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‹leti-fl-im’in alt›nc› say›s›nda yine farkl› alanlar› çözümleyen yaz›lar
yer al›yor. Ulusal bas›n konusunda yap›lan araflt›rmalara epeydir yerel
bas›n sorgulamas› da hak etti¤i biçimde eklemlenmifl bulunuyor. Derginin
ilk yaz›s›, yerel bas›n›n öneminden, özellikle de bir ülke demokrasinin
gerçek bir demokrasiye dönüflmesindeki öneminden dolay› "Eskiflehir
Kent Bas›n› ve Gazetecili¤i Üzerine Bir Profil Denemesi: Gazetecilerin
Kent Bas›n›na ‹liflkin Tutumlar›". Yaz›'da Eskiflehir'de yay›nlanan günlük
gazetelerin içerikleri, kurumsal yap›lar› ve gazetecilik mesle¤inin yerel
koflullar› ele al›n›yor. Do¤al olarak araflt›rma bulgular› ulusal bas›n gibi
yerel bas›n›n da ekonomik sorunlarla karfl› karfl›ya kald›¤›n› ortaya koyuyor.
Ama bunun yan› s›ra belki de en önemli bulgu, yerel gazetelerin kamusal
yay›nc›l›k anlay›fl› izinde yol almaya çal›flt›¤›d›r. ‹zleyen yaz› "‹nternet
Ekonomisinde Bas›n ‹flletmelerinin E-‹fl Modelleri". Yaz› iletiflim
teknolojilerinin, özellikle de internetin ticari anlamda bas›n iflletmecili¤inde
açt›¤› yeni yollara ve ifl modellerine ba¤l› olarak bas›n sektörünün yeni bir
yap›lanma e¤ilimi gösterdi¤ine iflaret etmektedir. Öncelikle yayg›nlaflan
internet a¤›nda h›zla yerlerini alan gazeteler, bu alanda farkl› ifl modelleri
gelifltirmeye çal›flmaktad›rlar. Söz konusu yaz› konuyla ilgili Türkiye'deki
geliflmeleri sunmakta ve tart›flmaya açmaktad›r.
Gazetecilik ve gazetecilerin bizim d›fl dünyayla olan imgesel
ba¤›m›z›n oluflturucusu olduklar› saptamas› art›k kimse için yabanc› de¤il.
Bu saptama, yani iletiflim araçlar› ve temsil ifllevleri, iletiflim bilimcileri
yayg›nlaflt›¤› oranda da çözümlenmesi gereken bir y›¤›n olgusal
geliflmeyle karfl› karfl›ya b›rakmaktad›r. "Türk Bas›n›nda ‹ran Nükleer
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Krizinin Sunumu: Haberlerin Çerçelenmesi" bafll›kl› yaz› bu ba¤lamda anlam
kazan›yor. Nükleer silahlanma tart›flmalar›n›n temel aktörü haline "getirilmifl"
‹ran'›n A.B.D ile aras›ndaki çat›flmal› iliflki do¤al olarak komflu ülke Türkiye'yi de
ilgilendirmektedir. Yaz› bu ilginin nas›l oluflturuldu¤unu Hürriyet, Milliyet, Sabah,
Radikal, Yeni fiafak, Türkiye, Zaman ve Cumhuriyet gazetelerinde Eylül 2005Nisan 2006 tarihleri aras›nda yay›nlanm›fl 609 haberi çözümleyerek
serimlemektedir. Araflt›rmaya göre, gazetelerin gündem anlay›fllar›n› nükleer
tehdidi ve savafl olas›l›¤› oluflturmaktad›r. Haberleri çözümlemek aç›s›ndan
kullan›lan yöntem ile haberlerin oluflumuna iliflkin yap›sal özelliklere
de¤inilmesinin yan› s›ra, yaz›n›n özellikle "biz"den farkl› görülen bir ülkenin nas›l
"biz"in kültürel süzgeçlerinden geçerek "ötekilefltirildi¤i" aç›s›ndan da ilgiye de¤er
oldu¤unu belirtmek gerekir.
Bir baflka yaban›ll›k, asl›nda hemen hepimizi ilgilendiren bir yaban›ll›k.
Küresel kültür kapitalizminin hemen hepimizi kendimize yabanc› k›ld›¤› bir
toplumsal-tarihsel u¤rakta tüketim al›flkanl›klar› kurulan ve denetlenen tüketici
kitleler halinde yafl›yoruz. "Reklam›n Büyülü Dünyas›: Sahte ‹majlar›n Gerçek
Yüzü", tecimselleflen iletiflim sektörünün tüketim kültürü için tüketici kitlelerini
nas›l yaratt›¤›n› bu durumdan rahats›z olmufl bir üslup ile tart›flmaktad›r. Özellikle
bu ba¤lamda en yayg›n iletiflim arac› olan televizyon ile reklam ve tüketim kültürü
aras›ndaki hiç de masum olmayan iliflkiler tart›fl›lmaktad›r. Reklam›n büyüledi¤i
ya da büyüleme emeli tafl›d›¤› evrenlerin içine politik olan› dahil etmesinin tarihi
asl›nda san›ld›¤›ndan daha eskidir. Hatta retori¤in eski Yunan kentindeki ifllevi de
bizatihi bu de¤il miydi diye kendimize sorabiliriz. "Analyse comparée de discours
des publicités politiques faites par les partis politiques turcs pour les élections
générales de 2002" bafll›kl› bu say›m›z›n Frans›zca yaz›s›, reklam›n siyaset
aç›s›ndan oynad›¤› retorik iflleve dikkatimizi çekmektedir. Türkiye'deki 2002
seçimlerinde siyasi partilerin kulland›¤› reklamlar›n göstergebilimsel bir
çözümlenmesinin yap›ld›¤› yaz›, ideolojinin asl›nda görünmedi¤i yerde mevcut
oldu¤unu, özlelikle ikonlar, amblemler ve kullan›lan sözcüklerin seçilme
biçimlerinde görünür hale geldi¤ini savunmaktad›r.
Benzer bir göstergebilimsel çözümleme ise "Reklamda Çocuk ‹mgesinin
‹fllevi" bafll›kl› yaz›n›n konusunu oluflturmaktad›r. "Televizyon Reklamlar›nda
Çocu¤a ‹liflkin Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Sunumu" bafll›kl› yaz› da reklam ve
çocuk izle¤ini sürdürmektedir. Her ne kadar ‹leti-fl-im önceden belirlenmifl
konulu say›lar yapm›yor olsa da, bu say›daki reklam odakl› yaz›lar konuyla
ilgilenenlere de¤iflik perspektiften bilgiler sunma avantaj›na sahiptir.
Televizyonda yay›nlanan reklamlar›n kad›n-erkek rol ayr›m›n› özellikle çocuklar
özelinde nas›l üretti¤ini tart›flmaktad›r. ‹zleyen "A survey conducted on the
Janitors (caretakers) of Anadolu University in terms of the cultivating role of
television" bafll›kl›k ‹ngilizce yaz› ise, reklam›n büyülü evrenini sorgulayan yaz›m›z
kadar elefltirel olma kayg›s› gütmeden televizyonun daha genifl anlamdaki
toplumsal-kültürel olufl biçimlerini infla etmedeki ifllevini tart›flmaktad›r.
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‹letiflim piyasas›nda halkla iliflkiler ve reklam önemli art› de¤er kaynaklar›
haline gelmektedir. ‹leti-fl-im'in elinizdeki say›s›nda halkla iliflkiler ve reklam
hakk›ndaki yaz›lar›n çoklu¤u da piyasan›n bu gelifliminin somut bir göstergesi
olarak de¤erlendirilebilir. Toplumdaki geliflmeleri yak›ndan gözlemleme misyonu
olan iletiflim bilimleri, olgusal geliflmeleri kavramsal anlat›lara dönüfltürmeye
özellikle halkla iliflkiler ve reklam alan›nda piyasan›n h›z›yla yar›fl›rcas›na kendini
adam›fl görünmektedir."Marka De¤eri Yaratmada Reklam ‹le Halkla ‹liflkiler
Aras›ndaki Etkileflim" bafll›kl› yaz›, farkl› alanlarda marka de¤erlerinin
oluflturulmas›nda halkla iliflklerin ve reklam›n önemini vurgulamaktad›r. Yaz›da
kurumsal halkla iliflkiler ile pazarlama halkla iliflkileri birbirinden ayr› ifllevleri
çerçevesinde tart›fl›l›rken, reklam›n bu etkinliklere destek olmak için kullan›lacak
önemli bir araç oldu¤u ileri sürülmektedir.
‹leti-fl-im'in son yaz›s› al›mlama esteti¤ini konu al›yor. "Film Okumalar›nda
Al›mlama Esteti¤i: Bir Filmi Yeniden Okumak" bafll›kl› yaz›, bizim için, uzun süren
ama baflar›l› sonuç veren dergi editörleri ve yazar iliflkisinin özel bir örne¤i olmas›
aç›s›ndan anlaml›d›r. Akademik dergicili¤in en zor yanlar›ndan biri, yazmay›
arzulayan ile bunu düzeltmeyi ve yay›nlamay› arzulayan aras›ndaki iliflkilerin
içtenli¤ini ve bilimselli¤ini ayn› anda yakalamay› baflarman›n zorlu¤udur. Bunu
zaman zaman yakalad›¤›m›zda gerçekten yapt›¤›m›z ifle de¤mifl diye
düflünüyoruz. Umar›m derginin okurlar› da bizimle bu duyguyu paylafl›r. Gelecek
say›da da dergimize gösterilen yo¤un ilginin devam etmesi dile¤iyle...

