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‹leti-fl-im’in 2009 y›l›n›n son say›s›nda iki grupta toplanabilecek
yaz›lar yer almaktad›r. ‹lk grubu pazarlama iletiflimini farkl› aç›lardan ele
alan ve tart›flan yaz›lar oluflturmaktad›r. ‹kincisini ise iletiflim toplumunun
önemli sorgulama konusu gerçek ile temsili aras›ndaki iliflkiyi farkl› iki
perspektiften sorunlaflt›ran yaz›lar biçimlendirmektedir. ‹lk kategorideki üç
yaz› flöyledir: “Do¤rudan Pazarlama Reklamlar›n›n Etkisi”, “Etnik
Pazarlama ve Etnik Reklamc›l›k” ve “Odak Grup Yönetimi: Uygulamac›lar
Aç›s›ndan Bir De¤erlendirme”. ‹kinci gruptaysa iki yaz› yer almaktad›r:
“‹maj, Gösteri ve Tüketim Toplumunun Elefltirel Analizi: ‹maj Katili” ve
“Gerçekle Yak›n ‹liflkiler: Mike Leigh Filmleri”. Say›m›z›n bildiri k›sm›nda
ise “Osmanl› ‹mparatorlu¤u ve Türkiye'nin ‹tibar Sembolü Olarak Lale
Figürü: Kültürleraras› Siyasi Kimlik Geçisine Göstergebilimsel Bir
Yaklafl›m” bafll›kl›, Yrd. Doç. Dr Nebahat Akgün Çomak ile Yrd. Doç. Dr.
Elgiz Y›lmaz imzal› bir yaz› bulunmaktad›r.
‹lk grubun ilk yaz›s› olan “Do¤rudan Pazarlama Reklamlar›n›n
Etkisi”nde Doç. Dr. Nurhan Babür Tosun, do¤rudan pazarlaman›n
bütünleflik pazarlama iletiflimindeki yerini ve önemini vurgulamaktad›r.
Do¤rudan pazarlama yöntemlerinin neler oldu¤unu tart›flan yazar,
pazarlama reklamlar›n›n temel ifllevini bu yöntemlerle birlikte düflünmeye
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açmaktad›r. Bu ba¤lamda, pazarlama reklamlar›n›n etkisinin sorunsallaflt›r›lmas›nda bu reklamlar›n üniversite ö¤rencileri üstündeki etkisi örnek
al›narak tart›flma geniflletilmektedir. “Etnik Pazarlama ve Etnik Reklamc›l›k”
bafll›kl› ikinci yaz›da Ar. Gör. Bar›fl Kara ile Ar. Gör. R. Gülay Öztürk, pazarlama
alan›n›n geçirdi¤i yeni dönüflümlere ba¤l› olarak, müflteri odakl› reklamc›l›k
aç›s›ndan etnik reklamc›l›k türü hakk›ndaki geliflmeleri bu konuyla ilgili çal›flmalar›
inceleyerek serimlemeye çal›flmaktad›rlar. Yazarlar, reklamlar›n hedef kitlelerine
kültürel kimliklerini de dikkate alarak seslenmelerinin, pazarlama ve reklamc›l›k
aç›s›ndan vazgeçilmez bir göndergeye dönüfltü¤ünü göstermektedirler. Bu
grubun son yaz›s› olan “Odak Grup Yönetimi: Uygulamac›lar Aç›s›ndan Bir
De¤erlendirme”de Ar. Gör. fiafak fiahin, Yrd. Doç. Dr. H. Kemal Suher ve Prof.
Dr. Ali At›f Bir, bir araflt›rma yöntemi olan odak grubu yönetimine yönelik
tutumlar› incelemektedirler. Yazarlara göre, söz konusu yöntem reklam ajanslar›
ile araflt›rma flirketleri taraf›ndan farkl› flekillerde kullan›lmaktad›r. Araflt›rma
sonuçlar›nda 91’i reklam ajans› ve 61’i araflt›rma flirketi çal›flan› olan toplam 156
kiflinin bu araflt›rma yöntemi konusundaki tutumlar›n›n farkl› oldu¤u, ajans
çal›flanlar›n›n daha elefltirel bir tutum sergiledi¤i ortaya ç›km›flt›r.
‹kinci grubun ilk yaz›s› olan “‹maj, Gösteri ve Tüketim Toplumunun
Elefltirel Analizi: ‹maj Katili”nde Doç. Dr. Süreyya Çak›r, Behiç Ak’›n ‹maj Katili
adl› oyun metnini gösteri ve tüketim toplumu aç›s›ndan okumaktad›r. Behiç Ak
söz konusu yap›t›nda tüketim ve gösteri toplumu elefltirisini dile getirmektedir.
Yazar da bu elefltiri ile iletiflim bilimleri alan›ndaki ayn› olguya yönelik olarak
gelifltirilen elefltirileri birbirlerine paralel olarak tart›flmaktad›r. Grubun ikinci yaz›s›
“Gerçekle Yak›n ‹liflkiler: Mike Leigh Filmleri”nde Yrd. Doç. Dr. Sibel Çelik
Norman, Mike Leigh’in filmlerine yöneltilen elefltirileri tart›flarak, yönetmenin
filmsel unsurlarla, özellikle de karakterlerin, iliflkilerinin ve diyaloglar›n›n
yap›lanmas›yla “gerçekbenzerli¤i” yakalad›¤› yönünde bir argüman ileri
sürmektedir. Yaz›, Leigh filmleri ba¤lam›ndaki tart›flman›n, sanat ve temsil
aras›ndaki iliflkiyi ele alacak flekilde geniflletilmesi gerekti¤ini önermektedir.
‹leti-fl-im’in bildiri k›sm›nda yer alan “Osmanl› ‹mparatorlu¤u ve
Türkiye'nin ‹tibar Sembolü Olarak Lale Figürü: Kültürleraras› Siyasi Kimlik
Geçisine Göstergebilimsel Bir Yaklafl›m” bafll›kl› yaz›da ise Yrd. Doç. Dr.
Nebahat Akgün Çomak ile Yrd. Doç. Dr. Elgiz Y›lmaz, lale simgesi ba¤lam›nda
Osmanl› ve Türkiye tarihinin yeniden konumland›r›lmas›n›n izini sürmektedirler.
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Hollanda’n›n Amsterdam flehrinde, 13. Uluslararas› ‹tibar ve Güç Konferans›’nda
sunduklar› bu bildiride yazarlar, lale simgesinin tarihselli¤ini dikkate alarak siyasi
kimlik ba¤lam›nda üstlendi¤i iletiflimsel rolü aç›mlamaya çal›flmaktad›rlar. Lale,
yüzy›llar› aflarak üstlendi¤i kültürleraras› itibar rolü ba¤lam›nda söz eylem
kuram›na dayand›r›larak göstergebilimsel olarak incelenmektedir.
‹yi okumalar dile¤iyle…

