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‹leti-fl-im'in 2008 y›l›n›n son say›s› ile yeniden karfl›n›zday›z.
Dergimizin TÜB‹TAK'a ba¤l› sosyal bilimler veri taban›nda taranmaya
bafllad›¤› haberini dergiye eme¤i geçen herkes ile paylaflmak isteriz. Bu
baflar›n›n yan› s›ra ulusal veri taban›nda taranan dergimizin gelece¤ine dair
baz› kayg› ve aç›l›mlar› da hem yazarlarla hem okurlarla paylaflmak
gerekti¤ini düflünüyoruz. Öncelikle uluslararas› veri tabanlar›na dahil
olmak için çal›flmalar›m›z›n sürdü¤ünü iletelim. Bu tür veri tabanlar›n›n
dergilerin bilimsel tan›nm›fll›¤› için ne kadar önemli oldu¤unu her sosyal
bilimci takdir eder. TÜB‹TAK'a ba¤l› ULAKB‹M'in Kas›m ay› içinde
Ankara'da düzenledi¤i toplant›da tart›fl›lan konular›n bu ba¤lamda önemli
aç›l›mlar› dikkate sundu¤unu düflünüyoruz. Sosyal bilim alanlar›nda yay›n
hayat›na devam eden dergilerin, ulusal ve uluslararas› tan›nm›fll›¤› ve
kalitesi, bu dergilerin akademik kariyerin her aflamas›ndaki araflt›rmac›lar
taraf›ndan araflt›rmalar›n› ve yaz›lar›n› yay›nlayacaklar› yay›n organlar›
olarak kabul görmesine ba¤l›d›r.
Dolay›s›yla, iletiflim bilimleri ve di¤er sosyal bilim dallar›nda çal›flan
ve akademik kariyerinin doçentlik ve profesörlük evresinde bulunan
araflt›rmac›lar›, genç araflt›rmac›lar› katk›lar›yla desteklemeye ve kendi
yapt›klar› çal›flmalar› da dergimize göndermeye davet ediyoruz. Bu
davetimizi öncelikle kendi fakültemizin ard›ndan kendi üniversitemizin
de¤erli hocalar›na yönelik olarak yineliyoruz. Görünen o ki, Türkiye'deki
sosyal bilim dergileri sadece akademik kariyerinin bafl›ndaki araflt›rmac›lar›n ilgi oda¤› olmaktad›r. ‹kinci bir kayg›, Türkiye'de farkl› nedenlerle
geliflemeyen kendi ürettiklerimize referans verme al›flkanl›¤›n›n yerlefle-
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memifl olmas›d›r. Özellikle de sosyal bilimler alan›ndaki Anglosakson evrenin
d›fl›ndan bu evrene dahil olacak dergileri yaflatacak olan referans sistemi
oldu¤una göre, dergilerimizin uzun ömürlü olmas› için kendimize referans
sistemini gelifltirmemiz gerekmektedir. Türkiye'de hiçbir fley yaz›lmam›fl ve
düflünülmemifl gibi yapmaktan (bunlar›n kalitesi tart›fl›l›r olsa bile) art›k hepimizin
vazgeçmesi gerekli gibi görünmektedir.
Bu kayg›lar› ve gereklilikleri paylaflman›n ard›ndan dergimizin bu say›s›n›n
gerçekten yo¤un oldu¤unu söylebiliriz. Derginin ilk dört yaz›s› sinema ve
televizyon gibi iki önemli kitle iletiflim arac›n›n etraf›nda ça¤›m›z›n farkl› olgu ve
sorunlar›n› ele al›yor. Yrd. Doç. Dr. Sibel Çelik Norman "Miyazaki and the West:
A Comparative Analysis of Narrative Structure in Animated Films for Children"
bafll›kl› ilk yaz›da, ünlü ve yetenekli Japon sinemac› Hayao Miyazaki'nin filmleri
ile Walt Disney'in çizgi filmlerini anlat› yap›lar› aç›s›ndan karfl›laflt›rmaktad›r.
Yazar›n da belirtti¤i gibi Japon sinemac›, asl›nda yetiflkinlerin zekâs›n› incelikli bir
flekilde selamlayan ve cezbeden bir sinemac› niteli¤ine sahiptir. Hayao Miyazaki,
dünyan›n kültürleraras› anlat› egemenli¤i yar›fl›nda tafllar›n yerinden oynad›¤›n›n
en semptomik kan›tlar›ndan biridir. Sinemas› ve dünya görüflü aç›s›ndan Bat›'n›n
klasik anlat› yap›s›n› yerinden etmenin yan› s›ra, Uzakdo¤u'nun hem dünya
siyasetinde hem de dünya ekonomisinde geldi¤i yerden farkl› bir kültür
söyleminin inflas›n›n art›k mümkün oldu¤unu göstermektedir.
Miyazaki sinematografik kurgusu, tekni¤i ve anlat›s›yla evrenin bugün
geldi¤imiz aflamas›nda insanl›¤›n içinde debelendi¤i tözel sorunlar› imgelemin
s›n›rlar›n› hiçe sayacak bir özgünlükle dile getirmektedir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda,
bir auteur sinemas› olarak ele al›nabilecek Miyazaki filmlerinin gelecekte de
araflt›rma ve sorgulamalara konu olaca¤›n› kestirmek güç de¤ildir. Ayr›ca kendisi
bu ilgiyi fazlas›yla hak etmektedir. Miyazaki filmlerinde, insan ile do¤a, gerçek ile
hayal, insan ile hayvan ve bitki aras›ndaki s›n›rlar bilinçalt›n›n muhteflem
derinli¤inde birbiriyle sürekli içiçe geçerek dans etmektedir. Do¤al olarak bu
yap›y› ne anlat›sal ne de imgesel olarak Bat› kaynakl› yayg›n genifl kitlelere hitap
eden çizgi filmlerde bulmak güçtür.
Benzer bir durumu, yani anlamsal ve deneyimsel tekdüzeli¤i ama ayn›
zaman da varoluflsal olmazsa olmaz s›radanl›¤›m›z› ça¤›m›z›n ölümcül kutusu
televizyonla her gün deneyimliyoruz. Derginin ikinci yaz›s› olan "Televizyondaki
Canl› Yay›nlarda Zaman Kavram›n›n Yap›land›r›lmas›" bafll›kl› yaz›s›nda Yrd. Doç.
Dr. Hakan U¤urlu, televizyon, izleyici ve zaman kavram› aras›ndaki ba¤lant›lar›
tart›flmaktad›r. Nesnel zaman›n öznelleflmesinin arac› olarak canl› yay›nlar›
incelemesinin merkezine alan U¤urlu, zaman geçirme prati¤ini ve bunun psiflik
olarak nas›l deneyimlendi¤ini etrafl›ca tart›flmaktad›r. Ayr›ca sinema ile elektronik
ekran ya da televizyon aras›ndaki görüntü ve kurgu iliflkisi ba¤lam›nda yazar,
ilkinin geçmiflin görüntüsünün, ikincisininse flimdinin görüntüsünün uzam›
oldu¤unu ileri süren fikirlere de¤inmektedir. Söz konusu de¤inilerde, anlat›lar
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evreni ve kurgunun gücü, teknik mükemmelleflmenin olanaklar›n› kendi yarar›na
kullanma becerisi küçümsenemeyecek modern masal anlat›c› ve eflzamanl›
televizyon gibi "ne oldu¤unu anlayamad›¤›m›z alet"te bir araya geldi¤inde,
anlat›lan ve canl› olarak yay›n› yap›lan zaman›n nas›l bir zaman oldu¤u sorusunun
yan›t›n› kimi aç›l›mlarla bu yaz›da bulmak mümkündür.
"Televizyon Haberlerini Okumak: Çocuk ‹zleyicilere Göre Televizyon
Haberlerinden Yans›yan Türkiye" bafll›kl› yaz›s›nda Yrd. Doç Dr. ‹zlem Vural,
çocuk izleyiciler ile haber içeriklerini alg›lama yap›lar› aras›ndaki ba¤lant›lar›
kurmaya çal›flmaktad›r. Haberin "gerçek olma" iddias›n› esas alan yazar, bu
gerçekler evrenini çocuklar›n nas›l alg›lad›¤›n› bir ilkö¤retim okulunda yapt›¤›
araflt›rma ile bize sunmaktad›r. Çocuklar›n hem Türkiye alg›lar› hem de duygusal
zeka yap›lar› ile haberler aras›ndaki iliflkiler ayr›ca medyaokuryazarl›¤›
perspektifinden tart›fl›lmaktad›r. Bu k›sm›n son yaz›s›nda Yrd. Doç. Dr. Suat
Sungur "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun Özerkli¤ine Dair Yeni
Düzenlemeler ve Yeni Tart›flmalar" bafll›kl› yaz›s›nda pandoran›n kutusunu
yay›nc›l›k anlay›fl› aç›s›ndan sorgulamaktad›r. Öncelikle yeni yasal düzenlemeler
ba¤lam›nda TRT'nin özerkli¤i sorunsal›n› yeniden ele al›p, yeni argümanlar ileri
sürmektedir.
Yrd. Doç. Dr. Semra Akdemir "Uluslararas› Enformasyon Ak›fl›: Kavramsal
Bir Çözümleme" bafll›kl› yaz›s›nda bu konuya dair geliflmeleri küreselleflme
öncesi dönemden küreselleflme sonras› döneme de¤inen tarihsel-kavramsal
perspektife yerlefltirerek, günümüzdeki küresel enformasyon ak›fl›n›n "karfl›ak›fllar" deyiminin de içerdi¤i imayla alternatif boyutlar› üstünde durmaktad›r.
Yazar farkl› kuramsal ve kavramsal durufllar›n uluslararas› enformasyon ak›fl›
olgusunu anlamak için diyalog içinde olmas› gerekti¤i argüman›n› ileri
sürmektedir. Bu argüman her ne kadar yerinde ise de, Bat› düflün evreninde
uluslararas› haber ak›fl› (di¤er kültür ürünlerinin dolafl›m›) ve bunun kültürlerin
birbirlerini alg›lama biçimleri üstündeki etkisi konusunu kavramlaflt›ran
düflünürlerin ço¤u (buna John Tomlinson da dahildir), ideolojik ve siyasi içerimleri
aç›s›ndan uluslararas› arenadaki güç iliflkilerini kavramlaflt›ran kavramlar› bir
kenara atmaktan yana görünmektedirler. Bu düflün evreninde Bat› modernli¤inin
yay›lma biçimlerinin Bat›'n›n kültürel etkisinin nedeni oldu¤u ve dolay›s›yla
kültürleraras› iliflkilerin art›k Kuzey ile Güney aras›ndaki bir tahakküm "anlat›s›"
içinde anlafl›lamayaca¤›n› vurgularlar. Bu vurgudan yana olmayan iletiflimci ya da
sosyal bilimci yok denecek kadar azd›r. Frankofon evrenden en az›ndan iletiflim
bilimci Dominique Wolton ile tarihçi ve felsefeci Tzvetan Todorov'u örnek
vermek olas›d›r; antropolog Arjun Appadurai'› da bu aç›dan an›msamak gerekir.
Doktora ö¤rencisi Ceren Bilgici ile Yrd. Doç. Dr. Kerem R›zvano¤lu
“L'évaluation des pratiques de lecture dans la presse en ligne : du journal-papier
au journal sur Internet” bafll›kl› yaz›lar›nda yeni iletiflim teknolojilerinin gazete
okurlar›n›n okuma pratiklerini dönüfltürüp dönüfltürmedi¤ini sorgulamaktad›r. Bu
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sorgulamay› Le Monde gazetesinin hem bas›l› hem de elektronik versiyonunu
okuyan ö¤rencilerle yapt›klar› görüflmelerle ampirik olarak yapmaktad›rlar.
Yaz›lar›nda bu konudaki literatürü de serimleyerek bak›fl aç›lar›n› sarihlefltiren iki
yazar, oluflmakta olan yeni bir iletiflim arac› ile kurulan yeni iliflki tipini ayr›nt›lar›yla
örneklendirirken, “eski” okuma pratiklerinin de hâlâ varl›¤›n› korudu¤una iflaret
etmektedir.
Yeni iletiflim teknolojilerinin ekonomik, kültürel ve politik varl›klar›
çepeçevre kuflatt›¤›n›n iki kan›t› olarak, Yrd. Doç. Dr. Mesude Canan Öztürk ve
Ö¤r. Gör. Mine Ayman'›n “Türkiye’de Özel Sektör ve Sosyal Sorumluluk
Projeleri” bafll›kl› yaz›s› ile Yrd. Doç. Dr. Banu Baskan Karsak'›n “Web Sitelerinin
Kurumsal Kimlik Aç›s›ndan De¤erlendirilmesi: En Be¤enilen 20 fiirket Üzerine Bir
Analiz” bafll›kl› yaz›s›n› verebiliriz.
‹lk yaz›da birer ekonomik varl›k olan flirketlerin sosyal sorumluluk
projelerine gösterdi¤i ilgi ve bunun nedenleri üstünde durulmaktad›r. Yazarlardan
kapitalizmin önemli aktörleri olan bu varl›klar›n, t›pk› içinde devindikleri sistemin
kendisi gibi "insanileflme" ya da "insani olma" zorunlulu¤unu Türkiye'de 2000'li
y›llardan bu yana gerçeklefltirdi¤ini ö¤reniyoruz. Ayr›ca yaz›da bu insanileflmenin
türleri de aç›klanmaktad›r. ‹kinci yaz› ise, kurumsal kimlikleri aç›s›ndan büyük
flirketlerin web sitelerini ehil bir flekilde kullan›p kullanmad›klar›n› ele almakta ve
ampirik bir yaklafl›mla bu durumu serimlemektedir.
Yrd. Doç. Dr. Elgiz Y›lmaz ise "Les situations de l'interculturalité et de
l'intercommunication ont-elles des effets sur les pratiques de communication
en milieu hospitalier?" bafll›kl› yaz›s›nda iletiflimin insani boyutunun katlanarak
artt›¤› hastane ortamlar›nda doktor ile hastas›n›n ya da bekleme salonundaki
hastalar›n iletiflim pratiklerini incelemektedir. Palo Alto Okulu'nun iletiflimde
iliflkiyi vurgulayan yaklafl›m›n› benimsedi¤i araflt›rmas›nda Y›lmaz, örneklemini
Fransa ve Türkiye odakl› olarak oluflturmufltur. Yaz›s› bu aç›dan ilginçtir. Bir baflka
deyiflle, iletiflimsel eylemin önemli bilefleni iliflkiselli¤i ayn› zamanda kültürleraras›l›k sorunsal›yla birlikte düflünmesi halkla iliflkiler alan› için yeni aç›l›mlar
getirmektedir.
Doç. Dr. Nilgün Tutal Cheviron'un "Les nouvelles formes du tourisme
urbain à Istanbul" bafll›kl› yaz›s› 2008 y›l› Haziran ay›nda Kanada'n›n Montréal
kentinde düzenlenen Rendez-Vous Champlain 2008'e sunulmufl ve yay›nlanma
aflamas›ndaki bildirinin geniflletilmifl versiyonudur. Yaz›da, ‹stanbul'un
küreselleflmenin ekonomik ve kültürel rüzgarlar›na eklemlenmesinin ya da
eklemlenme çabalar›n›n ald›¤› somut biçimler tart›fl›lmaktad›r. Bu alandaki somut
geliflmeler turizm sektörü temsilcileri, özel müze yöneticileri, 2010 ‹stanbul
Kültür Baflkenti Bürosu yönetici ve sorumlular›, ‹stanbul Kültür ve Sanat Vakf›
bas›n ve halkla iliflkiler sorumlular› ve ‹stanbul Büyük fiehir Belediyesi
bünyesinde 2005 y›l›nda aç›lan ‹stanbul Turizm Atölyesi yöneticileriyle yap›lan
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yüz yüze görüflmelere dayal› olarak serimlenmektedir. Bu çal›flmada modern
sanat müzeleri ve Avrupa kentlerinde bile bulunmayan ve say›lar› gittikçe artan
al›flverifl merkezleri ile ‹stanbul'un kültür turizminin ve kongre turizminin önemli
merkezlerinden biri haline gelme çabalar›n›n izi sürülmekte, ‹stanbul'daki kültürel
yaflam›n geçirdi¤i dönüflümlere de¤inilmektedir. K›sacas› yaz› ‹stanbul'un özel
sermayenin ve politik temcillerin iradî edimleriyle küreselleflme süreçleri
ba¤lam›nda yaflad›¤› yak›n tarihli dönüflümleri ele almaktad›r.
Ayr›ca kitap elefltirisi k›sm›nda üniversitemiz ö¤retim üyelerinden Yrd.
Doç. Dr. Ali Faik Demir ve Yrd. Doç. Dr. Nebahat Akgün Çomak'›n yazd›¤›
fiamanizm ve Türk Dünyas› bafll›kl› Ba¤lam yay›nlar›ndan ç›kacak, Türk dünyas›
ve kültürü hakk›nda önemli bir kitab› tan›t›yoruz. Çeviri k›sm›nda deneysel radyo
ve ses sanat› hakk›nda bir çeviriye yer verdik. Konunun önemli oldu¤unu
varsayarak ve daha genifl bir okur kitlesine ulaflmas› amac›yla çevirinin özgün
versiyonunu da basmay› uygun gördük. Bunlara ek olarak sinema derslerimizde
bize destek olmay› her y›l sürdüren CNRS'te sosyolog Kristian Feigelson'un
Frans›z yüksek e¤itim ve ö¤retim sisteminin sorunlar› hakk›ndaki denemesi yer
almaktad›r.
Bu say›da eme¤i geçen herkese, özellikle de editör yard›mc›lar› Ar. Gör.
Tolga Çevikel ile Ar. Gör. Ece Vitrinel'e ve Canan Tekdemir'e teflekkürlerimi
sunuyorum. ‹yi okumalar dile¤iyle...

