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B. İLETİŞİM
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE2

HAZIRLIK ÇALIŞMASI
1. Aşağıdaki soruları tahmin edelim ve cevaplayalım.
1. İletişimde kısa mesaj kullanım oranı nasıldır? Yerleştirelim.
         % 75                                       % 64
     Dünya:    Türkiye:
2. İletişimde fotoğraf ve video kullanım oranı nasıldır? Yerleştirelim.
         % 50                                       % 44
     Dünya:    Türkiye:
3. İletişimde internet kullanım oranı nasıldır? Yerleştirelim.
        % 23                                        % 22
     Dünya:    Türkiye:

OKUMA

……………: Mısırda “hiyeroglif” adında bir yazı sistemi bu-
lundu. Bu yazı, insan hayvan ve eşya şekillerinden ve bazı 
sembollerden oluşmaktaydı. Böylece yazılı iletişimin temel-
leri atıldı.

……………: Mısırlılar tarafından “papirüs” adlı kâğıt bulun-
du. Daha sonraları, 1645’te Gutenberg tarafından matbaa 
makinesi icat edildi.

……………: İngiliz Cooke ve arkadaşı tarafından elektrikli 
telgraf icat edildi.

……………: Sholes tarafından ilk daktilo makinesi icat edil-
di. Bu makineyle, yazıyla iletişimde devrim yaşandı.

……………: A. Graham Bell, elektrik telleri üzerinden ilk 
defa insan sesini iletmeyi başardı ve bu aletin adına “Tele-
fon” (Tele-Phone) yani “uzaktan konuşma” adını verdi. Bu 
buluş, sözlü iletişimin başlangıcı sayılmaktadır.

……………: Fransız Limuere kardeşler tarafından ilk sine-
ma makinesi icat edildi. Böylece görüntünün kayıt edilmesi, 
saklanması ve yeniden gösterilmesi mümkün hâle geldi. Bu 
buluş, görsel iletişimde bir devrim sayılmaktadır.

……………: İlk okyanus aşırı radyo yayını yapılmıştır. 1907 
yılında ise Kanadalı Fessenden, insan sesiyle ilk radyo yayı-
nını yapmıştır.

……………: Korn adlı Alman bilim adamı tarafından ilk faks 
makinesi icat edildi. Makine, elektrik tellerinden fotoğraf 

gönderebiliyordu.
……………: Logie Baird tarafından “uzaktan görme” anla-

mındaki televizyon (Tele-Vision) icat edilmiştir. Bu alet, in-
san yüzünün görüntüsünü radyo dalgalarıyla çok uzaklara 
gönderiyordu.

……………: J. Eckert ve arkadaşı Mauchly tarafından askerî 
amaçlı hesaplar yapmak için dünyanın ilk bilgisayarı icat 
edilmiştir. Bu alet, günümüzdeki modern bilgisayarların ba-
bası ve bilişsel iletişimin başlangıcı sayılmaktadır.

……………: Dünyanın ilk iletişim uydusu olan “Telstar” uza-
ya fırlatılmıştır. Bu uyduyla kıtalar arası konuşma, haberleş-
me ve yayın yapılması olanaklı hâle gelmiştir.

……………: Üniversiteler arası bilgi iletişiminde kullanıl-
mak üzere ARPA (daha sonra İnternet) adlı yeni bir iletişim 
sistemi gerçekleştirilmiştir. Bu sistemle, ayrı şehirlerdeki bil-
gisayarlar birbirlerine bağlanabildi. 

……………: İlk kişisel bilgisayar anlamındaki “PC” üretildi 
ve bu bugün iletişim, bir devrimi olarak kabul ediliyor.

……………: İletişimde  “www” yani “World Wide Web” icat 
edildi ve icat yaşadığımız çağa adını vererek iletişimde son 
nokta olarak görüldü.

2. İletişim araçları ne zaman icat edilmiştir? Aşağıdaki tarihleri sırasıyla yerleştirelim ve metni okuyalım.
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3. Metne göre hangi icatlar yazılı, sözlü, görsel ve bilişsel iletişimin başlangıcı olarak kabul edilmektedir?

4. Aşağıdaki kelimeleri eş anlamlıları ile eşleştirelim.
1. devrim  a. çağdaş
2. iletmek  b. inkılap
3. modern  c. simge
4. sembol  ç. ulaştırmak

5. Aşağıdaki cümleleri edilgen yapalım.
1. Bridges Adams, 1848’de ilk trenin yapımını tamamladı.
     ………………………………………………………………………….. .
2. Türkler, yüzyıllar boyu 12 hayvanlı Türk takvimini kullandı.
     ………………………………………………………………………….. .
3. Parisliler, ilk kez 1892’de yürüyen merdiveni sergiledi.
     ………………………………………………………………………….. .
4. Piri Reis, gerçeğe benzer ilk dünya haritasını çizdi.
     ………………………………………………………………………….. .
5. Neil Armstrong, aya ilk kez ayak bastı.
     ………………………………………………………………………….. .

6. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak edilgen cümleler yapalım.
1. hayranlarınca / ünlü / törenle / sanatçı / büyük / bir / anmak
     ………………………………………………………………………….. .
2. eski / adam / yaşlı / köşk / bir / tarafından / satın almak
     ………………………………………………………………………….. .
3. kadına / polis / ehliyetsiz / tarafından / ceza / yazmak
     ………………………………………………………………………….. .
4. yemek / hayırseverlerce / insanlara / kimsesiz / vermek
     ………………………………………………………………………….. .
5. insanlar / sokak / tarafından / köpekleri / duyarlı / korumak
     ………………………………………………………………………….. .

7. Aşağıdaki kelimeleri uygun boşluklara yerleştirelim.

6. Boyacı salonu ve mutfağı boyadı.
     ………………………………………………………………………….. .
7. Oyuncular yeni tiyatro oyunlarını sahneye koydular.
     ………………………………………………………………………….. .
8. Bu kütüphaneyi o kurdu.
     ………………………………………………………………………….. .
9. Öğretmenler çocuklara yeni bilgiler öğretiyorlar.
     ………………………………………………………………………….. .
10. Ali Bey akşam deniz kenarındaki restoranda
rezervasyon yaptı.
     ………………………………………………………………………….. .

ÇAYIN KEŞFİ
bakılırsa / bulundu / Çinlilerce-Çinliler tarafından / demlendi / herkesçe-herkes tarafından / içildi /

içilmiştir / kaynatılıp / soğutulmasını / tarafından / tarafından / temizlenip

Çinlilerin dediklerine ……………… yeryüzünde çay ilk kez ……………… hatta İmparator Shen Nung …………… ……………… . 
Shen Nung sağlığına aşırı derecede düşkündü. Bu yüzden, suyu ……………….. arınsın diye suyunun önceden ……………….. 
……………….. emretti.  Günlerden bir gün, dalların birinden büyük bir tutam yaprak, kaynayan suyun içine düştü. Bu im-
parator ……………….. ……………….. ve suyun kokusu ve lezzeti hoş ……………….. . Çin imparatorunun suyu artık “yabani çay” 
bitkisinin yapraklarıyla ……………….. . Yani çay oldu. Aslında ve işte o çay, bugün dünyada ……………….. ……………….. içiliyor.


