EDİTÖRDEN
Değerl Okuyucularımız,
Üsküdar Ün vers tes İlet ş m Fakültes Akadem k Derg s Etk leş m’ n beş nc
sayısını s zlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Derg m z k yılını doldurmuş olup üçüncü yılına g rm ş bulunmaktadır. Araştırmacılar ç n b l msel, eleşt rel ve özgür b r platform sunma çabamız ve yola çıktığımız günden t baren
kes nt s z b r b ç mde beş nc sayımıza ulaşmamız yaptığımız ştek hassas yet m z kanıtlar n tel kte. Derg m z, let ş m b l mler n çeş tl açılardan ele alan
özgün ve der nl kl araştırma, derleme ve k tap ncelemeler yle bu sayımızda da
on makale ve üç serbest yazıyla s zler n karşısında.
Bu sayıda Ruhdan Uzun, “Nat onal Interest vs. Onl ne Freedom of Express on:
The D scuss ons of Internet Users on the Block ng of ‘W k ped a’ n Turkey” başlıklı çalışmasıyla çevr m ç kullanıcıların fade özgürlüğü konusundak argümanlarının dayandığı gerekçey ortaya çıkararak, çevr m ç enformasyon haklarının
tanınmasıyla lg l sorunları çözmek ç n b r çerçeve sunmaktadır.
S las Udenze ve Barth Osh onebo, “Invest gat ng ‘WhatsApp’ for Collaborat ve
Learn ng among Undergraduates” başlıklı çalışmalarıyla WhatsApp platformunun N jerya, Gwagwalada’dak Abuja Ün vers tes ’ndek l sans öğrenc ler arasında şb rl kl öğrenmey nasıl sağladığını ortaya koymaya çalışmaktadırlar.
Esra Büdün ve Yıldız D lek Ertürk se “Beş Duyu Kullanımı le Duyusal Marka
lama: Tüket c Tutumlarını Bel rleme Üzer ne B r Odak Grup Çalışması” başlıklı
çalışmalarıyla tüket c ler n herhang b r markaya l şk n tutum gel şt r rken beş
duyu organının rol ve koord nasyonuna l şk n saptamalar yapmaktadırlar.
Ömer Özer, “Kamu Yararı Haberc l ğ : İnt har Haberler Üzer ne Anal t k B r Ça
lışma” başlıklı çalışmasında nt har haberler n n ver l ş b ç m n kamu yararı açısından ele almakta, söz konusu haberler n ver l ş b ç m n n sakıncalarına l şk n
öneml saptamalarda bulunmaktadır.
“Akadem syenlerdek İş Doyumunun, Empat Becer s ve Sosyal Becer yle İl şk s
Üzer ne B r İnceleme”” başlıklı çalışmalarında Ebrar Yıldız, Mel sa Aksu, Hüsey n
Ünübol ve Gökben Hızlı Sayar akadem syenlerdek ş doyumunun empat becer s ve sosyal becer le l şk s n ncelemekted r.
Şafak Et ke “Eleşt rel İlet ş m Çalışmalarında ‘Eleşt rel’ B lg Üzer ne B r Tartışma”
başlıklı makales nde gerek sosyal b l mlerde gerekse let ş m b l mler nde eleşt rel düşünüşün önem le eleşt rel yaklaşımlara l şk n kuramsal ve yöntemb l msel çel şk lere d kkat çekmekted r.
“Genç-Yaşlı, Orta-Yaşlı ve İler -Yaşlı B reyler n Sosyal Medya Kullanım Davranışla
rının Karşılaştırmalı Anal z : Esk şeh r İl Örneğ ” başlıklı çalışmasında Ahmet S nav sosyal gerontologlarca bel rlenen yaşlılığa l şk n yaş sını amasını referans
alarak, Esk şeh r l merkez nde yaşayan 65 yaş ve üzer b reyler n sosyal medya
kullanım davranışları arasında karşılaştırmalı b r anal z yapmaktadır.
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Gal p Eraydın “Protestoların Çerçevelenmes : Sarı Yelekl ler ve Türk Medyası”
başlıklı makales nde çerçeveleme kuramından hareketle, çer k çözümlemes
tekn ğ n kullanarak yazılı basındak haberler ncelemekted r.
“Suha Arın F lmografyasında Aykırı B r Belgesel Tahtacı Fatma (1979): S nema
tograf k Anal z” başlıklı çalışmasıyla Kurtuluş Özgen, ünlü belgesel ustası Suha
Arın’ın Tahtacı Fatma belgesel nde yaratmış olduğu özgün s nematograf k d l
üzer nde ayrıntılı b r nceleme yapmakta, anlatının, anlatımı nasıl güçlend rd ğ n ortaya koymaktadır.
Adem Yılmaz, “Orhan Pamuk’ta Pol t ka ve M ll yetç l k” başlıklı çalışmasıyla,
Orhan Pamuk romanlarında pol t k söylem n nasıl yansıdığını, bu bağlamda
m ll yetç l k kavramının romandak söyleme nasıl çk nleşt ğ n roman met nler nden alıntı örnekler yle anal z etmekted r.
Derg m z n bu sayısının serbest met nler kısmında se y ne lg nç yazılarla karşınızdayız. Besna Ağın tarafından ünlü İng l z s nema araştırmacısı ve yapımcısı
Er k Knudsen’le s nema üzer ne yapılan ayrıntılı söyleş y okumaktan key f alacağınızı düşünüyoruz. Bu kısımdak b r d ğer yazı se Eren Ek n Ercan tarafından
kaleme alınan, İhab Hassan’ın modern zm ve postmodern zm üzer ne yaptığı
değerlend rmed r. Hassan’ın 1985 yılında kaleme aldığı “Postmodern zm n Kül
türü” başlıklı makalen n günümüzde hala geçerl ğ n koruduğu d kkat çekmekted r. Derg m z n son metn n se, Prof. Dr. F l z Aydoğan Boschele’ n Medya ve
Serbest Zaman adlı eser n n yen baskısı üzer ne Özlem Çet n Öztürk’ün hazırladığı nceleme yazısı oluşturmaktadır.
Bu sayımıza gerek makaleler yle, gerekse de serbest yazılarıyla katkı sağlayan
yazarlarımıza, değerl zamanlarını ayırarak makaleler değerlend ren hakemler m ze, b zlere her fırsatta destek olan yayın kurulumuza, ed toryal ek b m z
oluşturan ve ek p ruhu çer s nde özver yle çalışan arkadaşlarıma buradan teşekkür etmek st yorum. Etk leş m’ n her yen sayısıyla etk leş m güçlend rmes d leğ yle, Ek m sayımızda yen den görüşmek üzere.

Dr. Özge Uğurlu Akbaş
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Dear Readers,
We are proud to share the fth issue of Üsküdar University Faculty of Communication Academic Journal Etkileşim (Interaction). After two years of devoted work, Etkileşim has now entered its third year. Our e ort to provide a
scienti c and critical platform for researchers and publishing our fth issue
without interruption from the day we set out proves our sensitivity. Our fth
issue includes ten articles and three essays, original and in-depth research,
review articles and book reviews that deal with communication studies from
several point of views.
In this issue, Ruhdan Uzun’s “National Interest vs. Online Freedom of Expres
sion: The Discussions of Internet Users on the Blocking of ‘Wikipedia’ in Turkey”
article provides a framework for resolving questions about the recognition
of online information rights, by nding out the rationale behind online users’
arguments on freedom of expression.
Silas Udenze and Barth Oshionebo, in their “Investigating ‘WhatsApp’ for Col
laborative Learning among Undergraduates” article, investigate the extent to
which WhatsApp platform could engender collaborative learning among undergraduate students in the University of Abuja, Gwagwalada, Nigeria.
Esra Büdün and Yıldız Dilek Ertürk’s “Sensory Branding with the Use of Five
Senses: A Focus Group Study on Determining Consumer Attitudes” article focuses on the role and coordination of ve sense organs, while consumers develop
attitudes towards any brand.
Ömer Özer’s “Public Interest Journalism: An Analytical Study on Suicide News”
article examines the suicide news in terms of the public interest and provides
important analyses about the risks the way these news is published.
In Ebrar Yıldız, Melisa Aksu, Hüseyin Ünübol and Gökben Hızlı Sayar’s “The Re
lationship of Job Satisfaction, Empathy, and Social Skills in Academicians” article, the relationship between job satisfaction and empathy skills and social
skills is investigated.
Şafak Etike’s “A Discussion on ‘Critical’ Knowledge in Critical Communication
Studies” article draws attention to the importance of critical thinking in social
sciences and communication sciences and highlights theoretical and methodological contradictions regarding critical approaches.
Ahmet Sinav’s, “Comparative Analysis of Social Media Use Behaviors of Youngest-Old, Middle-Old, and Oldest-Old Individuals: Eskişehir Case Study” article
provides a comparative analysis of the social media usage behaviors of individuals aged 65 and over living in the city center of Eskişehir, with reference to
the age classi cation of age determined by social gerontologists.
In Galip Eraydın’s “The Framing of Protests: Yellow Vests and Turkish Media” ar-
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ticle, news on print media has been analyzed by the content analysis method
with reference to framing theory. The article aims to o er a frame in Turkish
media by covering Yellow Vests protests in France.
In “An Unorthodox Documentary Film in Suha Arın’s Filmography, Tahtacı Fatma
(1979): A Cinematographic Analysis”, Kurtuluş Özgen makes a detailed examination of the unique cinematographic language created by Suha Arın in his
documentary Tahtacı Fatma and reveals how the narrative is strengthened.
Adem Yılmaz, in his “Politics and Nationalism in Orhan Pamuk’s Thought” article, deals with how political discourse re ects in Orhan Pamuk novels and
analyzes how the concept of nationalism became immanent in discourse with
examples of excerpts from novel texts.
In the review and criticism part, we believe that you will enjoy reading the
detailed interview about cinema with the famous British lm researcher and
producer Erik Knudsen by Besna Ağın. Another work in this part is the review
by Eren Ekin Ercan on İhab Hassan’s evaluations on modernism and postmodernism. It is noteworthy that “The Culture of Postmodernism”, written by Hassan in 1985, is still valid today. Finally, the last review is by Özlem Çetin Öztürk
on the new edition of Prof. Filiz Aydoğan Boschele’s Media and Free Time.
I would like to thank the esteemed scholars, who contributed to this issue with
both their articles and reviews, our referees who spend their valuable time
evaluating the articles, our supporting editorial board, to my friends in the
editorial team who work devotedly in a team spirit. We hope to strengthen
the interaction with every new issue of Etkileşim (Interaction) and expecting
your contributions for our October issue.

Özge Uğurlu Akbaş, PhD
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