Sunufl

‹leti-fl-im’in 12. say›s› medya tarihinin dününe uzanan ve bugününü
sorgulayan iki çal›flma ile bafll›yor. “New Liberalism of Forum Journal in
the 1950s” bafll›kl› yaz›s›nda Burak Özçetin, 1954 y›l›nda kurulan Forum
Dergisi’nin hedefleri do¤rultusunda dönemin muhalif siyasi partileriyle
kurdu¤u organik ba¤›, dergide 1954-1960 y›llar› aras›nda yay›nlanm›fl
40’dan fazla makale üzerinden göstermekle kalm›yor; Forum’un 1960
sonras› siyasal ve anayasal rejime ilham kayna¤› oldu¤u tezini de ortaya
koyuyor. Meltem Cemilo¤lu Altunay ise popülerlikte di¤er sosyal
paylafl›m a¤lar›n› geride b›rakan mikro-blog sitesi Twitter’a odakland›¤›
“Gündelik Yaflam ve Sosyal Paylafl›m A¤lar›: Twitter ya da ‘P›t P›t Net’”
isimli çal›flmas›nda, Twitter’›n siyasal yaflamla de¤il, gündelik yaflamla
ba¤lar›n›n izini on aktif kullan›c› üzerinden sürüyor ve söz konusu iliflkinin
ilk bak›flta varsay›labilece¤i kadar tek tip olmad›¤›n›, kullan›c›lar›n her
birinin farkl› kullan›m pratikleri gelifltirip benimsedi¤ini gözler önüne
seriyor.
Bu say›n›n bir özelli¤i de; susturulmufl olan› konuflur, görünmeyeni
görünür yapma çabalar›yla Türk sinemas›n›n arka fonunu ön plana
ç›karmaya giriflen iki yaz›y› biraraya getirmesi. Bu çal›flmalardan “Breaking
the Female Silence in the New Cinema of Turkey: A Case Study of Film
Reception” adl› ilkinde Özlem Güçlü; Eflk›ya (Turgul, 1996), Masumiyet
(Demirkubuz, 1997), Gemide (Akar, 1998), 9 (Ünal, 2002) ve Bulutlar›
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Beklerken (Ustao¤lu, 2003) filmlerinin sessiz kad›nlar›n›, bu filmleri izleyen befl
kad›n›n a¤z›ndan konuflturuyor ve 1990’l› y›llar›n ortalar›ndan itibaren Türk
sinemas›nda sahne alan bu yeni kad›n temsil formunun dillendi¤inde, kad›nlar›n
perdede neyi görmek istemediklerinin ifadesine dönüfltü¤ünü gösteriyor. Yrd.
Doç. Dr. Zeliha Hepkon ve Yrd. Doç. Dr. Oya fiak› Ayd›n ise “Türk Sinemas›n›n
Görünmeyen Öznesi: ‹flçiler” bafll›kl› çal›flmalar›nda Türk sinemas›n›n, gerçek
sorunlar› ve mücadeleleri ba¤lam›nda temsil edildikleri s›n›rl› say›da örnek
d›fl›nda hep geri planda kalan iflçi-kahramanlar›n›, 1950’lerden günümüze genifl
bir filmografi içinden tek tek bulup ç›kar›yor ve bu arka plana itiliflin nedenlerini
“orta s›n›flaflma” yaklafl›mlar›n›n kültürel sonuçlar›n› merkeze alarak tart›fl›yor.
Dergimizin son yaz›s› da Yrd. Doç. Dr. Tu¤çe Gürel’in “Sanayi
Kurulufllar›n›n Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlay›fl›n›n ‹ncelenmesine Yönelik
Bir Araflt›rma: Kocaeli ‹li Sanayi Kurulufllar› Örne¤i” isimli çal›flmas›. Kurumsal
sosyal sorumlulu¤un Türkiye’de henüz anlafl›lamad›¤› ve gerçek anlam›yla
uygulanamad›¤›n› ileri süren Gürel’in Kocaeli’nde faaliyet gösteren befl sanayi
kuruluflunun sosyal sorumluluk anlay›fllar›n› inceledi¤i çal›flmas›n›n önemi,
örnekleminin ilk iki s›ras›nda yer alan kurulufllar›n ‹stanbul Sanayi Odas› (‹SO)
verilerine göre Türkiye’nin en büyük iki sanayi kuruluflu olmalar›.
Okumalar›n›z›n yeni çal›flmalara ilham vermesi dile¤iyle…
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