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‹leti-fl-im dergisinin 10. say›s› ile karfl›n›zday›z. Dergimiz bilindi¤i
üzere uluslararas› konferanslarda sunulan bildirileri “bildiri” bölümünde
yay›nlamaktayd›. Ancak bu say› için bu kural› bozup ikisi de kendi çal›flma
alanlar›nda sayg›n iki hocam›z›n bildirilerini dergimizin ilk metinleri olarak
sunmay› tercih ettik. “New Beauty Icons: Freedom or Conviction to the
Human Body” bafll›kl› ilk yaz› Prof. Dr. Yasemin ‹nceo¤lu ile Yrd. Doç. Dr.
Altan Kar'a ait. Yazarlar kad›nl›k hallerinin estetik cerrahi ile somutlaflan
hallerini kad›nlarla yapt›klar› yüz yüze görüflmeler arac›l›¤›yla ortaya
ç›karmaktad›r. Görünen o ki, beden ve güzellik ile kendinden hoflnut olma
aras›ndaki iliflki, beden düzeltilmeye çal›fl›ld›kça bozulmaktad›r.
‹lk yaz›n›n ele ald›¤› görme nesnesi kad›n sorunsal›n› ikinci yaz› bir
baflka ba¤lamda sürdürmektedir. “Gözlemlerden Eylemlere: Türkiye'de
Cinsiyetçi Olmayan Bir Medyaya Do¤ru...” bafll›kl› bu ikinci yaz› Doç Dr.
Hülya U¤ur Tanr›över, Ar. Gör. Ece Vitrinel ve Ar. Gör. Ceren Sözeri
taraf›ndan kaleme al›nm›flt›r. Yaz›da medyan›n cinsiyetçi pratiklerinin
gözlemlenmesinin yan› s›ra, baflka türlü nas›l olunabilece¤i de
tart›fl›lmaktad›r. Bu iki yaz›y› ise “Nostalgia versus Feminism in British
Costume Drama” bafll›kl› Yrd. Doç. Dr. Sibel Çelik Norman'›n imzas›n›
tafl›yan yaz› izlemektedir. Norman yaz›s›nda, son yirmi befl y›l içinde
yap›lm›fl kostüm dramalar›n›, ulusal kimlik inflas›ndaki yerleri ve feminizm
ile ba¤lant›lar› aç›s›ndan elefltirmektedir. Bu üç yaz›y› kad›nlar üstündeki
güzellik bask›s›, iletiflim araçlar›n›n cinsiyet ayr›mc›l›¤› ve filmsel anlat›lar
ile feminizm aras›ndaki ba¤lant›lar gibi birbirini tamamlayan ya da
tamamlamasa bile birbirini ça¤r›flt›ran ve bir sorunsalla birlikte yer
alabilecek yaz›lar olduklar›n› düflünerek bir demet haline getirdik.
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Derginin ikinci demetini ise popüler kültür, tüketim kültürü ve görsel kültür
eksenlerinde dolaflan yaz›lar oluflturmaktad›r. Doç. Dr. Hüseyin Köse imzal› ilk
yaz› Pierre Bourdieu'den yola ç›karak kaleme al›nan bir yaz›: “‘Neoliberal
Estetik’ten ‘Habitus’a Bourdieu ve Popüler Kültür”. Köse, sosyal bilimci ile
nesnesi aras›ndaki sa¤›rlararas› diyalo¤un, popülerin anlafl›lmas› aç›s›ndan
yaratt›¤› be¤enisel-anlamsal seçkincili¤in nedeni oldu¤unu ileri sürdü¤ü
yaz›s›nda, kültürün s›n›flararas› iliflkilerin olufltu¤u yer oldu¤unu bize yeniden
ak›c› ve elefltirel bir tarzda iletmektedir. ‹kinci yaz› bir popüler kültür olgusunu,
Yabanc› Damat dizisini ele al›yor. Dr. Mehmet Y›lmaz ile Doç. Dr. Güliz Uluç'un
kaleme ald›¤› yaz›n›n bafll›¤› flöyle: “To Be a Relative to ‘the Other’: ‘Foreign
Son-in-law’”. Yaz›, ad›ndan anlafl›laca¤› üzere, 1900'lerin bafl›ndaki ulusal kimlik
infla süreçlerinin karfl› karfl›ya getirdi¤i iki ulusun mizahi tarzda bir kurgu
alan›ndaki karfl›laflmalar›n› ele almaktad›r. Üçüncü ve “Duygusal Zekâ Boyutunda
Yaz›l› Medyada Görsel Tüketim” bafll›kl› yaz›da Yrd. Doç. Dr. Sibel Onursoy
görsel kültür ile duygusal zekâ aras›ndaki iliflkiyi incelemektedir. Görsel
unsurlar›n insanlar›n alg› yap›lar›n›n oluflmas›ndaki önemine odaklanan bu yaz›da,
tüketim toplumu, görsel iletilerin al›mlanmas› ve duygusal zekân›n oluflumu ve
kullan›m› aras›ndaki ba¤lant›lar tart›fl›lmaktad›r. Bu dizinin son yaz›s› “Les valeurs
de la société de consommation: une analyse sémiologique des publicités de
presse”de ise Ar. Gör. Bar›fl Kara, hem kuramsal hem de görgül olarak tüketim
toplumu tart›flmalar›na göstergebilimsel reklam metni çözümlemesiyle aç›kl›k
getirmektedir.
Derginin son yaz›s› ise haber alma al›flkanl›klar› ile ilgili. Ar. Gör. Tezcan
Özkan Kutlu, Ar. Gör. Onur Bekiro¤lu ve Ar. Gör. fiule Yüksel Öztürk'ün birlikte
yapt›¤› bir araflt›rmaya dayanmakta: “‹letiflim Fakültesi Ö¤rencilerinin Haber
Alma Al›flkanl›klar›: Anadolu Üniversitesi ‹letiflim Bilimleri Fakültesi Örne¤i”. 311
ö¤renciyle yap›lan anket sonuçlar›na dayanarak araflt›rmac›lar, yaz›l› bas›n›n hâlâ,
en az›ndan iletiflim e¤itimi gören ö¤renciler taraf›ndan, en güvenilir haber
kayna¤› olarak görüldü¤ünü not etmektedirler.
‹yi okumalar dilerken, dergimizin bu say›s›n› yaz›lar›yla destekleyen tüm
araflt›rmac›lara ve yaz›lar›n oluflum sürecini de¤erlendirmeleriyle destekleyen
hakemlere; ama özellikle de bu say›ya gösterdikleri ilgi dolay›s›yla Prof. Dr.
Yasemin ‹nceo¤lu ile Doç. Dr. Hülya U¤ur Tanr›över'e, Ar. Gör. Ece Vitrinel'e,
Ar. Gör. Ceren Sözeri ile Ar. Gör. Bar›fl Kara'ya en içten teflekkürlerimi iletmek
isterim. Ece Vitrinel ile Tolga Çevikel'e editör yard›mc›lar› olarak gösterdikleri
tüm çabadan ve desteklerinden dolay› ne kadar teflekkür etsem azd›r. Canan
Tekdemir'e de verdi¤i tüm teknik destekten dolay› teflekkür etmek isterim.

