
iletme oıana� vardır. Bu durumda, "karşılıklı etki
leşim (interactiuit�" olasıdır, ama bu "zayıf'tır: Sa
dece uzaktan başvurmaya, daruşmaya ve oy verme
ye olanak tanır ve bunun yanısıra, ba�lantı halin
deki alıcılann toplam sayısı üzerinden hesaplama 
yapar. 

Son olarak, üçüncü grup, tehkomünikasyon 
medyalan gelir. Bunlarda karşılıklı alış verişin 
hacmi ·söz, metin, grafik, sabit veya hareketli gö
rüntü· mesajın geldigi kaynakla, en sondaki alıcı 
arasında, her iki yönde de aynıdır. Yani karşılıklı 
etkileşim "güçıü"dür. Etkileşimli (interactiO, med
yalar bütün mesajlar açısından, biçimleri ve amaç
ları ne olursa olsun, telefon söz için ne anlama geli· 
yorsa, aynı anlama gelirler i geleceklerdir: Bunlar, 
aynı zamanda "mesajlann" hem alıcısı hem de veri
cİsİ olan ikİ veya daha (azla kişi arasında gerçek bir 
diyalo� sa�layan araçlardır. Yıldız şeklindeki ya
pısıyla, anahtarlamalı telefon şebekesinin üzerine 
oturan ve TÜSHiş (NUMERIS) diye adlandınıan, 
Tümleşik Sayısal Hizmetler Şebekesi (Le Reseau 
Numerlque 8. Integration de Services (RNIS)·), bu 
tümleşik şebeke, bütün s�nyallerin sayısallaştırıl· 
ması (numerisation), fiber optik kablolar (fibre opti
que) ve yıldız biçimindeki yapısı sayesinde her çeşit 
etkileşimli hİzmetin yerine getirilmesine olanak ve· 
rir. Bu, sabit ve hareketli görüntülerin elde edilme· 
sinden, en karmaşık mesleki iletişim hizmetlerine 
kadar uz.anır. 

TOSHIŞ (RNI$): Çeşidi hizmellerln iç içe geçtiOi, çok amaçlı sa· 
yısal iletişim sistemi (ç.n.). 
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iletişim Faaliyetlerinin Çeşitliligi: 
Ahş Veriş. Yayma ve Yayın 

Özerk, ba�ıantıh veya karşılıklı etkileşim med
yalan, yeni de eski de olsalar, amaçlan kadar özel
likleriyle de, çok çeşitli iletişim faaliyetlerinin birer 
araçlarıdırIar. Kar�,lıklı gizli veya meslekl bir alış 
r.ıeriş sözkonusu olabilir: Telefon, teleks ve bilgisa
yarlar arası iletişim bunun bilinen örnekleridir, 
ama elde edilmesi beni koşullann yerine getirilme
sine ba�lı olan, parah kanah veya izlediı!in kadar 
ödemeli pay-per-uiew televizyonu da burada' ele ala
biliriz. Aynı şekilde, politik, dini veya bir sosyal da
vanın veya bir özel kimliAin, bir etnik azınlıgın 
kimliginin yayılması da amaçlanahilir: Uzmanlaş
mış dergiler ve kasetler bu iletişim faaliyetlerinde 
kullanılabilir, ama ulusal veya uluslararası çapta 
yayımlanan paralı işitse! veya video programların
dan da yararlanılabilir. Son olarak, herkese yönelik 
haberlerin ve yapıtların, prOb'Tam ve hizmetlerin öz
gür ve açık pazara sunulması, yayını sözkonusu 
olabilir. Yayın, $Özcügun etimolojik anlamıyla - ka
muya yaymak co�afi olarak sınırlı bir topluıu�a 
yönelik oldu� gibi, düşüncelerin veya olgulann et· 
kisi altında, insanın kendi iradesiyle oluşturdu�n
dan başka sınır tanımayan toplulukları da amaçla
yabilir. Yakın m�dyaıar -yerel radyo ve televizyon
lar- ve büyük �geneneştjrilmjş" medyalar, bu özel 
iletişim faaliyetinin ayncalıklı araç lan nı �luşturur
lar, ulusal çapta dat;tılan günlük gazeteler veya 
ulusal veya uluslararası büyük radyo-televizyon a�
lan yayın adlandınnasına daha uygun görülmekte
dir. 

10 



Yeni MedyalarHangi Anlamda Yenidir'! 

Bir çok deneme ve yanılmayla, olağanüstü ba
şanlarla olduğu kadar başansızhklarla da dolu ke
sik kesik bir ilerleme. İşte yeni dağıtım, yayım veya 
iletişim teknikleri. Şimdiden gözlerimizin önünde 
duran bu medyalar şu soruyu akla getiriyorlar: Ye� 
ni diye deg-erlendirilen ve medya olarak kutsanan 
bu şebeke ve araçlar arasında ortak noktalar neler
dir? Bu kadar ayn teknik ve teknolojileri -kullanı
mın dayatmasıyla- aynı sınıflandırma içerisine sok
mak ve aynı adı vermekte gel"çekten haklı mıyız? 
Elektronikle aynı soydan gelmeleri ve beklenmeyen 
ve önceden görülemeyen bag-Iantıları, eski medyala
ra -basın, radyo, televizyon- karşı işbirliği yapıyor
larmışçasına bir bütün olarak ele alınmalarına izin 
verir mi? 

20. yüzyılın sonunda, iletişim üzerine yapılacak 
fikir yürütmeler, zorunlu olarak bu sorulann tartı
şılmasından geçecektir. Farklı düzeylerdeki bu so
rulann hepsi tek bir soruya dönüşürler: Bu medya
larda yeni olan nedir? Şarabın yeni olması anla
mında mı, yoksa Andre de Ch�nier'nin sözünü etti
ği gibi "yeni düşünce" anlamında mı? Kısa süre ön
ce, ilk kez ortaya çıkan bir şeyin yarattıg,. sonuçla
rın nitelendirilmesi mi? Bu anlamda, videoyazım, 
Simon Nora ve Alain Minc'in teleinformatique (u
zaktan bilgi işlem) yerine telematik* diye adlandır
mayı yeı;tledikleri yeni medyanın ilk çocugudur. 
Ama, bu durumda, koak.siyel kablo veya yerel rad-

Telematik: Telefon ilOına baQlı bir televizyon ve bir klavyeden 
oluşan, veri bankasıyla uzaktan iletişim kurarak bilgi almaya ya
rayan bir iletişim sistemi. Klavye ar3CılıQıylaistenilan bilgiler (tren 
ve uçak saaderi ,  nöbetçi doktorfar, sinema-tiyatro-konser biletleri 
ve yer ayırtma, gOnlOk haberler, hava tahmin raponan, yabancı 
dil kurslall gibi) ekran üzerine yazılı olarak gelir. Minitel, verile! 
v.b. (ç.n.) 
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yolar eski medyalar sınıfına yerleştirileceklerdir; 
çünkü Belçika ve Birleşik Devletler bunların er
demlerini yirmi yılı aşkın zamandan beri tanıyor
lar. 

Yeni bir sariat, üslub ve dil oluş�urduklan, yani, 
yepyeni, özgün ve yenilik getirici; gelenekselin ve 
alışılmışın karşıtı oldukları için mi, bu medyalara 
yeni diyeceğiz? Bu bir degerlendirme sorunudur. 
Kablo ve videogramın· devreye girmesi sonucunda, 
otoriter, uzaktan yapılan programlamanın televiz
yon ekranını işgal etme süresİ belirli oranda azaldı. 
Ama bunların herbirinin televlzyon ekranını dol
durma süreleri çok farklı oldu. Bu, aynı zamanda, 
yeni olanaklardan hangilerinin bu sürenin aslan 
payını aldıgına da baglıdır; çünkü gelişmenin dogal 
olarak özgün ve yenilik getirici yapıtlara yönelik 
olacagı zorunlulugu da yoktur. 

Niteliksel yenilitin sadece bir durum degişikli
fini ifade ettiği üzerine mi düşüncelerimizi yo�n
laştırmalıyız; medyalarda, sadece farklı kullanım 
veya farklı hedef arayışları lehine mi bir yenilik 
var? Böyleyse, ancak çok 10sa bir süreden beri bun
ların yeni olduklanndan sözedilebilir. Sonuç olarak, 
bugünkünden farklı, uzun zamandır varolandan 
farklı, aynen yeni gelenler, yeni zenginler veya yeni 
üyeler gibi bir televizyon mu olacak? Şu bir gerçek 
ki, bazı araç ve makineler "geleneksel" büyük med
yalann, basın, radyo, televizyonun olanaklarım art
tırmak veya onlann işlevlerinin .bir kısmını üstlen
mekle yetinil'ler: Kablo, fiber optik, uydu, ve etkile
şimli videografi·· gibi. Bu durumda, dünün medya-

Videogram: Bir görsel-işitsel programın kaydetilmesine. okı.ın
masına ve çoOaltılmasın a olarıak veren !aşıyıcllarınIOmO; progra
mın,koodisi (ç.n.) . 

•• Videograli: Alfanümerik venlem ve graltltlerin sayısal sinyallel1e 
bil' televizyon ekranı Gzennde elde edilmesini saCIayan teleko
mOnikaSyon sisıem; gÖl'SEH-q;ts&1 programlann basımı. Bkz. Iste
ge 8aQlı Hizmet ve Programlar. (ç.n.). 
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lan, yeni donanımlann etkiJemesiyle sadece değiş
miş�r •. elde ettikleri başanlar, sonuçlar iyileşmiş 
veya sadece farklılaşmıştır. Ama videoyazım gibi 
il.etişim sistemlerinin veya kablo şebekesinin yıldız 
şeklindeki yapısının, sözcü!lün en güçlü anlamıyla, 
yeni oldugu da bir gerçektir. Gerçekten de bunlar, 
mesaj bırakma sistemleri sayesinde insanlar ara
sında veya makinelerin iletişime geçmesi yoluyla, 
bugüne kadar bilinen ve denenen iletişimden radi
kal bir şekilde farklı, yepyeni bir iletişimin kurul
masına olanak saillamaktadırlar. 

Sözcügün en güçlü anlamı alındığında, yeni, en 
azından geçici olarak, hiçbir şekilde geri dönüş 
umuduna yer vermeyecek tarzda bır şeyin yerini al
mayı tanımlar. Yeni bir yıl, Yeni Ahit (İncil) dendi
�nde, kastedilen şekliyle yeni medyalar da olacak 
mı? Bölünmüş ve karşılıklı etkileşime açık yarımn 
televizyonu, bugünkü veya dünkü, tek yönlü ve ka
çınılmaz olarak mesafeli televizyonun hangi nokta
ya kadar yerini alacak? Yeni medyaların do(tuşu, 
habercilik ve iletişimdeki değişmeler nice] mi yoksa 
nitel mi? Sözkonusu olan bir farkhlaşma mı, doı;a- . 

sının degişmesi mi? 
Eskiye muhalif olarak ortaya çıkan yeniler, es

kiye basit bir eklenti mi, yoksa onlann yerini alma
ya hazır mı? Bu medyalann hangilerine kullanım 
açısından yeni niteliğini yükleyecegiz? Hiçbir şey 

. bunlann tümünÜ niteleyemiyor. Bu durumda biri
nin seçilmesi, dig-erinin dışlanması bir tercih soru
nu .olacaktır. Gerçeıle ilişkin bir yargı degil, bir de
g-er yargısı olacaktır. En azından, bilgisizligin ver· 
dilli rahathkla ve sabit bir şekilde bir kchanette bu· 
lunmak olacaktır bu. . 

Sözcükler, nesneler k�dar anlaşılmazdır. Kuş
kusuz, '501i ve '601ı yıllar boyunca kitle iletişim 
araçları ne anlam ifade etmişlerse, yeni medyalar 
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da, bu yüzyılın son on yılı için aynı anlama sahip 
olacaklardır. Bir gerçek1i�n düşsel tasarımının sı
nırlan ve niyetleri, onu yaşayanın ve gözleyenin gö
zünden kaçar. Bugün duyulan iç sıkıntısını ve gele
ceı!in umudunu bağrında bil1ürlaştıran bir tasanm
dır, bu. Üstelik, toplumsal gerçekli�n de bir parça
sıdır. 

Yeni medyaları, ço� zaman yanıltıcı ve dış gö
rünüşteki bir simetri içinde karşısına koydugumuz 
kitle iletişim oraçlonna başvurmadan incelemeye 
girişmek, sonuçta boşuna çabalamak olacaktır. 
Bunlar kitle iletişim araçlannm uzantılandır, bir 
bölümünü içerir veya onlann yerini alır. Ama yeni 
medyalar tanımlaması, yapıtlann ve düşüncenin 
iletişim ve yayım aracı olarak belirlenmesi, bunla

. nn ulaştıklan noktadır, yoksa hareket noktası de
�ı. 

Tekniğin içerdigi olanaklann sıralanmasının 
yeterli olmadıg, açıktır. Toplumun bWllarla bilinçli 
veya bilinçsiz ne yaptıt'ının, istekli mi yoksa karar
sı�lık içinde mi oldu�nun araştınlması da gerekli
dir. Önemli olan teknik yenilik de�il, toplumsal ye
oiliktir. Yani kararlı bir toplum tarafından bunla
no uygulanmasıdır. En azından bu anlamda, med
yalar, sadece onunla iyi veya kötü, ne yapmakta ol
du�muz, ne yaptıkımızIa belirlenir. Asla ne yapa
cağ1mızla belirlenemezler. 

Böylece, yeni medyalann kimlil'tinin saptanma
sı, taşıdıkları olanaklann ve kullanımlannın, ger
çekliklerinin oıdu� ltadar, bunlann potansiyel ola
naklarının da belir1enmesi, kuşkusuz birçok gereç 
ve şebekeyle dolu bu teknik dünyanın farklı gele
ceklerinin de araştırılmasını gerektirir. Düşüncenin 
do�al bir e�ilimine baglı olarak, bu teknik dünyayı, 
belki de, fazla ince eleyip, sık dokumadan ikiye böl
dök. 
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Bu gelecekler arasında ilk SJrayı� şu anda gözle
rimizin önünde duranlar alır: Sabırsız veya dünyayı 
fet.hetmeye çıkmış mühendisler, bir an önce proto
tip üretiminden seri üretime geçme peşinde, hükü
met. ve sanayicileri keşiflerinin gerçe�e dönüştürül
mesi için zorladılar. Şu veya bu oranda düşsel olan 
geleceklere gelince: Mühendislerin senaryolan bi
limsel olmak istiyorlar, ça�daş kiihinlerin bizler 
için hazırladıkları pembe veya siyah yarınlardan 
hiç de daha az çekici de�iIIer. Son olarak, olası gele
cek: Hiç kuşkusuz hayal edilmesi ve öngörülmesi en 
zor olanıdır. Kaçınılmaz olmaktan çok öngörülerne
yen böyle bir durumda, gelecek, ancak eşyanın do
ılasının ve insan iradesinin aynı anda dikkate ahn
rnasıyla anlaşılabilir. 

15 



BIRlNCI KıSıM 
GÜNÜMÜZDEKİ GELECEK 

İnsanoA"lu, çok eski olan her yerde varolma dü
şünü 19. yüzyılda gerçekleştinneye başladi. Daha 
sonra telekomünikasyon diye adlandıraceğımız bu 
olgunun tarihi, 1837'de elektrikli telgrafın bulun
masına kadar gider. Bu tarihten ancak birkaç yıl 
önce, Avrupa'nın ve Kuzey Amerika'nın büyük gün
Lük gazeteleri, haberi, yeni çağın unsurları arasına 
sokmuşlardı: Haberler ilk kez aynı anda milyonlar
ca okura yayılıyordu .. Bundan sonra medyaların ta
rihi sanayinin maceralarıyta hep iç içe oldu. Sine
manın, radyonun ve televizyonun yaygınlaşması, en 
azından 1960'8 kadar, büyük tüketim mallarının 
geçtiiti klasik yolu, bir tekni�n bulunmasıyIn, onun 
üretilmiş malolarak piyasaya görülmesi arasında 
katedilen yolun gider�k kısalması yolunu izledi. 

1964'de Tokyo Olimpiyat Oyunları, Telstar adlı 
uydu aracıhı'ryla iletildi. Uzayın görüntüyle felhe
dildi� aynı yıl içinde, bir başka devrim, video sin
yallerinin kaydedilmesini saglsyan, ses için plak 
neyse, görüntü için de o kadar önemli olan bir gere
cin, video kasetlerin ortaya çıkışı yaşandı. 

Avrupa ve Japonya'da oldu#U gibi, Birleşik Dev
letler'de de, uzman olan veya olmayan herkes, oto
riter programlamanın sonunun geldigini, "isteg-e gö
re" televizyon programının devrimci dokuşunu ilan 
ettiler. Bundan böyle, yeni ortaya çıkan her yeni. 
uygulama veya malzeme, düşünce ürünlerinin yayı
mmda ve habercilikte bir devrimin ilanıyla iç içe 
geçti. 
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Bu tekniklerin hiç birisi, tek başına böyle bir alt 
üst oluşa neden olmuyordu. Sadece bunların ayna 
anda yaygınla

.
şması bilgi ve iletişim dünyasını de

giştirebilirdi: Once, taşıma ve yayım yeten�, yerel 
şebekeler ve yeni yüksek frekans bantlan kunanı
larak hatırı sayılır ölçüde arttınldı; sonra, sürekli 
olarak daha çok sayıda ve daha çok "uzmanlaşmış" 
mesajlar sunulmasına olanak satlaoarak bu deği· 
şim gerçekleştirildi. 
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BtRtNct BÖLOM 
'fELGRAFl'AN MİKRo- İşLEMeİLERE 

Enformasyonun iletiminde elektrigin ideal bir 
teknik oldugu çok kısa bir sürede görüldü. Teleko
münikasyonda elektri[tin kullanımının 150 yıllık 
bir geçmişi vardır. Bu süreçte, her yirmi yılda bir 
önemli bir aşama kaydedildi: 1850'lere dojtru telg
raf, 1850·1880 arasında telefon, 1900'e doWu elekt
romanyetik dalgalarla iletim, 1920-30 arası radyo, 
1950-60 arası televizyon ve son olarak, 1970 yılın
dan başlayarak yeni medyalar. 

lB50 T .. II'.1 

1875 T.ı.ıOf\ 

1900 H.rt:ı:çl�lm 

1925 RIdyo ., • .,.m 

1950 T.I.vlz.,on 

1975 y."ı m.cty.lır 

2000 
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Şu veya bu oranda kannaşık ve gelişmiş olan bu 
teknikler, bir kronolojik sıralamaya göre gerçekleş· 
tinlmediıer. Genellikle, başlangıçta kendileri için 
çok yabancı olan buluşlara eklemlenerek ortaya çık· 
tılar. Başlangıçta Nicephore Niepce ve Jacques Da
guerre'in buldu� foto�af, Charles Cros ve Thomas 
Edison'un gramotonu gibi, önce telgrafin sonra da 
telefon ve radyonun vektörü olan elektn�e başvur· 
muyordu. Ama bu farklı tekniklerin üst üste yıı!ıl' 
ması sonucu, sinema ve televizyon dogdu. Bunu, 
bilgi işlem, sonra telekomünikasyon ve bilgi işlem 
evlililti ve bütün bu eklemlenmiş tekniklerin ola· 
naklanmn hissedilir bir şekilde hızlanmasıyla be· 
Hrlenen bunlann türevIeri ve uzantılan izledi. 

I. Telgrafın ve Telefonun El Üstünde 
Tutuldufu Günler 

1 Eylül 1794'de, ilk kez bir ajans haberi, Claude 
Chappe'ın optik telgrafıyla Lme'den Paris'e iletildi. 
Ama ancak Samuel Morse'un lS37'de geliştirdiıli 
telgrafile bu buluş sosyal bir yenilik oldu. 

1. Telefonun DolUlU ve Gelişme,; - 1850'de, 
dig-er bazı araştınnacdar arasından ilk kez Charles 
Bourseul, Fransa'da. elektrikli telgrafın kontaktö
rünü, vericide, sesin etkisiyle titreşen bir zarla ve 
ahcıda, elektro-miknatısla d$ştinneyi düşündü: 
Mikrofon ve kulaklık artık hazırdı. Ve bunların iki· 
si birden telefonu oluşturdu. 1876'da Graham 
Ben'İn ilk iletişimi gerç.Jkleştirmesiyle, buluş yeni-
lik oldu. 

. 

Başan kesindi ve telefonun yaygınlaştıg, onlar
ca yıl içinde telefon giderek mükemmelleştirildi: 
Santrallann ve şebekelerin tasanmında verimlilik, 
otomatik santranara geçiş ve son olarak elektroni
gln devreye sokulmasıyta saj}lanan, telefonu kök· 
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tenci bir şekilde de�ştiren teknolojik atılım. 
2. Bilgisayarla Evlilik - Başlangıçta birbirine 

yabancı olan telekomünikasyon dünyasıyla bilişim 
(lnformatique) dünyası, 196O'ların ortalarına doğru 
ortak alanlara sahip olmaya başladı. O günden beri 
bu alanların sayısı durmaksızın artıyor. 

Bugün telefon santralleri, çalışmasını yönIendi
ren bilgisayarların etrafında kurulmaktadır. Ben
zer şekilde iletişim şebekeleri, şebekenin kendisinin 
gözetlenmesi ve otomatik güvenlik için bilgisayarla
ra başvurulmaktadır. Son olarak bilişimin sayısal 
(numerique) yapılmaya başlanmasıyla, bilgisayar
lar, şebekeleri kullanabilmeye başladılar ve uzak
tan yararlanılabilir-hale geldiler; Bilgisayarlar ara
sında baglantıların kurulabilmesiyle, cogtafi olarak 
birbirinden uzak noktalar arasında bilişim kaynak
larının paylaşılmasına olanak saglandı. 

n. Radyo YayımlUlU Doltuşu ve Gelişmesi 

Telefonun dojtdugu çajtda, 1881'de, Paris Elekt
ronik Fuarı'nda sergilenen bir huluş radyo yayımı
nı.n habercisi oldu. element Aderin tiyatrofonu ile, 
birkaç tiyatro, kabloyla, önce kamuya ait alanlara, 
sonra da konutlara yerleştirilen alıcılara baglandı. 

Ama, ancak Herlzci iletimin (elektromanyetik 
dalgalarla iletim) başlaması ve buna ba�mh çeşitli 
çalışmalann (18M'de Maxwell'in teorileri, Heinrich 
Hem'in 1887-1888 arasındaki deneyleri, Guglielmo 
Marconi'nin buluş ve gerçekleştirdikleri, vb.) sonu
cunda radyo yayımı do�u ve gelişti. 1920'li yıllann 
ortalanna doltru radyo, sanayileşme yolunda mesa
fe kat.etmiş toplumlarda kamu haberciliti ve ileti
şim dünyasını alt üst etti. 

1. Her.tzci iletimin (Elektromanyetik Dal
galarlaİletim) ilk Günleri - Fransa'da General 
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Ferrie daha' 1899'da kablosuz telgrafı gerçekleştir
mişti. Ama ilk telsiz telgraf buluş beratım, 2 Hazi
ran 1896'da, İngiltere'de Guglielmo Marconi almış
tı. 

Böylı;ce elektromanyetik dalgalarla yapılan te
lekomünikasyon, bazı durumlarda elektrikli telgra
fın yerini almadan önce, onun tamamlayıcısı oldu. 

Ama bu buluş telsiz iletime yeni �ir yol açıyor
du: Bir yandan telsiz-telgraf telli-telgrafm yerini 
alırken, süratle bu yeni gerecin telefonun yerine 
kullanılması düşünüldü. Gerçekten de Guglielmo 
Mareoni, Edouard Branly'nin tersine, telsiz telgra
fm sadece askeri iletimle veya denizlerde kurtarma 
çalışmalarıyla sınırlı kalacağını düşünmüyordu. Sö
zün, miizj�n iletiminin olaganüstü uygulamalannı 
ve bunlann kültürel yansımalannı, etkilerini öngö
rüyordu: Radyo yayımı düşüncesi artık do�uştu. 

2. Radyo Yayım, - 1. Dünya Savaşı sonrası or
taya çıkan radyo yayımının doguş tarihini belirle
mek çok zor, çünkü deneyler ço4'u zaman ilk düzenli 
yayınlarla kanştırılıyor, Ama önemli olan, radyo
nun 1920'Ii yıllar boyunca, bugün tanıdığımız özel
liklerini adım adım kaummasıdır. Bu, hem bir sa
nayi hem de enteUektüel bir çabadır, bir jfade öz
gürlüitü macerasıdır. Teknikler olgunlaştıkça, stüd· 
yolar kapılarını müzisyenlere, artistlere ve ''konuş
macdara" açtılar. Aynı zamanda, vericilerin güçleri 
giderek arttınhrken, ahcı sayı,sı da katlanarak art
tı, 1930'da telsiz-telgrafradyo oldu. 

Böylece, bu yıllar boYWlca Fransız radyo yayın
lan, birbiri ardma gelen eklenmelerle kurumlaştı. 
Ama bugün Fransız radyolannın sal)ip olduklan 
özelliklerin herbirinin kökleri bu çaga dayanır. 
BWllar, Fransa'da, radyodan sonra dogacak olan 
medyalara karşı alınan tavırlan belirlemişlerdir: 
Devlet radyosu ve öze} radyolann aynıması, 1933'· 
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de radyo vergisinin konulması, devlet radyo prog- . 
ramlanndan reklamın kaldınlması, 1930'lar boyun
ca yazıh basın ile bu yeni ı:nedya arasındaki çatış
ma. 

Savaş sonrası kendini özellikle özel radyolann 
yasaklanmasıyla gösterdi. Kısa bir süre sonra, rad· 
yo yayımı, mass media diye adlandınlması uygun 
görülen kitle iletişim aracı oldu. 

Radyo-nun ilk on yılında, radyo yayımları uzun 
dalga (ulusal çapta) veya orta dalga (bölgesel) üze
rinden, yani AM'le yapıldı. Ama FM'e, geçilmesiyle 
yayımların niteliği hissedilir derecede düzeldi: İlk 
radyo istasyonu, Birleşik Devletler'de 1940'da çalış-. 
maya başladı. Fransa'da ilk vericiler 1954'de, )'tlni 
bantlar üzerinden özel programlara yer verilerek 
kuruldu. 

Şebekenin gelişmesini ve programların evrimi· 
oi, di.nleyicilerin donanımlanndaki gelişmeler izle· 
di. Radyo, giderek, dünya çapında temel bilgilenme 
araçlarından biri oldu. 

1989'da radyo çok merkezlileşerek (çok düşük 
güçte yerel vericiler), uzmanlaşarak (hizmet radyo
ları veya radyoyla yönlendirme gibi özel hizmetlere 
uygun, yaygın kullanıma açık donanımlar ve yayın 
bantlan) yeni bir aşamaya girdi. Aynca, hafif üre
tim araçları dinleyicilerin program yapımına daha 
çok katılmalanoa olanak verdi: Dinleyiciler, artık 
programların sadece dinlenilecek bir malzeme 01-
madı�nı, aynı zamanda kendilerinin de bunu oluş
turabileceklerini keşfettiler. 

Teknikteki son evrim, radyo yayınının "çok yön
lü" kullanılabilme olana�nı da getirdi. 

Gerçekten de, alıcılar giderek daha çok çeşitlen
di ve çok çeşitli bileşimleri bir araya getiren malze
meler pazarda görülmeye başlandı (özellikle sesi 
kaydeden ve çalar araçlar). Aynca, 1965'e doWU ilk 
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"oto-radyo"lann ortaya çıkışını gördük. 1970'e do�
ru, teyple oto-radyoların birleştirilmesi bu gelişme
yi hızlandırdı. 

1979·80'den .beri, tek tek elemanlar halinde gi. 
derek daha da geliştirilmiş malzemelere yönelindi. 
Bunlar ço� zaman, HiFİ (Haute Fidelit,n özellikle
rine sahiptiler. 

"Alıcı radyolar" tipindeki ürünlerin evrimi, 
farklı bileşimlerde, çeşitlenme yönünde oldu (rad
yo-teyp, saatIi radyo, portatif radyo, v.b.) 

m. SesKaydı 

Radyo yayınlan gelişirken, içerikleri ne' olursa 
olsun, programlan saklamak soru�u hep gündem
deydi. Uygulanan birçok teknik sesin kaydedilmesi
nin tarihini oluşturur: Bu tekniklerin herbiri, din
leyicilerin özgürleşmesinde kesin bir aşarnay! belir
lediler. 

1. Silindir - 1B77'de, Charles eros Paris Bilim 
Akademisi'ne "silindir, plak, paleofon"u tarif eden 
bir dosyayla başvurdu, Dosyada şunlar yazılıydı: 
"j�e tarafından algılanılan olgulann kayıt ve yeni
den üretilmesi yöntemi:' BWldan birkaç ay sonra, 
Thomas Edison bu aletin beratını aldı ve bir alet 
yaptı. Silindir, son derece hassas ve hacimli olması
na karşın, 1919'a kadar yaşadı. 

2. Pl�k - Ço�altma koşullarını hissedilir birşe
kilde iyileştiren plak ve "pikap", 1900-191018r8 
doWu geliştiriidi. Salt mekanik yöntemlerden geçe
rek ve elektrik enerjisinin kullanılmasıyla !<ayıt iş
lemi iyileşti: Bir motor ara·cıhı!ıyla devir hızının sa· 
bitleştirilmesi, mikrofon aracıhi'!ıyla ses alma, kul
lanılabilir frekans aralığının genişletilmesine ola
nak veren elektrikle yükseltme, süreyi uzatmak 
için iki yüzü birden kunaoma, Artık "78 devir" do#-
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muştu. 
1945'den sonra, pikabın başdöndürücü başansı 

yaşandı ve kimya sanayindeki gelişmeler sayesinde 
geleneksel plaklar yerlerini "mikrosillon"a bıraktı. 
Aynca plağın saniyedeki devir sayısı 33'e indirile
rek pla�n her yüzüne bir buçuk saatlik kayıt yap
ma olanağı elde edildi. Daha sonra malzemenin ev
rimi ve niteliklerinin iyileştirilmesi çalar ve kayde
dici makinelerin kitlesel artışına olanak verdi: Pi
kap giderek müzik setine dönüştü, bu da, boyutları 
küçültülerek, elle taşınabilir hale getirilerek bir di· 
zi iyileştirilmeyle karşılaştı. Aynı zamanda sayısal 
kayıt yapılmış plak da su yüzüne çıktı. 

3. Manyetik Kayıt - Manyetik kayıt düşüncesi, 
bugün gerçekleştirilene çok yakın bir biçimde, 
ISSS'de Oberlin Smith tarafından ileri sürüldü. 

'Ama ancak 1945'de teybin ortaya çıkışiyla gerçek
ten ses kaydedilebildi. 

Bugün tanıdıı!tmız haliyle teyp üç temel geliş
menin sonucudur: Çok ince bir şekilde bölünmüş 
metal oksitlerin bir dayanak üzerine indirgenmesi
nin gerçekleştirilmesi (Pfleumer), halka şeklindeki 
manyetik devrelerin kullanılması ve nihayet, yük
sek frekans kutuplaması. Teori ve teknoloji geliş
mesini sürdürdü; ı958'de Schwantke'nin teorisi,. 
1960'tn deneysel katkılar, giderek makarah teyple
rin yerini alan kasetli teypler. Böylece ev gereçleri 
hatın sayılır ölçüde arttı. 

IV. TelevizyonunDotuşu ve Gelişmesi 

Sabit görüntülerin uzaga iletilmesi, mühendis· 
leri, 19. yüzyılın başından beri ilgilendiriyordu. 
Ama televizyon, hareketli görüntündn uzaita iletil· 
mesi, birbirini izleyen üç buluşun iç içe geçmesiyle 
dogdu: Işık enerjisini elektrik enerjisine dönüştü-

, 
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Sesin 1,lenm •• lnln ve radyo ya),!nının gelı,ım a",malan 

TEKNiKLER KUllANIMLJ.RI 
"" Morst\r\ elektriıl tetı1l� 

1&75 

"n T.lırlomil<.iltıi'ıl 
C. CıWIıl ses kıl.". siiıtii 1871 

" .. Cltmtnl Ader'iı ıiy� 
Disk '" paralel byıl. Briıet 1881 " 
Clıertn Smih'ln R'II/lyWlk kayıt d� , ... 

Telsiz ıetı1ll ,,� �bıOWIeri 

"" "" 

190005 L .. deFOI1ISIj"T� 
Sifnıir imtılblıınSOllll 1918 

1921 G&neral Feme·..., deneyi 
,.� Lk Fransız radyc:ısu: Radioll 

"" "" 

St�'iı malıioırslnin �ullııııılm.,ı i 1130 
baılaıııtrrras. 
Stilt'iı ma/OOaslnin kularımdan l'lle kaHnlması 
Teyp .... piak "'0 

"" 
Fraru.'ıIa radyo I.tn kı.ııl-mu '" lI1e/ll.ltliprov�liıma 

Manyelk l8S kılJÔ'r"ln mlsI8Id 
amaçlaıla lııIrılıımnı 

"'O "" 

,aygınllşlTlnl 
,'" """ 

,,.. Fıansıı'dıı FIıC'"IıWı..r.ma,1 
..... -Uarır'U.M$Q!'dI...., ...... ,,.. �otar» ...... tııa,a 

.... 
Ig7S 

lııerdist ·Slrıs;r11llS m8ı12 ,,,.., Fransa"dıı yenı radydamı 
....... 

""'" Cornpacı dickin �Iifmosi 
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Ten fotoelektrik, sonra bir görüntünün satır satır, 
nokta nokta analizi ve son olarak, Hertzci iletim (e
lektromanyetik dalgalarla iletim), analiz edilen her 
noktaya karşı1ık gelen elektrik sinyallerinin iletil
mesi. 

1. Yeniliklerden Prototipiere - Görünlünün 
işlenmesi ancak 1900'den sonra, Thomas Edison'un 
akımın ışı�a çevrilmesini saglayan lambasıyla ve 
ışıılı akıma dönüştürmek için, ışı�a karşı duyarlı ilk 
foto-elektrik hücrelerin kullanılmaya başlanılma
sıyla gelişebiidi. 

188l'de eostantin Senlecq'in .telektroskopu ile 
denenen tarama kuralı, daha sonra çeşitli araştır
macılar tarafından ele alındı. Ama taramanın ke
netlenmesi her zaman mekanik veya elektromeka
nik idi. Akımı ışı�a dönüştürmek için, 1870-1910 . 
yıllan arasında deneyler yapıldı. Ancak 1911'de, ye
ni bir aygıt, katot tüp· sayesinde bu gerçekleştirile
bildi. Bu araştırmalar ve deneyler, 193B'lere dowu, 
televizyonun doltuşuyla sonuçlandı. 

"Televizyon"·· sözcüğü ilk kez )900'de, Evren
sel Paris Fuan'ndaki bir konferansta kuııanıldı. 
1925'tcn başlayarak tamamlanmış ilk sistemler or
laya çıkmaya başladı. Bu kamuya açık gösteriler 
boyunca, deneyler birbirini izledi ve sonuçta normal 
çalışmaya geçildi: 1935'de ekran tarama çizgi sayısı 
1BO olan ilk yayınlar VHF bantından (çokyüksek 
frekans bantı), Eyfel kulesinden yapıldı. 

Televizyon Fransa'da işte böyle başladı. 1937'
deki Uluslararası Paris Fusn nedeniyle Iıizmete so
kulan bir verici, aracıhjtıyla ekran tarama çizgi sa
yısı 455 olan bir sistem 1956'ya kadar çalışmasını 

• KatoltOp: Havası alınmış tüp içinde. kaıoı ışınları noresanlı yOze
ye yönlendirilir. Bu ışınlarınburadaki yansıması görOntOyO oluştu
rur (ç.n.). 

-. Televizyon: Tele ,. uzak. vision .. görOnlÜ; teleVision .. uzak gö
rOntO (ç.n.). 
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sürdürdü. 1945'ten sonra, yayınlar, Cognacq-Jay 
sokagında bulunan binadan yapılmaya başlandı. 
1948'de, 819 çizgi sayılık Fransız televizyon siste
minin ölçüleri sapt8ndl. İlk yayınlar da 1949'da 
başladı. 

2. Televizyonun Yayılması - Fransız televiz
yonunun yayılma dönemi, yayın ağının genişlemesi, 
orta sınıflann televizyona sahip olmaya başlamala· 
rı, "televizyona özgü" anlatırnın bulunması, son ola· 
rak da, yayınlann sayısımn ve programlann süresi-
nin arttırılmasıyla, 1950'de başlar. . 

Sıklıkla kısıtlı olanaklarla çalışmalarına karşın, 
yönetmenlerin ve teknisyenlerin çabaları, program
lann yaygınlaşmasını ve iz bırakan beHi sayıda uy
gulamanın gerçekleştirilmesini sagladı: 1953'de İn
giltere Kraliçesi'nin taç giyme töreninin naklen ya
yım, 1957'de filme çekilmiş yapımların gelişmesi, 
1958'de güncel olaylar, 1959'da ilk manyetik kayıt 
girişimi ve 1960'da hareketli (mobil) video araçları
nın geliştirilmesi. 

'60'lı yınann başından itibaren, Fransa'da tele
vizyon bir kitle medyası oJdu: Bu durum, televizyon 
alıcılarının "sıradan" hale gelmesinin yanı sıra, 
program sürelerinİn ve "herkese yönelik" yayınlann 
sayılarının aynı anda artmasının da bir sonucudur. 
Ama televizyon, Fransa'da, başka yerlerde oldugun
dan daha fazla politikacıların ilgisini çekti. Televiz
yon kurumlarının çok zor "hizaya" girdigini göste
rircesine çeşitli reformlar birbirini izledi: 1959, 
1964, 1972, 1974, 1982, 1986, 1988. Programlann 
evrimi, en azından 1970'den sonra, televizyonu gün
lük olmayan basınla yakınlaşmaya itti: Belirli bir 
kesime yönelik programlar, giderek ''herkese yöne
lik" programların önüne geçmeye başladı. Bu geliş
meyle birlikte, televizyon özellikle bir kitle medyası 
olmaktan çıktı. 1970'li yınarın ortalarından sonra, 
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televizyon seyircisinde televizyona karşı bir soguma 
kaydedildi. Yeni teknikler daha o zamandan ortaya 
çıkmıştı ve küçük ekran sıradanlaşmıştı. 

Bu evrimin temel özelJi� 1960'dan sonra, sunu· 
lan programların sayılarının artmasıdır (1964'de 2. 
Kanal, 1972'de 3. Kanal ve Bölgesel yayın, 1975'den 
sonra ı. Kanal'ın giderek renkli yayına geçmesi, 
1984'de Cana} Plus'ün (parah kanal ç.n.) yayına 
başlaması, Şubat 1986'da 1989'da yayına başlaya
cak olan SEPT'in (Societe d'Edition de Program· 
mes), ve 5. ve 6. kanalların kurulması, siyah-beyaz 
televizyonun renkli karşısında giderek gerilemesi). 

Yayınlann ulaştığı alanın genişlemesini, kanal. 
Jarın sayısının ço�almasını ve program sürelerinin 
artışını, evlerdeki gereç sayısında görülen artış izle
di. 1960 sonunda 1,9 milyon olan televizyon sayısı, 
1987'de 26,6 milyonu geçti . Bu, dOğılşundan yarım 
yüzyıl sonra konutlann yüzde 94'ünde televizyon 
bulunması demektir. 

V. Hareketli Görüntünün Kaydedilmesi 

Televizyonun geliştirilmesiyle aynı zamanda, 
görüntüleriri kaydedilmesi gereksinimi de ortaya 
çıktl. İlk girişimler "film" ve "sinema" tipi kamera
larla, televizyon görüntüsünün kaydedilmesi üzeri
ne oturuyordu. Bu 'uygulama, kineskop, iyi sonuç 
vermese de, Fransa'da 1954'de denendi ve 1956'dan 
başlayarak da kullanıldı. 

Aynı dönemde, 1954'e doWU, başka araştırma
lar manyetik kayıda do� yöneliyordu. 

Gerçekten de, görüntüleri bir manyetik bant 
üzerine kaydetmeye yarayacak bir aygıt üzerinde, 
Birleşik Devletler'de yapılan araştırmalar, televiz
yonun uygulamada karşılaştığı sorunlara karşı tek 
çözüm olarak görülüyordu. Kuşkusuz, elektrornan- . 
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yetik dalga a�, programların ülkenin bir noktasın
dan bir diger noktasına iletilmesine olanak veriyor
du, ama aradaki sa�t farklan önemli bir sorun olu
yordu. Uygun saatlerde yayınlanabilmesi için, aynı 
programın dogudan batıya, dogtu yayım istasyonu
nun yerine balh olarak, bir saatle dört saat arasın
da gecikerek yayına sokulması gerekiyordu. 

Kineskop, buna pek kabul edilebilir bir çözüm 
getiremezken, manyetik kayıt alanında çok yogun 
bir araştırmaya girişiidi: 1955'e dogru birçok laba
ratuvar uygulamalı deneylere başlamıştı. 

Yine de, 1957'de, özgün döner kafa çözümünü 
kullanıldı� Ampex görüntü kayıt aygıtının ortaya· 
çıkışına kadar önemli bir gelişme gerçekleştirlerne
di. Çok sayıda enformasyon içeren bir göriintüyü 
kaydetmek için, kafa hızıyla orantılı olarak son de
recede fazla miktarda -saniyede metrelerce- banda 
gereksinim vardır. Bu kadar çok bant kullanmadan 
kaydın ge�ekleştirilebiımesi için, teyplerde kulla
nılan, bantm dogrusa! (lineaire) geçiş yöntemi bir 
kenara bırakıldı ve bunun yerine döner kafa siste
mi yerleştirildi. Uygulamada, bant, üzerinde bir ve
ya birçok kafa bulunan ve büyük bir hızla dönen bir 
silindirin önünden geçer. 1960-1980 arasında çok 
çeşitli tipte malzeme piyasaya çıktı: 

- Enlemesine geçişte, sanayide iki yüz elli tur 
yapan ve üzerinde dört kafa taşıyan ortalama beş 
santimetre çapında bir silindir ve karşısında boyla
masına geçen beş santimetre eninde bir bant var
dır. Bu gereç, Fransa'da 1959'da denendi ve ertesi 
yıl kullanılmaya başlandı. Giderek, bu gereç stüd
yolarda ve röportaj donanımı olarak kullanılmaya 
başlandı. 

- Birkaç yıl sonra, 1960-70 yıllarının ortalannda 
geçiş tipinde bir evrim yaşandı. . 

Daha sonra videokasette kullanılacak olan bu 
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sarmal geçişte, iki buçuk santimetre enindeki bant, 
10 santimetreden 20 santimetreye kadar değişebi
len ve üzerinde bir veya iki kafa bulunan, dakikada 
bin beş yüz ile üç bin tur yapan bir davulun çevre
sinde sarma! bir şekilde döner. Bantın dönüş şekli
ne göre, bu, alfa veya omega geçiş diye adlandınlır. 

Bu gelişmelerin tümü birden hatın sayılır bir 
teknik evrimi ortaya çıkardı ve bunlann televizyon 
üzerinde önemli etkileri oldu. Mesleki açıdan, gö
rüntü kayıt aygıtları, yeni çahşma yöntemlerine 
olanak tanıdı (bölüm bölüm çekim, çekilmiş biT sah
nenin hemen seyredilebilmesi). Televizyon kuruluş
larının kullandıkları bu donanımların yanı sıra, da
ha az karmaş\k ve daha az hacimli, hafifkayıt araç
lan da ortaya çıktı. Aynı zamanda, 1970'Ii yıııann 
sonlanna doWU. ev videoları ve daha sonra video 
ka mera ve kameskopun (1984-1985) çıkışına yol 
açan "herkese yönelik" ilk araçlar da gelişliriIdi. 
1970-74 arasında, büyük elektronik malzeme üreti
cileri ilk video diskleri tanıtmaya başladılar. 

VI. Mikroişlemciler (Microprocesseur) 

Telgraf ve telefon gibi telekomünikasyon sis· 
temlerinin kurulmasından ve radyo ve televizyonun 
aynı anda yaygınlaşmasından $Onra tele·bilişim (ti
lein{ormatiqueJ ortaya çıktı ve çeşitlendi. Teleko
rnünikasyonla bilişimin karşılaşmasının dogurrluğu 
ilk uygulama olan ve 196011 yıııann sonlannda ilk 
kez görülen bu teknik, 1959'da ortaya çıkan bir sa
nayi devrimiyle bağlantılıdır: Tümleşik (entegre) 
devrelerin bulunuşu ve sinyallerin sayısal (numeri
qlUJ olarak işlenmesi. 

Bu tarihe . kadar, bilgisayarlarda kullanılan 
elektronik devreler birbirinden aynydılar (transis
törler, rezistanslar, v.b.). Ama tümleşik devrelerle. 
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bu çeşitli elemanlar tek bir parça içinde, silisyumlu 
bil' dayanak üzerinde, seri halinde ve çok ucuza 
gerçekleştirilebiidi. Daha sonraları, teknolojik ev
rim, giderek daha çok sayıda devrenin birkaç mili
metre kare içinde iç içe geçirilmesine olanak verdi. 
Bugün, bazı tümleşik devreler bir bilgisayarın mer
kez işlem biriminin bütün işlevlerini yerine getire
bilir: İşte bunlara mikroişlernci diyoruz. 

Bu teknoloji günlük yaşamı bütünüyle işgal etti: 
Küçük hesap makinalan, ev eşyalan, ot..omobil, tele
fon, video oyunlan. 

ISSl'in sonunda, basit gereksinimler (belleg-e 
kaydettne, sınıflandınna ve hesap yapma) için oldu
g-u kadar, daha karmaşık işlemleri yapmak için de 
ev bilgisayarlan ortaya çıktı. Hazır programlann 
sürekli iyileştirilmesiyle birlikte; örne�n bir avu
kat için, bir veri bankası aracıhg-ıyla istedig-i yasayı 
veya yasayla ilgili bir makaleyi bulmak; bir doktor 
için, herhangi bir ilacın dozunu öwenmek iyice ko
laylaştı. Bunu izleyen on yıl içinde, bunlann kulla
nımı geniş halk kesimleri arasında yaygınlaşacak
tır: Beş yıl içinde, ı9B2'den 19B7'ye, ev bilgisayarla
onın sayısı 100 binden 650 bin birime çıktı. 1985'de 
konutlann yüzde 15'j bilgisayarla donandI. 
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IKINcI BÖLOM 
YENİ MEDYALAR 

Televizyon görüntüleri ilk kez Temmuz 1962'de 
At1antik'i aştı. Böylece, bir Kanadah, Marchall 
McLuhan "global köy"ün ortaya çıkışını duyurabil. 
di. '70'li yıllann başında, Jean Cazeneuve bu deyi
min yerine ''her yerde aynı anda varoluş toplumu" 
kavramını getirdi. Aynı dönemde, görsel işitsel 
alandaki birkaç peygamber, Kuzey Amerika'daki 
cemaat televizyon lan na hayran kalarak, kablo ve 
elektroniğin yarattttı kardeşliği dünyaya ilan etti
ler. Ama devrim gerçekleşmedi. 

'SO'li yınann başındaki dekor farklıdır. Bu kez, 
mühendisler ve yüksek düzeydeki devlet memurlan 
F'Tansız toplumunun biJişim toplumu olmasından 
sözederler. Sosyologlar değil, teknisyenlerdir tele
komünikasyon ve biJişimin ortaklı�na "telematik"* 
adını takan. Yeni iletişim biçimlerini, Antiope (e
lektromanyetik radyo dalgalanyla oluşan yayım 
a�) ile,. videoiletişim ve TeIetel (telekomünikasyon 
şebekesiyle) uygulamalarıyla yönlendirenler bütü
nüyle bunlardır. Bu son buluş (TeIlitel) sayesinde, 
Fransa, ça�n son iletişim hizmetlerinin geliştiril
mesinde bir öncelik kazandı. 

Yepyeni, hiç görülmemiş iletişim olanaklanmn 
do�şunu saA:layarak, telefon, bilgisayar ve ekran 
arasında kurulan yeni ve çok sayıdaki baglantıJar,' 
büyük medyalan birbirinden ayıran sımrları tehdit 
etti. Bu gelişmelerle birlikte, görsel-işitsel dona-

Telematik; Te/ecommunicafiotı ve inlormatiqufl �zeO'dorinden 
ıoretilmiş�r (ç.n.). 

33 



nımlar, telekomünikasyon ve bilişim arasında, bun
dan ancak birkaç yıl önce şöyle böyle düşlenebilen. 
öngörülemeyen ba�ıantılar ortaya çıktı ve çeşitlen
di. 

Başlangıcından itibaren, bu evlilik, medya ala
nındaki sanayi ve entellektüel çalışmalann giderek 
yükselen iç içe geçmesi olgusunun özel bir yanı ol
du. Bize de, eski ve yeni dahil, medyalar ile toplum 
arasındaki karşılıklı etkilerin derecesini sorgula
mak kaldı. Mühendislerin başlatıcısı olduklan gele
ce/!e yönelik yolda, toplumun hangi ölçülerde bu işe 
girişeceglni saptamak kaldı. 

. 

Yeni yayım ve iletişim teknolojileri aynı anda üç 
farklı alanı birden etJciliyor. Önce, yayım ve iletim 
olanaklannın olag-anüstü çoı!alması ve büyümesiyle 
enformasyonun yönlendirilmesi ve iletilmesi alanı
nı. Sonra. enformasyonun sunulması ve görselleşti
rilmesi alanını: Bilgisayar ekranı (veya Minitel ek
ranı), iletilen enformasyonun sergilendigl ayncalık
lı bir gereç oldu. Son olarak da, enformasyonun iş
lenmesi ve depolanması: Bu alanda, evrim, görün
tünün sayısallaştırılmasına ba/!Iı olarak, telekomü
nikasyon ve bilişim tekniklerindeki ilerlemeleri iZ
lemektedir. 

Enformasyonun bir renkli televizyon ekranı 
üzerine aktarılabilmesi için, televizyonun yeni 
ürunlerle tam bir uyum sag-Iayan evrensel bir bag-
lantı elemamyla donalılması gerekmektedir. Bugün 
pazardaki televizyon alıcı aygıtlannm yüzde seksen 
beşi "peritelevizyon" denen bir prizle donatı!mıştır. 

Bugün yeni diye adlandırdıg-,mız medyalan, 
teknik. kullanım kolaylıg-ma ba/!h nedenlerle, iki 
farklı grup içinde ele atabiliriz. Birincisinde, metin
lerin, verilerin, görüntülerin veya sesin geleneksel 
iletim ve yayım araçlarının kapasitesini artıran ve
ya genişleten, son günlerde ortaya çıkan teknik ve 
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teknolojiler yer alır: Bunlar, kablo, uydular ve bun· 
lann olası bileşimleridir. ıkinci grupta ise, basit ki· 
şisel komutla, isteyen herkesin, istenilen program 
ve hizmetlere ulaşmasına olanak saj'!layan, yeni or· 
taya çıkan donanımlan sıralayabiliriz: Bu donanım· 
lar, Bergson'un sözünü ettifi. sadece insanın elinin 
uzanbsı olmayan, aynı zamanda gözün ve kulallın 
işleviyle de birleşerek beynin kapasitesini arttıran, 
onun uzantısı olan gereçleri düşündürur. İstej'!e 
bath hizmet ve programların içinde, bugün, video 
göstericisi. kameskop ve videogramlarla ev videosu, 
özellikle karşılıklı etkileşim içindeki biçimiyle vi· 
deografi (T�ıetel) ve şifreli radyo ve televizyonlara 
erişimi saj'!layan aygıtlar yer alır. 

Son olarak, ev içindeki gfrvenliı'!i ve rahatı sat· 
lamak, konutlarda içerisiyle dışarısı arasında ileti

·şimi kunnaya yönelik tekniklerin kullanımında da 
süraUi bir gelişme beklenmelidir. 

I. Yeni İletim ve Yayım Atlan 

Yeni ortaya çıkan medyalardan bazııan, eski 
iletişim a�nın sonuçlarının iyileştirilmesine olanak 
verir. 

1. Teledatılım (TIIMulribunon): iki Son. 

'uz Araı.ndoki Halka · Teknik özelliklerden çok 
kullanımını ele alırsak, aşB�daki tanımı önerebili. 
riz: 

Teledagıtım. bir istasyon (a8ın ba�ı) ve bir kablo 
alından oluşan. istasyon tarafından üretilmiş veya 
hazır alınmış. Hertıd yayım veya uydu baAlantıla· 
rıyla elde edilebilen giJrsel·işilsel programlann. bu 
ikiliye "baelalUln" konutlara ulaşmasına olanak ve
ren donanımların tümüdür, yani bir medyadır. 

Bugün üç çeşit kablo vardır: Kısa mesafelerde 
bir televizyon kanalını iletme yeteneglne sahip ikili 
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burma kablo; daha yaygın olarak kullanılan, iletme 
kapasiteleri 15 hatta 30 kaoala kadar çıkabilen 
kooksiyal kablo; son olarak, 30 liflik bir kabloyla 
120 kanala kadar çıkabilen fiber optik kablo (veya 
cam elyafi)-. 

Avrupa'da kablo atınm kurulmasına ilk girişen 
ülkeler yüzölçümleri küçük ülkeler oldu: 1987'de 
Belçika'daki konutların yüzde 91'i 'batlanabilir" 
hale geldi. Bu oran Hoııanda'da yüzde 85, Danimar. 
ka'da yüzde 50 ve NorveÇ'te yüzde 60'tır. 1970'Ierin 
sonlanndan başlayarak, çoğalacak televizyon prog
ramlannın yanı sıra ve bundan da önemli olan, }qır
şıhklı etkileşim içindeki hizmetleri iletmeye yete
nekli olan fiber optik kablo ile yapılan deneyleri 
dikkatle izleyen Fransa, Büyük Britanya ve Batı 
Almanya, bu alandaki gecikmeyi kapatma karan 
aldılar. 1979'dan başlayarak, komşu ve rakip iki ül· 
kede oldugu gibi, Fransa da, Amerika ve Japonya'· 
nm önüne geçebilmek için, gecikmesini üstünlüte 
dönüştürebilmek üzere, bilişim toplumunun bir ay
gıtı olan fiber optik kablo atının kurulmasma giriş
ti. Fransız Telekomünikasyon Genel MüdürlütU 
(Direction (;emrale des Telicommunication - DGT), 
hükümetin iste� üzerine, 1979'da, Biarrib;'de-- ilk 
deneyel fiber optik kablo atının kurulmasma giriş
ti� zaman, çok açık ki, oynanan kumar ve umwan 
kazanç hem teknik hem de ticari olacaktı. 

"Biamb fiber optik" girişimi, Fransız telekornü· 
nikasyon sanayinin üzerine oturabilece�, sanayide 
ve uygulamada uzmanlık kazandıracak bir dayanak 
oluşturmayı ve bu alanda Biarrlb: $nı bir vitrin 
yapmayı hedefliyordu. Çok yönlü hizmet verebilen 

• Fiber optik, ışık 6inyalerinden yaraı1an�arak çok yOksell. hızlarda 
sinyal aktarımınıolanaklı kılan çel!. ince cam sıyah (ç.n.) . 

•• Biarritı: Fransa'nın gOney batısında, Ispanya sınırında, Alias Ok
yanusu kıyısındabir turizm kef'tti. (ç.n.). 



bir atın kurulmasının ve işletilmesinin uygulamalı 
bilgisini verecek, özellikle seçilmiş belli bir sayıdaki 
kullanıcıya yönelik hizmetlerin bir deneme alanıydı 
bu.�. 

21 Mayıs 1984'de hizmete giren bu aA', iki tür 
hizmet sunuyordu: Radyo ve televizyon yayımı (15 
televizyon, 12 radyo -HİFİ- kanalı); iki abone ara
sında istediklerinde ses ve görüntü aktaran baA'lan
tılann kurulmasına olanak veren hizmetler. Kulla
nılan terminal" (vizyofon), ayrıca, genel telefon şe
bekesine ve videoyazım atına girişe de olanak veri
yordu. 

Böylece, 200'ünü iş abonesinin oluşturd$ top
lam 1500 abone, tam bir iletişim deneyi yaşayabil
di. Dört )'ll içinde, taşınma ve konut deA'iştirmenin 
dışında aboneliklerini iptal ettirmek isteyenlerin 
oranı yüzde 8'in altında kaldı. 1987'nin ilk alıı ayı 
boywıca devreye sokulan sinema kanalı deneyi, ol
dukça kısa, 15 gün kadar süren pazarıama kam
panyası sonucwıda, bag'lanabilir konutlann yüzde 
10'una ulaşabildi. Vizyofon aracıhA'ıyla bir kişinin 
güncel olayların yorumunu yapb� yerel kanal, ab:o
nelerin yüzde 15 ile 20'sini sürekli izleyicisi haline 
getirmeyi başarabiidi. Bir yıllık uygulamanın sonu
cunda, video klübü, (en az bir kez istekte bulunan
lar dahil olmak üzere) abonelerin yüzde lS'inio ilgi· 
sini çekmeyi bildi. Abonelerin yüzde 4'ü video klü
bünü ayda bir kez düzedi bir şekilde kullanıyordu. 
Bu da, video k1übünün programlannı yayımlayan 
kanalın yüzde iki ile yüzde dört arasında bir izleyici 
kitlesine ulaştıı?ını gösterir. 

Biarritz a�nın çalışmaya başlamasından birkaç 
ay önce, Lille'de deneysel bir fiber optik kablo şebe
kesi açıldı (50 priz); deney 1984'de durduruldu. 

Terminal: Uzak bit kOnt.mdan iletişim kurmaya olanak veren her· 
l'Iangi br giri�ç""ıt birimi Iç. n.). 
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Hükümet, 3 Kasım 1982'de, kablo planını sapta
dı. Bu plan "sanayici" bakışıyla çizilen bir yolu izh
yordu. Amaç, Fransa'yı Nfiber optik kullanan, yıldu 
şeklindeki da�tım yapısında, anahtarlamalı (par 
commutation) ve işlenmesini sayısal olarak gerçek
leşleştiren, geniş bant üzerinden çok yönlü hizmet
ler ulusal şebekelenin" gerçekleştirilmesine götüre
cek yola sokmak olarak duyuruldu. Karşılıklı etki
leşime olanak veren ve en ileri teknolojiyi kullana
rak oluşturulan bu şebeke dönemin PIT Bakanı'nın 
açıklamalarına g(Sre, "İşletmeler için oldugu kadar,
kişiler için C .. ) de çok çeşitli hizmet ve program su
nar." Kablo planının birinci dilimi üç yıla yayılmıştı 
ve 1,4 milyon baglantının kurulmasını, bir başka 
de�şle 5 milyar franklık bir yatırımı öngörüyordu. 
1986'dan başlayarak da, yılda 1 milyondan fazla 
halllantının kurulması \'e 1990'da baglanabilir ko
nutların yüzde SO'sine ulaşılması nı gerektiriyordu. 

Bununla birlikte, 1982 kablo planı fiber optille 
yavaş bir geçişi öngörüyordu. 

Kablo planının gerçekleştirilmesinin birinci aşa
ması, yerel yönetimleri yapılabilirlik çalışması yap
maya (teknik araştırmalar France TeMcom (eski 
DGT) yönetiminde, ticari araştırmalar ise teledaı!l
tım hizmetleri veren kuruluşlarla birlikte) ve şebe
kenin kuruluşu ve işletilmesiyle ilgili anlaşmalann 
görüşmelerine itti. 1986 ortalarında, aşaı!ı yukarı 
60 yerleşim biriminde (bunlann 28'i France Teli!
com'la kuruluş ve işletme genel kurallarını kapsa
yan bir anlaşma imzaladılar) bu konudaki araştır
malar sürüyordu. Haziran 1986'da hükümet, yerel 
yönetimlere, kablo planında öngörülen koşullarda 
tasanlannı gerçekleştirmeye niyetli olup olmadık
larını sordu. 52 belediye buna olumlu yanıt verdi. 
İkinci aşamada, görüşmeler sonucunda, şehirler, iş
letmeler ve France Telecom arasında 50 anlaşma 
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imzalandı. Bunlann sonuneusu Mart 1988 tarihli
dir. 

İmu.Janan anlaşmalann sonucunda ortaya Çı' 
kan program, aşa� yukan 5,6 milyon hallanalıilir 
priz.i (Fransa'daki konutlann dlSrtte birine yakam) 
ve aşatı yukan 200 belediyeyi kapsıyordu. 1988 so
nunda 25 şebeke hizmete açıldı ve en sonuncusu
nun 1991 sonunda hizmete ginnesi öngörülüyor. 
1989'da tüm kentlerde çalışmalar başlayacak ve 
kuruluş ve işletme biçimleri kablo planında öngö· 
rüldü� gibi olacaktır. Şebeke için gerekli yatınm 
Franee Tf!I�m tarafın dankarşılanacaktır. 1989'· 
dan başlayarak, her )'ll 900 bin priz takılması öngö
rülmektedir. 

Teknik açıdan, telekornünikasyonun görsel ile
tişim (vidf!ocommunieation) şebekesi üzerinden ge· 
liştirilmesi, France Telf!com'un iki sanayi dalında 
gelişmesini salladı : Fiber optikle gerçekleştirilen 
yıldız şeklinde da�tım (LG) ve koaksiyal kabloyla 
gerçekleştirilen a�nç şeklinde dag-ıtım (OG). Talep· 
ler, aşa� yukarı 1 milyon priz LG ve 4,6 milyon 
pm OG olarak dallıtıldı. 

1986 ortalanndan başlayarak, kablo şebekesi
nin gelişmesi yeni bir yasal çerçeveye balıandı (30 
Eylül 1986 Yasası); Yerel yönetimler uygulayıcı şir
ketleri kendileri seçebileceklerdi. Böylece, özel iş
letmelerin hazırladıtı yüzlerce proje gün ıŞıtıos 
çıktı. Bu projeler yaklaşık baı}lanabilir iki milyon 
prize karşılık geliyorlardı. Bu egilim oldukça ilginç· 
tir, çünkü bunlar, pazarda ancak ek bir parça olabi· 
len orta ve küçük kentleri kapsamaktadırlar. İşlet
meciler, kırsal alanda bile kablo döşenmesini ön
gördüler. Aynca bu durum, kablo döşeme teknikle
rinde seçme şansını atiuan bir çeşitlilik saılladı ve 
böylece bu alanda bulunan sanayicileri ve ortakIa
Tım harekete geçirdi. 
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Kablo planı, dagıtım için iki teknik birden seçe
rek (koaksiyal ve fiber optik) sadece teknigin geliş
mesini ve onun kullanılabilirlitini de�I, aynı za
man'da, karşılıklı hizmetlerin gelişmesine olanak 
verecek olan şebekenin gelecekteki gelişmesini de 
hedefledi. Ge�ekten de. şebekenin evrimi ve özgül
lütü, özellikle karşılıklı etkileşime uygun olup ol
maması, bunlann yapılarının teknik seçimiyle son 
derecede yakından ilgilidir: Ağaç ve yıldız şeklinde 
yapılanış. Her biri kendine özgü özellikler taşıyan 
bu iki sisteme, bugün mini-yıldız şekli de eklefımiş
tir, Sadece yıldız veya mini-yıldız şeklinde olan şe
bekeler abonelere veya abonelerden kolaylıkla ile
tim yapılmasına olanak verirken, a�aç şeklinde 
olan şebekeler ise, sadece eski abonelere televizyon 
da#ıtımı yapabilir. 

Koaksiyal kabloyla a�aç şeklindeki şebeke: Bu
gün en yaygın sistem budur. Bütün programlar ay
nı anda kabloyla aboneye ulaştınıır, abone bunlar
dan birini seçebilir. Bu sistemin tek "beyni" dagıbm 
merkezindedir, Sadece tek bir dönüş kanalına sahip 
olması veya geçiş şeklinin çok karmaşık oluşu, kar
şılıklı etkileşime çok az olanak tanır. Yani bunlann 

' yapısal evrimi çok sımrhdır. 
Koaksiyal kabloyla daWtım yapan optik şebeke: 

Aboneler dıştaki bir d�tım merkeziyle ba�Jantllı
dırlar. Bu merkez ise, şebekenin merkezine, karşı
lıklı etkileşimi sa�layan şebeke için gerekli olan iki 
yönlü sinyaller ve yıldız şeklinde optik taŞıyıcı ile 
baglantılıdırlar. 

Yıldız şeklindeki şebeke: Bütün aboneler, siste
min beyninin bulundultu baglantı merkeziyle, tek 
tek bağlanmışlardır. Bu b&tlantı tam anlamıyla iki 
yönlü çalışır ve karşılıklı hizmetleri son derece iyi 
bir şekilde gerçekleştirebilir. 

Mini-yıldız şeklindeki şebeke: Sistemin beyni 
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20-30 abonenin toplanma noktasındaki merkezde
dir. Bu şebeke bütünüyle koaksiysl kablodan olu
şur. 
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2. Uydular: Gökyüzünün Yolları - Sputnik'in 
uzaya gönderilmesinı;�en beş }'ll sonra, 1962'de, 
Amerikan uydusu Telsw ilk televizyon sinyaneri
nın uzaydan iletilmesi için ku1lanlldl. 1965'de dün
ya üzerinde sabit uydular (�ostationnaire)*, Early 
Bird (Intelsat 1), uzaya gönderildi. Bundan on yıl 
sonra, daha Fransa ve Almanya Senfoni (uyum) 
adım verdikleri sistemi denerlerken, Birleşik Dev
letler'de uydu araçıhı}lyla ilk parah televizyon ya}'l
nı (Home Box Office) başladı. 

1976'da, Amerikan Federal İletişim Komisyonu 
(FCC), uydulardan gelen sinyaııerin alınmasıni sag
layacak antenlerin resmi kuruluşlar dışındaki ger
çek kişiler tarafından da kunanılmasına izin verdi. 
Son olarak, 1977'de Cenevre'de, uyduyla telekomü
nikasyon hizmetleri üzerine dünya çapında idari bir 
konferans düzenlendi. 

A) Uydu Tipleri · Uydular iki tip hizmet ver· 
mektedirler: 

. Doı!rudan konutlara yönelik yayım yapan uy
dular. Bunlar dog-rudan yayım uydulandır . .  

- Yerdeki vericilere veya kablo şebekesi başına 
yönelik yayın gönderen uydular. Bunlar telekomü
nikasyon uydulandır. 

Bu iki uydu tipi birbirinden yayım güçlerine gö
re ayrılırlar. 

Hem telekomünikasyona, hem de televizyona 
uyumlu yayın gücüne sahip, çok kanallı uydularla 
bu iki tip arasındaki aynm giderek azalacaktır. 

B) Uydularla Telekomünikasyon . Uzak me· 
safelerle iletişim kurma gereksiniminin sürekli ar
tışını karşılayabilmek için, "noktadan noktaya" hiz· 

Gbtalionnaire: GOnOmOZde kullatııımakla olan �elişim ı.ryt\ıları 
donyanın dOrwn& hızına�t bi' hızla yOrOngele,;nd& s&yl'Eltmekte
diriet. Bu 6ze/�klerirıden 6tOrO ilelişim uydularına dOnya OzOOOO& 
sabit uydular d&M'ı&ktedr (ç.n.) . 

... 



DoOrudan ytıVlm uydusu i. nokı.d.n nokl.y. y.yım 
uydu.unun v. ıc.bio tebekesinin bırlıkı. kull.nım ö�ri 
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(Do6sier de raudiOlfisuel, INA, Espace.Wllormation: 
1"10.35, şubat 1987) 



metler için iletişim veya yardımcı uydular ge1iştiril
di. 

Yeryüzünden 36 bin ldlometre yukarıda, geos
tasyoner yöriingeye yerleştirilen bu uydularla, kıta
lar arası görüşmelerin aktarılması öngörülmüştü. 
İlk nesil uydulann güçleri çok düşüktü ve çok bü· 
yük çaplı (Pleumeur Bodou ve Bercenay-en-Othe'de 
12 ve 31 metre) antenlerle donatılmış alıcı-verici İs
tasyonlardan geçmeyi gerektiriyordu. 1979'da ka
rarlaşunlan ulusal Telecom 1 programıyla, Fransa, 
1984 sonunda, televizyon görüntülerinin veya FM 
radyo yayınlannın bir metre civanndaki antenlerle 
alınabilmesini saglayan çok daha güçlü bir uyduyu 
uzaya yerleştirdi. 

Te1ecom ı sistemi, aynı anda üç uydudan birden 
yararlanır. İlk ikisi (LA ve lB) geostasyoner yörün
gede, 5 ve 8 derece batı boylamı üzerine yerleştiril
di. Üçüncüsü ise (LC) 3 d.erece dogtı boylarnına. 
Herbirinin yaşam süresi yedi yıldır ve on iki alıcıya 
sahiptir: Te1ecom lA Agustos 1984'dc, 1B Mayıs 
1985'de (15 Şubat 19SB'ten beri arızalı) ve Te!ecom 
IC 1985'de uzaya gönderildi. 

Te!ecom 2 programı, aynı işlevlerle yükümlü üç 
uyduyla, 1991'den başlayarak görevi üstlenecek. 

Te!ecom 1 uydulan dört tür telekomünikasyon 
görevini yerine getirmekle yükümlüdürler: DüM ile 
bağlantı·, işletmelere yönelik iletişim, videoiletişim 
ve resmi devlet iletişimi. Bunlara farklı frekans 
bantlan üzerinden çalışan, sunacaklan hizmete uy
gun olarak üç gerekli yükleme yapılmıştır. 

DOM'la batlantı: Aynı anda üç bin telefon 
abonesinin ve iki renkli televizyon kanalının DOM 
ile anavatan arasındaki ve DüM içindeld iletişimi 
kurar. 

DOM: D6partemerıts d·OI.JfTB tnfK. Deniz aşın v�ayeller; Guad&
h.ıp. Martinik, Reunion, GOyan, Saint·Pierre-et-Mlquekın (ç.n.). 



00"" T6lecx:rn 1 Teılıcom 2 

Ana vatanoDOM 8,5 Watdık 10 Wanlık 10 
bağlantısı döı1 repetör "'p'''''' 

Askeri baQlanlllar iki rapetör ... """"" 

Işletmelere hizmet 20Wartlıkahı 55 Wattlık on bir 
ve görOntO repotör ,."."" 

İşletmelere Yönelik İletişim: İşletmelerin 
farklı yerleşim birimleri arasında çok çeşitli hiz
metlerin iletilebilmesİ için, yüksek nitelikte sayısal 
sinyallerle çalışan bağlantılar kuruldu: Telefax, ga
zetelerin uzakta basımı, 9.4 kbiVs'den 2.048 
Mbitls'ye kadar verilerin iletilmesi, görsel konfe
rans, görsel iletim, v.b. 

Fransa ve Avrupa'da yüzlerce yeryüzü istasyo
nu (3,5 metrelik antenlerle donatılmış) işletmeye 
açıldı. Zaman içinde, sürekli tekrarlanan geçişler 
sisteme büyük bir esneklik kazandırdı: Her. gereksi
nim için, gerekli süre boyunca iletme kaynağı istek 
üzerine kullanıcıya aynIarak geçiş yolunun sürekli 
tıkanmasının önüne geçildi. 

Görsel İletişim (VicUocommunication) : Te
Jecom ı televizyon görüntülerinin küçük boyuttaki 
istasyonlara da�tılmasını da satıar: Hareketli yer 
istasyonlanndan gelen yüksek nitelikteki görüntcl
leri dağıtır. Her uydu, 24 saat üzerinden 24 saat, 6 
kanallık bir kapasiteye sahiptir. Alıcı antenlerin 
çaplan, konutlardaki özel antenler için 1 metre, 
mesleki kullanımlar için ise 1,5 ile 2,2 met.redir. 

Bugün, TeIecom 1, 5. kanal, M6, Canal Plus ve 
Canal J'yi (Gençlik kanalı) vericileri besleyen 70 
alıcı istasyonuna baglar. Aynca Teıecom 1 ses ve 
görüntü iletimi (1987'de 338) ve televizyon kanalIa
nnın röportajlannın iletilmesi için de bir dayanak-
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tır. Telecom 1 şu anda 15 radyo programını daıtıt
maktadtr. 

C) Uydularkı Dolrudan. Radyoyayımı*: 
"Do�dan televizyon" denilen, kanal sayısı düşük 
tutullm, yüksek güçteki (230 w/kanal) bu uydular
dan y&!pılan yayımlar küçük çaplı antenler (50 cm. 

civannda) ve bir adaptör araCllıtıyla elde edilebilir. 
BwılaT genellikle herkese yönelik -yani olabildigln
ce çok sayıda izleyiciyi hedefleyen- görsel-işitsel 
programlann yayımlanması için yapılmışlardır. 

Böylece,teknik olarak, dogrudan radyoyayım 
uydulan, sadece "yüksek noktaya" yerleştirilmiş 
ayn özellikleri olan bir vericidir. Yerden onbinlerce 
kilometre uzaga oturmuş, dotrudan konutlardaki, 
işyerlerindeki televizyon alıcılanna hizmet sunan 
bir donanımdır. 

iık başlayanın pastadan daha çok pay almasını 
engellemek için, Ocak ve Şubat 1977'de Cenevre'de, 
Uluslararası Telekomünikasyon Birligi'nin öncülU
günde res.mi-idari bir toplantı düzenlendi. Bu top
lanıula Afrika, Asya, Avrupa ve Batı Okyanusya 
(Avustralya, Yeni Zelanda v.b.) için bir plan yapıldı 
ve Amerika kıtası için bir alan ayrıldı. Geost&syo
ner yöTÜnge üzerinde, uydulann birbirlerinden an
cak 6 boylam derecesi aralıklarla yerleştirilebilece
gi yerler saptandı. 

Bu teknik kısıtlamalara karşın, Avrupa, Afrika 
ve Ortadogu ülkelerinden her birine beş kanal düş
tütü görüldü: Bu verili bir anda, birçok "ses" kana
lıyla birlikte, stereo, yabancı dildeki flimlerin ses
lendirilmesi gibi hizmetlere de olanak vererek, beş 
farklı televizyon programının yayımlanabitmesi de-

Radyoyayımı (-RadodiHusion") yOrOrIOkle oLan Union Inrematio
nal des T9Meommunicarion (Uluslararası Tele�Onikasyon Bir· 
liOi) kavram antlaşmasına göre radyo yayınlarınıO;lduOu kadar te
levizyonu da içerir. 



mektir. Ayrıca bu televizyon kanallanndan her biri 
on beş veya yirmi radyo programıyla yer degişti re
bilir. Asya ve Okyanusya ülkelerine gelince, bunlar 
daha önemli teknik sorunlarla karşı karşıya kala· 
rak, herbirine dört kanalın düştütünü gördüler. 

Fransa'ya gelince, Nisan 1980'de imzalanan 
Fransız·Alman teknoloji ve sanayi işbirligi antlaş
ması, 1986 ve 1987 başında, iki dogntdan yayım uy
dusunun Ariane f tizesiyle uzaya gönderilmesini ön
görüyordu: TVSAT 1 1988 başında uzaya gönderil. 
di, ama sonuç başansızlıktı. TDF 1 Ekim 1988'de 
başanyla yörüngeye yerleştirildi. TVSAT 2 1989 or
tasında başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirildi. 
TDF 2 1990 başında uzaya gönderilecek.· 

Fransa'mn "dowudan" televizyondan beklentile· 
ri teknik·sanayi ve politik·kültürel olmak üzere iki· 
lidir. Gerçekte bunlar birbirinden aynlamazlar. 
Bunların birbirinden ayrı ele alınması, böylesine 
geniş perspektiflerin ve bunların beslediği tartıŞ
maların karmaş1klıiSını, �n Azından dowl)dan tele
Vızyonun gerçekleştirilmesinin zorlukları kadar ar
tırır, 

Son dönemlerde, TDF 1 üzerine sürdürülen tar
tışma ve polemikler, temel olarak üç sorunun etra
fında yojtunlaştı: Birincisi, teknolojik seçenekler \'e 
bunların ulusal ekonomi ve sanayi açısından ser
pinlilerine ilişkindir. İkincisi, Amerikan veya diger 
Avrupa ülkelerinin saIdmsı karşısında uydulann 

TDF ı'de 25 Temmuz 1990'da uıaya başarıyıa yerleştirildi, Ba· 
şarıyla uzaya yerleştiriıen bu uydulartn işlevlerini aynı başarıyla 
yerine getirebildikleri söylenemez, Ardı ardına gelen arızalar $0-
nucunda -arızaların nedeni olarak teknolojinin aşırı zorlanması 
gösterilmekteör·, 26 Kasım 1990 tarihinde PIT bakan', TOF 1 
ve TDF 2 tipi (230 Wattlık, 45-50 cm:lik arıtenlerie alınabilen) uy. 
dulardarı vaz geçild�ini, bunun yerine orta gOçte, 1()().130 Wat!· 
lık, 60 em:lik anterılerle elele edilebitM europasafırı lQ96'da 
uzaya �nderileeeOini açıkladı (ç,n,), 
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kullanımının külturel boyutlannı ve bu kullanırnın 
Funsa'nın diller ülkelerle olan ilişkilerindeki kaçı
nılmaz sonuçlannı içermektedir. Üçüncüsü ise, ti
carİ yönetim ve kanallann fiyat tarifeleri üzerine
dir. 

DJ Yayım Normları: MAC grubu ve Yük.ek 
Görünlü Çöz6mlemeli Televizyon- (Televuion 
Haule De/inilion - TVHT) - Uydularla dotr'udan
yayım için, Avrupa, PAL ve Secam'dan farklı özel 
bir norm seçti: MAC (Modulation analogique des 
composantes pour l'image = Görüntü bileşenlerinin 
analojik degişinimiL. 

Bu sistem, lizellikle renkli alanlar arasındaki 
geçişte en iyi görüntünün elde edilmesini saglar. D2 
MAC sisteminde, görüntünün bileşenleri (renk ve 
parlaklık sinyalleri), biri digerinin ardından gelecek 
şekilde iletilirler. "Ses" kıınallan ve veriler, birçok 
bilginin iletilmesine olanak veren ve sayısal sinyal
Ierle çalışan tek bir elektronik sistem içinde (mul· 
tiplex) gruplandınhrlar ve böylece çeşitli şekillerde 
kullanılabilirler; ıki kanallı iki stereo sistemi veya 
yüksek kalitede dört ses kanalı veya söz için oıdu� 
kadar, sözün kullanıldıgı her durumda yeterli kali
teyi saglayan sekiz "ses" kanalı. Çeşitli sesler, gö
rüntü eşli�ndeki veriler, teleyazım (teıetexte), bir 
paket halinde, sayısal sinyaııerIe çalışan bir multip
lex içinde toplanır. D2 MAC Paket adı buradan gel
miştir. Avrupah sanayiciler ve TDF, Alman Posta 
İdaresi ve France Teıecom tarafından, TDF ı uydu
sundan yapılacak yayım normu olarak seçilen D2 
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02 MAC; Avrupa "evizyon yayımlannıntek bir norm OzerindIM 
yapılmaslOlsaglamayl amaç�an, Yilk5ek Gonlntü ÇozOmleme� 
Televizyon ile bUgOn kuRanılan PAL veya seCAM normlan ara
sında oeçişi saolamayı hedalley9ft Avrupa sistemi. D, 02 ses 
normu, MAC gOrtıntü nonnu. YOksek Gonınıcı ÇOzClmlemeli Tele
vizyon: ftkran tarama çizgi sayısı çok yOksek olan televizyon sis
temi (ç.n.). 



MAC Paket. sinyallerin hem kablo şebekesiyle, hem 
do�dan uydudan, hem de Hertzci yayım şebeke
siyle iletilmesine olanak verir. Aynı zamanda Yük
sek Görüntü Çüzümlemeli Televizyon'un ve sayısal 
normlann geliştirilmesinde kullanılabilme üstünlü
güne de sahiptir. 

Yüksek Görüntü Ç6zümlemeli Televizyon, tele
vizyondaki görüntü kalitesini sinemadaki kaliteye 
Çıkarmak için geliştirilmekte olan bütün sistemleri 
içine alan bir genel başlıktır. Yüksek ffiirüntü Çö
zUmlemeli Televizyon, görüntü üretimi, üretim son
rası işlemler ve yayını kapsar. Bugün iki sistem ya
nşma içindedir. 

- NHK (Japon Devlet Televizyonu) on yılı aşkın 
süreden beri bu sorun üzerinde çalışmaktadır. 
Araştırmalarm hedefi 1125 çizgi/60Hz'lik· bir Ja
pon-Amerikan sistemi oluşturmaktır. Bu norm, yer
yüzündeki iletim kana11anyla yapılacak yayımda şu 
ana kadar çözülemeyen sorunlarla karşılaşmıştır. 
Şu anda, bu sistem, Hivision adı altında BS2a ve 
BS2b Japon uyduları aracılıtıyla denenmektedir. 

- Avrupa, Eurekıi projesi çerçevesinde, 1990 yılı
na kadar (CCIR toplantısı) Yüksek Görüntü Çö
zümlemeli Televiıyon'a uygun 50 Hz'lik bir normun 
tanimlanmasını hedefledi. Şu anda bu norm 1250 
çizgiyi içeriyor. Sözkonusu olan, Avrupa'da, MAC 
Paket nonnuyla uyumlu yüksek çözümleyicilikle te· 
levizyon sinyallerinin yayımlanmasının saglanma· 
sı. Bu planın diger iki hedefi, olabildigince tamam· 
lanmış, üretim, iletim, gösterme donanımlanyla 
birlikte (sayısal sinyal tekni�ne büyük ölçüde baş· 
vurulmaktadır) bir Yüksek Görüntü Çözümlemeli 
Televizyon kanalının kurulması ve bunlann bile
şenleri üzerine temel araştırmalann yapılmasıdır. 

60 Hz Japonya ve Amerika'da kullanılan elektrik standardı. Avru
pa ve TOOOye'de bu SO Hz (ç.n.). 
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Bugün Yükse� Görüntü Çözümlemeli Televizyon 
iLk adımlannı atıyor. 1990'dan başlayarak görüntü 
üretiminde yol almış olunması gerekiyor. Yayın için 
ise biraz daha beklemek, alıcı parkının kaçınılmaz 
olarak yenilenmesine kadar beklemek gerekecek. 
Bu sistemin, bu yüzyılın sonuna dog-ru olgunlaşma· 
Si beklenmelidir. . 

IL İsteteBa,lı Hizmet ve Programlar 

izleyicilerin, kendileri tarafından seçilen, sesle 
eşlendiriImiş metin veya görüntüden oluşan, hiz
met veya programlara bir tek komut yoluyla ulaşa
bilmelerini sa�lamak, yakınlarda ortaya çıkan bu 
donanımlann -veya medyalann- ortak özelli�dir. 
Bu araşIann içine, Bergson'uo tanımlamasıyıa, bu
gün konutlarda bulunan videolar, videografi ve şif
reli radyo ve televizyon programlanna erişim aygıt
lan da girer. 

1. Ev Video,Uj Ki,"el ve Özerk Donanımlar 
- Video (kasetli görüntü göstericilkaydedici), ka
meskop (kasetli video kamerası) ve video disk oku
yuculan hafif ve kişisel kullanıma uygun görüntü 
dagıtım ürünlerini oluştururlar. Bunlann hepsinin 
ortak noktaian, kaydedilmiş programlann plak ve 
müzik kasetleriyle aynı koşullarda daılıtılabilmele
ri, televizyon görüntülerinin elektronik dayanatın
dan ve televizyon ekranından yararlanmalan ve is
teg-e ba�lı, kişisel olarak kul1anılabilmeleridir. 

AJ Video GöBlerici i Kaydediciler - Çok çe
şitli yöntemler araştınldı ve uygulandı. Hatta bazı
lan terkedilmeden önce seri halinde binlerce üretil
di. Bugün artık, üzerine kayıt yapılan dayanaılın 
dogası gözönüne alındıftnda manyetik bant kulla
nılmasında ve omega geçişte karara vanldı. Böyle
ce yaygınıaşma şansı oluştu ve bugün Fransa'da 
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Fr.n •• 'd. "sn" don.nım""nın evrimi (yıl sonlarında, bin adet) 
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kullanılmakta olan toplam video sayısı, 1987 so
nunoa, ortalama 4,4 milyon (yüzd� 20,8) ve video 
kamerası sayısı 0,<- milyon (yüzde 2,1) oldu. 

Ayrıca labaratuvarlarda, görsel-işitsel belgele
rin elektronik iletimi aygıtlan da bulunmaktadır. 
Bunlar, alıcılannda, bir televizyon, bir video ve bir 
özel klavye kullanırlar. Bu tür kullanılış şekli, iste
nilen programın otomatik olarak kaydedilmesine 
olanak verir. Kayıdın başlaması, geryekte önceden 
saptanan saate göre de�:il, -böyle bir şey hiçbir es
neklik taşımazdı- programla ba�lantılı bir şifreye 
(veya etiket) g9re gerçekleşir. 

B) Video Diskler - Video diskler, video görün
tülerinin televizyon ekranında "okunmasını" sa�lar, 
büyük sa)'lda bilginin depolanmasına olanak verir 
(disket başına 300 sayfal}k 800 kitap). 

,.,. T1I'J 
'982 , ... " ... ,.,. """""n 
•• lin ... .., ,.,-

Almanya 2650 "" ,'« ",,. 53.4% 
Avusturya " '" 225 935 "'.8% 
Belçlu '" '85 350 ,,. " ... 
Danimarb '" 260 '" '" ,. ... 
"-- '80 539 .. , "" 36 .... 
Firılandlyı " 72 ,so '" 38..5% 
Fm_ "" ,,'" 2000 n" 38.'" 
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Kaynak: in Aleı� Bengıılgı.ı( eon,ei · ABC Video Mı!ıf1ıeıing 1983-1984 VCR 
ı.ıni1S .-ıd pefl;.nı ol TV homes. ln18rmedia Jouma1 of IM lnıemation.J Jc:ıur. 
nal ot�, london.) 1987·1 988: 5C7HI'I Digest; lfaiıemtınl IEC. 
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AET, ABD ". Japonya'da video kayıl ay;ı" parkının gell,mesl 
(milyon bırım) 

.. o 

• 
• 

" 

, 

Optik yöntemle gerçekleştirilen kayıtta, progra
ma karşılık gelen enformasyon, diskin ışlC'a karşı 
duyarlı tabakası üzerine etki yapan bir lazer deme
tini yönlendirir. Böylece, çok küçük çukurlardan 
oluşan bir iz elde edilir. Okuma, bu izin üzerinden 
giden elmas aracıhğıyla de�i1, lazer aracılığıyla ya
pılır. Bu ışın daha sonra elektrik akımına dönüştü
rülür. Bu sistemin birçok üstünlü� vardır: Optik 
okuma sayesinde kaydın yapı.1dlA'ı dayanak yıpran
maz, ço�altma baskı yöntemiyle kolay ve ucuza ya
pılır (tıpkı plaklarda oldugu gibilt görüntü yavaşla
tılabilir veya sabitleştirilebilir. 
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Fr.nh'd. gör •• 1 don_nımlırın evrImi (yli ıonu, bin bırım) 
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Bir video diskin kayıt kanallanna girilebilir, ha 
durum, bunlann çok yüksek sayıda görsel elemanı 
toplayan bir dayanak olarak kullanılmasına olanak 
verir. Bu tip aygıtlar, disk llzerine kaydedilmiş on
binlerce görüntllden herhangi birisine, saniyeden 
daha kısa bir sürede geçişi satlar. Yani bunlarla bir 
görüntü bankası oluşturolabilir. 

İlk kez 1978'de pazara çıkan video diskler, bu· 
giine kadar ne meslek çevrelerinde, ne de geniş tii,. 
ketici kitlesi içinde kendine gerçek bir pazar bula· 
bilmeyi başarmıştır. 

2. VideoKrali: İdele Balı. Bilgi Hizmetleri 
- 27 Nisan 19S2'de, bilişime ilişkin sözcük daitarcı
tının zenginlelJtirilmesine yönelik kararnamede vi
deograli, "alfanümerik mesajlann veya grafiklerin 
bir ekran üzerinde izleyicilere ulaştmlmasına ola
nak veren bütün telekomünikasyon yöntemleri" 
(Resmi Gazete, 24 Haziran 1982) diye tanımlanıyor. 

Fransa'da iki sistem geliştirilmiştir: Birincisi, 
Hertzei televizyon yoyım şebekesini kullanı'n tele
yazım (teletexte) ikincisi ise, telekomünikasyon şe
bekesini kullanan videoyazım (videotex). 27 Nisan 
1982 kararnamesine göre, teleyazım veya "yayımla
nan videografi", "mesajla"n televizyon şebekesi 
aracılı�yla sistematik olarak yayımıandıf! ve kul
lanıeılann bunlardan istediklerini seçebildikleri" 
bir yöntemdir. Buna karşılık videoyazım veya "kar
şılıklı etkileşim içeren videografi", ''kul1anıetlann 
isteklerinin ve bu istekleri yanıtlayan mesajlann 
iletilmesini saitlayan telekomünikasyon şebekesin
den oluşan bir sistemdir. 

Bunlar için, kullanımlarına vurgu yaparak şu 
tanımlamalan önerebitiriz: 

Teleyazım·, yararlanan kişinin, isttgi Ilıerine, 

Teleyazım yayını TOr1Uye'de 1 Ekim 199O'dan beri yapıll}'Of. Baş
langıçta TV3'len gOnde '.5 saat yayınlanan. Aralık ayından ibba-
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her an. gilncelleştirilebilen metinleri veya sabit gra
fiklerin bir teleııizyon ekraru üzerinde elde edilebil
nusine olanak Ileren teknik donanımların tamiin
den oluşan bir medyadır. 

Videoyazım, yararlanan kişinin, kendi istegiyle, 
grafik veya alfanümerik sa'jfaların, telefon şebekesi 
veya TRANSPAC* aracılıgıyla bir ekran üzerinde 
görüntüsünü elde edebilmesini sallayan, karşılıklı 
etkileşim.e olanak tanıyan bir medyadır. TELETEL 
Fransız karşılıklı etkileşimli videoyazım sisteminin 
adıdır. 

Şayet bu sistemlerden her birinin sund$ hiz
metleri dikkate alacak olursak, kullanımlarının, bi
rine veya digerine özgü olmadı�nı görüyoruz. 
1977'den beri FTaosa'da denenen ve ANTIOPE baş
h�yla pazarlanan teleyazım, bir şifre çözücü aracı
lı�yla, belirli konularda yog:utılaşmış bölümler ha
linde sunulan haberlere ulaşılmasını sag:ıar. Bunlar 
daha çok güncel olaylar, hava durumu ve borsa ha
berlerıdir. Teleyszım yayını istenildigi zaman gün
celleştiritmiş haber hizmetlerine ulaşılmasım Sft#
laT. 1987'de, özellikle kurumlara yönelik iki bin 
sayfa ANTIOPE yayını yapıldı. Aynea, işitme kusu
TU olanlara yönelik altyazıh yayınlar geliştiriidi. 
1987 sonunda, aşa� yukan 45 bin şifte çözücü hiz
mete girmişti. 

197B'de Fransız videoyazım sistemi biçimlenme
ye başladı. Velizy·· deneyi (TELETEL) ve elektro
nik telefon rehberi yeni bir düşüncenin taşıyıeısı ol
du; Yaygın, herkese yönelik tele-bi�işim. İnsao�ma� 

ren de televizyonun birinci kanalından gOnde 12 saat süren ya
yınıara başlayan Teloyazım (TalegOn) için reklam da verilebiliyor 
(ç.n). 
TRAN$PAC: Verilerin pakeı halinde iletilmesini saOlayan şebeke 
(ç.n.) • 

• - V��l)' deneyi: Ve�zy. Fransız Havacılık Sanayii'nin meriwzi. Bo 
bölgedeki deneysel uygulamalar (ç.n.). 

58 



........... ıllıN!Il 
...... .... u.ı 

......... .... 

Şeklı 1 . •  TElETElşeması. 
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Şekil 2 . •  Geliştirilmekte olan yeni çalışma şeması. Kullanıcının mO-. 
dahalesini gereklinneden bir bilgisayardan diQerine ulaşabilme OLa· 
na!)ı. (France TeJecom. Ekim 1987) 



kine diyalofunu sa�layan, bir alfanümerik klavye 
ile donablmış özel terminalin yapılması ve d&g1lıl· 
masını getirdi bu düşünce. Bunun ilk ömegi de 
Ekim 1979'da gerçekleştirildi. 

'SCYli )'lHann başından itibaren çok hareketli bir 
süreç aşandı: 

• DGT (Directian General de Telecommunica· 
tion) çok sayıda Minilel üretilmesi için sipariş ver
di. 

- ÜJkenin neresinde oluTSa olsun, herkesin hiz
met merkezine batlanabilmesine olanak veren . 
mesafeden bütünüyle �msız maliyetle- TELE
TEL �nın CTRANSPAC aracılıtıyla) kurulması. 
Böylece, hizmet çalışmalanna ulusal çapta bir pa
zar açıldı . 

. Abone olmayı gerektirmeyen bir ücret tarifesi 
sisteminin uygulanması. Tahsilatın iletim ve hiz
met bedeliyle birlikte telefon faturası aracıhfıyla 
yapılması. 

Böylece, evdeki televizyon veya Minitel termi
nali, videografi hizmetlerinin gelişmesine yol açtı. 
Bununla birlikte, bu medyanın birçok özelligi, onu, 
köklü bir şekilde klasik hizmetlerden ayırmaktadır. 
Özgüllügüne ve özellikle seçme olana� tanımasına, 
isteniidilli anda hizmete hazır olmasına, kullanım 
aÇJsından bir metin sayfasına benzemesine, ekran 
başındaki kişinin aktif ve seçici olabilmesine kar
şın, bu medya, diter medyaların yerini özellikle 
sarsacak bir konumda görülmemektedir. 

Videognfi, aralannda bazı benzerlikler olsa bi
le, yazılı basıola karşılaştınlamaz. Gi!rçekte bu 
benz�rlikler sadece dış görünüşte ve kısmidir. çün. 
kü ·bu aracın, basınınkiyle çakışmayan çok defişik 
kunanımı vardır. 

En başlarda, TELETEL yazılı hasının gerçek bir 
rakibi olarak algılandı. Özellikle haberler, küçük 
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ilanlar ve reklamlar açısından. Bazı yayın oTganla
n buna şiddeUe karşı çıkarlarken, bazıları da bunu, 
çalışma alanlannın çeşitlendirilmesi olarak algıla
dılar. Bugün, basın organlarının telematik hizmet
lerinin sayısı çok fazladır. "Pembe� mesaj* taşıyıcı 
hizmetlerde yaşanan patlama 1988'de durdu, ama 
basın yeni yayın yollan arayışı içinde. 

iki sistem veya iki birim arasında enformasyon 
alış venşinin yapılmasını saglayan teknik bir ara· 
birim {interface} olarak bunlar, şifre çözücülerle 
baskı birimlerine, basit ve ucuz yerel elektronik 
bellek birimlerine ve bilgi işleme aygıtlarına bafla
nahilirler. 

Yani, çok işlevli videografı bir yeni medyadiT. 
Bugün, kullanılmakta olan 4 milyon Minitel ve 

herkese yönelik 8 bin çeşit hizmetle, TELETEL 
dünya çapında birinci telematik şebekeyi oluştur
maktadır. 1987 başında yaşanan patlamadan son
ra, Minitel kullanımı, 36 15 şifresiyle elde edile.n 
hizmetlere olan talebin düşmesiyle birlikte, günde 
100 dakikayla düzenli bir hale geldi. Şimdi, TeIe
com, yeni terminaller ve hizmetlerle sürekli gelişen 
TELETEL'i mesleki alanlarda da geliştirme arayışı 
içinde. 1989 ortalannda, France Teıecom, elektro
nik mektuplaşma diyebilece�miz, Minitel'e sahip 
olan telefon abonelerinin yararlanabiıece� Mini
com'u devreye soktu. Minicom aracılıkiyla Minitel'e 
sahip aboneler birbirlerinin elektronik "posta kutu
lanna" ulaşabiliyorlar. 

3. Seçmeli Erifim İçeren Düumemeler: İs
tele BaIZI ve Paralı Radyo ve Televnyon -

Bunlar, televizyon programlanrnn ve görsel-işitse\ 
hizmetlerin bireysel alıcılara veya büyük boyutlu 

-Pembe- mesai, saks Oge5ine OnOlllik veren ve tarallann birbirle
M ayartmak azam en hafifinden en sunlı.Jrlusuna kadar i"ıar tO,
ıo ifacleye başwrduklan masajlara verilen addır (ç.n.). 
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ekranlara iletilmesini sai$lar. 
Programlar yayın sıTasında şifrelenir. Abcıda 

ise, bu şifre, nonnal ahcının (veya büyük boyutlar
da bil' ekran) üzerine yeTleştirilmiş olan ve erişimi 
denetleyen bir aygıt aracılığıyla çözölür. Program
lann iletilmesi iki grup dayanakla gerçekleştirilir: 

- Programın sadece ilgili kişilerin alabilecegl şe
kilde "bozuldu�" parah radyo ve televizyonlarda, 
bir "şifreleyiciyle" donatılmış klasik vericiler kulla
mhT. Görüntü ve ses, şifre çözücüye sahip olmayan 
lQşilerin bunlara erişmelerini zorlaştıracak şekilde 
bozulmahdır. Ama yapılan bozma işleminin geriye 
dönüşünün de olması gerekmektedir, bir şifre anah
tarına göre gerekleştirilen bu uygulama, alıcıdaki 
şifre çözücü tarafından tekrar hesaplanabilmelidir. 

Bu işlem, glriş denetleme sistemleri sayesinde 
gerçekleştirilebilmekledir. Bu işlemlerde ya bir 
elektronik kart kullanılır, ya da şebeke ve klavye 
aracılıgıyla alıcıya giriş yapmaya olanak veren yön
temler. Elektronik kart sadece şifre anahtarının 
"hesaplanmasını" degil, aynı zamanda başka ola
naklar da sunar (Tüketime göre fiyatlandırma, ya
yın başına ödeme, abone bedelini ödeme gibi). 

- Aynı zamanda, çok fazla sayıda olmayan bir 
gruba yayın yapabilmek için, telekomünikasyon şe
bekesinin noktadan noktaya' iletim yapan Herlzci 
ba�lantılar veya k08ksiY81 kablolar kullanılabilir. 

Ahcıda, televizyon sinyalleri, video projektörler 
aracılı�yla sinema tipinde ekranlar üzerinde gö
TÜntülenebilecek hale dönüştürülür. 

Son olarak, bunlarla, bazı programlann hazır
lanmasında, görüntüyü ve sesi birleştiren, çekimin 
gerçekleştig; veya yapım yeri ile farklı yerlerde bu
lunanlar arasında iletişimin kurulmasını s&g-layan 
baglantılar kurulabilir. 

. 

SeçmeJi erişim içeren radyo-televizyon ve video 
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iletimi, görsel iletişimin kültürel çalışmalara, mes
leki eı!itime ve eğlenceye, dinlenmeye yeni bakış 
açılan, yeni olanaklar sunan unsurlandır. 
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IKiNci KJSIM 
DÜŞSEL GELECEK 

Şimdiden gözlerimizin önünde duran bu yeni 
medyaların gelecegi şöyle görünüyor: Deneyler ve 
hatalarla, olağanüstü başanlar ve başansızhklarla 
dolu bir belirsizlik. Bunlar, en azından bu görünüş
leriyle sanayi mantıfının kurallanna uyarlar. Çizi
len zigzaglann kolayca görülebildlili bir mantıktır 
bu, sadece tüccarlann yasasına ba�lanm8s1 çok ko
lay olmayan bir mantık. 

Bu yeni medyalar, do�ı olarak, aceleci olan sa
nayicilerin çok iyimser bir şekilde, kaba hatlanyla 
çizdikleri bugünün incelenmesiyle yetinilerek ta
nım1.anamaz. Zonınlu bir şekilde, gerçekten düşse! 
olan bir geleceğe göndermeler yapmak gerekir. Mü
hendislerin, istatistikler ve genenemeler ile çizdik
lerine yönelmek gerekir: Geleceg:e yönelik tutarlı 
senaryolara, mantıklı bir şekilde kurulmuş varS8-
yımsal çıkarmaıara, mantıklı hiç bir yanı olmayan 
veya peygamhervari bildiriler yerine akla yakın 
yansıtmalara yönelmek gerekir. Her çeşit. kahin, 
gerçek veya sahte peygamber, pembe veya siyah 
renklere boyadıklan bu düşse} gelece�e yönelirken, 
McLuhan ve Grorges Orwell'de, bir güvenceden çok, 
bitmez tükenmez bir esin kayna� bulUTlar. 
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BİRİNcı BÖLOM 
MÜHENDİSLERİN SENARYOLARı 

Toplum açısından önemli olan, icadın kendisi 
degil, yeniliktir; yani icadın uygulamaya konulma
sıdır. Bilginler sadece icatta, mühendisler l:irnek ti
pin genelleştirilmesiyle ilgilenirlerken, toplumu, 
onun örgütlenmesini veya onun eylemini gözönüne 
alanlar, teknik medeniyet.in ürünlerinin bir kez pa
zara çıkartıldıklannda, insanlar tarafından ifade . 
edilen doilal gereksinimleri karşılayıp karşılama
dıklanna bakarlar. 

Bugün mühendisler, tüketicinin bakış açısını da 
ekleyerek ve onlara sunulan hizmetleri en gen:iş 
yelpaze içinqe ele alarak gelecek senaryolannın 
hatlarını belirlerler. Bir çok hizmet. grubu, onların 
özellikle ilgisini çekmektedir. Bir yanda, istek üze
rine kullanırola 'sonuçlananlar, di�er yanda, geniş 
veya dar yayım alanına, telekomünikasyonun zen
gin olanaklanna ve on lan n iç içe geçmiş şekillerine 
bath olanlar, 

Bu iki grup hizmet., şimdiden içine girilen, aşaılı 
yukan kısa sürede olması beklenen teknik evrimin 
büt.ünıü�nün nasıl olacatım tasarlarnamıze ola
nak verir. 'SO'Ii yıllann sonlannda bunlar, şimdiden 
geleceitin zem.inini hazırlıyorlar, oluşturuyorlar. 
Bunlar, Fransa için, 1990-2000 yıllarında oluşabile
cek, karşıtlık içindeki varsayımlar halinde çeşitli 
senaryoların düşünülmesini saılhyorlar. Ama bun
lar, düşünülebilecek senaryoların tümünü kapsamı
yor, Bu seçenekter, elde et.me modeline ba�h olarak 
-videogram, dar veya yaygın yayım, t.elekomünikas-
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yon sadete büyük bir gelişme gösterebilecek hiz
metlerin intelenmesine olanak veriyor: Bir yanda, 
herkese yönelik olan ve hareketli görüntüye bagtı 
olanlar, öte yanda, mesleki kullanıma yönelik veri 
ve görüntü yayınına hath olanlar. 

Telekomünikasyon tekniklerinin sundugu hiz
metlerin gelişme 8Ş8malanm tekrar ele alırsak, yu
kandaki tablo, elektronik medyalarm içine girdikle
ri evrime damgasını vuran iki özelligi ortaya koyar: 
Bir yanda, karşılıklı etkileşimin ortaya çıkışı, yani 
hizmeti sunan bilişim birimini "karşılıklı konuşma" 
için kullanma olanaılı; diger yanda, hareketli gö
rontünün kamuya sunulan hizmetlere daha fazla 
oranda ginnesi. 

L Yayım ve Telekomünikasyontçin Senaryolar 

Yayım, (diffusion) yaygın veya dar, sözcügün 
etimolojik anlamıyla. birilerinin çok sayıda kişiye 
ulaşmasına olanak veren bütün medyalan içerir. 
Böyle tanımlanan yayım, bugün temel olarak iki 
medyayı kapsar: Tele-dag-ıtım ve uydular. 

1. Teledalılım: Bir Yerel Şebeke - Yerel şe
beke görsel-işitsel alamn, yerel ve bölgesel ölçekte 
gelişmesi yolunda en önemli aşamaya karşılık gelir. 
Teleda�tımın digerlerine göre kesin bir üstünlü� 
sözkonusudur. 

Nicelik açısından bakıldıeında, gelişme, çeşitli 
tip programlar arasında, gerçek bir seçim yapma 
olanagı sunan programlann sayısına bagtıdır. Nite
liksel gelişme çok daha gözler önündedir. Bir kablo 
şebekesine baA:lanmak, televizyon izleyicisiyle tele
vizyon ekranı arasındaki ilişkiyi değiştirmiştir. Ge
niş bantlı yıldız şeklinde şebeke, bir geriye dönüş 
kanalının ve olası bir video kayıt aygıtının vaTlıgı, 
izleyicinin görsel-işitsel alanı tekrar sahiplenmesi-
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ne yol açmıştır: Görsel iletişimine dönüşen teleko
münikasyon, son uçta tek yönlü kitle yayım hizmet
leriyle bireyselleştiritmiş ikili hizmetler arasında 
bir köprii kurdu. 

Sunulan veya sunulabilcek bu çok çeşitli hiz
metler iki tiptir: 

-- Yayımlanan hizmetler, uydu veya Hertzçi şe
beke aracıhtıyla elde edilebilen programlann türle
rinin zenginleşmesini s�lar, 

- Karşılıklı etkileşime açık hizmetler, şebekenin 
yapısının evrimiyle birlikte, izleyicinin görüntü 
bankasıyla ilişkiye geçmesine olanak verir. 

Kablo, şebekesi televizyon programlarının tek
nik olarak en iyi koşullarda elde edilebilmesini ve 
uydular aracılıgıyla yayımlanan programlara ulaşso. 
bilmeyi sa#lar. Gerçekte telekomünikasyon şebeke
leri, uydu yayınlanndan ilk yararlananlardır; çün
kü bunlar uydulan alabilen antenlerle donatılmış
lardır ve anten maliyetinin çok sayıdaki abone ara
sında bölünmesi sayesinde bedellerini kolayca Çl
karmışlardır. 

Kablo aynı zamanda, yayımlanan veya istete 
ba�lı yerel proglamlamaya da uyarlanmıştır; oto
matik bir şekilde yayınlanan müzik ve hava duru
mu bültenleri; özgün, yerel halk gruplanna yönelik 
yayınlar (kültürel, dilsel azınlıklara, meslek grupla
nna); yerel programlar; günlük yaşama ilişkin pra
tik bilgi yayımı; uzmanlaşmış kanallar; yayın süre
sinin paylaşıldıtı ücretsiz yayın kanalı (çok az mali 
kaynaklara sahip gruplann veya derneklerin yayın 
hakkına sahip olabildigi tek demokratik olanak.). 

2. - Uydular 
A) Dolmdan Televizyon Uydulan: Prog� 

ramları" Geni, Yayımı. - Konutlann, uydular 
aracıhtıyla yapılan yayınlan alabilmek için ortak 
antenlerle donatılmalan, diger görsel-işitsel sistem-
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ler tarafından da yeğlenir. Aynca, uydu yayımlanm 
alıcı sistemlerin yerleştirilme maliyeti, bireysel an
tenIere göre, ortak antenlerde çok daha azdır . 

. . Bunlann yanı sıra, bireysel aheılar, diğer gör
sel-işitsel ürünlerin rekabetini daha çok hissede
ceklerdir. Gerçekten de, bir video göstericVkaydedi
cinin maliyeti ile, uydu alıcı sistemlerin maliyeti 
arasında çok az fark olacaktır. Burada rol oynaya
cak tek faktör, bunlann sundukları hizmetler ola
caktır. Bu olgu, ortak ahcılara göre çok daha yavaş 
gelişecektir ve geriden gelecektir. Bugün Fransa'da 
görülebilen egilimler içinde şu senaryolar çizilebilir. 

Gelişmeden yana birinci varsayım 19701i yılla
nn başındaki ekonomik .çevreye benzer bir ortam 
üzerine oturur. Bu varsayım, aynea, 1989'da hiz
mete girecek dopudan yayım uydulanyla, bugün 
yayımlanan programlann çok yönlü olacatını ve çe
şitlenecegini, bugün gölgede kalan bölgelerin ulusal 
yayım alanı içine gireceğini düşünür. 

Bu koşullarda, Fransa'da bir milyona yakın ko
nut süratle bu ahcılarla donatılmaya hazır olacak
tır. Ça�n sQnuna-doWu, bu alıcılarla donatılmış ko
nutlann sayısının 5-6 milyonu buıaca� düşünülebi
lir (aşa� yukan konutlann yüzde yirmi beşi. Bun
lann da dörtte biri bireysel alıcılarla donatılacak
lardır). 

Buna karşılık, önerilen hizmetler yeteri kadar 
çekici olmazsa, bunlan kullananların sayısı yavaş 
artacaktır. 

Bu tahminler gösteriyor ki, dopudan radyoya
yım uydulan bugün için yenilik olsalar da, çatın so
nuna kadar, di�erleri gibi sıradan bir yayın aracı 
alacaklardır. Bu nedenle bunlar, Fransa'daki gör
sel-işitsel sorunsalın bütünlüeü içinde ele alınmah
dır. Özellikle uydular aracl1ıgı.yla yapılan yayınlar 
için ortak alıcılar kullanılması lehinde ileri sürülen 
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kanıtlar gözönüne alınırsa, görsel-işitsel alanın ge
lişmesinde kablo-uydu arasındaki karşılıklı bağım
lılık ilişkisinin önemİ yadsınarnaz. 

Gerçekte pahalıya malolan yayımın gücüdür 
(uydunun �rlığı, gerekli enerji). Oysa, geliştiril
miş ahc antenler daha az güçte bir yayım gerekti
rir. Bu güeün yayımın bireysel olarak elde edilmesi
ni olanaklı klldllPnı varsayarak, ortak alıcılann da
ha ekonomik olacağı ve bunlarla daha iyi kalitede 
görüntü elde edilecegi açıktır. Aynı zamanda bunlar 
uyarlanabilme esnekligine de sahiptirler. Aynca, 
bakım -özellikle alıcıların yönünün ayarlanması so
runları-, kablo şebekesi sistemlerinin başında bulu
nan alıcılar için daha kolaydır. Üstelik, ortak tesis
ler, çok küçük bir maliyetle, bölgeyi gören çeşitli 
uyduların yayımlarını alabilecek antenler için üs iş
levini de görebilirler. Son olarak da, çevre sorunlan 
açısından, antenlerin bir yerde yo�nlaşması, bü
yük hacimli bile olsalar, damlarda sayılan sürekli 
artan antenlere ye�lenir. 

Böylelikle, dogrodan radyoyayım uydulan orta
ya çıktıgında, şimdiden kablo ba�ıantısına sahip 
olsn konutlar ve alanlar, kablo şebekesine battlan
mayı beklerken ortak antenlerle donatılabilecekler
dir. Bu olasılık, kuşkusuz kablo şebekesi üzerinden 
sunulan hizmetlerin çekiciliğini arttıracaktır. 

B) Telekomünikasyon Uydular, - Hizmetler
deki gelişme, çeşitli gereksinimlerin, özellikle de 
iletişim ve video alanlannda çalışanlar da dahil çe
şitli işletmelerin gereksinimlerinin karşılanmasına 
olanak veren bir şebekenin kurulmasını gerektirdi. 
İşte telekomünikasyon uydulannın ortaya çıkış ne
deni budur. 

1980'lerin son günlerinde. çalışır durumda yüz
lerce uydu kanalı vardır (bunlann onlarcası Avrupa 
üzerindedir). Ama bu yeni nesil donanımlann öz-
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güllüğü, telefon görüş,melerini ve verileri, görüntü
leri ve metinleri, televizyon görüntü ve seslerini ile
ten bu uydularm, tümleşik sayısal şebekenin ilk 
elemanlanndan oluş,turulmasındadır. 

Bu konuda, en önemli gelişme potansiyeli ve ge
reksinimi, işletmeler arasında, işletmelerin kendi 
içinde ve işletmelerin ayrı yerlerdeki kuruluşları 
arasında görülecektir: Yüksek · debideki verilerin 
iletilmesi, gazete sayfalarının veya banka kayıtlan
nın bir merkezden yapılması, fotog-raf, harita ve 
planlann da�tılması, geçici olarak dolu veya anzalı 
olan hesaplama merkezleri arasında yardımlaşma 
ve yükün paylaşılması, gün boyunca depolanan ve 
boş saatlerde gönderilen muhasebe, banka hesapla
nna ait bilgilerin büyük bir hızla iletilmesi, veri
bankalarının güncelleştirilmesi, video iletimi, gör
sel konferans, tele-bilişim, büro çalışmaları, karşı
lıklı grup telekomünikasyon hizmetleri. 

Bu örnekler, uyduyla telekomünikasyon sistem
lı>,rinin çok zengin olanakların taşıyıeısı olduCUnu 
göstermektedir. Fransa'da bu uydular, yerel radyo 
agının ve bazı televizyon kanallannın (5. Kanal ve 
M6) hızlı gelişmesini saıllamışlardır. 

n. isteteBag!ı Program ve Hizmetler 

Bunlar üç tip aygıttan oluşur: Video (bireyler, 
örgütler ve kurumlar için); videografı ve seçmeli 
erişim sistemleri. 

1. '''Video.'' - Ekonomistler gibi mühendisler de, 
çalışmalarında, kurumların, şu veya bu oranda yay
gın resmi ve özel örgütlerin oluşturdu� pazarla, 
geniş kitlelere, konutlara yönelik pazan aynı oran
da dikkate alırlar. 

A) Geniş Kitlelerin Oluşturdulu Pazar - Bu 
pazarı temel olarak video gösterici i kaydedici dona-
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mmlar oluşturur. En azından önümüzdeki birkaç 
yıl için, bu pazar kablo şebekesi uydu ve Hertzci şe
bekeyle yapılan televizyon programtannın ka.yıt ge
reksinimjnin üzerine oturur U987'de 4,5 milyon vi
deo kayıt aygıtı için, 30 milyon boş kaset satıldı). 
Amerikan omeginin gösterditi gibi, bu olgu, prog
ramlann sayısı ve çeşidi arttıkça daha da önemli 
olacakbr. Gerçekten de, televizyon karşısında video 
izleyicilere bazı özgürlükler getirir: Program açısın
dan seçme olanatı getirdi� gibi, programlamanın 
yaraUıtı kısıtlamalardan kurtarır (kayıt yapma 
olanağl, yayının seyredilme zamanımn belirlenme
sini �lar). 

Kaydedilmiş kaset pazarı ise hissedilir bir şekil
de gelişmektedir. 19S6'da 850 bin kaydedilmiş ka
set satılmıştı, bu sayı 19S7'de 3,5 milyona ulaştı. 
Aynca da kiralama pazarı gelişiyor. Kiralama ve 
kayıt edilmiş kaset satışındaki ciro tahminleri 1993 
için, 2,75 milyar franktır U9S7'de 1,5 milyar frank). 

1980-1990 yıııarının ortalarına kadar video 
disk, giderek video kasetlerin yerini alabilecek, gör
sel-işitsel yayıncılıfa gelecek vaadeden yeni bir pa
zann açılması olarak görüldü. Ama kitlesel tüketi
me yönelik video disk girişimi şu an için başarısız 
oldu. Fransa'da video diskin pazara okulması için 
ardı ardına girişimlerde bulunulmasına karşın kit
lesel bir pazar yaratılamad) (1987'de 1300 okuyucu 
sabldı). 

Bununla birlikte, video diskin mesleki uygula
malan, özellikle büyük daıtıtım zincirlerinde, satışa 
yardımcı olmak için kullanılması, ilgili şirketlerin' 
bu yeni iletişim aracının kullanım yerlerini belirle
mesine olanak tanıdı. 

B) "Kurumların" Olu,turdulu Pazar - Şu 
alanlan kapsar: İşletmelerdeki iletişim (eğitim ve iç 
bilgilendinne), egitim, okullar, üniversiteler, yeni-
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den egitim merkezleri, bazı meslek dallannda yük· 
selme veya üniversite sonrası egitim, yakındaki 
müşteriye tanıtım (bankalarda ve postanelerde ve
rilen hizmetlerle ilgili, büyük matazalarda, sinema 
salonlannda, aynı bil'l:anın çeşitli salonlarında v.b.), 
bekleme yerlerinde müşteri oyalamak için (havaa
lanıan, süper market kasalan). 

Bu tip pazar için "kayıt" işlemi çoğu zaman ge
. rekli detildir. Aynca, bu alanlann bazıları sürekli 
ve programlı bir işleyişi gerektirir. İlk zamanlarda 
video kaset kullanıldıysa bile bu, büyük bir olasılık
la videodiskle detiştirilecektir. 

Bugün kitlesel tüketime yönelik üretimle, ku. 
rumsal pazara yönelik üretim arasında görülen ay
nmın kalıcı ve kaçınılmaz olduğuna inanılmamalı

. dır. Bu sadece üretilen malzemelerin teknolojik sı
ralanmasından başka birşey de�ldir. Bu sıralama 
da, tüketicilerin teknik ve mali olanaklarının yarat
tı� 9ir sonuçtur. 

Kurumlar, karşılığında aldıkları hizmetle yatı
nmlann bedelini karşılayabilecekleri için, kişilere 
göre daha fazla harcama yapma olana�ına sahiptir
ler. Bireylerin davranışlannı ise, ilgi dereceleri ve o 
andaki maliyet belirler. 

Kurumlar, sıklıkla kendi programlannı kendile
ri hazırlayabilecek durumdadırlar. Geniş tüketici 
kitlesi, daha uzun yıllar, tüccarlar tarafından ken
dileri adına yapılan seçmelerin yaratıııP kısıtlama
larla karşı karşıya kalacaklardır. Kurumlar video 
kaset ve video disk gereksinim'ini hıssetmektedir
ler, bu daha geniş kitleler açısından geçerli degildir. 

CJ Video Disk veya Video Kaset mil · Video 
disk/video kaset tartışması, rekabetten çok, birbiri
ni tamamlayıcı anlamda kendini göstermektedir. 

- Video kaset bir çok üstünlüjte sahiptir: Minya
türizasyonu sa�lar (16 mm. filmden 50 kez daha az 
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yer tutar), piyasada bulunan "renkli" alıeılarla 
uyumludur, kayıt yapma olnna� vardır. Buna kar
şıhk, viceo kasetlerin çoA'altılmasının pahalıya mal 
olması. dayanıksızhgı (birkaç yüz geçiş) ve bandın 
herhangi bir yerindeki bir görüntüye veya bölüme 
erişilmesinin zor olması gibi zayınıklan vardır. 

- Video disk, kayıt dışında kasetle aynı üstün
lüklere sahiptir. Bunun yanı sıra, kullanılan malze
menin maliyeti çok düşllktür ve herhangi bir nokta
daki görüntüye erişmek çok kolaydır. 

Bu iki araç, başlangıçta birbirleriyle yarışacak
lardır. Bazı meslek sahiplerinin özel gereksinimle
rinin dayatmasımn dı�ında, önümüzdeki yıllarda 
kimlerin bunlardan birini veya diA'erini seçecegi 
pek iyi görülernemekt.edir (Amerikalılar'ın yüzde 
89:u bir kasetli video göstericilkaydedici veya video 
disk okuyucusu almayı düşünrnektedir, ama sadece 
yüzde 20'si bunlardan birinde karar kılmıştır). Bu
na karşılık, sonuçta, bu ikisi arasında bir tamamla
yıcılık ortaya çıkacaktır: Ama video disk geniş kitle· 
lere yönelik pazarda kendine bir yer bulmak zorun· 
dadır. Bugün bu duruma gelernemiştir, büyük bir 
olasılıkla da daha yıllarca gelemeyecektir. 

Geriye bu hafif araçların medyalar karşısındaki 
yeri sorusu kalıyor. Kamunun bu araçlara duyduı1"u 
hayranlııtın derecesi ne olursa olsun, bunlann tele
vizyonla yarışabilecek bir katalog sunmalan zor 
olacaktır. Bu iletişim araçlan arasındaki ilişkiler 
sadece yanşmaya dayanmaso da, yayımlanan prog
ramların çeşitlenmesi, video kaset ve video disk pa
zannın gelecekteki evriminde temel bir rol oynaya
caktır. Gerçekten de, programlar karşısında bir de� 

_ receye kadar doyumsuzluk vardır. KBblonun yay
gınlaşmadıı}ı belli co�afi alanlarda elde edilebilen 
televizyon kanallannın sınırhlııtı, izleyicilerin, 
programları izleme olanaklannın göreceli olarak 
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belli bir zaman diliminde yoııunlaşması, v.b . .  Tele
vizyon kanallan açısından sorun, toplam yayım 
hacmini arttırarak ve kayıt olanaklarının kuııanll· 
masıyla izleyicinin karşılaştıgı zaman kısıtlamasın
dan kurtanlmasıyla çözümlenebilir. Bu anlamda, 
televizyon ile video kaset arasında bir çeşit işbirli� 
bulunulabilir. 

Sinema ile de aralannda benzer bir tamamlayı
cılık kendini gösterebilir. Her şeyden önce bu yeni 
malzemeler, sinema sanayine filme göre daha ucuz 
ve daha esnek dayanaklar kullanması olanağını ve
rir. Ama özellikle hafif bireysel araçların gelişmesi 
önce video kaseti ve uzun vadede belki de video 
disk, filmlerin sinema salonlannda de�l, tüketimin 
ayrıcalıklı dünyası olan konutlara ulaştırılmasını 
sa�layan yeni bir dağıtım kanalı oluşturabilir. Son 
olarak, yayıncılar da bunlarla i1gilenebilirler. Özel
likle video diskler, program stoklannın her satış 
noktasında bulunabilmesinin sa�lanması koşuluy
la, yeni bir yayıncılık dayanağı olmaya elverişlidir· 
ler (video diskin '80')j yıııarda Birleşik Devletler'de 
ve 1982-83'e dogru Avrupa'da karşılaştığı başarısız
lı�ın nedeni her satış noktasında program stokları
nın bulunmamasıyla açıklanır). 

2. - VideQgra/i 
AJ Teleyazım. - Çok değişik koşullarda ve çok 

çeşitli gruptan kişiler tarafından kullanılabilir: Ko
nutlarda, kamuya açık yerlerde, kurumlarda kendi 
çalışanlanna veya ortaklarına yönelik olarak. 

Klasik televizyon yayımlarının tamamlayıcısı 
olan hizmetler programlarla birlikte elde edilebilir. 
İzleyici sayısını arttınnaya ve televizyon şirketleri 
tarafından şimdiden sunulan hizmetlerin iyileştiril· 
mesine yönelik bu hizmetler, güncel programları 
zenginleştirrnek ve ek bilgiler aktarabitmek için ku
ruldular: 
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- Fiziksel zorluklar ve dile bag-h sorunları çöz
mek içjn: Yaşlılar ve işitme özürü olanlar için Fran
Slzca altyazılar. Fransa'da yaşayan azınlıklar veya 
yolculuk yapmakta olanlara yönelik çok dilde alt 
Y8..!:ılar. 

-Yapılan analizlere bath ol.arak, program cinsle
rine göre izleyicileri bölümlere ayırmak: Klasik bir 
spor programı, teleyaıam ile eşlendirilerek daha da 
zenginleştirilebilir (sonuçların tümü verilerek v.b.), 
zamanla sınırlanmış bir oyunun süresi uzatılabilir, 
v.b. 

B) Vi<ko,yazım ile Tek·bili,im - Videoyazım; 
ekran, bilgisayar ve telefonun bir araya getirilmesi
dir. Videoyazım, telematik sistemlerinin gelişme
siyle belirlenir. Günlük gerekli bilgileri veren ve ko
nutlarda kullanılmaya olanak tanıyan (yer ayırtma, 
borsa işlemleri, v.b.) hizmet. t.elemati� ile daha ge
lişmiş, mesleki veya yarı mesleki amaçlar için kul
lanılan teıemat.i� birbirinden ayırt. et.mek gerekir. 

Bugün, sık kullanılan numaralann bellete geçi
rilmesi, otomatik çevir ve otomatik işlem gibi yeni 
olanaklar getiren, kadranh telefonun yerini alan 
elektronik telefon aygıt.lan kullanıma sunulmuştur. 
Ama bugün yaygınlaşmış olan videoyazım uygula· 
malan geniş bir yelpaze oluşturur. Genel olarak, 
Mİnitel'e sahip olma oranı ve Minitel kuııanımı, ko
nutlarda sürekli bir art.ış göstermektedir. Bu geliş· 
me beraberinde, 'bu yeni aygıta giderek daha çok 
batlanmayı, pratık hizmetler için daha sık kuııanıl
masını ve aynı zamanda Minitel aracıhıtıyla sunu
lan hizmetlerin daha da çok çeşitlenmesin; de geti
rir. işyerlerinde ise mesleki kullanım yaygınlaş
maktadır. 

Konutlardahi Kullanım 

Minitel özellikle genç ve ekonomik olarak daha 
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rahat bir kesim tarafından yaygın olarak kuııanıl
maktadır. Yine de, konutlardaki Minit.el sayısının 
artışıyla birlikte bu özellik giderek kaybolmaktadır. 
Konutlarda Minite)'i kullananlar sıklıkla erkekler
dir. 

Da�blan aygıtların kullanım oranı çok yüksek
tir, çünkü Minite!'i olup da kullanmadıklannı söy
leyenlerin sayısı sadece yüzde S'dir ve sadece yüzde 
biri aygıtı geri vermiştir. Minite)'in kullanım alan
lan çeşitlenmekte ve bunun sonucunda kuIJanıclla
nn oluşturdugu taban giderek yaygınlaşmaktadır. 
Hizmetlerdeki çeşitlilik, toplam başvuru hacminin 
düzenli artışıyla sonuçlanmıştır. Bugün ortalama 
aylık kullanım sıklı� 2Q..25, aylık başvuru süresi 
160 dakikadır. Sunulan hizmetlerin arasında en 
çok bilinenler elektronik telefon rehberi, banka, hiz
metleri, ulaşım; bunların hemen ardından basın, 
oyunlar, arkadaş arama hizmetleri ve son olarak da 
radyo-televizyon hizmet.1eri, fınans-borsa hizmetleri 
v.b.'dir. 

Gençler ve Teletel 

Miniteri kullanan gençlerin yüzde 40'1, babaları 
orta ve yüksek seviyede şirket. yöneticisi, bir sanayi 
kuruluşu patronu veya serbest meslek sahibi ailele
rin çocuklandır. Sinemaya sık giderler (yüzde 60'1 
ayda en az bir kez), her gün radyo dinlerler (yüzde 
68), televizyonda özellikle oyun ve eg-lence, diziler 
ve filmleri izlerIer. Son olarak bunların yüzde 47'si
nin evinde ev bilgisayan vardır ve yüzde 38'j bunu 
kullanır. 

Gençlerin yüzde 78'i Minitel'i özgüree kullanır
lar (16·18 olonominin eo fazla oldu� yaşlardır) ve 
yüzde 83'ü Minitel'i tek başlarına kullanırlar. Açık
lanan kullanım sıkh�, ayda, her biri ortalama 8 da
kika süren 6· 7 başvurudur. Telefon rebberi dışında, 
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radyo ve televizyonun hazırladııll oyunlar gençlerin 
en çok kullandıklan hizmetlerdir. Gençlerin yüzde 
81'i kullanım maliyetinin çok yüksek oldugunu dü· 
şüomektedirler, bu nedenle Minitel'i çok uzun süre 
kullanmamaya özen göstermektedirler. 

,. '., ,. 

Minltel lMı,ına dü,en aylık kullanma eO, .. 1 (dekika) 

M' Eı.lııtorıii-'''-- -"'--_ .... -,� ... . ......,.. LU 11,1 11 
• 

, .. ,. ,., ,. 
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Meslekl KuUanım 

Küçük boyuttaki işletmeler, öze11ikle tüccarlar 
kitlesel bir şekilde Minitel'le donatılmışlardır. Ge
nel olarak kullanım sıkh� ve süresi belirli bir sevi
yede düzenli hale gelmiştir. BWlWl büyük bir kısmı 
işletmelerin iç uygulamalarıyla ilgilidir. 

Rakamlarla Teıetel 

f·j988 3·1988 6·1988 9-,'" i ı.ı968 

Toplam makina sayısı 3,453 3,628 3.810 3.965 4.147(1) 
Hizmetlerin toplamı 7.683 8,270 8.713 8.976 9.610 ('I 
Teleıeı trafıgi 321,1 370,4 378,5 359,6 404,3 (� 
Rehber trafi�i 1.528 1.684 1.601 1.670 1.867 (2) 

(') Birı, (� lin ıaaı 
(KIY'lak: Franca T�kom) 

3. Seçmeli Erişim Aygıtla" . . Bu aygıtıann 
kullanım yerleri çok çeşitlidir: Video iletim, çeşitli 
parah televizyon uygulamalan (abone, yayın başına 
ödeme, süreye göre Meme) ve topluluklara yönelik 
seçmeli televizyon. 

A) Video Iletimi Paza". - Kuşkusuz özgül bir 
pazardır. Araştırma ve deneyler bu pazan.n, belirli 
bir yaşam biçimine sahip ve boş zamanlannı sık sık 
dışan çıkarak. geçirenler (yönetici kadrolar, memur

. lar, lisansüstü e�tim yapan üniversite ög-rencileri) 
tarafından belirıendi�ni göstermiştir. Bu "macera
cılar" veya yenilik meralthIan, kültür ve spor göste
rilerinin iletilmesi açısından oldu� kadar e�tim 
ve politik tartJşmalar açısından da video iletimine 
önemli bir rol yüklerIer. Buna karşın bu pazar şu 
an için sınırlıdır. 
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Bugün video iletim programlarının pazarlayıcı
lan ve kurumlar (işletmeler veya idareler) ya da 
gösteri organizatörleri, dernekler, belediyeler, semi
ner düzenleyen kuruluşlar ve otel zincirleridir. 

Video iletimi ilk gruba, işyerlerine ve idarelere, 
var olan iletişim olanaklannın yeterli olamadı� 
hanerde, oldukça önernH olanaklar sa�lar. Prog
ramlar hedeflenen odak üzerinde yo�laştinlabi
lir: Yeni bir ürünün sunulması, bir işletmenin veya 
kuruluşun üyelerinin veya çalışanlannın iç bilgi
lenmesinin sa�J8nması gibi. Bu tür programların fi
nansmanı b6ylece dOWudan �lanacakbr. "Ses" 
ve/veya "görünw"nün geri dönüşünün olması da bu 
tür hizmetlere ilgiyi arttırmaktadır. 

İkinci grup için video iletimi sosyal çalışmalan 
kolaylaştınr: Bir yandan bilet satışı ile finanse edi
len gösteriler temelindeki ticari tasanlarda kunanı
lırken, dig-er yandan yerel birimleri ilgilendiren sos-
yal olaylarda yararlanılabilir. 

. 

B) Poralı Televizyon - 1975'de Home Box Om
ce'in ortaya çıkışıyla, Birleşik Devletler paralı tele
vizyonun öncüsü oldu. Bu televizyon yayını, uydu
larla kendisine ulaşan filmleri,. reklam kuşa� için 
kesinti yapmaksızın, abonelerine sunan bir kablo 
şebekesi aracılıltıyla yapılıyordu. 1984'de Fransa'da 
çalışmaya başlayan Canal Plus büyük bir başan 
göstererek 1989 sonunda 3 milyon aboneye ulaştı, 
Bu kanal şifrelenmiş programlann abonelerin şifre 
çözücülerine kadar iletilmesi için Hertzci yayım şe
bekesini kullanır. Canal Plus aboneleri arasında 
1987 'başında yapılan bir araştırmaya göre, abone
lerin çog-unlu#U erkektir,oÇiftçiler, çalışmayanlar ve 
emekliler, nitelikli işçilere göre abone olmaya daha 
az egilimlidirler. Abone olmaya efilimli gruplar 
arasında ilk sırayı alan nitelikli işçileri, küçük pat
ronlar, yönetim kadroları ve memurlar izlemekte-
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dir. Abonelerin çoılunluğunu, ailesel nedenlerden 
ötürü dışan çok çıkamayan iki-üç çocuklu genç çift
ler (25-35 yaş) oluşturmaktadır. Ayrıca Canal Plus 
aboneligi, görsel-işitsel donanımlara aşın sayıda sa
hip olmamn da bir göstergesidir (3 radyoyla, çeşitli 
televizyon donanımlanna). 

Abone ücreti bugün için götürü usulle belirlen
mektedir, ama 1990'dan başlayarak, çok çeşitli tü
ketim modeli uygulanmaya başlanacaktır. 

C) Yerel Birimlere Yönelik Seçmeli Erişim 
Içeren Televizyon Hizmeti - Bu koşullu erişim 
düzeni de çok çeşitli çalışma alanlarındaki işletme
ler ve kurumlar için ilgi çekicidir. Bu tip hizmetler 
ellitim alanında da kendine bir yer bulabilir. 

İşletmeler çapında veya kuruluşlann içinde, ah
cl noktaları, şubelere ve ajanSıaTa, toptancı ve pera
kendeci temsildliklere, egitim kurumlanna yerleş
tirileceklerdir ... Orta ve küçük çaplı işletmeler ve 
serbest meslek sahipleri de ihmal edilmemesi gere
ken bir müşteri potansiyeli olacaklardır: Seçmeli te
levizyon bunlann güncelleştiriimiş, gruplandınlmış 
ve sınıflandınlmış enformasyondan yararlanmala
nnı sag-Iayacaktır. Büyük işletmeler ,sıklıkla kendi 
görsel-işitsel araçlarını kullanırlarken, orta ve kil
çük büyüklükteki işletmeler, görsel-işitsel program
ların gerçekleştirilmesiyle uwaşan kurumlarla bir
likte çahşacaklardır. 

Serbest meslek sahiplerinin oldugu kadar, kil
çük ve orta büyüklükteki işletmelerin ve sanayinin 
oluşturd� pazarın önemi, şimdiden gerçekleştiri
len belli sayıdaki deney ve uygulamadan da anlaşı
labilir. Gerçekleştirilen programlar genel olarak 
çok çeşitli magazinlerden oluşmuştur. Bunlann ko
nulan; yeni ürünlerin sunulması ve tekniklerin an
latılması, yani mesleki e�tim; satış çabalan; işlet
melere veya belli bir alana yönelik enfonnasyondan 

86 . 



oluşmaktadlT. Bunlar, program şirketleri tarafın
dan oluşturulan

' 
şebeke üzerinden, boş saat1erde 

iletilmektedir. 

Son olarak, Yüksek frekans üzerinden yayım 
yapan radyo yayım şebekesİ veya uydular arac:ılı
ğıyla, konutlara, kurumlara ve kamuya açık yerlere 
yönelik (tren istasyonlarına, havaalanıanna, süper
marketIere, kuaför salonlarına) uygulamaların ge
liştirilmesi de olasıdı r. 

DJ Koşullu Erişim Siıtemleri - Böylece, şebe
ke üzerine, yavaş yavaş çok çeşitli erişimi denetle
me sistemleri yerleştirilmeye başlandı. Bir progra
ma abone olmak, tüketim başına ödeme, v.b. Bu de
netleme düzenleri programlann de�r1endirilmesi
ne olanak verir ve abonelcre büyük bir esneklik ta
nır, abonelerin televizyonla olan ilişkisine bir ya
kınlık, bir gizlilik katur. 

Bu yöntemin sonuçta varacağı yer, bu pazann 
hem ekonomik (her birinin getirdi� del!er üzerin
den ödenmesi) hem de erişirnde (her ahcının var 
olan programlara balllanabilmesi) şeffaflık içinde 
gelişmesi olacaktır. 

Bu konuda, Fransa, 02 MAC normunda, erişi
mi denetleyen bellek kartı ile uydulara ve kablo 
agı.na balllanabilen bir yayın bozucu geliştiriyor. 
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ıKİNcı BöLÜM 
PEMBE VE sİYAH GELECEK 

Mühendisler, istatistikler, deneyler veya genel
Jemelerle yannı resmederlerkcn, kahinlille soyun
muş sosyologlar veya filozoflar yeni medyalann ge
leceğini düşlemektedirler. Bunlar, bugünün gerçek
lillindcn geçerek, yarının toplumunu, pembe veya 
siyah renklerle süslüyorlar. 

Kuşkusuz bunların orlaya attıkları düşsel gele
cek, şimdiden bizim gerçegimizin bir parçasıdır. Bu 
kişiler medyalann saldı� fikirlerden esinlenirken, 
aynı anda da bu fikirleri güçlendirmektedir. Öte 
yandan, bunlar, birkaç yıl daha yeni olmayı sürdü
recek olan medyaların, kaderini büyük ölçüde belir
Ieyecek olan -sosyal tasanmlar (representations) ala
nının gitti� yönün tayinine de katkıda bulunmak
tadırlar . 

L Global KOyveyaElektronik "Gulag" 

Yeni gelenlerin katılması sonucu eski medyala
nn bölünerek çogalması, aynı hareketin sonsuz bü
yüklüıle ve sonsuz küçüklüıle doıl:nı hızlandırdı/l'ı 
insanlık, eski ve yeni dahil, medyalann arasındaki 
sınırlann ortadan kalkması; birbiri ardına gelen bu 
evrimler bazen en dokunaklı endişeleri bazen de en 
çılgınca umutları uyandırmıştır. Birileri bu evrim
de, evrensel iletişimin ortaya çıkışını, en sonunda 
her isteyenin istedif} kişiye veya istedi4i şeye, iste- . 
digi zamanda ve herhangi bir şekilde ulaşabiteceği 
günün geldi4ioi gönnektedir: McLuhao'ın "global 
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köy"ünün, elektronigin sa�ladl� kardeşliğin, "ileti
şim" makinelerinin çog-almasıyla kendi kendisiyle 
banşan insanhWn dünyaya gelişidir bu. Dillerieri, 
tam tersine, bu medyalann bir fırtınanın bulutları 
gibi çog-almasınl, özel hayabn, kişisel özgürlüklerin 
sonu olarak algılamaktadır: Onlar için bu, bir 
elektronik �gulag�, toplumun mutlak şeffaflı� veya 
bazılarına sınırsız. bir göz.etlerne ve toplumu köle
leştirme olana� veren bir teknik anlamına gelmek
tedir. 

1. Pembe Gelecek - Ünlü Knnadalı kahİn Mac
Luhan, 1964'de Medyaları Anlamak İçin .adlı kita
bının yayınlanmasıyla birlikte, araştırmacılara öz
gün bir yaklaşım veya çok verimli bir teori öner
meksizin, soyut ve yazılı basın cehenneminin sonu
nu, televizyon sayesinde insanh�n tekrar "kabile
leşrnesini", yakın bir gelecekteki "global köy"ü ve 
son olarak, insanların birbirleriyle daha iyi "ileti
şim kurmalanna" ohmak vermek için uyduların 
bomba taşımaktrın vazgeçecelli günün geldiwni ilan 
etti. 

Günümüzde, MacLuhan'ın çok sayıda takipçisi 
bulunmaklsdır. Mühendislerin cesaretlendirdiği bu 
takipçiler, yeni medyalarla, uzay araçlarıyla veya 
Japon veya Avrupa'nın büyük şehirlerinde geliştiri
len aygıtlarla yapılan deneyleri, herkesin her birey
le, her bireyin herkesle iletişimine dogru atılan ilk 
adımlar olarak görmektedirler. Bir yandan uydula
rın yol açlığı olasılıkları dikkate aldıklannda, To
ro.ntolu pe:ygumber tarafından gözden geçirilen ve 
düzeltilen Tcilharo'm· sonuçta vardığı yerin görün
tüsü akıliMlila gelmektedir. Di�er yandan, videog
ramlar, kablo ve "geriye dönüş yolu" sayesinde oto-

Teilhard ele Chardin (Pierm); Fiziksel ve biyolojik olayların. evre
nin evriminin tanrıyla bir1eşme ve kaynaşmayla sontJÇtanacaQı 
sonucuna varan bir &entezi geliş.en Fransız filoı:olu. Cizviı ve 
Paleontolojist (1881-1955). (ç.n.) 
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riter programlamadan kurtulml.ış televizyonun or
taya çıkışında, televizyon izleyicisinin beklenmedik 
özgürleşmesini görmektedirler. 

2. Siyah Gelecek - Gelecelii siyah renklerle 
resmedenierin, karanlık görenlerin sayısının diA'er
lerinden daha az olmadığı görülmektedir. Cak çeşit
lilik gösteren bu karalara bürünmüş gelecek tah
mineilerinin birbirleriyle olan etkileşimlerini deı;er
lendirmeye çalışmak boşuna çabalamak olsa da, 
bunların düşünceleri kuşkusuz önemlidir ve -bunla
nn etkisi sürekli büyümektedir 

Belli ölçüde yankı getiren gelecek tahmİnleri 
arasında ilk sırayı geçmişe özlem konusunda şid
detle ısrarlı olanlar almaktadır: Bugünden hiçbir 
zaman hoşnut olmayan bu insanlar, geçmişi peml:::ıe, 
geleceği de siyah görmektedirler. Bunlar, yeni med
yalan n hızla çoı1:almasıyla, kültürel diye adlandır
dıklan kimliı;e baı;lı bazı yaşam tarztannın, sanayi
ce kaçınılmaz olarak üretilen bir kültürün karşı ko
nulamaz yükselişi tarafından silinip süpürüleceı1:'in
den endişe ederler. Canh gösterilerin bitişi, kuşkuy
la karşıladıkları di�er deı1:'işmelerden sadece bir ta
nes:inin göstergesidir: Fransa'da müzisyenlerin -yçı
rumcu- sayısı, 1900'den sonra, üç nesil içinde 100 
hinden 6 bine düştü. İtalyan müzisyenlere gelince, 
bir yandan bunlann metroda şarkı söylemeleri ya
saklanırken, öte yandan satılan her boş kaset üze
rinden bunlara belli bir ödeme yapılması kararlaş
tırılıyordu. Ne acı ki, M. Quiniou'ya "Brötanya'daki 
festnoz'u* da vergilendirecek miyiz?" diye sorduran 
bu saptamadan sadece birkaç hafta sonra Fransa'
da ilk Velizy deneyleri başladı. 

Yeni medyalann yaygınlaşmasının öngörülebilir 
sonuçlar üzerinde dikkatle duran bu çaA'daş göz
lemcilerin dile getirdikleri endişeler hem kaynak-

• Festrıot: BrOtanya·da aleş etrafında kullanan bir bayram, (ç.n.) 
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1andıklan noktalar, hem de vardıkları sonuçlar iti
banyla birbirlerinden çok farkhdırlar. Öngörülebi
lir sonuçlar arasında en önemlisini Simon Nora ile 
Alain Mine, özetle, "işaretlerin aş1n bollutu anlam 
fukaralı�nı beraberinde getirir" biçiminde fonnüle 
etmektedirler. Bu formül kaçınılmaz olarak şu so
ruyu ortaya atmaktadır: Sonuçta medyalar açısın
dan zenginleşen bu toplum, aynı zamanda bireyin 
çok büyük bir iletişim gereksinimi duyd$ bir top
lum olmayacak mı? Bu fonnül Boston MIT'de siya
sal bilim uzmanı Ithiel de Sola Pool'un bir uyan sı
na göndenne yapmaktadır: "iletişim selinin sulan 
altında bo4ulmak üzereyiz, yine de, her yerde in
sanıann ile_tişim eksikliı1inden şikayet ettiklerini 
duyuyoruz (. .. ) Yurttaşlar televizyonu seyrediyorlar, 
gazeteleri okuyorlar, radyo dinliyorlar ama dinle
nilmedikleri izlenimine sahipler." 

Karamsar gelecek tahminleri arasında en çok 
yankı yapanı, kuşkusuz, bir çeşit demokrasi anlayı
şını savunan tahminlerdir. Eşitligi savunanlar, ye
ni medyalann zenginlerle fakirleri, nitelikli veya 
seçilmiş mesajlan elde edebilenlerle, kitle medyala
rıyla, sanayi teknigine göre ve çok sayıda mesaj 
üreten işletmelerle yetinmek zorunda kalanları bir
birinden ayıran uçurumu daha da derinleştireceıpn
den kuşku duyarlar. Bunlar, kitle pazarının, hiz
metlerin veya mallann sosyal olara}!;. en fakir grup
lann alabileeekleri yere kadar dag-ıtımını örgütle
meyi üstlendiği savlanna karşı duyarsızdırlar. 

Demokrasi açısından daha da endişe verici olan 
di�er bir tahmin ise, yeni medyaların yaygınlaşma
sının kaçınılmaz bir sonucu olarak, ilginin giderek 
artan bir şekilde parçalara bölünmesiyle ilgilidir. 
Medyaların artması veya mesajların çeşitlenmesi 
ortak bir kimlikten yoksun olmaya kadar gitmeye
cek midir? Aynı cemaatin temsilcileri büyük haber 
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organlan tarafından benzer biçimde aydınlatılama
dıltında temsilcilerin hepsi kamusal işlere ilişkin 
olarak ne düşünmek gerektiti konusunda olduğu 
kadar, bu işlerin nelerden meydana geldigi konu
sunda da aynı oranda bilgisiz kaldıklan gün de
mokratik tartışma ne olacaktır? Bireyin isteğine 
ba�h seçmeli erişime olanak tanıyan bilgilendirme 
makinelerİnin çogalması ve ça�daş gazetecilik ve 
çekişmeli seçimlerle aynı zamanda do�uş yazılı 
veya sözlü büyük basının birbiri ardına çöküşü kar
şısında, demokrasi anlayışı nasıl olup da gücünü
kaybetmemeyi başnrabilecektir? 

Demokrasi adına cırtaya atılan bu soru bir tehli
kenin habercisidir: Teknokratların her yerde hazır 
bulunan ve çok çeşitli medyalar ütopyası, toplum'u, 
gerçekten de, birlik ve dayanışma deı!erlerine daha 
çok bagh olan büyük medyalar, kitle medyalan 
aleyhine, küçük medyalara, ayrı olmayı veya birey
selligi geliştiren medyalara öncelik venneye götüre
bilir. Bütün bu bir ag-tzdnn söylenenlere karşın, 
meşru iktidar kriziyle birlikte, hukuk devletinin so
nu ve karanlık güçlerin karşı konulamaz yükselişi 
tehlikesi hiçbir zaman dıştalanamamıştır. 

n. Pembeve Siyah Arasındakiler 

Pembe ile siyah gelecekler arasında, insanlann 
barışaeagını ileri sürenlerle -"we are one"-, "insani 
görünüşte" bir barbarlı�ın dünyaya gelişinden kuş
kulananlar arasında, karamsarlarla iyimserleri bir
birinden ayıraq genel aynmdan daha başka şeyler 
vardır. Bizim geleoeğimiz açısından, �orges Or
well'in 1984'ü ile Marshal MacLuhao'ın Marconi 
Galaksisi arasındaki farklardan daha fazla şey var
dır. Hatta, Teilhard de Chardin'in inaneıyla, Hob
hes veya Makyevel kuşkuculuğu arasında, düşünee-
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nin veya ilhamın uyumsuzluğundan daha başka 
ş,eyler vardlT. 

Gerçekte, esas olan başka bir yerdedir: Geleceği 
birarada keyifiçinde uyumlu yaşama biçiminde gö
renlerle, teknohatik felaket habercileri arasında 
artık gizli bir suç ortakh� bulunmaktadır. Her iki
si de, medyaların, "iletişim kunna" makineleri ola
rak, toplumun gelecegiyle birlikte, insanın ve bü
tün insanlığın geleceğini belirlediği, belirlerneme:z
lik edemediği düşüncesinde birleşmişlerdir. Hepsi
nin gözünde, iletişim ve yayım teknikleri, en kötü
sünde de en iyisinde de, insanı kaderc.ili�e ve yazgı
ya boy.un e�eye mahkum eden bir yetenege sahip
tir. 

Bunlann hepsi tekniklerin kesin belirleyicili�
ne teslim olarak, eğilimlerini, endişelerini ve en ya
nıltıcı gözlemlerini gelecek üzerinde belirginleştir
meye yönelerek, peygamberlere benzer bir davramş 
içine girmektedirler. 

Yeni medyalar için pembe ve siyah .arasında yer 
alan, kadercilikten olduğu kadar kahinlikten de ka
çman başka gelecek düşleri de vardır: Bu düşler, 
medyaların herbirine bir özgürlük veya sorumluluk 
alanı bırakan gelişmeye açık bir yol çizmektedir. 
Bu çizilen gelecekler de şimdiden günümüzün bir 
parçası niteliğindedir. 

1.  Krizden Çıkma Fırsatları - 1980'den beri 
yeni medyalara yüklerneye çalıştığımız erdemIer
den bir tanesine Batı toplumlan büyük bir önem 
vermeden edemez: İletişim tekniklerinin geliştiril
mesinin, 1974 petrol şoku şonucu doğan krizin üs
tesinden gelmenin ayncahklı aracı olarak ele alın
ması. Toplumun bilişim toplumu haline dönüştü
rülmesini. kısa vadede istihdam açısında� bir teh
dit olmaktım çok, sanayi toplumlan için üstesinden 
güçlükle gelinebilecek zorlukları yenebilmek ıçin 
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bir şans olarak gören ekonomist ve politikacı sayısı 
hiç de az degildir. 

Yeni medyalar çevre krizinin çözümlenmesine 
de yardımcı olabilirler. Bunların ilettigi enformas
yon maddesel degildir, bu nedenle, maddenin yeri
ne kullanılabilecek ve böylelikle hesapsız savurgan-
1ıgı da önleyebileeek bir ürün olarak görülmektedir. 
Aynı şekilde, bunlar, enerji krizine de bir çare ola
bilirler. İnsanların ve ürünlerin sürekli yer degiş. 
tinnesini bir ölçüde azaltan enformasyon dolaşımı, 
kırsal alanın çok merkezli olmasını ve alanların da
ha uyumlu kullanılmasını özendir�r. 

Son olarak ve özellikle, enformasyonu işleyerek, 
depolayarak ve hepsi için bir kez düzenlenmiş prog
ramlara göre yayarak, yeni medyalar düşünsel ça
lışmayı son derecede kolaylaştırır ve etkinleştirir. 
Günlük yaşamla ilgili (hava durumu), ticari (küçük 
ilanlar) veya ansiklopedik (veri banka'lan) bilgilerin 
kolayca elde edilmesini sa!,!:lamaya �ygun makine
Jer, işyerlerinde, bürolarda ve konutlarda insanla
nn çalışma koşullarını degiştirir. Bu nedenle, bun
lann kurumlar, örgütler veya geniş kitleler arasın
da yaygınlaşması, çalışma dünyasında yaşanmakta 
olan krizin bazı yanlanna mutluluk verici çözümler 
getirebilir. Daha 1980'de, postaneler, belediyeler gi
bi kamuya açık yerlerde idarenin hizmetine giren 
bu' bilgi verid veya egitici makineler "Fransızlar'ın 
sıkıntılarına" karşı bir çare olarak sunuldular. 

2. Yeni Özgürlük Alanlan_ - Televizyondan 
sonra yeni medyalann ortaya çıkışını ifade özgürlü
tü için bir şans olarak gören ilk,kişi, 1954 yılında 
Eurovision'un kurucusu olan Jean d'Arcy oldu. Da
ha 1969'da, Avrupa Radyoyayım Birligi'nin dergi
sinde yayınlanan bir makalede Jean d'Arcy şunu 
ileri sürdü: "Bundan yirmi yıl önce, 19. maddesinde 
ilk kez insanların haber alma hakkına deginen İn-
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san Hakları Bildirisi, bir gün daha geniş bir hakkı 
da tanıyacaktır: insanın iletişim kurma hakkını." 

Yeni hakkın lehinde konuşanlar, iki temel kanıt 
etrafında birleşmektedirler. Birincisi, yeni iletişim 
tekniklerinin taşıdı� potansiyel gücün üzerine 
oturmaktadır; İkincisi ise, sadece eski "iletişimM 
toplumu idealinin, en sonunda kendisiyle banş için
de olan, kardeşlik ve dayanışma içinde bir toplum 
idealinin yenilenerek ifade edilmesinden başka bir 
şey detildir. Medyalann evrimini göz önünde tuta
rak, Jean d'Arcy hareket noktası olarak şu sapta
mayı ·yapıyordu: Uzun bir tek yönlü ve dikey ileti
şim döneminden sonra. yeni teknikler sayesinde ' 
karşılıklı, yatay bir iletişim çatı başlamıştır. 

Yeni medyalar, ·pahalı ve kısıtlı iletişimin so· 
nuyla birlikte, insanlar, gruplar, ülkeler veya kül
türler arasında daha gerçek ve daha yoı!un iletişim 
zamanının geldiğini duyurmaktadır. Zaman ve me
kanda kazanılan bu ikili zafer, özgürlük açısından 
yeni bir umuttur. Böylece, Jean d'Arcy'nin "ne biçi
mini, ne de gerçek içerigini" halen daha bulamadı
tının altını daha iyi çizebilmek için bir ''kavram'' 
olarak sundu�, insanın iletişim hakkı, uluslarara
sı boyutlarda, her bireyin, her ülkenin kendi ölçü le
rinde bir deı!erlendirme alanına sahiptir. 

Kuşkusuz, siyah ve pembe senaryolann, insa
nın kendi tarihinin yolunu saptama iradesini dışta
Jadıgı bir gerçektir. Ama "insanın iletişim hakkı" 
için mücadele, teknigin olası uygulamalannın çeşıt
lilitine vurgu yapmaktan daha az önemli degildir. 
Medyaların kulluk değil, özgürIügün bir unsuru ol
masının koşuııarını saptamaya davet etmek ise da
ha az de�erli hiç degildir. Bilişim ve Otomatizasyon 
Araştırma Enstitüsü'nün yöneticisi Andre Danzin'· 
in 1982'de altını çizdiği gibi "makine ona ne deni· 
yorsa onu yapacaktır." Yeni medyalar, bolluk, iki 
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yönlülük ve iste�e göre ulaşabilen programlar geti
rerek, niçin yeni bir radyotelevizyonun bulunması
na olanak S8�lamasın? İnsanlar arasında sistema
tik bir şekilde mesaj alış verişini düzenleyen ve 
böyiece karşılıklı sosyal etkileşim içinde bir iletişim 
a�m geliştiren bilişim toplumu neden potansiyel 
olarak anti-demokratik olsun? Yeni medyalar, ifade 
özgürlügünün, hem mesaj iletme hem de mesaj al
ma özgürlügü. olarak tanımıandı�nı hatırlatmıyor 
mu bize? 
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OçONcO KISIM 
OLASı GELECEKLER 

Mühendislerin çizdikleri gelecek de kahinlerin
ki kadar düşseidir. Bu, bunların, bugünün gerçeği
nin aynlmaz bir parçası olmamaları anlamına gel
mez. Bunlar, her zaman yeni medyaiarIs ilgili tar
hşmalan aydınlatmayı amaçlamalarına karşın, ba
zen bulandırsrak besIeTler. Bunlar, aynı şekilde, 
oyunun kurallannı belideyen yöneticilere veya ya-
sa koyuculara da rehberlik yaparlar. 

' 

Bu yeni "medyalan tanımlamak, belirlemek için, 
ne kadar saçma olursa olsun bu düşse) geleceklerin 
araştınJmasından, esinlendikleri endişe ve umutla
ra bağlı olarak oluşan bu geleceklerin araştmlma
sından geçilmesi iki nedenden ötürü zorunludur. 
Aynı nedenlerle, yeni medyaların incelenmesi; ger
çekliklerinin, polansiyel güçlerinin incelenmesi; ay· 
nı  şekilde her birinin olası geleceklerinin evrimine 
göndermeler yapar. Yani bugünün toplumlarının, 
bunlann va:ıdettiklerine veya tehlikelerine ilişkin 
görüşleri ne olursa olsun, bunlarla ne yapabileceg;.
ni sorgular. Aşaj'p yukan son günlerde ortaya çıkan 
bu tekniklerin kullanımının önündeki engellerin or
tadan kaldırılması için hükümetlerin elindeki ola
nakların neler olduğuna bakar. 

Teknik açıdan medyalann sunduklan olanaklar 
çok çeşitlidir. Eşyanın do�asın8 ba�1ı olarak, bunla
nn da sınırları vardır. Ama medyaların gelecegi, es
ki de olsnlar yeni de, toplumun veya onun yerine 
karar verenlerin yapacaw. tercihlere baglı olacaktır. 
Bu noktada mantık, sadece teknik olmayan engel. 
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Jerle karşdaşır. 
Böylece, yeni diye adlandırılan medyalann olası 

geleceği, kaçınılmaz olarak eşyanın dotası ve insa
nın iradesi tarafından belirlenir. Veya, başka bir şe
kilde söylersek, bunlar teknit'tin gereklerine ve poli
tikanın keyfi veya kesin olmayan tercihlerine göre 
şekillenir. 
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BİRİNcı BöLOM 
TEKNİCiN GEREKLERi 

Yeni medyalann gelece� Ü7:erinde etkili olacak 
kısıtlamalar, eşyanın dO�Slna veya teknitin gerek. 
lerine bafh kısıtlamalar, belirlemesi kolay olan iki 
alandan kaynaklanır: Önce, dar veya geniş teleya
yım ve telekomünikasyon tekniklerinin getirdifi; 
sonra, kaset veya disklerden oluşan videogram tek. 
nikIerinin getirdifj kısıtlamalar. 

i. Teleyayını 

Yayım araçlan kullanıcılara göreceli olarak 
önemli sayıda program sunulmasına imkan tanır. 
Fransa'da altı "renkli" televizyon kanalı, dört ulu
sal radyoyayımı, çok yüksek frekans üzerinden ya
yım yapan çok sayıda ulusal, bölgesel ve yerel rad
yoyayım programı, birkaç Hertzeı yerel televizyon 
ve kablo şebekesi aracılıfıyla yapılan, belli konular
da uzmanlaşmış televizyon programı vardır. 

Bu yayım politikası sonuçta sınırlanna gelip 
dayanacaktır. Hem teknik nedenlerden (yeni yayım 
donanımlannın kurulmasına engel olan, eldeki fre
kans potansiyelinin tükenmesi), hem de ekonomik 
ve mali nedenlerden (kabloda oldu� gibi atır ve 
pahalı yatırım, işletme maliyetinin 

'
yüksek olması 

gibi) ötürü. 
1. Teledalıtım: Bir Yerel Dayanok - 1970-

1980 arasında, Fransa'da yedi ilde sürdürülen de
neyler, işletme, bakım 've program maliyetlerinin 
vergi gelirleriyle karşılandıf! yeni kentlerde {kablo-
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nun alt yapıyla birlikte döşendiA'i) bir şebekenin ya
şamasının bir dereceye kadar olanaklı olduılunu 
göstenniştir. 

Şehircilite ba�h nedenlerden ötürü, bir kullanı
cı hatbnm maliyeti siyah-beyaz televizyon fiyatının 
bir bölümüne kadar inebildiili gibi, renkli bir tele
vizyonun"fıyatının üç dört katına da ulaşabilir. Ba�
lant! maliyeti, hat başına düşen mali yük, ancak di
ter harcamaların içinde ele alındı� zaman (eyj 
kablo baglantısıyla birlikte almak, diger alt yapı 
hizmetleriyle birlikte ödemek) veya gerekli yatın
mın bir kısmının, şebekenin geliştirilmesi politikası 
çerçevesinde güçlü bir kamu veya özel şirket tara
fından üstlenildi� zaman hissedilmez. 

İşletmeyle ilgili yıllık mali yükler de, bu hizmet
lerden yararlananlar açısından caydıncıdır. Çünkü 
bu mali yükler, şebekenin yapısına veya verilen 
hizmetin dotasına göre radyo. televizyon vergisinin 
yarısı ile üç katı arasında degişir. Bunun, önerilen 
servisin sayısı ve dogası ne olursa olsun aşılması 
zor bir "psikolojik" sınır oluşturdugu görülmektedir. 
Böylece, 1988'de, çok de�şken hizmetler ve bunlara 
göre fıyat tarifesi uygulamasına gidilmiştir: Temel 
hizmet olarak 9 ile 12 program, ayda 20-30 frankhk 
bir tarife, ortak baglantı, v.b. 

2. Programların Yaygın Yayımı: Uydu -

1977'de Cenevre'de kabul edilen plan, yüzyıhn son 
on yıh için, uydularla d�dan yayımın geliştiril
mesine olanak verdi. Bu tip araçlann kul1anıhtıaya 
başlanması, hiç kuşkusuz, Fransa ve Avrupa için 
kültürel bir meydan okuma ve aynı zamanda, çok 
önemli bir ekonomik kumardı. 

Bu plan birçok konunun gözönüne ahnmasını 
gerektirir. Bir yandan, boylam derecesi açısından 
planlanması en zor olan kuşakta en yüksek sayıda 
ülke yer alıyordu. Hareket noktası olarak ele alınan 
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meridyenin etrafındaki djlim de·bu du.rumdaydı. 
Böylece, 19 derece batı boYIElIDlmn on üç ülke 

uydulanna aynldlA'ı görüldü. Avusturya, Belçika, 
Benen, Almanya, Fransa, Ekvator Ginesi, Hollan
da,italya. LüksembuTg. Nijerya, İsviçre, Zaire 1 ve 
Zaire 2 (son örnekte giirüldügü gibi, tek bir uydu 
için günümüzdeki teknik olanaklarla uyaşmayan 
bir gücü gerektirecek kadar geniş bir yayım alanı, 
bir çok saat diliminin varlıA'ı gibi nedenlerden ötü
rü, bazen bir ülkeyi birden fazla hizmet dilimine 
bölmek gerekiyor). Bunlardan ' seki� adeti Avrupa 
görsel-işitsel alanı içinde yer aldı: Avusturya, Belçi
ka, :Almanya, Fransa, Hollanda, Lüksemburg, İs
viçre. 

Diiter'yandan, bir uydu üzerindeki vericinin ya
yımlarını da, aynen yerden yapılan yayımlarda ol
duı'tu gibi, bir ülkenin sınırlan içinde tutmak ola
naksızdır. Ama burada, uydular tarafından görülen 
alanlann çevresi zorunlu olarak basit geometrik bi· 
çimlerde olduı'tu için, sınır ihlalleri daha çok hisse
dilir. Radyoiletişimini düzenleyen kurallara saygı 
gösteriise bile bu durum de�şmez. Ayrıca radyoile
tişimini düzenleyen kurallarda da teknik olanakla
nn elverdilt! ölçüde sınırlamaktan sözedilir. 

Gerçekten de, Cenevre planı tarafından öngörü
len en küçük sinyal demeti (Lüksemburg, Monaco 
örnelt!n), yeryüzünde, uydunun yörüngedeki konu
muna ve ülkenin copafi durumuna ba�lı olarak or
ta enlemde, altı yüz kilometreye beş yüz kilometre
lik bir elipse karşılık gelir. Ama yayımlanan dalga
lar teorik hizmet alanının sınırlarında dunnazlar. 
Sadece, bu sınınn dışına çıkıldı�nda, bunlann gü
cünde hızlı bir azalma görülür. Ama bu, yayımla
nn, teorik olarak öngörülen alandan önemli oranda 
uzak mesafelerden alınabilmesini dıştalamaz. 
Uzaklaştıkça görüntünün niteli� azalır ama yüz-
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leree kilometre uzaklıkta bile görüntü "anlaşılabi
lir" kabr. 

A..:rupa'da, Fransa, İspanya, A1manya, İtalya, 
İngiltere gibi ülkelerin boyutları, hizmetin teknik 
olaTak geT'Çekleştirilebi1di� en küçük alandan daha 
büyüktür. Yayım taşmalan komşu ülkelerin sınırla
nm geniş ölçüde aşar (hatta bazı küçük ülkeler bü
tünüyle etki alanına girerler). Fransa'yı örnek ahr
sak. Korsika'nm coltrafi konumu göz önüne alındı
�nda. bireysel alıcılar açısından yayım dilimi Sane 
(Almanya'nın d� eyaletO, Palatinat (A1manya'da 
Ren nehrinin solunda kalan bölge), A1manya'da Ka
ra onnanlar, İsviçre, Belçika'nın bir bölümü, Kuzey 
İspanya ve Kuzey İta1ya'yl kapsayacaktır. Bu da 
350 milyon insana karşılık gelir ve bu sayının an
cak üçte biri Franızea konuşmaktadır. Ortak ahcı
lar açısından. teledallıhm şebekeleri ve Fransız uy
du programlanna uygun antenler aracılıg-tyla, Tu
nus'tan İskandinav ülkelerine ve İngiltere adaların
dan Orta Avrupa'nın içlerine kadar bu yayımlaı:dan 
yararlanılabilir. 

Buna karşılık, orta ve özellikle küçük boyutlar
daki ülkelere yönelik programlar, bu ülkeye komşu 
ülkelerden sıradan alıcılar aracılıg-tyla elde edilebi
leceklerdir (örnetin Lüksemburg programlan Fran
sa, Belçika ve Almanya'dan geniş çapta izlenebil
mektedir). Özellikle, uydular yukandaki örnekte ol
duğu gibi aynı yÖriingeye yerleştirildiyseler, bu du
rumda tek bir anten bütün yayımların alınabilmesi 
için yeterli olur. Fransız uydu yayımlanm alabil
mek için konutlarda kurulan antenler, komşu ülke
lerin uyduyle yayımlanan programlarını -içerikleri 
ne olursa olsun- alabilecek durumda olacaklardır. 
Bu durum kultUrel planda kötü etkiler yaratabilir. 
Bu çerçevede, büyük bir olasılıkla 1992-95 yıllanna 
dotru, Avrupa'da 120 program izlenebilecektir. 
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Diğer atlr sanayi daJlannda oldullu gibi, araş
tırma ve geliştirme için yapılan yabnm ancak ihra
cat yoluyla kArh olabilir. Bu durum, Fransa açısın
dan daha da geçerlidir. Kültür \Le görsel-işitsel an
latım araçlan, bu ortamda, pazann kuralları tara
fından yönlendirilecektir (ürünün arz ve talebi). Ya
pımlanmızln (Fransız) yayım alanımn ve sayısının 
aniden büyüme olanatl. Fransız kültür varlıltına 
bir temel sağlayabilir ve ürünlerimizin bu ülkelere 
girmesiyle sonuçlanabilir (film, kitap ve müzik üze
rindeki doraylı etkileri). 

Ama bazı ülkelere sanayi açısından sundutu ge
lecekten bağımsız olarak ele alırsak, dotnıdan rad
yo yayım uyduları, bu ülkelerden her birini, yörün
geye bir uydu yerleştirmenin kendilerine sağlayaca
� üstünlüklere veya zararlara göre bir seçim yap
maya zorlayacaktır. Bu seçim, özellikle ülkenin bo
yutları, varolan yeryüzündeki şebekeler.aracılı�yla 
(kablo, Herlzci) yayım kapsamına giren (veya gire
cek olan) bölgeler, göIgede kalan bölgelerin önem 
derecesi. yaygın merkezi yayımIa olası ek program
lar sunma geregl gibi veriler göz önüne alınarak ya
pılacaktır. 

Bir uydunun karlıhll'ını degerlendirebilmek için, 
bütün maliyetleri hesaba kat-nak (araştırma, geliş
tirme ve yörüngeye yerleştirme, yedek uydu vb.) ve 
yerdeki şebekenin mali yüküyle karşılaştırmak ge
rekir. Örnegln Fransa için, ulusal alanın uydu ara
cıhıtıyla üç programa batlanmasının, yerdeki tek 
bir şebekenin yıllık işletme maliyetinden biraz pa
halıya mal olacag, görülmektedir. 
. 

Son olarak, bütün ekonomik hesaplamalarda, 
ahcı sistem içinde bu yayımlardan yararlanacak 
olanların kunanacakları donanımların mali yükünü 
de hesaba katmak gerekir. Bu çerçevede, bireysel 
alıcılar ile ortak, yerel birime ait ahcılar veya kablo 
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şebekesi a.rasında yapılacak seçim temel sorundur_ 
Çünkü bu, bir ülkenin yayım politikasının ve sonuç
ta, uzun vadede, g6rsel-işitsel alanın yapısının sor
gulanması demektir. Ortalama verimlilikte ve St
nırlı boyutlardaki bireysel alıcı sistemlerin kurulu
şu göreeeli olarak ucuzdur. Buna karşılık, ortak ve
ya yerel birime ait alıcılar, daha hacimH ve daha 
pahalı olmalanna karşın, bu sıkıntılann birçok kişi 
tarafından paylaşılmasını saClar. Üstelik böyle bir 
sistem daha verimli birhizmet sunacaktır (daha 
uzaktakl uydulann yayımlannı alabilmek gibi). Bu 
olgu, kablo şebekesinin geliştirilmesiyle birlikte da
ha da güçlenecektir. Crl!�ekten de, şebekelerin dog
rudan yayım uydularında kullanılan normlara açık 
olması, terminallerin bunlara uyumlulugo (02 
MAC şifre çözücüleri) kablo-uydu birleşmesini güç
lendirecektir. 

3. Telekomünikasyon - Telekomünikasyon 
dünyasının evriminin dinamikleri, hizmetlerin do
ğası ve teknoloji tarafından, sinyallerin sayısaııaştı
nlması ve zaman anahtarlamasının kullanılması 
sayesinde şebekenin ve hizmetlerin iç içe geçmesine 
yönelinilerek, güçlü bir şekilde belirlenmiştir. Bu 
evrim, ulaşılabilecek her tip enformasyonun aynı 
yöntemle iletilmesine uygun tek bir evrensel şebe· 
kenin oluşturulmasına olanak vermiştir. Bu şebe
kenin birinci aşaması, dar bantlı anahtarlamah te
lefon şebekesi oldu. Ama bu şebeke giderek, hizmet
lerin iç içe geçtiti sayısal şebekeye dönüştü (NU
MERIS). Diğer yandan geniş bantta yeni bir şeheke 
yavaş yavaş kurulmaya başlandı ve bu, sonuçta, gü
nümüzdeki şebekenin yerini alacak. 

A) Sayısallaştırma (La Numerisanon) - Te
lefon a�nın bu evrimi, bugün artık geriye dönüşü 
olmayan bir noktaya gelmiştir (Fransız telefon şe
bekesi bugün yüzde 60 oranında sayısal sinyale geç-

'. 
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miştir). Bir yandan, bugün iletişim dons!1lmları için 
verilen siparişlerin tümü sadece sayısal sinyalle ça
lışan aygıtlar içindir, saynallaşmanın böylesine ge
nelleşmesi, 1980 başlarından beri çeşitli uygulama· 
larla denenen teknik yöntemlerin birbirleriyle 
uyum icine girmesine ve yeni hizmet.ler karşısında 
daha geniş uygulama olanaklarının oluşmasını sağ· 
lamıştır. Ama, diller yandan, TRANSPAC gibi veya 
TELECOM 1 uydusuyla, 1991 sonul1992 başı TE· 
LECOM 2 uydusuyla kendine özgü şebekeler hiz· 
mete sokulmuş ve gelişt-irilmiştir. Tümleşik Sayısal 
Hizmetler Şebekesi'nin (TÜSHİş) 1990'da yaygın· 
laşmasıyla birlikte, France Telkom ve özel mesleki 
kullanıcıların işbirligiyle 1988 sonunda başlayan 
kullanımların bir uzantısı olarak çeşitli hizmetler 
gelişebilecek ... Sonuçta, işyerlerinde, bankalarda 
gerçek bir dönüşümü sa�layacak örgütlenmeye doğ· 
ru gidilecek. 

B) Teknolojik Devrim . Yüksek hızda optik 
telekomünikasyon teknikleri 1980'den beri kullanı
labilir durumda, ama yatınm maliyetinin göreceli 
olarak yüksek olması bu donanımların kullanılma
ya başlamasını yavaşlatmaktadır. 

LL İste,eBaıtı Hizmet ve Programlar 

Bunların gelecefine etki yapan faktörler, konut
larda kullanılan videolar veya videogTafi için ayrı 
ayrıdır. 

1. Ev Video/arı - Kasetli video kayıt araçları
nın ve video disk göstericilerinin gelişmesi, dig-er 
görsel.işitsel tekniklerinde olduııu gibi, sanayi ve 
kültürel anlamda da önemlidir. Bu açıdan Fransa 
oldukça bağımlıdır. Yaratıcı potansiyeline ve geçmi
şinin zenbrinlifine karşın hem programlar B'Çısın· 
dan, hem de sanayinin çok verimli bir teknoloji ge· 
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Iiştinniş olmasına karşın donanımlar açısmdan ba� 
ğımlıdır. 

Gerçekten de, bu geniş yayım ürünleri, pahah 
ve agır üretim ve da�tım sistemlerini zorunlu kıl� 
maktadır. Bu da, programlan veya donanımlan, 
hatta bazı kereler iç içe geçmiş bir şekilde her ikisi� 
ni birden denetleyen uluslararası büyük gruplann 
üstüntütüne yol açmaktadır. 

Pazara ilk giriş çabalanmn ilk dönemlerinde, 
zengin veya da ilgili olsun sadece amatörlerden ge� 
len talep bir dereceye kadar fiyattan etkilenmez. 
Ama kasetli video kaydedicilerin herkese yönelik 
bir şekilde yaygın olarak dagıtılması. ancak bunla
nn fiyatlarının 'renkli" televizyon fiyatlan seviyesi· 
ne indi� andan başlayarak ve kayıt taşıyıcılann 
(kaset v.b.) saat başına yüz franktan çok aşal111ara 
çeki1ebildi� zaman olasıdır. 

Video kaydedicileri açısından bu eşik (fiyat eşi· 
ği), en azından varsayımsal bir teknoloji değişimi 
sonucunda, fiyatlann önemli oranda düşürülmesiy. 
Le aşıldı. Gerçekte, bunlar karmaşık elektromeka
nik düzenlemelerden oluştuklan için maliyetlerinin 
hesaplanması zordur. 

Video disklerde elektronik önemli bir bölümü 
oluşturduğu için, bunlann maliyeti uzun sürede bir 
renkli televizyonun aşağı yukan yarısına düşürüle
bilir. 

Video diskde kısa hatta orta vadede bir stan
darllaşma çok kuşkulu görünüyor. Gerçekten de bu 
teknik daha kendini kanıtlamış durumda değiL. Üs
telik disklerin ço�altılma tekniğinin (kuraı olarak 
ses kaydındaki işlemin aynısı) tam olarak olgun leş
tı� konusunda kuşkular var. Ayrıca üzerine kayıt 
yapılmış taşıyıcı ile okuyucu araç arasında tam bir 
uyumun varlııtt konusunda da sorunlar var. Ger
çekte. video gösterici pazan, ancak sunulan prog-
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ramlar önemli ölçüde artınlabilirse, tüketiciye 
önemli oranda seçme olana� sunulabilirse gelişe
cektir. Ama ne yazık ki bunun karşıtı da geçerlidir. 
Disk pazanmn gelişebilmesi için de, halkın eJinde 
önemli bir makine "'Parkının" varolması gerekiyor. 
Bu koşuııarda, büyük bir olasılıkla, videogramlar, 
en azından lciUelere yönelik olanlan açısından, bir. 
birleriyle yanşma içinde olmaktan çok birbirlerinin 
tamamlayıcısı olacaklardır. 

Hiç kuşkusuz, paralı televizyonun ve video 
kayıtlgtssterici parkının karşılıklı gelişmesi, ev vi· 
deosunun geleeefi olarak kabul edilebilecek aynca
hkh bir araçbr. 

Birleşik DevleUerde, sesli ve hareketli görüntü· 
lerjn jzleyiciIere iletilmesini sa�18yan çeşitli daı}1-
bm tekniklerinin karşılaştırmalı evrimini aşafıda
ki tabloda görebiliriz. 

Bu ölçekte ele alındı�nda, çeşitli tekniklerin 
birbirleriyle ba�lantılı olarak gelecekleri, televizyon 
izleyicisinin dognıdan kendj seçimine ba�lı olacak
tır. 1985'de "bir filmi seyretmenin" en iyi yolunun 
ne oldugu üzerine sorgulanan Amerikalılar arasın
da, terc:ihlerini televizyondan yana yapanlann sayı-
sı çok fazladır. 

. 

ABO'o. Mreketll gö,ünlünün çetllU "d.Oıtım" leknikle,lnin 
luırtıı.,tırm.lı evrimi 

Kabioya abone konutlar 
Patalı TVyc abone konutlar 
Uydu yayınlarınaabone konutlar 
Videokayıllgö:aorici$ine sahip konutlar 
Telwizyonu olmayan konutlar 
g'dan az kanal alabilen konullar 

1962 1!i19O 

" 33  
% "  
" 3 
" 4 
" 5 
" ,.  

.. 58 
"., 
" . 
" 35  

? 
? 

(Ka� BiQI ıeluıolcıjisl retıtı.ri, PO, Li$4), 
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Amerlblıhu i'iln 1985'1. "bır filmi seyrelmenln" en ıyı yolu 

Sinema Video Televizyon Bilmiyor 
" " .. % 

Toplam 31 22 42 • 
Y�: 3. 31 2. 4 

1$-19 31 26 3' • 
,.... 21 • 70 2 
"' .  

Ogrenim 
seviyesi 

AB 43 14 36 7 
CL 36 LO 36 4 
C2 27 27 4. 7 
OE 20 24 SO • 

(Kaynak: Broadcasting Research Urıil/NOP, 1985.) 

2, Videograli - Videografinin gelişmesine etki
yapan sabit elemanlann sayısı çok fazladır. Bunlar 
teknik ve sanayiye özgü oldu� gibi ekonomik ve 
malidir de. 

Şu anda, kullanılmakta olan, metinlerİn "renk
li" televizyon ekranı veya Minitel ekranı üzerİnde 
görülebilmesini saıllayan çok sayıda sistem vardır. 
Bu düzenler çeşitli görüntü ve iletim normlarının 
üzerine oturmaktadır. 

Bu durum gözönüne alındı�nda, tek bir stan
dardın uygulanmaya başlaması pek gerçekleşebilir 
görünmemektedir. 1980'1i yılların büyük bir kıs
mında çeşitli sistemler birlikte varolmayı sürdüre
ceklerdir. Ama orta ve uzun vadede, büyük bil' ola
sılıkla, kendine özgü bir Amerikan standardıyla -
bunun daha tanımlanması gerekiyor-, birçok "sevi
yede" hizmete olanak tanıyan bir Avrupa standar
dının birleşimi en büyük olasılık olarak görülmek
tedir. ilk aşamada bu İngiliz sisteminin olanakları-
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Avrupı'dıkl vldeoyuım hızmet v. progrımlırı ('986) 

Ptr:IgrMr! ..... lıizmfldf#r A DK FA i H " • . F  

H_ , , , , , , , '" 
Genel eoitim , , , , , , " 
Tlhıici bilgileri , , , , , , '" 
YoIaJluk VB \urizm , , , , , , " 
Fınans ve sigorta , , , , , , '" 
Hava durwnu , , , , , '" 
Spo' , , , , , , , 
Devlelin uygtAamalarına 

ilişkin bilg�er , , , , , , 
EOiIim , , , , , , , 
KOçOk ilanlar , , , '" 
Sanayi ve OrOnleri Omrin. 

enformasyon , , , '" 
Elektronik borsa muamelelefi , , , '" 
Elektronik mekllJplaşmak , , , '" 
Ozürkilere yardım , , " 
I, teklifi , , '" 
Konut ilanlan , , '" 

Qlk . ... Ii.temin .d,: A: A'Iulıı.ııy. (8�d!ldıllTl'lıeJI): DK: o.ni",arh rr.ıedaı); 
FA: Fedoerıl Almanya t8�dlChilTl'lıe.t); ı: haıva (vıoeo.ı); H: HGIIanda (VD' 
tel); N: Norveç (TeI&d"'ı.); 1.: 1.� (o.ı. vı.ion): in: Ingilt .... (Presleı); F: 
FrlWl ... 

(Keynak: A'm.IPII Konseyi; Arırı.Mıwie lauIarı'� La r" "tarıce .IU .... """. d"ınlormitıon'6a ıikrtdihyor.) 

na denk düşebilir, ama böyle bir birleşmeye gidi1i'r
ken Fransız sisteminin bütün üstünlükleri, olabile
cek bütün boyutlarda, gözönüne alınacaktır, Oluş
turulan bu sistem, ikinci aşamada, gelişmiş hizmet
leri yerine getirebilecek duruma gelecektir (on bin
lerce sayfaya erişebilme ve son derece kesin grafik 
g;bi). 

Bu st.ıındartlaşma sorunlanmn yam sıra, hem 
ekonomik hem de sanayiyle ilgili sorunlar videogra
tlnin gelişmesini etkilemektedir. 
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Teletel, terminallerin kamu gücüyle seri halde 
satın ahndı� (aynen telefonda oldutu gibi) bir tele� 
komünikasyon sistemi içinde gelişmektedir. 

Bu politikanın ve elektronik telefon rehberine 
ulaşabilmeyi saglayan çok büyük sayıda tenninalin 
hizmete sokulması iste� sonucunda, Fransa'da 
1980-90 arasında bunların sayısında çok büyük bir 
artı, olmuştur. Boylece, bu iradi politikanın sonu� 
cunda. başka tür hizmetlerin gelişmesine olanak 
verecek bir makine parkının oluşması sa�lanmıştır. 
Ve birden bire çeşitli hizmetler su yüzüne çıkmıştır. 

Ekonomik açıdan bakarsak, şu anda, reklamlar 
bu hizmetlerin finansman kayna�m oluşturmuyor� 
lar. Ama giderek bunlann da bir gelir kaynağı oluş
turacagt öngörülebilir. Bu hizmetler kunanım süre
sine göre yapılan ödemeyle veya ayda birkaç on 
frankhk abone bedeliyle finanse edildikleri için, kit
lelerin kullanımı açısından kabul edilebilir bir mali 
yük oluştururlar. 
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IKINcI BOLUM İLETiŞiM TARZLAR! 

Tekniklerin kendilerine özgü sınırlan vardır: 
Frekanslann göreeeU olarak az sayıda olması veya 
eşyanın dog-ası gereti, dogr-u veya yanlış, elektro
manyetik tayfın eşitsi� dagılımı gibi. Toplumlann 
içinde kendi geleceAini seçecegi veya seçer gibi ya
paeaıl1 çerçeveyi, gerçek veya düşsel, gerçekten zor· 
la}'1Cl veya sadece aldatıcı olan bu sınırıann yarattı· 
tt kısıtlamalar belirleyeeek gibi görünüyor. 

Ama toplumları yönlendiren, seçimlerini belirle
yen, ideal olarak kabul ettiklerinin berisinde yer 
alan çeşitli iletişim tarzlandır, mesajı yayaola me
sajı alanı medyalar aracılıltıyla ilişki içine sokan çe
şitli oluşumlardır. İstesek de istemesek de, açıl!a 
vursak da vurmasak da, hepimiz, mühendisler, sa
nayiciler ve politikacılar, mesajları yayan ve alan 
arasındaki ilişkileri düşünerek bugünden yarına gi
den yolu çizeriz. Teknik gerekliliklerin ötesinde, an
cak "iletişim" tanlannın tanımlanmasıyla, yeni 
medyalann yerini ve olası çeşitli geleceklerin kapla
yacsw- alanı belirleyebiliriz. 

i. MedyalanD SlnıflaDdınlmalan 

Televizyonun ortaya çıkışından beri, medyaia
nn sınınandınlmalan birbirini izlemiştir. Çok sayı
da olan bu sımnandınnalar, kuşkusuz birbirine 
karşıt olmaktan çok tamamlayıcıdırlar. Gerçekte 
bunlann her biri, iletişim veya en son yayım tek
niklerinin bir dönemini açıklar. Duyulan endişele-
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rin veya umutlann tanıkhgını yapar. Bir anlamda 
da, adım koyarken, ortaya da çıkarır. Belirtmekten 
daha ileriye gider, nitelendirir. 

1. ''Kitle Medyası"ndan 'Sınıf Medyası''na . 
Medya sözcütünden önce kitle medyası tanımının 
kullamlması hiç kuşkusuz rastlantısal degildir. 
Cins belirlenmeden, tür işte böyle tanımlandı. çe· 
lişki, gerçekte, sadece görünüştedir. Kitle medyala· 
rının ôrnegi televizyondur. '501i yılların iletişim 
kurma makinesini belirlemek için kullanılan ölçüt, 
ulaşabilece� izleyici sayısıdır: kitledir. Böylece, 
1950 ve '60'lann dilinde kitle medya/arı, hangisi 
olursa olsun, mesajların geniş, yaygın ve giderek 
türdeş izleyici kitlesine yayımlanmasını sa�layan 
bütün teknikleri tanımlar. Sonuçta, afış, plak, film 
ve kuşkusuz yazılı basın ve radyo aynı adla anılma
ya başlamıştır. 

"l\itedya" adlandlTmasının ortaya atılması, '60'lı 
yıllarda yaşanan bir olgunun ve bir düşüncenin ifa
de edilmesi şeklinde olmuştur. Olgu, kitle medyala
nnın çeşitlenmesi ve uzmanlaşmasıdır. Birleşik 
Devleller'de Theodore Peterson azınlık medyaların
dan (minorily media) söz eder, Avrupa'da, Henri 
Mercillan ve Rene Berger'e göre sınıf medyalarının 
veya grup medyalarının doğuşunu görürüz. MacLu
han'a göre medya kavramı, Bergson'un alet örne
ginde oldugu gibi, insanların kapasitesini artıran, 
onun uzantısı olan teknolojilerden herhangi birisini 
gösterebilir. Dönemin kahinleri, düşgücü yüksek 
veya yalancı peygambeTler tarafından geniş kabul 
gören düşünceye göre, telefon, kablo ve uydular, ba
sın ve radyoyayım, aynı başlık altında, aynı cinse 
ait olan teknolojinin tÜrleridir. 

1960'ların ilk yıllarından sonra ortaya çıkan sı
nınandırma meraklıları MncLuhan'a çok şey borç
ludurlar. Onun sezgilerinden yararlanabilmek için, 
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onun her medyayı kendine özgü ele alış biçimini be
lirlemek gerekir. Kuşkusuz ''kitlesellik'' veya izleyi. 
cisinin olmaması medyalann tanımlanmasında bir 
ölçüt olmaktan çıkmıştır. '60'h yıl1ann sonuna do�
ru, bu ölçüt, Rene Berger açısından sadece ayrıca
hklıydı. Güzel Sanatlar Müzesi yöneticisi Lausan
ne, televizyonu, izleyici sayısının çok geniş, bölgesel 
ve aynı w.manda ahşkanlık olarak pasif olan bire
yin, hafir donanımlarla video çekebilir hale gelmesi
ne göre, makro-televizyon, meso-televizyon (orta) ve 
mikrotelevizyon aynmım getirmiştir. 

Aynı düşünceyle, Kanadah Jean Cloutier video 
kasetlerin ve kablonun sundu� olanaklara hayran 
kalarak, yeni bir medyanın, kişisel medyanı,. (self
media) ortaya çıklşım görmüştür. bu yeni kavram, 
Birleşik Devletler'de ünlü ''kitle'' ve "grup" medya
lan sözcüklerinden oluşan ikiliye eklenmiştir. Bu 
kavram, kişisel medya, mesajlann yayımını ve kay
dını bireyselleştiren medyalann tümünü tanımlar. 

Rene Berger için olduı!u gibi, Jean Cloutier için. 
de potansiyel izlenilme oranı ve 1964'de Jean Caze· 
neuve'ün "yayım lxışıugu" diye adl8ndırdı� yayılma 
alanı temel ölçüttür. Bununla, medyanın, gerçek
leştirilen ve iletilen mesajın içeri� ile onun kuJlanı
mını zorunlu ve tek anlamlı olacak şekilde belirledi
ginin altı çizilmek istenir. 

2. Görseı.j,iI8el E[sam!Bi - Bu noktada, Rene 
Bergerile Jean Cloutier'nin yaptıtı aynmların bir 
kafa kanşıklıgt yaratma riski vardır: G€rçekte med
yanın yetenekleri ile onun kullanımı, olası izlenil
me orunı ıle bilinçli olarak hedeflenen izleyici, po
tansiyel izlenilme oranı ile gerçek izlenilme oranı 
arasında zorunlu bir uyum yoktur. En azından 
medyalarm yakın tarihinin bize öğrettigi bir olgu· 
dur bu: "Kitlesel" diye adlandırdıklarımız sıklıkla 
-veya uzun zaman- özel topluluklara veya azınlıkla-
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ra seslenir. Ya.r:ıh basın için geçerli olan bu durum. 
radyo ve televizyon için daha az geçerli dellildir. Ay
nı şekilde, kişisel medya veya grup medya olarak 
kabul edilen video kasetler, genellikle türdeş olma
yan (heterojen) ve yaygın çok sayıda i�leyiciye ybne
lik programlann taşıyıcılarıtıı oluştururlar. Medya
lar içinde, işletmecinin isteğine göre, z.aman zaman 
herkese. zaman zaman küçük gruplara yönelmeye
ni yoktur. En twndan bu anlamda, bunlann her bi
ri hem yaygın yayım araçlarıdır, hem de bireysel
leştirilmiş iletişim aygıtıdır. 

Bir mesajın, potansiyel veya gerçek yayılma 
alanı ile onun içerilli arasında zorunlu bir çakışma 
aranmamalıdır. Aynı film, video kaset veya video 
disk olarak, mahalle sinemalannda gösterilerek, 
büyük televizyon dt$tım aı!ı tarafından programla
narak veya parah tell'vizyonun veya kablo atının 
i!bonelerine sunularak da�tılabilir. Aynı yapıt için 
olası taşIYlellaTln çeşitlililli ile uyumlu olarak, tele
vizyon ahellaTlnın da çok işlevli, hatta aşın işlevli -
çogulculuk ve yıjiınsallık- bir özellik kazandıCl gide
rek daha da belirginleşmektedir: Ekran, içerigi ve 
sonuçlan son derece çeşitlilik gösteren iletişimieri 
görüntelemeye yarar. 

Son olarak, "yazılı" ve görsel-işitsel arasındaki, 
çok yaygın olan ve buna karşın zamanı geçmiş olan 
ayrımda da bir düzeltme yapmak. gerekir. Hiç kuş
kusuz, bu aynm, söz, yazı, sabit veya hareketli gö
rüntüye özgü diller arasındaki farklılıklann ortaya 
konulmasına çok hizmet etti. Bu aYTlm, bugün, alış
kanlık olarak, radyo ve televizyonu devlet tekelinde 
tutmaya çalışanlar tarafından bir tartışma unsuru 
olarak sürdürülüyor. Bu devlet tekelini yazılı basın, 
Fransa'da yüz yıl, Birleşik Devletlerde ise iki yüz 
yıldan daha uzun bir süredir kendi alanının dışına 
atmıştı. 
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Gazete haberlerinde, yaygın teleyazlID ve ekran 
üz:erinde veya kişisel yazlCllarla elde edilebilen ha· 
berlerde, sadece, bunlann hepsinde kullanılan dilin 
yazı dili olması bahane edilerek Rgörsel-işitsel" ile 
bunlann hala karşı karşıya konularak ele alınması 
zorunlu mudur? Veya tam tersine, program yayım· 
layan bazı Avrupa tekellerinin uygulamalannı, 
ulusal televizyon programlarıyla aynı ekran üzerin· 
de görüntülenditini ileri sürerek teleyaz:ma, hatta 
elektronik mektuplaşmaya kadar yaymamn gereti 
var mıdır? Son olarak, "görsel·işitsen tanımlamak 
için, yayım biçimine, yayımm elektrik veya radyoe
lektrik yolla yapıldı�ma·baş vurmak yeterli midir? 

. Gerçekte, "görsel-işitsel" bir efsanedir. Bu du
rum, düşüncenin ve onun yapıtlannın yayımına ve
ya "iletişimine" olanak veren tekniklerin üst üste 
yı�lmasını hesaba kalsmayan bazı toplumlann ye
teneksizli�nin bir tanıklıgı.dır. Bu durum, bazen. 
özgür ifadenin yazılı basının sınırlan içine kapanıp 
kalmasına neden olur. 

Yayımm ulaşabildilli uzakhk, gerçek izleyici 
oranının aygınlığı. tekniı'Pn yeteneel. kullanılan dil, 
mesajlann içerilli. medyalann sunduklan hizmet
ler veya onlara yüklenen görevler: İşte, yeni veya 
eski, bir "medya"yı, verili bir anda ve belirli bir top
lum için belirlemeye olanak veren ölçütler bunlar
dır. Ama bunlann hiçbirisi, anlamlı bir sınıflandır
ma yapmaya olanak verecek kesinlikte deCildir. Bir 
başka şekilde ifade edersek, bu çeşitli özellikler 
arasında hiçbir gereklilik ve baJlımlılık ilişkisi yok
tur. Son olarak, bir başka degişle; bu ölçütlerin bir 
çotunun bir araya gelmesinden oluşan bileşim, 
medyalar için, politikaClIarın ve hukukçulann kul
lanabilecc!1i veya olası çeşitli gelecekler açısından 
anlamı olan bir tiplendinne yapmaya olanak tanı
maz. 
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ll. İletişim Faaliyetleri ve iletişimin Yapısı 

Bir gelecek öngörme i$te�nin zorlamasıyla giri
şilen medyaları sınıflandırma çabalanmn tümü, 
gerçekte. ikili bir evrimI e yilzyüze gelir. Bir yanda, 
yeni medyalar tarafından olumlu yönde geliştirilen 
ve bölünere); çotalan radyo ve televizyonun ortaya 
çıkışı sonucunda. düşünce ürünlerinin, bilginin, ta
nımanın ve haberlerin iletişiminde rollerin geniş öl
çüde yeniden da�lım, başladı. Diger yandan her 

. şey, sanki yeni denilen medyalar, öncüllerini sürek
li birbirlerinden ayıran sınırları giderek ortadan 
kaldınyormuş gibi gelişiyor. 

Görevlerin yeniden datıtılması ve medyalar 
arasındaki sımrlann yıkılışı, yeni medyalar mace
rasına ba�lı yeni bir iletişim sisteminin dotuşunu 
gözler önüne serer: Sayısal sinyallerle şifrelenmiş 
mesajlann içinde dolaştığı, aşaı'tı yukan dallanmış 
ve yog-un bir evrensel ag. Bu olgu, ağın böylesine 
dsllanıp budaklanrnası, sınırlı alt ulusal toplulukla
nn kendilerini ifade etme olanaklannı arttırır ve 
enformasyonun "çokuluslu" bir enformasyon dme
nine ulaşmasına kadar sınırlan zorlar. 

Böylece, medyalann hepsinin olası geleceklerini 
sezinleme girişimleri, bu tekniklerin her zaman 
keyfi veya zorunlu olarak birbirine göre sınıf1andl
nlmasına dee;ı; ama insanlar arasında, mesajlann 
alıcı ve vericileri arasında kurulmasını satıadıılı 
ilişkilerin içinde barındırdıtı anlık potansiyelin, ve 
bu tekniklerin, gerçekten insanlar tarafından ger
çekleştirilen dee;şik ve çok sayıdaki kullanımlan
mn incelenmesine gönderme yapar. 

Her şeyden önce, önemli olan, başka kavrnmlar
la, mühendislerin iletişimin "yapıslH, hukukçulann 
"kamunun hizmetine sunulması" diye adlandırdık
larıdır: Bugün medya diye kutsanan t.eknjkler ara-
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cılııtıyla, dogası ne olursa olsun, insanlara hizmet 
veya programlar sunrnayı tasarlayan işletmelerin 
gelecekte uymak zorunda kalacaklan yasal düzeni 
belirleyecek .kesin ölçütler işte buradadır. Tek dik
kate alınacak olgu, bir medyanın oluşturduAu olası 
"iletişim" tarzları, onun �vericiler" ile �alıcılar" ara
sında kurulmasına olanak sagladı� çok sayıdaki 
ilişkilereiir. Bu ölçüt, pazara programlanm ve hiz
metlerini sunacak olan işletmenin boyun eğmek 
orunda o}du� st.atünün belirlenmesinde; eski med
yalardan esinlenen modellere mahkum hukukçuyu 
yönlendirebilir: Basın için serbest rekabet rejimi, 
Avrupa radyo ve televizyonu için geometrik detiş
kenli tekil; telefon, telgrarveya telex için yansız na
kil (comrnon carrierJ veya "yazışrnanın gizliliği" reji
mi. 

Daha sonra ve özellikle, medyayı kullananlann 
(sundu� hizmetlerden yararlananların), kendini 
ifade edebilmek veya başkasının düşüncesinin ifade 
edilmesini saıılamak için, 'ifade ediş biçimi ve dü
şüncenin amacı ne olursa olsun, gerçekten medya 
aracılığıyla giriştikleri çeşitli iletişim ve yayım ça
lışmaları gelir: Sözkonusu olan, gizli veya mesleki 
basit bir alış veriş, sosyal, politik veya dinsel bir da
vanın yayılması, özgün bir kimli�n, örneğin etnik 
bir azınhk hakkının savunulması olabilir. Veya söz
konusu olan, komşu bir toplulu�n ilgisini çekmeyi 
hedefleyen mesajlann yayımlanması, yapıtlann ve
ya haberlerin, programların veya hizmetlerin, her
kese yönelik olarak açık ve özgür pazara sunulması 
da. İnsanlar veya medyalan kullanan ,şyerleri ara
sında, bu çok çeşitli iletişini veya yayım çalışmaIa
nnın mlı>11 paylaşıldı� dikkate almarak, haberle
rin, düşüncelerin, bilgilerin veya kültürel yapıtlann 
"iletişimi" demek olan ifade özgürlü�ün hangi 
çerçevede ve koşullarda uygulandıııını de�erlendiri-
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riz. Bu degerlendirme aynı anda, gelecek zanaat,.. 
karlarmm, mühendislerin, hukukçulann veya -poJi
tikacılann tekni2in sonuçlarını öngönnelerine ola
nak verir. Ve böylece "teknik olarak" herkesin, hiz
met ve programlara� enfonnasYQna veya yapıtlara, 
bireysel ıstek üunne istedikleri zaman, istedikleri 
araçla ulaşabilme olanatı oluşur. Yasa koyucu bu 
çeşitli iletişim (aaliyetlerinin bunlann birbirine gö
re biçimlenişIerini ve ifade özgi.lrlütü açısından 
herbirinin sonuçlannı düşlinerek, bireysel ve top
lumsal başka özgüTlükleT adına smırIannı çizer. 
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OçONcO BÖLOM 
GELECEK SEÇENEKLERİ 

Bir teknik olarak medyalar kendi seçeneklerini 
dayatmazlsr. Sadece, söz;cüg"ün en güçlü anlamıyla, 
siyasal olan seçimin sonucunu daha haciınli kılar
lar. Bu yüzden, yeni medyaların ortaya çıkışı şim
diden bir meydan okumadır; eneski medyaları, top
lumun bunlarla ne yaptığını, onlara yüklenilen 
misyonlan, en iyisinden 'en kötüsüne kadar sorgu
lamaya davet etmektedir. Bu sorgulama veya tar
tışma konusu yapma, gelecelSin üzerinde yükselece
� seçenekler üzerine belirli bir ritmde. ve detişik 
yo�ıukta yapılan kamuya açık bir tartışmayla, 
ortaya konulanın ve rekabet içindeki çeşitli sosyal 
aktörlerin,  ilgili grup ve bireylerin belirlenmesine 
göndenne yapma�tadır. 

Kaçınılmaz olarak polemik nitelikleki kamuya 
açık tartışma aşagt yukan ikili bir sorun etrafında 
döner: Yeni medyalarla ne yapılmalıdır? Ve hangi 
amaçlarla bu gerçekleştirilmelidir? Sözkonusu olan 
önemli bir siyasal sorundur; ifade özgürlüğü adına 
yeni medyalann doğuşunu ve eskilerin gelişmesini 
yönlendirecek kuraUann saptanmasıdır. 

i. YeDiler TarafmdaD Sorp1aDan 
Eski Medyalar 

.Yeni medyalar eskilere meydan okurken, aynı 
zamanda bu en eskileri, kendilerini, ,ilettikleri me
sajlan, uyduklan yasal rejimi sorgulamaya ve ey
lemlerinin sonuçlan üzerinde düşünmeye çaılır-
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rna'ktadırlar. Aynı anda, yeni tekniklerin saldırarak 
devreye girmesi, iletişim ve haber üzerine kabul 
edilmiş b&ı diişUncelerin terkedilmesini hızlandır
mıştır. Bu düşünceler, sıklı'kla dikkati olguların in
eelenmesinden başka yöne çevinnekte ve bazen de 
çok :ı:or kabullenilebiıeeek kurumlan haklı göster
mektedir. 

1. Olgulonn Evrimi · Sözcü!?ün günlük kulla
mmındaki anlamıyla, enformasyon, artık eskiden 
oldugundan çok farklıdır. Enformasyonun kapsarlı
gı alan 1945'den beri sürekli genişlemiştir. Uzun 
süre enformasyon neredeyse gazete ve ajanslara öz
gü olan. güncel olaylarla, haberlerle, "news"la sınır· 
lanmıştı. "Kamusal" veya "toplumsal" enformasyon, 
sırasıyla hem olayları hem de yorumu içeriyordu ve 
demokratik devletin yepyeni bir kategorisi olarak 
tanımlanıyordu: Öznelerin görünüşlerini degişti re
rek onları yurttaş haline, kentin tam bir üyesi hali· 
ne getiriyordu. Kitle medyalarının. hükümranlıf1 aL
tında, kamu haberleri hem bir gerçek hem de bir 
norm idi. Sosyal düzeni oluşturan bir unsur olarak, 
enfonnasyon, insanlann ve önyargılann ikili despo
ti:ı:mine karşı demokrasinin zaferini saı'tlam.ak zo
rundaydı. 

1960�dan sonra, herşey, sanki enformasyonun 
yeni alanlara yayılması durdurolamazmış gibi ge
lişti: Mesajlara olan talep, bunlan tatmin etme ola
naklarıyla aynı zamanda' gelişti. Enformasyon artık 
sadece güncelle, insanlann kendi kendilerine anlat· 
tıklan sürece varolabilen bu hikayeyle beslenmiyor
du. Hem içerik, hem de sonuçlan açısından farklı, 
her birisi, işleyiş biçimiyle, yaptılrı ;şle ve ilgisi çe
kilen meslekten insanlarla özellikleri belirlenen ye
ni cinsler oluşturuldu. Yorumlar veya analizler, ga
zete sayfalannın sınırları içine kapanıp kalan ya
zarlar veya başyazarıar, gelişmesinin iş bölümünü 
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ve enformasyonun paylaşılmasım hızlandırdığı uz
manlık veya mesleki alanlarla ilgili haberler, ı::\.in
Lük yaşamın karmaşıklltı ile ço�alan "hizmet" deni
len enfonnasyon ve son olarak bilgisayarlann işle
me ve bellelle kaydetme yetenegi sonucunda dogan 
ünlii veriler. 

�Enformasyonun çerçevesini ve içeri�ni değişti
ren kablonun, kasetlerin ve uyduların böyle aniden 
ortaya çıkıŞı, en eski medyaların, basın, radyo ve 
televizyonun sonuçlarının ve başarılannın başka 
türlil ele alınmasına yol açmışlır. Yeni medyalar, 
"iki yonlü", bireysel siparişe olanak tanırken ve "ö
zel" bir kamuya ulaşırken, yannlar için mesaj bol. 
1$ vaadederken, gerçek bir bilişim toplumunun 
doguşuna engel olan güçlüklerin ve etkenlerin ip 
uçlarını da verir. Bunların başında programların 
sayısının yetersiz olması gelir. Talep, herşeyden ön· 
ce arzı "yönlendirecektir." Bu durum hiç te yeni bir
şey deıtildir, azgelişmiş ülkelerin ulusal programlar 
açısından fakir olan televizyon ve gazeteleri bunun 
sonuçlarının en iyi göstergesidirler. Daha sonra ve 
öze1likle, yönelinen izleyici kitlesinin, aynak ve 
benzeşmez yaygın izleyici kitlesi aleyhine; türdeş, 
tutkun ve dar izleyici kitlesi lehine gelişmesi gelir. 
Medyaların izleyicilerinin giderek dilimlere bölün
mesinin sonuçları şimdiden demokratları endişe
lendinnektedir: Medyaların bollaşmas! ve masajla
nn çeşitlenmesi hangi noktaya kadar ortak bir 
kimlit:i yok ederek, dayanışmanın veya "toplumsal
lığın" aşınmasına neden olacakbr? Genel oyla Se
çim ve çolldnş gnztecilikle aynı zamanda do�an ya
zılı veya sözlü büyük basın gözilnün yaşına bakıl· 
maksızın çökertilirken, yaşadı� kente balllanmak, 
herkesin istedilline duyulan ilgi, bireysel sipariş 
üzerine çıılışan medyaların çog-almasıyla yaşamını 
sürdürebilecek midir? 
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Program xıtlıgı, izleyieilerin parçalanması: Baş
)angıçta bu iki olgu, mesajlann maliyetini anıncı 
bir etki yapacaktır. Bu etxi, önümüzdeki süreçte, 
bugün oldugundan daha fazla hissedi1l'!cektir. Pazar 
exonomisine güven duyan ekonomistler bu aşırı pa
hahlaşmanın geçid oldu�nu hatırlatırlar ama eko
nominin öncelikleri işlevini tamamlayarnadlgJ. süre
ce bu evrimin zenginlerin. lehine olduğu suçlaması 
kalacaktır. 

Ama bu iki olgu, aynı zamanda, belki de o gün 
unutulmuş olacak olan eski medyalan, onlann ya
rattıkları etkileri düzenleyerek, tekrar anımsata
caktır. Bir yandan, çoğulculultun kendi kendine ya
pılan konuşmaların basit.bir şekilde üst üste Yl�ı
masıyla kanştmlmaması gerektiğini, çoğulculu�n 
diyolafa ça� .yapan, birçok sesin alış verişinin 
üzerine oturan veya şayet ye�lenirse, Platon'un dj
yaıekti�ne verilen bir-başka ad oldugunu anımsa
tacaldır. Diğer yandan, izleyicilerin bölünmesine 
eklenen mesajların pahalılıtı ve yetersizliili. gele
neksel medyalar için -basın, radyo. ve televizyon-, 
esnek olmaya, hareketlilife, tek sözcükle "kullanıcı
larına" yaklaşmaya bir ça�ıdır. Çünkü bu eski 
medyaları bir ölçüye kadar bunlardan mahkum 
eden uyguladıklan politikalardır. teknikler değiL. 

2. Düşüncenin EIJrimi - Yeni medyalann orta
ya çıkışı, iletişim ve enfonnasyon üzerine olan dü· 
şünceleri de tartışma konusu yapmışbr. 1945'den 
beri enfonnasyon, siyasal söylemin ayncahkh konu· 
larından bir tanesidir. Bu öyle bir noktaya gelmiştir 
ki. herkes propagsndayı apaçık bir gerçek olarak 
kabul etmeye hazır durumdadır. Devlet adamları, 
profesörler veya gazeteciler, politikacılar veya sıra
dan yurttaşlar, her yurttaşm daha tam ve nesnel 
bilgiye sahip olduklan gün, demokrasinin kaçınıl
maz olarak zafere ulaşaca�nı hiç bıkrrıadan tekrar-
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ladıl8T. Yaygmhğı OTanlDda düzeltilmesi gereken 
bir inançtır bu. Enformasyon ile demokYasi arasın
da kurulan bu eşitlik, enformasyonu iktidarla bir 
tutt$ için yanıltıcıdlT. Bazı çağdaşlanmızln bili
şim toplumu. diye adlandınlanlar üzerine clan dü
şüncelerini, böyle idealcjik kestirmeler beslemekte
dir. 

Kuşkusuz enformasyonun, teknik sayesinde, kı
talararası ve ulusal yollar, patika lardan oluşan ve 
yerküreyj kaplayan ae- üzerinden dolaştıgı bir ger
çektir. Enformasyonun, bugün, düne göre, daha hız
lı ve daha yognn bir şekilde, daha iyi dolaştığı da 
bir gerçektir. Enformasyon alanlan çeşitlenmiştir 
ve aygıtlan daha da verimlidir. Ama bütün bu sap
tamalann takıldığı bir nokta vardır: Enfôrmasyon. 
ancak onu kullanmasını bilenin işine yarar ve sade· 
ce onu yayana göre bir anlam ifade eder. Ve sadece 
onu anlayan ve aynı zamanda onun bir kısmından 
yararlanacak olanaklara sahip olan kişi · için bir 
güçtür. 

Yeni medyalar şunu hatırlabr bize: Enformas
yonun niteliti kamusal alanda yurttaşlann girişim
lerinin nitelitini belirlemez. Veya şöyle de denebi
lir: Enformasyon demokrasi ilanı anlamına gelmez. 
Demokrasinin yakıtı, habet:lerin veya gazetelerin 
niteligi degil; bir köşeye konuşanlan, di�er köşeye 
dinleyenleri koymaya karşı, aynmcıhp karşı sür
dürülecek bitmez tükenmez mücadeledir. 

Bir başka detişle. hangi biçimde olursa olsun 
kendi özgül düşüncesini ifade etmede, hangisi olur
sa olsun başkalannın yapıtlannı elde edebilmede 
fırsat eşitsizli�ne karşı sonsuz bir kavgadır bu. İle
tişimi moda yapan yeni medyalar, iletişimin yarat
tı� serobın ve yanılsamalann dagıtılmasına da 
yardımcı olur. Evrensel iletişim düşünü kuranlarla, 
elektronik �culag" endişesini taşıyanlar arasında, 
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kendini kadercilikten ve kehanetlerden uzak tutan 
yurttaşlarımızIn sayısı oldukça fazladır. Bunlar, 
geçmişte sadece en kötüsünü yaptıkları söylenen ve 
çok güçlü oldugu ilan edilen medyalann, yarın mut-
laka en iyisini yapacağına inanmaı: oldular. Ve gi
derek cemaatin, Hetişimi izlemekten çok, hem man
tık, hem de zamandizimi açısından onun önünden 
gittiği keşfediidi. Adres defteri olmadan bir telefon 
ne işe yarar? Makinelerden yararlanmayı ögretme
den önce, insanlara birlikte yaşamayı. karşılıklı ko
nuşmayı, birbirini dinlemeyi öwetmediysek "ileti
şim" ma�ineleri ne işe yarar? 

n, Siyasalm Geri Dönüşü 

Medyalar için olası gelecegin saptanması, son 
tahlilde, toplumun kendi kaderini denetlerneye ve
ya onunla yetinmeye çabaladığı noktadan başlar ve
ya gelişir. Yasal yapılandırma çabalarının gerisin
de, israrla üzerinde durulan ifade özgürlüğünün be
risinde yatan sorun, devletin rolünün, ifade araçla
nyla ilişkilerinin ve buradan çıkarak sivil toplumla 
ilişkilerinin ne oıaca�dJr. 

1. Yasal Yapılanma· Bugün hukukçu, bir sap
tama ve bir dayatmayıa karşı karşıyadır. Teknigin 
evrimi, insanlar arasında, gruplar arasında veya 
bunlarla makineler arasında, düşüncelerin veya ya
pıtlann iletişimi ve yayımı için oluşmuş hiçbir yasal 
rejime uymayan iletişim biçimlerini ortaya çıkar
mıştır. Örneğin videoyazım iki insan arasında tele
fonla gerçekleştirilen ne bir gazetedir, ne de "ya
pay" bir iletişimdir. 

Sonuçta, hukukçuların ve yasa koyuculann kar
şı karşıya kaldıkları çeşitli statüler tasarlama zo
mnluluılu,' medyalann teknik özemklerini deg-i1, 
ama teknigin sıklı�ıa çok anlamlı ve çok işlevli bir 
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unsur oıdu� çeşitli iletişim tanıarının özellik leri· 
nin gözönüne alınmasını gerektirir: Yayım veyıı ilc· 
tişim işletmelerinin tüzüklerinin belirlenmesi için 
iletişimin "yapısıK veya "kamu hizmetine sunulu· 
şu", yaygınlaştınlan veya �yayımlanan", alınıp veri· 
len mesajların �jçeritine" bagıı çeşitli yasal rejim lt
rin uygulama ölçütü olarak da bunlann üstlendik· 
leri yayım ve iletişim çalışmalan ele alınmalıdır. 

Siyasal ahlakın kuranan açısından, ifade öz
gürlügii konusunda titizlik göstererek, onunla 
uyum içinde, hangisi olursa olsun medyaların, her
kesin kolayca ulaşabilecegi bir şekilde işletilmesini 
sa�layaeak yasal haklann saptanması olmazsa 01-
mazdır. Bu.yapılamadıı!ı zaman, yasal düzenleme
ler, kendi koydukları kuranara ters düşerler ve ger
çek, yasal kuraleıhğln karşısında kendini hep his
settirir. 

2. Üç Medya Grubu - Bu saptamanın ve bu zo
runluluğun aynı anda gözönüne alınmasıyla, med· 
yalarm yerli yerine oturtulmasmı saglayan yasal 
yapı, degişik kuralları gerektiren, bagh olduklan 
gruba göre oluşturulur: dagıtım, teleyayım ve tele
komünikasyon. Montesquieu'nün yükledigi anlam
da uygulanacak kurallar, her iletişim biçiminin dü
şünce özgürlüğll. ile girdigi tekil ilişkBer içinden çı· 
kar. Bu kuralların göz önüne alınması eski ve yeni 
medyaların olası geleceklerini belirler. 

Al Birinci Grup · "Özerk" denilen medya/ar 
kitap ve gazete örnegi gibi üzerine mesajlann yazı
labildi�i taşıyıcıZa,.dan oluşur. Bazen mesajların ,-1-
deo kayıt/gösterici si, teyp ve çok yakınlarda ortaya 
çıkan video disk gibi ev donanımları tarafımıan 
okunması gerekir. Bir gösterici donanımı gerekti
ren taşıyıcılar arasında filmler, videogramJar, mü
zik kasetleri, video oyunjan ve bilgisayar program· 
lan yer alır. Bu medyalann hepsi bir �dagıtım" ma-
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hdır ve bunlann ortak özellikleri "yayımlanmış" ve 
herkes tarafından elde edilebilir olmalandır. Bu an
lamda, bunl"r pazar mantı�nın içine girerler. Bu 
özellik, hiç ku,kusuz, huku'kçulann çôıüm bulmak 
zorunda olduklan temel sorunu oluşturur. yazılı 

·veya "görsel-işitsel" yapıtların olabildi�nce yaygın 
d$tlmma olanak vennek ve bunu yaparken bunla
nn yszarlannınlyaratıcılannın buna denk düşecek 
bir şekilde ödenmelerini saglamak en uygunudur. 
"Basın" üzerine yapılan yasalar, görülmemiş bir ba
şanyla bu uzlaşmanın üzerine oturur. Bugün "gör
sel-işitsel yapıtlar" için bir tüzük hazırlanması lehi
ne çabalayanlan da işte bu aynı uzlaşma harekete 
geçirir. İkili bir tutku bunlan yönlendirir: Biryan
dan sözkonusu olan yaratıcılık ile yapımcılık rejim
lerini entellektüel sahiplik planında birleştirmek; 
öte yandan, sözkonusu olan "g'Örsel-işitsel yapıtla
nn" basım ve yayım rejimlerini çeşitlendirrnek ve 
batıdaştırmaktır. 

BJ ikinci Grup - Dar veya geniş (broadcasting 
veya norrowcasting) teleyayıma olanak veren med
yalar. Bunlar bizim baglantı içinde diye nitelendir
ditimiz medyalordır. Bu grup, mesajlanri program
lanmasına veya basılmaı;ına olanak veren donanım
ların tümünü kapsar. Bu programlar, anında, '20'li 
yıllarda radyo yayımı veya '50'1erin televizyonunda 
oldt$ı gibi, çok sayıda kişiye ulaşacaktır. Tele
yayım, adressiz gönderilen mesajlar, do{tal olarak 
koruyucu bir alan oluşturur. Bu alan bütünüyle 
toplumun tercihinin mantıgına uyar. Böylece med
yalann çok sayıdaki alıcı için yayılmasını, program
lanmasım da�tılmasını içeren çalışmalann tümü, 
''kamu malı "nın içinden geçerek elektrik sinyalle
riyle taşınan mesajlar, özgür toplumlarda sadece iz
ne veya ayncalıkh bir yönetime ba#1ı olabilirler. 
Yayımı için olduC'u kadar nakilci için de, az bulu-
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nurl$n tekel olmaya çok yaklaşbg-I anda, sadece 
ayncalık.lı bir kamu hizmeti yönetimi; daha göreceli 
bir kıtlık alanına girdiğimizde de basit bir 6ncelikli 
izin yöntemi söz konusu olabilir. 

C) Üçüncü Grup: iki Yönlü veya Çok Yönlü 
Tekkomünikcuyon MedyaUvı - �Karş�l�klı" med
yalar kavramı da kullamlabilir. Telefonu, televiz
yon alıcısım ve bilgisayan bir kavşakta biraraya ge
tiren, görüntüoün ulaşılabilecek şekilde depolana
callı medyalann tümü bu grupta toplamr. Bunlar, 
bireyler arasında, belir1enmiş gruplar arasında ve
ya veri kaynaklan, veri bankaları veyalhatta video 
yazımlardan oluşan makinelerle gerçek bir iletişi
min -karşılıklı ilişki- kurulmasına olanak verirler. 
Sonuçta, telekonferans· veya telegörüşmeden kal
kıp, görüntü iletiminden (fax ve vizyofon) ve hare
ket halindeki insanlarla ilişkiden (radyotelefon ve
ya ça�ırma sistemleri) geçerek, tele-bilişime kadar 
uzamr. Özgürlük isteklerine karşı duyarlı olan yasa 
koyucu, sonuç olarak bugüne kadar hiç görülmeyen 
bir yönetim biçimini tanımlamak zorundadır. Bunu 
yaparken hem basın yasasından, hem de özel yazış
malann gizliIigi yasasından eşit oranlarda yarar
lanmak zorundadır. Çünkü çok yönlü telekomüni

. kasyon video yazımın yaygınlaşmasının "fiziksel" ve 
"teknik" olarak yazılı basma göre sımr tanımama
smdan ötürü, karşılıklı 'alışveri içinde bazen birine 
(basma) bazen de dill'erine (özel yazışmaya) benzer. 
Yani, sınırlann ,olmaması, sonuçta mesajlarla ilgili 
her türlü önceden izin almayı dıştaıayarak -teleko
münikasyonun bolluk krallı!lında yaşayabilmesi
telekomünikasyonun ya:zıh basma göre, bir özgür-

Uzakkontorans: Te/tJconference; çeşiııi yerlerde bulunan ikiden 
fazla kişi arasında uzak iletişim araçlarıyla kurulan �işkiyle ger
çekleş�rilen konferans. Görsel konferans ve sesli kanleram ola
rak ikiye ayrılır. (ç.n.) 
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lük rejimi içinde. doya doya yaşayabilmesine olanak 
verir. 

3. İletilım ()zgürlügünitn Yeni Alanları -
Enformasyon alanlannın çoğalması ve farklılaşma
Si, iletişim üzerine söylenenlerin ve kabul gören dü
şüncelerin tartışma konusu edilmesi, yeni medyala- . 
nn ortaya çıkışını hızlandırmıştır. Olguların ve dü
şüncelerin aynı anda evrimi, devlet., yurttaşlar ve 
çeşitli ifade araçları nr:ısında ilişki sorununu bir 
kez daha ortaya çıkarmaktadır. Bu durum önce, ifa· 
de özgürlüğünün uygulama koşullarının herkes açı
sından tekrar incelenmesini gerektinnektedir. 
Uzun süre, haberleşme özgürlütü sadece mesajları 
yayma özgürlügü olarak algılanmıştır. Kitap ve ga
zete yayınlama özgürlüğü, radyo ve televizyon ya· 
yımlaTlOl düzenleme ve programlama özgürlüğü gi. 
bi. Artık, bireysel sipariş werine, kendi seçtiği en· 
formasyona ve yapıtlara erişebilme olanagı, düşün
celerin veya haberlerin kamuya aktarılması özgür· 
lü�ne eşdeger görülmektedir. 

Olguların ve düşüncelerin evrimi, bunun yanı 
sıra, devletin medyalarla ilgili, denetleme de�lse 
bile, ısrarla bir "işlev" talep et.mesini de kural ola
rak sorgulamaya almıştır. Gerçekten de, başka hiç
bir dönemde devlet müdahalesiyle ilgili kurallar 
böylesine tartışmalı bir hale gelmemişt.i. Liberal de
mokrasiler, bir yandan, pazar yasalanna boyun 
egerek, yönlendirmeyi arz ve talebin düzenleme me
kanizmalanna duyulan güvene bırakırlarken -b�n
lara göre, son tahlilde küçük veya büyük medyala
nn rekabet ve girişim rejimine meşruluk kazandı
ran, bu arz ve talepmekanizmalarının düzenleyici 
rolü olacaktır-; diger yandan, aynı demokrasiler, 
yıllar boyunca, herkesin enformasyana ulaşma ve 
kültürü elde etme hakkı ile medyalann "sosyal so
rumlulu�" üzerine de vurgu yaparlar. Medyalann 
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toplum üzerinde etkiJi olan bir güç oldu� düşürıc�
siyle -dofru veya yanlış- birleşince, bu iki l i  uırlış
ma, devleti kamu yaran adına düzenlemclt�r yup
maya götürür_ 

İletişim teknik ve teknolojileri alanında, devle
tin müdahale alanı ve amacını slOlrlamayl engelle
yen, enformasyon, enformasyonun gücü ve ıoplum 
içindeki rolü üzerine edilen beylik sözlerdir_ Devle
tin, neden yasama, yürÜtme ve yargının yanı sı ril 
bir "dördüncü güç" örgütlerneye hakkı olmasın'? 
Fransa'da, belki de dii!er Batı demokrasilerinden 
daha fazla oranda, medyalann "sosyal sorumlulu
ğu"na karşı duyarlı olduj!umuz bir gerçek. Bu du
yarlılık, gazetelerin, radyo ve televizyon kurumları
nın oluşturulmasında, bunlann yönetiminde, haU,a 
içeriklerinin belirlenmesinde, yasamanın veya hü
kümetin -temsilcilerden geçerek devletin- nasıl 
olursa olsun müdahalesini kabul eder noktadadır. 
Hatta bu, kamu yararı adına bu kurumları "ahlaki
leştirmeyi" veya "denetlemeyi" savunmaya varmak
tadır. Bu müdahale bazı olgulann, düşüncelerin ve 
yapıtlann kamuya aktanlması özgürlüğünü sagla
makla yükümlü olan devletin getirece� sınırlardan 
farklıdır. Sorun, bu "yayımların" 'dig-er "temel" /iz
gürlüklere zarar getirmesi durumunda ortaya Çı
kar. 

Bazı özel gö�ev]erin gerçekleştirilmesi -ulusal 
kültür mirasının, bazı kültürel kurumlann ve "a
kıtların deılerlendirilmesi, ulusun sesinin ve görün
tüsünün sınır dışında yaygınlaştırılması- devletin 
bazı medyalan aşağı yukarı doğrudan, açık olarak 
saptanmış araçlarla ve sınirlar içinde, yönetmesini 
gerektirir. Ama demokratik olma zorunluluğu, her
kesin kendi seçtig-i medyayı, düşüncesini ifade et
mek için veya başkalannın düşüncelerine erişmek 
için, her iki halde bu düşüncelerin biçimi ve amacı 
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ne olursa olsun, özgürce kullanabilmesinin garanti 
edilmesi gerekir. 

Demokrasilerde, devlet ile medyalar arasındaki 
i1lşkilerin aÇlkh� son tahlilde tek bir kurala saygı 
gösteritmesine haııııdır: Son söz gazeteyi okuyan, 
radyoyu dinleyen veya televizyonu izleyenlere bıra
kılmak zorundadır. Bunların egemenlik haklanna 
yönellk kısıUamahı.n, ne karhır küçük olursa olsun, 
hiçbir şey haklı gösteremcz_ Çok ç�şit1i ve sayıda 
programlar ve gazeteler arasınrta seçme yapma, on
ların yetkisi içind�dir. iletişim özgürlüklerinin yön
lendidciliği açısından, birinci oyuncu odur, çünkü 
seçme h akkı ve özgürlüğü bütün siyasal ve bireysel 
özgürlüklerin uygulanma koşuludur ve medyalann 
tek patronu onlan kullananlardır (okurlar, dinle)'i
eiler ve izleyiciler). Bu kuraldan az. da olsa uzaklaş
mak -bu konuda yasa ve mahkemeler uyanık olmak 
zorundadır- demokratik düzenin temelini oluşturan 
dü.şünee ö�gürlügü idealinden, isteyerek veya iste
meyerek, sapma anlamına gelir. 
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SONUÇ 

Yerel radyolar, teledağılım, paralı televizyon, 
telematik ... Yeni diye ilan edilen, bireysel aygıt ve 
iletişim selan da dahil bu medyalar nedir? Bunlar 
ifade özgürıü�e. haberleşme özgüTıü�ne. "bilgi
nin" ve düşüncenin "iletilmesi", yazılı, sözlü veya 
görsel yapıtlar meydana getirme ve bunlan kamu
ya aktanna özgürıü�ne neler getirmektedirler? 

Bunlano tanımlanması çabalarının, ne olduk la
rının, ne olmalan istendi�nin vey'a düşlendiğinin 
araştınlması çabaları içinde şu tarihi gerçek tekrar 
doWülanmıştır: İletişim veya yayım teknikleri, ne 
olursa olsun, sadece onunla ne yaptılPmızla belirle· 
nir. Daha dogrusu, bunlar hiç bir zaman olduklan
na inandığımız şeyler haline gelmezler. Öncülleri 
olan basın, radyo, televizyon veya sinema gibi, son 
yıllarda ortaya çıkan medyalar da, yann, bugün on
lara gerek kullanımda gerekse düşte yükledigimiz+ 
den başka bir işleve sahip olacaklardır. 

Böylece, olasılı� en yüksek olan geleceı!in sap
tanması için şu soruya yanıt bulunmalıdır: Bu ((e
şitli medyalar, özerk kaset ve video kayıVgösteriei
leri gibi malzemeler de olsalar, yerel veya yerküre
sel iletişim aglan da olsalar, gerçekten yeni midir
ler? Sözcüğün zayıf anlamıyla? Yeni, her zaman ye
nilik getirlci veya özgünle eşanlamh degildir. Söz
cütün en güçlü anlamıyla? Do�şlanndan beri de
gişmedcn kalmış olan basın, radyo ve televizyonun 
yerini almaya hazır mıdırlar? 

Bugünün toplumu, güçsüz veya $Orumsuz birşe-
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kilde teknolojik sarhoşlu�a ve mühendislerin sabır. 
sııh�na boyun epeydi, hiç kuşkusw gelecegi düş· 
leyebHmek kolay olurdlL Ama, kurallar belirsiz kal· 
dıtı sürece, yeni ifade ve Loplumsalhk biçimlerinin 
dünyaya gelişini yönlendirecek gelecek düşünceleri· 
nin ortaya çıkışı rastlantısal olacaktır. Bireylere ve 
gruplara, bu yeni araçlara kendilerini uyarlama ve 
söz, düşünce ve güçten oluşan, tek tek veya karma
şık geleneksel kurallara sıkı sıkıya ba�hlıktan ken
dini kurtarma şansı verilmedikçe, bu uzun süre 
böyle gidecektir_ 

Geleceğin önünde telc: bir kesinlik vardır. Yan· 
nın toplumu, ne Marx'ın ve Darwinellerin istedig; 
gibi sınıf ve ulusal mücadelelerin, ne de Mac Lu· 
han'ın telekomünikasyon mühendislerinden birkaç 
yıl önce düşündü� gibi, teknolojik ürünlerin ara
sındaki mücadelenin sonucu oluşacaktır. Bu top
lum, toplumsal etkileşim fI�ıannın vereceği çehreyi 
taşıyacaktır. Bu a!1:Iar ise insanlann ve kültürlerin 
aralarındaki alışverişin artışının teminatıdır, ortak 
varkalma istençlerinin son tutamaltıdır. 
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