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‹leti-fl-im'in bir y›l› sonland›ran, yeni bir y›l› haber veren bu say›s›n›,
içinde yaflad›¤›m›z yeni teknoloji bollu¤uyla zihinsel olarak hesaplaflmak
istercesine, bir edebiyatç›n›n edebi bir uzamdan, roman›n kurgusal
uzam›ndan bize aktard›¤› matbaan›n ve kitab›n ortaya ç›k›fl öyküsüyle
açmay› uygun gördük. Sinem Gürsoy'un "19’uncu Yüzy›lda Kitab›n
Öyküsü: Balzac'›n Gözünden Matbaalar ve Ka¤›t" bafll›kl› yaz›s›, Balzac'›n
Sönmüfl Hayaller bafll›kl› roman›nda bilgi ça¤› ya da iletiflim ça¤› gibi
isimlerle and›¤›m›z ça¤›m›z›n bir tür do¤ufl anlat›s›yla karfl›laflt›r›yor bizi. Bu
nedenle bilgi ve teknoloji yo¤un ça¤›m›z› bir tür an›msama edimine davet
ediyor sanki. Bunun yan› s›ra, yaz›da Balzac'›n kitap ve hammaddesi ka¤›t
üstüne incelikli ve derinlikli gözlemlerine dayand›rd›¤› sosyolojik
düflünümleriyle de karfl›lafl›yoruz. Matbaan›n keflfinin ve kitaplar›n
bas›lmas›n› olanakl› k›lmas›n›n, bununla ba¤lant›l› olarak da tan›ma ve
bilme deneyiminin görece kitleselleflmeye bafllamas›n›n yaratt›¤›
toplumsall›k biçimleri daha özgürlükçü ve demokratik aç›l›mlar› da
beraberinde getirmifltir. Yaz›da ele al›nan Balzac'›n matbaa, kitap ve
yay›nc›l›k hammaddeleri üstüne dile getirdikleri, belki de bugün bizim
teknoloji dolay›ml› iletiflim etkinlik ve deneyimlerimizi araçlar›n teknik
performanslar›n›n ötesinde de¤erlendirme ve yorumlama e¤ilimimizi
güçlendirecek bir düflün evreninin önemli unsurlar› olarak görülebilir.
Günümüzün teknoloji ve bilgi yo¤un ça¤›n›n Balzac dönemindeki
iletiflimsel bulufllar›n yaratt›¤› sonuçlar› yarat›p yaratmad›¤› tart›flmas› ise
aç›k ve sürdürülmesi gereken bir tart›flmad›r.
Bu tart›flman›n bir aya¤›n› internet dolay›ml› iletiflim etkinlikleri
ba¤lam›nda gündeme getirmekteyiz. Yeni iletiflim teknolojilerinin
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peygambervari söylemlerle oluflturulmufl söyleni internet ile yazarl›k aras›ndaki
ba¤› tart›flmaya ya da izlemeye Funda fienol Cantek ve Levent Cantek'in “'Art›k
Ben de Bir yazar›m' Milliyet Gazetesi Blog Sayfas› ve Blog Yazarl›¤›” bafll›kl›
yaz›s› vesile olmas›n› diliyoruz. ‹nternetin ilk yayg›n kullan›m anlar›nda mesle¤i
yazarl›k olanlar›n okurlar›yla eflanl› eser yaratma süreçleri gözlerimizi faltafl› gibi
açt›rm›fl, deneyimin biricikli¤i içimize nefle saçm›flt›. Bu ilk buluflma anlar›n›n
heyecan› hâlâ varl›¤›n› korusa da, özellikle iletiflim deneyimleri alan›nda yeni
iletiflim teknolojilerinin açt›¤› ufuklar›n alternatif olana pek yaflam imkân›
tan›mad›¤› yönlü karamsarl›¤› da yaflamaya bafllad›k. "Art›k Ben de Bir Yazar›m"
bu ilk çoflku an› deneyimini birebir yaflayanlar aç›s›ndan çok iyi ifade etmektedir.
En s›radan olan›n bir saniyeli¤ine star olmas› ne kadar mümkün ise, ayn› flekilde
bir anl›¤›na ya da süreli¤ine yazar olmak da art›k her ölümlü insano¤lunun sahip
olabilece¤i bir deneyime dönüflmüfltür. Ancak ideolojik dengeleri yerinden
oynatman›n o içburkutucu zorlu¤u karfl›m›za ç›kt›¤›nda, flunu görüyoruz: Milliyet
gibi bir yay›n organ›nda s›radanl›¤› aflarak blog yazar› olmak, yazarlara benbilmifllik halleri yaflat›rken bir de düflünsel olarak alternatifsiz bir s›radanl›¤›egemenli¤i yeniden üretmektedir.
‹letiflim süreçlerine bu süreçlerin simgeselini üretecek ve infla edecekler
olarak kat›lacak iletiflim fakültesi gazetecilik bölümü ö¤rencilerinin bu evreni nas›l
anlamland›rd›klar›n› ve orada kendilerini nas›l konumland›rd›klar›n› ‹ncilay Cangöz
ve Hakan Ergül'ün "Okulun Penceresinden: Gazetecilik Ö¤rencilerinin Bar›fl
Kültürü ve Kültürel Çeflitlilik Kavray›fllar›" bafll›kl› yaz›yla birlikte de¤erlendirme
f›rsat›n› bulaca¤›z. ‹letiflim fakültesi ö¤rencilerinin ço¤u, di¤er sosyal bilim dallar›
ö¤rencilerinden farkl› bir profile sahiptir; toplumsal de¤iflim ve dönüflümlere
belki de ald›klar› e¤itim nedeniyle daha duyarl›d›rlar. Her ne kadar kaba olsa da
bu yapt›¤›m saptaman›n izdüflümlerini Anadolu, Ege ve ‹stanbul üniversitelerinin
iletiflim fakültelerinin gazetecilik bölümlerinde e¤itim gören ö¤rencilerin
söylemsel evrenlerinde görmek mümkündür. ‹ncilay Cangöz ve Hakan Ergül,
görüfltükleri gelece¤in gazeteci adaylar›nda, demokrasi ve ço¤ulculuk yanl›s› bir
zihniyetin yayg›n oldu¤unu söylemektedirler. Ancak Türk toplumuna musallat
olan hastal›¤›n, hiçbir fley de¤iflmez, her fley oldu¤u gibi sürer anlay›fl›n›n iletiflim
ö¤rencilerine de bulaflm›fl oldu¤unu görmekteyiz. Yazarlar, bu ö¤rencilerin üyesi
olmaya aday olduklar› gazetecilik mesle¤inin ve iflleyiflinin ça¤d›fl›l›¤› karfl›s›nda
yaflad›¤› hayalk›r›kl›¤›n›n ö¤retici bir yan›n›n da olabilece¤ini ileri sürmektedirler.
Do¤rusu tarih boyunca böylesine ideallefltirilmifl bir meslek alan›n›n bu kadar
derin bir flekilde ekonominin mant›¤›na teslim oluflu karfl›s›nda iletiflim
meslekleri e¤itmenlerinin alaca¤› tek konumun etik bir konum olabilece¤ini
tart›flmak gerekmektedir. ‹yi reklamc›, iyi pazarlamac› ve iyi dizi filmci
yetifltirmek, yani piyasan›n ekonomik taleplerine yan›t vermek üzere e¤itim
politikalar›n› yönlendiren e¤itim kurumlar›n›n mensubu olmak epey sa¤lam bir
etik durufl gerektirmektedir.
Vakur Kayador ile Özgül Birsen "‹letiflim E¤itimcilerinin ve Ö¤rencilerinin
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Perspektifinden Kamusal Yay›nc›l›k Örne¤i Olarak TRT Radyoculu¤u" bafll›kl›
yaz›lar›nda iletiflim teknolojileri ça¤›na radyonun özellikle de kamusal radyolar›n
nas›l meydan okudu¤unu dile getirirken, iletiflim ö¤rencilerinin yukar›da sözünü
etti¤imiz de¤iflmez düzen kavray›fl›n›n aksine de¤iflmifl, özelleflmifl ve özelleflti¤i
ölçüde de ticarileflmifl radyo yay›nc›l›¤›n›n karfl›s›na de¤iflmez bir de¤er olarak
kalite simgesi kamusal radyo yay›nc›l›¤›n› koymaktad›rlar. ‹letiflim sektörünün
ticarileflmesinin ve ekonomiye teslim olmas›n›n alternatifleri olamaz m›?
Sermaye ba¤›ml› yay›nc›l›k denetiminden kurtuldu¤unda bir yay›n organ›
alternatif bir yay›nc›l›k yapabilir mi? Ceren Sözeri bu sorular›n yan›tlar›n›
"Türkiye'de Ba¤›ms›z Haber Dergicili¤inin Ekonomik Sorunlar›: Nokta Dergisi
Örne¤i" bafll›kl› yaz›s›nda bulmaya çal›flmaktad›r. Haber dergilerinin sahipli¤inde
ticari kayg›n›n de¤il de siyasi prestij kayg›s›n›n ön planda oldu¤unu düflünen
yazara göre, dergicilik de tekelleflme ve yo¤unlaflma e¤ilimlerinin nesnesine
dönüflmüfltür. Ancak, Kas›m 2006 - Nisan 2007 tarihleri aras›nda ba¤›ms›z bir
yay›n organ› olarak yay›n dünyas›nda yer alan Nokta dergisi, bu tekelci yap›dan
kurtulundu¤unda ve maddi olan›n içeri¤i belirlemedi¤i durumlarda çoksesli bir
yay›nc›l›¤›n mümkün oldu¤unu göstermifltir. Ama bu dergi de Türkiye'nin yap›sal
sorunlar›na tak›lm›fl, ekonomik ve siyasi nedenlerle kapat›lm›flt›r. Nokta'n›n
kapat›lmas› iletiflim profesyoneli olmaya aday iletiflim ö¤rencilerinin yaflad›klar›
hayalk›r›kl›¤›n›n gerçek nedenlerinden biri olarak üstünde düflünülmesi gereken
bir yak›n ça¤ Türkiye olgusudur. "Farkl› düflün ve yorum tarzlar›na egemen tarzlar
ne zaman böylesine ça¤›n d›fl›nda kalm›fl yöntemlerle hay›r diyemecek"
beklentisi ve umudu içinde oldu¤umuzu belirtmek isteriz.
Derin dönüflümleri beklerken flimdilik teknik olanaklar›n yaratt›¤›
dönüflümlerle yetinmeye devam ediyoruz. Örne¤in kurumsal iletiflim aç›s›ndan
yeni teknolojiler önemini seçilmifller ve temsilcileri aras›ndaki iliflki biçimlerinde
hissettirmeye bafllam›flt›r. Yeni iletiflim teknolojisi internetin sa¤lad›¤› olanaklar›n
iki farkl› ülkeye ait iki büyük kent belediyesi taraf›ndan nas›l kullan›ld›¤›n› P›nar
Eraslan, ‹dil Say›mer ve Zafer Arda'n›n "Belediyelerin Kurumsal Web Sitesi
Kullan›m› Üzerine Bir ‹nceleme: Londra Büyükflehir Yönetimi ve ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi Web Sitesi Ana Sayfalar›n›n Karfl›laflt›r›lmas› Bafll›kl›"
yaz›lar›nda ele almaktad›rlar. ‹ki web sitesi bu yaz›da, teknik-tasar›msal
benzerlikleri ve farkl›l›klar› aç›s›ndan ele al›nm›flt›r.
Asl›nda tüm sözünü etti¤imiz yeni iletiflim teknolojileri ve kültür
düzlemindeki dönüflümleri daha genel bir ekonomik-kültürel küresel dönüflüm
ba¤lam›na yerelfltiren Ali Ergur ile Ece ‹nanç, dergimizin hakemli de¤erlendirme
sürecine dâhil etmeden yay›nlad›¤›m›z 10. Sosyal Bilimler Kongresi için
haz›rlad›klar› ve sunduklar› ‘bildiri’de oldukça önemli buldu¤umuz konular›
tart›flmaktad›rlar. Radikal Gazetesi'nin pazar eki Radikal ‹ki'de bolca üstünde
durulan Türkiye ve dizileri konusu "Küresel Karmafl›kl›k Karfl›s›nda ‹ndirgeyici
Aç›klama fiemalar› Olarak Siyasi ve Ruhani Televizyon Dizileri" bafll›kl› yaz›da ele
al›nmaktad›r. Yazarlar siyasi ve dini içerikli dizilerin Türk insan›n›n küreselleflme
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yüzünden yaflad›¤› anlamsal belirsizlik bulutlar›n› da¤›tt›¤›n› ileri sürmektedirler.
Yazarlar›n ifadesiyle günümüzün karmafl›k gerçekli¤i bu popüler kültür ürünleri ile
basit anlam çerçeveleri içine s›¤d›r›lmaktad›r. Dizi enflasyonunu acaba popüler
kültür ürünlerinin bu sa¤alt›c› ifllevinde mi aramak gerekir? Küreselleflmenin
yerel kültür yap›lar›n› nas›l etkiledi¤ini Vildan Mahmuto¤lu "Yeni Yerel Kültürel
Kimliklerin TV Dizileri Üzerinden Gösterimi: F›rt›na" bafll›kl› yaz›s›nda ele
almaktad›r. Yaz› bize bir yandan Karadeniz insan›, kültür ve tüketim yap›lar›
üstünde küresel kültür ve tüketim ürünlerinin hangi anlamda etkili oldu¤unu
gösterirken, di¤er yandan da yerel olma tarzlar›n›n küresel davran›fl ve zihniyet
yap›lar›na nas›l bu yap›lar› dönüfltürmeye çal›flarak eklemlendi¤ini göstermeye
çal›flmaktad›r.
2007’nin son yaz›s› sinema-film elefltirisi alan›na ait. Sanat olan› sanki biraz
sona saklam›fl gibi olduk. Sibel Çelik Norman'›n "The Rocondite Revolution in
Film Criticism, 1955-1970" bafll›kl› çal›flmas›, önemli Frans›z film elefltirisi dergisi
Cahiers du Cinéma'n›n önemli elefltirmenlerinin söylem evrenlerinden yola
ç›karak 1950'li y›llar ile 1960'l› y›llar aras›ndaki film elefltirisi alan›ndaki zihniyet
dönüflümünü göstermeye çal›flmaktad›r. Frans›zca e¤itim veren Galatasaray
Üniversitesi'nin ‹letiflim Fakültesi'nin üç dilde yaz› kabul eden dergimizin tek
yabanc› dildeki yaz›s›, ‹ngilizce; ve üstüne üstlük Frans›z düflün evrenine ait ve
Frans›z dilinde geliflmifl kuramsal tart›flmalar› bize ‹ngilizce'den ulaflt›r›yor.
Gelecek say›da daha fazla Frans›zca yaz› yay›nlayabilmek umuduyla, iyi okumalar
ve iyi y›llar dileriz. Derginin bu hali almas›nda eme¤i geçen tüm meslektafllar›m›za da içten teflekkürlerimizi iletmek isteriz.

