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‹leti-fl-im’in 2008 yaz say›s›n›n ilk iki yaz›s›n›n konusu halkla iliflkiler.
Doç Dr Aydemir Okay’›n imzas›n› tafl›yan "Public Relations Activities of
Public Institutions Which Shape the Public Sphere in Turkey" bafll›kl› yaz›,
halkla iliflkiler alan›n› konu alan çal›flmalar›n eksik bir yan›n›n oldu¤una
iflaret ediyor. Bir kurumun kamu(su) ile iliflki kurmas› anlam›nda halkla
iliflkiler etkinli¤ini kamusal alanla iliflkilendiren yazar, bu iliflkinin bariz ve
aflikar olmas›na ra¤men yeterince araflt›rma konusu olmam›fl olmas›n›n
tuhafl›¤›na dikkati çekiyor. Bunun yan› s›ra ayn› yaz›da, halkla iliflkilerin
öncülü¤ünü yapm›fl kamu sektörünün neden halkla iliflkiler alan›nda
yetersiz kald›¤› da sorgulan›yor. Bu sorular› yan›tlaman›n yolu olarak Okay
yaz›s›nda on sekiz kamu kuruluflunun halkla iliflkiler ve kamusal alan
anlay›fllar›n› incelemektedir.
Yrd. Doç. Dr. fiahinde Yavuz "Türk Halkla ‹liflkiler Tarihinden Gizli
Kalm›fl Bir Sayfa: Ziraat Bankas› Beflikdüzü fiubesi ve S›la Dergisi" bafll›kl›
yaz›s›nda, Okay’›n 1960’l› y›llarda bafllad›¤›n› iflaret etti¤i kamu
kurumlar›nda bafllayan halkla iliflkiler etkinli¤inin yak›n tarihsel geçmiflinin
izini 1970’li y›llarda sürüyor. fiahinde Yavuz Trabzon’un Beflikdüzü
ilçesindeki Ziraat Bankas› flubesinin halkla iliflkiler ve iletiflim etkinliklerini
inceliyor. Küçük tarih anlat›s› diye niteleyebilece¤imiz bu çal›flmada Yavuz,
söz konusu bankan›n 1970’li y›llarda halkla iliflkiler ve iletiflim etkinliklerini
gerçeklefltiren Hikmet Aksoy’u ve arflivini "tarih"e tan›k olmaya ça¤›r›yor.
Bu tan›kl›k, Türkiye’de küçük ölçekli kurumlar›n yüzy›l›m›z›n vazgeçilmez
etkinli¤ini iletiflim toplumu anlat›lar›ndan önce nas›l uygulad›¤›n› ayd›nlatmay› amaçlamaktad›r.
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Bu iki halkla iliflkiler ile kamusall›k/kamusal alan aras›ndaki iliflkinin sorgulanmas›na odaklanan yaz›y›, iletiflim sektörünü ekonomi politik aç›dan sorgulayan
iki yaz› izlemektedir. Doç. Dr. Gülseren fiendur Atabek, "Globalleflme ve Görüntü
Pazar›: Dijital Görüntü Bankalar›" bafll›kl› yaz›s›nda dijital foto¤raf teknolojisinde
yaflanan h›zl› de¤iflim ve dönüflüm sürecinin görüntü piyasas› üstündeki etkilerini
ele almaktad›r. Küresel ve yerel ölçekli iflletmelerin görüntü piyasas›nda nas›l
konumland›klar›n› incelemek için iki somut örnekten (Getty Image ve Görsel
Pazar 7/24) yola ç›k›lan yaz›da, iki kuruluflun üreticilerle ve tüketicilerle olan
iliflkilerinin yan› s›ra, web siteleri de incelenmifltir. Genel olarak piyasan›n özel
olarak da iletiflim piyasas›n›n post-fordist üretim koflullar›na boyun e¤iflinin ya da
bu koflullara dünyay› boyun e¤diriflinin öyküsünü yeniden okudu¤umuz bu
yaz›da, tekelleflmenin ve tekbiçimlileflmenin görüntü piyas›ndaki somut
görüntüsü resmedilmektedir.
Dr. Serhat Kaymas, "Devlet ve Sermaye Sarmal›nda Türkiye Medyas›:
Ekonomik Krizler, Medya ve Demokrasi" bafll›kl› yaz›s›nda fiendur Atabek’in
dikkatimize sundu¤u iletiflim piyasas›n›n sorunlar›na ekonomik ve politik bir bak›fl
aç›s› ile e¤ilmektedir. Kaymas’a göre neo-liberal ekonomi politikalar› Türk iletiflim
piyasas›nda otoriter bir medya sisteminin yerleflmesi olarak çözümlenebilir.
Kaymas sorgulamas›n› üç olguya dayal› olarak gelifltirmektedir: Tekelleflme;
medya ve siyasi iktidar aras›ndaki iliflki; siyasi iktidar/devlet, medya ve sermaye
gruplar› aras›ndaki iliflki. Yazar›n temel iddias›, sermayenin en az siyasi iktidar
kadar iletiflim özgürlü¤ünü engelleyebilece¤i yönünde. ‹çinde bulundu¤umuz
tarihsel u¤rakta siyasi iktidar/devlet ve sermaye iletiflim özgürlü¤ünü birlikte
k›s›tlamakta ne kadar iyi iflbirli¤i yapabilir sorusu da böylece akla geliyor. Acaba
siyasi kerte ile ekonomik kerte birbirlerinden ba¤›ms›z kerteler midir? Tüm
‹stanbul bas›n› (Do¤an Grubu baflta olmak üzere) Türkiye’de her fleyden önce
devlet mi sorusuna olumlu yan›t verecek flekilde teksesli yay›n yapmaya
bafllamam›fl m›d›r?
Genel olarak iletiflim sektörünün ekonomik ve politik elefltirisine odakl› bu
yaz›lar› birbiriyle ba¤lant›l› üç yaz› izlemektedir. Yaz›lardan ilki film denetleme
sistemlerini; ikincisi üç popüler filmi sinema ve müzik aras›ndaki ba¤lant›lar›
kurarak incelerken, sonuncusu ABD’de üç farkl› dönemde çekilmifl felaket
filmlerini konu almaktad›r. Yrd. Doç Dr. Defne Özonur Çölo¤lu’nun "Avrupa Birli¤i
Uyum Çal›flmalar› Çerçevesinde Film Denetleme Sisteminde Yap›lan
De¤iflikliklere Genel Bir Bak›fl" bafll›kl› yaz›, piyasan›n ekonomik bask›nl›¤›na
ra¤men film denetim sisteminde hala devlet denetiminin güçlü oldu¤unu
tart›flmaktad›r. Yrd. Doç. Dr. Senem Duruel Erk›l›ç, "Toplumsal Be¤enideki
De¤iflimlerin Temsili Olarak Sinema ve Müzik: Ah Güzel ‹stanbul, Muhsin Bey ve
Neredesin Firuze" bafll›kl› yaz›s›nda, bu üç film ile toplumsal be¤eni aras›ndaki
ba¤lant›y› kurmaktad›r. Yazar, toplumsal be¤enilerin tektipleflmesinin söz konusu
olmad›¤›n› film çözümlemeleriyle göstermeye çal›flmaktad›r. Toplumsal farkl›laflmay› ise 1960-2000 y›llar› aras›ndaki müzik ile sinema aras›ndaki karfl›laflma
arac›l›¤›yla serimlemektedir.
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"The Disaster Movie and its Implications for Genre Theory" bafll›kl›
yaz›s›nda Yrd. Doç. Dr. Sibel Çelik Norman, popüler kültür ürünlerine dair
sorgulamay› ulusal ba¤lamdan ç›kar›p Amerika Birleflik Devletleri’ne
tafl›maktad›r. Türk toplumsal be¤enilerinin tekdüze ve türdefl olmad›¤›n› savlayan
Çölo¤lu’nun yaz›s›n›n ard›ndan, sinema filmlerinin kimi toplumsal huzursuzluk
dönemlerinde birliktelik duygusunu pekifltirme ifllevini üstlendi¤ini ABD’de üç
farkl› dönemde (1953-1959; 1972-1979; 1993-1996) çekilmifl felaket fimlerinin
çözümlemesiyle birlikte yeniden düflünmeye bafll›yoruz. Benzer bir flekilde Yrd.
Doç. Dr. Banu Da¤tafl, "Türkiye’de Yayg›n Televizyonlarda Tektipleflme ve
Diziler: Tektipleflmifl Bir Zenginlik Göstergesi Olan Lüks Villalar›n Düflündürdükleri" bafll›kl› yaz›s›nda 1990’l› y›llardan itibaren say›lar› artan televizyon
dizilerinde s›n›fs›z bir Türkiye temsilinin hangi saiklerle çizildi¤ini tart›flmaktad›r.
Toplumsal farkl›laflman›n simgesi olarak ifllev gören lüks villalar›n, temsil
düzeyinde bu ifllevini yitirdikleri saptanmaktad›r. Temsil sorununu Doç. Dr. Güliz
Uluç ile Ar. Gör. Mehmet Y›lmaz, "Belle¤in Labirentinde Geçmifl Üzerine Bir
Deneme: Neden Hat›rlamak?" bafll›¤›n› tafl›yan yaz›lar›nda sürdürmektedirler.
Toplumsal belle¤in inflas›nda yayg›n olarak tüketilen iletiflim arac› televizyonun
rolünün ele al›nd›¤› bu yaz›da, geçmiflin yeniden inflas›n›n gelecek tahayyülü
aç›s›ndan üstlendi¤i ifllevler tart›fl›lmaktad›r.
‹leti-fl-im’in bu say›s›nda iki ‹ngilizce yaz›n›n yer almas›n›n üç dilde yay›n
yapma amac›yla yola ç›km›fl olan dergimizin sözünü tutmaya bafllad›¤›n›n bir
iflareti olarak okunabilece¤ini düflünüyoruz. Bu simgesel geliflimi Yrd. Doç. Dr.
Nazl› Aytuna’n›n "Hyperlinking: External hyperlink Utilization of Turkish Political
Parties Websites" bafll›kl› ‹ngiltere’de sundu¤u bildirisi de desteklemektedir.
Aytuna yaz›s›nda son genel seçim ortam›nda siyasi partilerin web sitelerinin d›fl
link ba¤lant›lar›n›n siyasi davran›fl üstündeki etkisini tart›flmaktad›r. Ayn› flekilde
Medya ve ‹letiflim Çal›flmalar› yüksek lisans ö¤rencisi Tirfle Erbaysal’›n da bizi
k›rmayarak Frans›zca kaleme ald›¤› Gilles Lipovetsky ile Jean Serroy'un 2007
y›l›nda ç›km›fl kitab› L’Ecran global’in elefltirisi dergimizin bu e¤iliminin ileride
güçlenerek devam edece¤ini göstermektedir. Elefltiride sinema ekran›n›n
küçülerek tüm toplumsal yaflam› nas›l kuflatt›¤›n› okuyoruz.
Son söz olarak ‹leti-fl-im dergisine gösterdikleri ilgiden ve yapt›klar›
katk›dan dolay› dergiye yaz› gönderen tüm yazarlara; bu yaz›lar› okuyup
de¤erlendiren alan›m›z›n de¤erli hocalar›na ve editör yard›mc›lar› Tolga Çevikel,
Gülsenem Gün ve Ece Vitrinel’e en içten teflekkürlerimi sunuyorum. Hep
söylenmifl olsa da hep söylenmifl olmaktan dolay› asla eskimeyecek bir deyiflle
"onlar olmasayd› ‹leti-fl-im de olmazd›". Özellikle de Canan Tekdemir bize teknik
bilgi ve deste¤ini sunmam›fl olsayd›...
‹yi okumalar dile¤iyle...

