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Kablo Bulut ile güvende!
DOSYALARINIZ ŞİMDİ

Telefon rehberinizi yedekleyebileceğiniz, 
dosyalarınızı saklayıp, başkalarıyla paylaşabileceğiniz,

dış ortamlardan erişilebilen bağlantılarla
şifreli veya şifresiz olarak açık paylaşımlar oluşturabileceğiniz 

Sizi bekliyor! 
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ZOR ZAMANIN KAHRAMANLARINA
SELAM OLSUN!

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesi ile 
yayınladığımız özel çalışmanın üçüncüsü ile 
karşınızdayız.

Mesleğe ömür vermiş ve vermekte olan gazeteciler 
ile yapılan söyleşilerin yanı sıra ahirete irtihal etmiş 
meslektaşlarımızın özgeçmişlerine yer verdik bu yıl. Her 
birini rahmetle anıyoruz.

Eksiklerimiz olmuştur mutlaka. Nasip olursa önümüzdeki 
yıllarda bu eksikleri tamamlamak da mümkün olacaktır. 
Ayrıca akademisyen ve araştırmacılar bu eksikleri 
tamamlayacaktır.

Çalışmada emeği geçen değerli Mustafa Güden, Sadık 
Gökce ve mesai arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyoruz. 
Yazıları ile çalışmada yer alan değerli sivil toplum örgütü 
mensubu, kamu idarecisi ve meslektaşlarıma da ayrı ayrı 
şükranlarımızı sunuyoruz.

Temenni ederiz ki üçüncü sayı ile birlikte oluşan birikim bir 
yayın haline gelir ve Konya Basını’nın hizmetine sunulur.

Bu vesile ile basınımızın içinde bulunduğu durum ve güncel 
sorunları ilişkin yaklaşımlarımızı paylaşmak isterim.

Öncelikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü malum 
olduğu üzere basın meslek çalışanlarının özlük haklarının 
kazanılması nedeni ile kutlanmaktadır. Ne var ki halen basın 
mensuplarının yıpranma payından yararlanabilmeleri basın 
kartı şartına bağlanmış bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi 
öz itibari ile basın kartı şartını, basın kartları komisyonunun 
teşekkül, toplanma ve karar verme usullerindeki göreceliğin 
eşitlik ilkesini ihlali gerekçesi ile iptal yoluna gitmişse de yeni 
yasa da aynı hükümlerde maalesef ısrar edilerek çıkarılmıştır. 
Böylece uzun zaman toplanmayan komisyonlar başta 
olmak üzere fikir işçilerinin basın kartına erişimi engelli bir 
yol haline gelmiştir. Yıpranma hakkından yararlanma da 
şartlı olduğu için ciddi bir hak kaybı ortaya çıkmaktadır. 
Kanaatimize göre Basın Kartı Komisyonu en geç iki aylık 
aralıklarla, yılda en az 6 defa toplanmalı, esası etkilemeyen 
şekli eksiklikler nedeni ile başvurular sıfırlanmamalıdır.

Son zamanlarda mesleğimize ilişkin düzenleme ve 
kamu adına yönetim erkini kullanan çevrelerde bir akıl 
tutulması yaşandığı göze çarpmaktadır. Örneğin Basın 
İlan Kurumu Genel Kurulu son bir yıldır toplanamamış, 
kurumun sevk ve idaresine ilişkin kanunla verilmiş görevleri 
yerine getirememiştir. Yazılı basının temel girdilerinden 
kağıdın ton fiyatında dolar cinsinden iki kata yakın artış 
yaşanırken, dolar kuru da nerede ise bir o kadar artmıştır. 
Bu da yaklaşık dört katlık bir artış anlamına gelmektedir. 
Sevindirici bir gelişme olarak asgari ücrete yüzde 50’lik 
bir zam yapılmıştır. Öte yandan her yıl Kasım Ayı’nda 

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından hükümete 
sunulması gereken resmi ilan fiyat tarifesi yukarıda ifade 
edildiği üzere kurul toplanamadığı için sunulamamıştır.  
Sonuç olarak basın işletmelerinin sürdürülebilirliğine ilişkin 
görülmemiş bir tehdit ortaya çıkmıştır. Çalışanların hayat 
kalitesinin artması konusunda son derece hassas davranan 
Sayın Cumhurbaşkanımız’ın basın işletmelerinin sorunları 
karşısında bu kadar uzak duruyor olması düşünülemez. 
Demek ki ilgili birimlerde bir ihmal söz konusudur. Basın 
kartlarında detayı ile işaret ettiğimiz bu ihmal hak kaybı 
nedeni ile dava konusu olabilecek noktalara ulaşmış 
bulunmaktadır. Önümüzdeki süreçte yaşanabilecek iş 
kayıpları da benzer bir hüviyet arz etmektedir.

Vakit geçirilmeden resmi ilan fiyat tarifesi ve basın kartları 
konusunda adım atılmalı mağduriyetler giderilmelidir.

Tarafımızda detayları mevcut olan ve burada derinlemesine 
girmeden başlıklar halinde zikretmek istediğimiz hususları 
da sıralayalım;

-Basın mensuplarımızın iş güvencesini beraberinde 
getirecek ve basın işletmelerinin hayatiyetini sağlayacak 
bir destek paketi acilen açıklanmalıdır. Bu pakette BİK 
desteklerinin yanı sıra Hazine, İŞ-KUR- KOSGEB ve Kalkınma 
Ajansı destekleri terzi usulü hazırlanmış olmalıdır. Sigorta 
prim, enerji, gümrük destekleri göz önüne alınmalıdır. 
Makine teçhizat destekleri planlanmalıdır.

-Yazılı, görsel-işitsel medya ile internet sahasını bütün olarak 
ele alacak ve 3D (Düzenleme-Denetleme-Destekleme) 
esasının hayata geçeceği mevzuat düzenlemesine 
gidilmelidir. Halen internet sahası vahşi-gecekondu alanı 
olarak durmakta, milli kaynaklarımız vergilendirilmeden 
uluslararası platformlara akmakta, cevap düzeltme hakları 
kullanılamamakta, özel hayatın gizliliği ihlal edilmekte, 
ahlak-kültür dejenerasyonu ve milli birlik bütünlük ile milli 
güvenlik tehdit edilmektedir. Özgürlüğü esas alan ancak 
kuralsızlığı ortadan kaldıracak ve en iyi çözüm çözümsüzlük 
anlayışını bertaraf edecek, ilgililerin ayak sürümelerini 
sonlandıracak adımlar atılmalıdır.

Kitle iletişimi bir kamu görev ve hizmet alanı olup, 
milli güvenlik, milli eğitim gibi bakılmalıdır. Bu alanın 
düzenlenmesi, denetlenmesi ve elbette desteklenmesi 
gerekmektedir. Mevcut ikircikli duruşlar, zamana yayma 
stratejileri toplam fayda açısından olumsuzlukları 
beraberinde getirmektedir. Siyaseten de kayıplara neden 
olma potansiyelini bünyesinde barındırmaktadır.

‘Aş mesleğinin kara sevdalıları’nı, ‘zihin teri alın terine 
karışanlar’ı, ‘hayatı haberle yoğrulanlar’ı selamlıyorum.

Kalın sağlıcakla...

MUSTAFA ARSLAN
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı



11

ÇALIŞAN
GAZETECİLER GÜNÜ

KUTLU OLSUN



FIKRIN KIYMETI ELDEN GIDER OLDU!
Aslında güzel şeyler yazma düşüncesiyle kalemi elime 
almışken, bir anda kendimi içinde bulunduğumuz 
ahvalin acziyeti içerisinde buluverdim. 

Bu nedenle yazıya neresinden ve nasıl başlayacağımı 
bilemedim. En iyisi evirip çevirmeden, orta 
yerinden konuya dalıp, içinde yaşadığımız sorunları, 
zihinlerimizdeki onca meşgaleyi ve mesleğimize ilişkin 
her geçen gün daha da artan kaygılarımızı sizlerle 
paylaşmak olacak…

Bir 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne daha ulaşmış 
bulunuyoruz. İyisiyle kötüsüyle koca bir yılı daha geride 
bıraktık. 

Geride kalan yılla birlikte ardımızda neleri bıraktığımıza 
da şöyle dönüp baktığımızda vahim tablonun 
girdabında boğulmamak için zihnimi zor toparlıyorum. 

Çünkü işin aslına baktığımız zaman hafızamıza iyice 
kazınmış olan, dünümüzden günümüze süregelen 
ve her ne kadar istemesek de genel geçer bir hal alan 
sorunlarımızı gerimizde bırakamadığımızı ve hatta o 
sorunların büyüyen bir yumak halinde peşimizden 
geldiğini; dahasını söylemek gerekirse sorunlar 
yumağının bizleri ezip üzerimizden geçecek boyutlara 
ulaştığını görünce korkmuyor değilim.

Değerli meslektaşlarım;

Fikir üreten, ürettiği fikirlerle yön veren, topluma ışık 
tutan, toplumun gerçeklerini yansıtan, bunu yaparken 
de yeri gelip kendini büyük riske atan biz gazeteciler 
için en büyük handikap ne yazık ki ekonomik kaygılar…

Zira bizler, ürettiğimiz fikirlerle var olan, buradan 
ekmeğini kazanan ve evine ekmek götüren insanlarız. 
İçinde bulunduğumuz yıl için açıklanan asgari ücret her 
ne kadar doyurucu gibi görünse de piyasa genelinde 
yaşanan artışlara bakıldığında kor ateşin üzerine atılan 
buz misali eriyip gitmeye çok müsait olduğu açıkça 
ortadadır.

Diğer yandan, meslektaşlarımız için çalıştıkları 

kurumların yani fikir ürettikleri, gerçekleri haykırdıkları 
platformlar olan gazeteler, televizyonlar ve bilumum 
medya organları açısından bakıldığında ise madalyonun 
öteki yüzündeki zorluklar bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. 

Meslek mensuplarımızın var olabilmesi için 
kurumlarımızın var olması, kurumlarımızın var 
olabilmesi için ise kaynaklarımızın güçlü olması 
gerekiyor. 

Bugün ortaya çıkan tabloya baktığımızda ise döviz 
kurlarındaki artış eğiliminin getirdiği ana gider 
kalemimiz olan kağıt fiyatlarındaki artış, işletmelerimiz 
için büyük bir yük olarak beliriyor. Başlıca gider 
kalemlerimize baktığımız zaman hemen her alanda 
büyük artışlar olmasına karşılık, reklam ve ilan 
gelirlerimizin yerinde sayması hem işletmelerimizi, hem 
de fikir işçilerimizi ekonomik anlamda içinden çıkılmaz 
bir boşluğa doğru hızla sürüklüyor. 

Hem işverenlerimiz hem de fikir işçilerimiz açısından 
böylesi güç bir tablo ortadayken haliyle basın 
özgürlüğünden de fikir hürriyetinden de söz etmek 
neredeyse imkansız bir hale geliyor. Bu zarar sadece 
bizimle sınırlı kalmadı, kalmayacak. Belki kısa vadede 
bugün yaşanan fikir krizinin farkına varılamayacak ama 
çok kısa bir süre içerisinde demokrasinin bel kemiği 
olan yerel medyanın güçten düşmesi demokrasiye de 
ağır bir darbenin inmesi şeklinde kendini gösterecek. 

Bir nefes kadar, vücudun kalbi gibi önemli olan medya 
ve fikir işçilerinin bu öneminin farkına varılmaz ve bu 
şekilde ekonomi buhranında boğulmaya mahkum 
edilirsek akıbetimiz hayrolmayacaktır. Şimdiden gereken 
tedbirler alınmazsa varılan noktada eyvah etmenin de 
kimseye bir faydası olmayacaktır. 

‘Basın önemli…’ minvalindeki beylik lafların fikrin 
kıymetinin hakikaten anlaşıldığı bir boyuta ulaştığı ve 
bunun gereklerinin yapıldığı, ocaklarımızdaki dumanın 
tütmeye devam ettiği ve sönmediği nice 10 Ocaklara 
ulaşmak temennisiyle…

SEFA ÖZDEMIR
Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
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GAZETECILIKLE ŞEKILLENEN YAŞAMLAR

Daha yolun başındayken bazı şeylerin çok 
farkında olamıyor insan. Ne kadar ince eleyip sık 
dokusanız da, seçtiğiniz mesleğin sizi nerelere 

götüreceğini bilemiyorsunuz. 

Ben de tam 47 yıl önce gazeteciliğe adım atarken, 
bu mesleğin bütün yaşamımı şekillendireceğini 
bilemezdim. 

Gençlik yıllarımda, “gazetecilik, habercilik, basın 
çalışanı” olmak hem kulağa, hem de gönlüme çok 
güzel geliyordu. Gazeteye giderken kalbim coşkuyla 
atıyor, her gün yeni bir maceraya adım attığımı 
hissediyordum. Gazetecilik aşkı, iş veya meslek değil, 
adeta yaşama tutunma şeklimdi. 

Birçok meslek kendine özgü zorluklar ve özellikler 
taşısa da, gazetecilik farklıdır, bir yaşam şeklidir. 

Gazeteciliği meslek olarak uzun uzun anlatarak, 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Dayanışma Gününde 
vaktinizi çalmayacağım. Sadece, bu mesleğin bütün 
yaşamımı doğrudan, gerçekten ve tarafsızlıktan yana 
nasıl değiştirdiğini, şekillendirdiğini ifade ederek, 
günümüzde yaşadığımız sorunlarımıza ve çözüm 
önerilerimize değinmek istiyorum. 

Mesleğim gerçekten de beni yaşamım boyunca 
doğrudan, gerçeklerden ve tarafsızlıktan yana tavır 
koymamı, ilkeli yaşamamı sağladı. Ben hayata sıkı 
sıkı sarılırken, mesleğim gereği gözlemlediğim farklı 
yaşamların nasıl bir bir kayıp gittiğine tanıklık ettim. 
Her sonlanan hayatın, geride erdemli izler bıraktığında 
gerçekten değerli olduğunu gördüm. Doğrulara, 
gerçeğe ve tarafsızlığa daha da sıkı sarıldım.

2022 yılının hemen başında, bu günlerde, mesleğim 
artık eskisi gibi değil. Yıprandı, yıpratıldı, kirli ellerde, 
zihinlerde değersizleşti. Meslek onurumuz, kartvizitine 
“gazeteci” yazdıran sahtekârlarca ayaklar altına alındı. 
Tehdit ve şantaj aracı olarak kullanıldı, kullanılıyor. 
Gazetecilikle şekillenen yaşamım, çıkarcı zihniyetin 

oyuncağı haline geldi. 

İşte bu gidişe dur demek için başlattığımız çalışmaların 
artık sonuçlanmasını, elbirliğiyle çalışarak mesleğimizin 
onurunu, bir anlamda da kendi yaşamlarımızı 
kurtarmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda 
belirlediğimiz sorunlarımız ve çözüm önerilerimize 
göz atmamız, sadece biz gazeteciler için değil, bütün 
toplumumuzun sağlıklı gelişimi için yaşamsal önem 
taşıyor. 

Ekonomik, siyasi ve teknolojik gelişmelerden yakından 
etkilenen Medya Sektörümüz, ülkemizde son çeyrek 
asırda önemli bir değişim ve dönüşüm sürecine girdi. 
Ancak bu süreç bizler ve mesleğimiz için sorunların 
çözümlenemediği, tam tersine adeta düğümlendiği bir 
dönem oldu.  

Sadece ülkemizde değil, yaşadığımız dönemde tüm 
dünyada medya sektöründeki sorunların başında, 
ekonomik bağımsızlık geliyor. Ekonomik olarak 
arkasında herhangi bir destek olmadan ayakta 
kalamayan medya kuruluşları, maalesef siyasi ve 
ekonomik güç odaklarının, illegal yapılanmaların, 
değerleri istismar eden çevrelerin ve buna benzer 
gücü elinde bulundurmak isteyen çıkar gruplarının 
kontrolüne bırakılmış durumda. 

Yaşamıma yön veren temel mesleki ilkelerden biri 
olan “tarafsızlık” gereği; Gazeteci, temas ettiği hiç 
kimse ya da kurum hakkında olumsuz değerlendirme 
yapamayacak kadar yakın ve hiç kimse ya da kurum 
hakkında olumlu haber yapamayacak kadar uzak 
olmamalı. Bu nedenle mesleğimizin ilk şartlarından 
birisi ekonomik bağımsızlıktır.   

Meslektaşlarımızın ve çalıştıkları kurumların, 
siyasal iktidar ve devlet kurumları da dâhil olmak 
üzere hiçbir güç odağının kontrolünde olmadan 
yaşamını sürdürmesini sağlayacak düzenlemelerin 
yapılması, demokrasinin gelişmesi ve yerleşmesi için 
kaçınılmazdır. 

NURI KOLAYLI
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı

BİK Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi 
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Ekonomik bağımsızlık, elbette ekonomik sorunların 
çözümüyle mümkün olabilecek. Ancak günümüzde, 
medya kurumlarımızın ekonomik bağımsızlığından 
söz edemiyoruz. Çünkü hemen hemen bütün girdiler 
döviz kurları ile yakından ilgili. Kâğıttan mürekkebe, 
elektronik cihazlardan yazılımlara kadar medya 
sektöründe kullanılan malzemelerin çoğu ithal. Son 
dönemde döviz kurlarında yaşanan olağandışı yükseliş 
ve ardından yaşanan düşüş, medya kurumlarının 
maliyetlerini arttırdı, birçoğunu kapanmanın eşiğine 
getirdi. 

Bu noktada, medya kurumlarının öncelikle malzeme 
kullanımında dışa bağımlılıktan kurtarılması, ilk 
aşamada eskisi gibi yerli kâğıt fabrikaları kurulması 
ve işletilmesi, gerekli teknolojik destek verilerek 
darboğazdan çıkarılması büyük önem taşıyor. 

Medya kurumlarının yaşadığı ekonomik sorunların 
merkezinde ilan ve reklâm gelirlerinin düşüklüğü ile 
gazetelerin yetersiz satışı geliyor. Günümüzde bütün 
gelişmiş demokrasilerde medya kurumları çeşitli 
yöntemlerle devletler tarafından ekonomik alanda 
destekleniyor. Ülkemizde de devlet desteği geliştirilerek 
arttırılmalıdır.

Bir diğer önemli eksiğimiz Gazetecilik Meslek 
Yasası’dır. Gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin 
yapabileceğini düzenleyen ‘Gazetecilik Meslek Yasası’na 
acilen ihtiyaç duymaktadır. 

Meslek yasamız olmayınca dileyen herkes, eğitimine 
ve bilgi birikimine bakılmaksızın “gazeteciyim” diyerek 
mesleğe başlayabiliyor. Oysa gazetecilik/habercilik, 
özel eğitim gerektiren bir meslek. Buna karşın mesleğe 
girişte gazetecilik alanında eğitim görmüş olma şartı 
bulunmuyor. Gazetecilik yapmak isteyen bir kimse, 
eğitim seviyesi ne olursa olsun işe girebiliyorlar. Ve 
bu insanlar, 47 yıl önce mesleğe atılırken temel ilke 
edindiğim doğruluk ve tarafsızlık gibi temel ahlaki 
ilkeleri hiç dikkate almadan meslekte rahatlıkla 
yükselebiliyorlar. Daha da üzücüsü habercilik, tehdit ve 
şantaj aracı olarak kullanılıyor. İşin acısı; bu tür insanları 
basın mesleğinden uzaklaştıracak herhangi bir yasal 
düzenleme de bulunmuyor.

Mesleğimizde bu çarpık durumu ortadan kaldırmak 
için, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin 
yapabileceğini düzenleyen ‘Gazetecilik Meslek Yasası” 
teknolojik gelişmeler de göz önüne alınıp günümüz 
koşullarına uygun olarak mutlaka çıkarılmalıdır. 

Sektörümüzde yaşanan bir diğer sorunumuz, Türk 
Ceza Kanunu ile Terörle Mücadele Yasası’nda yer alan 
ve darbe dönemlerinden bu yana değişmeyen basın 
özgürlüğünü kısıtlayıcı maddeler. Bu maddelerin varlığı 
ne yazık ki hem ülkemize, hem de meslektaşlarıma 
olumsuz yansıyor. Bilindiği gibi; İfade ve basın 
özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmazıdır ve 
Türkiye’de demokratik yaşamın temel sorunu ne yazık 
ki basın ve ifade özgürlüğüdür. Unutulmamalıdır ki, 
halkın haber alma hürriyetinin işlerliği için, basın ve 
ifade özgürlüğü temel gerekliliktir.  

Türkiye’de insanımıza herhangi bir baskı ve müdahaleye 
maruz kalmadan, kendini meşru bir şekilde ifade 
edebilme hakkının evrensel ölçülerde tanınması ve 

sorunsuz bir şekilde uygulanması, toplumsal barış, 
hoşgörü, uzlaşı, ifade ve basın özgürlüğünün sorun 
olmaktan çıkarılması, bence hepimizin sorumluluğudur. 

Son 10 yılda gelişen bir diğer konu da, internet 
haberciliğidir. Teknolojinin hızla gelişimi ve internet 
ağının hemen hemen her noktaya ulaşması ile birlikte, 
internet haberciliği büyük bir gelişim gösterdi. 

Sektörde istihdam sağlayan gazete ve televizyonlarla 
eşdeğer habercilik yapan kurumsal internet haber 
siteleri hepimizin yüz akı oldu.  Ama bunun yanında, 
internet deyimiyle “kopyala yapıştır” kolaycılığından 
öteye gitmeyen haber siteleri de maalesef internette 
boy gösteriyor. Yasal boşluktan kaynaklanan sorunlar, 
ne yazık ki her geçen gün artıyor. Bu süreç uzamamalı 
ve İnternet Yasası zaman geçirilmeden ülkemize, 
sektörümüze kazandırılmalı. 

Ve meslektaşlarımızın karşı karşıya kaldığı çalışma 
koşularının zorluğu. Yazımın ana konusu aslında 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Dayanışma Günü. Bu önemli 
gün nedeniyle klavye başına oturmuşken, hiç aklımdan 
çıkmayan sorunlara ve çözüm önerilerine dalıp gittim. 

Bugüne dönecek olursak; Gazetecilik mesleğinin 
özellikleri, çalışma koşullarının zorlukları, toplumsal 
işlevi, kamuoyu oluşturma gibi önemli bir hizmet 
görmesi ve bunu doğru ve kamuoyu yararına yapacak 
imkân ve güce sahip olabilmesi, kendine özgü özel bir 
yasal düzenlemeye ihtiyaç gösterdiğinden 20 Haziran 
1952’de “5953 sayılı kanun” çıkarılmış. 5953 sayılı 
kanunda, 10 Ocak 1961 yılında kapsamlı bir değişikliğe 
gidilerek meslektaşlarımıza önemli kazanımlar 
sağlanmış ve bu tarih bizim içim “bayram” olmuş. 
Ama yıpranma hakkından yıllık izinlere, tazminat 
hakkından fazla mesaiye kadar geniş bir yelpazedeki 
bu kazanımlar, aradan geçen süre içerinden bir bir 
değiştirildi ve birçoğu geri alındı. 

Bu yasanın günümüz koşullarına uygun olarak 
yeniden düzenlenmesi sadece biz gazetecilerin değil, 
toplumumuzun bir ihtiyacı haline geldi. “5953 Sayılı 
Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki 
Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun”un yeniden 
ele alınarak, elektronik medyayı da kapsayacak şekilde 
düzenlenmesi, güncellenmesi, bizler ve ülkemiz için 
önemli bir kazanım olacaktır.

Bu kapsamda; meslektaşlarımızın emeklilikte fiili hizmet 
süresi zammından yararlanabilmesi şartı olan ”basın 
kartı sahibi olma” zorunluluğu da kalkmalıdır.

Yazımın başında da ifade ettiğim gibi, sorunlarımız 
uzun süre çözümsüz kaldı. Süreç içinde üzerine yeni 
sorunlar eklendi. Sorunlarımız çok olsa da, hiç biri 
çözümsüz değil.  

Önerim; siyasetçilerden, hukukçulardan, 
bürokratlardan, akademisyenlerden, medya 
kuruluşlarından ve basın meslek örgütlerinden 
temsilcilerin bir araya gelmesi, ortak akıl oluşturulması. 
Bu toplantılarda konular bütün detaylarıyla ele alınarak, 
çözüm önerileri üretilebilir ve bu öneriler gerekli yasal 
düzenlemelerle Türkiye’ye kazandırılabilir. 

Doğru, gerçek ve tarafsız habercilerin, özgür 
kurumlarda çalışabilmesi dileğiyle nice 10 Ocak’lara…  



MEDYA-IŞ ÇATISI ALTINDA BIRLEŞMELIYIZ
2 Ocak 1961’de çıkarılan 212 sayılı Yasa ile birlikte, 
Babıali ağalarına karşı, fikir işçileri, gazeteciler; kıdem 
tazminatı hakkı, izin hakları, maddi iyileştirmeler gibi 
birçok hakka kavuştu ve yasanın yürürlüğe girdiği 10 
Ocak günü Çalışan Gazeteciler Günü olarak ilan edildi.

Zorlu çalışma koşulları arasında, pratikte gazetecilerin iş 
güvencelerinin kalmamış olması, düşük gelire mahkum 
edilmiş olmaları 5953 sayılı Kanun’da, 212 sayılı Yasa ile 
değişiklik yapılması gereğini doğurdu ve nihayetinde 
Türk fikir işçisinin; ilerisini garantiye alan bir kanun 
dayanağı, tutunabileceği dalı oldu.

212 sayılı Yasa üzerinden 60 sene geçti. Geçen zaman 
içerisinde gazeteciliğin uğradığı değişim, dönüşüm, 
sosyal medyanın hayatımızdaki yeri sebebiyle 
dezenformasyonu engelleyebilmek ve halkın doğru 
habere ulaşmasının ciddi derece önem kazanmış 
olması, mesleğin kendi içerisindeki dinamiklerinden 
doğan iş stresi ve mobbing gibi, gazetecilikte sendikasız 
çalışmanın çok yaygın olması gibi birçok gereklilik, 
öncelikle sendikalaşmanın önündeki görünmez 
duvarların yıkılmasını ve “Basın İş Kanunu”’nunda 
değişiklik yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Günün 
ihtiyaçlarına karşılık verecek, fikir işçisini yarınından 

emin kılmak üzere geniş bir değişiklik gereklidir. 
Özellikle, işgünün tüm gün olması, stres altında yapılan 
yoğun çalışmanın, düşük gelir stresiyle de birleşmesi 
gazeteciler için yıpranma hakkının ne kadar önemli ve 
gerekli olduğunu göstermektedir. Yıpranma hakkının 
iyileştirilmesi ve bu hakka ulaşımın kolaylaştırılması 
gerekmektedir.

Tüm bu önerilerimize bir alternatif olarak da 6356 
sayılı Kanun’da yer almasına rağmen maalesef 
işletilmeyen “Teşmil” mekanizmasının işletilmesi 
olacaktır. Örgütlenmenin önündeki büyük engeller göz 
önüne alınarak, toplu iş sözleşmesinin kapsayıcılığı 
altında, kalıcı bir düzen sağlamak için Sendikamızın 
imzaladığı sözleşmelerin işyerleri özelliklerine göre 
teşmil edilmesinin bir çok fikir işçisinin ihtiyacına cevap 
verecektir.

Bizim için yeni yılın en güzel haberlerinden birisi TRT’de 
çalışan fikir işçilerinin Medya-İş çatısı altında, birleşmiş 
olmalarıdır. İnşallah tüm işçilere umut ve örnek olacak 
kazanımlarla dolu bir toplu iş sözleşmesi imzalayacağız.

Tüm meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Gününü kutlarken, tüm gazetecileri, tüm fikir işçilerini 
Sendikamız çatısı altında birleşmeye çağırıyorum.

SEZAI BALLI
Medya-İş Genel Başkanı
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2022’DE DE IDDIALIYIZ...

Acısıyla, tatlısıyla geride bıraktığımız 
2021 yılının ardından 2022 yılını 
meslektaşlarımız için hazırlamış 

olduğumuz özel bir çalışma ile 
karşılıyoruz. 

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde 
gazetecilere verilecek en güzel 
hediye belki de bu mesleği icra 
eden, bu işten ekmeğini kazanan, 
geçmişte bu işle meşgul olup hayatını 
kaybeden, bugün sahada halen işinin 
başında olup mücadelesini sürdüren 
tüm meslektaşlarımızın ve meslek 
büyüklerimizin hayat hikayelerinin, 
anılarının ve tecrübelerinin içinde yer 
aldığı bu yayını sunmaktı. 

Dergi yayıncılığı konusunda 95 sayılık 
tecrübemizle 96. sayımızda yine 
dopdolu içerikle, siz değerli okurlarımızı 
selamlıyoruz…

Geride kalan yayınlarımızdaki 
başarımız bundan sonraki süreçte neler 
yapabileceğimize dair de ipuçları veriyor 
olsa gerek…

Kendimizi tekrar etmeden, her ay farklı bir 
konu belirleyip, o konuyu enine boyuna 
irdelediğimiz, raf ömrü uzun, tarihe not 
düşülecek dergilerle bu alanda ne kadar 
güçlü ve iddialı olduğumuzu da ortaya 
koymuş bulunuyoruz.

Bu serüven içerisinde meslektaşlarımızı 
konu alan 3. dergide biraraya gelmenin 
gururunu yaşıyoruz. 

İlk sayımızda yaklaşık 50, ikinci sayımızda 
yaklaşık 93 ve elinizde bulunan bu 
sayımızda vefat eden meslektaşlarımızla 

birlikte toplam 220 civarında 
meslektaşımızı hem sizlerle buluşturmuş, 
hem de tarihe not etmiş ve kayıt altına 
almış olduk. 

Bu rakamlar, Yenigün Gazetesi 10’LAR 
Dergisi olarak alanımızda ne kadar 
uzmanlaştığımıza ilişkin de bir işaret 
fişeğidir diye düşünüyorum. 

Tabi bu süreç içerisinde taklitlerimiz de 
olmadı değil. Olsun… Yapsınlar…

Netice itibariyle ‘Taklitler aslını yaşatır’ 
demişler. 

Biz, başkalarının ne yaptığına değil, kendi 
yaptıklarımızla öne çıkmayı, başarılarımızı 
ortaya koymayı ve mesleki anlamda en iyi 
olmayı kendine şiar edinmiş bir ekibiz.

Konya’nın aylık düzenli olarak yayınlanan 
tek dergisi olarak yeni yılda da kendimize 
çok güzel hedefler belirledik. 

Bu çalışmalar bugünden yarına, ‘ben 
yaptım oldu’ mantığıyla yapılmadı. 
Elinizde bulunan bu derginin çalışmalarına 
biz tam 6 ay önce başlamıştık. 

2022 yılında da birbirinden özel konularla 
birbirinden güzel yayınlara imzamızı 
atacağız. Bunun için de kısa, orta ve 
uzun vadede hedeflerimizi ortaya 
koyduk. Hedeflerimize ulaşmak için de 
çalışmalarımızı çoktan başlattık. 

Siz okurlarımızdan ve reklam 
verenlerimizden aldığımız güçle daha 
güzel yarınlarda, daha güzel hizmetler 
ve daha güzel yayınlarla sizlerle birlikte 
olmaya söz veriyor, her şeyden önce 
sağlıklı bir yıl, hayırlı bir ömür geçirmenizi 
temenni ediyorum…

FAHRI ALTINOK
10LAR Dergisi Genel Koordinatörü
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Milyonlarca aileyi
doğal gazla buluşturan Enerya, 

milyonlara doğru bilgiyi ulaştıran gazetecilerin 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar.



YEREL BASIN LOKOMOTIF GÜÇTÜR

Toplumun haber alma hakkının karşılanması 
ve doğru bilgilendirilmesi noktasında medya, 
demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olarak 

öne çıkmaktadır. Bu süreçte, demokratik ve ahlaki 
sorumluluk bilinciyle ilkeli şekilde çalışan gazeteciler 
toplum için önemli bir görevi yerine getirmektedir. 
Bugün, ülkemizdeki medyanın daha demokratik ve 
özgürlükçü bir yapıya kavuşması yönünde çok önemli 
ilerlemeler kaydettik. Tabi gelişen teknolojiyle birlikte 
hayatımıza giren yeni medya araçlarının gazetecilik 
adına sunduğu imkânların da; meslek ilkeleri ve basın 
ahlakından taviz vermeden kullanılması hayati önem 
taşımaktadır. 

Bu anlamda bilginin yayılma hızının arttığı günümüzde, 
doğru, güvenilir ve dürüst habercilik anlayışı her 
zamankinden daha kıymetli hale gelmiştir. Dolayısıyla 
dezenformasyona karşı hakikat mücadelesinde 
gazetecilerimize çok büyük sorumluluklar düşmektedir. 
Hakkaniyet sahibi basınımızın ve gazetecilerimizin 
ülkemizde barış, huzur ve güven ortamının 
güçlenmesinde payları olduğunun idrakiyle; milletimizin 
hassasiyetlerini gözeterek, doğru bilgilendirme 
görevini yerine getireceklerine ve demokrasimize katkı 
sağlamaya devam edeceklerine inancım sonsuzdur. 

Tabi özellikle, yerel basınımız azim ve fedakârlıkla 
toplumun sesi olmaya devam ediyor. Biz de yerel basını 
çok önemsiyoruz. Yerelin ulusalda karşılık bulması ve 
kamuoyu oluşturması anlamında da siz yerel medyanın 
önemini her fırsatta dile getiriyorum. Yerel medya 
şehirlerimizin kültürünü, medeniyet değerlerini canlı 
tutan önemli bir araçtır. Bu anlamda şehrin yöneticileri 
için de yerel basın lokomotif güçtür.

Gittiğimiz her şehirde bizlere eşlik eden yerel medya 
mensuplarımızın fedakârlığına hepimiz şahit oluyoruz. 
Ben bu anlamda gece gündüz demeden, yanımızda olan 
gazeteci arkadaşlarıma gösterdikleri özveri nedeniyle 
teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum.

Konya’ya her gelişimde fırsat buldukça yerel medya 
temsilcilerimizle bir araya geliyor, onlarla yaptığımız 
istişareler hakikaten şehre dair yürüttüğümüz 
çalışmalara yön veriyor, katkı sağlıyor. Yeri geliyor bizim 
gözümüz, kulağımız, sözümüz oluyorlar. Yeri geliyor 
vatandaşlarımızın sesi oluyorlar. Yenigün Gazetesi de 
haberleriyle, çalışmalarıyla her zaman Konya’mızın 
sesi, sözü olmuştur. Bu anlamda Yenigün Gazetesi 
çatısı altında çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi 
sunuyorum. Bu vesileyle; tüm basın emekçilerimizi 
tebrik ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü 
gönülden kutluyorum. 

Bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; 
ülkemizin dört bir yanında, 81 şehrimizi kalkındıracak 
çevre dostu projelerimizi; “Medeniyetimizi Yaşatan, 
Çevreye Saygılı İklim Dostu Şehirler” vizyonumuz 
doğrultusunda bir bir hayata geçiriyoruz.  

Bu anlayışla, bugüne kadar sosyal konuttan kentsel 
dönüşüme, millet bahçelerinden tarihi kent 
meydanlarının yeniden gün yüzüne çıkartılmasına, eski 
sanayi sitelerinin daha modern alanlara taşınmasından 
çevre yatırımlarımıza ve iklim değişikliğiyle 
mücadelemize kadar bütün Türkiye’de milyarlarca liralık 
dev projeleri hayata geçirdik. 

Konya’mızda da 31 ilçemizin tamamında çalışmalarımızı 
aralıksız sürdürüyoruz. Konya’mızda TOKİ eliyle; son 
19 yılda 9 milyar liralık yatırımla 27.428 konut ve 985 
dükkânımızı tamamlayarak hak sahibi vatandaşlarımıza 
teslim ettik.

Ardıçlı’da da yatırım maliyeti yaklaşık 850 milyon 
lira olan ve 6 Etap’tan oluşan 3.964 (2.659 adet 
2+1 – 1.305 adet 3+1) sosyal konut, 124 dükkân ve 
3 cami inşa ediyoruz. Bunlardan 1. Etap’ta yer alan 
1.057 konutumuzu tamamlayarak hak sahibi Konyalı 
hemşerilerimize geçtiğimiz haftalarda teslim etmeye 
başladık. Kalan 5 etabımızda da çalışmalarımız tüm 
hızıyla devam ediyor.

MURAT KURUM
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
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Bu alanımızı sadece bir sosyal konut olarak değil, 
şehrimizin; doğasıyla, çevresiyle, iklimiyle uyum 
içerisinde olduğu bir yaşam alanı olarak tasarlıyoruz. 
Bu kapsamda içerisinde yeşil alanlar, spor salonları, 
bisiklet ve yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ile açık 
otoparklar gibi sosyal donatılar yer alacak. İnşallah tüm 
konutlarımız tamamlandığından burası adeta bir cazibe 
merkezi haline gelecek, model bir bölge olacak.

Tabi yine bir taraftan millet bahçeleriyle Konya’mızda 
yeşil alan miktarını artırırken diğer yandan bin yıllık 
ecdat mirası Alâeddin Tepesi’nin çevresinde oluşan 
görüntü kirliliğini de ortadan kaldırıyoruz. Hava kalitesini 
iyileştirmek için çalışmalar yapıyor, ekolojik koridorlar ve 
bisiklet yolları projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. 

Yine Konya’mızın tamamında sosyal konutlar inşa 
ederken diğer yandan Şükran Mahallesi, Mevlana 
Meydanı, Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı gibi birçok 
noktada kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Özellikle sanayi alanlarının dönüşümü 
noktasında Konya’mızda çok özel, çok önemli projeler 
yürütüyoruz. Köhnemiş sanayi alanlarını şehirlerimizin 
dışına taşıyoruz.

KONYA SIFIR ATIK SANAYI SITESI 

Bakanlık olarak; “Yeni Sanayi Alanlarıyla Büyük Türkiye” 
hedefiyle; bugün 81 ilimizde şehrin içerisinde kalan 
tüm sanayi alanlarını daha yeni, daha modern yerlere 
taşıyoruz. Ankara, Trabzon, Uşak, Aksaray, Diyarbakır ve 
Kayseri’de 6 eski sanayi sitemizi yeni yerlerine taşıdık. 
Esnafımızın, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 

Şu anda 26 sanayi alanımızda harıl harıl çalışıyoruz. 
Devamında; 81 ilimizin tamamında, şehir içinde kalmış 
sanayi alanlarımızı dönüştürecek, şehirlerin dışına 
taşıyacağız. Konya’mızın merkezinde kalan Eski Sanayi 
ve Karatay Sanayi siteleri trafik sorununa, hava ve 
gürültü kirliliğine yol açıyordu. 

Biz de Konyalı kardeşlerimizin daha güzel, daha temiz, 
daha güvenli iş yerlerinde üretim yapmaları için; 4 
etapta, 2 milyon 80 bin m2 alanda, 2.690 dükkânın ve 
134 ticari alanın bulunduğu Yeni Konya Sanayi Sitemizi 
inşa ediyoruz. Geçtiğimiz Ekim ayında bu sanayi 
sitemizde incelemelerde bulunmuş ve geldiğimiz son 
aşamayı değerlendirmiştik.

Bu sanayi sitemiz; bir sanayi sitesinden çok; sanayi 
kompleksi olacak, yeni bir üretim merkezi olacak, 
şehrimizde ekonomi canlanacak, üretim, ihracat ve 
istihdam da artacak. Bu sitemiz tamamlandığında; 
Konya şehir merkezinde trafiği artıran on binlerce araç 
şehrin dışına taşınmış olacak, kirlilik azalacak. Yine 
binlerce kardeşimiz istihdam edilecek. 

Bir ustamız, bir işçi kardeşimiz dükkânına, iş yerine 
geldiğinde, bir kardeşimiz buraya geldiğinde; bu 
alandaki camide, parklarda, yeşil alanlarda, yürüyüş 
yollarında, daha güzel bir ortamda vakit geçirecek, 
dinlenecek, nefes alacak.

Yeni Konya Sanayi Sitemizi; “İklim Dostu Sanayi 
Dönüşümü” ilkesiyle inşa ediyoruz. İnşallah bundan 
sonra bütün dönüşümlerimizi de “İklim Dostu Dönüşüm” 
başlığı altında gerçekleştireceğiz. Sanayi alanlarının iklim 
dostu uygulamalarla Yeşil Sanayiye dönüştürülmesi, 
Yeşil Kalkınma yolunda şehrimiz için, ülkemiz için sayısız 
faydalar sağlayacak. 

Tüm yeni sanayi alanlarımızda; güneş panelleri yer 
alacak, atık getirme merkezi olacak. Atık sularını 
arıtan, kendi elektriğini üreten, atık yağını toplayan, 
yeşil etiket sahibi tesisler olacak. Şehirlerdeki karbon 
gazı üretim miktarı azalacak. İnsan sağlığı açısından; 

sanayicilerimize, daha sağlıklı, çevreye saygılı, iklim 
dostu bir çalışma ortamı sunmuş olacağız. Katma değeri 
yüksek ürünler üreteceğiz, çevremizi koruyacağız. 
Yüzbinlerce aracı şehir merkezinden uzaklaştırıp trafik 
yüküne, hava ve gürültü kirliliğine son vereceğiz. 
Modern altyapı ve arıtma tesisleriyle de hiçbir atığın 
doğayı kirletmesine izin vermeyeceğiz. Esnafımızın 
iklim dostu, çevre dostu üretimlerini; ülkemizi küresel 
rekabette daha üst sıralara taşıyacak stratejik bir hamle 
olarak görüyoruz. On binlerce kardeşimize istihdam 
sağlayacağız.

Yaptığımız bu sanayi sitemiz Türkiye’de İklim Dostu 
Sanayi Sitelerinin ilk örneği olacak. Burada her 
aşamasında Sıfır Atık Sanayi uygulamalarını hayata 
geçireceğiz. Bu sanayi sitemizin içerisine sıfır atık 
merkezimizi kuracağız. Atıklarımızı ayıracağız. Kendi 
kendine yetebilen, kendi elektriğini üretebilen, atık 
yağların toplandığı, yağmur sularının depolandığı bir 
sanayi tesisi haline getireceğiz. 

Bunun yanı sıra bu sanayi sitemizi endüstriyel ortaklığa 
ve döngüsel ekonomiye uygun yaparak; daha etkili, 
daha tasarruflu, daha verimli hale getiriyoruz. Türkiye’de 
ilk kez bir sanayi sitesi sıfır atığa tam uyumlu olarak inşa 
ediliyor. Bu anlamda sanayi sitemize Konya Sıfır Atık 
Sanayi Sitesi ismi yakışırdı. Biz de bu sanayi sitemizin 
ismini geçtiğimiz Ekim ayında Konya ziyaretimizde 
Konya Sıfır Atık Sanayi Sitesi olarak belirledik. 
İnşallah tüm dükkânlarımızı en geç 2022 sonuna 
kadar tamamlayarak sanayicilerimize, esnafımıza, 
vatandaşlarımıza armağan edeceğiz.

TÜRKIYE GENELI VE KONYA MILLET BAHÇELERI

Bugün 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi 
hedefiyle; “Türkiye’nin Büyük Ekolojik Dönüşümü”nü 
daha da ileri taşıyoruz. Şehirlerimizin yeşil dönüşümü 
için projelendirdiğimiz 410 millet bahçemizin 113’ünü 
tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 
Kalan millet bahçelerimizde ise çalışmalarımız tüm 
hızıyla devam ediyor. 

Konya’da, Konyalı hemşerilerimizin; aileleriyle, 
evlatlarıyla hoşça vakit geçireceği, dinleneceği,  2,5 
milyon m2 büyüklüğünde 15 millet bahçesi yapıyoruz. 
Bu millet bahçelerimizden birini 108 bin metrekarelik, 
eski stat yerinde, inşa ediyoruz. Şehrimizin en merkezi 
yerinde, 250 bin hemşerimizin yürüme mesafesinde 
olan bu millet bahçemizde; çocuklarımız için tenis 
kortu, basketbol sahası, satranç grubu ve oyun alanları 
var. 

Yine gençlerimizin kitap okuyacakları millet 
kıraathanesiyle; göleti, Türk-İslam Bahçesi, bisiklet ve 
yürüyüş yollarıyla çok güzel bir millet bahçesi olacak. 
Konya Büyükşehir Belediyemizle yürüttüğümüz bu 
projemizi inşallah en kısa sürede tamamlayacağız, 
Konya’mıza, Konyalı hemşerilerimize armağan edeceğiz. 

Yine bu millet bahçemizde, selâtin camileri gibi 
kültürümüzü, medeniyetimizi yansıtan çok güzel 
bir camimizi de Konyalı kardeşlerimizin hizmetine 
sunuyoruz. Bu camimizde 14.400 kardeşimiz aynı anda 
saf tutabilecek. 

İnşallah yaptığımız tüm çalışmalarımızla Konya’mızı 
bir marka şehir haline getireceğiz. Nasıl Selçuklu 
döneminde Konya’mız, Türk mimarisinin gözde 
eserlerine sahip olması nedeniyle “En Muhteşem 
Türk Şehri” unvanını aldıysa bugün de Konya’mızı 
aynı anlayışla Cumhuriyetimizin en muhteşem 
şehri yapacağız. Konya’mızı marka bir şehir yapacak 
çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz.
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BASIN MENSUPLARININ 
ÇALIŞMALARI TAKDIR EDILIYOR

İnsanlar ilk çağlardan beri çevrelerine ve dünyaya 
vermek istedikleri mesajları, yaşadıkları çağın 
kendilerine sunduğu şartlar, edindikleri bilgi, beceri 
ve teknik olanakların sınırları içinde iletmeye 
çalışmışlardır. İnsanların çevresinde gelişen olaylardan 
haberdar olma temel dürtüsü, kendi yetileri ile 
göremedikleri olaylardan, başkaları aracılığıyla da 
olsa haberdar olması, aynı zamanda yaşamını kontrol 
edebilme ve kendini güvende hissetme duyguları 
ile beraber özgüven de sağlamaktadır. Toplumun 
gelişmesiyle orantılı olarak bu enformasyon hizmeti ve 
gazetecilik mesleği de önem kazanmıştır.

Yaşanan olayları, ilkeli yayıncılık anlayışının bir gereği 
olarak, tarafsız, doğru, objektif, özel hayata ve kişilik 
haklarına saygı göstererek, halkın gözü, kulağı ve sesi 
olarak derlediği haberleri halka aktarmak, basının 
başlıca görevi iken, aynı zamanda doğru ve zamanında 
bilgi almak da halkımızın, en doğal hakkıdır.

Gazetecilik mesleği; dünyada ve ülkemizde hızla 
gelişen iletişim ağlarını en yaygın biçimde kullanarak 
kamuoyunun bilgilendirilmesi ile genel talep ve 
görüşlerinin kamuoyuna yansıtılması hususlarında 

önemli bir rol oynamaktadır. 

İlerleyen zaman ve değişen gündeme karşın iletişim 
ve etkileşime olan ihtiyaç zamanın da ötesine geçiyor. 
Çağa ayak uydurmak, doğru bilgiye anında ulaşmak 
ve bilinçlenmek noktasında medya mensuplarımızın 
gösterdiği çaba, her türlü takdirin üzerindedir. 7 gün 
24 saat esasıyla üstün bir gayret ve çaba içerisinde 
mesleklerini icra ederken halkımızın gelişen olaylar 
karşısında bilgilendirilmesi ile beraber ülkemizin ve 
ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasının 
sağlanmasında önemli hizmetler sunmaktadırlar. 
Basın ve basın mensuplarının faaliyetleri demokrasi 
ve vatandaşlık haklarının en temel önemli 
güvencelerinden biridir.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde, kamuoyuna  haber 
ve bilgi akışını sağlamak amacıyla günün her anında 
görevini bıkmadan, yılmadan, gece, gündüz  demeden 
ilkeli ve sorumlu gazetecilik anlayışı çerçevesinde 
icra eden başta Konya yerel basın mensupları olmak 
üzere tüm basın mensubu çalışanlarımızın “10 Ocak 
Gazeteciler Günü” nü kutluyorum.

VAHDETTIN ÖZKAN
Konya Valisi
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MEDYA MENSUPLARIMIZIN 
SORUMLULUĞU BÜYÜK

Gazetecilik mesleği, vatandaşların haber alma 
haklarının ve hürriyetlerinin sağlanması adına 
icra edilen en saygın meslekler arasındadır.

Halkımızın doğru haberlere en kısa sürede ulaşmalarını 
sağlayan gazetecilerimiz, aynı zamanda çok sesli, 
şeffaf ve demokratik toplum anlayışımızın en önemli 
unsurlarındandır.

Her dönemde kendini yenileyebilen, çağın gereklerine 
uygun bir şekilde hareket eden ve kamuoyunu 
bilgilendirirken milli ve manevi değerleri hassasiyetle 
gözeten gazetecilerimiz, oldukça önemli ve bir o kadar 
da zor bir vazifeyi yerine getirmektedir.

Medya sektörünün gelişen teknoloji ile birlikte köklü 
bir dönüşüm geçirmesi, bilginin yayılma hızını oldukça 
ileri bir seviyeye taşıdı. Bu durum önemli avantajlar 
sağladığı gibi, yanlış haberlerin geniş kitlelere kolaylıkla 
yayılması tehlikesini de ortaya çıkardı. Bu büyük 
dönüşüm, bilgi kirliliği ile dijital mecralarda mücadele 
etme hususunda gazetecilerimize yeni bir misyon 

yükledi.

Yanlış bilgilerin ve bilgi kirliliğinin toplumumuzda 
neden olduğu olumsuz etkilerin bilincinde olan 
gazetecilerimiz, günümüzde haberleri yalnızca hızlı ve 
doğru bir şekilde aktarmakla yetinmiyor, aynı zamanda 
yalan/yanlış haberlere karşı da büyük bir savaş veriyor.

Bütün bunların yanında ülkemizin ve toplumumuzun 
yaşadığı her türlü olağanüstü durumda etkili bir 
koordinasyon ve bilgi akışı sağlanması adına da büyük 
bir sorumluluğu yerine getiriyorlar.  

Tüm bu vazifeleri her koşulda gerçekleştiren, başta 
Konya’mızda görev yapan medya mensuplarımız olmak 
üzere; kameramanından fotoğrafçısına, muhabirinden 
editörüne kadar tüm gazetecilerimize can-ı gönülden 
teşekkür ediyorum.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, bu 
günün tüm gazetecilerimizin meslek hayatında yeni 
başarılara ve hayırlara vesile olmasını diliyorum.” 

UĞUR IBRAHIM ALTAY
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
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‘BASIN EMEKÇILERINI HAK-IŞ’TE 
ÖRGÜTLENMEYE DAVET EDIYORUZ’

Basın mesleğinde çalışanlarla, çalıştırılanlar 
arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi hakkındaki 212 
sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği, 10 Ocak 1961 

tarihinden beri ülkemizde ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü’ olarak kutlanmaktadır.

Basın, demokrasinin temel taşlarından bir tanesidir. 
Kamuoyunun hızlı, doğru, tarafsız haber alma 
hakkını temin etmesi demokratik ülkelerin en belirgin 
göstergesidir. Gazetecilik, fedakârlık ve sorumluluk 
isteyen, zor şartlarda yapılan, toplumun bilgilendirmesi 
noktasında oldukça önemli bir meslektir. Basın 
emekçileri, her koşulda toplumun bilgilendirilmesi, 
ülke yararı için doğru bilgilerin verilmesi, farklı 
görüş ve düşüncelerin objektif ve tarafsız olarak 
kamuoyuna aktarılması gibi önemli bir görevi yerine 
getirmektedirler. 

“GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÖZVERİLİ BİR ŞEKİLDE 
ÇALIŞIYORLAR”

Dünyaya açık, ülkesinin ve insanlığın meselelerini 
yakından takip eden, her konuda söyleyecek sözü olan, 
gerçeklerin en doğru ve en hızlı biçimde kamuoyuna 
aktarılmasını sağlayan basın emekçileri, toplumun 
sesi olma konumundadır. Bu görevi yerine getirirken 
kimi zaman canları pahasına, gece gündüz demeden 
özverili bir şekilde çalışmaktadırlar. Bunun en yakın 
örneğine, Covid-19 salgınının en yaygın olarak 
yaşandığı dönemlerde bizzat tanık olduk. Toplumun 
büyük bir kesiminin eve kapandığı, evlerinden 
çıkamadığı dönemlerde görevlerinin başında olan 
çalışanlardan biri de gazetecilerdi. Neredeyse bütün 
sektörlerde çalışmaların durduğu, evden çalışmaların 
yapıldığı dönemlerde bile halkın haber alma hakkı için 
görevlerini yerine getiren gazetecilere teşekkürlerimizi 
iletiyoruz. 

Gazetecilerin, gece-gündüz, kar-kış demeden 24 
saat çalışmalarına rağmen, önlerine çok engeller 

MAHMUT ARSLAN
HAK-İŞ Genel Başkanı
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ve zorluklar çıkarıldığını da yakından biliyoruz. 
Tirajlarını milyonlara dayandırdığını iddia eden 
gazeteler ve dünyanın en iyi yayınını yaptığını ifade 
eden televizyonların, gazete ve televizyonlarını her 
türlü imkanları için kullanırken, o mesleği icra eden 
çalışanlara sendikalı olma hakkını çok görülüyor. 
Gazeteciler, sendikalı olduklarında işlerini kaybetme 
riskiyle karşı karşıya kalıyor. 

Büyük plazalarda, dünyanın en son teknolojisi 
kullanılarak gazetecilik ve televizyonculuk yapılırken, 
çalışanların düşük ücret ve zor çalışma koşullarına 
mahkum ediliyor. Toplumsal sorunları büyük 
bir özveriyle kamuoyunun gündemine getiren 
gazetecilerin ulusal ve özellikle de yerel basında 
kayıtdışı çalıştırılmasını maalesef üzüntüyle 
karşılıyoruz.  Ücretleri mesleğe uygun olarak 
ödenmeyen, sigortası basın yasası dışında yatırılan, 
gazetecilik yapmasına rağmen işkolları büro işçisi gibi, 
şoför gibi kabul edilen gazeteciler var maalesef. 

“Gazeteciler Sendikal Mücadelenin İçinde Yer Almalı”

Gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal 
haklarının koruma altına alınması, çalışma şartlarının 
iyileştirilmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki 
engellerin kaldırılması temel öncelik olmalıdır. Bu 
nedenle gazetecilerin diğer iş kollarından daha 
öncelikli olarak sendikal mücadelenin içinde yer alması 
gerekmektedir. 

Basın sektöründe çalışan sayısı 100 bine yakın olmasına 
rağmen sendikalı basın çalışanı sayısı 10 bini bile 
bulmuyor. HAK-İŞ olarak, basın çalışanlarının sendikal 

mücadeleye dahil edilmesi için elimizden geleni 
yapıyoruz, daha fazlasını da yapmamız gerektiğini 
biliyoruz. 

Konfederasyonumuza bağlı Medya-İş Sendikamız, 
Anadolu Ajansı’nda örgütlü ve toplu iş sözleşmelerini 
imzalamaktadır. Sendikamız TRT’de örgütlenme 
çalışmalarını tamamlamış ve yetkili sendika olmak 
için yeter sayıya ulaşmıştır. Sendikamız ayrıca ulusal 
basın kuruluşlarının yanı sıra yerel basın kuruluşlarında 
da örgütlenme çalışmalarını başarıyla hayata 
geçirmektedir. 

“GELIN BIRLIKTE YÜRÜYELIM, SORUNLARI BIRLIKTE 
ÇÖZELIM”

Tüm basın emekçilerini, Konfederasyonumuz 
bünyesinde bulunan Medya-İş Sendikamızın çatısı 
altında örgütlenmeye ve haklarını aramaya davet 
ediyoruz. Gelin birlikte yürüyelim, sorunlarını birlikte 
çözelim.

Gazeteciler için çalışma şartlarının daha da 
iyileştirildiği, tasarruf gerekçeleriyle işten 
çıkarılmadıkları, bürolarının kapatılmadığı, 
örgütlenmelerinin önündeki engellerin kaldırıldığı 
bir çalışma ortamı diliyor ve bunun için sendikal 
mücadelemizi veriyoruz. 

Gazetecilik mesleğini bütün zorluklarına rağmen 
yapmaya çalışan, bir sevda ve aşk gibi görülen 
gazeteciliği özverili çabalarıyla ileriye taşıyan 
basın mensubu tüm basın mensuplarının 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Gününü içtenlikle kutluyor, zor 
görevlerinde başarılar diliyorum.
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BAŞKAN PEKYATIRMACI ÇALIŞAN 
GAZETECILER GÜNÜ’NÜ KUTLADI

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 
yayınladığı mesajla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
gününü kutladı. Başkan Pekyatırmacı, mesajında 

; “Gazetecilik mesleği, toplumsal bilinci arttırmak, 
güçlendirmek ve kamu yararını her zaman ön planda 
tutmak açısından önemli bir yere sahip. Bu anlamlı 
vazifeyi icra eden ve gece gündüz demeden özverili 
bir şekilde çalışan tüm basın mensuplarımızın 
ortaya koydukları gayret ve özverili çalışmaları takdir 
ediyorum. Medyanın sürdürdüğü yayın politikasının 
ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı sağlaması, kişi 
hak ve özgürlüklerine saygı göstermesi, eleştirilerinde 
yapıcı bir tutum sergilemesi de büyük önem arz 
ediyor.” dedi.

Mesajında Konya basınının kadim bir geçmişe 
sahip olarak, etik kurallara uygun yayınlarıyla 
örnek olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı: 
“Kamuoyunun haber alma hakkı gibi önemli bir 
görevi yerine getiren basın aynı zamanda belediye 
hizmetlerinin kamuoyu ile paylaşılmasında önemli 
bir işlev görüyor. Biz basını “ortak akıl” ile yönetim 
tarzımızın bir parçası olarak görüyoruz. Bu konuda 
yapıcı eleştirileri dikkate alıyoruz. Bu vesile ile tarafsız 
ve ilkeli gazetecilik görevini yürüten başta yerelde 
çalışan gazeteler olmak üzere tüm  gazetecilerimizin 
gününü en içten dileklerimle kutluyor, görevlerinde 
kolaylıklar diliyorum.” şeklinde konuştu.

AHMET PEKYATIRMACI
Selçuklu Belediye Başkanı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 10 Ocak “Çalışan Gazeteciler Günü” 
nedeniyle mesaj yayımladı.  Başkan Pekyatırmacı mesajında Konya basınının etik 

kurallara uygun gazetecilik yaptığını ifade etti.
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BAŞKAN KAVUŞ; “MERAM’IN GELIŞIMINDE 
BASINIMIZIN DESTEĞINI HEP HISSETTIK”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj 
yayımladı. Başkan Kavuş, Meram’ın gelişimi için 

yaptıkları çalışmalarda basının desteğini her zaman 
yanlarında hissettiklerini belirtti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü deolayısıyla yayımladığı basın 
açıklamasında basın emekçilerinin gününü kutladı. 

“GECE GÜNDÜZ DEMEDEN FEDAKARLIKLARLA 
ÇALIŞIYORLAR”

Gazetecilerin kamuoyunun haber alma hakkını en 
güzel şekilde kullanabilmesi adına gece gündüz 
demeden büyük fedakarlıklarla çalıştığını kaydeden 
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Millet, insanlık 
ve mazlumların tarafında saf tutmuş, çabalayan, 
mücadele veren her bir gazeteci hangi platformda 
görev yaparsa yapsın hayatın gerçek kahramanlarıdır. 
Geçmişte dönem dönem vesayet aracı olarak kullanılan 
medya, artık büyük çoğunlukla demokrasi, özgürlük 
aracı ve milletten taraf bir yapıya kavuştu. Ülkemizin 
son yirmi yıl içinde her alanda yakaladığı büyük 

başarının perde arkasında basınımızın önemli bir 
payı vardır. Devletin milletiyle el ele büyük hedeflere 
koşar adım ilerlemesinde en önemli rollerden birini bu 
dönemde medyamız ve gazetecilerimiz üstlenmiştir” 
dedi.

“MERAM’IN GELIŞIMINDE YEREL BASINIMIZ ÖNEMLI 
BIR UNSUR”

Meramın gelişiminde yerel basının çok önemli bir 
unsur olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, “Meram 
özelinde, ilçemizin gelişimi, değişimi  ve dönüşümü 
için atılan her hayırlı ve güzel adımda hemşehrilerimiz 
yanlarında basınımızı ve basın emekçilerini buldu. Her 
güzelliğe ilk ve en önemli destek gazetecilerimizden 
ve medya mensuplarımızdan geldi. Böylesi değerli bir 
destek bizler ve hemşehrilerimiz için paha biçilemez 
kıymettedir. Bu nedenle her bir basın emekçimize 
canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu vesile ile tüm 
gazetecilerimizin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, 
vefat eden gazetecilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 
Görevlerine devam eden basın çalışanlarımıza başarılar 
temenni ediyorum” şeklinde görüş belirtti. 

MUSTAFA KAVUŞ
Meram Belediye Başkanı
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BASINIMIZIN ÇEŞITLILIĞI 
EN BÜYÜK ZENGINLIĞIMIZDIR

Gazetecilik mesleği, her türlü şartın üstünde bir 
özveri isteyen, doğru bilginin aktarılmasında 
kritik role sahip, dünün, bugünün ve yarının 

en prestijli meslekleri arasındadır. Tarih boyu insanın 
bilgiye olan ihtiyacı yadsınamaz ve göz ardı edilemez 
bir düzeydedir. Bu ihtiyacın giderilmesinde birincil 
role sahip gazete ve gazetecilik mesleğinin taşıdığı 
prestijle birlikte saygınlığını ve güvenirliliğini artırmak 
da büyük önem arz etmektedir. Özellikle günümüzde 
çok çeşitlenen vasıtalarla birlikte ana unsur olan gazete 
ve gazeteciler, insanlığa istikamet göstermede inkar 
edilemez bir misyona da sahiptirler.

Bir yandan işaret ettiğimiz bu önemli vazifenin yükü, 
diğer yandan saat gözetilmeksizin yapılması gereken 
bir meslek olarak gazetecilik, elbette zaman zaman 
çeşitli güçlüklerle de karşıya kalabilmektedir. Her türlü 
zorluğa rağmen bilginin insandan insana aktarılmasıyla 
hayati öneme haiz reçetelerin taşıyıcısı olan gazeteciler, 
bu kıymetli rolleri nedeniyle kamusal bir görev icra 
etmektedirler. Ve bu yüzden bizzat kamunun sağladığı 
ve sağlayacağı kolaylaştırıcı önlemler, bu meslek erbabı 
için ödül değil, birer ekipman gibidir.

Gazetecinin doğru bilgiyi sunma sorumluluğu ifade 
ettiğimiz gibi mesleği kamu hizmeti olarak görmemizi 
sağlar. Bu nokta da devreye etik değerler girer. Doğru 
haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve 
kişilik haklarına saygı, basın ve basın çalışanları için 
vazgeçilmez kriterlerdir. Havanın ve suyun temizliği 
kadar önemli olan bu değerler, milli bir duruşla 
taçlandırıldığı oranda mensubu olunan milletler 
açısından ilerlemenin anahtarı olacaktır. Aslında 
her meslek kendi etik değerlerini oluşturur ve bu 
değerlere gösterilen saygı, mesleğe gösterilen saygının 

yansımasıdır. Günümüzde dijital bir döneme giren 
gazetecilik mesleğinin kazandığı bu hızla birlikte, kimi 
zaman etik değerlerden uzaklaştığı görülebilmektedir. 
Özellikle dijital mecralarda karşı karşıya kalınan kirlilik, 
basınımızın bizzat kendisini de tehdit eden bir güvenlik 
ve güvenirlilik sorunu olmuştur. 

Basın İlan Kurumu olarak, özellikle korona virüsünün 
ortaya çıktığı günden itibaren aldığımız tedbirlerle 
basınımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Resmi 
ilan ve reklam alan süreli yayınların yerine getirmek 
zorunda olduğu şartlardan olumsuz etkilenmemeleri 
ve gazetecilik faaliyetlerini eksiksiz sürdürebilmeleri 
için Genel Müdürlüğümüz ve Yönetim Kurulumuzun 
aldığı kararlar sektör açısından hayati önem taşımıştır. 
Covid-19 salgınının devam etmesi nedeniyle, resmi ilan 
ve reklam yayınıyla alakalı süreli yayınların, salgınından 
minimum etkilenmesi ve mevzuat yükümlülüklerinin 
yerine getirilememesi nedeniyle gazetelerin 
mağduriyet yaşamamaları için, Resmi Gazetenin 24 
Şubat 2021 tarihli nüshasında yayımlanan BİK Genel 
Kurulunun 215 sayılı kararının 2. maddesinin süresi 28 
Şubat 2022 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Milletimizin ortak sesi olan basınımızın yerel çeşitliliği 
en büyük zenginliğimiz olmuştur. Bu zenginliği 
taçlandıracak çalışmalar içinde olmak, özellikle 
yerel değerlerin öne çıkması için yerel basınımızın 
yanında durmak sadece bürokrasinin değil bireylerin 
de ihmal etmemesi gereken bir vazifedir. 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle, görevlerini 
yaparken aramızdan ayrılan basın çalışanlarını saygıyla 
anıyorum. Kamu yararını her şeyin üstünde tutan 
gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü 
kutluyorum. 

ALI AKTAŞ
BİK Konya Müdürü
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KENDI SÖKÜĞÜMÜZÜ DIKEMIYORUZ!

Yenigün Gazetesi olarak bu yıl 3.’sünü okuyucularımıza 
sunduğumuz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Özel 
sayısı, yine çok güzel bir çalışma oldu. 

Kutsal bir meslek olan gazetecilik adına Konya’dan yetişen ve 
önemli çalışmalar yapan meslek büyüklerimiz-arkadaşlarımız 
dergimizde yer aldı. 

Birbirinden güzel meslek paylaşımları eminim dikkatle 
okunacaktır. Bu vesileyle; tüm meslektaşlarımın 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, yaptığımız bu çalışmada 
emeği geçen mesai arkadaşlarıma, Mustafa Güden ağabeye ve 
Sadık Gökce’ye teşekkür ediyorum. 

Dergimizde basının sorunları ve sektöre dair çok kıymetli 
görüş/düşünceler var. Ortaya konulan bu düşüncelerin 
birçoğu aslında sektörümüzün ortak paydası niteliğinde.

Sorunlarımız çok, çözüm yollarımız var ama çözümsüzlük 
sarmalının altından kalkamıyoruz…

Bu sorunlardan bir kısmını da aslında üreten yine bizleriz. Peki 
Nasıl?

Bugün hangi basın çalışanına sorsanız, yazılı medyanın hatta 
görsel medyanın internetle birlikte bitmeye yüz tuttuğunu 
söyler. Bundan da öte birçok meslektaşımız; “Artık internet 
ve sosyal medya var. Herkes gazeteci” cümlesini basitçe 
kullanıverir!

Gerçekten de öyle mi?

Bizim mesleğimiz, herkesin yapabileceği kadar kolay ve basit 
bir meslek mi?

Elbette hayır…

Biz önce kendi mesleğimizin onuruna, gücüne, niteliklerine 
sahip olmalı ve bunları özümsemeliyiz. Hiç kimse kusura 
bakmasın; sosyal medyada iki cümle kurmayla, doğru/
yanlış olduğu belli olmayan birkaç bilgi paylaşmayla gazeteci 
olunmuyor, olunmaz da!

Bizim önce gazeteciler olarak bu konuda anlaşmamız 
gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında, herkesin gazeteci olduğunu 
bizim meslektaşlarımızın söylemesi kendi ayağımıza kurşun 
sıkmaktan başka bir şey değil. Eğer biz gazeteciler olarak bu 
yaklaşım içerisinde olursak, elbette meydanı boş bulup bizim 
mesleğimize sahip çıkanlar olacaktır, oluyor da…

Bu yanlıştan biran önce dönmemiz gerekiyor. 

Peki sosyal medya ve internet gazeteciliği/basını bitiriyor mu?

Ben tam tersini düşünenlerdenim. Birçok kez de dile 
getirdiğim üzere; evet internet ve sosyal medya, bize 
sonsuz bir enformasyon alanı sağlıyor. Hızlı ve erişimi kolay 
bilgi aktarımı tüm bu alanda bulunuyor. Ancak gazetecilik 
salt bilgi vermekten ibaret değildir. Gazeteci; verdiği ve/
veya paylaştığı bilgilerden mesuldür. Doğruluğunu ya da 
yanlışlığını araştırmak, buna göre hareket etmek zorundadır. 
Bunun da ötesinde, gazeteci salt bilgiyi sunan değil bu bilgili 
yorumlayarak, farklı bir bakış açısıyla bilginin içini doldurandır. 
Gazeteciliği doğru yorumlarsak, aslında mesleki olarak hiçbir 
önem yitirmediği hatta bugün daha önemli hale geldiğini 
görebiliriz. 

Neden böyle düşünüyorum?

Sosyal medya ve internet araçları, dezenformasyonun yani 
kirli bilginin oldukça fazla olduğu bir alan. Bu kirlilik, insanlarda 
bilgi karmaşasına, yanlış algılara, itibarsız yorumlara neden 
oluyor. İşte bu noktada, gazetecilerin sorumluluğu bir kat daha 
artmış oluyor. İnsanlar internet mecrasından aldıkları hızlı 
bilgilerin doğruluğunu medyadan takip etmek durumunda 
kalıyor. Ya da, bilginin yorumunu yine medyayı takip ederek, 
gazetecilerin sunduklarından yapabiliyor. 

İşte bu yüzden, bilgi akışının hızlandığı bu dönemde, bilginin 
güvenli şekilde çıktığı alanlara da büyük bir ihtiyaç duyuluyor. 
Bu güvenilir alan da hiç kuşkusuz basın organları veya basın 
mensuplarının kendisidir. 

Bu yüzden diyorum ki; önce biz kendi mesleğimizin önemini 
kavrayalım. Bunu başarırsak, sorunlarımızı da çözeriz. 
Ancak biz mesleğimize inanmaz, mesleğimizin bittiğini 
veya biteceğini düşünürsek, hiç kimse kusura bakmasın 
ne sorunlarımızı çözebiliriz ne de bu mesleğin itibarını 
koruyabiliriz. 

Bugün bizim en büyük söküğümüz mesleğimize 
inanmamamızdır. Bu söküğü ne zaman dikersek, biz o zaman 
“biz” oluruz. Güçlü medya; güçlü inançla, mesleki itibarla 
sağlanır ancak. Bunu sağlayabildiğimiz günleri görebilmek 
umuduyla, saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Kalın 
sağlıcakla… 

ABDULLAH AKIF SOLAK
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü



Konya basın ve kültür camiasının 
yakından tanıdığı isimlerden biri 
olan ve şimdilerde TYB Konya 

Şube Başkanlığı yapan Ahmet Köseoğlu, 
Konya basınının emektar isimleri arasında 
yer alıyor. Öyle ki, her ne kadar ihtisas alanı 
ziraat mühendisliği olsa da hayat onu zirai 
alandan ziyade medya sektörüyle iştigal 
olmaya yönlendirmiş. Selçuk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi’nden 1990 yılında mezun 
olduktan sonra o yıllarda kuruluş aşamasında 
olan Merhaba Gazetesi’nin kuruluş sürecinde 
genç yaştayken yer alan Ahmet Köseoğlu, çok 
geçmeden Kontv’nin de kurucu ekibi arasında 
yer almış. Tabi bu süreçlerde hem yazılı hem 
de görsel basında önemli çalışmalara imza 
atan Ahmet Köseoğlu, yaygın bir televizyo-
nun kuruluşunun Konya ayağında da önemli 
bir misyon üstlenmiş. Genç yaşta edindiği 
bilgi, beceri ve tecrübeye istinaden Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nde dönemin Başkanı 
Halil Ürün’ün davetiyle görev alan Ahmet 
Köseoğlu, burada da basın, halkla ilişkiler, 
medya, tanıtım, organizasyon süreçlerini yö-
neten isim olmuş. Yakın zamana kadar Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nde Basın ve Halkla 
İlişkiler Daire Başkanı olan Ahmet Köseoğlu, 
emekliliğin ardından şimdilerde TYB Konya 
Şube Başkanlığı görevini yürütüyor. Her ne 
kadar mesleki anlamda emekli olsa da yazı 
hayatından ve kültürel çalışmalardan emekli 
olamıyor. 

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü müna-
sebetiyle bu yıl 3.’sünü yayınladığımız 10’LAR 

Dergisi özel sayımızda Ahmet Köseoğlu, basın 
sektörüne ilişkin çalışmalarını, tecrübelerini, 
unutamadığı hatırları paylaştığı söyleşimizde, 
yeni nesil gazetecilere ve yeni medyaya yöne-
lik de önemli tavsiyelerde bulundu.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Öncelikle bu kadirşinas çalışmadan dolayı 
gazetenizin sahibi Mustafa Arslan’ı ve ekip 
arkadaşlarınızı tebrik ediyorum. Kişinin önce 
kendisine ve yaptığı işe saygısı olması lazım. 
Dolayısıyla Yenigün Gazetesi özelinde yapılan 

bu çalışma geçmişten günümüze bu işi yapan 
çalışanlara bir vefa çalışmasıdır. Dolayısıyla 
takdire şayandır. Bundan dolayı teşekkürleri-
mi sunuyorum. 

1990 yılının Ağustos ayında Teoman Rıza 
Güneri beyin tavsiyesi ve talebi doğrultusun-
da bu işe girdim. Fiilen çalışmam Türkiye’de 
Yarın adlı gazetenin Merhaba Gazetesi’ne 
dönüştürülmesi projesiyle başladı. Dolayı-
sıyla yeni bir gazete, yeni bir oluşum vardı 
önümüzde. Heyecanlı bir durumdu. Tamamı 
renkli, bölge gazetesi olacaktı. Türkiye’ye 
şamil bir gazete olacaktı. O dönemin şartları 

BUGÜN GAZETECILIK,
DÜNDEN DAHA ZOR!

İnternet mecrasının yayılması ve sosyal medyanın daha aktif bir şekilde kullanılması 
ile birlikte hemen herkesin gazeteci olabildiğine işaret eden Ahmet Köseoğlu, “Böyle bir 

ortamda gerçek manada bu işi yapmak daha zor bir hal aldı” dedi

AHMET KÖSEOĞLU

itibariyle bakıldığında çok önemli bir du-
rumdu. Gazetenin profesyonel bir bakış açısı 
vardı, o güne kadar Konya’da olmayan bir 
bakış açısı olacaktı. Bu doğrultuda alaylılar ve 
okumuşlar biraraya gelecekti. Ben de çiçeği 
burnunda bir ziraat mühendisi olarak kültür 
ve sanata olan ilgim nedeniyle iç sayfalarda-
ki tarihi, kültürel, dini ve içtimai dosyaların 
yayınlandığı bir bölümde görevlendirilmiştim. 
Benim için de gazetecilik Merhaba ile başladı. 
9 ay gibi bir süre burada çalıştım. Sonrasında 
askerlik zamanım gelince vatani görevimi 
yapmak için iç sayfalar editörlüğü görevinden 
ayrılmış oldum. 

Peki askerlik dönüşü?
1992 yılında vatani görevimi yaptım. 

Askerdeyken bir gün acemilere eğitim yap-
tırırken bir asker geldi, selam verdi. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı sizi aramış, 
öğleyin saat 12,30’da sizi tekrar arayacaklar 
dedi. Mesleğe yeniden dönüş hikayem de 
buradan başlıyor. Halil Ürün beni aradı öğlen 
saatlerinde. Ahmet, burada ağabeyinle bir-
likte çalışıyoruz dedi Osman ağabeyimi işaret 
ederek. Biz Konya’ya televizyon kuruyoruz. 
Döndüğünde seni televizyonda başlatmak 
istiyoruz, döndüğünde beni mutlaka gör dedi. 
Askerlik dönüşü rotamızı bu telefon çizmiş 
oldu. Bu olayla birlikte benim için Kontv 
süreci başladı. 

Yine Kontv’nin de kuruluş sürecinde yer 
aldım. Aslında yıllar içinde geri dönüp baktı-
ğımda hep kuruculuk vazifesi verildi. Benim 
de böyle bir yönüm olduğu ortaya çıkmış 
oldu. 

1992 yılının Ekim ayında Kontv’ye baş-
lamış oldum. Kontv’de işe bugün kurumsal 
adı olan müessese müdürü olarak başladım. 
Bugünden oraya bakıldığında yeni birinin mü-
essese müdürü olması şaşırtıcıydı. Bu benim 
öğrenmeme, daha çok koşmama ve araştır-
ma en nihayetinde genç yaşta yıpranmama 
da sebep olan bir iş oldu. Çünkü bu konuda 
tecrübem yoktu. Zaten yerel veya özel televiz-

yonculuk konusunda kimsenin tecrübesi yok. 
Sadece TRT var, Star TV var o zamanki adıyla 
Magic Box. TRT bizim için kapalı bir kutu. 
Hikayemiz böyle ilginç. 1993 yılının başında 
Haber Dairesi’nin Müdürü oldum. Gerçek 
manada gazetecilik de burada başladı. 

Kontv’deyken kanuni zorunluluklar vardı. 
Özel radyo ve televizyonlar kapatıldı. Sonra 
yeniden açıldı. O zaman belediye bir yol 
ayrımına gitti. O zaman belediyeden dediler 
ki isterlerse televizyondan ayrılıp belediyede 
çalışabilirlerdi. Kanun belediyelerin televizyon 
kurmasına müsaade etmiyordu. O dönemler 
ağabeyim Karatay Belediye Başkan Yardım-
cısıydı. Onun da önerileri doğrultusunda 
belediyeye geldim. Memur olarak başladım. 
Kader bizi bu aşamada belediyeye yönlendirdi 
1993 yılının yazında. 

Halil Ürün’ün Basın Danışmanı olarak 
görev yapmaya başladım bu dönemde. 
Sonrasında 1994 yılının başında Halil Ürün 
Bey, beni Basın ve Protokol Müdürü olarak 
atadı. Dolayısıyla ben yine basın yayın işlerine 
girmiş oldum. Merhaba’dan başlayan basın 
yayın işlerim, burada da devam etti. Herhangi 
bir yayını, kültürel bir birikimi olmayan biri-
min başına geldim. Üzerime Kültür Müdür-
lüğü de verildi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 
de geldi. Bugün bunların hepsi ayrı ayrı daire 
başkanlığı… 

Aileniz bu yoğunluğun neresindeydi 
Ahmet Bey, onlar ne diyorlardı bu 
duruma?

Konya Büyükşehir Belediyesi’nde de en 
zorlu birimlerde görev aldım. Tabi kader 
buralarda da bana hata yaptırdı. Gece gündüz 
çalışırdım. İkizlerim doğduğunda başımda 
değildin diye serzenişte bulundu hanımım bir 
seferinde. 

Zaten protokol, halkla ilişkiler, sosyal 
hizmetler, kültür ve basın işleri sürekli aktif 
olduğu için yoğun mesailerim oluyordu. Bir 
şeyleri sürekli üretmek zorundaydık. Evlen-
diğimizin üzerinden çok zaman geçmemişti. 

Hanım zaman zaman geçmişi hatırlar ve bana 
da hatırlatır, “İlk 10 yılımızı ben hatırlamı-
yorum. Ben çocuklarla sen de belediyeyle 
meşguldün” sözleriyle…

İLK DEFA KÜLTÜR DERGİSİ YAPTIK, 
İSTANBUL’A ÖRNEK OLDUK

Konya diye bir dergi çıkarmaya başladım 
bu yoğunluk içinde. Konya’nın kültürünü, 
folklorünü anlatan bir dergiydi bu. Sene 
1995. Bu dönemde Konya’da süreli yayın 
yoktu. Bugünkü gazetelerin çıkardığı dergiler 
hiç yoktu. Belediye ukdesinde çıkardığımız bu 
dergiyi tüm Türkiye’ye dağıtıyorduk. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi birkaç yıl sonra örnek 
alıp İstanbul adı altında dergi çıkardı. Bu 
dergimiz tam 4 yıl sürdü. Bu dergiler halen 
kütüphanelerde mevcut. Kültürle karışsa da 
basın ve yayın anlamındaki ilişkilerimiz hiçbir 
zaman bitmedi. İletişim, halkla ilişkiler, basın, 
medya, kültür içiçe geldi. Hem imal ettik, 
hem halka sunduk. 

Medya sektörünün dündeki işleyişi 
ve bugünü karşılaştırdığınızda neler 
söylersiniz?

Tabi dijital çağ, gazeteciliği yoruyor. Di-
jitalin baş döndürücü hızı her alanı etkilediği 
gibi basın ve yayın alanını da etkiliyor. Şu 
an gazetecilerin son sürat dijitalin arkasın-
da koşması gerekiyor ki gazetecilik ayakta 
kalabilsin. Onun için aslında çağı yakalamak 
açısından gazetecilik daha zor bugün. Emek 
ve hizmet anlamında ise öncesinde daha 
zordu bu meslek. Bir anda çağ dışı olabilirsi-
niz bugünün şartlarında. Onun için teknolojiyi 
de yakından takip etmek gerekiyor ki dışarıda 
kalınmasın. Gazetecilik yayıncılığa dönüşme-
meli. Bunun için anlık haber akışı çok önemli. 
Bir saat öncesindeki gelişmeler bile bayatla-
yabiliyor. Bir haber için gidiyorsunuz, hemen 
yarın çıkacak denirdi, şimdi taa yarın çıkacak 
oluyor. Haberde yarışta şuna dönüldü, cümle 
cümle en önce kim girdi deniyor. Eskiden 
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Konya basın ve kültür camiasının 
yakından tanıdığı isimlerden biri 
olan ve şimdilerde TYB Konya 

Şube Başkanlığı yapan Ahmet Köseoğlu, 
Konya basınının emektar isimleri arasında 
yer alıyor. Öyle ki, her ne kadar ihtisas alanı 
ziraat mühendisliği olsa da hayat onu zirai 
alandan ziyade medya sektörüyle iştigal 
olmaya yönlendirmiş. Selçuk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi’nden 1990 yılında mezun 
olduktan sonra o yıllarda kuruluş aşamasında 
olan Merhaba Gazetesi’nin kuruluş sürecinde 
genç yaştayken yer alan Ahmet Köseoğlu, çok 
geçmeden Kontv’nin de kurucu ekibi arasında 
yer almış. Tabi bu süreçlerde hem yazılı hem 
de görsel basında önemli çalışmalara imza 
atan Ahmet Köseoğlu, yaygın bir televizyo-
nun kuruluşunun Konya ayağında da önemli 
bir misyon üstlenmiş. Genç yaşta edindiği 
bilgi, beceri ve tecrübeye istinaden Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nde dönemin Başkanı 
Halil Ürün’ün davetiyle görev alan Ahmet 
Köseoğlu, burada da basın, halkla ilişkiler, 
medya, tanıtım, organizasyon süreçlerini yö-
neten isim olmuş. Yakın zamana kadar Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nde Basın ve Halkla 
İlişkiler Daire Başkanı olan Ahmet Köseoğlu, 
emekliliğin ardından şimdilerde TYB Konya 
Şube Başkanlığı görevini yürütüyor. Her ne 
kadar mesleki anlamda emekli olsa da yazı 
hayatından ve kültürel çalışmalardan emekli 
olamıyor. 

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü müna-
sebetiyle bu yıl 3.’sünü yayınladığımız 10’LAR 

Dergisi özel sayımızda Ahmet Köseoğlu, basın 
sektörüne ilişkin çalışmalarını, tecrübelerini, 
unutamadığı hatırları paylaştığı söyleşimizde, 
yeni nesil gazetecilere ve yeni medyaya yöne-
lik de önemli tavsiyelerde bulundu.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Öncelikle bu kadirşinas çalışmadan dolayı 
gazetenizin sahibi Mustafa Arslan’ı ve ekip 
arkadaşlarınızı tebrik ediyorum. Kişinin önce 
kendisine ve yaptığı işe saygısı olması lazım. 
Dolayısıyla Yenigün Gazetesi özelinde yapılan 

bu çalışma geçmişten günümüze bu işi yapan 
çalışanlara bir vefa çalışmasıdır. Dolayısıyla 
takdire şayandır. Bundan dolayı teşekkürleri-
mi sunuyorum. 

1990 yılının Ağustos ayında Teoman Rıza 
Güneri beyin tavsiyesi ve talebi doğrultusun-
da bu işe girdim. Fiilen çalışmam Türkiye’de 
Yarın adlı gazetenin Merhaba Gazetesi’ne 
dönüştürülmesi projesiyle başladı. Dolayı-
sıyla yeni bir gazete, yeni bir oluşum vardı 
önümüzde. Heyecanlı bir durumdu. Tamamı 
renkli, bölge gazetesi olacaktı. Türkiye’ye 
şamil bir gazete olacaktı. O dönemin şartları 

BUGÜN GAZETECILIK,
DÜNDEN DAHA ZOR!

İnternet mecrasının yayılması ve sosyal medyanın daha aktif bir şekilde kullanılması 
ile birlikte hemen herkesin gazeteci olabildiğine işaret eden Ahmet Köseoğlu, “Böyle bir 

ortamda gerçek manada bu işi yapmak daha zor bir hal aldı” dedi

AHMET KÖSEOĞLU

itibariyle bakıldığında çok önemli bir du-
rumdu. Gazetenin profesyonel bir bakış açısı 
vardı, o güne kadar Konya’da olmayan bir 
bakış açısı olacaktı. Bu doğrultuda alaylılar ve 
okumuşlar biraraya gelecekti. Ben de çiçeği 
burnunda bir ziraat mühendisi olarak kültür 
ve sanata olan ilgim nedeniyle iç sayfalarda-
ki tarihi, kültürel, dini ve içtimai dosyaların 
yayınlandığı bir bölümde görevlendirilmiştim. 
Benim için de gazetecilik Merhaba ile başladı. 
9 ay gibi bir süre burada çalıştım. Sonrasında 
askerlik zamanım gelince vatani görevimi 
yapmak için iç sayfalar editörlüğü görevinden 
ayrılmış oldum. 

Peki askerlik dönüşü?
1992 yılında vatani görevimi yaptım. 

Askerdeyken bir gün acemilere eğitim yap-
tırırken bir asker geldi, selam verdi. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı sizi aramış, 
öğleyin saat 12,30’da sizi tekrar arayacaklar 
dedi. Mesleğe yeniden dönüş hikayem de 
buradan başlıyor. Halil Ürün beni aradı öğlen 
saatlerinde. Ahmet, burada ağabeyinle bir-
likte çalışıyoruz dedi Osman ağabeyimi işaret 
ederek. Biz Konya’ya televizyon kuruyoruz. 
Döndüğünde seni televizyonda başlatmak 
istiyoruz, döndüğünde beni mutlaka gör dedi. 
Askerlik dönüşü rotamızı bu telefon çizmiş 
oldu. Bu olayla birlikte benim için Kontv 
süreci başladı. 

Yine Kontv’nin de kuruluş sürecinde yer 
aldım. Aslında yıllar içinde geri dönüp baktı-
ğımda hep kuruculuk vazifesi verildi. Benim 
de böyle bir yönüm olduğu ortaya çıkmış 
oldu. 

1992 yılının Ekim ayında Kontv’ye baş-
lamış oldum. Kontv’de işe bugün kurumsal 
adı olan müessese müdürü olarak başladım. 
Bugünden oraya bakıldığında yeni birinin mü-
essese müdürü olması şaşırtıcıydı. Bu benim 
öğrenmeme, daha çok koşmama ve araştır-
ma en nihayetinde genç yaşta yıpranmama 
da sebep olan bir iş oldu. Çünkü bu konuda 
tecrübem yoktu. Zaten yerel veya özel televiz-

yonculuk konusunda kimsenin tecrübesi yok. 
Sadece TRT var, Star TV var o zamanki adıyla 
Magic Box. TRT bizim için kapalı bir kutu. 
Hikayemiz böyle ilginç. 1993 yılının başında 
Haber Dairesi’nin Müdürü oldum. Gerçek 
manada gazetecilik de burada başladı. 

Kontv’deyken kanuni zorunluluklar vardı. 
Özel radyo ve televizyonlar kapatıldı. Sonra 
yeniden açıldı. O zaman belediye bir yol 
ayrımına gitti. O zaman belediyeden dediler 
ki isterlerse televizyondan ayrılıp belediyede 
çalışabilirlerdi. Kanun belediyelerin televizyon 
kurmasına müsaade etmiyordu. O dönemler 
ağabeyim Karatay Belediye Başkan Yardım-
cısıydı. Onun da önerileri doğrultusunda 
belediyeye geldim. Memur olarak başladım. 
Kader bizi bu aşamada belediyeye yönlendirdi 
1993 yılının yazında. 

Halil Ürün’ün Basın Danışmanı olarak 
görev yapmaya başladım bu dönemde. 
Sonrasında 1994 yılının başında Halil Ürün 
Bey, beni Basın ve Protokol Müdürü olarak 
atadı. Dolayısıyla ben yine basın yayın işlerine 
girmiş oldum. Merhaba’dan başlayan basın 
yayın işlerim, burada da devam etti. Herhangi 
bir yayını, kültürel bir birikimi olmayan biri-
min başına geldim. Üzerime Kültür Müdür-
lüğü de verildi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 
de geldi. Bugün bunların hepsi ayrı ayrı daire 
başkanlığı… 

Aileniz bu yoğunluğun neresindeydi 
Ahmet Bey, onlar ne diyorlardı bu 
duruma?

Konya Büyükşehir Belediyesi’nde de en 
zorlu birimlerde görev aldım. Tabi kader 
buralarda da bana hata yaptırdı. Gece gündüz 
çalışırdım. İkizlerim doğduğunda başımda 
değildin diye serzenişte bulundu hanımım bir 
seferinde. 

Zaten protokol, halkla ilişkiler, sosyal 
hizmetler, kültür ve basın işleri sürekli aktif 
olduğu için yoğun mesailerim oluyordu. Bir 
şeyleri sürekli üretmek zorundaydık. Evlen-
diğimizin üzerinden çok zaman geçmemişti. 

Hanım zaman zaman geçmişi hatırlar ve bana 
da hatırlatır, “İlk 10 yılımızı ben hatırlamı-
yorum. Ben çocuklarla sen de belediyeyle 
meşguldün” sözleriyle…

İLK DEFA KÜLTÜR DERGİSİ YAPTIK, 
İSTANBUL’A ÖRNEK OLDUK

Konya diye bir dergi çıkarmaya başladım 
bu yoğunluk içinde. Konya’nın kültürünü, 
folklorünü anlatan bir dergiydi bu. Sene 
1995. Bu dönemde Konya’da süreli yayın 
yoktu. Bugünkü gazetelerin çıkardığı dergiler 
hiç yoktu. Belediye ukdesinde çıkardığımız bu 
dergiyi tüm Türkiye’ye dağıtıyorduk. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi birkaç yıl sonra örnek 
alıp İstanbul adı altında dergi çıkardı. Bu 
dergimiz tam 4 yıl sürdü. Bu dergiler halen 
kütüphanelerde mevcut. Kültürle karışsa da 
basın ve yayın anlamındaki ilişkilerimiz hiçbir 
zaman bitmedi. İletişim, halkla ilişkiler, basın, 
medya, kültür içiçe geldi. Hem imal ettik, 
hem halka sunduk. 

Medya sektörünün dündeki işleyişi 
ve bugünü karşılaştırdığınızda neler 
söylersiniz?

Tabi dijital çağ, gazeteciliği yoruyor. Di-
jitalin baş döndürücü hızı her alanı etkilediği 
gibi basın ve yayın alanını da etkiliyor. Şu 
an gazetecilerin son sürat dijitalin arkasın-
da koşması gerekiyor ki gazetecilik ayakta 
kalabilsin. Onun için aslında çağı yakalamak 
açısından gazetecilik daha zor bugün. Emek 
ve hizmet anlamında ise öncesinde daha 
zordu bu meslek. Bir anda çağ dışı olabilirsi-
niz bugünün şartlarında. Onun için teknolojiyi 
de yakından takip etmek gerekiyor ki dışarıda 
kalınmasın. Gazetecilik yayıncılığa dönüşme-
meli. Bunun için anlık haber akışı çok önemli. 
Bir saat öncesindeki gelişmeler bile bayatla-
yabiliyor. Bir haber için gidiyorsunuz, hemen 
yarın çıkacak denirdi, şimdi taa yarın çıkacak 
oluyor. Haberde yarışta şuna dönüldü, cümle 
cümle en önce kim girdi deniyor. Eskiden 
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haberciler belliydi. Şimdi herkes haberci. 
Sosyal medyası olan herkes haberci vasfında. 
Dolayısıyla günümüz gazecilerinin rakibi çok. 
Eskiden rakibiniz meslektaşınızdı ama bugün 
herkes gazeteci. Aslında internet mecrasının 
adı artık iletişim mecrası olarak kabul edilme-
li. Bu meslektaşlarınızın yeni adı olmalı. Belki 
de globalleşme dedikleri şey bu olsa gerek. 
Buradan hareketle sosyal medya nereye gidi-
yor derseniz, çılgın bir yere gidiyor. İletişim-
cilerin sınavı bugün çok daha zor. Ciğerlerim 
şişti koşamıyorum derseniz, sistem sizi dışarı 
atıverir. 

Edindiğiniz tecrübeler ışığında bugün 
bu mesleği icra eden veya edecek olanlara 
tavsiyeleriniz nelerdir?

Yaşanmadan tecrübe olmaz. Tecrübe, di-
jitaldeki iletişim medyasında elde edilebilecek 
bir şey değildir. Tecrübe, yaşanılarak kazanı-
lacak bir şeydir. Tecrübeyi yaşamadan elde 
edemezsiniz. Bizim siyasette, kamuda, diğer 
alanlarda olduğu gibi medyada da tecrübeyle 
yeni bir arada olmalı. Ama iletişimin hızlı ol-
duğu bir dönemde tecrübenin önemini koru-
yabilmesi için insan-ı kamil olmaya yönelik bir 
yolculukta yürür olduğumuzu unutmamamız 
gerekir. Hz. Ali’nin de bir sözü vardır. Kişinin 
derdi yoksa, bilgisi de yoksa niye yaşamıştır 
ki o ölüdür der. Derdi olan insan tecrübelidir, 
bilgisi olan, iyiyi, kötüyü ayırt edebilen kişi 
insandır. Tasavvuf ehli de derdi olmayanları 
yaşamamış varsayar. Dolayısıyla gazetecilik 
anlamında da tecrübenin önemini kavramak 
gerekir. Ferasetle bilginin yoğrulmasıdır tec-
rübe. Tecrübe Mevlana’nın pergel metaforu-
dur. İnsani ve ahlaki kavramları iyi biliyor ve 
bunun üzerine yeni şeyler koyabiliyorsanız o 
zaman tecrübeli olursunuz. Aklı çalıştırmak 
ve insani değerleri ön planda tutmak tecrü-
beyle olur. Hızlı gelişen teknolojide tecrübeyle 
hareket edersek topluma faydası olabilir. 

Sosyal medya yani internet medyası 
alanında da ferasetli olmak lazım. Akıl, bilgi 
ve yaşanmışlığın ortalaması ferasettir. Burada 
eksiler de artılar da olabilir. Hepsinin ortala-
masını almak gerekir. 

Söyleşimizin son bölümünü meslekle 
ilgili unutamadığınız hatıralara ayırmak 
isterim. Bizimle neler paylaşmak 
istersiniz?

Tabi hem gazetecilik mesleğini icra etti-
ğim dönemlere, sonrasında gazetecilerle iç 
içe olduğum görevlerim itibariyle birçok güzel 
anı biriktirdim. Bir çırpıda hatırıma gelen 
birkaçını kısaca paylaşıvereyim:

TELEVİZYON PRORAMINDA 
SESLE İMTİHANIMIZ

Hakkı Atun, Cumhurbaşkanı Rauf Denk-
taş döneminde KKTC’nin meclis başkanıydı. 
Ben de o zaman Kontv’de Haber Müdürü 
olarak görev yapıyordum. Bir paket prog-
ram çekecektik sonra yayınlanmak üzere. 
O zamanki stüdyoya geçtik. Ben sorularımı 
soruyorum, Atun bey de anlatıyor. Yarım saat 
kadar konuştuk. Rejideki arkadaş stüdyoya 
geldi, işaretler yapıyor. İkimiz de ne olduğunu 
şaşırmıştık. Özür diliyorum, baştan alacağız 
dedi. İkimizin de suratı düştü. Teknik bir hata 
olduğunu söyledi ama sonradan öğrendik ki, 

sesimiz yayına gitmiyormuş. Bu benim için 
televizyonculuğun başında acı bir tecrübe 
oldu, sonrasında sürekli ses gidiyor mu diye 
kontrol ettik. Bunu deneme yanılma yönte-
miyle öğrenmiş oldum. Tabi aynı soruları ne 
ben sorabildim, ne de Hakkı Bey aynı şeyleri 
anlatabildi. 

RAUF DENKTAŞ’IN KONYA 
PİLAVI İLE İMTİHANI

Rauf Denktaş’ı Konya’da misafir etmiştik. 
Şimdilerde biraz düğünlerin günleri ve saatle-
ri değişti ama ben 28 yıl öncesinden 1994 yı-
lından bahsediyorum. Şehir dışından ve ülke 
dışından gelen misafirleri Konya düğün pilavı 
yemeye götürüyorduk. Meram Son Durak’ta 
bir düğün vardı Aydın Çavuş tesislerinde. 
Halil Ürün bey ve diğer misafirlerle birlikte 
Denktaş beyi oraya götürdük. Bir sofraya 
oturduk, eski usul, salgın öncesi sofraları. 
Aynı kaptan yenilip içiliyor. Sabahın erken 
saatlerinden bahsediyorum. Yoğurt çorbasını 
içtik. Sonra Rauf Denktaş ayağa kalktı, teşek-
kür etti. Tabi diğer oturanların hepsi şaşkınlık 
içinde. Halil Ürün bey şakayla karışık, sayın 
cumhurbaşkanımız daha bu başlangıç diğer 
yemekler gelecek deyince, Konyalılara şaşır-
mamak elde değil. Hepsi benim gibi kilolu, 
maşallah. Sabahın kör vaktinde et ve pilav 
yenirse böyle olur dedi. Artık yemeyeceğini 
söyledi. Siz yiyin ben de sizin fotoğraflarınızı 
çekeyim dedi ve başladı fotoğraf çekmeye. 
Kendisi de zaten iyi bir fotoğrafçıydı, iyi bir 
fotoğraf sanatçısıydı. 

ALİ SAİT VE MUSTAFA ARSLAN 
TARAFINDAN İŞLETİLDİM

Gazeteci Ali Sait Öge, bir gün Mustafa 
Arslan’ın da içinde olduğu bir organizasyonla 
beni aradı. Meram Belediye Başkan yardımcı-
sıyım. Ali Sait beni aradı heyecanlı bir şekilde. 
Şimdi Mustafa abinin odasındayım dedi. Onu 
da şahit tutuyor kendisine ki, Mustafa ile olan 
hukukumu biliyor, anlattıklarının daha inan-
dırıcı olmasını sağlıyor. 

Başladı anlatmaya, “Bugün bir olay oldu, 
sizin park bahçe elemanlarını televizyon çekti 
akşam yayınlayacak” dedi. 

Ne olduğunu sordum. 
“Kromun orada yol kenarında fidan diken 

bir park bahçeler ekibi var, biri çukur açıyor, 
biri fidan dikiyor, biri kapatıyor.” Bunda 
ne var dedim, “İyi ama fidan diken eleman 
gelmeyince diğerleri görevini yapamamış. 
Çukuru açanla kapatan çalışıyor, ortada fidan 
yok. Bunu da KTV televizyonu yayınlanacak.” 

Tabi panik halindeyiz, park bahçeler mü-
dürünü aradım, olayı anlattım akşam KTV’yi 
izle dedim. Onun evinde KTV çıkmayınca koş-
muş komşusuna, gecenin geç saatlerine kadar 
haber ha çıktı, ha çıkacak diye beklemiş. 

Müdür beni aradı, “Acaba büyükşehir 
olabilir mi ben oraya bir ekip görevlendirme-
dim” dedi. Tabi haber yayınlanmadı deyince 
ben olayı anladım, zaten ortada böyle bir 
haber de yoktu. İşletilmiştik. Gazeteciler çok 
uyanık, pratik zekalı olurlar. O gün bu olaya 
çok kızmıştım. Ali Sait neredeyse bir ay te-
lefonlarıma bile bakmadı. Ama bugün mutlu 
bir anı olarak paylaşabiliyorum. İyi ki bunları 
yaşamışız diyorum. 

Habercilik ve spor gazeteciliğin-
den polisliğe geçen Hasan Kaya, 
gazetecilik yıllarına ilişkin önemli 

değerlendirmelerde bulundu. Gazeteciliğin 
geçmiş yıllarda emek istediğini ancak diji-
talleşmenin bu emeği bitirdiğini dile getiren 
Kaya, “Haberi bin bir emekle araştırmakla da 
kalmıyor; fotoğrafın banyosunu bile yapıyorduk. 
Daktilo ile haber yazarken bilgisayardaki gibi 
hataları (delete tuşuyla silip) düzeltemiyorduk. 
Günümüzde her insanın çevresinde olan olayları 
internet vasıtasıyla herkese ulaştırabildiği bir 
dönemdeyiz” dedi.

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 
1969 yılında Beyşehir’in Emen köyünde 

doğdum. İlkokul ve ortaokulu Emen’de, Lise eği-
timimi ise Doğanbey’de tamamladım. Evliyim 
ve bir erkek, iki kız evladım var. Oğlumun yayın-
lanmamış şiir kitabı var. Küçük kızım Isparta’da 
Radyo Televizyon Sinema Bölümünde okuyor. 
İnşallah kızım benim yarım bıraktığım gazeteci-
lik mesleğini başka bir seviyeye taşıyacak.

Gazeteciliğe nasıl başladınız? Hangi 
kurumlarda ne tür görevlerde bulundunuz?

1987 yılında ailemle birlikte köyümüzden 
Konya’ya taşındıktan sonra liseden tarih öğret-
menim olan Prof. Dr. Caner Arabacı vesilesiyle 
(Şimdi Karatay Üniversitesi’nde akademisyen 
olarak görev yapıyor) Konya Postası gazetesinde 
spor muhabiri olarak gazeteciliğe başladım. 
Daha sonra 1991 yılına kadar birinci sayfa mu-
habiri olarak çalışmaya devam ettim. Rahmetli 
Orhan Samur’un bende emeği büyüktür. Allah 
rahmet eylesin, mekânı cennet olsun.

Sizin döneminizle bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi nasıl 
görünüyor?

Gazetecilik bizim zamanımızda emek isterdi. 
Haberi bin bir emekle araştırmakla da kalmıyor; 

fotoğrafın banyosunu bile yapıyorduk. Daktilo ile 
haber yazarken bilgisayardaki gibi hataları (de-
lete tuşuyla silip) düzeltemiyorduk. Günümüzde 
her insanın çevresinde olan olayları internet va-
sıtasıyla herkese ulaştırabildiği bir dönemdeyiz. 
Bugün haberi alınan kaynaklar çoğaldı. Nere-
deyse her insan bir haberci oldu. Şimdi hiç gör-
mediğimiz yerlerden, tanımadığımız insanlardan 
anlık haberler alabiliyoruz. Fakat ne yazık ki her 
insanın haber verme potansiyeli dezenformas-
yonun da önünü açtı. Bu durum düzeltilemezse 
gerçeği yalan haberden ayırt edemeyeceğimiz 
bir dönem yaşayacağız demektir.

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
Gazetecilik insanlara doğru, ilkeli ve tarafsız 

haberi insanlara ulaştırmak demektir. Halkı bir 
mum gibi aydınlatmaktır. Gazetecinin elindeki 
kor olsa ve elinin yanacağını bilse de bu koru 
alıp, bu kora üfleyip ateş çıkarmalı ve toplumu 
aydınlatmayı sürdürmelidir.

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu mu?
Polislik de gazetecilik de halka hizmet için 

var olan mesleklerdir. Mesleği özlesem de 
polislikte de halka hizmet ettiğimden görevime 

devam ettim. Ama gazetecilik de içimde bir 
ukde olarak kaldı diyebilirim.

Basılı gazetecilik ile internet 
gazeteciliğini mukayese edebilir misiniz?

Basılı gazetecilik demode kaldı, günümüze 
ayak uyduramadı. Ama gazeteciliğin ilkeleri 
sosyal medyada da devam etmelidir. Adil, ger-
çek, objektif, dürüst, hassas, doğru sözlü olursa 
herkes sosyal medyadan faydalanabilir hâle ge-
lir. Linç kültürü, ötekileştirme, nefret, küfür ve 
hakaretle bir yere varamayız ve bunlar maalesef 
dijital medyada çok var. “Tık tuzağı” dediğimiz 
haberler insanları haber sitelerinden soğutuyor. 
Bu duruma da bir çözüm bulunmalıdır.

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir anınız 
var mı?

1990 yıllarında Konya Postası’nda çalışır-
ken Adil Bayındır Bey ile (Yıllar sonra şimdi 
de Beyşehir Belediye Başkanlığı yapmaktadır) 
Beyşehir Gölü’nün sorunları ile konuşurduk. 
Üzerinden uzun yıllar geçtiği hâlde Beyşehir 
Gölü’nün sorunları hiç değişmedi. Sahilde 
yürüyüş yapıyorum ve Beyşehir Gölü’nün içler 
acısı hâlini görüyorum. Belediye başkanının 
meseleyi çözmek için elinden geleni yapacağına 
eminim. Beyşehir Gölü kurumasın. Çünkü başka 
Beyşehir Gölü yok.

Mesleği bıraktıktan sonra hayatınız nasıl 
devam etti?

Gazetecilik mesleğini 1991 yılında İçişler 
Bakanlığının açmış olduğu polislik sınavını ka-
zandığım zaman bıraktım. Sonra Antalya, Sivas, 
Isparta ve Konya’da 25 yıl görevimi yapıp emekli 
olduktan sonra Beyşehir’in Emen Mahallesi’nde 
çiftlik evi yaptım. Bu benim bir hayalimdi ve 
gerçekleştirmiş oldum. Şehir hayatından uzakta 
köyde yaşamak insanı gençleştiriyor doğrusu! 
Hobi amacıyla meyve sebze ve tavuk yetiştiriyo-
rum. Bu yıl arı arı işine başlamaya da niyetliyim. 

ŞIMDI HERKES HABERCI OLDU

Geçmişte gazetecilik adına önemli işlere imza atan Hasan Kaya, “Şimdi hiç 
görmediğimiz yerlerden, tanımadığımız insanlardan anlık haberler alabiliyoruz. Fakat ne 
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haberciler belliydi. Şimdi herkes haberci. 
Sosyal medyası olan herkes haberci vasfında. 
Dolayısıyla günümüz gazecilerinin rakibi çok. 
Eskiden rakibiniz meslektaşınızdı ama bugün 
herkes gazeteci. Aslında internet mecrasının 
adı artık iletişim mecrası olarak kabul edilme-
li. Bu meslektaşlarınızın yeni adı olmalı. Belki 
de globalleşme dedikleri şey bu olsa gerek. 
Buradan hareketle sosyal medya nereye gidi-
yor derseniz, çılgın bir yere gidiyor. İletişim-
cilerin sınavı bugün çok daha zor. Ciğerlerim 
şişti koşamıyorum derseniz, sistem sizi dışarı 
atıverir. 

Edindiğiniz tecrübeler ışığında bugün 
bu mesleği icra eden veya edecek olanlara 
tavsiyeleriniz nelerdir?

Yaşanmadan tecrübe olmaz. Tecrübe, di-
jitaldeki iletişim medyasında elde edilebilecek 
bir şey değildir. Tecrübe, yaşanılarak kazanı-
lacak bir şeydir. Tecrübeyi yaşamadan elde 
edemezsiniz. Bizim siyasette, kamuda, diğer 
alanlarda olduğu gibi medyada da tecrübeyle 
yeni bir arada olmalı. Ama iletişimin hızlı ol-
duğu bir dönemde tecrübenin önemini koru-
yabilmesi için insan-ı kamil olmaya yönelik bir 
yolculukta yürür olduğumuzu unutmamamız 
gerekir. Hz. Ali’nin de bir sözü vardır. Kişinin 
derdi yoksa, bilgisi de yoksa niye yaşamıştır 
ki o ölüdür der. Derdi olan insan tecrübelidir, 
bilgisi olan, iyiyi, kötüyü ayırt edebilen kişi 
insandır. Tasavvuf ehli de derdi olmayanları 
yaşamamış varsayar. Dolayısıyla gazetecilik 
anlamında da tecrübenin önemini kavramak 
gerekir. Ferasetle bilginin yoğrulmasıdır tec-
rübe. Tecrübe Mevlana’nın pergel metaforu-
dur. İnsani ve ahlaki kavramları iyi biliyor ve 
bunun üzerine yeni şeyler koyabiliyorsanız o 
zaman tecrübeli olursunuz. Aklı çalıştırmak 
ve insani değerleri ön planda tutmak tecrü-
beyle olur. Hızlı gelişen teknolojide tecrübeyle 
hareket edersek topluma faydası olabilir. 

Sosyal medya yani internet medyası 
alanında da ferasetli olmak lazım. Akıl, bilgi 
ve yaşanmışlığın ortalaması ferasettir. Burada 
eksiler de artılar da olabilir. Hepsinin ortala-
masını almak gerekir. 

Söyleşimizin son bölümünü meslekle 
ilgili unutamadığınız hatıralara ayırmak 
isterim. Bizimle neler paylaşmak 
istersiniz?

Tabi hem gazetecilik mesleğini icra etti-
ğim dönemlere, sonrasında gazetecilerle iç 
içe olduğum görevlerim itibariyle birçok güzel 
anı biriktirdim. Bir çırpıda hatırıma gelen 
birkaçını kısaca paylaşıvereyim:

TELEVİZYON PRORAMINDA 
SESLE İMTİHANIMIZ

Hakkı Atun, Cumhurbaşkanı Rauf Denk-
taş döneminde KKTC’nin meclis başkanıydı. 
Ben de o zaman Kontv’de Haber Müdürü 
olarak görev yapıyordum. Bir paket prog-
ram çekecektik sonra yayınlanmak üzere. 
O zamanki stüdyoya geçtik. Ben sorularımı 
soruyorum, Atun bey de anlatıyor. Yarım saat 
kadar konuştuk. Rejideki arkadaş stüdyoya 
geldi, işaretler yapıyor. İkimiz de ne olduğunu 
şaşırmıştık. Özür diliyorum, baştan alacağız 
dedi. İkimizin de suratı düştü. Teknik bir hata 
olduğunu söyledi ama sonradan öğrendik ki, 

sesimiz yayına gitmiyormuş. Bu benim için 
televizyonculuğun başında acı bir tecrübe 
oldu, sonrasında sürekli ses gidiyor mu diye 
kontrol ettik. Bunu deneme yanılma yönte-
miyle öğrenmiş oldum. Tabi aynı soruları ne 
ben sorabildim, ne de Hakkı Bey aynı şeyleri 
anlatabildi. 

RAUF DENKTAŞ’IN KONYA 
PİLAVI İLE İMTİHANI

Rauf Denktaş’ı Konya’da misafir etmiştik. 
Şimdilerde biraz düğünlerin günleri ve saatle-
ri değişti ama ben 28 yıl öncesinden 1994 yı-
lından bahsediyorum. Şehir dışından ve ülke 
dışından gelen misafirleri Konya düğün pilavı 
yemeye götürüyorduk. Meram Son Durak’ta 
bir düğün vardı Aydın Çavuş tesislerinde. 
Halil Ürün bey ve diğer misafirlerle birlikte 
Denktaş beyi oraya götürdük. Bir sofraya 
oturduk, eski usul, salgın öncesi sofraları. 
Aynı kaptan yenilip içiliyor. Sabahın erken 
saatlerinden bahsediyorum. Yoğurt çorbasını 
içtik. Sonra Rauf Denktaş ayağa kalktı, teşek-
kür etti. Tabi diğer oturanların hepsi şaşkınlık 
içinde. Halil Ürün bey şakayla karışık, sayın 
cumhurbaşkanımız daha bu başlangıç diğer 
yemekler gelecek deyince, Konyalılara şaşır-
mamak elde değil. Hepsi benim gibi kilolu, 
maşallah. Sabahın kör vaktinde et ve pilav 
yenirse böyle olur dedi. Artık yemeyeceğini 
söyledi. Siz yiyin ben de sizin fotoğraflarınızı 
çekeyim dedi ve başladı fotoğraf çekmeye. 
Kendisi de zaten iyi bir fotoğrafçıydı, iyi bir 
fotoğraf sanatçısıydı. 

ALİ SAİT VE MUSTAFA ARSLAN 
TARAFINDAN İŞLETİLDİM

Gazeteci Ali Sait Öge, bir gün Mustafa 
Arslan’ın da içinde olduğu bir organizasyonla 
beni aradı. Meram Belediye Başkan yardımcı-
sıyım. Ali Sait beni aradı heyecanlı bir şekilde. 
Şimdi Mustafa abinin odasındayım dedi. Onu 
da şahit tutuyor kendisine ki, Mustafa ile olan 
hukukumu biliyor, anlattıklarının daha inan-
dırıcı olmasını sağlıyor. 

Başladı anlatmaya, “Bugün bir olay oldu, 
sizin park bahçe elemanlarını televizyon çekti 
akşam yayınlayacak” dedi. 

Ne olduğunu sordum. 
“Kromun orada yol kenarında fidan diken 

bir park bahçeler ekibi var, biri çukur açıyor, 
biri fidan dikiyor, biri kapatıyor.” Bunda 
ne var dedim, “İyi ama fidan diken eleman 
gelmeyince diğerleri görevini yapamamış. 
Çukuru açanla kapatan çalışıyor, ortada fidan 
yok. Bunu da KTV televizyonu yayınlanacak.” 

Tabi panik halindeyiz, park bahçeler mü-
dürünü aradım, olayı anlattım akşam KTV’yi 
izle dedim. Onun evinde KTV çıkmayınca koş-
muş komşusuna, gecenin geç saatlerine kadar 
haber ha çıktı, ha çıkacak diye beklemiş. 

Müdür beni aradı, “Acaba büyükşehir 
olabilir mi ben oraya bir ekip görevlendirme-
dim” dedi. Tabi haber yayınlanmadı deyince 
ben olayı anladım, zaten ortada böyle bir 
haber de yoktu. İşletilmiştik. Gazeteciler çok 
uyanık, pratik zekalı olurlar. O gün bu olaya 
çok kızmıştım. Ali Sait neredeyse bir ay te-
lefonlarıma bile bakmadı. Ama bugün mutlu 
bir anı olarak paylaşabiliyorum. İyi ki bunları 
yaşamışız diyorum. 

Habercilik ve spor gazeteciliğin-
den polisliğe geçen Hasan Kaya, 
gazetecilik yıllarına ilişkin önemli 

değerlendirmelerde bulundu. Gazeteciliğin 
geçmiş yıllarda emek istediğini ancak diji-
talleşmenin bu emeği bitirdiğini dile getiren 
Kaya, “Haberi bin bir emekle araştırmakla da 
kalmıyor; fotoğrafın banyosunu bile yapıyorduk. 
Daktilo ile haber yazarken bilgisayardaki gibi 
hataları (delete tuşuyla silip) düzeltemiyorduk. 
Günümüzde her insanın çevresinde olan olayları 
internet vasıtasıyla herkese ulaştırabildiği bir 
dönemdeyiz” dedi.

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 
1969 yılında Beyşehir’in Emen köyünde 

doğdum. İlkokul ve ortaokulu Emen’de, Lise eği-
timimi ise Doğanbey’de tamamladım. Evliyim 
ve bir erkek, iki kız evladım var. Oğlumun yayın-
lanmamış şiir kitabı var. Küçük kızım Isparta’da 
Radyo Televizyon Sinema Bölümünde okuyor. 
İnşallah kızım benim yarım bıraktığım gazeteci-
lik mesleğini başka bir seviyeye taşıyacak.

Gazeteciliğe nasıl başladınız? Hangi 
kurumlarda ne tür görevlerde bulundunuz?

1987 yılında ailemle birlikte köyümüzden 
Konya’ya taşındıktan sonra liseden tarih öğret-
menim olan Prof. Dr. Caner Arabacı vesilesiyle 
(Şimdi Karatay Üniversitesi’nde akademisyen 
olarak görev yapıyor) Konya Postası gazetesinde 
spor muhabiri olarak gazeteciliğe başladım. 
Daha sonra 1991 yılına kadar birinci sayfa mu-
habiri olarak çalışmaya devam ettim. Rahmetli 
Orhan Samur’un bende emeği büyüktür. Allah 
rahmet eylesin, mekânı cennet olsun.

Sizin döneminizle bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi nasıl 
görünüyor?

Gazetecilik bizim zamanımızda emek isterdi. 
Haberi bin bir emekle araştırmakla da kalmıyor; 

fotoğrafın banyosunu bile yapıyorduk. Daktilo ile 
haber yazarken bilgisayardaki gibi hataları (de-
lete tuşuyla silip) düzeltemiyorduk. Günümüzde 
her insanın çevresinde olan olayları internet va-
sıtasıyla herkese ulaştırabildiği bir dönemdeyiz. 
Bugün haberi alınan kaynaklar çoğaldı. Nere-
deyse her insan bir haberci oldu. Şimdi hiç gör-
mediğimiz yerlerden, tanımadığımız insanlardan 
anlık haberler alabiliyoruz. Fakat ne yazık ki her 
insanın haber verme potansiyeli dezenformas-
yonun da önünü açtı. Bu durum düzeltilemezse 
gerçeği yalan haberden ayırt edemeyeceğimiz 
bir dönem yaşayacağız demektir.

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
Gazetecilik insanlara doğru, ilkeli ve tarafsız 

haberi insanlara ulaştırmak demektir. Halkı bir 
mum gibi aydınlatmaktır. Gazetecinin elindeki 
kor olsa ve elinin yanacağını bilse de bu koru 
alıp, bu kora üfleyip ateş çıkarmalı ve toplumu 
aydınlatmayı sürdürmelidir.

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu mu?
Polislik de gazetecilik de halka hizmet için 

var olan mesleklerdir. Mesleği özlesem de 
polislikte de halka hizmet ettiğimden görevime 

devam ettim. Ama gazetecilik de içimde bir 
ukde olarak kaldı diyebilirim.

Basılı gazetecilik ile internet 
gazeteciliğini mukayese edebilir misiniz?

Basılı gazetecilik demode kaldı, günümüze 
ayak uyduramadı. Ama gazeteciliğin ilkeleri 
sosyal medyada da devam etmelidir. Adil, ger-
çek, objektif, dürüst, hassas, doğru sözlü olursa 
herkes sosyal medyadan faydalanabilir hâle ge-
lir. Linç kültürü, ötekileştirme, nefret, küfür ve 
hakaretle bir yere varamayız ve bunlar maalesef 
dijital medyada çok var. “Tık tuzağı” dediğimiz 
haberler insanları haber sitelerinden soğutuyor. 
Bu duruma da bir çözüm bulunmalıdır.

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir anınız 
var mı?

1990 yıllarında Konya Postası’nda çalışır-
ken Adil Bayındır Bey ile (Yıllar sonra şimdi 
de Beyşehir Belediye Başkanlığı yapmaktadır) 
Beyşehir Gölü’nün sorunları ile konuşurduk. 
Üzerinden uzun yıllar geçtiği hâlde Beyşehir 
Gölü’nün sorunları hiç değişmedi. Sahilde 
yürüyüş yapıyorum ve Beyşehir Gölü’nün içler 
acısı hâlini görüyorum. Belediye başkanının 
meseleyi çözmek için elinden geleni yapacağına 
eminim. Beyşehir Gölü kurumasın. Çünkü başka 
Beyşehir Gölü yok.

Mesleği bıraktıktan sonra hayatınız nasıl 
devam etti?

Gazetecilik mesleğini 1991 yılında İçişler 
Bakanlığının açmış olduğu polislik sınavını ka-
zandığım zaman bıraktım. Sonra Antalya, Sivas, 
Isparta ve Konya’da 25 yıl görevimi yapıp emekli 
olduktan sonra Beyşehir’in Emen Mahallesi’nde 
çiftlik evi yaptım. Bu benim bir hayalimdi ve 
gerçekleştirmiş oldum. Şehir hayatından uzakta 
köyde yaşamak insanı gençleştiriyor doğrusu! 
Hobi amacıyla meyve sebze ve tavuk yetiştiriyo-
rum. Bu yıl arı arı işine başlamaya da niyetliyim. 

ŞIMDI HERKES HABERCI OLDU

Geçmişte gazetecilik adına önemli işlere imza atan Hasan Kaya, “Şimdi hiç 
görmediğimiz yerlerden, tanımadığımız insanlardan anlık haberler alabiliyoruz. Fakat ne 
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Liseden sonra 1987 yılında Kon-
ya Postası Gazetesi’nde gazete-
cilikle tanışan Ahmet Bozdam, 

mesleğe adım attıktan sonra gazeteciliğin 
etkisinden çıkamadı. Gazetecilik yıllarına 
ilişkin önemli açıklamalarda bulunan 
Bozdam, “Gazetecilik benim hayatımda 
ilk dönüm noktamdır. Ahmet Bozdam’ın 
şimdiki hayatını ve yaşam tarzını etkile-
yen ve geliştiren bir başlangıçtır” dedi.

Nerede ve ne zaman dünyaya 
geldiniz, eğitim hayatınız nerelerde 
geçti; Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

Konya’nın Çumra ilçesine bağlı Üç-
hüyük köyünde 1967 yılında doğdum. 2 
yaşlarında Konya il merkezine taşınma-
mız sebebiyle ilk-orta ve lise öğrenimimi 
ve dahi üniversite eğitimimi Konya’da 
tamamladım. Selçuk Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü-
nü, 4 yıllık bir eğitim sonucunda 1992 
yılında bitirdim. 

Öğretmenlik ve akademik 
serüveniniz nasıl gelişti?

1992 yılında Selçuklu Anadolu Lise-
sinde Beden Eğitimi Öğretmeni olarak ilk 
resmi görevime başladım. 1994 yılında 
her Türk genci gibi eğitime bir ‘askerlik 
arası’ verdim. Dönüşte resmi olarak baş-
ladığım görevden istifa ederek Özel Diltaş 
Lisesinde Beden Eğitimi Öğretmenliğine 
başladım. İstikrarlı bir şekilde 2 yıl sonra 
1997’de tekrar resmi bir göreve talip 
olarak Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokulunda Rekreasyon Öğ-
retim Görevlisi olarak göreve başladım. 
Halen de bu göreve ikame etmekteyim.

Gazetecilik maceranız nasıl 
başladı?

Gazeteciliğe, liseyi bitirince; galiba 
açıkta kalmamak ve harçlık kazanmak 
maksadıyla 1987 yılında Konya Postası 
gazetesinde başladım. Nerden bileceksi-
niz; sonunda,  ömür boyu hiçbir zaman 
silinemeyen bir mesleğe başlamakta 
olduğunuzu? Konya Postası gazetesinde 
çok kıymetli rahmetli Yazı İşleri Müdü-
rüm Orhan Samur’un tecrübesinden 
faydalanarak 1. sayfa muhabiri olarak 
gazeteciliğe ilk adımı attım. Muhabirliğin 
yanında birçok alanda da röportajlar da 
yaptıran Orhan Samur bana göz açtırmı-
yor ama hızlı bir öğrenim kazanmamı da 

sağlıyordu. Gazetecilik benim hayatımda 
ilk dönüm noktamdır. Ahmet Bozdam’ın 
şimdiki hayatını ve yaşam tarzını etkile-
yen ve geliştiren bir başlangıçtır.

Sizin muhabirlik döneminizle 
bugünü mukayese ettiğinizde 
gazetecilikte ne tür değişimler 
görünüyor?

Aktif olarak gazetecilik yaptığım 
dönemleri yazmakla bitiremem. O 
dönemlerde ekonomik olarak çok fazla 
bir getirisi olmamasına rağmen gerçek 
anlamda ‘gazeteciliğe yakın bir çalışma’ 
içerisinde idik.  Özellikle, özel haber depo-
larımızın dolu olması gerektiği bir çalışma 
hayatı içerisinde her gün tabanlarımıza 
kuvvet haber kaynaklarımızın kapılarını 
aşındırıyor ve iletişim, bilgi ve tecrübemi-
zin artmasına katkıda bulunuyorduk. Bu 
arada kendimizde de gazeteciliğin verdiği 
bir güç ortaya çıkmaya başlamıştı. Açılan 
kapılar, görüştüğünüz makamlar size 
değerli olduğunuzu hissettiriyor ancak 
iletişimiziniz bir gazeteci ve haber kayna-
ğından öte gitmemesi gerektiği gerçeğini 
de unutturmuyordu. 

O dönemlerde gazete binasında, baş-
ta soru sahibi siz olmakla birlikte (Mustafa 
Güden) herkesin haber mesaisi bitmiş 
paydos olmasına rağmen asıl mesai yeni 
başlıyormuşçasına tüm arkadaşlarımız ve 
müdürlerimizle sohbetli deşarja geçiyor-
duk. Unutulmaz günlerdi.

Öğretmenlik, akademik hayat 
derken, hayat nasıl devam etti?

Atamamızın yapılmasından sonra 
gazeteciliğimiz fahri statüye döndü. 
Üniversitede öğretim görevlisi olarak 
görev yaparken de televizyon programla-
rımızla görsel basına adım atmış oldum. 
İlk olarak ÜNTV de önce Ömer Bakan ve 
Erdem Taşpınar ile daha sonra Selman 
Selim Akyüz moderatörlüğünde spor 
yorumculuğuna başladık. Daha sonra o 
dönemlerde faal olan Suntv’de de spor 
yorumculuğu yaptım. Bir dönemde 
Kanal42 televizyonunda benim modera-
törlüğümde Mustafa Güden ve Zekeriya 
Mızrak hocamızla spor programlarını canlı 
olarak sunmaya çalıştık.

Akademik hayatınızı sıra dışı 
çalışmalarla renklendirdiniz. 
Faaliyetlerinizi anlatır mısınız?

HAYATIM GAZETECİLİK
SAYESİNDE ŞEKİLLENDİ

mesleğe adım attıktan sonra gazeteciliğin 
etkisinden çıkamadı. Gazetecilik yıllarına 
ilişkin önemli açıklamalarda bulunan 
Bozdam, “Gazetecilik benim hayatımda 
ilk dönüm noktamdır. Ahmet Bozdam’ın 
şimdiki hayatını ve yaşam tarzını etkile-
yen ve geliştiren bir başlangıçtır” dedi.

geldiniz, eğitim hayatınız nerelerde 
geçti; Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

ladığım görevden istifa ederek Özel Diltaş 
Lisesinde Beden Eğitimi Öğretmenliğine 
başladım. İstikrarlı bir şekilde 2 yıl sonra 

olarak Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokulunda Rekreasyon Öğ-
retim Görevlisi olarak göreve başladım. 
Halen de bu göreve ikame etmekteyim.

başladı?

açıkta kalmamak ve harçlık kazanmak 
maksadıyla 1987 yılında Konya Postası 
gazetesinde başladım. Nerden bileceksi-

hüyük köyünde 1967 yılında doğdum. 2 
yaşlarında Konya il merkezine taşınma-
mız sebebiyle ilk-orta ve lise öğrenimimi 
ve dahi üniversite eğitimimi Konya’da 
tamamladım. Selçuk Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü-
nü, 4 yıllık bir eğitim sonucunda 1992 
yılında bitirdim. 

serüveniniz nasıl gelişti?

sinde Beden Eğitimi Öğretmeni olarak ilk 
resmi görevime başladım. 1994 yılında 
her Türk genci gibi eğitime bir ‘askerlik 
arası’ verdim. Dönüşte resmi olarak baş-
ladığım görevden istifa ederek Özel Diltaş 
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AHMET BOZDAM

Gazetecilikten akademisyenliğe geçen Ahmet Bozdam, “Gazetecilik 
benim hayatımda ilk dönüm noktamdır. Ahmet Bozdam’ın şimdiki 

hayatını ve yaşam tarzını etkileyen ve geliştiren bir başlangıçtır” dedi

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakülte-
si Öğretim Görevlisi olarak görev yaptığım sü-
rede, uzun yıllar engelliler sporu ile ilgilendim 
ve uluslararası birçok dereceye sahip spor-
cuların yetişmesine katkıda bulundum. Spor 
kulübü kurarak spor yapmak isteyen herkese 
imkânlar vermek için hala faal durumdayım.  
Bu arada; Badminton sporunun Konya’ya 
gelmesinde, tanınmasında ve gelişmesinde 
emeğim olduğunu da söylemeliyim.

Gazetecilik sizin için neyi ifade 
ediyor? 

Gazetecilik benim açımdan bir sestir. 
İfadelerinizi her ne kadar yazı ile belirtseniz de 
bir sesi daha çok hatırlatır. Bu sesi nasıl kulla-
nırsanız okuyucularınıza da o şekilde bir mesaj 
vermiş olursunuz. İşte bu durumdan dolayıdır 
ki bu meslekte çok sivri olabilmek ve kendini 
ispat etmek için olumsuz tavırlar gösteren çok 
çalışan olmuştur. Bunlara gazeteci dememiz 
mümkün değildir. Okuyucu sizden doğru 
sözler duymak ister ve size güvenmek ister. 
İşte tam burada bir de gazeteciliğin güven 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Okuyucularınız 
size güvenirse sizin de cesaretiniz artacak 
ve gazetecilik yolunda emin adımlar atmaya 
devam edeceksiniz.

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu 
mu? 

Tabi ki mesleğe özlem duyuyorum. Söyle-
şimizin başında da ifade ettiğim gibi gazeteci-
lik geçmişte kalan bir meslek değil ömür boyu 
etkisi ve etkinliği devam eden bir meslektir. 
Bir kere gazetecilik etiketini almışsanız, siz 
kabul etmeseniz de çevreniz sürekli bu etiketi 
size hatırlatacaktır. İnsan yaptığı işi sevecek 
ve emek vererek yapacak. Biz gazeteciliği bu 
anlamda yaptık. Bu yüzden de gazetecilikten 
kurtulmak istemedim hiçbir zaman. Sizin 
tarafınızdan bu söyleşi teklifinde bulunulması 
da bunu ortaya koymaktadır.

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir 
anınız var mı?

Gazetecilik anıları askerlik anıları gibidir. 
Anlat anlat bitmez ama ben hem rahmetli 
yazı işleri müdürüm Orhan Samur’u anmak 
hem de idealist gazeteci havasına bürünmemi 
de içine alan bir olayı anlatmak istiyorum. 
Gazeteye gündüz birinci sayfa haberleri 
hazırlamanın dışında bir de sendika, dernek 
başkanları ve mahalle muhtarları söyleşileri 
yapıp akşam da öğrenci yurtlarıyla ilgili yazı 
dizisi hazırlıyordum. Akşamları yurtlara Orhan 

abi ile birlikte gidiyor; yurt yöneticileri ve 
üniversite öğrencileriyle görüşerek yazımızı 
hazırlıyorduk.  

Orhan abi ile bir kız yurdunu ziyaret 
ettik. İsmini vermeyeyim; o bir yurt müdürü 
ile görüşürken bende kantinde öğrenciler ile 
konuşup yurt ile ilgili sıkıntılar varsa onları 
alıyordum. Eee gazeteci demek açık bulmaktı 
ya… Tabi ki öğrenciler yurtta, özellikle odalar-
da farelerin cirit attığını ve yemeklerle ilgili de 
şikâyetleri olduğunu bana iletince ben bunları 
notlarım arasına kaydettim.  Her ikimizin de 
görüşmeleri tamamlanınca yurttan ayrıldık; 
evli evine köylü köyüne hesabı evlerimize 
gittik.  

Ertesi gün ben haberleri bitince akşamki 
konuyu yazmaya başladım. Orhan abi bana 
çok güvendiği için yazımı kontrol etmeye 
bile gerek görmezi direk sayfaya yerleştirirdi. 
O gün de öyle yaptı. Ertesi gün gazeteye bir 
telefon geldi; Orhan abi, şaşırdı, kızardı ne 
söyleyeceğini bilemedi. Telefonun karşısında 
yurt müdürü vardı. Yazıda yurttaki farelerden 
bahsetmiştim ve müdür “Onları niçin yazdı-
nız” diye serzenişte bulunuyordu. Yazıdan ha-
beri olmayan Orhan abinin mahcup duruma 
düştüğü belli oluyordu. Telefonu kapattıktan 
sonra bana kızmak denmeyecek bir üslupla 
“Hadi bakalım; nasıl düzelteceksin Ahmet bey 
bunu? Yarın gidiyorsun bu işi hallediyorsun” 
dedi. Ben ısrarla yurda gitmekten kaçtım. 
Ama o söz verdiği için ertesi gün yurt müdü-
rünü ziyaret etti ve durumu bir şekilde düzelt-
ti. Tabi bu son yurt yazı dizimiz oldu… Kredi 
Yurtlar Kurumu bir daha bize izin vermedi. 

Daha önce de ifade ettiğim gibi, Konya 
Postası gazetesi yazı işleri ve matbaa çalışan-
larının iş dışındaki samimiyeti ve dostluğuna 
da müdürümüz ile aramızda geçen bu olay en 
güzel örnektir.

Gazetecilikten kopmak zor olmadı 
mı?

Öğrencilik yıllarım bitmiş, artık Beden 
Eğitimi ve Spor Öğretmeni olarak göreve 
başlamam gerekiyordu. Bu durumda mesleği 
aktif olarak bıraktım. Ama ilk görev yerim 
yine Konya olunca fahri olarak da dönem 
dönem çalışmalara katıldım. Böylelikle gaze-
teciliğin bitmemesi gerektiğini de yaşayarak 
öğrendim. HYani hiçbir zaman kopmadım. 
Liseden sonra iyi ki gazeteci olmuşum ve bu 
işi severek yapmışım. Vesile olanlardan Allah 
razı olsun. Bu söyleşi vesilesiyle merhum Yazı 
işleri müdürüm Orhan Samur’u da rahmet ve 
minnetle anıyorum.
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Liseden sonra 1987 yılında Kon-
ya Postası Gazetesi’nde gazete-
cilikle tanışan Ahmet Bozdam, 

mesleğe adım attıktan sonra gazeteciliğin 
etkisinden çıkamadı. Gazetecilik yıllarına 
ilişkin önemli açıklamalarda bulunan 
Bozdam, “Gazetecilik benim hayatımda 
ilk dönüm noktamdır. Ahmet Bozdam’ın 
şimdiki hayatını ve yaşam tarzını etkile-
yen ve geliştiren bir başlangıçtır” dedi.

Nerede ve ne zaman dünyaya 
geldiniz, eğitim hayatınız nerelerde 
geçti; Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

Konya’nın Çumra ilçesine bağlı Üç-
hüyük köyünde 1967 yılında doğdum. 2 
yaşlarında Konya il merkezine taşınma-
mız sebebiyle ilk-orta ve lise öğrenimimi 
ve dahi üniversite eğitimimi Konya’da 
tamamladım. Selçuk Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü-
nü, 4 yıllık bir eğitim sonucunda 1992 
yılında bitirdim. 

Öğretmenlik ve akademik 
serüveniniz nasıl gelişti?

1992 yılında Selçuklu Anadolu Lise-
sinde Beden Eğitimi Öğretmeni olarak ilk 
resmi görevime başladım. 1994 yılında 
her Türk genci gibi eğitime bir ‘askerlik 
arası’ verdim. Dönüşte resmi olarak baş-
ladığım görevden istifa ederek Özel Diltaş 
Lisesinde Beden Eğitimi Öğretmenliğine 
başladım. İstikrarlı bir şekilde 2 yıl sonra 
1997’de tekrar resmi bir göreve talip 
olarak Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokulunda Rekreasyon Öğ-
retim Görevlisi olarak göreve başladım. 
Halen de bu göreve ikame etmekteyim.

Gazetecilik maceranız nasıl 
başladı?

Gazeteciliğe, liseyi bitirince; galiba 
açıkta kalmamak ve harçlık kazanmak 
maksadıyla 1987 yılında Konya Postası 
gazetesinde başladım. Nerden bileceksi-
niz; sonunda,  ömür boyu hiçbir zaman 
silinemeyen bir mesleğe başlamakta 
olduğunuzu? Konya Postası gazetesinde 
çok kıymetli rahmetli Yazı İşleri Müdü-
rüm Orhan Samur’un tecrübesinden 
faydalanarak 1. sayfa muhabiri olarak 
gazeteciliğe ilk adımı attım. Muhabirliğin 
yanında birçok alanda da röportajlar da 
yaptıran Orhan Samur bana göz açtırmı-
yor ama hızlı bir öğrenim kazanmamı da 

sağlıyordu. Gazetecilik benim hayatımda 
ilk dönüm noktamdır. Ahmet Bozdam’ın 
şimdiki hayatını ve yaşam tarzını etkile-
yen ve geliştiren bir başlangıçtır.

Sizin muhabirlik döneminizle 
bugünü mukayese ettiğinizde 
gazetecilikte ne tür değişimler 
görünüyor?

Aktif olarak gazetecilik yaptığım 
dönemleri yazmakla bitiremem. O 
dönemlerde ekonomik olarak çok fazla 
bir getirisi olmamasına rağmen gerçek 
anlamda ‘gazeteciliğe yakın bir çalışma’ 
içerisinde idik.  Özellikle, özel haber depo-
larımızın dolu olması gerektiği bir çalışma 
hayatı içerisinde her gün tabanlarımıza 
kuvvet haber kaynaklarımızın kapılarını 
aşındırıyor ve iletişim, bilgi ve tecrübemi-
zin artmasına katkıda bulunuyorduk. Bu 
arada kendimizde de gazeteciliğin verdiği 
bir güç ortaya çıkmaya başlamıştı. Açılan 
kapılar, görüştüğünüz makamlar size 
değerli olduğunuzu hissettiriyor ancak 
iletişimiziniz bir gazeteci ve haber kayna-
ğından öte gitmemesi gerektiği gerçeğini 
de unutturmuyordu. 

O dönemlerde gazete binasında, baş-
ta soru sahibi siz olmakla birlikte (Mustafa 
Güden) herkesin haber mesaisi bitmiş 
paydos olmasına rağmen asıl mesai yeni 
başlıyormuşçasına tüm arkadaşlarımız ve 
müdürlerimizle sohbetli deşarja geçiyor-
duk. Unutulmaz günlerdi.

Öğretmenlik, akademik hayat 
derken, hayat nasıl devam etti?

Atamamızın yapılmasından sonra 
gazeteciliğimiz fahri statüye döndü. 
Üniversitede öğretim görevlisi olarak 
görev yaparken de televizyon programla-
rımızla görsel basına adım atmış oldum. 
İlk olarak ÜNTV de önce Ömer Bakan ve 
Erdem Taşpınar ile daha sonra Selman 
Selim Akyüz moderatörlüğünde spor 
yorumculuğuna başladık. Daha sonra o 
dönemlerde faal olan Suntv’de de spor 
yorumculuğu yaptım. Bir dönemde 
Kanal42 televizyonunda benim modera-
törlüğümde Mustafa Güden ve Zekeriya 
Mızrak hocamızla spor programlarını canlı 
olarak sunmaya çalıştık.

Akademik hayatınızı sıra dışı 
çalışmalarla renklendirdiniz. 
Faaliyetlerinizi anlatır mısınız?

HAYATIM GAZETECİLİK
SAYESİNDE ŞEKİLLENDİ
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Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakülte-
si Öğretim Görevlisi olarak görev yaptığım sü-
rede, uzun yıllar engelliler sporu ile ilgilendim 
ve uluslararası birçok dereceye sahip spor-
cuların yetişmesine katkıda bulundum. Spor 
kulübü kurarak spor yapmak isteyen herkese 
imkânlar vermek için hala faal durumdayım.  
Bu arada; Badminton sporunun Konya’ya 
gelmesinde, tanınmasında ve gelişmesinde 
emeğim olduğunu da söylemeliyim.

Gazetecilik sizin için neyi ifade 
ediyor? 

Gazetecilik benim açımdan bir sestir. 
İfadelerinizi her ne kadar yazı ile belirtseniz de 
bir sesi daha çok hatırlatır. Bu sesi nasıl kulla-
nırsanız okuyucularınıza da o şekilde bir mesaj 
vermiş olursunuz. İşte bu durumdan dolayıdır 
ki bu meslekte çok sivri olabilmek ve kendini 
ispat etmek için olumsuz tavırlar gösteren çok 
çalışan olmuştur. Bunlara gazeteci dememiz 
mümkün değildir. Okuyucu sizden doğru 
sözler duymak ister ve size güvenmek ister. 
İşte tam burada bir de gazeteciliğin güven 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Okuyucularınız 
size güvenirse sizin de cesaretiniz artacak 
ve gazetecilik yolunda emin adımlar atmaya 
devam edeceksiniz.

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu 
mu? 

Tabi ki mesleğe özlem duyuyorum. Söyle-
şimizin başında da ifade ettiğim gibi gazeteci-
lik geçmişte kalan bir meslek değil ömür boyu 
etkisi ve etkinliği devam eden bir meslektir. 
Bir kere gazetecilik etiketini almışsanız, siz 
kabul etmeseniz de çevreniz sürekli bu etiketi 
size hatırlatacaktır. İnsan yaptığı işi sevecek 
ve emek vererek yapacak. Biz gazeteciliği bu 
anlamda yaptık. Bu yüzden de gazetecilikten 
kurtulmak istemedim hiçbir zaman. Sizin 
tarafınızdan bu söyleşi teklifinde bulunulması 
da bunu ortaya koymaktadır.

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir 
anınız var mı?

Gazetecilik anıları askerlik anıları gibidir. 
Anlat anlat bitmez ama ben hem rahmetli 
yazı işleri müdürüm Orhan Samur’u anmak 
hem de idealist gazeteci havasına bürünmemi 
de içine alan bir olayı anlatmak istiyorum. 
Gazeteye gündüz birinci sayfa haberleri 
hazırlamanın dışında bir de sendika, dernek 
başkanları ve mahalle muhtarları söyleşileri 
yapıp akşam da öğrenci yurtlarıyla ilgili yazı 
dizisi hazırlıyordum. Akşamları yurtlara Orhan 

abi ile birlikte gidiyor; yurt yöneticileri ve 
üniversite öğrencileriyle görüşerek yazımızı 
hazırlıyorduk.  

Orhan abi ile bir kız yurdunu ziyaret 
ettik. İsmini vermeyeyim; o bir yurt müdürü 
ile görüşürken bende kantinde öğrenciler ile 
konuşup yurt ile ilgili sıkıntılar varsa onları 
alıyordum. Eee gazeteci demek açık bulmaktı 
ya… Tabi ki öğrenciler yurtta, özellikle odalar-
da farelerin cirit attığını ve yemeklerle ilgili de 
şikâyetleri olduğunu bana iletince ben bunları 
notlarım arasına kaydettim.  Her ikimizin de 
görüşmeleri tamamlanınca yurttan ayrıldık; 
evli evine köylü köyüne hesabı evlerimize 
gittik.  

Ertesi gün ben haberleri bitince akşamki 
konuyu yazmaya başladım. Orhan abi bana 
çok güvendiği için yazımı kontrol etmeye 
bile gerek görmezi direk sayfaya yerleştirirdi. 
O gün de öyle yaptı. Ertesi gün gazeteye bir 
telefon geldi; Orhan abi, şaşırdı, kızardı ne 
söyleyeceğini bilemedi. Telefonun karşısında 
yurt müdürü vardı. Yazıda yurttaki farelerden 
bahsetmiştim ve müdür “Onları niçin yazdı-
nız” diye serzenişte bulunuyordu. Yazıdan ha-
beri olmayan Orhan abinin mahcup duruma 
düştüğü belli oluyordu. Telefonu kapattıktan 
sonra bana kızmak denmeyecek bir üslupla 
“Hadi bakalım; nasıl düzelteceksin Ahmet bey 
bunu? Yarın gidiyorsun bu işi hallediyorsun” 
dedi. Ben ısrarla yurda gitmekten kaçtım. 
Ama o söz verdiği için ertesi gün yurt müdü-
rünü ziyaret etti ve durumu bir şekilde düzelt-
ti. Tabi bu son yurt yazı dizimiz oldu… Kredi 
Yurtlar Kurumu bir daha bize izin vermedi. 

Daha önce de ifade ettiğim gibi, Konya 
Postası gazetesi yazı işleri ve matbaa çalışan-
larının iş dışındaki samimiyeti ve dostluğuna 
da müdürümüz ile aramızda geçen bu olay en 
güzel örnektir.

Gazetecilikten kopmak zor olmadı 
mı?

Öğrencilik yıllarım bitmiş, artık Beden 
Eğitimi ve Spor Öğretmeni olarak göreve 
başlamam gerekiyordu. Bu durumda mesleği 
aktif olarak bıraktım. Ama ilk görev yerim 
yine Konya olunca fahri olarak da dönem 
dönem çalışmalara katıldım. Böylelikle gaze-
teciliğin bitmemesi gerektiğini de yaşayarak 
öğrendim. HYani hiçbir zaman kopmadım. 
Liseden sonra iyi ki gazeteci olmuşum ve bu 
işi severek yapmışım. Vesile olanlardan Allah 
razı olsun. Bu söyleşi vesilesiyle merhum Yazı 
işleri müdürüm Orhan Samur’u da rahmet ve 
minnetle anıyorum.

39



GAZETECILIK TOPLUMU 
BILGILENDIRMEKTIR 

Karapınar’da Pınar Maatbaası ve Yeşil-
pınar Gazetesi İmtiyaz Sahibi Himmet 
Türkmen, Gazeteciliğin kamuoyunu 

bilgilendirmek olduğunu ifade ederek, “Gaze-
tecilik sadece kamuoyunu bilgilendirmek, olanı, 
yaşanılanı, düşünüleni salt, olduğu gibi aktarmak-
tan öte bir anlam ifade ediyor bana. Gazeteler pek 
tabi toplumu şekillendirmek, bir düşünsel noktaya 
getirmek, bir ideoloji etrafında bütünleştirmek gibi 
görevlere soyunmamalı” dedi.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
1965 Konya- Karapınar doğumluyum. Ye-

şilpınar Gazetesi ve Pınar Ofset&TipoMatbaanın 
sahibiyim. Basın-yayın-reklamcılık alanlarında 
mesleğimi 33 yıldır icra etmekteyim. Evli ve iki 
çocuk babasıyım. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Bilindiği üzere tarihi seyrimiz içerisinde de-

mokrasinin olmazsa olmaz en önemli kurumların-
da biri basın-yayın organları, gazeteler olmuştur. 
Toplumu bilgilendirmek, kamuoyunu bilinçlendir-
mek, halkı aydınlatmak gibi görevleri üstlenmiş 
olan basın özelinde de yerel basın, üzerine düşen 
görevlerin bilinciyle toplumsal yaşamda önemli 
bir görevi ifa etmektedir. Bu görev bilinciyle bizde 
ülkemizin, bölgemizin ve özellikle ilçemizin, yerel 
siyaset, yönetim, sosyo-kültürel vb. alanlarındaki 
gelişmelerini tarafsız ve sağduyulu haber anlayı-
şıyla aktarmak adına bir girişimde bulunduk. Ben 
uzun yıllardır zaten basın-yayın sektörü içerisin-
deyim. Kendi kurmuş olduğum matbaada çeşitli 

kurum ve kuruluşların gazete, dergi gibi süreli ve 
yaygın yayınlarını çıkardım yıllarca. Sonrasında 
ilçemizin o dönem hâlihazırda çıkan süreli bir 
yerel gazetesi yoktu. Daha önceleri çıkarılmış 
gazeteler vardı fakat devamı gelmemiş. Bende 
1990’lı yıllarda bir gazete çıkarmıştım. Lakin o 
dönem baskı sistemimiz tipo baskı sistemiydi ve 
bu sistemle gazete çıkarmak çok zordu. O dönem 
o gazetenin yayın hayatına son vermiştik. 2000’li 
yıllara geldiğimizde baskı sistemimizi güncelleştir-
dik. Yerel gazete gerçekten çok önemli. Bizde bu 
konuda eksikliklerin olduğunu, hem ilçemizdeki 
vatandaşlarımızı bilgilendirmek hem de Kara-
pınar’dan dünyaya açılan bir kapı olmak istedik. 
Bu şiarla basın-yayın dünyasında çalışmalarımı-
za tekrar başladık. 29 Aralık 2006 tarihinde ilk 
kez yayın hayatına “Değişim Önce Gönüllerden 
Başlar’’ sloganıyla yerel basının tüm sorumluluk-
larını üstlenerek, yerel yönetimlere ve kamuoyuna 
bir tercümanlık görevini yerine getirmek üzerine 
Karapınar’ın tek yerel siyasi gazetesi olarak okur-
larımızla buluştuk ve 2006 yılından itibaren bilfiil 
çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmeye devam 
ediyoruz.  

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Basın yayın alanında çalışan biri olarak, bu 
alanda bir şeyler üretmeyi bu büyük milletin bir 
ferdi olarak, bu büyük millet için bir şeyleryapmayı 
bir vatandaşlık ödevi, görevi olarak görüyorum. 
Çünkü mensubu olduğumuz millet için hepimiz 
bir alandan bu millete hizmet etmeliyiz. Ben de 

basın-yayın alanında bu millete olan görevimi ye-
rine getirmeye çalıştım, çalışıyorum. Basın-yayın 
sektörü pek tabi gelişen ve değişen bir alan, dünya 
gündemindeki farklılaşmalar, yeni teknolojik 
değişmeler ve gelişmeler ışında bir ilerleme göste-
riyor. Bu değişim ve dönüşüme, ilerlemeye bizde 
ayak uydurmak zorundayız. Hem teknik olarak 
hem de düşüncel olarak. Güncelden haberdar 
olmak ona ayak uydurmak kaçınılmaz bir durum 
keza bu meslek içinde, bu değişime ve gelişime bir 
noktada uymak zorundasınız, bu kaçınılmaz. Fakat 
diğer taraftan ben geleneksel olanın muhafazasını 
da önemli buluyorum. Çünkü her şeyin çabuk 
tüketildiği bir toplumsal yaşamda kadim olanı 
da korumamız, atiye doğru yol alırken maziden 
de kopmamamız, geleneksel olanı da muhafaza 
etmemiz gerekiyor. Belki de bu noktada basın- ya-
yın mensupları olarak bir köprü vazifesi görmemiz 
lazım. Kadim olandan, geleneksel olandan kopma-
mamız lazım, dedim fakat bunu teknik anlamda 
söylemiyorum, düşünsel anlamda söylüyorum. 
Bizim çok güzel kadim, geleneksel değerlerimiz 
var. Türk-İslam kimliğinin bize kattığı çok kıymetli 
değer yargıları, duygu ve düşünceler var. Bilgelik, 
hoşgörü, insan sevgisi, özel alana saygı gibi kadim 
değerlerimiz bu meslek için de çok önemli değer 
yargılar. İşte teknik donanımlar ne kadar değişirse 
değişsin eğer düşünsel anlamda bu değerleri 
koruyabiliyorsak bu mesleğin hakkını daha fazla 
vermiş oluyoruz. Bir taraftan dijital medya artık 
daha çok yaygınlık gösterirken diğer taraftan var-
lığını korumaya çalışan radyo-TV ve basılı yayın 
organları var. Bu hızlı değişim ve dönüşümün so-

HİMMET TÜRKMEN

Gazeteci Himmet Türkmen, “Gazetecilik sadece kamuoyunu bilgilendirmek, olanı, yaşanılanı, 
düşünüleni salt, olduğu gibi aktarmaktan öte bir anlam ifade ediyor bana” dedi

nucunda bu organların geleceğini tahayyül etmek 
bizi biraz zorluyor. Bu araçlar zamanla değişebilir, 
gelişebilir. Dediğim gibi burada önemli olan teknik 
sistematikten ziyade düşünce sistematiğini ko-
ruyabilmekte. Eğer değer yargılarımızı muhafaza 
edebilirsek işimizi yaparken ciddi problemlerle 
karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Gazeteciliğin 
temel ilkeleri işte o kadim düşünsel sistematikte 
gizli, bu sektörde çalışırken onları her durum ve 
şartta muhafaza edebiliyorsak işimizi daha anlamlı 
yapmış oluruz. 

Gazetecilik anlamında ne tür çalışmalar 
yaptınız? Hangi kurum ve kademelerde 
görevlerde bulundunuz?

Basın-yayın sektöründe kendi kurduğum 
gazetemde çalışmalarımı sürdürdüm, herhangi 
bir kurum ve kuruluşta resmi olarak gazetecilik 
yapmadım.Yeşilpınar Gazetesi’nin imtiyaz sahibi-
yim ama pek tabi gazetenin okuyucuya ulaşıncaya 
kadar ki bütün süreçlerine müdahil oluyorum.16 
yıldır bilfiil gazetemizi çıkarıyoruz. Gazetemiz 
haftalık süreli, siyasi ve bağımsız bir gazete, bu 
yönde temel ilkelerimiz var. Ben gazeteciliğin 
temel ilkelerine zarar vermeyen bir yayıncılık 
anlayışıyla her türlü çalışmaya gazetemizde yer 
verme gayretinde oldum. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazetecilik sadece kamuoyunu bilgilendir-

mek, olanı, yaşanılanı, düşünüleni salt, olduğu 
gibi aktarmaktan ötebir anlam ifade ediyor bana. 
Gazeteler pek tabi toplumu şekillendirmek, bir 
düşünsel noktaya getirmek, bir ideoloji etrafında 
bütünleştirmek gibi görevlere soyunmamalı. 
Gazetecilik devletimizin banisi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün de dediği gibi, milletin müşterek sesi 
yani ortak sesi olabilmektir. Eğer milletin sesi 
olamıyorsanız, millete hitap edemiyorsanız, mille-
tinizin duygu ve düşüncelerini aksedemiyorsanız, 
onların sözü olamıyorsanız yaptığınız işin çokta 
bir anlamı kalmıyor. Neticede salt entelektüel bir 
çaba güderek bu işi yapmıyoruz. Biz bu mesleği 
yaparken temel motivasyonumuz milletimiz. 
Milletimize olanı, doğruları olduğu gibi aksetmek. 
Gazeteciliğin bu bağlamdan uzak çalışmalara dâhil 
olmasını doğru bulmuyorum ben.  

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Günümüz gazeteciliği çok çeşitlilik gösteren 
bir alana sahip. Maalesef bunu çoğu zaman bir 
renklilik, zenginlik olarak göremiyorum ben. 
Demokrasi ve ifade özgürlüğünün arkasına sığı-
narak devletimize ve milletimize karşı cephe alan 
gazeteler, gazeteciler var maalesef. Demokrasi 
bu demek değildir, ifade özgürlüğünün bununla 
alakası yok, gazetecilik mesleği onların anladığın-
dan çok daha uzak bir mecra. Bundan dolayı bazı 
gazetelerin ve gazetecilerin gazetecilik mesleğinin 

temel ilkelerine odaklı yayınlar yapmalarını bir ga-
zeteci olarak temenni ederim diğer türlü maalesef 
bu insanlar gazetecilik mesleğinin saygınlığına da 
zarar veriyorlar. 

Bir gazeteci veya yazar olmak için ne tür 
çalışmalar yapılmalı? Ya da hangi vasıflara 
sahip olunmalı? 

Gözlemlemek, farkındalıklarının olması, sor-
gulamak, irdelemek, gördüğünü ve duyduğunu 
daha farklı tahayyül etmek bir gazetecinin temel 
nitelikleri olmalı elbette. Bununla birlikte bir 
gazeteci mutlaka gelenekten kopmadan çağının 
farkındalıklarına uygun, ona göre bu mesleği 
icra etmeli. Güncel olandan haberdar olmayan, 
günceli olduğu gibi aksetmeden bir gazeteci dü-
şünülemez. Diğer taraftan gazetecilik bir ekip işi. 
Haberi üreten muhabirinden gazeteyi okuyucuya 
ulaştıran çalışana kadar. Bu süreci hep birlikte 
yürütmek, işleyişi kolaylaştırmak… İşte bu işleyiş 
tam anlamıyla yürüyorsa ortada bir başarıdan 
sözedebiliyorsunuz. Diğer türlü haber yapım ve 
yayın aşamasında yaşanılan bir aksaklı her şeyi 
bağlıyor. İşte bu yüzden bu meslekte koordineli 
ve fikir teatisi ile çalışmayı ben çok önemsiyorum. 
Gazeteci arkadaşlara bu yönde bir tavsiyede 
bulunabilirim tabi ki dünya ve ülke gündemine 
hâkim, olanın ötesini idrak edebilen, gelişmelere 
açık, üreten bireyler olsunlar ama özellikle ekip 
çalışmasına da önem versinler. 

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmakveya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı getirmek nasıl 
bir duygu? 

Bu mesleğin en güzel yanlarından biri henüz 
kimsenin bilmediği, haberdar olmadığı konuları 
kamuoyuyla buluşturmak, onlara bilinmeyenleri, 
duyulmayanlarıaktarmak, köşe yazılarıyla kendi 
düşüncelerimizi de paylaşarak toplumumuzla 
buluşturmak, bu pek tabi eşsiz bir duygu. 

Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Öncelikle ilçemizdeki ve bölgemizdeki 
gelişmeleri yaptığımız haberler ve yazılan köşe 
yazılarıyla hemşerilerimizle buluşturmak ve 
şehrimiz insanını bunlardan haberdar etmek 
veya Karapınar”daki güncel gelişmeleri bölgemiz 
ve ülkemizle paylaşmak yerel basının bir görevi, 
ödevi elbet. Biz bu ödevi, görevi yerine getirirken 
yerelden genele güncel gelişmeleri aktarırken 
bunun ilçemize olumlu katkılar sunduğunu 
düşünüyorum.

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını nasıl 
değerlendirirsiniz? 

İnternet mecrası, sosyal medyadaki güncel 
gelişmeler elbette bu mesleğin gidişatını büyük 
ölçüde etkiledi. Bunun aksini iddia etmek çağdan 
bir haber olmak demek ama diğer türlü de 
gazetecilik temel ilkeleri olan, geçmişiçok eskilere 
dayanan ve bence popüler kültüre kurban edile-
meyecek bir yayın organı. Bundan dolayı yazıların 
ve gazete-dergi gibi yayın organlarının değerinin 
yok olacağını düşünmüyorum ben.

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme gibi 
bir görevinin olduğunu düşünür müsünüz? 
Bu açıdan bakılınca Konya ve Türkiye’deki 
medya sektörü ve kalemleri millilik 
konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Doğruları olduğu gibi aksetmek bir basın-ya-
yın mensubunu en asli görevidir, yani asli görevi 
her şeyden önce bu olmalıdır. Bir gazetecinin 
“toplumu yönlendirmesi” gerekir mi ya da böyle 
bir haddi kendinde görmeli mi? Bu tartışıla-
bilecek bir konu tabi. Ama gazeteci  toplumu 
yalan-yanlış-kurma bilgilerle asla kandırmamalı. 
Yani toplumu doğru olana sevk etmek, olanı tüm 
açıklığıyla ideolojilerin sapkın düşüncelerinden 
uzak, bağımsız düşüncelerle yayınlamak evet bu 
gazetecinin ödevidir, görevidir. Maalesef daha 
önceden de belirttiğim gibi ifade özgürlüğünün, 
demokrasinin arkasına sığınıp yalan-yanlış haber-
ler yapan gazeteler-gazeteciler var. Ben bunları 
tasvip etmiyorum.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

İçinde bulundukları toplumdan, bu toplu-
mun maddi ve manevi değerlerinden, değer 
yargılarından kopmadan, hitap ettikleri kitleyi 
bilen, sosyolojiden, kültürden, çağın gelişiminin 
getirdiklerinden haberdar olan, bütün bunlara 
sahip olmaları mecburi bir mesele bu meslekte 
çok önemli çünkü içinde bulunduğunuz toplum-
dan kopuk, toplumun değer yargılarından uzak 
bir yayıncılık anlayışının toplumda bir karşılığının 
olmadığını düşünüyorum.

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Türk dünyasının çok değerli gazetecisi İsmail 

Gaspıralı“Bir milletin büyüklüğünü tesis etmekte 
milli basında belirli bir rol oynamalıdır.” der. Biz 
bu şiarla yola çıktık yine bu şiardan aldığımız il-
hamla yola devam ediyoruz. Milletimizin yanında, 
kadim değerlerimin izinde, güncel olanı mille-
timizle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu yolda 
bizlerle birlikte yürüyen çalışma arkadaşlarıma, 
köşe yazarlarımıza ve pek tabi kıymetli okuyucu-
larımıza teşekkürlerimi sunmayı bir borç telakki 
ederim. Bu duygu ve düşüncelerle okuyucuları-
mızla sizin aracılığınızla bir kez daha buluştuğum 
için bahtiyarım, buna vesile olduğunuz için, imkan 
verdiğiniz için sizlere de ve bu yayımda emeği 
geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. 
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GAZETECILIK TOPLUMU 
BILGILENDIRMEKTIR 

Karapınar’da Pınar Maatbaası ve Yeşil-
pınar Gazetesi İmtiyaz Sahibi Himmet 
Türkmen, Gazeteciliğin kamuoyunu 

bilgilendirmek olduğunu ifade ederek, “Gaze-
tecilik sadece kamuoyunu bilgilendirmek, olanı, 
yaşanılanı, düşünüleni salt, olduğu gibi aktarmak-
tan öte bir anlam ifade ediyor bana. Gazeteler pek 
tabi toplumu şekillendirmek, bir düşünsel noktaya 
getirmek, bir ideoloji etrafında bütünleştirmek gibi 
görevlere soyunmamalı” dedi.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
1965 Konya- Karapınar doğumluyum. Ye-

şilpınar Gazetesi ve Pınar Ofset&TipoMatbaanın 
sahibiyim. Basın-yayın-reklamcılık alanlarında 
mesleğimi 33 yıldır icra etmekteyim. Evli ve iki 
çocuk babasıyım. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Bilindiği üzere tarihi seyrimiz içerisinde de-

mokrasinin olmazsa olmaz en önemli kurumların-
da biri basın-yayın organları, gazeteler olmuştur. 
Toplumu bilgilendirmek, kamuoyunu bilinçlendir-
mek, halkı aydınlatmak gibi görevleri üstlenmiş 
olan basın özelinde de yerel basın, üzerine düşen 
görevlerin bilinciyle toplumsal yaşamda önemli 
bir görevi ifa etmektedir. Bu görev bilinciyle bizde 
ülkemizin, bölgemizin ve özellikle ilçemizin, yerel 
siyaset, yönetim, sosyo-kültürel vb. alanlarındaki 
gelişmelerini tarafsız ve sağduyulu haber anlayı-
şıyla aktarmak adına bir girişimde bulunduk. Ben 
uzun yıllardır zaten basın-yayın sektörü içerisin-
deyim. Kendi kurmuş olduğum matbaada çeşitli 

kurum ve kuruluşların gazete, dergi gibi süreli ve 
yaygın yayınlarını çıkardım yıllarca. Sonrasında 
ilçemizin o dönem hâlihazırda çıkan süreli bir 
yerel gazetesi yoktu. Daha önceleri çıkarılmış 
gazeteler vardı fakat devamı gelmemiş. Bende 
1990’lı yıllarda bir gazete çıkarmıştım. Lakin o 
dönem baskı sistemimiz tipo baskı sistemiydi ve 
bu sistemle gazete çıkarmak çok zordu. O dönem 
o gazetenin yayın hayatına son vermiştik. 2000’li 
yıllara geldiğimizde baskı sistemimizi güncelleştir-
dik. Yerel gazete gerçekten çok önemli. Bizde bu 
konuda eksikliklerin olduğunu, hem ilçemizdeki 
vatandaşlarımızı bilgilendirmek hem de Kara-
pınar’dan dünyaya açılan bir kapı olmak istedik. 
Bu şiarla basın-yayın dünyasında çalışmalarımı-
za tekrar başladık. 29 Aralık 2006 tarihinde ilk 
kez yayın hayatına “Değişim Önce Gönüllerden 
Başlar’’ sloganıyla yerel basının tüm sorumluluk-
larını üstlenerek, yerel yönetimlere ve kamuoyuna 
bir tercümanlık görevini yerine getirmek üzerine 
Karapınar’ın tek yerel siyasi gazetesi olarak okur-
larımızla buluştuk ve 2006 yılından itibaren bilfiil 
çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmeye devam 
ediyoruz.  

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Basın yayın alanında çalışan biri olarak, bu 
alanda bir şeyler üretmeyi bu büyük milletin bir 
ferdi olarak, bu büyük millet için bir şeyleryapmayı 
bir vatandaşlık ödevi, görevi olarak görüyorum. 
Çünkü mensubu olduğumuz millet için hepimiz 
bir alandan bu millete hizmet etmeliyiz. Ben de 

basın-yayın alanında bu millete olan görevimi ye-
rine getirmeye çalıştım, çalışıyorum. Basın-yayın 
sektörü pek tabi gelişen ve değişen bir alan, dünya 
gündemindeki farklılaşmalar, yeni teknolojik 
değişmeler ve gelişmeler ışında bir ilerleme göste-
riyor. Bu değişim ve dönüşüme, ilerlemeye bizde 
ayak uydurmak zorundayız. Hem teknik olarak 
hem de düşüncel olarak. Güncelden haberdar 
olmak ona ayak uydurmak kaçınılmaz bir durum 
keza bu meslek içinde, bu değişime ve gelişime bir 
noktada uymak zorundasınız, bu kaçınılmaz. Fakat 
diğer taraftan ben geleneksel olanın muhafazasını 
da önemli buluyorum. Çünkü her şeyin çabuk 
tüketildiği bir toplumsal yaşamda kadim olanı 
da korumamız, atiye doğru yol alırken maziden 
de kopmamamız, geleneksel olanı da muhafaza 
etmemiz gerekiyor. Belki de bu noktada basın- ya-
yın mensupları olarak bir köprü vazifesi görmemiz 
lazım. Kadim olandan, geleneksel olandan kopma-
mamız lazım, dedim fakat bunu teknik anlamda 
söylemiyorum, düşünsel anlamda söylüyorum. 
Bizim çok güzel kadim, geleneksel değerlerimiz 
var. Türk-İslam kimliğinin bize kattığı çok kıymetli 
değer yargıları, duygu ve düşünceler var. Bilgelik, 
hoşgörü, insan sevgisi, özel alana saygı gibi kadim 
değerlerimiz bu meslek için de çok önemli değer 
yargılar. İşte teknik donanımlar ne kadar değişirse 
değişsin eğer düşünsel anlamda bu değerleri 
koruyabiliyorsak bu mesleğin hakkını daha fazla 
vermiş oluyoruz. Bir taraftan dijital medya artık 
daha çok yaygınlık gösterirken diğer taraftan var-
lığını korumaya çalışan radyo-TV ve basılı yayın 
organları var. Bu hızlı değişim ve dönüşümün so-

HİMMET TÜRKMEN

Gazeteci Himmet Türkmen, “Gazetecilik sadece kamuoyunu bilgilendirmek, olanı, yaşanılanı, 
düşünüleni salt, olduğu gibi aktarmaktan öte bir anlam ifade ediyor bana” dedi

nucunda bu organların geleceğini tahayyül etmek 
bizi biraz zorluyor. Bu araçlar zamanla değişebilir, 
gelişebilir. Dediğim gibi burada önemli olan teknik 
sistematikten ziyade düşünce sistematiğini ko-
ruyabilmekte. Eğer değer yargılarımızı muhafaza 
edebilirsek işimizi yaparken ciddi problemlerle 
karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Gazeteciliğin 
temel ilkeleri işte o kadim düşünsel sistematikte 
gizli, bu sektörde çalışırken onları her durum ve 
şartta muhafaza edebiliyorsak işimizi daha anlamlı 
yapmış oluruz. 

Gazetecilik anlamında ne tür çalışmalar 
yaptınız? Hangi kurum ve kademelerde 
görevlerde bulundunuz?

Basın-yayın sektöründe kendi kurduğum 
gazetemde çalışmalarımı sürdürdüm, herhangi 
bir kurum ve kuruluşta resmi olarak gazetecilik 
yapmadım.Yeşilpınar Gazetesi’nin imtiyaz sahibi-
yim ama pek tabi gazetenin okuyucuya ulaşıncaya 
kadar ki bütün süreçlerine müdahil oluyorum.16 
yıldır bilfiil gazetemizi çıkarıyoruz. Gazetemiz 
haftalık süreli, siyasi ve bağımsız bir gazete, bu 
yönde temel ilkelerimiz var. Ben gazeteciliğin 
temel ilkelerine zarar vermeyen bir yayıncılık 
anlayışıyla her türlü çalışmaya gazetemizde yer 
verme gayretinde oldum. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazetecilik sadece kamuoyunu bilgilendir-

mek, olanı, yaşanılanı, düşünüleni salt, olduğu 
gibi aktarmaktan ötebir anlam ifade ediyor bana. 
Gazeteler pek tabi toplumu şekillendirmek, bir 
düşünsel noktaya getirmek, bir ideoloji etrafında 
bütünleştirmek gibi görevlere soyunmamalı. 
Gazetecilik devletimizin banisi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün de dediği gibi, milletin müşterek sesi 
yani ortak sesi olabilmektir. Eğer milletin sesi 
olamıyorsanız, millete hitap edemiyorsanız, mille-
tinizin duygu ve düşüncelerini aksedemiyorsanız, 
onların sözü olamıyorsanız yaptığınız işin çokta 
bir anlamı kalmıyor. Neticede salt entelektüel bir 
çaba güderek bu işi yapmıyoruz. Biz bu mesleği 
yaparken temel motivasyonumuz milletimiz. 
Milletimize olanı, doğruları olduğu gibi aksetmek. 
Gazeteciliğin bu bağlamdan uzak çalışmalara dâhil 
olmasını doğru bulmuyorum ben.  

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Günümüz gazeteciliği çok çeşitlilik gösteren 
bir alana sahip. Maalesef bunu çoğu zaman bir 
renklilik, zenginlik olarak göremiyorum ben. 
Demokrasi ve ifade özgürlüğünün arkasına sığı-
narak devletimize ve milletimize karşı cephe alan 
gazeteler, gazeteciler var maalesef. Demokrasi 
bu demek değildir, ifade özgürlüğünün bununla 
alakası yok, gazetecilik mesleği onların anladığın-
dan çok daha uzak bir mecra. Bundan dolayı bazı 
gazetelerin ve gazetecilerin gazetecilik mesleğinin 

temel ilkelerine odaklı yayınlar yapmalarını bir ga-
zeteci olarak temenni ederim diğer türlü maalesef 
bu insanlar gazetecilik mesleğinin saygınlığına da 
zarar veriyorlar. 

Bir gazeteci veya yazar olmak için ne tür 
çalışmalar yapılmalı? Ya da hangi vasıflara 
sahip olunmalı? 

Gözlemlemek, farkındalıklarının olması, sor-
gulamak, irdelemek, gördüğünü ve duyduğunu 
daha farklı tahayyül etmek bir gazetecinin temel 
nitelikleri olmalı elbette. Bununla birlikte bir 
gazeteci mutlaka gelenekten kopmadan çağının 
farkındalıklarına uygun, ona göre bu mesleği 
icra etmeli. Güncel olandan haberdar olmayan, 
günceli olduğu gibi aksetmeden bir gazeteci dü-
şünülemez. Diğer taraftan gazetecilik bir ekip işi. 
Haberi üreten muhabirinden gazeteyi okuyucuya 
ulaştıran çalışana kadar. Bu süreci hep birlikte 
yürütmek, işleyişi kolaylaştırmak… İşte bu işleyiş 
tam anlamıyla yürüyorsa ortada bir başarıdan 
sözedebiliyorsunuz. Diğer türlü haber yapım ve 
yayın aşamasında yaşanılan bir aksaklı her şeyi 
bağlıyor. İşte bu yüzden bu meslekte koordineli 
ve fikir teatisi ile çalışmayı ben çok önemsiyorum. 
Gazeteci arkadaşlara bu yönde bir tavsiyede 
bulunabilirim tabi ki dünya ve ülke gündemine 
hâkim, olanın ötesini idrak edebilen, gelişmelere 
açık, üreten bireyler olsunlar ama özellikle ekip 
çalışmasına da önem versinler. 

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmakveya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı getirmek nasıl 
bir duygu? 

Bu mesleğin en güzel yanlarından biri henüz 
kimsenin bilmediği, haberdar olmadığı konuları 
kamuoyuyla buluşturmak, onlara bilinmeyenleri, 
duyulmayanlarıaktarmak, köşe yazılarıyla kendi 
düşüncelerimizi de paylaşarak toplumumuzla 
buluşturmak, bu pek tabi eşsiz bir duygu. 

Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Öncelikle ilçemizdeki ve bölgemizdeki 
gelişmeleri yaptığımız haberler ve yazılan köşe 
yazılarıyla hemşerilerimizle buluşturmak ve 
şehrimiz insanını bunlardan haberdar etmek 
veya Karapınar”daki güncel gelişmeleri bölgemiz 
ve ülkemizle paylaşmak yerel basının bir görevi, 
ödevi elbet. Biz bu ödevi, görevi yerine getirirken 
yerelden genele güncel gelişmeleri aktarırken 
bunun ilçemize olumlu katkılar sunduğunu 
düşünüyorum.

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını nasıl 
değerlendirirsiniz? 

İnternet mecrası, sosyal medyadaki güncel 
gelişmeler elbette bu mesleğin gidişatını büyük 
ölçüde etkiledi. Bunun aksini iddia etmek çağdan 
bir haber olmak demek ama diğer türlü de 
gazetecilik temel ilkeleri olan, geçmişiçok eskilere 
dayanan ve bence popüler kültüre kurban edile-
meyecek bir yayın organı. Bundan dolayı yazıların 
ve gazete-dergi gibi yayın organlarının değerinin 
yok olacağını düşünmüyorum ben.

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme gibi 
bir görevinin olduğunu düşünür müsünüz? 
Bu açıdan bakılınca Konya ve Türkiye’deki 
medya sektörü ve kalemleri millilik 
konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Doğruları olduğu gibi aksetmek bir basın-ya-
yın mensubunu en asli görevidir, yani asli görevi 
her şeyden önce bu olmalıdır. Bir gazetecinin 
“toplumu yönlendirmesi” gerekir mi ya da böyle 
bir haddi kendinde görmeli mi? Bu tartışıla-
bilecek bir konu tabi. Ama gazeteci  toplumu 
yalan-yanlış-kurma bilgilerle asla kandırmamalı. 
Yani toplumu doğru olana sevk etmek, olanı tüm 
açıklığıyla ideolojilerin sapkın düşüncelerinden 
uzak, bağımsız düşüncelerle yayınlamak evet bu 
gazetecinin ödevidir, görevidir. Maalesef daha 
önceden de belirttiğim gibi ifade özgürlüğünün, 
demokrasinin arkasına sığınıp yalan-yanlış haber-
ler yapan gazeteler-gazeteciler var. Ben bunları 
tasvip etmiyorum.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

İçinde bulundukları toplumdan, bu toplu-
mun maddi ve manevi değerlerinden, değer 
yargılarından kopmadan, hitap ettikleri kitleyi 
bilen, sosyolojiden, kültürden, çağın gelişiminin 
getirdiklerinden haberdar olan, bütün bunlara 
sahip olmaları mecburi bir mesele bu meslekte 
çok önemli çünkü içinde bulunduğunuz toplum-
dan kopuk, toplumun değer yargılarından uzak 
bir yayıncılık anlayışının toplumda bir karşılığının 
olmadığını düşünüyorum.

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Türk dünyasının çok değerli gazetecisi İsmail 

Gaspıralı“Bir milletin büyüklüğünü tesis etmekte 
milli basında belirli bir rol oynamalıdır.” der. Biz 
bu şiarla yola çıktık yine bu şiardan aldığımız il-
hamla yola devam ediyoruz. Milletimizin yanında, 
kadim değerlerimin izinde, güncel olanı mille-
timizle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu yolda 
bizlerle birlikte yürüyen çalışma arkadaşlarıma, 
köşe yazarlarımıza ve pek tabi kıymetli okuyucu-
larımıza teşekkürlerimi sunmayı bir borç telakki 
ederim. Bu duygu ve düşüncelerle okuyucuları-
mızla sizin aracılığınızla bir kez daha buluştuğum 
için bahtiyarım, buna vesile olduğunuz için, imkan 
verdiğiniz için sizlere de ve bu yayımda emeği 
geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. 
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‘GAZETECILIK BIR YAŞAM BIÇIMI’
TRT Spor Ankara Haber Müdürü 

Erhan Seven, 33 yıllık gazetecilik 
serüvenini 10LAR Dergisi’ne an-

lattı. Hayatından, gazetecilik mesleğine baş-
langıcından, sektörde unutamadığı anlardan, 
gazetecilik mesleğinin eksikliklerinden ve son 
olarak gençlere tavsiyelerde bulunan Seven, 
çarpıcı söylemlerde bulundu.

Kendinizi tanıtır mısınız?
“22 Mayıs 1969’da Karabük’te doğdum. 

İlk, orta, lise eğitimimi Karabük’te tamam-
ladım. Üniversite eğitimim ismi daha sonra 
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak 
değiştirilen Ankara Üniversitesi’nde Basın Ya-
yın Yüksek Okulu’nda tamamladım. Evliyim, 
biri kızı biri erkek iki evladım var.”

Gazetecilik mesleğine nasıl 
başladınız?

“Üniversiteye 1986’da başladım. Okulun 
üçüncü sınıfının yaz döneminde zorunlu staj 
vardı. Ben de Ankara yerel gazetesi durumun-
daki Ulus Gazetesi’nde 1 Temmuz 1989 günü 
staja başladım. Sayfa sekreterliği olarak adlan-
dırılan gazete sayfalarının yapımını gerçekleş-
tiren görevlilerin işini öğrenmek maksadıyla 
staj yaptım. Burada staja başlamamın nedeni 
de, okulun dördüncü sınıfında okul gazetesi 
GÖRÜNÜM’de sorumlu yardımcısı olarak gö-
rev almam oldum. Konyalı sınıf arkadaşım ve 
kadim dostum Mustafa Arslan sorumlu olacak, 
ben de yardımcısı olarak görev alacaktım. Ga-
zete yapımını yerinde öğrenmek için sayfala-
rının hepsinin bizzat hazırlandığı, yapıldığı ve 
basıldığı Ulus Gazetesi’nde mesleğe atıldım. 
Ağustos ayında da stajım devam etti. 15 Eylül 
1989’dan itibaren de Ulus gazetesinin aynı 
patronajı içinde bulunan Günaydın Gazete-
si’nde spor muhabiri olarak ücret karşılığı 
mesleğe başlamış oldum. Staj döneminde 
gösterdiğim yoğun çaba, ilgi, mesai, sporla 
ilgimin üst seviyede olmasının yöneticiler ta-
rafından tespiti gibi konular sayesinde henüz 
daha gazetecilik okulunu bitirmeden profesyo-
nel olarak gazeteciliğe başlamış oldum.” 

Gazetecilik mesleğiyle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

“Gazetecilik, gerçek anlamıyla yapılabil-
diği takdirde dördüncü kuvvet olarak ülke 
demokrasisi ve işleyişi içinde yer alacak kadar 
kuvvetli ve değerli bir unsur, değerli bir 
konudur. Ayrıca itibarı ve saygınlığı da son 
dönemlerde bir düşüş içine girmiş olsa da yine 
de farklı ve olumlu bir konumdadır. Sektörün 
en büyük sıkıntıların da biri çalışan ve emekçi-

lerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar olarak dikkat 
çekmektedir. Sektörde yaşanan ekonomik 
sıkıntılar da medyanın gücünü ve kuvvetini 
de olumsuz etkilemekte ve gerçek anlamda 
gazetecilik faaliyetlerinin yapılmasına zaman 
zaman engel olmaktadır.” 

Gazetecilik anlamında ne tür 
çalışmalar yaptınız?

“Mesleğe Günaydın Gazetesi’nde 1989’da 
spor muhabiri olarak başladıktan sonra 1995 
yılına spor muhabiri olarak Fotospor ve Yeni 
Günaydın gazetelerinde de çalıştım. Sonra-
sında 1995 yılında Sabah Gazetesi’nin haber 
merkezinde göreve başladım. Siyaset muha-
birliğine başlayıp Refah Partisi’ni takip etmeye 
başladım. 1996 yılında Refah Partisi’nin içinde 
bulunduğu hükümet iktidar olunca Başba-
kanlık Muhabiri olarak görevime yoğunlaş-
tım. 2003 yılına kadar Sabah Gazetesi’de bu 
görevde bulundum. 2003 yılında Yeni Şafak 
Gazetesi’nde Başbakanlık muhabiri olarak gö-
rev yaptım. Bu gazetede 9 yıl bu görevi yerine 
getirdikten sonra Akşam Gazetesi Anka Web 
Haber Müdürü olarak görev yaptım. Bir buçuk 
yıllık bu görevin ardından TRT’ye dış yapımlar 
üreten bir prodüksiyon firmasında koordinatör 
olarak görev yaptım. Ardında 2017 yılında 
TRT Spor Koordinatörlüğü’nde editör olarak 
göreve başladım. 2019 yılı Şubat ayında beri 
TRT Spor’da Ankara Haber Müdürü olarak 
görev yapıyorum. İki kitap çalışmam var. 
Birinin ismi Alperen. Diğerinin ismi Başba-
kanlık muhabirinin kaleminden- 0002 plakalı 
günler…”

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor
“Gazetecilik bir yaşam biçimi. Belki klasik 

bir cevap ama öyle. Zaman mevhumu yok. 
Öyle de olması gerekir. Yoğun mesai ve ilgi 
gerektirir. Bu nedenlerden dolayı sosyal haya-
tınızla ilgili birçok konuyu ıskalama durumu 
olabiliyor.  Stresi yüksek, yorgunluğu fazla, 
keyfi de bir o kadar fazla olan bir meslek 
grubu. Zaman zaman çok kızdığım anlar da 
olmuştur bu meslek grubunda ama şu anda 
33 yıldır içinde olunca daha fazla sempatiyle, 
daha fazla sevgiyle, daha fazla keyifle baktı-
ğım bir meslek grubu. Sonuçta hayatıma yön 
ve şekil veren bir uğraş alanı oldu. Kısacası 
gazetecilik benim için hayat oldu.”

Gazetecilik mesleğinde günümüzde 
yaşanan sorunlar nelerdir?

“Yukarıda da ifade ettiğim sektörün en 
büyük sorunlarından biri ekonomik sorunlar. 
Patronaj anlamında çalışanının emeğinin 
karşılığını vermeyi düşünmeyen patronaj 
zihniyeti de emekçilerin üzerinde olumsuz bir 
etki yapmaktadır. Medya patronajının siyaset, 
iktidar, ticaret gibi konularda bağlantıları iyi 
ve dozajında ayarlama zorunluluğu da bu-
lunmaktadır. Olmadığında medyada sorunlar 
yaşanabilmektedir.”

Bir gazeteci olmak için ne tür 
çalışmalar yapılmalı?

“Gazeteciliğini okulu yok. Evet var 
iletişim fakülteleri bulunuyor. Ama alanda 
bu fakülte dışında da okulları bitirip çalı-
şan yüzlerce kişi var. Ben yine de iletişim 
fakültelerinden yanayım. Ancak bu okullara 
giren gençler, mezun olduğunda gazeteci 
olarak mezun olmuyor. Gazetecilik çalışmaya 
başlanınca kazanılan bir sıfat. Bir mühendislik 
gibi değil yani. Bu nedenle gazetecilik okulu-
na girenler, kendilerine bir yer edinmek için 
farklılıklarını ortaya koymak durumundadır. 
Artık genç arkadaşların gazetecilik mesleği-
ne başlamaları için yabancı dil bilmeleri çok 
olağan ve zorunlu hale geldi. Birçok meslek 
grubunda olduğu gibi. Okullu ya da alaylı 
olmak fark etmez. Bu işi yapmak için biraz 
girişimci olmak, biraz atak olmak, biraz dünya 
ve Türkiye gerçekleri ile ilgili olmak, biraz da 
çözüm odaklı yaşamak gerekiyor. Yazabilmek 
ve yazar olmak için çok okumak gerekiyor. 
Bu nedenle okumayı bırakmamanın yanı sıra 
hemen hemen her alanla ilgili olarak gelişime 
açık olmak gerekiyor.” 

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
paylaşmak nasıl bir duygu?

ERHAN SEVEN

TRT Spor Ankara Haber Müdürü Erhan Seven, gazetecilik tecrübelerini Konya Yenigün 
Gazetesi’nin çıkardığı 10LAR Dergisi’nin 10 Ocak Gazeteciler günü sayısına anlattı. Bu mesleğe 
ilk olarak stajyer olarak başladığını söyleyen Erhan Seven, yoğun çalışmasının sonucunda bu 

noktalara geldiğini ifade etti. Seven, “Gazetecilik bir yaşam biçimi. Sektöre yeni dahil olacak kişiler 
çok çalışmalı ve kendisini geliştirmeli.” Dedi

“Gazetecilik aslında ilginç duyguların 
mesleği. Bir haberin peşinde gün boyu 
koşarsınız. Ertesi gün gazetede 3 sütun 10 
santim bir haber çıkar. Bu sizin amatör zev-
kinizi tatmin eder. Birçok konuyu ülkedeki 
ve dünyadaki insanlardan önce öğrenirsiniz. 
Hatta bu haberi bilmeyenlere siz aktarırsınız. 
Bunun insanın egosunu da gıdıklayan güzel 
bir yönü de vardır.” 

Kamuoyuna bilgi aktarımı yapmak 
nasıl bir duygu ifade ediyor?

“Her yazdığınız haberin aslında belki de 
doğrudan bir katkı kaygısı olmayabilir. Ancak 
ülkeye ve insanlığa katkısı olana haberler 
ürettiğinizde bir memnuniyet oluşur. Şehir 
haberciliği yaptığınızda şehrin sorunlarını 
dile getirip çözülmesi için katkı yapmak bu 

mesleğin önemli unsularındandır. Hakeza, 
ülke sorunlarına parmak basıp çözüm ürete-
bilme çabası içinde olmak da ayrı bir görev 
ve ayrı bir gurur kaynağı olur tabii ki.”

İnternet mecrasının gelişmesi 
gazetecilik mesleğini ne duruma getirdi?

“İnternet artık hayatımızın ve dünyamı-
zın vazgeçilmez bir unsuru. İnternet gazete-
ciliği de yükselen değer olarak ortaya çıkıyor. 
Akıllı telefonlar sayesinde haberlere hemen 
ulaşabilen kişilerin sayısının hızlı artması 
nedeniyle kağıt gazetecilik işi yavaş yavaş 
etkinliğini kaybediyor. İnternet gazeteciliği 
de kolay tüketilen bir dile sahip.  İnternet 
gazeteciliğinin yazı ve haber dili de bildiği-
miz haber diline göre daha farklı bir yapıya 
sahip.” 

Gazetecinin toplumu yönlendirme 
görevinin olduğunu düşünür müsünüz?

“Bir gazetecinin doğru yönlendirmekten 
ziyade doğruya yönlendirme görevi vardır. 
Bilinçlendirme, bilgilendirme, haber verme, 
yorumluyorsa eğer fayda sağlayacak şekilde 
yorumlarını yapma durumları söz konusudur. 
Ancak gazeteciliğin bir de sorgulama, septik 
düşünme, şüpheci yaklaşımı ile gerçekleri 
ortaya koyma, çıkartma gibi zorunlulukları da 
vardır. Yazanların, çizenlerin eleştiri yapma 
hakkı tabii ki çok doğal bir şekilde vardır. Bu 
eleştiriler de iyiye, güzele sevk edebilmek 
maksadıyla yapılması gerekir diye düşünüyo-
rum.” 

Bu meslekte unutamadığınız anlarınız 
nelerdir?

“Özellikle başbakanlık muhabirliği 
yaptığım dönemde birçok anım var. Hafif 
gülümsetmek maksadıyla 60 hatıramı topar-
ladığım, (ki aslında çok daha fazla hatıramı 
yazabilirdim. Ama yayınevi forma sınırlaması 
getirmişti) 0002 plakalı günler kitabımda 
bunları paylaştım. Rahmetli olan Necmettin 
Erbakan, Bülent Ecevit ve Mesut Yılmaz’ın 
yanı sıra sayın Abdullah Gül ve sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ı iki farklı gazetede 14 yıl 
takip edince tabi çok sayıda anınız oluyor. 
Uzun uzun anlatmayayım. Ancak bir fotoğraf 
var ki, benim meslek hayatımda çok önemli 
yer tutar. Rahmetli Erbakan’ın Yozgat’ın 
Sorgun ilçesinde açık alanda koruma ekibinin 
yardımıyla aldığı abdest alma fotoğrafı benim 
için çok önemlidir. Bu fotoğraf Sabah Gaze-
tesi’nde birinci sayfadan yayınladı. Ve Uzun 
süre de tekrar tekrar yayınlandı. Aynı fotoğraf 
Hürriyet gazetesinde de yer aldı. Ancak o 
gazetede yayınlanan fotoğraf da o kurumun 
muhabirinin akıllı bıdık fotoğraf makinasıy-
la onun adına da benim tarafımdan çekildi.  
Dolayısıyla bu fotoğrafı hayata geçiren bir kişi 
olmak ve bu fotoğraf benim için ayrı bir yer 
tutar”. 

Sektöre yeni dahil olacak kişilere 
neler önerirsiniz?

“Her şeyden önce bu mesleği seveceksin. 
Klasik ama böyle. Bu meslekte rahat ederim 
diye yola çıkmayacaksınız. Stres, yorgunluk, 
yoğunluk hayatınızın bir parçası olacak. Soba 
kenarında sıcak yerde oturayım, cam kena-
rında dışarıyı seyredeyim, gözüm saatte olsun 
mesaimi bitireyim gibi bir durum bu meslek 
grubunda söz konusu değildir. Zaten zaman 
ve mesai diye bir olay söz konusu değildir. Bu 
nedenle çok sevecek ve çok çalışacaksınız. Be-
nim çalışma arkadaşlarına söylediğim gibi… 
Çalışmak, çalışmak, çalışmak… Bir de ken-
dinizi geliştirmek zorundasınız.  Artık ekmek 
aslanın midesinde. İş bulabilmek için dahi, 
farklılığınızı ve olumlu yönünüzü ortaya koy-
manız gerekiyor. Artı sürekli olarak kendinizi 
geliştirmeniz gerekiyor. Bir de dil probleminin 
halledilmesi de size artı değer katacaktır.”

Eklemek istedikleriniz var mı?
“Teşekkürler,  başarılar diliyor. Gazeteci-

lerin gününü de kutluyorum.” 
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‘GAZETECILIK BIR YAŞAM BIÇIMI’
TRT Spor Ankara Haber Müdürü 

Erhan Seven, 33 yıllık gazetecilik 
serüvenini 10LAR Dergisi’ne an-

lattı. Hayatından, gazetecilik mesleğine baş-
langıcından, sektörde unutamadığı anlardan, 
gazetecilik mesleğinin eksikliklerinden ve son 
olarak gençlere tavsiyelerde bulunan Seven, 
çarpıcı söylemlerde bulundu.

Kendinizi tanıtır mısınız?
“22 Mayıs 1969’da Karabük’te doğdum. 

İlk, orta, lise eğitimimi Karabük’te tamam-
ladım. Üniversite eğitimim ismi daha sonra 
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak 
değiştirilen Ankara Üniversitesi’nde Basın Ya-
yın Yüksek Okulu’nda tamamladım. Evliyim, 
biri kızı biri erkek iki evladım var.”

Gazetecilik mesleğine nasıl 
başladınız?

“Üniversiteye 1986’da başladım. Okulun 
üçüncü sınıfının yaz döneminde zorunlu staj 
vardı. Ben de Ankara yerel gazetesi durumun-
daki Ulus Gazetesi’nde 1 Temmuz 1989 günü 
staja başladım. Sayfa sekreterliği olarak adlan-
dırılan gazete sayfalarının yapımını gerçekleş-
tiren görevlilerin işini öğrenmek maksadıyla 
staj yaptım. Burada staja başlamamın nedeni 
de, okulun dördüncü sınıfında okul gazetesi 
GÖRÜNÜM’de sorumlu yardımcısı olarak gö-
rev almam oldum. Konyalı sınıf arkadaşım ve 
kadim dostum Mustafa Arslan sorumlu olacak, 
ben de yardımcısı olarak görev alacaktım. Ga-
zete yapımını yerinde öğrenmek için sayfala-
rının hepsinin bizzat hazırlandığı, yapıldığı ve 
basıldığı Ulus Gazetesi’nde mesleğe atıldım. 
Ağustos ayında da stajım devam etti. 15 Eylül 
1989’dan itibaren de Ulus gazetesinin aynı 
patronajı içinde bulunan Günaydın Gazete-
si’nde spor muhabiri olarak ücret karşılığı 
mesleğe başlamış oldum. Staj döneminde 
gösterdiğim yoğun çaba, ilgi, mesai, sporla 
ilgimin üst seviyede olmasının yöneticiler ta-
rafından tespiti gibi konular sayesinde henüz 
daha gazetecilik okulunu bitirmeden profesyo-
nel olarak gazeteciliğe başlamış oldum.” 

Gazetecilik mesleğiyle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

“Gazetecilik, gerçek anlamıyla yapılabil-
diği takdirde dördüncü kuvvet olarak ülke 
demokrasisi ve işleyişi içinde yer alacak kadar 
kuvvetli ve değerli bir unsur, değerli bir 
konudur. Ayrıca itibarı ve saygınlığı da son 
dönemlerde bir düşüş içine girmiş olsa da yine 
de farklı ve olumlu bir konumdadır. Sektörün 
en büyük sıkıntıların da biri çalışan ve emekçi-

lerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar olarak dikkat 
çekmektedir. Sektörde yaşanan ekonomik 
sıkıntılar da medyanın gücünü ve kuvvetini 
de olumsuz etkilemekte ve gerçek anlamda 
gazetecilik faaliyetlerinin yapılmasına zaman 
zaman engel olmaktadır.” 

Gazetecilik anlamında ne tür 
çalışmalar yaptınız?

“Mesleğe Günaydın Gazetesi’nde 1989’da 
spor muhabiri olarak başladıktan sonra 1995 
yılına spor muhabiri olarak Fotospor ve Yeni 
Günaydın gazetelerinde de çalıştım. Sonra-
sında 1995 yılında Sabah Gazetesi’nin haber 
merkezinde göreve başladım. Siyaset muha-
birliğine başlayıp Refah Partisi’ni takip etmeye 
başladım. 1996 yılında Refah Partisi’nin içinde 
bulunduğu hükümet iktidar olunca Başba-
kanlık Muhabiri olarak görevime yoğunlaş-
tım. 2003 yılına kadar Sabah Gazetesi’de bu 
görevde bulundum. 2003 yılında Yeni Şafak 
Gazetesi’nde Başbakanlık muhabiri olarak gö-
rev yaptım. Bu gazetede 9 yıl bu görevi yerine 
getirdikten sonra Akşam Gazetesi Anka Web 
Haber Müdürü olarak görev yaptım. Bir buçuk 
yıllık bu görevin ardından TRT’ye dış yapımlar 
üreten bir prodüksiyon firmasında koordinatör 
olarak görev yaptım. Ardında 2017 yılında 
TRT Spor Koordinatörlüğü’nde editör olarak 
göreve başladım. 2019 yılı Şubat ayında beri 
TRT Spor’da Ankara Haber Müdürü olarak 
görev yapıyorum. İki kitap çalışmam var. 
Birinin ismi Alperen. Diğerinin ismi Başba-
kanlık muhabirinin kaleminden- 0002 plakalı 
günler…”

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor
“Gazetecilik bir yaşam biçimi. Belki klasik 

bir cevap ama öyle. Zaman mevhumu yok. 
Öyle de olması gerekir. Yoğun mesai ve ilgi 
gerektirir. Bu nedenlerden dolayı sosyal haya-
tınızla ilgili birçok konuyu ıskalama durumu 
olabiliyor.  Stresi yüksek, yorgunluğu fazla, 
keyfi de bir o kadar fazla olan bir meslek 
grubu. Zaman zaman çok kızdığım anlar da 
olmuştur bu meslek grubunda ama şu anda 
33 yıldır içinde olunca daha fazla sempatiyle, 
daha fazla sevgiyle, daha fazla keyifle baktı-
ğım bir meslek grubu. Sonuçta hayatıma yön 
ve şekil veren bir uğraş alanı oldu. Kısacası 
gazetecilik benim için hayat oldu.”

Gazetecilik mesleğinde günümüzde 
yaşanan sorunlar nelerdir?

“Yukarıda da ifade ettiğim sektörün en 
büyük sorunlarından biri ekonomik sorunlar. 
Patronaj anlamında çalışanının emeğinin 
karşılığını vermeyi düşünmeyen patronaj 
zihniyeti de emekçilerin üzerinde olumsuz bir 
etki yapmaktadır. Medya patronajının siyaset, 
iktidar, ticaret gibi konularda bağlantıları iyi 
ve dozajında ayarlama zorunluluğu da bu-
lunmaktadır. Olmadığında medyada sorunlar 
yaşanabilmektedir.”

Bir gazeteci olmak için ne tür 
çalışmalar yapılmalı?

“Gazeteciliğini okulu yok. Evet var 
iletişim fakülteleri bulunuyor. Ama alanda 
bu fakülte dışında da okulları bitirip çalı-
şan yüzlerce kişi var. Ben yine de iletişim 
fakültelerinden yanayım. Ancak bu okullara 
giren gençler, mezun olduğunda gazeteci 
olarak mezun olmuyor. Gazetecilik çalışmaya 
başlanınca kazanılan bir sıfat. Bir mühendislik 
gibi değil yani. Bu nedenle gazetecilik okulu-
na girenler, kendilerine bir yer edinmek için 
farklılıklarını ortaya koymak durumundadır. 
Artık genç arkadaşların gazetecilik mesleği-
ne başlamaları için yabancı dil bilmeleri çok 
olağan ve zorunlu hale geldi. Birçok meslek 
grubunda olduğu gibi. Okullu ya da alaylı 
olmak fark etmez. Bu işi yapmak için biraz 
girişimci olmak, biraz atak olmak, biraz dünya 
ve Türkiye gerçekleri ile ilgili olmak, biraz da 
çözüm odaklı yaşamak gerekiyor. Yazabilmek 
ve yazar olmak için çok okumak gerekiyor. 
Bu nedenle okumayı bırakmamanın yanı sıra 
hemen hemen her alanla ilgili olarak gelişime 
açık olmak gerekiyor.” 

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
paylaşmak nasıl bir duygu?

ERHAN SEVEN

TRT Spor Ankara Haber Müdürü Erhan Seven, gazetecilik tecrübelerini Konya Yenigün 
Gazetesi’nin çıkardığı 10LAR Dergisi’nin 10 Ocak Gazeteciler günü sayısına anlattı. Bu mesleğe 
ilk olarak stajyer olarak başladığını söyleyen Erhan Seven, yoğun çalışmasının sonucunda bu 

noktalara geldiğini ifade etti. Seven, “Gazetecilik bir yaşam biçimi. Sektöre yeni dahil olacak kişiler 
çok çalışmalı ve kendisini geliştirmeli.” Dedi

“Gazetecilik aslında ilginç duyguların 
mesleği. Bir haberin peşinde gün boyu 
koşarsınız. Ertesi gün gazetede 3 sütun 10 
santim bir haber çıkar. Bu sizin amatör zev-
kinizi tatmin eder. Birçok konuyu ülkedeki 
ve dünyadaki insanlardan önce öğrenirsiniz. 
Hatta bu haberi bilmeyenlere siz aktarırsınız. 
Bunun insanın egosunu da gıdıklayan güzel 
bir yönü de vardır.” 

Kamuoyuna bilgi aktarımı yapmak 
nasıl bir duygu ifade ediyor?

“Her yazdığınız haberin aslında belki de 
doğrudan bir katkı kaygısı olmayabilir. Ancak 
ülkeye ve insanlığa katkısı olana haberler 
ürettiğinizde bir memnuniyet oluşur. Şehir 
haberciliği yaptığınızda şehrin sorunlarını 
dile getirip çözülmesi için katkı yapmak bu 

mesleğin önemli unsularındandır. Hakeza, 
ülke sorunlarına parmak basıp çözüm ürete-
bilme çabası içinde olmak da ayrı bir görev 
ve ayrı bir gurur kaynağı olur tabii ki.”

İnternet mecrasının gelişmesi 
gazetecilik mesleğini ne duruma getirdi?

“İnternet artık hayatımızın ve dünyamı-
zın vazgeçilmez bir unsuru. İnternet gazete-
ciliği de yükselen değer olarak ortaya çıkıyor. 
Akıllı telefonlar sayesinde haberlere hemen 
ulaşabilen kişilerin sayısının hızlı artması 
nedeniyle kağıt gazetecilik işi yavaş yavaş 
etkinliğini kaybediyor. İnternet gazeteciliği 
de kolay tüketilen bir dile sahip.  İnternet 
gazeteciliğinin yazı ve haber dili de bildiği-
miz haber diline göre daha farklı bir yapıya 
sahip.” 

Gazetecinin toplumu yönlendirme 
görevinin olduğunu düşünür müsünüz?

“Bir gazetecinin doğru yönlendirmekten 
ziyade doğruya yönlendirme görevi vardır. 
Bilinçlendirme, bilgilendirme, haber verme, 
yorumluyorsa eğer fayda sağlayacak şekilde 
yorumlarını yapma durumları söz konusudur. 
Ancak gazeteciliğin bir de sorgulama, septik 
düşünme, şüpheci yaklaşımı ile gerçekleri 
ortaya koyma, çıkartma gibi zorunlulukları da 
vardır. Yazanların, çizenlerin eleştiri yapma 
hakkı tabii ki çok doğal bir şekilde vardır. Bu 
eleştiriler de iyiye, güzele sevk edebilmek 
maksadıyla yapılması gerekir diye düşünüyo-
rum.” 

Bu meslekte unutamadığınız anlarınız 
nelerdir?

“Özellikle başbakanlık muhabirliği 
yaptığım dönemde birçok anım var. Hafif 
gülümsetmek maksadıyla 60 hatıramı topar-
ladığım, (ki aslında çok daha fazla hatıramı 
yazabilirdim. Ama yayınevi forma sınırlaması 
getirmişti) 0002 plakalı günler kitabımda 
bunları paylaştım. Rahmetli olan Necmettin 
Erbakan, Bülent Ecevit ve Mesut Yılmaz’ın 
yanı sıra sayın Abdullah Gül ve sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ı iki farklı gazetede 14 yıl 
takip edince tabi çok sayıda anınız oluyor. 
Uzun uzun anlatmayayım. Ancak bir fotoğraf 
var ki, benim meslek hayatımda çok önemli 
yer tutar. Rahmetli Erbakan’ın Yozgat’ın 
Sorgun ilçesinde açık alanda koruma ekibinin 
yardımıyla aldığı abdest alma fotoğrafı benim 
için çok önemlidir. Bu fotoğraf Sabah Gaze-
tesi’nde birinci sayfadan yayınladı. Ve Uzun 
süre de tekrar tekrar yayınlandı. Aynı fotoğraf 
Hürriyet gazetesinde de yer aldı. Ancak o 
gazetede yayınlanan fotoğraf da o kurumun 
muhabirinin akıllı bıdık fotoğraf makinasıy-
la onun adına da benim tarafımdan çekildi.  
Dolayısıyla bu fotoğrafı hayata geçiren bir kişi 
olmak ve bu fotoğraf benim için ayrı bir yer 
tutar”. 

Sektöre yeni dahil olacak kişilere 
neler önerirsiniz?

“Her şeyden önce bu mesleği seveceksin. 
Klasik ama böyle. Bu meslekte rahat ederim 
diye yola çıkmayacaksınız. Stres, yorgunluk, 
yoğunluk hayatınızın bir parçası olacak. Soba 
kenarında sıcak yerde oturayım, cam kena-
rında dışarıyı seyredeyim, gözüm saatte olsun 
mesaimi bitireyim gibi bir durum bu meslek 
grubunda söz konusu değildir. Zaten zaman 
ve mesai diye bir olay söz konusu değildir. Bu 
nedenle çok sevecek ve çok çalışacaksınız. Be-
nim çalışma arkadaşlarına söylediğim gibi… 
Çalışmak, çalışmak, çalışmak… Bir de ken-
dinizi geliştirmek zorundasınız.  Artık ekmek 
aslanın midesinde. İş bulabilmek için dahi, 
farklılığınızı ve olumlu yönünüzü ortaya koy-
manız gerekiyor. Artı sürekli olarak kendinizi 
geliştirmeniz gerekiyor. Bir de dil probleminin 
halledilmesi de size artı değer katacaktır.”

Eklemek istedikleriniz var mı?
“Teşekkürler,  başarılar diliyor. Gazeteci-

lerin gününü de kutluyorum.” 
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Konya basınına büyük emekleri 
olan, meslek hayatında 2 kez mide 
kanaması ve bir kez beyin kana-

ması geçirmesine rağmen mesleğine devam 
eden gazeteci-foto muhabiri Burak Taşpınar 
27 yıllık meslek hikayesini Konya Yenigün 
Gazetesi’nin aylık düzenli olarak yayınladığı 
10’LAR Dergisi’nin 10 Ocak Çalışan Gaze-
teciler Günü dolayısıyla meslek mensupla-
rına özel hazırladığı dergiye açıklamalarda 
bulundu. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
1971 Sivas doğumluyum. Ailem ile önce 

Antalya Side’ye yerleştik. Orada 3 sene 
yaşadıktan sonra babamın askere gitmesi 
sebebiyle bizde Konya’ya yerleştik. Bir kız be 
bir erkek çocuk babasıyım. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Gazetecilik hikayem Foto Behçet’te 
başladı diyebilirim. 12 yaşındayken Takdir Isı 
Sanayi diye bir fabrikada çalışmaya başladım. 
Çok ağır bir işti. 3 ay sonra annem ve babam 
mesleğini değiştir dedi. Oradan ayrıldım. 
Daha sonra rahmetli babam Abdullah Taş-
pınar bana Foto Behçet’te iş bulduğunu ve 
gidip orada çalışacağımı söyledi. 12 yaşında 
Foto Behçet ile birlikte gazetecilik hikayem 
başladı. Çünkü fotoğrafçılığım sayesinde 
gazete ile tanıştım. Ahmet Oğul ve Yılmaz 
Oğul ile birlikte çalıştım. Kendilerinden Allah 
razı olsun beni çok iyi yetiştirdiler. Ahmet abi 
çok güzel adamdı. Allah rahmet eylesin vefat 

etti. Yılmaz abi de çok iyi insan. Karanlık oda 
ve fotoğrafçılığı Ahmet abiden öğrendim. 8 
yıl çalıştıktan sonra askere gittim askerden 
sonra ise Foto Behçet’ten ayrıldım. Askerliği-
mi Şırnak’ta komando olarak yaptıktan sonra 
tekrar Konya’ya döndüm. Fotoğrafçılık yap-
madım. Yılmaz abi ile konuştuk: “fotoğrafçılık 
yapacaksan burada yap” dedi bana. Ama evli-
lik falan olunca maddi açıdan daha iyi bir işte 
çalışmam gerekiyordu. Bir halıcının yanında 
işe başladım. 4 ay çalıştım. Daha sonra dayım 
Merhaba Gazetesi’nin fotoğrafçı aradığını 
duymuş. Gelip bana söyledi. Merhaba Gaze-
tesi’nin Belediye İş Hanı’nda olan eski yerine 
gittim başvuru için. Müessese müdürü Rıfat 
Tankut vardı. Fotoğrafçılık için geldiğimi 
söyledim. Rıfat abi de bana fotoğrafçılarının 
olduğunu söyledi. Halıcıda çalışmaya devam 
ettim. 2 ay sonra Rıfat abi aradı beni. Burak 
fotoğrafçı olarak gel başla dedi. Cumartesi 
bir gündü ilk mesaime başladım. 

Gazetecilik anlamında ne tür 
çalışmalar yaptınız? Hangi kurum ve 
kademelerde görevlerde bulundunuz?

Gazeteciliğe Merhaba Gazetesinde 
başladım. 2019 yılına kadar 27 sene 
Merhaba Gazetesi’nde çalıştım ve oradan 
emekli oldum.

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Gazetecilik benim için aşk mesleği. 
Bu mesleği ifa eden bütün meslektaşla-
rımda bu aşk vardır. Bu aşkın önceli-

GAZETE-
CİLİK

 BENİM 
İÇİN AŞK 
MESLEĞİ

BURAK TAŞPINAR

Gazeteci-foto 
muhabiri Burak 

Taşpınar, 27 yıllık 
meslek hikayesini 
anlattı. Taşpınar, 

gazeteciliğin kendisi 
için aşk mesleği 

olduğunu 
vurguladı 

ğinde ise haber vardır, kamuoyunu doğru 
bilgilendirme vardır. Kentin ya da ülkesine 
duyarlılık vardır. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını 
kısaca anlatabilir misiniz?

Mesleğimi icra ettiğim 27 yıl boyunca 
defalarca ölümden döndüm. 2 kere mide ka-
naması bir kere de beyin kanaması geçirdim. 
Trafik kazası geçirdim. Şükürler olsun ki ha-
yattayım Gazeteciliğin zor meslek olduğunu 
içinde olan arkadaşlarımız bilir. Bu mesle-
ğin zorluklarını yaşadım çilesini çektim. 2 
kere mide kanaması geçirdim. Trafik kazası 
yaptım. Son olarak ise beyin kanaması gibi 
zor bir rahatsızlık atlattım. Şu anda konuşma 
zorluğu yaşıyorum. Beyin kanaması sonrası 
bu rahatsızlık kaldı bende. 2013 yılının Ocak 
ayında beyin kanaması geçirdim ve yaklaşık 
3 yıl mesleğimden uzak kaldım. 3 yıl sonra 
şükürler olsun mesleğime geri döndüm. 
Belli bir süre daha çalıştıktan sonra 2019 
yılında gazetecilikten emekli oldum. Meslek 
hayatımda bu rahatsızlıklarımın dışında bir 
de trafik kazası geçirdim. Aksaray’dan bir 
haber dönüşünde arkadaşlarla birlikte trafik 
kazası geçirdim. Aksaray dönüşünde ben 
şoförün yanındaki koltukta oturuyordum. 
Hava karlı idi arabanın kaloriferi ise arkada 
oturan arkadaşlara pek fayda sağlamıyordu. 
Belli bir süre gittikten sonra mola verdik 
arkadaşlar bana “arkaya geç yeter. Biz arka-
da donduk” dediler. Bende arkaya geçtim. 
Hareket ettikten sonra beş dakika geçti 
geçmedi bize otobüs çarptı. Çok şükür ölen 
olmadı hepimiz yaralandık. Öndeki arka-
daşlar bana göre daha ağırdı. Yani orada da 
ölümden dönmüştüm. Arka koltuğa geçmem 
de nasip işte. Fotoğrafçılıkta en sevdiğim iş 
Konyaspor maçlarında yaptığım muhabir-
likti. Çok güzel enstantaneler yakaladım. 
Duygusal fotoğraflar çektim. Şampiyonluk-
lar gördüm fotoğrafladım. Küme düşmeler 
gördüm gözyaşları fotoğrafladım. Konyaspor 
tarihi başarılar yaşadı Avrupa Kupaları, 
Türkiye Kupası ve Süper Kupa aldı bunlara 
şahitlik edip fotoğrafladım. Futbol maçları 
benim için bambaşka bir dünya idi fotoğraf-
çılık adına.
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Konya basınına büyük emekleri 
olan, meslek hayatında 2 kez mide 
kanaması ve bir kez beyin kana-

ması geçirmesine rağmen mesleğine devam 
eden gazeteci-foto muhabiri Burak Taşpınar 
27 yıllık meslek hikayesini Konya Yenigün 
Gazetesi’nin aylık düzenli olarak yayınladığı 
10’LAR Dergisi’nin 10 Ocak Çalışan Gaze-
teciler Günü dolayısıyla meslek mensupla-
rına özel hazırladığı dergiye açıklamalarda 
bulundu. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
1971 Sivas doğumluyum. Ailem ile önce 

Antalya Side’ye yerleştik. Orada 3 sene 
yaşadıktan sonra babamın askere gitmesi 
sebebiyle bizde Konya’ya yerleştik. Bir kız be 
bir erkek çocuk babasıyım. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Gazetecilik hikayem Foto Behçet’te 
başladı diyebilirim. 12 yaşındayken Takdir Isı 
Sanayi diye bir fabrikada çalışmaya başladım. 
Çok ağır bir işti. 3 ay sonra annem ve babam 
mesleğini değiştir dedi. Oradan ayrıldım. 
Daha sonra rahmetli babam Abdullah Taş-
pınar bana Foto Behçet’te iş bulduğunu ve 
gidip orada çalışacağımı söyledi. 12 yaşında 
Foto Behçet ile birlikte gazetecilik hikayem 
başladı. Çünkü fotoğrafçılığım sayesinde 
gazete ile tanıştım. Ahmet Oğul ve Yılmaz 
Oğul ile birlikte çalıştım. Kendilerinden Allah 
razı olsun beni çok iyi yetiştirdiler. Ahmet abi 
çok güzel adamdı. Allah rahmet eylesin vefat 

etti. Yılmaz abi de çok iyi insan. Karanlık oda 
ve fotoğrafçılığı Ahmet abiden öğrendim. 8 
yıl çalıştıktan sonra askere gittim askerden 
sonra ise Foto Behçet’ten ayrıldım. Askerliği-
mi Şırnak’ta komando olarak yaptıktan sonra 
tekrar Konya’ya döndüm. Fotoğrafçılık yap-
madım. Yılmaz abi ile konuştuk: “fotoğrafçılık 
yapacaksan burada yap” dedi bana. Ama evli-
lik falan olunca maddi açıdan daha iyi bir işte 
çalışmam gerekiyordu. Bir halıcının yanında 
işe başladım. 4 ay çalıştım. Daha sonra dayım 
Merhaba Gazetesi’nin fotoğrafçı aradığını 
duymuş. Gelip bana söyledi. Merhaba Gaze-
tesi’nin Belediye İş Hanı’nda olan eski yerine 
gittim başvuru için. Müessese müdürü Rıfat 
Tankut vardı. Fotoğrafçılık için geldiğimi 
söyledim. Rıfat abi de bana fotoğrafçılarının 
olduğunu söyledi. Halıcıda çalışmaya devam 
ettim. 2 ay sonra Rıfat abi aradı beni. Burak 
fotoğrafçı olarak gel başla dedi. Cumartesi 
bir gündü ilk mesaime başladım. 

Gazetecilik anlamında ne tür 
çalışmalar yaptınız? Hangi kurum ve 
kademelerde görevlerde bulundunuz?

Gazeteciliğe Merhaba Gazetesinde 
başladım. 2019 yılına kadar 27 sene 
Merhaba Gazetesi’nde çalıştım ve oradan 
emekli oldum.

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Gazetecilik benim için aşk mesleği. 
Bu mesleği ifa eden bütün meslektaşla-
rımda bu aşk vardır. Bu aşkın önceli-

GAZETE-
CİLİK

 BENİM 
İÇİN AŞK 
MESLEĞİ

BURAK TAŞPINAR

Gazeteci-foto 
muhabiri Burak 

Taşpınar, 27 yıllık 
meslek hikayesini 
anlattı. Taşpınar, 

gazeteciliğin kendisi 
için aşk mesleği 

olduğunu 
vurguladı 

ğinde ise haber vardır, kamuoyunu doğru 
bilgilendirme vardır. Kentin ya da ülkesine 
duyarlılık vardır. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını 
kısaca anlatabilir misiniz?

Mesleğimi icra ettiğim 27 yıl boyunca 
defalarca ölümden döndüm. 2 kere mide ka-
naması bir kere de beyin kanaması geçirdim. 
Trafik kazası geçirdim. Şükürler olsun ki ha-
yattayım Gazeteciliğin zor meslek olduğunu 
içinde olan arkadaşlarımız bilir. Bu mesle-
ğin zorluklarını yaşadım çilesini çektim. 2 
kere mide kanaması geçirdim. Trafik kazası 
yaptım. Son olarak ise beyin kanaması gibi 
zor bir rahatsızlık atlattım. Şu anda konuşma 
zorluğu yaşıyorum. Beyin kanaması sonrası 
bu rahatsızlık kaldı bende. 2013 yılının Ocak 
ayında beyin kanaması geçirdim ve yaklaşık 
3 yıl mesleğimden uzak kaldım. 3 yıl sonra 
şükürler olsun mesleğime geri döndüm. 
Belli bir süre daha çalıştıktan sonra 2019 
yılında gazetecilikten emekli oldum. Meslek 
hayatımda bu rahatsızlıklarımın dışında bir 
de trafik kazası geçirdim. Aksaray’dan bir 
haber dönüşünde arkadaşlarla birlikte trafik 
kazası geçirdim. Aksaray dönüşünde ben 
şoförün yanındaki koltukta oturuyordum. 
Hava karlı idi arabanın kaloriferi ise arkada 
oturan arkadaşlara pek fayda sağlamıyordu. 
Belli bir süre gittikten sonra mola verdik 
arkadaşlar bana “arkaya geç yeter. Biz arka-
da donduk” dediler. Bende arkaya geçtim. 
Hareket ettikten sonra beş dakika geçti 
geçmedi bize otobüs çarptı. Çok şükür ölen 
olmadı hepimiz yaralandık. Öndeki arka-
daşlar bana göre daha ağırdı. Yani orada da 
ölümden dönmüştüm. Arka koltuğa geçmem 
de nasip işte. Fotoğrafçılıkta en sevdiğim iş 
Konyaspor maçlarında yaptığım muhabir-
likti. Çok güzel enstantaneler yakaladım. 
Duygusal fotoğraflar çektim. Şampiyonluk-
lar gördüm fotoğrafladım. Küme düşmeler 
gördüm gözyaşları fotoğrafladım. Konyaspor 
tarihi başarılar yaşadı Avrupa Kupaları, 
Türkiye Kupası ve Süper Kupa aldı bunlara 
şahitlik edip fotoğrafladım. Futbol maçları 
benim için bambaşka bir dünya idi fotoğraf-
çılık adına.
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Patron çocuğu ayrıcalığı yaşamadan mat-
baadan muhabirliğe kadar her kademede 
çalışan Prof. Dr. Ali Alagöz, gazetecilik 

üzerine önemli açıklamalar yaptı. Alagöz, “Ga-
zetecilik, vatandaşı devlete bağlayan güçlü bir 
ağdır. Gazeteciler, arabuluculuk, kamu denetçiliği, 
sosyolog, psikolog vb meziyetlerine sahip milletin 
sesi olmak için çarpan bir yürekle fedakarca çalışan 
insanlardır” diye konuştu. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
1968 yılında Konya’da doğmuşum. Alaaddin 

İlkokulu, Karma Ortaokulu ve Konya Gazi Lisesi’nde 
okuduktan sonra 1985 yılında Anadolu Üniversitesi 
İİBF İşletme Bölümü’nü kazanarak Eskişehir’de 
lisans eğitimimi tamamladım. 1989 Aralık ayında 
Selçuk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü’nde 
açılan araştırma görevliliği sınavında başarılı olarak 
akademik hayata adım attım.  O yıllarda akademik 
kadrosu oldukça yetersiz olan fakültede 1990 yılı 
Mart ayından itibaren öğretim üyeleri gibi muha-
sebe alanındaki dersleri yürütmeye başladım. 1993 
yılında yüksek lisansımı, 1998 yılında doktoramı 
tamamlayarak yardımcı doçent kadrosuna atandım. 
2008 yılında eser incelemesi ve sözlü sınav süreç-
lerini başarılı bir şekilde geçerek muhasebe bilim 
dalında doçent unvanını elde ettim.  2014 yılından 
buyana Profesör olarak görev yapmakta olduğum 
Selçuk Üniversitesi’nde çeşitli birimlerde yönetici-
lik görevlerinde bulundum. Halen Sosyal Bilimler 
Meslek Yüksekokul Müdürlüğü görevini yürüt-
mekteydim. Muhasebe alanında çok sayıda ulusal/
uluslararası makale, bildiri, kitap vb. akademik 
çalışmam bulunmaktadır. 

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Babam Durmuş Alagöz Konya Postası Gazete-

si’ni kurmuştu. Ben de boş zamanlarımda mat-
baa kısmında çalışarak başladım. Daha doğrusu, 
temizlik elemanıydım, diyebilirim. O yıllarda ilkokul 
öğrencisiyim. Sabahları erkenden evden çıkar, 
Mevlana Caddesi’nin bir altındaki sokakta (Karatay 
Kaymakamlığı’nın yakın zamana kadar hizmet 
verdiği binanın hemen arkasında, dolmuşların yolcu 
aldığı yerde) bulunan Ocak Matbaası’nı açıp süpü-
rür, sobayı yaktıktan sonra kucağıma aldığım 40-50 
kadar gazeteyi önce Valilik önündeki Üniversite 
Kitabevi’ne, ardından Valilik ve Adliye’ye teslim 
ederdim. 

İlk yılımızda gazeteciler yakındaki Kadılar 
Sokak’ta bir işhanının 2. Katındaki büroda çalışıyor 
ve haberleri ve sayfayı öğleden sonra getiriyorlardı. 
Ben lise yıllarıma kadar hafta sonlarında, dönem 
arası ve yaz tatillerinde matbaada çeşitli işlerde 
çalıştım. 

Lise ikinci sınıfta iken gazetenin yazı işlerine 
girdim. O dönemde rahmetli Orhan Samur Yazı 
işleri Müdürü, Ahmet Eser Spor Servisi Müdürü 
idi. Birinci sayfa da Nurettin Özkan, Şaban Türk ve 
Mehmet Soycan çalışıyordu. Ben, öğleye doğru Va-
liliğe gidip Emniyet Bülteni’ni alıyordum. Nedense 
bülten bazen tek nüsha olur, orada oturup olaylara 
ait bilgileri not alır ve dönüşte Orhan abiye anlatır, 
her olayı daktiloda habere dönüştürürdüm. Orhan 
abi haberlerimi genelde KısaKısa yazılı bir klişenin 
altında tek sütun olarak yayınlardı. Daktilo kullan-
mayı bilmediğimden bir-iki kısa haberi yazmam bile 
saatlerimi alırdı. 

Rahmetli Orhan abi iyi insandı, latife etmeyi 
severdi. Bu arada Şaban Türk polis muhabiriydi ve 
haberlerin fotoğraflarını çeker, bilgilerini getirirdi. 

Şaban Türk abi de ara sıra morgda veya olay ye-
rinde cesetleri görünce baygınlık geçirmişti. Onun 
getirdiği bilgilerden yararlanarak habere dönüş-
türmeye başladım ve fotoğrafları banyo etmeyi 
de öğrenmiştim. Bir Cuma günü Orhan Samur ve 
Nurettin Özkan ani olarak işten ayrıldılar ve gazete-
ye Ankara’dan Ahmet Tezcan abi yazı işleri müdürü 
olarak geldi. İlk günü Ahmet Tezcan abinin manşet 
haberi ve elimizdeki küçük haberlerle atlattık. Son-
rasında Şaban Türk ve Ahmet Bozdam’la birlikte 
birinci sayfayı her gün bulduğumuz özel haberlerle 
güzel bir noktaya taşıdık. Her gün atlatma haberle-
rimiz, özel haberlerimiz oluyordu. 

Diğer gazetelerdeki muhabirlerle sessiz rekabe-
timiz vardı, her sabah gazeteleri açıp onlardan farklı 
haberleri gördükçe yorgunluğumuz kalmıyordu. 
Daha sonra yazı işlerimiz, mektepli Ahmet Kalender 
abinin de gelmesiyle güçlenmişti. Ahmet Bozdam, 
Ali Düz, Ali Ulurasba gibi isimler de bizim haberci 
kadromuzdaydı. Ben okulum açılıncaya kadar 
muhabir olarak görev yapmaya devam edip okulum 
açıldıktan sonra yeniden ara verirdim. Bu durum 
üniversite öğrencilik yıllarımda da devam etti. 1990 
yılında üniversitede araştırma görevlisi olarak göre-
ve başlayıncaya gazetecilik hayatım sonlandı. 

Uzun yıllar basın camiası içinde yaşayan biri 
olarak gazeteciliği bir mesleğe dönüştürmeden sür-
düren biriyim diyebilirim. Bugün bile hala çevremi, 
birey olarak sosyal sorumluluk ödevimi hiç eksilt-
meden, basın mensubu bakışıyla kolaçan ederim. 
Birkaç gazeteci dostuma atlatma, son dakika haberi 
geçtiğim de olur. 

Sizin döneminizle bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi nasıl 
görünüyor?

Tabii ki ülkemiz ve şehrimiz çok gelişti, büyüdü, 
kabuk değiştirdi. 40 yıl evvel ile bugünü karşılaş-
tırdığımızda öncelikle teknoloji kullanımının daha 
geliştiğini ve basın özgürlüğüne dair toplumsal 
bilincin daha güçlendiğini söyleyebiliriz. İletişim 
fakültelerinden mezun gençlerin mesleğe katılım-
ları mutluluk verici. Basın yerellikten ulusal düzeye, 
hatta küresel düzeye erişip ülkenin önemli bir gücü 
durumuna geldi. Yazılı ve görüntülü medya derken 
dijitali de eklersek; iletişimde yaygınlaşma ve hızın 
ulaştığı noktada medya, her zamankinden daha 
değerli ve kritik bir konuma gelmiştir. Tabii ki, geç-
mişteki ilgi ve etki alanına göre günümüzde bu güç, 
kamu görevi yerine getirme bakışından daha iddialı 
ve tehlikeli bir şekle de; Gezi Olaylarında olduğu 
gibi bürünebiliyor. Ancak, 15 Temmuz’da hainlerin 
darbe girişimi de medya ve gazeteciler aracılığıyla 
toplumun karşı koymaya davet edilmesiyle tarihte 
şerefli bir zafer olarak yerini aldı. 

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
Gazetecilik, vatandaşı devlete bağlayan güçlü 

bir ağdır. Gazeteciler, arabuluculuk, kamu denet-
çiliği, sosyolog, psikolog vb meziyetlerine sahip 
milletin sesi olmak için çarpan bir yürekle fedakarca 
çalışan insanlardır.

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu mu?
Tabii ki, matbaa mürekkebi soluyarak büyüyen 

biri olarak hala yeni bir kitap veya dergi aldığımda 
önce koklarım. Özlemimi, şahit olduğum olayları 
haberleştirmesi için gazeteci dostlarıma zaman 
zaman iletirim, genelde de o olaydaki yanlışlığı 
düzeltmek için taraf oluveririm. Akademik ve idari 
işlerimden zaman bulduğumda hayalim, birlikte 
büyüdüğümüz Konya Postası Gazetesi’nde ara sıra 
yazılar yazmak, diyebilirim.

Basılı gazetecilik ile internet gazeteciliğini 
mukayese edebilir misiniz?

İnternet teknolojisi ve iş hayatının hızı ne yazık 
ki basılı gazeteciliği gittikçe zayıflatıyor, bir süre 
sonra yok olma eğilimine gireceği kuşkusuz. İnter-
net gazeteciliği sınırsız bir hız ve özgürlük sağlıyor, 
maliyet avantajı, hızı, erişim sağladığı okuyucu 
kitlesi ile tartışılmaz bir üstünlüğe sahip. Kapitalizm 
ve teknolojiye basılı basının karşı koyacağı bir alan 
kalmadığı fikrindeyim. 

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir hatıranız 
var mı?

İnsanın çok sayıda anısı oluyor tabi, mesleki anı 
olarak vefat eden büyüklerimizi de anmak adına 
birkaç tane anekdot aktarmak isterim. 

Konya Valiliği’nin çeşitli törenlerine davet-
li olarak gidiyorduk. Program uzak mesafeli bir 
yerdeyse Valilik önünden minibüsle gidiliyor. O 
dönem Valimiz M. Necati Çetinkaya. Programlarda 
çok ateşli konuşmalar yapıyor ve çok titiz birisi. 
Biz programa gittiğimizde hem programla ilgili bir 
haber yapıyoruz, hem de o bölgede gördüğümüz bir 
eksiklik varsa onu da haberleştiriyoruz. Bu durum, 
birkaç yıl önce vefat eden Valilik Basın ve Halkla 
İlişkiler Müdürü İbrahim Yıldırım ağabeyin dikkatini 
çekmiş. Bana “Alagöz, programları haber yaparken, 
nereden görüyorsun o eksikleri” diye takılmıştı. 
Birkaç program sonrasında da “Var mı dikkatini çe-
ken bir şey? Söyle de sen haber yapmadan konuyu 
çözelim” demişti. 

Uzun yıllar Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkan-
lığı görevini yürüten duayen gazeteci Rıdvan Bülbül 
ağabey, bir gün gazeteyi aradı, telefona ben çıktım. 
Önce yazı işleri müdürü Orhan Samur ağabeyimi 
sordu. Yerinde olmadığını söyleyince başka biri ile 
görüşmek istedi. Benden başka kimse olmadığını 
söyleyince bana bir haberle ilgili notlar aktardı, ben-
de yazdığımı teyit ettim. Kendisi hızlı bir şekilde not 
alabildiğimi düşündü ki şaşkınlıkla “Sen steno mu 
biliyorsun? Nasıl bunları hızlıca yazabildin? Haberi 
çıkınca dikkatlice okuyacağım” demişti. Ertesi gün 
kontrol etmiş ki, bir toplantıda karşılaşınca beni 
tebrik etmişti. 

Orhan Samur ağabeyim de çok özel biri idi, öğ-
leyin masasına kurulur, mizanpajı çizmeye başlar, 
bazen kararsızlığı olur, sabırla çalışırdı. Eksik kalırsa 
önceki günlerden kalan “sümenaltı haberleri” iki 
sütuna sayfa altlarına serpiştirip işini tamamlayınca 
sesi değişir, etrafla şakalaşmaya başlardı.  Hepsi 
güzel insanlardı, Allah rahmet eylesin, mekânları 
cennet olsun. 

MEDYA HER ZAMANKINDEN
DAHA DEĞERLI

Gazetecilik üzerine değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ali Alagöz, günümüzde 
medyanın her zamankinden daha değerli olduğuna vurgu yaptı 

ALİ ALAGÖZ

Yerel gazetecilikten ulusal medyaya, 
Anadolu Ajansından TBMM Basın danış-
manlığına uzanan bir hayat süren Ahmet 

Tezcan, gazetecilik üzerine değerlendirmelerde bulun-
du. Tezcan, “Gazetecilik görünürde yoğun ve muteber 
bir faaliyet; müessese içindeki kast sistemi aşılabilirse 
kazanç getiren bir iş olarak da tanımlanabilir. Lâkin 
mesleğin asıl amacına ve ilkelerine sadık hareket 
edildiği tartışmalıdır” dedi.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
Kadınhanı’nda doğdum. İlk ve orta öğrenimimi 

Kadınhanı ve Konya’da tamamladım. Selçuk Eğitim 
Enstitüsü’nde Türkçe okudum, akabinde lisans ta-
mamlamak suretiyle S.Ü. Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı bölümünden mezun oldum.

Gazetecilik hayatınız nasıl başladı hangi 
görevlerde bulundunuz? 

Okul yıllarında başladı gazetecilik. Tercüman 
Gazetesi’ne gönderdiğim haberlerde ismimi görmek 
hoşuma gitmişti. Üniversite kazanana kadar bu iş 
benim için fahri meşguliyetti. Profesyonel olarak 1975 
yılında Yeni Konya Gazetesi’nde başladım mesleğe; 
hem okuyor hem gazetede çalışıyordum. Sıradan 
bir öğrenciyken il yöneticilerinin, siyasilerin, toplum 
örgütlerinin ve valinin dahi o yaşlarda gazeteci olarak 
muhatabı olmak beni ziyadesiyle cezbediyordu. Gaze-
tecilik bana yeni bir kimlik kazandırmıştı. 

Konya’nın en eski gazetesi Yeni Konya’nın Yazı İş-
leri Müdürü oldum, sonra Yeni Meram, Konya Postası 
ve şimdi Merhaba olan Türkiye’de Yarın gazetelerinde 
çalıştım. Musahhih, muhabir, sayfa sekreterliği, yayın 
yönetmenliği dahil yerel gazeteciliğin tüm alanların-
da sorumluluk aldım. Bir ara ABC Ajansı’nın Konya 
temsilciliğini de yaptım. Daha çok kültür haberleri, 
Mevlâna etkinlikleri ajansın ilgi alanıydı. Haftanın Sesi 
adlı magazin gazetesine de bu tür haber ve fotoğraflar 
gönderiyordum. Konya’nın her alanda nabzını tutma-
ya çalışıyorduk.  

Gazetecilik yıllarınızdaki mesleğe ilişkin 
değerlendirmeleriniz ne olur? 

70’li yıllar, ülkemizin ve tabi ki Konya’nın en 
muhataralı yıllarıydı. Yokluk, anarşi, terör kıskacında 
Türkiye, bir de askeri darbeye uğramıştı ki; 12 Eylül 
ülkeyi uçurumun eşiğine getirmişti adeta. “İflas” nasıl 
bir şeydi ki acaba!

Mesleğin taşrasında yerel gazetecilik başka bir 
şey! Beyanatlar, bültenler, açıklamalar, istatistikler 
ve spor rutin ana gündemi teşkil ederken, tenkit ve 
değerlendirmelerin sınırı patronaj tarafından belirlen-
mekteydi zaten. “Ana akım medya” dedikleri ulusal 
gazetelerde de durumun farklı olduğu söylenemez; 
halen de böyledir. Mahalli gazetecilikte habere konu 
olanlarla aynı gün karşılaşma gibi bir durumunuz 
da var. Tartışmayı becerebilenle konuyu sokakta 
tartışırsınız!

Ankara’daki gazeteciliğimiz, TBMM ağırlıklı 
olması hasebiyle ağırlıklı olarak siyasî ve yasama 
faaliyetiydi bir bakıma. Diplomasi ve milli savunma da 
benim ilgi alanıma dahildi. Başkent gazeteciliği yerel 
ile kıyaslanamayacak ölçekte yoğun ve çetrefildir. 40 
lobide 40 görüşme ve kulis vardır ve sızan bilgiler her 
an manşetlere çıkabilir. Siyaset ve ekonomi kulisleri 
Ankara’da gazeteciliğin önemli bir beslenme alanıdır.  

Başkent gazeteciliğimiz Türkiye Gazetesi’nde ve 
Türkiye Büyük millet Meclisi’nde başladı. Ağırlıklı 
olarak Turgut Özal’ı ve tabi ki Anavatan Partisini ve 
diğer liderleri izledim. 8 yıl seçim kampanyalarına, 

mitinglere katıldım.  Sabah’ Ankara’da 15 yıl boyunca 
1000’den fazla köşe yazım yayınlandı. Fiili gazetecilik-
ten sonra masanın öte tarafına geçtim. Bunda basın 
sektörünün gazetecilere yatırım yapmamasının önemli 
payı vardır. 

Benim resmi işim hemşeri bir bakanın teklifi ve 
talebi ile başladı. Basın işiydi bir bakıma faaliyetimiz, 
fakat devlet göreviydi neticede. Başbakanlıkta ve 
bakanlıklarda basın mensuplarıyla çalıştım, parla-
mento müşavirliği, siyasi danışmanlık görevlerinde 
bulundum. Anadolu Ajansı’na yönetim kurulu üyesi 
seçildim. Ajans görevi benim için kıymetliydi. Bir 
dönem bu milli kuruluşumuzun ulusal ve uluslararası 
faaliyetlerine karar mercii olarak imza koymuş olduk. 
AP, AFP, REUTERS gibi dünya devleriyle yarışan Ajan-
sımızın çalışma stratejileri işimizin bir parçası oldu.  

Gazetecilik görünürde yoğun ve muteber bir faali-
yet; müessese içindeki kast sistemi aşılabilirse kazanç 
getiren bir iş olarak da tanımlanabilir. Lâkin mesle-
ğin asıl amacına ve ilkelerine sadık hareket edildiği 
tartışmalıdır. 

Türkiye’deki basına ilişkin neler söylersiniz? 
Türkiye’deki gazetecilik, içinde yaşanılan siyasi 

sistem ve ideolojik yapıdan bağımsız değildir; hattâ bu 
yapıyla doğrudan ilişkilidir. Medya siyasetten beslenir-
ken siyasetin medyaya yaslanmaması düşünülebilir 
mi? Birbirinin varlık sebebidir sanki, dolayısıyla tam 
anlamıyla mesleğin icra edildiği söylenemez. Kişisel 
gayretle nadiren gazetecilik yapılıyor desem yanlış 
olmaz. Ayrıca gazetecinin bir yere, bir ekibe yaslanma 
zorunluluğu vardır. Yaslanmaz ise meslek hayatı uzun 
erimli olmaz. Dünyada böyle; “sınır tanımayanlar”ın 
da bir sınırı vardır mutlaka. Nitekim Alman Gazeteci 
Udo Ulfkotte’nin “Satılmış Gazeteciler” kitabı önemli 
sarsıntılara yol açmış ve belki gazetecinin de hayatına 
malolmuştur!

Dijitalleşme Türk basınını nasıl etkiledi? 
İnternet teknolojisi her alanda olduğu gibi 

gazetecilik mekanizmasını kolaylaştırıp hızlandırmış 
ve yaygınlaştırmıştır. Yerel-genel ayırımı ortadan 
kalkmış, basılı gazetecilik de devam etmektedir. Fakat 
internet önemli sorunları da beraberinde getirmiştir, 
hele “sosyal” diye başlayan sözde medya faaliyeti başlı 
başına sorun oluşturmaktadır. Haber başlıklarının 
kurşun harf kasalarından dizildiği, satırların sıcak 
potalardan döküldüğü, haberleşmenin bile başlı başına 
sorun olduğu, kaynağa ulaşmak için saatlerce telefon 
beklendiği günlerden geldik bugünlere. İletişim, 
ulaşım ve basım tekniğinin hızla değiştiğini gören son 

kuşağız belki… 
İlk işe başlanan kuruluştan emekli olunamayan 

bir meslektir gazetecilik. Daldan dala dolaşılır, çok 
işsizlikler yaşanır. Çünkü iş akdimiz tek kişinin iki 
dudağı arasındadır. Şimdi “medya” adıyla gazetecilik 
de evrildi. Özellikle dijital teknoloji ile dünya, bir başka 
algıya ve anlayışa devrolundu. 

Gazetecilikle ilgili hatıralarınızdan bahseder 
misiniz? 

Yığınla hatıralarımız var meslekte. TBMM tecrü-
besi bir başka: Törenlerle karşılanıp uğurlanan “büyük 
büyük devlet adamları” arasında bir hayat sürüyorsu-
nuz, devlet erkânıyla berabersiniz. 

Büyük Meclis’e başkanlık eden birinin kendisiyle 
ilgili küçük bir haber yüzünden aylarca küstüğünü gö-
rürsünüz. Aynı makamda bulunmuş bir başka başkan 
(Ferruh Bozbeyli) ile aynı masada yemek yersiniz ve 
Bozbeyli’nin o masada söylediği; “Bizim seçmen oy 
vereceğine değil, oy vermeyeceğine bakarak tercihini 
belirler” sözü tecrübeyle sabit önemli bir tespittir 
bence. 

Bir başka zaman Turgut Özal’ı gözlüğünün camını 
kravatıyla silerken görürsünüz Meclis kulisinde, “Hiç 
olmazsa bir işe yarasın” demesi herkesi kahkahaya 
boğar. 

Demeç için teyp uzattığınız bakan Kamran 
İnan’ın, silah doğrultmuş gibi ellerini havaya kaldırıp, 
“sizin aletlerin de silahtan farkı yok” demesi anlam-
lıdır. Aynı bakanın “Türkiye’de 200 küsur bin tescilli 
hain var” sözünü hiç unutmamışımdır. 

25-30 seneyi bulan Meclis hayatımda cinayete de 
şahit oldum; milletvekilleri arasındaki tartışmada silah 
çekilmiş ve araya giren aynı bölge milletvekili hayatını 
kaybetmişti.

Ankara’da gazetecilik bir başkaydı, Genelkurmay 
başkanını evinden arayıp beyanat alabildik, aynı gün 
sürmanşette ve manşette haberlerimiz de yayınlandı. 
Mesleği çok sevdim fakat o dönemin ideolojik kamp-
laşmaları bizi meslekten soğuttu. Yan yana bürolarda 
çalıştığımız halde selamlaşmaktan bile imtina eden 
gazeteciler tanıdım. 

Gazetecilikte yaşanan ile söylenen örtüşmez. Bu 
mesleğe bir tarif de ben yaparsam; Bir kesimin yağ-
lı-ballı, diğerlerinin karın tokluğuna çalıştırıldığı, kendi 
hakları gasp edilirken başkalarının hak ve hukukunu 
gözeten(!) bir sektördür gazetecilik. Ünlü ünsüz çok 
şeyi tanıdık meslek hayatımızda; yaklaştıkça kimi-
leri büyüdü gözümüzde, kimi de küçüldü maalesef. 
Sadece gerçek kişiler değil, kurum ve kavramlar da 
buna dahildir.

İDEOLOJİK KAMPLAŞMALAR 
BİZİ MESLEKTEN SOĞUTTU

Gazetecilik yıllarına dair açıklamalarda bulunan Ahmet Tezcan, “Mesleği çok sevdim fakat o 
dönemin ideolojik kamplaşmaları bizi meslekten soğuttu. Yan yana bürolarda çalıştığımız halde 

selamlaşmaktan bile imtina eden gazeteciler tanıdım” dedi

AHMET TEZCAN
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Patron çocuğu ayrıcalığı yaşamadan mat-
baadan muhabirliğe kadar her kademede 
çalışan Prof. Dr. Ali Alagöz, gazetecilik 

üzerine önemli açıklamalar yaptı. Alagöz, “Ga-
zetecilik, vatandaşı devlete bağlayan güçlü bir 
ağdır. Gazeteciler, arabuluculuk, kamu denetçiliği, 
sosyolog, psikolog vb meziyetlerine sahip milletin 
sesi olmak için çarpan bir yürekle fedakarca çalışan 
insanlardır” diye konuştu. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
1968 yılında Konya’da doğmuşum. Alaaddin 

İlkokulu, Karma Ortaokulu ve Konya Gazi Lisesi’nde 
okuduktan sonra 1985 yılında Anadolu Üniversitesi 
İİBF İşletme Bölümü’nü kazanarak Eskişehir’de 
lisans eğitimimi tamamladım. 1989 Aralık ayında 
Selçuk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü’nde 
açılan araştırma görevliliği sınavında başarılı olarak 
akademik hayata adım attım.  O yıllarda akademik 
kadrosu oldukça yetersiz olan fakültede 1990 yılı 
Mart ayından itibaren öğretim üyeleri gibi muha-
sebe alanındaki dersleri yürütmeye başladım. 1993 
yılında yüksek lisansımı, 1998 yılında doktoramı 
tamamlayarak yardımcı doçent kadrosuna atandım. 
2008 yılında eser incelemesi ve sözlü sınav süreç-
lerini başarılı bir şekilde geçerek muhasebe bilim 
dalında doçent unvanını elde ettim.  2014 yılından 
buyana Profesör olarak görev yapmakta olduğum 
Selçuk Üniversitesi’nde çeşitli birimlerde yönetici-
lik görevlerinde bulundum. Halen Sosyal Bilimler 
Meslek Yüksekokul Müdürlüğü görevini yürüt-
mekteydim. Muhasebe alanında çok sayıda ulusal/
uluslararası makale, bildiri, kitap vb. akademik 
çalışmam bulunmaktadır. 

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Babam Durmuş Alagöz Konya Postası Gazete-

si’ni kurmuştu. Ben de boş zamanlarımda mat-
baa kısmında çalışarak başladım. Daha doğrusu, 
temizlik elemanıydım, diyebilirim. O yıllarda ilkokul 
öğrencisiyim. Sabahları erkenden evden çıkar, 
Mevlana Caddesi’nin bir altındaki sokakta (Karatay 
Kaymakamlığı’nın yakın zamana kadar hizmet 
verdiği binanın hemen arkasında, dolmuşların yolcu 
aldığı yerde) bulunan Ocak Matbaası’nı açıp süpü-
rür, sobayı yaktıktan sonra kucağıma aldığım 40-50 
kadar gazeteyi önce Valilik önündeki Üniversite 
Kitabevi’ne, ardından Valilik ve Adliye’ye teslim 
ederdim. 

İlk yılımızda gazeteciler yakındaki Kadılar 
Sokak’ta bir işhanının 2. Katındaki büroda çalışıyor 
ve haberleri ve sayfayı öğleden sonra getiriyorlardı. 
Ben lise yıllarıma kadar hafta sonlarında, dönem 
arası ve yaz tatillerinde matbaada çeşitli işlerde 
çalıştım. 

Lise ikinci sınıfta iken gazetenin yazı işlerine 
girdim. O dönemde rahmetli Orhan Samur Yazı 
işleri Müdürü, Ahmet Eser Spor Servisi Müdürü 
idi. Birinci sayfa da Nurettin Özkan, Şaban Türk ve 
Mehmet Soycan çalışıyordu. Ben, öğleye doğru Va-
liliğe gidip Emniyet Bülteni’ni alıyordum. Nedense 
bülten bazen tek nüsha olur, orada oturup olaylara 
ait bilgileri not alır ve dönüşte Orhan abiye anlatır, 
her olayı daktiloda habere dönüştürürdüm. Orhan 
abi haberlerimi genelde KısaKısa yazılı bir klişenin 
altında tek sütun olarak yayınlardı. Daktilo kullan-
mayı bilmediğimden bir-iki kısa haberi yazmam bile 
saatlerimi alırdı. 

Rahmetli Orhan abi iyi insandı, latife etmeyi 
severdi. Bu arada Şaban Türk polis muhabiriydi ve 
haberlerin fotoğraflarını çeker, bilgilerini getirirdi. 

Şaban Türk abi de ara sıra morgda veya olay ye-
rinde cesetleri görünce baygınlık geçirmişti. Onun 
getirdiği bilgilerden yararlanarak habere dönüş-
türmeye başladım ve fotoğrafları banyo etmeyi 
de öğrenmiştim. Bir Cuma günü Orhan Samur ve 
Nurettin Özkan ani olarak işten ayrıldılar ve gazete-
ye Ankara’dan Ahmet Tezcan abi yazı işleri müdürü 
olarak geldi. İlk günü Ahmet Tezcan abinin manşet 
haberi ve elimizdeki küçük haberlerle atlattık. Son-
rasında Şaban Türk ve Ahmet Bozdam’la birlikte 
birinci sayfayı her gün bulduğumuz özel haberlerle 
güzel bir noktaya taşıdık. Her gün atlatma haberle-
rimiz, özel haberlerimiz oluyordu. 

Diğer gazetelerdeki muhabirlerle sessiz rekabe-
timiz vardı, her sabah gazeteleri açıp onlardan farklı 
haberleri gördükçe yorgunluğumuz kalmıyordu. 
Daha sonra yazı işlerimiz, mektepli Ahmet Kalender 
abinin de gelmesiyle güçlenmişti. Ahmet Bozdam, 
Ali Düz, Ali Ulurasba gibi isimler de bizim haberci 
kadromuzdaydı. Ben okulum açılıncaya kadar 
muhabir olarak görev yapmaya devam edip okulum 
açıldıktan sonra yeniden ara verirdim. Bu durum 
üniversite öğrencilik yıllarımda da devam etti. 1990 
yılında üniversitede araştırma görevlisi olarak göre-
ve başlayıncaya gazetecilik hayatım sonlandı. 

Uzun yıllar basın camiası içinde yaşayan biri 
olarak gazeteciliği bir mesleğe dönüştürmeden sür-
düren biriyim diyebilirim. Bugün bile hala çevremi, 
birey olarak sosyal sorumluluk ödevimi hiç eksilt-
meden, basın mensubu bakışıyla kolaçan ederim. 
Birkaç gazeteci dostuma atlatma, son dakika haberi 
geçtiğim de olur. 

Sizin döneminizle bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi nasıl 
görünüyor?

Tabii ki ülkemiz ve şehrimiz çok gelişti, büyüdü, 
kabuk değiştirdi. 40 yıl evvel ile bugünü karşılaş-
tırdığımızda öncelikle teknoloji kullanımının daha 
geliştiğini ve basın özgürlüğüne dair toplumsal 
bilincin daha güçlendiğini söyleyebiliriz. İletişim 
fakültelerinden mezun gençlerin mesleğe katılım-
ları mutluluk verici. Basın yerellikten ulusal düzeye, 
hatta küresel düzeye erişip ülkenin önemli bir gücü 
durumuna geldi. Yazılı ve görüntülü medya derken 
dijitali de eklersek; iletişimde yaygınlaşma ve hızın 
ulaştığı noktada medya, her zamankinden daha 
değerli ve kritik bir konuma gelmiştir. Tabii ki, geç-
mişteki ilgi ve etki alanına göre günümüzde bu güç, 
kamu görevi yerine getirme bakışından daha iddialı 
ve tehlikeli bir şekle de; Gezi Olaylarında olduğu 
gibi bürünebiliyor. Ancak, 15 Temmuz’da hainlerin 
darbe girişimi de medya ve gazeteciler aracılığıyla 
toplumun karşı koymaya davet edilmesiyle tarihte 
şerefli bir zafer olarak yerini aldı. 

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
Gazetecilik, vatandaşı devlete bağlayan güçlü 

bir ağdır. Gazeteciler, arabuluculuk, kamu denet-
çiliği, sosyolog, psikolog vb meziyetlerine sahip 
milletin sesi olmak için çarpan bir yürekle fedakarca 
çalışan insanlardır.

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu mu?
Tabii ki, matbaa mürekkebi soluyarak büyüyen 

biri olarak hala yeni bir kitap veya dergi aldığımda 
önce koklarım. Özlemimi, şahit olduğum olayları 
haberleştirmesi için gazeteci dostlarıma zaman 
zaman iletirim, genelde de o olaydaki yanlışlığı 
düzeltmek için taraf oluveririm. Akademik ve idari 
işlerimden zaman bulduğumda hayalim, birlikte 
büyüdüğümüz Konya Postası Gazetesi’nde ara sıra 
yazılar yazmak, diyebilirim.

Basılı gazetecilik ile internet gazeteciliğini 
mukayese edebilir misiniz?

İnternet teknolojisi ve iş hayatının hızı ne yazık 
ki basılı gazeteciliği gittikçe zayıflatıyor, bir süre 
sonra yok olma eğilimine gireceği kuşkusuz. İnter-
net gazeteciliği sınırsız bir hız ve özgürlük sağlıyor, 
maliyet avantajı, hızı, erişim sağladığı okuyucu 
kitlesi ile tartışılmaz bir üstünlüğe sahip. Kapitalizm 
ve teknolojiye basılı basının karşı koyacağı bir alan 
kalmadığı fikrindeyim. 

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir hatıranız 
var mı?

İnsanın çok sayıda anısı oluyor tabi, mesleki anı 
olarak vefat eden büyüklerimizi de anmak adına 
birkaç tane anekdot aktarmak isterim. 

Konya Valiliği’nin çeşitli törenlerine davet-
li olarak gidiyorduk. Program uzak mesafeli bir 
yerdeyse Valilik önünden minibüsle gidiliyor. O 
dönem Valimiz M. Necati Çetinkaya. Programlarda 
çok ateşli konuşmalar yapıyor ve çok titiz birisi. 
Biz programa gittiğimizde hem programla ilgili bir 
haber yapıyoruz, hem de o bölgede gördüğümüz bir 
eksiklik varsa onu da haberleştiriyoruz. Bu durum, 
birkaç yıl önce vefat eden Valilik Basın ve Halkla 
İlişkiler Müdürü İbrahim Yıldırım ağabeyin dikkatini 
çekmiş. Bana “Alagöz, programları haber yaparken, 
nereden görüyorsun o eksikleri” diye takılmıştı. 
Birkaç program sonrasında da “Var mı dikkatini çe-
ken bir şey? Söyle de sen haber yapmadan konuyu 
çözelim” demişti. 

Uzun yıllar Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkan-
lığı görevini yürüten duayen gazeteci Rıdvan Bülbül 
ağabey, bir gün gazeteyi aradı, telefona ben çıktım. 
Önce yazı işleri müdürü Orhan Samur ağabeyimi 
sordu. Yerinde olmadığını söyleyince başka biri ile 
görüşmek istedi. Benden başka kimse olmadığını 
söyleyince bana bir haberle ilgili notlar aktardı, ben-
de yazdığımı teyit ettim. Kendisi hızlı bir şekilde not 
alabildiğimi düşündü ki şaşkınlıkla “Sen steno mu 
biliyorsun? Nasıl bunları hızlıca yazabildin? Haberi 
çıkınca dikkatlice okuyacağım” demişti. Ertesi gün 
kontrol etmiş ki, bir toplantıda karşılaşınca beni 
tebrik etmişti. 

Orhan Samur ağabeyim de çok özel biri idi, öğ-
leyin masasına kurulur, mizanpajı çizmeye başlar, 
bazen kararsızlığı olur, sabırla çalışırdı. Eksik kalırsa 
önceki günlerden kalan “sümenaltı haberleri” iki 
sütuna sayfa altlarına serpiştirip işini tamamlayınca 
sesi değişir, etrafla şakalaşmaya başlardı.  Hepsi 
güzel insanlardı, Allah rahmet eylesin, mekânları 
cennet olsun. 

MEDYA HER ZAMANKINDEN
DAHA DEĞERLI

Gazetecilik üzerine değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ali Alagöz, günümüzde 
medyanın her zamankinden daha değerli olduğuna vurgu yaptı 

ALİ ALAGÖZ

Yerel gazetecilikten ulusal medyaya, 
Anadolu Ajansından TBMM Basın danış-
manlığına uzanan bir hayat süren Ahmet 

Tezcan, gazetecilik üzerine değerlendirmelerde bulun-
du. Tezcan, “Gazetecilik görünürde yoğun ve muteber 
bir faaliyet; müessese içindeki kast sistemi aşılabilirse 
kazanç getiren bir iş olarak da tanımlanabilir. Lâkin 
mesleğin asıl amacına ve ilkelerine sadık hareket 
edildiği tartışmalıdır” dedi.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
Kadınhanı’nda doğdum. İlk ve orta öğrenimimi 

Kadınhanı ve Konya’da tamamladım. Selçuk Eğitim 
Enstitüsü’nde Türkçe okudum, akabinde lisans ta-
mamlamak suretiyle S.Ü. Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı bölümünden mezun oldum.

Gazetecilik hayatınız nasıl başladı hangi 
görevlerde bulundunuz? 

Okul yıllarında başladı gazetecilik. Tercüman 
Gazetesi’ne gönderdiğim haberlerde ismimi görmek 
hoşuma gitmişti. Üniversite kazanana kadar bu iş 
benim için fahri meşguliyetti. Profesyonel olarak 1975 
yılında Yeni Konya Gazetesi’nde başladım mesleğe; 
hem okuyor hem gazetede çalışıyordum. Sıradan 
bir öğrenciyken il yöneticilerinin, siyasilerin, toplum 
örgütlerinin ve valinin dahi o yaşlarda gazeteci olarak 
muhatabı olmak beni ziyadesiyle cezbediyordu. Gaze-
tecilik bana yeni bir kimlik kazandırmıştı. 

Konya’nın en eski gazetesi Yeni Konya’nın Yazı İş-
leri Müdürü oldum, sonra Yeni Meram, Konya Postası 
ve şimdi Merhaba olan Türkiye’de Yarın gazetelerinde 
çalıştım. Musahhih, muhabir, sayfa sekreterliği, yayın 
yönetmenliği dahil yerel gazeteciliğin tüm alanların-
da sorumluluk aldım. Bir ara ABC Ajansı’nın Konya 
temsilciliğini de yaptım. Daha çok kültür haberleri, 
Mevlâna etkinlikleri ajansın ilgi alanıydı. Haftanın Sesi 
adlı magazin gazetesine de bu tür haber ve fotoğraflar 
gönderiyordum. Konya’nın her alanda nabzını tutma-
ya çalışıyorduk.  

Gazetecilik yıllarınızdaki mesleğe ilişkin 
değerlendirmeleriniz ne olur? 

70’li yıllar, ülkemizin ve tabi ki Konya’nın en 
muhataralı yıllarıydı. Yokluk, anarşi, terör kıskacında 
Türkiye, bir de askeri darbeye uğramıştı ki; 12 Eylül 
ülkeyi uçurumun eşiğine getirmişti adeta. “İflas” nasıl 
bir şeydi ki acaba!

Mesleğin taşrasında yerel gazetecilik başka bir 
şey! Beyanatlar, bültenler, açıklamalar, istatistikler 
ve spor rutin ana gündemi teşkil ederken, tenkit ve 
değerlendirmelerin sınırı patronaj tarafından belirlen-
mekteydi zaten. “Ana akım medya” dedikleri ulusal 
gazetelerde de durumun farklı olduğu söylenemez; 
halen de böyledir. Mahalli gazetecilikte habere konu 
olanlarla aynı gün karşılaşma gibi bir durumunuz 
da var. Tartışmayı becerebilenle konuyu sokakta 
tartışırsınız!

Ankara’daki gazeteciliğimiz, TBMM ağırlıklı 
olması hasebiyle ağırlıklı olarak siyasî ve yasama 
faaliyetiydi bir bakıma. Diplomasi ve milli savunma da 
benim ilgi alanıma dahildi. Başkent gazeteciliği yerel 
ile kıyaslanamayacak ölçekte yoğun ve çetrefildir. 40 
lobide 40 görüşme ve kulis vardır ve sızan bilgiler her 
an manşetlere çıkabilir. Siyaset ve ekonomi kulisleri 
Ankara’da gazeteciliğin önemli bir beslenme alanıdır.  

Başkent gazeteciliğimiz Türkiye Gazetesi’nde ve 
Türkiye Büyük millet Meclisi’nde başladı. Ağırlıklı 
olarak Turgut Özal’ı ve tabi ki Anavatan Partisini ve 
diğer liderleri izledim. 8 yıl seçim kampanyalarına, 

mitinglere katıldım.  Sabah’ Ankara’da 15 yıl boyunca 
1000’den fazla köşe yazım yayınlandı. Fiili gazetecilik-
ten sonra masanın öte tarafına geçtim. Bunda basın 
sektörünün gazetecilere yatırım yapmamasının önemli 
payı vardır. 

Benim resmi işim hemşeri bir bakanın teklifi ve 
talebi ile başladı. Basın işiydi bir bakıma faaliyetimiz, 
fakat devlet göreviydi neticede. Başbakanlıkta ve 
bakanlıklarda basın mensuplarıyla çalıştım, parla-
mento müşavirliği, siyasi danışmanlık görevlerinde 
bulundum. Anadolu Ajansı’na yönetim kurulu üyesi 
seçildim. Ajans görevi benim için kıymetliydi. Bir 
dönem bu milli kuruluşumuzun ulusal ve uluslararası 
faaliyetlerine karar mercii olarak imza koymuş olduk. 
AP, AFP, REUTERS gibi dünya devleriyle yarışan Ajan-
sımızın çalışma stratejileri işimizin bir parçası oldu.  

Gazetecilik görünürde yoğun ve muteber bir faali-
yet; müessese içindeki kast sistemi aşılabilirse kazanç 
getiren bir iş olarak da tanımlanabilir. Lâkin mesle-
ğin asıl amacına ve ilkelerine sadık hareket edildiği 
tartışmalıdır. 

Türkiye’deki basına ilişkin neler söylersiniz? 
Türkiye’deki gazetecilik, içinde yaşanılan siyasi 

sistem ve ideolojik yapıdan bağımsız değildir; hattâ bu 
yapıyla doğrudan ilişkilidir. Medya siyasetten beslenir-
ken siyasetin medyaya yaslanmaması düşünülebilir 
mi? Birbirinin varlık sebebidir sanki, dolayısıyla tam 
anlamıyla mesleğin icra edildiği söylenemez. Kişisel 
gayretle nadiren gazetecilik yapılıyor desem yanlış 
olmaz. Ayrıca gazetecinin bir yere, bir ekibe yaslanma 
zorunluluğu vardır. Yaslanmaz ise meslek hayatı uzun 
erimli olmaz. Dünyada böyle; “sınır tanımayanlar”ın 
da bir sınırı vardır mutlaka. Nitekim Alman Gazeteci 
Udo Ulfkotte’nin “Satılmış Gazeteciler” kitabı önemli 
sarsıntılara yol açmış ve belki gazetecinin de hayatına 
malolmuştur!

Dijitalleşme Türk basınını nasıl etkiledi? 
İnternet teknolojisi her alanda olduğu gibi 

gazetecilik mekanizmasını kolaylaştırıp hızlandırmış 
ve yaygınlaştırmıştır. Yerel-genel ayırımı ortadan 
kalkmış, basılı gazetecilik de devam etmektedir. Fakat 
internet önemli sorunları da beraberinde getirmiştir, 
hele “sosyal” diye başlayan sözde medya faaliyeti başlı 
başına sorun oluşturmaktadır. Haber başlıklarının 
kurşun harf kasalarından dizildiği, satırların sıcak 
potalardan döküldüğü, haberleşmenin bile başlı başına 
sorun olduğu, kaynağa ulaşmak için saatlerce telefon 
beklendiği günlerden geldik bugünlere. İletişim, 
ulaşım ve basım tekniğinin hızla değiştiğini gören son 

kuşağız belki… 
İlk işe başlanan kuruluştan emekli olunamayan 

bir meslektir gazetecilik. Daldan dala dolaşılır, çok 
işsizlikler yaşanır. Çünkü iş akdimiz tek kişinin iki 
dudağı arasındadır. Şimdi “medya” adıyla gazetecilik 
de evrildi. Özellikle dijital teknoloji ile dünya, bir başka 
algıya ve anlayışa devrolundu. 

Gazetecilikle ilgili hatıralarınızdan bahseder 
misiniz? 

Yığınla hatıralarımız var meslekte. TBMM tecrü-
besi bir başka: Törenlerle karşılanıp uğurlanan “büyük 
büyük devlet adamları” arasında bir hayat sürüyorsu-
nuz, devlet erkânıyla berabersiniz. 

Büyük Meclis’e başkanlık eden birinin kendisiyle 
ilgili küçük bir haber yüzünden aylarca küstüğünü gö-
rürsünüz. Aynı makamda bulunmuş bir başka başkan 
(Ferruh Bozbeyli) ile aynı masada yemek yersiniz ve 
Bozbeyli’nin o masada söylediği; “Bizim seçmen oy 
vereceğine değil, oy vermeyeceğine bakarak tercihini 
belirler” sözü tecrübeyle sabit önemli bir tespittir 
bence. 

Bir başka zaman Turgut Özal’ı gözlüğünün camını 
kravatıyla silerken görürsünüz Meclis kulisinde, “Hiç 
olmazsa bir işe yarasın” demesi herkesi kahkahaya 
boğar. 

Demeç için teyp uzattığınız bakan Kamran 
İnan’ın, silah doğrultmuş gibi ellerini havaya kaldırıp, 
“sizin aletlerin de silahtan farkı yok” demesi anlam-
lıdır. Aynı bakanın “Türkiye’de 200 küsur bin tescilli 
hain var” sözünü hiç unutmamışımdır. 

25-30 seneyi bulan Meclis hayatımda cinayete de 
şahit oldum; milletvekilleri arasındaki tartışmada silah 
çekilmiş ve araya giren aynı bölge milletvekili hayatını 
kaybetmişti.

Ankara’da gazetecilik bir başkaydı, Genelkurmay 
başkanını evinden arayıp beyanat alabildik, aynı gün 
sürmanşette ve manşette haberlerimiz de yayınlandı. 
Mesleği çok sevdim fakat o dönemin ideolojik kamp-
laşmaları bizi meslekten soğuttu. Yan yana bürolarda 
çalıştığımız halde selamlaşmaktan bile imtina eden 
gazeteciler tanıdım. 

Gazetecilikte yaşanan ile söylenen örtüşmez. Bu 
mesleğe bir tarif de ben yaparsam; Bir kesimin yağ-
lı-ballı, diğerlerinin karın tokluğuna çalıştırıldığı, kendi 
hakları gasp edilirken başkalarının hak ve hukukunu 
gözeten(!) bir sektördür gazetecilik. Ünlü ünsüz çok 
şeyi tanıdık meslek hayatımızda; yaklaştıkça kimi-
leri büyüdü gözümüzde, kimi de küçüldü maalesef. 
Sadece gerçek kişiler değil, kurum ve kavramlar da 
buna dahildir.

İDEOLOJİK KAMPLAŞMALAR 
BİZİ MESLEKTEN SOĞUTTU

Gazetecilik yıllarına dair açıklamalarda bulunan Ahmet Tezcan, “Mesleği çok sevdim fakat o 
dönemin ideolojik kamplaşmaları bizi meslekten soğuttu. Yan yana bürolarda çalıştığımız halde 

selamlaşmaktan bile imtina eden gazeteciler tanıdım” dedi

AHMET TEZCAN
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Konya Postası, Türkiye Gazetesi, TGRT 
derken Tarım ve Köyişleri Bakanlığın-
da basın müşaviri olan Osman Nuri 

Bengi, gazetecilik mesleğine ilişkin açıklamalar 
yaptı. Ağabeyinin de gazeteci olması dolayısıyla 
gazeteciliğe bir aşinalığım ve hevesinin olduğunu 
ancak mesleğe tesadüfen girdiğini söyleyen Ben-
gi, zor dönemde, zor şartlar altında gazetecilik 
yaptıklarını söyledi. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
1965 doğumluyum. Karamanlıyım. Rahmetli 

babamın memuriyeti dolayısıyla İlkokulu Ha-
dim’de, ortaokulu Kayseri’de, Liseyi de Kayseri ve 
Nevşehir’de okudum. Liseyi bitirdiğimde babamı-
zı kaybedince Konya’ya yerleştik. Üniversite eği-
timimi hem çalışıp hem okuyarak Açık Öğretim 
Fakültesi’nde tamamladım. Bizim dönemimizde 
Açık Öğretim öğrencileri için Meram Yolu’n-
daki eski Eğitim Fakültesi’nde yüz yüze dersler 
verilirdi. Hafta sonları bu derslere katılırdım. Aynı 
zamanda Konya Postası’nda da çalışıyordum. 

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Gazeteciliğe 1985 yılında Konya Postası Ga-

zetesi’nde başladım. 2.5 sene Konya’da gazete-
cilik yaptıktan sonra Ankara’ya gittim ve Türkiye 
genelinde yayın yapan Türkiye Gazetesi’nde ve 
TGRT televizyonunda mesleğime devam ettim. 7 
sene Türkiye Gazetesi ve TGRT’de çalıştım.

Memuriyete nasıl geçtiniz? 
Türkiye ve TGRT’deki 7 yılın sonunda gaze-

tecilikten ayrılarak o zamanki ismi ile Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı’nda Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşaviri görevi ile devlet memuriyetine geçtim. 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğimde Rahmetli 
Refaiddin Şahin, Rahmetli Mustafa Taşar, Hüsnü 
Yusuf Gökalp gibi Türk siyasetinin önemli isimle-
rinin de aralarında olduğu 9 ayrı Bakanla doğru-
dan çalıştım. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
görevim zamanında da basınla da iç içeydim. 
Bakanlığın basınla ilgili tüm işlerini organize 
eder, yapılacak açıklamaları hazırlayıp basına 
açıklar, basın toplantıları düzenler, Bakanların 
basın görüşmelerini organize ederdik. Basın-
dan gelen hem soru olsun hem görüşme talebi 
olsun, değerlendirip yerine getirir, gazetecilerin 
Bakanlarla görüşmelerini, Bakanların televizyon 
programlarına iştirakini organize ederdik. Benim 
için hem fiili gazetecilik dönemim hem de Basın 
ve Halkla İlişkiler Müşavirliği dönemim oldukça 
zevkli geçti. İşimi severek yaptım. Bizim için me-
sai mefhumu yoktu. Çoğu zaman gece yarılarına 
kadar çalışırdık. 23 sene Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşaviri, Bakanlık Müşaviri ve memur olarak 
görev yaptıktan sonra emekli oldum. 

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Gazeteciliğe, Ağabeyimin de gazeteci olması 

dolayısıyla bir aşinalığım ve hevesim olmasına 
rağmen, tesadüf diye nitelendirebileceğim bir 
görüşme neticesinde başladım. Bir iş konusunda 
yardımını talep etmek için o zaman Konya Postası 
Gazetesi’nin sahibi olan, aynı zamanda ailecek 

de tanıdığımız, Allah selamet versin Durmuş 
Alagöz’ün yanına gitmiştim. Durmuş Alagöz, 
çok geniş çevresi olan etkili ve önemli bir kişidir. 
Görüşmemizde benim talebimi dinlemesine 
rağmen pek oralı olmadı ve bana “Boş ver sen 
başka işleri, seni gazeteci yapalım” dedi. Ben de 
olabileceğini, ama yardım talep ettiğim konunun 
gerçekleşip gerçekleşmemesi durumuna göre 
bunu düşünebileceğimi söyledim. Aradan bir 
süre geçtikten sonra yardım talep ettiğim konu 
gerçekleşmedi ve böylelikle gazeteciliğe adım 
atmış oldum.

Sizin döneminizde mesleki şartlar 
nasıldı?

Gazeteciliğimin ilk dönemleri, yani çömezlik 
devri danışarak, yönlendirilerek veya bir muhabir 
arkadaşımızın yanında göreve giderek öğrenme 
aşamalarıyla geçti. İbrahim Sur, rahmetli Orhan 
Samur, Ahmet Tezcan gibi abilerimizden gaze-
teciliğin yolunu yordamını öğrenme şansım oldu. 
Benim gibi çömezlerin yaptıkları ilk gazetecilik 
işleri Valilik’ten basın bültenini almak ve gaze-
teye gelerek haber değeri taşıyabilecek konuları 
haberleştirmekti. Bir müddet, bugünkü ortamda 
basit görülebilen ancak ‘Alaylı’ gazetecilik için 
olmazsa olmazlardan olan işleri yaparak gazeteci-
lik mesleğinin basamaklarını çıkmaya başladım. 
Konya Postası’nda Ahmet Eser, Mustafa Güden, 
Ozan Çetiner gibi birçok kıymetli arkadaşla, yeri-
ne göre ekmeğimizi bölüşerek gazetecilik yaptık. 

Gazetenin her iki servisinin de birinci 
adamı oldunuz, değil mi?

Bir süre haber muhabirliği, bir süre de spor 
muhabirliği yaptıktan sonra önce gazetenin Spor 
Sorumluluğu (O yıllarda spor müdürlüğü den-
miyordu), sonrasında da Yazı İşleri Müdürlüğü 
görevlerini sürdürdüm. 

Sizin döneminizle bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi nasıl 
görünüyor?

Benim gazeteciliğe başladığım ilk zaman-
larda her şeyin tadı bir başkaydı. Acı, tatlı çok 
olaylar yaşamamızın yanında birbirimize karşı 
sevgimiz vardı. Bazı zamanlar patronun cebinde 
parası olmaz ama o gazete, çalışanların özverileri 
ile gece yarılarına kadar çalışılarak çıkarılırdı. 
Bizim çalıştığımız dönemlerde, bugünkü gibi 
her şeye profesyonel bir bakış açısından bakmak 
yerine amatör bir ruh vardı ve tüm çalışanlar bu 
ruhun verdiği özveri ile işini yapardı. Kimi zaman 
maaşımızı geç almamıza rağmen mesleğimiz, 
yerine göre her şeyin önünde gelirdi. Bu özverili 
çalışmanın neticesinde bizden daha iyi imkânlara 
sahip gazetelerle rekabet edebiliyor ve Konya’nın 
basın piyasasında ses getirici haberlere imza 
atabiliyorduk. Yerine göre hem haber hem de 
foto muhabirliği yapıyorduk. Çektiğimiz fotoğ-
rafları bazen karanlık odaya girerek kendimiz 
tab ediyorduk. Şimdiki nesil belki karanlık odayı 
bile bilmez. Fotoğraflardan baskıya girecekleri 
seçip klişe yapılması için klişeciye gönderiyorduk. 
Şimdiki nesil klişeyi de bilmez tabi. Haberleri 

MESLEĞİMİZ HER 
ŞEYİN ÖNÜNE GELİRDİ

Gazetecilik mesleğinin önemine işaret eden 
Osman Nuri Bengi, gazetecilik mesleğinin her şeyin 

önünde geldiğini söyledi 
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hazırlayıp kontrollerini yaptıktan sonra dizgiye 
veriyorduk. O zaman bizim gazetemiz ofset 
olmadığı için tüm haberler dizgide, yani makine 
potasında eritilmiş kurşunla yazılıyordu. Gazete-
nin mizanpajını hazırlayıp baskıya hazır hale ge-
tirip matbaaya gönderiyorduk. İşimiz burada da 
bitmiyordu tabi. Çoğu zaman baskı makinesinin 
başında gazetenin çıkmasını bekleyip herhangi 
bir hata olup olmadığını da kontrol ediyorduk. 

Haberlerin takibi, yazılması, kontrolleri, 
sayfa mizanpajı, dizgisi, klişenin hazırlanması, 
başlıkların düzenlenmesi, baskıya yetişmesi, 
baskı tamamlanıp dağıtıma yetişmesi hepsi için 
zamanla yarışıyorduk. Sonunda ortaya eme-
ğimizin karşılığı çıkıyor ve gazete okuyucu ile 
buluşuyordu.

Ankara gazeteciliğine nasıl geçtiniz?
Konya Postası’nda çok güzel haberler, başarı-

lı çalışmalar yaptıktan sonra önüme gelen bir im-
kânı değerlendirmek maksadıyla 1987 senesinde 
ayrıldım ve Ankara’da gazetecilik mesleğime 
devam ettim. Türkiye genelinde yayın yapan 
Türkiye Gazetesi’nde muhabir olarak göreve baş-
ladım ve çeşitli alanlarda görev yaptıktan sonra 4 
sene de TBMM’de Parlamento Muhabirliği görevi 
yaptım. Bu dönemde TGRT televizyonu için de 
haber muhabirliği yaptım. 

Benim Ankara’da gazetecilik yapmaya başla-
dığımın ilk yılları, Türk siyaseti açısından son de-
rece önemli bir dönemdi. Her şeyden önce siyasi 
yasaklar ve yasaklılar vardı. Siyasi muhabirlik 
görevim çerçevesinde o dönemlerin en önemli 
siyasi kişileri ile röportajlar yaptım. Başbakanlık 
muhabirliğinin yanı sıra o dönemin iktidar partisi 
Anavatan Partisi, en önemli muhalefet partisi 
sonrasında iktidar ortağı Doğru Yol Partisi’ni 
takip ettim. 1987 yılındaki siyasi yasaklarla ilgili 
referandumu ve daha sonra Başbakan, ardından 
da Cumhurbaşkanı olan rahmetli Süleyman 
Demirel’i takip ettim. Siyasi partilerin ve o zaman 
siyasi yasaklı olan liderlerin programlarını takip 
ettim. Bu programlar ve siyasi partilerin seçim 
çalışmaları çerçevesinde ülkemizin tüm vilayetle-
rine gitme imkânı buldum.

Başkent’in basın temposunu anlatır 
mısınız?

O dönemlerde çok yoğun siyasi gündem 
vardı. Hem siyasi partiler hem yasaklı liderler 
neredeyse her gün ülkemizin çeşitli illerinde ve 
ilçelerinde bölge bölge miting ve toplantı prog-
ramları yapıyorlardı. Biz de parti muhabiri olarak 
bunları takip etmekle ve mitinglerin haberlerini 
yapmakla görevliydik. Partilerin miting program-
ları bölgelere göre değişiklik göstermekle birlikte 
günübirlik, birkaç günlük veya yerine göre bir 
hafta gibi sürebilirdi. Biz gazeteciler de bu süreci 
Ankara’da partinin genel merkezince ayarlanan 
ya seçim otobüsü ya da programın yoğunluğuna 
göre basın aracı ile veya kendi imkânlarımızla 
takip ederdik. O zamanlar teknolojik imkânlar 
bugünkü gibi değildi elbette. Cep telefonuy-
muş, bilgisayarmış, faksmış, internetmiş, online 
görüşmeymiş, e-mailmiş, öyle şeyler yoktu. 
Üstüne üstlük gazetenin taşra baskısı akşamü-
zeri baskıya girdiği için taşra baskısına haberi 
yetiştirmek lazımdı, zamanla yarışırdık. Bazen 
taşra için kısa bir haber yapar, bu haberi şehir 
baskıları için ikince kez geniş şekilde yazardık. 
Partinin programına göre herhangi bir ilde veya 
ilçede miting yapıldıktan sonra biz gazeteciler en 
yakın bir PTT şubesi veya telefonu olan başka bir 
yer bularak PTT’den yıldırım görüşme ile karşı 

taraf ödemeli kaydımızı oluşturur ve sıramızın 
gelmesini beklerdik. Takip ettiğimiz program-
dan notlarımızı alır, haberi kafamızda oluşturur, 
başlığıyla, spotuyla telefonla, telefonun ucundaki 
muhabir arkadaşımız daktilonun başında haberi-
mizi yazdırırdık.

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
Bizim zamanımızda gazetecilik biraz önce de 

ifade ettiğim gibi amatör bir ruhla yapılıyordu. 
Şimdi ise genelde her şey önüne hazır geliyor. 
Bugünkü gazetecilerin işi kolay. Teknolojinin 
imkânları işi kolaylaştırıyor. Bir tıklama ile birçok 
bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Bir haberin temeli 
olan araştırma çok çok önemli haberlerde ortaya 
çıkıyor. Bizim dönemimizde gazetecilik bağımsız 
bir meslekti. Her gazetecinin, her basın organının 
bir yapısı, fikri herkes gibi elbette olacak. Ancak, 
eskiden şahsî fikirler habere yansımazdı. Bugün 
ise neredeyse her haber bir taraf. Yani gazetesi 
de, gazetecisi de, haberi de taraf. Tarafsızlık diye 
bir durum maalesef sıradan haberler için geçerli. 
Günümüzde bağımsız bir gazetecilik olduğu-
nu düşünmüyorum. Bugün gazetecilik sanki 
memuriyet gibi bir meslek haline geldi. Bağımsız 
gazetecilik genel manada basında değil, kişiler 
bazında yapılabiliyor kanaatindeyim. 

Basılı gazetecilik ile internet gazeteciliğini 
mukayese edebilir misiniz?

Gazeteciliğin ve haberciliğin bugünkü 
duruma gelmesinde televizyonların ve inter-
netin çok büyük etkisi olduğunu düşünüyo-
rum. Meselâ; özel televizyonların çoğalması ile 
habercilik magazinleştirilmeye başlandı. Bugün 
hangi kanalın haberlerini takip ederseniz edin; 
magazin yönünün ağırlığını görebilirsiniz. Hele 
hele televizyon haberciliğinde araştırmaya dayalı 
özel haber durumu neredeyse ortadan kalktı gibi. 
Hem basılı yayın, hem internet, hem televizyon 
organlarında gazetecilik yapan arkadaşlar elbette 
işlerini yapıyorlar. Ama ortaya çıkan görüntüye, 
halka sunulana bakmak lâzım. Genelleştirerek 
söylüyorum; haber değil bülten sunuluyor veya 
görüş dikte ediliyor. Benim düşüncem böyle. 
Özel habercilik internette yapılıyor artık. 

Basılı gazetecilikte bir emek vardır. Tekno-
lojik gelişmeler paralelinde ortaya çıkan internet 
gazeteciliği, araştırmaya ve emeğe odaklı hizmet-
ler haricinde, yani özel haberler haricinde bana 
hazırcılık gibi geliyor. Teknolojik bir ifade olacak 
ama bir nevi kopyala yapıştır işi. İnternet gazete-
ciliğinde, gazetecilik günümüz şartları içerisinde 
oldukça zorlanarak yapılabiliyor. Habercilikte 
bana göre internet gazeteciliği bugün birkaç 
adım önde gibi görünüyor. Bir de teknolojinin ve 
ülkemiz şartlarının getirdiği internet üzerinden 
çeşitli programlar vasıtasıyla canlı veya kayda alı-
narak yapılan özel habercilik durumu ortaya çıktı. 
ve Bunun etkisini hiç küçümsememek lazım. 
İnternet haberciliğinde ve internet üzerinden 
çeşitli programlar vasıtasıyla yapılan özel haber-
cilikte daha ağırlıklı olarak araştırmaya dayalı özel 
ve uç haberlere ulaşabiliyorsunuz. Bu durum da 
bağımsız ve özel haberciliğin daha da özelleşmesi 
anlamına geliyor. 

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu mu?
Günümüzün şartları çerçevesinde gazeteci-

liğe kesinlikle özlem duymuyorum. Zaten emekli 
bir insanım. Cenab-ı Allah’ın takdir ettiği ömür 
süresinde emekliliğin tadını çıkarmaya çalışıyo-
rum. Konya gazetecileri çerçevesinde, düşünül-
düğüm için de teşekkürlerimi arz ediyorum. 
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Konya Postası, Türkiye Gazetesi, TGRT 
derken Tarım ve Köyişleri Bakanlığın-
da basın müşaviri olan Osman Nuri 

Bengi, gazetecilik mesleğine ilişkin açıklamalar 
yaptı. Ağabeyinin de gazeteci olması dolayısıyla 
gazeteciliğe bir aşinalığım ve hevesinin olduğunu 
ancak mesleğe tesadüfen girdiğini söyleyen Ben-
gi, zor dönemde, zor şartlar altında gazetecilik 
yaptıklarını söyledi. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
1965 doğumluyum. Karamanlıyım. Rahmetli 

babamın memuriyeti dolayısıyla İlkokulu Ha-
dim’de, ortaokulu Kayseri’de, Liseyi de Kayseri ve 
Nevşehir’de okudum. Liseyi bitirdiğimde babamı-
zı kaybedince Konya’ya yerleştik. Üniversite eği-
timimi hem çalışıp hem okuyarak Açık Öğretim 
Fakültesi’nde tamamladım. Bizim dönemimizde 
Açık Öğretim öğrencileri için Meram Yolu’n-
daki eski Eğitim Fakültesi’nde yüz yüze dersler 
verilirdi. Hafta sonları bu derslere katılırdım. Aynı 
zamanda Konya Postası’nda da çalışıyordum. 

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Gazeteciliğe 1985 yılında Konya Postası Ga-

zetesi’nde başladım. 2.5 sene Konya’da gazete-
cilik yaptıktan sonra Ankara’ya gittim ve Türkiye 
genelinde yayın yapan Türkiye Gazetesi’nde ve 
TGRT televizyonunda mesleğime devam ettim. 7 
sene Türkiye Gazetesi ve TGRT’de çalıştım.

Memuriyete nasıl geçtiniz? 
Türkiye ve TGRT’deki 7 yılın sonunda gaze-

tecilikten ayrılarak o zamanki ismi ile Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı’nda Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşaviri görevi ile devlet memuriyetine geçtim. 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğimde Rahmetli 
Refaiddin Şahin, Rahmetli Mustafa Taşar, Hüsnü 
Yusuf Gökalp gibi Türk siyasetinin önemli isimle-
rinin de aralarında olduğu 9 ayrı Bakanla doğru-
dan çalıştım. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
görevim zamanında da basınla da iç içeydim. 
Bakanlığın basınla ilgili tüm işlerini organize 
eder, yapılacak açıklamaları hazırlayıp basına 
açıklar, basın toplantıları düzenler, Bakanların 
basın görüşmelerini organize ederdik. Basın-
dan gelen hem soru olsun hem görüşme talebi 
olsun, değerlendirip yerine getirir, gazetecilerin 
Bakanlarla görüşmelerini, Bakanların televizyon 
programlarına iştirakini organize ederdik. Benim 
için hem fiili gazetecilik dönemim hem de Basın 
ve Halkla İlişkiler Müşavirliği dönemim oldukça 
zevkli geçti. İşimi severek yaptım. Bizim için me-
sai mefhumu yoktu. Çoğu zaman gece yarılarına 
kadar çalışırdık. 23 sene Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşaviri, Bakanlık Müşaviri ve memur olarak 
görev yaptıktan sonra emekli oldum. 

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Gazeteciliğe, Ağabeyimin de gazeteci olması 

dolayısıyla bir aşinalığım ve hevesim olmasına 
rağmen, tesadüf diye nitelendirebileceğim bir 
görüşme neticesinde başladım. Bir iş konusunda 
yardımını talep etmek için o zaman Konya Postası 
Gazetesi’nin sahibi olan, aynı zamanda ailecek 

de tanıdığımız, Allah selamet versin Durmuş 
Alagöz’ün yanına gitmiştim. Durmuş Alagöz, 
çok geniş çevresi olan etkili ve önemli bir kişidir. 
Görüşmemizde benim talebimi dinlemesine 
rağmen pek oralı olmadı ve bana “Boş ver sen 
başka işleri, seni gazeteci yapalım” dedi. Ben de 
olabileceğini, ama yardım talep ettiğim konunun 
gerçekleşip gerçekleşmemesi durumuna göre 
bunu düşünebileceğimi söyledim. Aradan bir 
süre geçtikten sonra yardım talep ettiğim konu 
gerçekleşmedi ve böylelikle gazeteciliğe adım 
atmış oldum.

Sizin döneminizde mesleki şartlar 
nasıldı?

Gazeteciliğimin ilk dönemleri, yani çömezlik 
devri danışarak, yönlendirilerek veya bir muhabir 
arkadaşımızın yanında göreve giderek öğrenme 
aşamalarıyla geçti. İbrahim Sur, rahmetli Orhan 
Samur, Ahmet Tezcan gibi abilerimizden gaze-
teciliğin yolunu yordamını öğrenme şansım oldu. 
Benim gibi çömezlerin yaptıkları ilk gazetecilik 
işleri Valilik’ten basın bültenini almak ve gaze-
teye gelerek haber değeri taşıyabilecek konuları 
haberleştirmekti. Bir müddet, bugünkü ortamda 
basit görülebilen ancak ‘Alaylı’ gazetecilik için 
olmazsa olmazlardan olan işleri yaparak gazeteci-
lik mesleğinin basamaklarını çıkmaya başladım. 
Konya Postası’nda Ahmet Eser, Mustafa Güden, 
Ozan Çetiner gibi birçok kıymetli arkadaşla, yeri-
ne göre ekmeğimizi bölüşerek gazetecilik yaptık. 

Gazetenin her iki servisinin de birinci 
adamı oldunuz, değil mi?

Bir süre haber muhabirliği, bir süre de spor 
muhabirliği yaptıktan sonra önce gazetenin Spor 
Sorumluluğu (O yıllarda spor müdürlüğü den-
miyordu), sonrasında da Yazı İşleri Müdürlüğü 
görevlerini sürdürdüm. 

Sizin döneminizle bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi nasıl 
görünüyor?

Benim gazeteciliğe başladığım ilk zaman-
larda her şeyin tadı bir başkaydı. Acı, tatlı çok 
olaylar yaşamamızın yanında birbirimize karşı 
sevgimiz vardı. Bazı zamanlar patronun cebinde 
parası olmaz ama o gazete, çalışanların özverileri 
ile gece yarılarına kadar çalışılarak çıkarılırdı. 
Bizim çalıştığımız dönemlerde, bugünkü gibi 
her şeye profesyonel bir bakış açısından bakmak 
yerine amatör bir ruh vardı ve tüm çalışanlar bu 
ruhun verdiği özveri ile işini yapardı. Kimi zaman 
maaşımızı geç almamıza rağmen mesleğimiz, 
yerine göre her şeyin önünde gelirdi. Bu özverili 
çalışmanın neticesinde bizden daha iyi imkânlara 
sahip gazetelerle rekabet edebiliyor ve Konya’nın 
basın piyasasında ses getirici haberlere imza 
atabiliyorduk. Yerine göre hem haber hem de 
foto muhabirliği yapıyorduk. Çektiğimiz fotoğ-
rafları bazen karanlık odaya girerek kendimiz 
tab ediyorduk. Şimdiki nesil belki karanlık odayı 
bile bilmez. Fotoğraflardan baskıya girecekleri 
seçip klişe yapılması için klişeciye gönderiyorduk. 
Şimdiki nesil klişeyi de bilmez tabi. Haberleri 

MESLEĞİMİZ HER 
ŞEYİN ÖNÜNE GELİRDİ

Gazetecilik mesleğinin önemine işaret eden 
Osman Nuri Bengi, gazetecilik mesleğinin her şeyin 

önünde geldiğini söyledi 
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hazırlayıp kontrollerini yaptıktan sonra dizgiye 
veriyorduk. O zaman bizim gazetemiz ofset 
olmadığı için tüm haberler dizgide, yani makine 
potasında eritilmiş kurşunla yazılıyordu. Gazete-
nin mizanpajını hazırlayıp baskıya hazır hale ge-
tirip matbaaya gönderiyorduk. İşimiz burada da 
bitmiyordu tabi. Çoğu zaman baskı makinesinin 
başında gazetenin çıkmasını bekleyip herhangi 
bir hata olup olmadığını da kontrol ediyorduk. 

Haberlerin takibi, yazılması, kontrolleri, 
sayfa mizanpajı, dizgisi, klişenin hazırlanması, 
başlıkların düzenlenmesi, baskıya yetişmesi, 
baskı tamamlanıp dağıtıma yetişmesi hepsi için 
zamanla yarışıyorduk. Sonunda ortaya eme-
ğimizin karşılığı çıkıyor ve gazete okuyucu ile 
buluşuyordu.

Ankara gazeteciliğine nasıl geçtiniz?
Konya Postası’nda çok güzel haberler, başarı-

lı çalışmalar yaptıktan sonra önüme gelen bir im-
kânı değerlendirmek maksadıyla 1987 senesinde 
ayrıldım ve Ankara’da gazetecilik mesleğime 
devam ettim. Türkiye genelinde yayın yapan 
Türkiye Gazetesi’nde muhabir olarak göreve baş-
ladım ve çeşitli alanlarda görev yaptıktan sonra 4 
sene de TBMM’de Parlamento Muhabirliği görevi 
yaptım. Bu dönemde TGRT televizyonu için de 
haber muhabirliği yaptım. 

Benim Ankara’da gazetecilik yapmaya başla-
dığımın ilk yılları, Türk siyaseti açısından son de-
rece önemli bir dönemdi. Her şeyden önce siyasi 
yasaklar ve yasaklılar vardı. Siyasi muhabirlik 
görevim çerçevesinde o dönemlerin en önemli 
siyasi kişileri ile röportajlar yaptım. Başbakanlık 
muhabirliğinin yanı sıra o dönemin iktidar partisi 
Anavatan Partisi, en önemli muhalefet partisi 
sonrasında iktidar ortağı Doğru Yol Partisi’ni 
takip ettim. 1987 yılındaki siyasi yasaklarla ilgili 
referandumu ve daha sonra Başbakan, ardından 
da Cumhurbaşkanı olan rahmetli Süleyman 
Demirel’i takip ettim. Siyasi partilerin ve o zaman 
siyasi yasaklı olan liderlerin programlarını takip 
ettim. Bu programlar ve siyasi partilerin seçim 
çalışmaları çerçevesinde ülkemizin tüm vilayetle-
rine gitme imkânı buldum.

Başkent’in basın temposunu anlatır 
mısınız?

O dönemlerde çok yoğun siyasi gündem 
vardı. Hem siyasi partiler hem yasaklı liderler 
neredeyse her gün ülkemizin çeşitli illerinde ve 
ilçelerinde bölge bölge miting ve toplantı prog-
ramları yapıyorlardı. Biz de parti muhabiri olarak 
bunları takip etmekle ve mitinglerin haberlerini 
yapmakla görevliydik. Partilerin miting program-
ları bölgelere göre değişiklik göstermekle birlikte 
günübirlik, birkaç günlük veya yerine göre bir 
hafta gibi sürebilirdi. Biz gazeteciler de bu süreci 
Ankara’da partinin genel merkezince ayarlanan 
ya seçim otobüsü ya da programın yoğunluğuna 
göre basın aracı ile veya kendi imkânlarımızla 
takip ederdik. O zamanlar teknolojik imkânlar 
bugünkü gibi değildi elbette. Cep telefonuy-
muş, bilgisayarmış, faksmış, internetmiş, online 
görüşmeymiş, e-mailmiş, öyle şeyler yoktu. 
Üstüne üstlük gazetenin taşra baskısı akşamü-
zeri baskıya girdiği için taşra baskısına haberi 
yetiştirmek lazımdı, zamanla yarışırdık. Bazen 
taşra için kısa bir haber yapar, bu haberi şehir 
baskıları için ikince kez geniş şekilde yazardık. 
Partinin programına göre herhangi bir ilde veya 
ilçede miting yapıldıktan sonra biz gazeteciler en 
yakın bir PTT şubesi veya telefonu olan başka bir 
yer bularak PTT’den yıldırım görüşme ile karşı 

taraf ödemeli kaydımızı oluşturur ve sıramızın 
gelmesini beklerdik. Takip ettiğimiz program-
dan notlarımızı alır, haberi kafamızda oluşturur, 
başlığıyla, spotuyla telefonla, telefonun ucundaki 
muhabir arkadaşımız daktilonun başında haberi-
mizi yazdırırdık.

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
Bizim zamanımızda gazetecilik biraz önce de 

ifade ettiğim gibi amatör bir ruhla yapılıyordu. 
Şimdi ise genelde her şey önüne hazır geliyor. 
Bugünkü gazetecilerin işi kolay. Teknolojinin 
imkânları işi kolaylaştırıyor. Bir tıklama ile birçok 
bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Bir haberin temeli 
olan araştırma çok çok önemli haberlerde ortaya 
çıkıyor. Bizim dönemimizde gazetecilik bağımsız 
bir meslekti. Her gazetecinin, her basın organının 
bir yapısı, fikri herkes gibi elbette olacak. Ancak, 
eskiden şahsî fikirler habere yansımazdı. Bugün 
ise neredeyse her haber bir taraf. Yani gazetesi 
de, gazetecisi de, haberi de taraf. Tarafsızlık diye 
bir durum maalesef sıradan haberler için geçerli. 
Günümüzde bağımsız bir gazetecilik olduğu-
nu düşünmüyorum. Bugün gazetecilik sanki 
memuriyet gibi bir meslek haline geldi. Bağımsız 
gazetecilik genel manada basında değil, kişiler 
bazında yapılabiliyor kanaatindeyim. 

Basılı gazetecilik ile internet gazeteciliğini 
mukayese edebilir misiniz?

Gazeteciliğin ve haberciliğin bugünkü 
duruma gelmesinde televizyonların ve inter-
netin çok büyük etkisi olduğunu düşünüyo-
rum. Meselâ; özel televizyonların çoğalması ile 
habercilik magazinleştirilmeye başlandı. Bugün 
hangi kanalın haberlerini takip ederseniz edin; 
magazin yönünün ağırlığını görebilirsiniz. Hele 
hele televizyon haberciliğinde araştırmaya dayalı 
özel haber durumu neredeyse ortadan kalktı gibi. 
Hem basılı yayın, hem internet, hem televizyon 
organlarında gazetecilik yapan arkadaşlar elbette 
işlerini yapıyorlar. Ama ortaya çıkan görüntüye, 
halka sunulana bakmak lâzım. Genelleştirerek 
söylüyorum; haber değil bülten sunuluyor veya 
görüş dikte ediliyor. Benim düşüncem böyle. 
Özel habercilik internette yapılıyor artık. 

Basılı gazetecilikte bir emek vardır. Tekno-
lojik gelişmeler paralelinde ortaya çıkan internet 
gazeteciliği, araştırmaya ve emeğe odaklı hizmet-
ler haricinde, yani özel haberler haricinde bana 
hazırcılık gibi geliyor. Teknolojik bir ifade olacak 
ama bir nevi kopyala yapıştır işi. İnternet gazete-
ciliğinde, gazetecilik günümüz şartları içerisinde 
oldukça zorlanarak yapılabiliyor. Habercilikte 
bana göre internet gazeteciliği bugün birkaç 
adım önde gibi görünüyor. Bir de teknolojinin ve 
ülkemiz şartlarının getirdiği internet üzerinden 
çeşitli programlar vasıtasıyla canlı veya kayda alı-
narak yapılan özel habercilik durumu ortaya çıktı. 
ve Bunun etkisini hiç küçümsememek lazım. 
İnternet haberciliğinde ve internet üzerinden 
çeşitli programlar vasıtasıyla yapılan özel haber-
cilikte daha ağırlıklı olarak araştırmaya dayalı özel 
ve uç haberlere ulaşabiliyorsunuz. Bu durum da 
bağımsız ve özel haberciliğin daha da özelleşmesi 
anlamına geliyor. 

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu mu?
Günümüzün şartları çerçevesinde gazeteci-

liğe kesinlikle özlem duymuyorum. Zaten emekli 
bir insanım. Cenab-ı Allah’ın takdir ettiği ömür 
süresinde emekliliğin tadını çıkarmaya çalışıyo-
rum. Konya gazetecileri çerçevesinde, düşünül-
düğüm için de teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Konya Valisi Kemal Katıtaş RöportajKonya Valisi Kemal Katıtaş Röportaj

Rahim Özkaymak Basın ToplantısıRahim Özkaymak Basın Toplantısı

Tataristan Özerk Bölgesi Başbakanı ile Röportaj
Tataristan Özerk Bölgesi Başbakanı ile Röportaj

Maliye Bakanı İsmet Attila Röportaj
Maliye Bakanı İsmet Attila Röportaj

Selçuk Üniversitesi Rektörü Halil Cin Röportaj
Selçuk Üniversitesi Rektörü Halil Cin Röportaj

TBMM Basın Bürosu Haber YazmaTBMM Basın Bürosu Haber Yazma

Türkiye Gazetesi Haber YazdırmaTürkiye Gazetesi Haber Yazdırma
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1980’li yıllarda fotoğrafçı olarak baş-
ladığım gazetecilik mesleğine, özel 
sektörde çalıştığım çeşitli kuruluşlar-

dan sonra 1989 yılından bu yana Hâlihazırda 
Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire 
Başkanlığı’nda gazetecilik mesleğini basın 
fotoğrafçılığı olarak sürdüren Fikret Malkoç, 
gazetecilik mesleği ile görüşlerini dile getirdi. 
Gazetecilik sektörü her geçen gün önemi daha 
da artan bir sektör olduğuna dikkat çekti. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?
1967 yılında Konya’nın Doğanhisar ilçe-

sinde altı çocuklu bir ailenin üçüncü sıradaki 
evladı olarak dünyaya geldim. Babam Mustafa 
Malkoç’un devlet memurluğu görevi nedeniyle 
ilk ve orta öğretimimi Niğde’de tamamladım. 
1993 yılında hayatımı birleştirdiğim Nermin 
Malkoç ile mutlu evliliğimizden üç çocuğumuz 
oldu. Hâlihazırda Konya Büyükşehir Belediye-
si Basın Yayın Daire Başkanlığı’nda 32 yıldır 
devam ettiğim basın fotoğrafçılığı mesleğini icra 
etmekteyim. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

1980’li yıllarda fotoğrafçı ola-
rak başladığım gazetecilik mes-
leğine, özel sektörde çalıştığım 
çeşitli kuruluşlardan sonra 
1989’da Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nde devam ettim.  
Belediyedeki görevime başla-
dığım günden itibaren bugüne 
kadar görev yapan tüm 
Belediye Başkanları’nın 
döneminde, Beledi-
ye’nin tüm faaliyet-
lerinde fotoğrafçılık 
yaptım. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Her şeyden önce mesleğimi bir sanat olarak 
görüyorum. Fotoğrafçılık bana kendi benliğimi 
ifade etme ve düşüncelerimi yansıtma fırsatı su-
nuyor. Bu nedenle mesleğimi onca yıla rağmen 
severek icra ediyorum. Gazetecilik sektörü her 
geçen gün önemi daha da artan bir sektör. Özel-
likle günümüz dijital dünyasında insanların en 
doğru haberlere, en kısa zamanda ulaşmalarını 
sağlamak hayati bir öneme sahip. Bu noktada 
en büyük sorumluluk, gazetecilik sektörünün 
temsilcilerine düşüyor. Bununla birlikte bu 
sektöre ve bu sektörün temsilcilerine daha fazla 

önem verilmesi 
ve hassasi-

yet gös-
terilmesi 
hepimi-
zin arzu 
ettiği 
bu 
konu. 

Bu konuda yakın zamanda güzel gelişmelere 
şahit olacağımıza yürekten inanıyorum.

Gazetecilik anlamında ne tür çalışmalar 
yaptınız? Hangi kurum ve kademelerde 
görevlerde bulundunuz?

Kamu ve özel sektörde çeşitli alanlarda 
çalışmalar yaptım. Özellikle Büyükşehir Bele-
diyemizin yapmış olduğu faaliyetlerin en doğru 
şekilde vatandaşlarımıza aktarılması konusunda 
32 yıldır fotoğrafçı olarak emek veriyorum. Bu 
süreçte bir yandan yapılan yatırımları yakından 
takip ettim diğer yandan da meslektaşlarımla 
birlikte hemşehrilerimiz ve Belediyemiz ara-
sındaki bağın her zaman önemli bir temsilcisi 
olmaya gayret gösterdim.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
Her şeyden önce bu meslek benim çok 

ciddi bir sorumluluk. Vatandaşlarımızın haber 
alma hürriyetlerine belediye alanında da olsa 
katkı vermek beni ziyadesiyle memnun ediyor. 
Şehrimizin sokaklarının güzelliklerini, Belediye-
mizin çalışmalarını ve vatandaşlarımızın istek 
ve ihtiyaçlarını en kalıcı ve en duyulur şekilde 
yansıtmak önemli bir görev. Bu sorumluluğu 
yerine getirebilmek için her zaman dikkatli bir 
şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum.

Gazetecilik sektöründe 
günümüzde yaşanan sorunları 

veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Her meslekte olduğu gibi ga-
zetecilik mesleğinin de kendine 
has sorunları olduğunu düşünü-
yorum. Özellikle dijitalleşmenin 
zirve yaptığı günümüzde, 
sosyal medyanın çok yaygın bir 
haber aracı olarak kullanıl-

Gazeteci Fikret Malkoç, 
“Gazetecilik sektörü 

her geçen gün önemi 
daha da artan bir sektör. 
Özellikle günümüz dijital 
dünyasında insanların en 
doğru haberlere, en kısa 
zamanda ulaşmalarını 

sağlamak hayati bir öneme 
sahip” diye konuştu 

GAZETECILIĞIN ÖNEMI HER 
GEÇEN GÜN ARTIYOR

FİKRET MALKOÇ

ması kimi zaman bilgi kirliliğine neden oluyor. 
Ben medyada çıkan haberlerin doğruluğunun 
her defasında pek çok kanaldan teyit edilmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Bana göre küresel bir 
sorun olan bilgi kirliliği ve gerçek dışı haber-
ler, gazetecilik sektörünün mücadele ettiği en 
önemli sorunlardan biri.

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı getirmek 
nasıl bir duygu?

Gerçekleşen herhangi bir hadiseyi vatan-
daşlarımıza ve ilgili kuruluşlara en kısa sürede 
ve doğru bir şekilde aktararak tabiri caiz ise 
mesleğimizin hakkını vermek ve ardından 
bunun manevi karşılığını almak, tüm yorgunlu-
ğumuzu üzerimizden alan çok güzel bir duygu. 
Özellikle gerçekleşen olaylara gazeteci gözüyle 
bakmak ve objektifliğimizi koruyarak farklı bakış 
açıları getirmek de yine bizlere güzel duygular 
yaşatan bir hadise.

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını nasıl 
değerlendirirsiniz?

Az önce de ifade ettiğim gibi; sosyal med-
yanın yanlış kullanımı bilgi kirliliği açısından 
ciddi sorunlara neden oluyor. Sosyal medyanın 
bu denli yaygınlaşması gazetecilere oldukça iyi 
avantajlar sağladığı gibi, bilgi kirliliği ile dijital 
ortamda mücadele etme hususunda yeni bir 
misyon da yükledi. Ayrıca gazeteciliğin amaç-
larında yıllar içerisinde önemli bir değişiklik 
olmasa da mesleki yöntemlerde ciddi farklılıklar 
meydana geldi. Ben yaşım itibariyle mesleğimin 
önemli bir bölümünü basılı habercilikle sürdür-
düm. Fakat günümüzde gazetecilik büyük oran-
da dijital ortama taşındı. Bu köklü değişikliğe biz 
de hızlı bir şekilde adapte olmaya başladık. Artık 
her şey bir ekran uzaklığında. Fakat bizler yine 
de sahanın temsilcisi olmaya devam ediyoruz. 
Gelişmeleri o ekrana taşımak için de eskiden 
olduğu gibi büyük emek harcamaya devam 
ediyoruz.

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme gibi 
bir görevinin olduğunu düşünür müsünüz? 
Bu açıdan bakılınca Konya ve Türkiye’deki 

medya sektörü ve kalemleri millilik 
konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz?

Elbette. Bana göre gazeteciliğin en önemli 
amacı halkı doğru bilgilendirme. Bu her şeyden 
önce meslek ahlakımızın başlıca ilkesi. Toplumu 
yanlış yönlendiren, gerçek dışı ve provokatif 
haber yapan, toplumumuzun milli değerleriyle 
düşmanca bir tutum içinde olanlar, her ne kadar 
kendilerini gazeteci olarak tanımlasalar da ben 
bu mesleği temsil ettiklerini düşünmüyorum.

Gazeteciler toplumsal huzuru ve milli 
değerleri her şeyin üzerinde tutmalılar. Türki-

ye’deki ve şehrimizdeki medya kuruluşlarının 
önemli bir kısmının bu hususta hakikaten iyi bir 
sınav verdiklerini düşünüyorum. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını kısaca 
anlatabilir misiniz?

Bu mesleğin benim için en unutulmaz 
anları yeni yerleri keşfetmek oldu. Ülkemizde 
neredeyse ayak basmadığım bir yer kalmadı. Bir 
gün emekli olduğumda farklı şehirlerde yaşadı-
ğım onlarca anıyı hatırladıkça mutlu olacağım. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Bu meslek oldukça fedakârlık ve azim 
gerektiren bir meslek. Kimi zaman onlarca farklı 
zorlukla da karşılaşılacak bir meslek. Gençlere 
tavsiyem karşılaştıkları tüm zorluklara ve engel-
lere rağmen fedakârlıklarından, azimlerinden ve 
doğrululuklarından asla geri adım atmamaları. 
Mesleğimiz bir bayrak yarışı. Biz bayrağımızı 
yakında gençlerimize devredeceğiz. Onların 
mesleğimizi çok daha iyi seviyeye taşıyacakları-
na yürekten inanıyorum.

Eklemek istedikleriniz var mı?
Bu röportaj vesilesiyle tüm meslektaşlarıma 

meslek hayatları boyunca başarılar diliyorum. 
Mesleğimizin en iyi noktaya ulaşması için hep 
birlikte elimizden gelen tüm gayreti gösterece-
ğimizi ayrıca ifade etmek istiyorum.
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1980’li yıllarda fotoğrafçı olarak baş-
ladığım gazetecilik mesleğine, özel 
sektörde çalıştığım çeşitli kuruluşlar-

dan sonra 1989 yılından bu yana Hâlihazırda 
Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire 
Başkanlığı’nda gazetecilik mesleğini basın 
fotoğrafçılığı olarak sürdüren Fikret Malkoç, 
gazetecilik mesleği ile görüşlerini dile getirdi. 
Gazetecilik sektörü her geçen gün önemi daha 
da artan bir sektör olduğuna dikkat çekti. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?
1967 yılında Konya’nın Doğanhisar ilçe-

sinde altı çocuklu bir ailenin üçüncü sıradaki 
evladı olarak dünyaya geldim. Babam Mustafa 
Malkoç’un devlet memurluğu görevi nedeniyle 
ilk ve orta öğretimimi Niğde’de tamamladım. 
1993 yılında hayatımı birleştirdiğim Nermin 
Malkoç ile mutlu evliliğimizden üç çocuğumuz 
oldu. Hâlihazırda Konya Büyükşehir Belediye-
si Basın Yayın Daire Başkanlığı’nda 32 yıldır 
devam ettiğim basın fotoğrafçılığı mesleğini icra 
etmekteyim. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

1980’li yıllarda fotoğrafçı ola-
rak başladığım gazetecilik mes-
leğine, özel sektörde çalıştığım 
çeşitli kuruluşlardan sonra 
1989’da Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nde devam ettim.  
Belediyedeki görevime başla-
dığım günden itibaren bugüne 
kadar görev yapan tüm 
Belediye Başkanları’nın 
döneminde, Beledi-
ye’nin tüm faaliyet-
lerinde fotoğrafçılık 
yaptım. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Her şeyden önce mesleğimi bir sanat olarak 
görüyorum. Fotoğrafçılık bana kendi benliğimi 
ifade etme ve düşüncelerimi yansıtma fırsatı su-
nuyor. Bu nedenle mesleğimi onca yıla rağmen 
severek icra ediyorum. Gazetecilik sektörü her 
geçen gün önemi daha da artan bir sektör. Özel-
likle günümüz dijital dünyasında insanların en 
doğru haberlere, en kısa zamanda ulaşmalarını 
sağlamak hayati bir öneme sahip. Bu noktada 
en büyük sorumluluk, gazetecilik sektörünün 
temsilcilerine düşüyor. Bununla birlikte bu 
sektöre ve bu sektörün temsilcilerine daha fazla 

önem verilmesi 
ve hassasi-

yet gös-
terilmesi 
hepimi-
zin arzu 
ettiği 
bu 
konu. 

Bu konuda yakın zamanda güzel gelişmelere 
şahit olacağımıza yürekten inanıyorum.

Gazetecilik anlamında ne tür çalışmalar 
yaptınız? Hangi kurum ve kademelerde 
görevlerde bulundunuz?

Kamu ve özel sektörde çeşitli alanlarda 
çalışmalar yaptım. Özellikle Büyükşehir Bele-
diyemizin yapmış olduğu faaliyetlerin en doğru 
şekilde vatandaşlarımıza aktarılması konusunda 
32 yıldır fotoğrafçı olarak emek veriyorum. Bu 
süreçte bir yandan yapılan yatırımları yakından 
takip ettim diğer yandan da meslektaşlarımla 
birlikte hemşehrilerimiz ve Belediyemiz ara-
sındaki bağın her zaman önemli bir temsilcisi 
olmaya gayret gösterdim.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
Her şeyden önce bu meslek benim çok 

ciddi bir sorumluluk. Vatandaşlarımızın haber 
alma hürriyetlerine belediye alanında da olsa 
katkı vermek beni ziyadesiyle memnun ediyor. 
Şehrimizin sokaklarının güzelliklerini, Belediye-
mizin çalışmalarını ve vatandaşlarımızın istek 
ve ihtiyaçlarını en kalıcı ve en duyulur şekilde 
yansıtmak önemli bir görev. Bu sorumluluğu 
yerine getirebilmek için her zaman dikkatli bir 
şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum.

Gazetecilik sektöründe 
günümüzde yaşanan sorunları 

veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Her meslekte olduğu gibi ga-
zetecilik mesleğinin de kendine 
has sorunları olduğunu düşünü-
yorum. Özellikle dijitalleşmenin 
zirve yaptığı günümüzde, 
sosyal medyanın çok yaygın bir 
haber aracı olarak kullanıl-

Gazeteci Fikret Malkoç, 
“Gazetecilik sektörü 

her geçen gün önemi 
daha da artan bir sektör. 
Özellikle günümüz dijital 
dünyasında insanların en 
doğru haberlere, en kısa 
zamanda ulaşmalarını 

sağlamak hayati bir öneme 
sahip” diye konuştu 
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ması kimi zaman bilgi kirliliğine neden oluyor. 
Ben medyada çıkan haberlerin doğruluğunun 
her defasında pek çok kanaldan teyit edilmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Bana göre küresel bir 
sorun olan bilgi kirliliği ve gerçek dışı haber-
ler, gazetecilik sektörünün mücadele ettiği en 
önemli sorunlardan biri.

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı getirmek 
nasıl bir duygu?

Gerçekleşen herhangi bir hadiseyi vatan-
daşlarımıza ve ilgili kuruluşlara en kısa sürede 
ve doğru bir şekilde aktararak tabiri caiz ise 
mesleğimizin hakkını vermek ve ardından 
bunun manevi karşılığını almak, tüm yorgunlu-
ğumuzu üzerimizden alan çok güzel bir duygu. 
Özellikle gerçekleşen olaylara gazeteci gözüyle 
bakmak ve objektifliğimizi koruyarak farklı bakış 
açıları getirmek de yine bizlere güzel duygular 
yaşatan bir hadise.

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını nasıl 
değerlendirirsiniz?

Az önce de ifade ettiğim gibi; sosyal med-
yanın yanlış kullanımı bilgi kirliliği açısından 
ciddi sorunlara neden oluyor. Sosyal medyanın 
bu denli yaygınlaşması gazetecilere oldukça iyi 
avantajlar sağladığı gibi, bilgi kirliliği ile dijital 
ortamda mücadele etme hususunda yeni bir 
misyon da yükledi. Ayrıca gazeteciliğin amaç-
larında yıllar içerisinde önemli bir değişiklik 
olmasa da mesleki yöntemlerde ciddi farklılıklar 
meydana geldi. Ben yaşım itibariyle mesleğimin 
önemli bir bölümünü basılı habercilikle sürdür-
düm. Fakat günümüzde gazetecilik büyük oran-
da dijital ortama taşındı. Bu köklü değişikliğe biz 
de hızlı bir şekilde adapte olmaya başladık. Artık 
her şey bir ekran uzaklığında. Fakat bizler yine 
de sahanın temsilcisi olmaya devam ediyoruz. 
Gelişmeleri o ekrana taşımak için de eskiden 
olduğu gibi büyük emek harcamaya devam 
ediyoruz.

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme gibi 
bir görevinin olduğunu düşünür müsünüz? 
Bu açıdan bakılınca Konya ve Türkiye’deki 

medya sektörü ve kalemleri millilik 
konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz?

Elbette. Bana göre gazeteciliğin en önemli 
amacı halkı doğru bilgilendirme. Bu her şeyden 
önce meslek ahlakımızın başlıca ilkesi. Toplumu 
yanlış yönlendiren, gerçek dışı ve provokatif 
haber yapan, toplumumuzun milli değerleriyle 
düşmanca bir tutum içinde olanlar, her ne kadar 
kendilerini gazeteci olarak tanımlasalar da ben 
bu mesleği temsil ettiklerini düşünmüyorum.

Gazeteciler toplumsal huzuru ve milli 
değerleri her şeyin üzerinde tutmalılar. Türki-

ye’deki ve şehrimizdeki medya kuruluşlarının 
önemli bir kısmının bu hususta hakikaten iyi bir 
sınav verdiklerini düşünüyorum. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını kısaca 
anlatabilir misiniz?

Bu mesleğin benim için en unutulmaz 
anları yeni yerleri keşfetmek oldu. Ülkemizde 
neredeyse ayak basmadığım bir yer kalmadı. Bir 
gün emekli olduğumda farklı şehirlerde yaşadı-
ğım onlarca anıyı hatırladıkça mutlu olacağım. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Bu meslek oldukça fedakârlık ve azim 
gerektiren bir meslek. Kimi zaman onlarca farklı 
zorlukla da karşılaşılacak bir meslek. Gençlere 
tavsiyem karşılaştıkları tüm zorluklara ve engel-
lere rağmen fedakârlıklarından, azimlerinden ve 
doğrululuklarından asla geri adım atmamaları. 
Mesleğimiz bir bayrak yarışı. Biz bayrağımızı 
yakında gençlerimize devredeceğiz. Onların 
mesleğimizi çok daha iyi seviyeye taşıyacakları-
na yürekten inanıyorum.

Eklemek istedikleriniz var mı?
Bu röportaj vesilesiyle tüm meslektaşlarıma 

meslek hayatları boyunca başarılar diliyorum. 
Mesleğimizin en iyi noktaya ulaşması için hep 
birlikte elimizden gelen tüm gayreti gösterece-
ğimizi ayrıca ifade etmek istiyorum.
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Henüz ortaokul yıllarında yazmaya 
başlayan ve güçlü kalemiyle bu 
konuda birçok kez ödül almaya 

hak kazanan Gazeteci-Yazar Salih Sedat Ersöz, 
gazetecilik mesleğine ilişkin açıklamalarda 
bulundu. “Bana göre gazeteci; Haberleri dürüst, 
doğru, etik, ahlaki kurallara uygun ve tarafsız 
bir şekilde araştırma, belgeleme, yazma ve 
kamuoyuna sunma ile görevli meslek erbabına 
verilen unvandır” diyen Ersöz, gazetecinin ilk 
işinin iyi insan olmak, insanın değerini ve de-
ğerlerini koruyacak bir kişi olmaya çalışmak ve 
kendisini insandan sorumlu duymak olduğunu 
söyledi. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
1956 Konya doğumluyum. İlk, Orta, Lise 

ve Yüksek Okul tahsilimi Konya’da yaptım. Son 
olarak Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyo-
loji Bölümünden mezun oldum. Sırasıyla; Gaze-
tecilik, Öğretmenlik, Konya İl Kültür Müdürlü-
ğü, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcılığı ve Daire Başkanlığı görevlerinde 
bulundum. 16 Mart 2020 tarihinde kendi 
isteğimle emekli oldum. Şu anda Konya’da ya-
yımlanan YENİ GÜN Gazetesinde köşe yazarlığı 
ve KON TV’de de program yapım ve sunuculu-
ğu yapmaktayım. Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesi ve İlim Yayma Cemiyeti Konya Şubesi 
Denetim Kurulu Üyesi ve Konya STK Platformu 
Danışma Kurulu Üyesiyim. Yayımlanan biri şiir 
kitabı olmak üzere toplam 6 kitabım mevcuttur. 
Evliyim 4 çocuk, 8 torun sahibiyim. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Gazeteciliğe ve yazarlığa fiilen 1978 yılında 

Türkiye’de Yarın Gazetesinde başladım. Türki-
ye’de Yarın Gazetesi Milli Selamet Partisi’nin 
yayın organı idi. Gazetenin sahibi de MSP İl 
Başkanı merhum Ali Güneri abimizdi. Ben de 
MSP Gençlik Kollarında görevli idim. Babam 
da MSP İl Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü 
idi. Babam zaman zaman parti çalışmaları için 
ilçelere veya diğer illere gidince partinin basın 
bildirilerini ben yazardım. Bir gün Ali abi beni 

çağırarak “Salih gazeteye güvenilir bir elemana 
ihtiyaç var, gazetede çalışır mısın?” diye sordu. 
Ben de kabul ettim. Böylece gazeteciliğe adım 
atmış oldum. Asında yazarlık hayatımın başlan-
gıcı Ortaokul öğrenciliğim yıllarına kadar uzanır. 
Ortaokul öğrencisi iken, Milli Eğitim Müdürlü-
ğü’nce düzenlenen kompozisyon yarışmasına 
katıldım. Yarışmanın konusu yaşadığımız ve 
bizce önemli olan bir anımızı yazmamız idi. Be-
nim ilkokula başlamam biraz problemli olmuştu. 
Ben de bu yarışmaya ilkokula başlama anımı 
yazarak katıldım. Yazım birincilik kazandı. Daha 
sonra lise öğrencisi iken Yeni Konya gazetesi 
tarafından düzenlenen Mevlâna konulu şiir 
yarışmasına katıldım. Bu yarışmada da birincilik 
kazandım. Yazımın ve şiirimin gazetelerde ya-
yımlanması, kitap okumaya olan aşırı düşkünlü-
ğüm ve babamın da yazar olması beni yazarlığa 
iten amiller oldu. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik; Yaşanan bir olayı ya da merak 
edilen bir konuyu araştırıp, objektif bir şekilde 
kitlelere ulaştıran basın mesleğidir. Genel an-
lamıyla gazetecilik; Adliye, kültür - sanat, spor 
gibi branşlara ayrılmakla birlikte tüm alanlarla 
ilgili haber kaleme alan gazetecilerin ve meslek 
profesyonellerinin yer aldığı önemli bir meslek, 
önemli bir sektördür.  Gazetecinin; Basın 
bültenlerini ve haber ajansı akışlarını okumak, 
takip etmek ve önem arz eden toplantılara 
katılmak, önemli haberleri ortaya çıkarmak için 
araştırma yapmak, veri toplamak, doğrulamak 
ve yorumlamak, toplumun genelini ilgilendiren 
olayların gerçekleştiği mekânlarda bulunarak 
gelişmeleri takip etmek, röportajlar yapmak, son 
dakika gelişmelerini takip etmek, birçok top-
lumsal ve mesleki grupla iletişim halinde olmak 
gibi önemli görevleri vardır. 

Gazetecilik anlamında ne tür çalışmalar 
yaptınız? Hangi kurum ve kademelerde 
görevlerde bulundunuz?

Gazeteci olarak yukarıda anlatmaya çalış-

tığım gazetecinin özellikleri ve bir gazetecinin 
yapması gereken görevler bağlamında ne 
gerekiyorsa tamamını yapmaya çalıştım. Basın 
toplantılarına katılma, haber yapma, haber içe-
riklerini yazma, bilhassa siyasi olayları yorumla-
ma, mizanpaj yapma, çeşitli sayfalar hazırlama, 
haber için gerek resmi makamlar gerekse özel 
kurumlara ziyaretler yapma, röportajlar yapma, 
günlük olayları yorumlama, köşe yazısı yazma 
gibi bütün görevleri yerine getirmeye çalıştım. 
Hatta bu görevlerin yanında gazetenin maddi 
olarak ayakta kalmasına yardımcı olmak için 
reklam temin etme çalışmalarına da katıldım. 4 
yıl süren fiili gazetecilik ve 43 yıldır devam eden 
yazarlık hayatım var. Gazeteciliğe muhabir ola-
rak başladım daha sonra haber müdürü olarak 
görev yaptım. Her iki görevde de gazetecilik 
bağlamında ne gerekiyorsa hepsini yaptım. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Bana göre gazeteci; Haberleri dürüst, doğru, 

etik, ahlaki kurallara uygun ve tarafsız bir şekil-
de araştırma, belgeleme, yazma ve kamuoyuna 
sunma ile görevli meslek erbabına verilen 
unvandır. Gazetecinin ilk işi iyi insan olmak, 
insanın değerini ve değerlerini koruyacak bir 
kişi olmaya çalışmak ve kendisini insandan so-
rumlu duymaktır. İkinci işi de işini iyi yapmak-
tır. Gazetecinin işi halkın doğru bilgilenmesini 
sağlamaktır.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Her sektörün olduğu gibi gazetecilik sektö-
rünün de problemleri var. Bana göre en büyük 
problem gazeteciler üzerinde uygulanan baskı-
dır. Baskı bugünün problemi değil tabi. Geçmiş 
dönemlerde bilhassa darbe dönemlerinde gaze-
teciler üzerinde büyük baskılar uygulanmıştır. 
Bunun en son örneğini 28 Şubat döneminde 
gördük. O dönemde gazeteciler büyük oranda 
darbecilerin basın tetikçisi olarak kullanıldılar. 
Benim gazetecilik yaptığım dönemde de 12 
Eylül 1980 darbesini yaşadık. O darbe döne-

Gazeteci-Yazar Salih Sedat Ersöz, “Gazetecinin ilk işi iyi insan olmak, insanın 
değerini ve değerlerini koruyacak bir kişi olmaya çalışmak ve kendisini insandan sorumlu 

duymaktır” değerlendirmesi yaptı

GAZETECİNİN İLK İŞİ 
İYİ BİR İNSAN OLMAK

SALİH SEDAT ERSÖZ

minde de aynı baskıyı bizde gördük. Gazeteler 
her gün büyük bir sansüre tabi tutuluyor, 
tarafsız gazetecilik yapılamıyor, ancak darbeci 
zihniyetin müsaade ettiği haberler yapılabili-
yordu.  Diğer yandan bilhassa köşe yazıları ile 
ilgili davalar açılması, yazı ve haber sebebiyle 
ağır cezalar verilmesi de baskının diğer bir 
versiyonudur. Merhum babamın bir yazıdan 
dolayı 1 ay hapis yatması ve verilen 40 aylık 
cezanın paraya çevrilmesi de bunun bir örne-
ğidir. Bazı basın toplantıları için akreditasyon 
uygulaması da gazeteciler arasında yapılan bir 
ayrıcalıktır ki bu da bir problem olarak kendini 
göstermektedir. Bazı olaylar için uygulanan 
yayın yasağı da gazeteciliğin önemli sorunları 
arasında sayılabilir. Bu durum halkın haber 
alma özgürlüğünü kısıtlamakta ve gazetecilerin 
görevini yapmasını engellemektedir. Bunlardan 
farklı olarak bilhassa Anadolu’da görevlerini 
yapmaya çalışan gazetelerin ve gazetecilerin 
yaşadığı maddi zorluklar da bu sektörde görev 
yapanların önemli bir problemidir. 

Bir gazeteci veya yazar olmak için 
ne tür çalışmalar yapılmalı? Ya da hangi 
vasıfl ara sahip olunmalı? 

İyi bir gazeteci; Karmaşık meseleleri hızlı 
bir şekilde kavrayabilme ve bunları basit, özlü 
bir dille açıklayabilme, iyi bir gözlem ve analiz 
yapma kabiliyeti sergileme, mükemmel bir söz-
lü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmak, yo-
ğun stres altında çalışabilmek, gece ve gündüz 
yani günün her saatinde uzun süreler çalışabil-
mek ve ahlaki kurallara uygun davranmak gibi 
özelliklere sahip olmalıdır. Yazarlığın da bazı 
özellikleri vardır. Öncelikle yazmak için istek, 
heyecan ve sevgi olmalıdır. Bir insan yemek 
için nasıl ihtiyaç hissediyorsa yazmak içinde 
ihtiyaç hissetmelidir. Yazmak insanın içinden 
gelen bir duygudur. Zorla olmaz. Yazmak için 
bir iddianız olmalıdır. İddiası olmayan insanlar 
yazamazlar. Zorlayarak yazmaya başlasalar bile 
kısa zaman sonra iddialı konular bulamaya-
cakları için yazarlıkları uzun sürmez. Yazarak 
bir sorumluluk taşıyorsunuz. Yazar yazısıyla 
sorumluluk üstlenmektedir. Bu sorumlu-
luk okuyucusuna, topluma ve hatta gelecek 
kuşaklara aktarılan bir sorumluluktur. Bu hissi 
taşıyan yazarlar yazdıkları her cümlenin hatta 
her kelimenin hesabını vermek durumundadır-
lar.  Yazmak zihinsel bir boşalmadır. Zihniniz 
doluysa eliniz kaleme veya klavyeye gider. Boş 
ise ne yazacaksınız? Nasıl ki bardak dolmadan 
boşalmazsa, beyin de yeterli bilgiyle dolarsa 
gerekli boşalmayı sağlayabilir. Bu da okuyarak 
ve yazarak gerçekleşir. Okuyarak dolan zihin 
yazarak boşalmaktadır. Yazarlık aynı zamanda 
bir yetenektir. Bu yeteneği geliştirmek için 

okumanın yanında, hayatla içli dışlı olmak yani 
hayattan kopmamak, gözlem yapmak, edebiyat, 
sanat ve tarih dergilerini takip etmek, yine bu 
konularla ilgili görselleri de takip etmek gerek-
mektedir. Yazmak aynı zamanda bir sanattır. 
Yazmak, Edebiyatın ayrılmaz bir parçasıdır. Dil 
de edebiyatın temel taşıdır. Dil olmadan, edebi-
yatta olmaz, yazmak da gerçekleşemez. Onun 
için yazmanın temel vasfı öncelikle dili geliş-
tirmektir. Yazmak bir ahenktir, hiç eksilmeyen 
bir duygudur, düşüncedir, geleceğe yönelik bir 
umuttur. Kısaca yazmak hayattır. 

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı getirmek 
nasıl bir duygu? 

Kimsenin bilmediği bir konuyu kamuoyu 
ile paylaşmak ve yazdığımız yazı ile olayları, 
konuları kendi açımızdan değerlendirmek çok 
önemli ve güzel bir duygu. Bu güzel duyguyu 
yaşamak için her gazeteci haberi öncelikle ken-
disi vermek ister. Yazar olarak bizim yaptığımız 
eğitim işidir aslında. Konuları değerlendire-
rek okuyucu ile paylaşmak, dağarcığımızda 
bulunan bilgileri diğer insanlara iletmek bizleri 
mutlu kılmaktadır. Her yazar bu mutluluğu 
okuyucusu ile beraber yaşamak ister. Öğretme-
nin veya hocanın bilgi ile donatmaya çalıştığı 
öğrencileri ile mutluluk paylaşımı gibi bir şey 
bu… İnsanlar eserleri ile yazarlar da yazdıkları 
ile yaşarlar.

Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Yazmak, duygu ve düşünceleri ifade et-
menin yollarından biridir. Yazar, öncelikle çok 
okuyan, düşünen ve kendi kendine konuşan in-
sandır. Yazı yazmak eylemdir, önemli bir faali-
yettir, aynı zamanda insanın kendisini bulması, 
kendisini anlatmasıdır. Düşündükleriniz, hisset-
tikleriniz ancak yazdıklarınızla vücut bulur ve 
diğer insanlara ulaşır. Yazmak, gizemli, tutkulu 
bir iştir. Yazmaya alışan kolay kolay bundan 
kurtulamaz. Yazmak bu yüzden tutkulu bir 
aşka benzer. Okumak insanı olgunlaştırır, insa-
na yükleme yapar,  yazmak ise o yüklenen duy-
gu ve düşüncenin diğer insanlara ulaşmasını 
sağlar. Kişinin kıymeti, değeri, fikri, düşüncesi 
yüreğinde gizlidir. Onu kalemin ucuna getiren 
ve açığa vuran yazmaktır. Onun için yazmayı 
öğrenmek, okumayı ve düşünmeyi öğrenmek-
ten geçer. Yazmak önemli bir sanattır. Bu sanat 
okumakla, düşünmekle ve hayatı incelemekle 
kazanılır. Yazar, ölümünden sonra geride ne bı-
raktığının bilinmesi için yazan kişidir. Onun için 
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hak kazanan Gazeteci-Yazar Salih Sedat Ersöz, 
gazetecilik mesleğine ilişkin açıklamalarda 
bulundu. “Bana göre gazeteci; Haberleri dürüst, 
doğru, etik, ahlaki kurallara uygun ve tarafsız 
bir şekilde araştırma, belgeleme, yazma ve 
kamuoyuna sunma ile görevli meslek erbabına 
verilen unvandır” diyen Ersöz, gazetecinin ilk 
işinin iyi insan olmak, insanın değerini ve de-
ğerlerini koruyacak bir kişi olmaya çalışmak ve 
kendisini insandan sorumlu duymak olduğunu 
söyledi. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
1956 Konya doğumluyum. İlk, Orta, Lise 

ve Yüksek Okul tahsilimi Konya’da yaptım. Son 
olarak Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyo-
loji Bölümünden mezun oldum. Sırasıyla; Gaze-
tecilik, Öğretmenlik, Konya İl Kültür Müdürlü-
ğü, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcılığı ve Daire Başkanlığı görevlerinde 
bulundum. 16 Mart 2020 tarihinde kendi 
isteğimle emekli oldum. Şu anda Konya’da ya-
yımlanan YENİ GÜN Gazetesinde köşe yazarlığı 
ve KON TV’de de program yapım ve sunuculu-
ğu yapmaktayım. Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesi ve İlim Yayma Cemiyeti Konya Şubesi 
Denetim Kurulu Üyesi ve Konya STK Platformu 
Danışma Kurulu Üyesiyim. Yayımlanan biri şiir 
kitabı olmak üzere toplam 6 kitabım mevcuttur. 
Evliyim 4 çocuk, 8 torun sahibiyim. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Gazeteciliğe ve yazarlığa fiilen 1978 yılında 

Türkiye’de Yarın Gazetesinde başladım. Türki-
ye’de Yarın Gazetesi Milli Selamet Partisi’nin 
yayın organı idi. Gazetenin sahibi de MSP İl 
Başkanı merhum Ali Güneri abimizdi. Ben de 
MSP Gençlik Kollarında görevli idim. Babam 
da MSP İl Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü 
idi. Babam zaman zaman parti çalışmaları için 
ilçelere veya diğer illere gidince partinin basın 
bildirilerini ben yazardım. Bir gün Ali abi beni 

çağırarak “Salih gazeteye güvenilir bir elemana 
ihtiyaç var, gazetede çalışır mısın?” diye sordu. 
Ben de kabul ettim. Böylece gazeteciliğe adım 
atmış oldum. Asında yazarlık hayatımın başlan-
gıcı Ortaokul öğrenciliğim yıllarına kadar uzanır. 
Ortaokul öğrencisi iken, Milli Eğitim Müdürlü-
ğü’nce düzenlenen kompozisyon yarışmasına 
katıldım. Yarışmanın konusu yaşadığımız ve 
bizce önemli olan bir anımızı yazmamız idi. Be-
nim ilkokula başlamam biraz problemli olmuştu. 
Ben de bu yarışmaya ilkokula başlama anımı 
yazarak katıldım. Yazım birincilik kazandı. Daha 
sonra lise öğrencisi iken Yeni Konya gazetesi 
tarafından düzenlenen Mevlâna konulu şiir 
yarışmasına katıldım. Bu yarışmada da birincilik 
kazandım. Yazımın ve şiirimin gazetelerde ya-
yımlanması, kitap okumaya olan aşırı düşkünlü-
ğüm ve babamın da yazar olması beni yazarlığa 
iten amiller oldu. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik; Yaşanan bir olayı ya da merak 
edilen bir konuyu araştırıp, objektif bir şekilde 
kitlelere ulaştıran basın mesleğidir. Genel an-
lamıyla gazetecilik; Adliye, kültür - sanat, spor 
gibi branşlara ayrılmakla birlikte tüm alanlarla 
ilgili haber kaleme alan gazetecilerin ve meslek 
profesyonellerinin yer aldığı önemli bir meslek, 
önemli bir sektördür.  Gazetecinin; Basın 
bültenlerini ve haber ajansı akışlarını okumak, 
takip etmek ve önem arz eden toplantılara 
katılmak, önemli haberleri ortaya çıkarmak için 
araştırma yapmak, veri toplamak, doğrulamak 
ve yorumlamak, toplumun genelini ilgilendiren 
olayların gerçekleştiği mekânlarda bulunarak 
gelişmeleri takip etmek, röportajlar yapmak, son 
dakika gelişmelerini takip etmek, birçok top-
lumsal ve mesleki grupla iletişim halinde olmak 
gibi önemli görevleri vardır. 

Gazetecilik anlamında ne tür çalışmalar 
yaptınız? Hangi kurum ve kademelerde 
görevlerde bulundunuz?

Gazeteci olarak yukarıda anlatmaya çalış-

tığım gazetecinin özellikleri ve bir gazetecinin 
yapması gereken görevler bağlamında ne 
gerekiyorsa tamamını yapmaya çalıştım. Basın 
toplantılarına katılma, haber yapma, haber içe-
riklerini yazma, bilhassa siyasi olayları yorumla-
ma, mizanpaj yapma, çeşitli sayfalar hazırlama, 
haber için gerek resmi makamlar gerekse özel 
kurumlara ziyaretler yapma, röportajlar yapma, 
günlük olayları yorumlama, köşe yazısı yazma 
gibi bütün görevleri yerine getirmeye çalıştım. 
Hatta bu görevlerin yanında gazetenin maddi 
olarak ayakta kalmasına yardımcı olmak için 
reklam temin etme çalışmalarına da katıldım. 4 
yıl süren fiili gazetecilik ve 43 yıldır devam eden 
yazarlık hayatım var. Gazeteciliğe muhabir ola-
rak başladım daha sonra haber müdürü olarak 
görev yaptım. Her iki görevde de gazetecilik 
bağlamında ne gerekiyorsa hepsini yaptım. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Bana göre gazeteci; Haberleri dürüst, doğru, 

etik, ahlaki kurallara uygun ve tarafsız bir şekil-
de araştırma, belgeleme, yazma ve kamuoyuna 
sunma ile görevli meslek erbabına verilen 
unvandır. Gazetecinin ilk işi iyi insan olmak, 
insanın değerini ve değerlerini koruyacak bir 
kişi olmaya çalışmak ve kendisini insandan so-
rumlu duymaktır. İkinci işi de işini iyi yapmak-
tır. Gazetecinin işi halkın doğru bilgilenmesini 
sağlamaktır.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Her sektörün olduğu gibi gazetecilik sektö-
rünün de problemleri var. Bana göre en büyük 
problem gazeteciler üzerinde uygulanan baskı-
dır. Baskı bugünün problemi değil tabi. Geçmiş 
dönemlerde bilhassa darbe dönemlerinde gaze-
teciler üzerinde büyük baskılar uygulanmıştır. 
Bunun en son örneğini 28 Şubat döneminde 
gördük. O dönemde gazeteciler büyük oranda 
darbecilerin basın tetikçisi olarak kullanıldılar. 
Benim gazetecilik yaptığım dönemde de 12 
Eylül 1980 darbesini yaşadık. O darbe döne-
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minde de aynı baskıyı bizde gördük. Gazeteler 
her gün büyük bir sansüre tabi tutuluyor, 
tarafsız gazetecilik yapılamıyor, ancak darbeci 
zihniyetin müsaade ettiği haberler yapılabili-
yordu.  Diğer yandan bilhassa köşe yazıları ile 
ilgili davalar açılması, yazı ve haber sebebiyle 
ağır cezalar verilmesi de baskının diğer bir 
versiyonudur. Merhum babamın bir yazıdan 
dolayı 1 ay hapis yatması ve verilen 40 aylık 
cezanın paraya çevrilmesi de bunun bir örne-
ğidir. Bazı basın toplantıları için akreditasyon 
uygulaması da gazeteciler arasında yapılan bir 
ayrıcalıktır ki bu da bir problem olarak kendini 
göstermektedir. Bazı olaylar için uygulanan 
yayın yasağı da gazeteciliğin önemli sorunları 
arasında sayılabilir. Bu durum halkın haber 
alma özgürlüğünü kısıtlamakta ve gazetecilerin 
görevini yapmasını engellemektedir. Bunlardan 
farklı olarak bilhassa Anadolu’da görevlerini 
yapmaya çalışan gazetelerin ve gazetecilerin 
yaşadığı maddi zorluklar da bu sektörde görev 
yapanların önemli bir problemidir. 

Bir gazeteci veya yazar olmak için 
ne tür çalışmalar yapılmalı? Ya da hangi 
vasıfl ara sahip olunmalı? 

İyi bir gazeteci; Karmaşık meseleleri hızlı 
bir şekilde kavrayabilme ve bunları basit, özlü 
bir dille açıklayabilme, iyi bir gözlem ve analiz 
yapma kabiliyeti sergileme, mükemmel bir söz-
lü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmak, yo-
ğun stres altında çalışabilmek, gece ve gündüz 
yani günün her saatinde uzun süreler çalışabil-
mek ve ahlaki kurallara uygun davranmak gibi 
özelliklere sahip olmalıdır. Yazarlığın da bazı 
özellikleri vardır. Öncelikle yazmak için istek, 
heyecan ve sevgi olmalıdır. Bir insan yemek 
için nasıl ihtiyaç hissediyorsa yazmak içinde 
ihtiyaç hissetmelidir. Yazmak insanın içinden 
gelen bir duygudur. Zorla olmaz. Yazmak için 
bir iddianız olmalıdır. İddiası olmayan insanlar 
yazamazlar. Zorlayarak yazmaya başlasalar bile 
kısa zaman sonra iddialı konular bulamaya-
cakları için yazarlıkları uzun sürmez. Yazarak 
bir sorumluluk taşıyorsunuz. Yazar yazısıyla 
sorumluluk üstlenmektedir. Bu sorumlu-
luk okuyucusuna, topluma ve hatta gelecek 
kuşaklara aktarılan bir sorumluluktur. Bu hissi 
taşıyan yazarlar yazdıkları her cümlenin hatta 
her kelimenin hesabını vermek durumundadır-
lar.  Yazmak zihinsel bir boşalmadır. Zihniniz 
doluysa eliniz kaleme veya klavyeye gider. Boş 
ise ne yazacaksınız? Nasıl ki bardak dolmadan 
boşalmazsa, beyin de yeterli bilgiyle dolarsa 
gerekli boşalmayı sağlayabilir. Bu da okuyarak 
ve yazarak gerçekleşir. Okuyarak dolan zihin 
yazarak boşalmaktadır. Yazarlık aynı zamanda 
bir yetenektir. Bu yeteneği geliştirmek için 

okumanın yanında, hayatla içli dışlı olmak yani 
hayattan kopmamak, gözlem yapmak, edebiyat, 
sanat ve tarih dergilerini takip etmek, yine bu 
konularla ilgili görselleri de takip etmek gerek-
mektedir. Yazmak aynı zamanda bir sanattır. 
Yazmak, Edebiyatın ayrılmaz bir parçasıdır. Dil 
de edebiyatın temel taşıdır. Dil olmadan, edebi-
yatta olmaz, yazmak da gerçekleşemez. Onun 
için yazmanın temel vasfı öncelikle dili geliş-
tirmektir. Yazmak bir ahenktir, hiç eksilmeyen 
bir duygudur, düşüncedir, geleceğe yönelik bir 
umuttur. Kısaca yazmak hayattır. 

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı getirmek 
nasıl bir duygu? 

Kimsenin bilmediği bir konuyu kamuoyu 
ile paylaşmak ve yazdığımız yazı ile olayları, 
konuları kendi açımızdan değerlendirmek çok 
önemli ve güzel bir duygu. Bu güzel duyguyu 
yaşamak için her gazeteci haberi öncelikle ken-
disi vermek ister. Yazar olarak bizim yaptığımız 
eğitim işidir aslında. Konuları değerlendire-
rek okuyucu ile paylaşmak, dağarcığımızda 
bulunan bilgileri diğer insanlara iletmek bizleri 
mutlu kılmaktadır. Her yazar bu mutluluğu 
okuyucusu ile beraber yaşamak ister. Öğretme-
nin veya hocanın bilgi ile donatmaya çalıştığı 
öğrencileri ile mutluluk paylaşımı gibi bir şey 
bu… İnsanlar eserleri ile yazarlar da yazdıkları 
ile yaşarlar.

Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Yazmak, duygu ve düşünceleri ifade et-
menin yollarından biridir. Yazar, öncelikle çok 
okuyan, düşünen ve kendi kendine konuşan in-
sandır. Yazı yazmak eylemdir, önemli bir faali-
yettir, aynı zamanda insanın kendisini bulması, 
kendisini anlatmasıdır. Düşündükleriniz, hisset-
tikleriniz ancak yazdıklarınızla vücut bulur ve 
diğer insanlara ulaşır. Yazmak, gizemli, tutkulu 
bir iştir. Yazmaya alışan kolay kolay bundan 
kurtulamaz. Yazmak bu yüzden tutkulu bir 
aşka benzer. Okumak insanı olgunlaştırır, insa-
na yükleme yapar,  yazmak ise o yüklenen duy-
gu ve düşüncenin diğer insanlara ulaşmasını 
sağlar. Kişinin kıymeti, değeri, fikri, düşüncesi 
yüreğinde gizlidir. Onu kalemin ucuna getiren 
ve açığa vuran yazmaktır. Onun için yazmayı 
öğrenmek, okumayı ve düşünmeyi öğrenmek-
ten geçer. Yazmak önemli bir sanattır. Bu sanat 
okumakla, düşünmekle ve hayatı incelemekle 
kazanılır. Yazar, ölümünden sonra geride ne bı-
raktığının bilinmesi için yazan kişidir. Onun için 
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geride hoş bir seda bırakmak istiyorsak dünya 
ve ahiret için faydalı şeyler yazmamız gerekir. 
Yazar, söyleyecek bir şeyi olduğuna inanan 
kişidir. Ancak kalbi, gönlü, ruhu dolu olanlar 
yazabilir. Bunlar boşsa yazacak bir şey de yok 
demektir.  Ancak yazıya geçmiş düşüncelerin 
değeri vardır. Yazılmamış, kayda geçmemiş, 
kafada, beyinde gizli kalmış düşünceler boş 
çırpınmalardan ibarettir ve hiç kimseye faydası 
yoktur. İnsanlığa faydalı olmak, bizden sonraki 
nesillerimize bir şeyler bırakmak istiyorsak yaz-
mak gerekir. Yazarlar, yazdıklarından sorumlu-
durlar. Bu sorumluluk yazar öldükten sonra bile 
devam eder. Bu sorumluluk sadece dünyaya 
müteallik değil aynı zamanda ahiret hayatına da 
mütealliktir. Bir eser meydana getirirken, yazar-
larda bu sorumluluk duygusu hâkim olmalıdır. 
Sorduğunuz bu soruya siz neden yazıyorsunuz? 
Sorusunu da eklersek şöyle cevap verebilirim. 
İnsan maddi ve manevi yönden kazanmak için 
yazar. Ben manevi yönden kazanmak için yazı-
yorum. Duygu ve düşüncelerimi paylaşmak, var 
olduğumu göstermek, okumak kadar yazmanın 
da bir ihtiyaç olduğuna inandığım için yazıyo-
rum. Kalıcı olmak, geleceğe iz ve eser bırakmak, 
böylece amel defterimizin kıyamete kadar açık 
kalacağına inandığım için yazıyorum. Yıllarca 
hatırlanmak, gelecek nesillerimize ismimi, 
fikirlerimi ve eserlerimi taşımak için yazıyorum. 
Yazdıklarımdan bir kişinin bile faydalandığını, 
istifade ettiğini görmekten ve duymaktan büyük 
mutluluk duyduğum için yazıyorum. Diğer 
insanlarla bir gönül köprüsü oluşturabilmek için 
yazıyorum.

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını nasıl 
değerlendirirsiniz? 

İnternet ve Sosyal medyanın gazeteciliği ve 
buna paralel olarak köşe yazılarını olumsuz et-
kilediğini net olarak söyleyebilirim. Zaten dünya 
ülkeleri arasında okuma oranı olarak gerilerde 
bir ülkeyiz. Hal böyleyken bir de insanımızın in-
ternet ve sosyal medya hastalığına tutulduğunu 
görmek bizleri oldukça üzmektedir. Ama şunu 
da söylemek gerekir. Gazete haberlerini ve köşe 
yazılarını internet üzerinden takip eden bir kitle 
de mevcuttur. Hangi şart içinde olursak olalım, 
biz görev kabul ettiğimiz yazmaya Allah imkân 
ve fırsat verdikçe devam edeceğiz.

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme 
gibi bir görevinin olduğunu düşünür 
müsünüz? Bu açıdan bakılınca Konya 
ve Türkiye’deki medya sektörü ve 
kalemleri millilik konusunda nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Gazeteci ve yazarın toplumu doğru yönlen-
dirme ve doğruya sevk etmek gibi bir görevi 
vardır tabi ki.  Doğrulukla millilik birbirine 
paralel iki önemli kavramdır. Gazeteci ve yazar 
topluma ne kadar doğru bilgi verirse o kadar 
millilik hasleti yüklemiş olur. Doğru bilgi ver-
mek ve okuyucuyu milli duygular ile bezemeye 
çalışmak Vatanını seven her gazeteci ve yazarın 
gayesi olmalıdır. Ama ne yazık ki ülkemizde 
gayrı milli yapıda gazetecilerin ve yazarların 
olduğu gerçeği de son derece üzücüdür. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını 
kısaca anlatabilir misiniz?

Ogünlerde bir günün gazetesini hazırlayıp 
basım için matbaaya teslim ettikten sonra ilk 
örneğini görmek için mutlaka beklerdik. Çünkü 
o tarihlerde bugün hayatın her safhasına girmiş 
olan Bilgisayar tekniği yoktu. Haber başlıkları 
metal puntolarla harf harf elle hazırlanır, haber 
içi yazılar ve makalelerin dizgisi bugüne göre 
oldukça ilkel makinelerde yapılır ve baskıya ve-
rilirdi. Gazete önce bir adet basılır ve bu örnek 
gazete incelenir, tashihi yapılır daha sonra seri 
basıma geçilirdi. Bu örnek gazetenin incelenip 
tekrar basıma gönderilmesi için geç saatlere 
kadar beklememiz gerekiyordu. Ancak sabah 
okuyucuya ulaşacak olan gazetenin son şeklini 
elimize alınca bütün yorgunluğumuz bir anda 
gider ve büyük bir mutluluk, sevinç ve gururla 
evimizin yolunu tutardık. Refikimiz olan diğer 
gazeteleri de yakından takip eder, o gazetelerde 
yayınlanan haber ve yazıları dikkatlice okur, 
gazetemiz ve davamız aleyhine bir husus gö-
zümüze çarparsa anında cevap vermeyi görev 
bilirdik. Benim de en çok sevdiğim aleyhimizde 
yayınlanan yazılara cevap yazmak idi. Günün 
birinde MSP Genel Başkanı Prof. Necmettin 
Erbakan’ın Ankara’da düzenlediği basın toplan-
tısına henüz mesleğe yeni başlamış bir gazeteci 
olarak ülkemizin oldukça ünlü gazetecileri ile 
birlikte katılmam beni hayli heyecanlandırmıştı. 
Toplantıda Yavuz Donat ile yan yana oturmuş 
ve Erbakan hocaya bir de soru yöneltmiştim. 
Basın Toplantısı haberini telefonla gazetemize 
bildirdim ve bu haber İstanbul basını ile aynı 
gün bizim gazetede de yayınlanmıştı. Bu olay 
gazeteciliğe başladığım ilk yıl içinde cereyan 
etmiş ve benim bu mesleği sevmeme vesile 
olmuştu. Gazeteciler Cemiyetinin düzenlediği 
yarışmalardan kazandığım 2 adet ödül belgesini 
hâlâ saklamaktayım. Biri mizanpaj dalında, 
diğeri de haber dalında olmak üzere 2 ayrı özel 
ödüle layık görülmem beni çalışmalarımda 
daha da kamçılamıştı. Bir gece gazete idari 
bürosuna yani bizim çalıştığımız binaya atılan 
patlayıcı maddenin etkisi ile gazete binasında 
oluşan büyük hasarı ve bu olaydan sonra çıkan 

ilk nüshada manşete attığımız ‘Susturamazsı-
nız’ başlığını unutamam. 12 Eylül 1980 askeri 
darbesinin sabahı sokağa çıkma yasağı varken, 
evden gazeteye gelinceye kadar askerler tara-
fından 4-5 yerde durdurulduğum, her defa-
sında gazeteci kartımı göstererek geçtiğim ve 
o günden itibaren sansüre tabi tutulduğumuz 
için çok daha dikkatli davranmaya çalıştığımız, 
buna rağmen birkaç gün yayınlanmama cezası 
aldığımız da unutulmaz hatıralarım arasında 
yer almaktadır. Gazeteci olarak hem 1980 
öncesinin siyasi özgürlüğün ve hareketliliğin 
zirveye çıktığı günleri hem de 1980 sonrasının 
siyasete, basına ve düşünceye yönelik baskı 
dolu günlerini yakından müşahede etme imkanı 
buldum. Siyaset erbabı ile askeri ve mülki 
amirlerle, şehrimizin önde gelen zevatı ile yakın 
temaslarımız oldu. Parti Genel Başkanlarının 
seçim otobüsleri ile birkaç gün süren ilçe gezile-
rine katıldım. Bu arada mesleğin zorluklarını da 
gördüm ve yaşadım. 

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Yazar olmak isteyen gençler öncelikle 
okumalıdırlar. Çok okumaları gerekir. Okumaya 
vakit bulamayan yazar olamaz. Yazar olmak 
isteyen kişi beynini doldurmalıdır. İyi bir yazar 
iyi bir araştırmacıdır aynı zamanda. Bir konuyu 
yazarken hafızasındaki bilgilerle yetinmez. Her 
zaman değişik bilgilerle yazısını zenginleştirir. 
Bunun için de araştırması gerekir. Yazarın 
kendi toplumunu iyi tanıması ve toplumun 
dertlerini, sıkıntılarını, problemlerini dert edin-
mesi ve çözüm yolları bulması gerekir. Yazar 
olmak isteyen kişinin bir iddiası olması gerekir. 
Bir iddiası olmayandan yazar olmaz. Yazarın, 
kullandığı dilini iyi bilmesi şarttır. Bir kişinin 
iyi bir yazar olabilmesi için empati duygusu-
nun gelişmiş olması lazım. Başkasının yerine 
kendini koyamayan insanın iyi bir yazar olması 
pek mümkün değil. Ayrıca iyi bir yazar olmanın 
yolu, dinlemekten, gezmekten, konuşmaktan, 
not almaktan ve paylaşmaktan geçer. Bütün 
bunlardan sonra da yazmak gerekir. Eline kale-
mi alıp yazmaya ya da bilgisayarın başına geçip 
klavyenin tuşlarına vurmak gerekir. Yılmadan, 
bıkmadan, usanmadan yazmak gerekir. İlk yaz-
dığınız ve beğenmediğiniz yazılar sizi yazmak-
tan vazgeçirmemelidir. Gazeteci olmak isteyen 
gençler de yukarıda izah ettiğim şekilde iyi bir 
gazeteci olmanın yollarını araştırmalı ve iyi 
bir gazeteci olmak için gayret etmeli, gayeleri, 
hedefleri bu yönde olmalıdır. 

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür 

ederim.

Konya gazetelerine Çumra muhabirliği 
yapan şair Uğur Köfe, dikkat çeken açık-
lamalarda bulundu. 1983 yılında Lise-

den mezun olduktan sonra kültür, sanat ve edebiyat 
dergilerine yoğunlaştığını, bu durumun kendisini 
gazetecilik mesleğine ittiğini dile getiren Köfe, Çum-
ra’da ilk Konya gazetesi bürosu açarak, faaliyetlerini 
başarıyla sürdürdü. O dönemde gazeteciliğin zor 
olduğuna dikkat çeken Köfe, buna rağmen mesleği 
titizlikle icra ettiklerini söyledi.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
29 Kasım 1968 yılında Çumra’nın merkezinde 

Bardakçı mahallesinde doğdum. Babamın muha-
sebeci olması nedeniyle evimizde daktilo vardı ve 
benim kâğıtla, yazıyla tanışmam erken yaşlarda 
oldu. İlkokul 3. sınıfta teneffüste arkadaşım Fikret 
bana bir kâğıt verip okumamı istedi. Bir şiir yazılıydı 
ve çok hoşuma gitti. O gün “Ben de şiir yazacağım” 
dedim. Cumhuriyet Ortaokulunda Türk Dili ve 
Edebiyatı Kolu üyesiydim ve bu yıllarda şiir yazmaya 
başladım. Çumra Ticaret Lisesinde, Okulun Kül-
tür-Sanat ve Edebiyat Programlarını ben hazırlıyor-
dum. Okulunu temsilen katıldığım yarışmalarda 
dereceler elde edince popüler oldum. İsmi diğer 
okullarda da anılmaya başlandı. Lise yıllarımdan 
itibaren Çumra Postası gazetesinde köşe yazılarım 
ve güncel makalelerim yayımlandı. Şiirle ilgim 
neredeyse yazmayı öğrenmemle aynı yıllara rastlar. 
Nitekim ilk yazılarım da şiirlerimdi

Gazetecilik hayatınız nasıl başladı?
1983 yılında Liseden mezun olur olmaz kültür, 

sanat ve edebiyat dergilerine yoğunlaştım. Genç 
Kardelen, Kırağı ve Güneysu dergilerinde şiir ve 
yazılarım yayımlandı. Yazmakla bu kadar hemhal 
olunca gazetecilik mesleği de ilgimi celp etti. Bir 
Konya seyahatimde Türkiye’de Yarın gazetesini 
ziyaret edip Çumra’da gazetecilik yapmak istediğimi 
söyledim. Bana Çumra muhabirliği görevi verir-
ken haberciliğin kurallarını da anlattılar. Güncel 
haberlerin yanında araştırma-inceleme yazılarım da 
gazetede yer buldu. Çumra bürokrasisinin yanında 
halkla da bu vesile ile aramda güçlü bir bağ oluştu.

Çumra’ya ilk Konya gazetesi bürosunu da 
siz açtınız değil mi?

Evet,. Zaman içerisinde Türkiye’de Yarın’da 
kadro değişimi yaşanınca ben de kendimce bir de-
ğişiklik ihtiyacı hissettim. Bu süreçte Konya Postası 
bana daha sıcak bir yaklaşım gösterdi ve kurum 
değiştirmeye karar verdim. Patronumuz Süleyman 
Alagöz, Yazı İşlerimiz Orhan Samur’du. Çumra’da 
ilk defa bir Konya’da yayınlanan bir gazetenin 
bürosunu açtık. Hem de görkemli bir tören yaptık; 
Kaymakam’dan Belediye Başkanlarına kadar herkes 
katıldı.

Konya Postası’nda uzun bir gazetecilik serüveni 
yaşadım. Aktüel ve siyasal haberlerin yanında spor-
da da gündemin nabzını tutuyorduk. Bütün bunların 
yanında, benim için çok değerli olan, edebiyat 
sayfasında şiirlerim de yayımlanıyordu. Bu benim 
için bir rütbe idi.

Sadece yazmakla kalmıyor, gazeteye ilan ve 
reklam katkısı da sağlarken, ilçe içi gazete satışıyla 
reklamlardan gelir de elde ediyordum. Belki bir 
merkez muhabirinden daha çok çalışıyordum, zira 
onlar sadece haber peşindeyken ben hem abone, 
hem dağıtım, hem reklam hem de haberlerle uğra-
şıyordum.

Zamanla Konya Postası’nda da değişimler 

yaşandı ve benim yolum Yeni Meram’la kesişti. 
Büro açmadık ama ilçe temsilcisi olarak haberlere 
yoğunlaştık. O sırada ilk şiir kitabımın Trabzon Sür-
mene’de ikinci baskısının yapılması benim içim hem 
büyük mutluluk getiren bir sürpriz oldu. Bu sırada 
İstanbul’da haftalık yayınlanan Vahdet gazetesinin 
de ilçe temsilciliğini yaparak ulusal gazete tecrübesi 
yaşadım.

Esnaflık, gazetecilik ve yazarlığı tek koltukta 
nasıl birleştirdiniz?

Kâğıda olan aşkım beni kitap-kırtasiye dükkânı 
açmaya yönlendirdi. Yıllardır Çumra’da bu sektörde 
hizmet veriyorum. Muhabirlik yıllarım çok geride 
kalsa da Çumra 26 Haziran gazetesinde Memle-
ket isimli köşemde haftalık yazılar kaleme almaya 
devam ediyorum.

Kitaplarınıza dair bilgiler verir misiniz?
İlk şiir kitabım “Sensizliği Andım Yine” 1991 yı-

lında yayınlandı. Bugüne kadar 8’i şiir, 2’si deneme, 
1’i özlü sözler olmak üzere 11 kitabımı okurlarıma 
armağan ettim.

Şiir Kitaplarım; Sensizliği Andım Yine (1991 
Çumra Yenigün Kitabevi), Buruk Sevinçlere Ağlar-
sın, Nemli kalbim Ilık Sevdam Nereye, Evet Sevda, 
Sesler Renklerle Söyleşti Ben İklimimde Seyrettim, 
Yalnızlığın Siyah Buğusu, Gölgeler Şehir kurar, 
Rüzgâr ve Su.

Deneme Kitaplarım; Aşk İklimi Günlüğü, İnsan 
Atlası, 

Özlü Sözler Kitabım; Muarrifinden Özlü Sözler.

Muhabirlik döneminizi anlatır mısınız; 
bugünden farklı ne vardı?

Bizim muhabirlik dönemimizin farklı bir lezzeti 
ve kendine özgü zorlukları vardı. Lezzeti; haberi 
bütün ayrıntılarına kadar yaşıyor, adeta iliklerimizde 
hissediyorduk. Zorluğu; haber materyallerine erişme 
imkânımız kısıtlıydı. Siyah beyaz bir makara film 
bulmak bile zaman zaman imkânsız olabiliyordu. 
İlçede filmi tab ettireceğimiz bir laboratuvar bile 
yoktu. Ve çektiğimiz filmi, yazdığımız haberi gazete-
ye ancak posta ile ya da otobüsle gönderebiliyorduk. 
Haberin her bir adımı bin bir zahmetti ama ertesi 
gün ya da ulaşıma göre birkaç gün sonra sayfada 
haberimizi görünce ruhumuza dinginlik çökerdi. 
Mesul olduğumuz iş bizim memnuniyetimiz olurdu.

Gazetecilikteki teknolojik değişim hakkında 
ne düşünüyorsunuz?

Bugün internet gazeteciliği aldı başını yürüdü. 
Bakıyorum; dokunmadan, duygunun olmadığı 
haberler sunuluyor okuyucuya… İnsan üzülüyor. Bu 
kolaylıkların sonu yok gibi duruyor. Bizim zamanı-
mızda da zorlukların sonu yok gibi görünüyordu. 

Meslek örgütleriyle ilgi ve ilişkiniz nasıl?
Mesleği icra ettiğim dönemlerde Konya Gaze-

teciler Cemiyetine üye olmuştum. Aktif muhabirliği 
bırakınca üyeliğim düşürülmüş. Ama 18 yıldır Türki-
ye Yazarlar Birliği Konya Şubesine üyeyim ve Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği kitap fuarında 
açtıkları stantta bize de yer vererek onore ettiler. 
Gazetecilik mesleğine saygı benim başarımdır.

Bugünün gazeteciliğine dair neler 
söyleyebilirsiniz?

Şimdiki gazeteci arkadaşlar bize göre imkân 
ve materyal açısından çok şanlılar… Bırakın filmi, 
fotoğraf makinasına bile ihtiyaçları kalmadı; akıllı 
telefonlar o işi görüyor. Film bitti derdi yok; net mi 
flumu endişesi taşımak yok, olmadıysa sil bir daha 
çek. Haberi zarflayıp otobüse koşturma derdi yok;  
bilgisayarda, hatta telefonda birkaç tuşa dokunarak 
gönder.

Hayat nasıl devam ediyor?
Kendimi yayıncılığa motive ettim. 2001 yılında 

Çumra’nın ilk marka yayınevini kurdum. 2013’te 
altı adet seri kitap yayımladım.  Yayınevi kurduğu-
mu söyledim ama bu işler öyle kolay yürümüyor. 
Şu anda yayına hazır 27 adet şiir kitabım basılmayı 
bekliyor.

HABERI ILIKLERIMIZDE HISSEDERDIK

Çumra’da gazetecilik mesleğini başarıyla yapan Uğur Köfe, “Bizim muhabirlik 
dönemimizin farklı bir lezzeti ve kendine özgü zorlukları vardı. Lezzeti; haberi bütün 

ayrıntılarına kadar yaşıyor, adeta iliklerimizde hissediyorduk” dedi

UĞUR KÖFE
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geride hoş bir seda bırakmak istiyorsak dünya 
ve ahiret için faydalı şeyler yazmamız gerekir. 
Yazar, söyleyecek bir şeyi olduğuna inanan 
kişidir. Ancak kalbi, gönlü, ruhu dolu olanlar 
yazabilir. Bunlar boşsa yazacak bir şey de yok 
demektir.  Ancak yazıya geçmiş düşüncelerin 
değeri vardır. Yazılmamış, kayda geçmemiş, 
kafada, beyinde gizli kalmış düşünceler boş 
çırpınmalardan ibarettir ve hiç kimseye faydası 
yoktur. İnsanlığa faydalı olmak, bizden sonraki 
nesillerimize bir şeyler bırakmak istiyorsak yaz-
mak gerekir. Yazarlar, yazdıklarından sorumlu-
durlar. Bu sorumluluk yazar öldükten sonra bile 
devam eder. Bu sorumluluk sadece dünyaya 
müteallik değil aynı zamanda ahiret hayatına da 
mütealliktir. Bir eser meydana getirirken, yazar-
larda bu sorumluluk duygusu hâkim olmalıdır. 
Sorduğunuz bu soruya siz neden yazıyorsunuz? 
Sorusunu da eklersek şöyle cevap verebilirim. 
İnsan maddi ve manevi yönden kazanmak için 
yazar. Ben manevi yönden kazanmak için yazı-
yorum. Duygu ve düşüncelerimi paylaşmak, var 
olduğumu göstermek, okumak kadar yazmanın 
da bir ihtiyaç olduğuna inandığım için yazıyo-
rum. Kalıcı olmak, geleceğe iz ve eser bırakmak, 
böylece amel defterimizin kıyamete kadar açık 
kalacağına inandığım için yazıyorum. Yıllarca 
hatırlanmak, gelecek nesillerimize ismimi, 
fikirlerimi ve eserlerimi taşımak için yazıyorum. 
Yazdıklarımdan bir kişinin bile faydalandığını, 
istifade ettiğini görmekten ve duymaktan büyük 
mutluluk duyduğum için yazıyorum. Diğer 
insanlarla bir gönül köprüsü oluşturabilmek için 
yazıyorum.

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını nasıl 
değerlendirirsiniz? 

İnternet ve Sosyal medyanın gazeteciliği ve 
buna paralel olarak köşe yazılarını olumsuz et-
kilediğini net olarak söyleyebilirim. Zaten dünya 
ülkeleri arasında okuma oranı olarak gerilerde 
bir ülkeyiz. Hal böyleyken bir de insanımızın in-
ternet ve sosyal medya hastalığına tutulduğunu 
görmek bizleri oldukça üzmektedir. Ama şunu 
da söylemek gerekir. Gazete haberlerini ve köşe 
yazılarını internet üzerinden takip eden bir kitle 
de mevcuttur. Hangi şart içinde olursak olalım, 
biz görev kabul ettiğimiz yazmaya Allah imkân 
ve fırsat verdikçe devam edeceğiz.

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme 
gibi bir görevinin olduğunu düşünür 
müsünüz? Bu açıdan bakılınca Konya 
ve Türkiye’deki medya sektörü ve 
kalemleri millilik konusunda nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Gazeteci ve yazarın toplumu doğru yönlen-
dirme ve doğruya sevk etmek gibi bir görevi 
vardır tabi ki.  Doğrulukla millilik birbirine 
paralel iki önemli kavramdır. Gazeteci ve yazar 
topluma ne kadar doğru bilgi verirse o kadar 
millilik hasleti yüklemiş olur. Doğru bilgi ver-
mek ve okuyucuyu milli duygular ile bezemeye 
çalışmak Vatanını seven her gazeteci ve yazarın 
gayesi olmalıdır. Ama ne yazık ki ülkemizde 
gayrı milli yapıda gazetecilerin ve yazarların 
olduğu gerçeği de son derece üzücüdür. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını 
kısaca anlatabilir misiniz?

Ogünlerde bir günün gazetesini hazırlayıp 
basım için matbaaya teslim ettikten sonra ilk 
örneğini görmek için mutlaka beklerdik. Çünkü 
o tarihlerde bugün hayatın her safhasına girmiş 
olan Bilgisayar tekniği yoktu. Haber başlıkları 
metal puntolarla harf harf elle hazırlanır, haber 
içi yazılar ve makalelerin dizgisi bugüne göre 
oldukça ilkel makinelerde yapılır ve baskıya ve-
rilirdi. Gazete önce bir adet basılır ve bu örnek 
gazete incelenir, tashihi yapılır daha sonra seri 
basıma geçilirdi. Bu örnek gazetenin incelenip 
tekrar basıma gönderilmesi için geç saatlere 
kadar beklememiz gerekiyordu. Ancak sabah 
okuyucuya ulaşacak olan gazetenin son şeklini 
elimize alınca bütün yorgunluğumuz bir anda 
gider ve büyük bir mutluluk, sevinç ve gururla 
evimizin yolunu tutardık. Refikimiz olan diğer 
gazeteleri de yakından takip eder, o gazetelerde 
yayınlanan haber ve yazıları dikkatlice okur, 
gazetemiz ve davamız aleyhine bir husus gö-
zümüze çarparsa anında cevap vermeyi görev 
bilirdik. Benim de en çok sevdiğim aleyhimizde 
yayınlanan yazılara cevap yazmak idi. Günün 
birinde MSP Genel Başkanı Prof. Necmettin 
Erbakan’ın Ankara’da düzenlediği basın toplan-
tısına henüz mesleğe yeni başlamış bir gazeteci 
olarak ülkemizin oldukça ünlü gazetecileri ile 
birlikte katılmam beni hayli heyecanlandırmıştı. 
Toplantıda Yavuz Donat ile yan yana oturmuş 
ve Erbakan hocaya bir de soru yöneltmiştim. 
Basın Toplantısı haberini telefonla gazetemize 
bildirdim ve bu haber İstanbul basını ile aynı 
gün bizim gazetede de yayınlanmıştı. Bu olay 
gazeteciliğe başladığım ilk yıl içinde cereyan 
etmiş ve benim bu mesleği sevmeme vesile 
olmuştu. Gazeteciler Cemiyetinin düzenlediği 
yarışmalardan kazandığım 2 adet ödül belgesini 
hâlâ saklamaktayım. Biri mizanpaj dalında, 
diğeri de haber dalında olmak üzere 2 ayrı özel 
ödüle layık görülmem beni çalışmalarımda 
daha da kamçılamıştı. Bir gece gazete idari 
bürosuna yani bizim çalıştığımız binaya atılan 
patlayıcı maddenin etkisi ile gazete binasında 
oluşan büyük hasarı ve bu olaydan sonra çıkan 

ilk nüshada manşete attığımız ‘Susturamazsı-
nız’ başlığını unutamam. 12 Eylül 1980 askeri 
darbesinin sabahı sokağa çıkma yasağı varken, 
evden gazeteye gelinceye kadar askerler tara-
fından 4-5 yerde durdurulduğum, her defa-
sında gazeteci kartımı göstererek geçtiğim ve 
o günden itibaren sansüre tabi tutulduğumuz 
için çok daha dikkatli davranmaya çalıştığımız, 
buna rağmen birkaç gün yayınlanmama cezası 
aldığımız da unutulmaz hatıralarım arasında 
yer almaktadır. Gazeteci olarak hem 1980 
öncesinin siyasi özgürlüğün ve hareketliliğin 
zirveye çıktığı günleri hem de 1980 sonrasının 
siyasete, basına ve düşünceye yönelik baskı 
dolu günlerini yakından müşahede etme imkanı 
buldum. Siyaset erbabı ile askeri ve mülki 
amirlerle, şehrimizin önde gelen zevatı ile yakın 
temaslarımız oldu. Parti Genel Başkanlarının 
seçim otobüsleri ile birkaç gün süren ilçe gezile-
rine katıldım. Bu arada mesleğin zorluklarını da 
gördüm ve yaşadım. 

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Yazar olmak isteyen gençler öncelikle 
okumalıdırlar. Çok okumaları gerekir. Okumaya 
vakit bulamayan yazar olamaz. Yazar olmak 
isteyen kişi beynini doldurmalıdır. İyi bir yazar 
iyi bir araştırmacıdır aynı zamanda. Bir konuyu 
yazarken hafızasındaki bilgilerle yetinmez. Her 
zaman değişik bilgilerle yazısını zenginleştirir. 
Bunun için de araştırması gerekir. Yazarın 
kendi toplumunu iyi tanıması ve toplumun 
dertlerini, sıkıntılarını, problemlerini dert edin-
mesi ve çözüm yolları bulması gerekir. Yazar 
olmak isteyen kişinin bir iddiası olması gerekir. 
Bir iddiası olmayandan yazar olmaz. Yazarın, 
kullandığı dilini iyi bilmesi şarttır. Bir kişinin 
iyi bir yazar olabilmesi için empati duygusu-
nun gelişmiş olması lazım. Başkasının yerine 
kendini koyamayan insanın iyi bir yazar olması 
pek mümkün değil. Ayrıca iyi bir yazar olmanın 
yolu, dinlemekten, gezmekten, konuşmaktan, 
not almaktan ve paylaşmaktan geçer. Bütün 
bunlardan sonra da yazmak gerekir. Eline kale-
mi alıp yazmaya ya da bilgisayarın başına geçip 
klavyenin tuşlarına vurmak gerekir. Yılmadan, 
bıkmadan, usanmadan yazmak gerekir. İlk yaz-
dığınız ve beğenmediğiniz yazılar sizi yazmak-
tan vazgeçirmemelidir. Gazeteci olmak isteyen 
gençler de yukarıda izah ettiğim şekilde iyi bir 
gazeteci olmanın yollarını araştırmalı ve iyi 
bir gazeteci olmak için gayret etmeli, gayeleri, 
hedefleri bu yönde olmalıdır. 

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür 

ederim.

Konya gazetelerine Çumra muhabirliği 
yapan şair Uğur Köfe, dikkat çeken açık-
lamalarda bulundu. 1983 yılında Lise-

den mezun olduktan sonra kültür, sanat ve edebiyat 
dergilerine yoğunlaştığını, bu durumun kendisini 
gazetecilik mesleğine ittiğini dile getiren Köfe, Çum-
ra’da ilk Konya gazetesi bürosu açarak, faaliyetlerini 
başarıyla sürdürdü. O dönemde gazeteciliğin zor 
olduğuna dikkat çeken Köfe, buna rağmen mesleği 
titizlikle icra ettiklerini söyledi.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
29 Kasım 1968 yılında Çumra’nın merkezinde 

Bardakçı mahallesinde doğdum. Babamın muha-
sebeci olması nedeniyle evimizde daktilo vardı ve 
benim kâğıtla, yazıyla tanışmam erken yaşlarda 
oldu. İlkokul 3. sınıfta teneffüste arkadaşım Fikret 
bana bir kâğıt verip okumamı istedi. Bir şiir yazılıydı 
ve çok hoşuma gitti. O gün “Ben de şiir yazacağım” 
dedim. Cumhuriyet Ortaokulunda Türk Dili ve 
Edebiyatı Kolu üyesiydim ve bu yıllarda şiir yazmaya 
başladım. Çumra Ticaret Lisesinde, Okulun Kül-
tür-Sanat ve Edebiyat Programlarını ben hazırlıyor-
dum. Okulunu temsilen katıldığım yarışmalarda 
dereceler elde edince popüler oldum. İsmi diğer 
okullarda da anılmaya başlandı. Lise yıllarımdan 
itibaren Çumra Postası gazetesinde köşe yazılarım 
ve güncel makalelerim yayımlandı. Şiirle ilgim 
neredeyse yazmayı öğrenmemle aynı yıllara rastlar. 
Nitekim ilk yazılarım da şiirlerimdi

Gazetecilik hayatınız nasıl başladı?
1983 yılında Liseden mezun olur olmaz kültür, 

sanat ve edebiyat dergilerine yoğunlaştım. Genç 
Kardelen, Kırağı ve Güneysu dergilerinde şiir ve 
yazılarım yayımlandı. Yazmakla bu kadar hemhal 
olunca gazetecilik mesleği de ilgimi celp etti. Bir 
Konya seyahatimde Türkiye’de Yarın gazetesini 
ziyaret edip Çumra’da gazetecilik yapmak istediğimi 
söyledim. Bana Çumra muhabirliği görevi verir-
ken haberciliğin kurallarını da anlattılar. Güncel 
haberlerin yanında araştırma-inceleme yazılarım da 
gazetede yer buldu. Çumra bürokrasisinin yanında 
halkla da bu vesile ile aramda güçlü bir bağ oluştu.

Çumra’ya ilk Konya gazetesi bürosunu da 
siz açtınız değil mi?

Evet,. Zaman içerisinde Türkiye’de Yarın’da 
kadro değişimi yaşanınca ben de kendimce bir de-
ğişiklik ihtiyacı hissettim. Bu süreçte Konya Postası 
bana daha sıcak bir yaklaşım gösterdi ve kurum 
değiştirmeye karar verdim. Patronumuz Süleyman 
Alagöz, Yazı İşlerimiz Orhan Samur’du. Çumra’da 
ilk defa bir Konya’da yayınlanan bir gazetenin 
bürosunu açtık. Hem de görkemli bir tören yaptık; 
Kaymakam’dan Belediye Başkanlarına kadar herkes 
katıldı.

Konya Postası’nda uzun bir gazetecilik serüveni 
yaşadım. Aktüel ve siyasal haberlerin yanında spor-
da da gündemin nabzını tutuyorduk. Bütün bunların 
yanında, benim için çok değerli olan, edebiyat 
sayfasında şiirlerim de yayımlanıyordu. Bu benim 
için bir rütbe idi.

Sadece yazmakla kalmıyor, gazeteye ilan ve 
reklam katkısı da sağlarken, ilçe içi gazete satışıyla 
reklamlardan gelir de elde ediyordum. Belki bir 
merkez muhabirinden daha çok çalışıyordum, zira 
onlar sadece haber peşindeyken ben hem abone, 
hem dağıtım, hem reklam hem de haberlerle uğra-
şıyordum.

Zamanla Konya Postası’nda da değişimler 

yaşandı ve benim yolum Yeni Meram’la kesişti. 
Büro açmadık ama ilçe temsilcisi olarak haberlere 
yoğunlaştık. O sırada ilk şiir kitabımın Trabzon Sür-
mene’de ikinci baskısının yapılması benim içim hem 
büyük mutluluk getiren bir sürpriz oldu. Bu sırada 
İstanbul’da haftalık yayınlanan Vahdet gazetesinin 
de ilçe temsilciliğini yaparak ulusal gazete tecrübesi 
yaşadım.

Esnaflık, gazetecilik ve yazarlığı tek koltukta 
nasıl birleştirdiniz?

Kâğıda olan aşkım beni kitap-kırtasiye dükkânı 
açmaya yönlendirdi. Yıllardır Çumra’da bu sektörde 
hizmet veriyorum. Muhabirlik yıllarım çok geride 
kalsa da Çumra 26 Haziran gazetesinde Memle-
ket isimli köşemde haftalık yazılar kaleme almaya 
devam ediyorum.

Kitaplarınıza dair bilgiler verir misiniz?
İlk şiir kitabım “Sensizliği Andım Yine” 1991 yı-

lında yayınlandı. Bugüne kadar 8’i şiir, 2’si deneme, 
1’i özlü sözler olmak üzere 11 kitabımı okurlarıma 
armağan ettim.

Şiir Kitaplarım; Sensizliği Andım Yine (1991 
Çumra Yenigün Kitabevi), Buruk Sevinçlere Ağlar-
sın, Nemli kalbim Ilık Sevdam Nereye, Evet Sevda, 
Sesler Renklerle Söyleşti Ben İklimimde Seyrettim, 
Yalnızlığın Siyah Buğusu, Gölgeler Şehir kurar, 
Rüzgâr ve Su.

Deneme Kitaplarım; Aşk İklimi Günlüğü, İnsan 
Atlası, 

Özlü Sözler Kitabım; Muarrifinden Özlü Sözler.

Muhabirlik döneminizi anlatır mısınız; 
bugünden farklı ne vardı?

Bizim muhabirlik dönemimizin farklı bir lezzeti 
ve kendine özgü zorlukları vardı. Lezzeti; haberi 
bütün ayrıntılarına kadar yaşıyor, adeta iliklerimizde 
hissediyorduk. Zorluğu; haber materyallerine erişme 
imkânımız kısıtlıydı. Siyah beyaz bir makara film 
bulmak bile zaman zaman imkânsız olabiliyordu. 
İlçede filmi tab ettireceğimiz bir laboratuvar bile 
yoktu. Ve çektiğimiz filmi, yazdığımız haberi gazete-
ye ancak posta ile ya da otobüsle gönderebiliyorduk. 
Haberin her bir adımı bin bir zahmetti ama ertesi 
gün ya da ulaşıma göre birkaç gün sonra sayfada 
haberimizi görünce ruhumuza dinginlik çökerdi. 
Mesul olduğumuz iş bizim memnuniyetimiz olurdu.

Gazetecilikteki teknolojik değişim hakkında 
ne düşünüyorsunuz?

Bugün internet gazeteciliği aldı başını yürüdü. 
Bakıyorum; dokunmadan, duygunun olmadığı 
haberler sunuluyor okuyucuya… İnsan üzülüyor. Bu 
kolaylıkların sonu yok gibi duruyor. Bizim zamanı-
mızda da zorlukların sonu yok gibi görünüyordu. 

Meslek örgütleriyle ilgi ve ilişkiniz nasıl?
Mesleği icra ettiğim dönemlerde Konya Gaze-

teciler Cemiyetine üye olmuştum. Aktif muhabirliği 
bırakınca üyeliğim düşürülmüş. Ama 18 yıldır Türki-
ye Yazarlar Birliği Konya Şubesine üyeyim ve Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği kitap fuarında 
açtıkları stantta bize de yer vererek onore ettiler. 
Gazetecilik mesleğine saygı benim başarımdır.

Bugünün gazeteciliğine dair neler 
söyleyebilirsiniz?

Şimdiki gazeteci arkadaşlar bize göre imkân 
ve materyal açısından çok şanlılar… Bırakın filmi, 
fotoğraf makinasına bile ihtiyaçları kalmadı; akıllı 
telefonlar o işi görüyor. Film bitti derdi yok; net mi 
flumu endişesi taşımak yok, olmadıysa sil bir daha 
çek. Haberi zarflayıp otobüse koşturma derdi yok;  
bilgisayarda, hatta telefonda birkaç tuşa dokunarak 
gönder.

Hayat nasıl devam ediyor?
Kendimi yayıncılığa motive ettim. 2001 yılında 

Çumra’nın ilk marka yayınevini kurdum. 2013’te 
altı adet seri kitap yayımladım.  Yayınevi kurduğu-
mu söyledim ama bu işler öyle kolay yürümüyor. 
Şu anda yayına hazır 27 adet şiir kitabım basılmayı 
bekliyor.

HABERI ILIKLERIMIZDE HISSEDERDIK

Çumra’da gazetecilik mesleğini başarıyla yapan Uğur Köfe, “Bizim muhabirlik 
dönemimizin farklı bir lezzeti ve kendine özgü zorlukları vardı. Lezzeti; haberi bütün 

ayrıntılarına kadar yaşıyor, adeta iliklerimizde hissediyorduk” dedi

UĞUR KÖFE
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Ulurasba, mesleğe ilişkin açıklamalarda 
bulundu. Ulurasba, “Gazetecilik de deği-
şiyor, hem içerik, hem teknolojik olarak. 
Bu tabii ki gazetecilerin değiştiğinin de 
göstergesi, zihniyet ve duygusal anlam-
da. Gazeteciliğin o genel tanımı artık pek 
geçerli değil” dedi. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
Konya’da doğmuşum, 1966 yılının bir 

sonbahar ayında. İlk, orta ve lise yıllarım 
Konya’da geçti. Sonra askere gittim. Ora-
dan sonra Ankara ve İstanbul’da gazete-
cilik yaptım.

Gazeteciliğe ne zaman başladınız?
1987 yılında, Lise yıllarıydı. Hemen 

mezun olduktan sonra da profesyonel 
olarak devam ettim. İlk Gazeteciliğe baş-
ladığım yıllar senin de (Mustafa Güden) 
çalıştığın/daha doğrusu seninle de tanıştı-
ğımız Konya Postası oldu. 

Ulusal gazete serüveni nasıl gelişti?
Konya Postası’nda çalışırken Gü-

neş Gazetesi’nin Konya Temsilciliğine 
geçtim. Ardından da Türkiye Gazetesi 
Konya Temsilciliğinde çalışmaya başla-
dım. Buradan da askere gittim. Askerlik 
sonrası Konya’da çalışmadım, gazeteci 
olarak. Ankara’ya geçtim. Orada İHA ve 
TGRT’nin kuruluşunda yer aldım. 17 yıl 
kadar Ankara’da kaldım, bu sürenin 15 
yılı Parlamento muhabiri, İHA, TGRT 
temsilciliği yaptım. İHA’nın ve TGRT’nin 
TBMM ofisini kurdum. 4 yıl kadar Par-
lamento muhabirleri Derneğinin Genel 
Sekreterliğini yaptım. Güzel işler yaptım 
parlamentoda. Süreç içinde haber kade-
melerinin hepsinde görev aldım. Haber 
Müdürlüğü, Haber Genel Yayın Yönet-
menliği, Yazı İşleri Müdürlüğü, Şeflik. Bu 
süreçler içinde kitaplarımı da yazdım.

Sizin döneminizle bugünü 
mukayese ettiğinizde gazeteciliğin 
seyrüseferini nasıl görünüyor?

Gazetecilikle ilgili herkesin söyleyece-
ği bir şey olur; yani bu işe hiç bulaşmamış 
insanlar bile size gazetecilik öğretirler. 
Gazetecilik de değişiyor, hem içerik, hem 
teknolojik olarak. Bu tabii ki gazetecilerin 
değiştiğinin de göstergesi, zihniyet ve 
duygusal anlamda. Gazeteciliğin o genel 
tanımı artık pek geçerli değil. Postmo-

dern bir çağda yaşıyoruz. İletişim ve 
etkileşim son derece hayati önem taşıyor. 
Her zaman olduğu gibi baskıcı iktidarlar 
var. İktidarın çevresinde örgütlenen bir 
gazetecilik var ama bir de internet, sosyal 
medya üzerinden gazetecilik var. 

Artık gazeteciliğin bireysel habercili-
ğe döndüğünü düşünüyorum. Yani buna 
yıllar önce pijamalı gazeteciler denmişti. 
Bugün gazetecilik yapanların bazılarında 

pijama da yok, yani o derece patronsuz, 
savunmasız, çıplak (sade), tamamen ba-
ğımsız gazetecilik yapılıyor. Bunu önem-
siyorum ve değerli buluyorum. İktidarlar 
otoriterleştikçe, şirketler tekelleştikçe ve 
büyüdükçe gazeteciler de kendi alanları-
nı sosyal medya üzerinden açabiliyorlar 
ve burada gerçekten çok iyi gazetecilik 
örnekleri de var. Bu insanlar gazetecili-
ğin evrensel ilkelerini yaşatıyor, ayakta 
tutuyorlar. Kendi kendilerine mücadele 
ediyorlar. Ben de blog yazarı olarak bu 
durumdayım. Çünkü gazetecilik en başta 
muhalif olmaktır, doğrunun ve gerçeğin 
yanında durmaktır/durabilmektir. Bugün 
geldiğimiz noktada gazeteciliği daha çok 
önemsiyorum, çünkü eskisinden daha 
çok ihtiyaç var, çünkü insanlar bilinçle-
niyor. Yani burada gidip bayiden alınan 
bir gazete gazeteciliğinden bahsetmiyo-
rum. Cep telefonu gazeteciliği bu. Ya da 
sofistike bir bağımsız hücre gazeteciliği, 
yahut gerçeğe ve doğruya bağlı militan 
gazetecilik; kendi sosyal minyatür habi-
tatlarında insanlar habercilik ve gaze-
tecilik yapıyorlar. Bu geçmişe göre son 
derece güçlü bir gazetecilik. Çünkü bu 
habitat içinde yaptığınız bütün dünyaya 
açık ve doğrulamaya da yanlışlanmaya 
da açık. Çünkü insanlar sizin yazdığınızı 
anında çek edebiliyorlar, sosyal medya 
üzerinden. Bu da güven veya güvensizlik 
demek. Yani sizin doğrudan prestijinizle, 
onurunuzla ve işinizi nasıl yaptığınızla 
ilgili. Takipçi kaybetmek, traj kaybetmek-
ten daha trajik. Çünkü geçiminizi like, 
abone ile sağlıyorsunuz, patronunuz yok. 
Yani daha doğrusu patronunuz kendinizi 
sorumlu hissettiğiniz herkes. Teknolojinin 
kolaylıkları bunlar. Öncesindeki gibi değil, 
gazetecilikte/habercilikte/gazete yazar-
lığında ve söyleşilerinde bir paradigma 
değişikliği oldu. Bu iyi, ya da bunun iyi 
yanları çok daha fazla.

Bugün dijital gazetecilikte de 
varsınız ama geleneksel gazeteciliğe 
özlem duyduğunuz oldu mu?

Hiç özlemiyorum, çünkü gazeteciliği 
hiç bırakmadım. Bakış açısı olarak, hissi 
olarak, dünya görüşü olarak, vb. Gazete-
ciliğe girilir ama çıkılmaz diye düşünüyo-
rum. 

Basılı gazetecilik ile internet 
gazeteciliğini mukayese edebilir 
misiniz?

Biraz önce de bahsettiğim gibi basılı 

ŞIMDI BIREYSEL 
GAZETECILIK ZAMANI

Dijitalleşmenin gazetecilik mesleğine etkilerine ilişkin önemli tespitlerde bulunan Gazeteci-Şair 
Ali Ulurasba, “İktidarın çevresinde örgütlenen bir gazetecilik var ama bir de internet, sosyal medya 
üzerinden gazetecilik var. Artık gazeteciliğin bireysel haberciliğe döndüğünü düşünüyorum” dedi

ALİ ULURASBA

gazetecilik artık bir fantezi gibi kaldı. Bu 
ne kadar devam eder bilemiyorum. Ya 
da ortadan kalkar mı bununla ilgili de bir 
öngörüm yok. Ancak şu bir gerçek ki, ba-
sılı yayın, kitap ve dergiler de dâhil, eski 
ilgiyi görmüyor. Eski ilgi derken, eskiden 
de pek ilgili yoktu ama bugün internet 
gazeteciliği, yani sosyal medya en temel 
gazetecilik faaliyeti gibi geliyor bana. Bu, 
bağımsızlıkla ilgili kanımca. Gazeteciliğin 
özgür yapılabilmesi gazeteciliğin tanımına 
ilişkindir. Dolayısıyla internet gazeteciliği 
veya sosyal medya haberciliği/yazarlığı 
ne olur bilemem ama şu anda kendini 
oluşturma aşamasında. Bu yapı henüz tam 
anlamıyla kurulmuş değil. Ancak bu olu-
şum tamamlandığında ortaya yepyeni bir 
gazeteciliğin çıkacağı kesin. Bu da yazılı 
basın açısından dezavantajlı bir durum. 
Yani sosyal medya, medyaya evriliyor, bu 
bir süreç. Bir yeni iktidar alanı. Çatışma 
alanı yani. İktidarların bu alanda düzenle-
meye gitme çabasının ardında da bu var. 
Yani burada sansür çok işlemiyor. Trollük 
bile kolayca yapılabiliyor ki, iktidarların bu 
alana müdahale edememesinin altında da 
bu trollük meselesi var. Çünkü kendileri 
de bu alanı iletim ve etkileşim için kulla-
nıyorlar. Yani spekülatif bir medya da var 
internet gazeteciliği içinde. Dediğim gibi 
bu bir süreç ve süreç kendini ifade ve inşa 
ederken, ortaya çıkacak olanın ne olaca-
ğını zaman gösterecek. Ancak buradaki 
gazetecilik, yani internet gazeteciliği her 
açıdan hem efektif hem de daha etkin, 
kanımca.

Bizimle paylaşabileceğiniz mesleki 
bir anınız var mı? 

Anı çok tabii ki. Çoğunu hatırlamıyo-
rum. Bir gün Kars’a gitmiştik, Süleyman 
Demirel, Erdal İnönü… Rusya ile yeni 
bir kapı açılacaktı, gümrük kapısı. İnönü 
helikopterden indi. Yürümeye başladı. Fo-
toğraflarını çekiyoruz. Bu sırada bir grup, 
yani oradaki halktan bir grup İnönü’ye 
doğru koşturdu, bir anda kucaklama çalış-
tılar. Havaya kaldıracaklardı galiba sevgi 
gösterisi olarak. İnönü bunu hissedince 
kendisini yere attı, adeta yere yapıştı. 
İnönü böyle gösterileri hiç sevmeyen bir 
insandı. Uzun boyuyla neredeyse yere 
uzanmış öylece kalıvermişti. Hepimiz 
şaşırmıştık, İnönü’yü başlarının üzerinde 
taşımak isteyenler de öylece bakakalmış-
lardı.

Mesleği ne zaman ve hangi 
gerekçeyle bıraktınız?

Dediğim gibi gazetecilik bırakılmaz, 
giriş var çıkış yok. Yani bakış açısınız, 
düşünceleriniz hep ilk gazeteciliğe başla-
dığınız yıllardaki gibi sorgulayıcı, araştı-
rıcı, gerçeği ve doğruyu bulma amacıyla 
aktiftir. Bütün hayatınızı da bunun üze-
rine kuruyorsunuz. Durum bu. Bu güzel 
günde bizi bu sayfalarda buluşturduğunuz 
için çok teşekkür ederim. Şu bir gerçek 
ki gazeteci için her gün gazeteciler günü, 
doğruyu ve gerçeği bulmak, göstermek 
adına.
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Ulurasba, mesleğe ilişkin açıklamalarda 
bulundu. Ulurasba, “Gazetecilik de deği-
şiyor, hem içerik, hem teknolojik olarak. 
Bu tabii ki gazetecilerin değiştiğinin de 
göstergesi, zihniyet ve duygusal anlam-
da. Gazeteciliğin o genel tanımı artık pek 
geçerli değil” dedi. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
Konya’da doğmuşum, 1966 yılının bir 

sonbahar ayında. İlk, orta ve lise yıllarım 
Konya’da geçti. Sonra askere gittim. Ora-
dan sonra Ankara ve İstanbul’da gazete-
cilik yaptım.

Gazeteciliğe ne zaman başladınız?
1987 yılında, Lise yıllarıydı. Hemen 

mezun olduktan sonra da profesyonel 
olarak devam ettim. İlk Gazeteciliğe baş-
ladığım yıllar senin de (Mustafa Güden) 
çalıştığın/daha doğrusu seninle de tanıştı-
ğımız Konya Postası oldu. 

Ulusal gazete serüveni nasıl gelişti?
Konya Postası’nda çalışırken Gü-

neş Gazetesi’nin Konya Temsilciliğine 
geçtim. Ardından da Türkiye Gazetesi 
Konya Temsilciliğinde çalışmaya başla-
dım. Buradan da askere gittim. Askerlik 
sonrası Konya’da çalışmadım, gazeteci 
olarak. Ankara’ya geçtim. Orada İHA ve 
TGRT’nin kuruluşunda yer aldım. 17 yıl 
kadar Ankara’da kaldım, bu sürenin 15 
yılı Parlamento muhabiri, İHA, TGRT 
temsilciliği yaptım. İHA’nın ve TGRT’nin 
TBMM ofisini kurdum. 4 yıl kadar Par-
lamento muhabirleri Derneğinin Genel 
Sekreterliğini yaptım. Güzel işler yaptım 
parlamentoda. Süreç içinde haber kade-
melerinin hepsinde görev aldım. Haber 
Müdürlüğü, Haber Genel Yayın Yönet-
menliği, Yazı İşleri Müdürlüğü, Şeflik. Bu 
süreçler içinde kitaplarımı da yazdım.

Sizin döneminizle bugünü 
mukayese ettiğinizde gazeteciliğin 
seyrüseferini nasıl görünüyor?

Gazetecilikle ilgili herkesin söyleyece-
ği bir şey olur; yani bu işe hiç bulaşmamış 
insanlar bile size gazetecilik öğretirler. 
Gazetecilik de değişiyor, hem içerik, hem 
teknolojik olarak. Bu tabii ki gazetecilerin 
değiştiğinin de göstergesi, zihniyet ve 
duygusal anlamda. Gazeteciliğin o genel 
tanımı artık pek geçerli değil. Postmo-

dern bir çağda yaşıyoruz. İletişim ve 
etkileşim son derece hayati önem taşıyor. 
Her zaman olduğu gibi baskıcı iktidarlar 
var. İktidarın çevresinde örgütlenen bir 
gazetecilik var ama bir de internet, sosyal 
medya üzerinden gazetecilik var. 

Artık gazeteciliğin bireysel habercili-
ğe döndüğünü düşünüyorum. Yani buna 
yıllar önce pijamalı gazeteciler denmişti. 
Bugün gazetecilik yapanların bazılarında 

pijama da yok, yani o derece patronsuz, 
savunmasız, çıplak (sade), tamamen ba-
ğımsız gazetecilik yapılıyor. Bunu önem-
siyorum ve değerli buluyorum. İktidarlar 
otoriterleştikçe, şirketler tekelleştikçe ve 
büyüdükçe gazeteciler de kendi alanları-
nı sosyal medya üzerinden açabiliyorlar 
ve burada gerçekten çok iyi gazetecilik 
örnekleri de var. Bu insanlar gazetecili-
ğin evrensel ilkelerini yaşatıyor, ayakta 
tutuyorlar. Kendi kendilerine mücadele 
ediyorlar. Ben de blog yazarı olarak bu 
durumdayım. Çünkü gazetecilik en başta 
muhalif olmaktır, doğrunun ve gerçeğin 
yanında durmaktır/durabilmektir. Bugün 
geldiğimiz noktada gazeteciliği daha çok 
önemsiyorum, çünkü eskisinden daha 
çok ihtiyaç var, çünkü insanlar bilinçle-
niyor. Yani burada gidip bayiden alınan 
bir gazete gazeteciliğinden bahsetmiyo-
rum. Cep telefonu gazeteciliği bu. Ya da 
sofistike bir bağımsız hücre gazeteciliği, 
yahut gerçeğe ve doğruya bağlı militan 
gazetecilik; kendi sosyal minyatür habi-
tatlarında insanlar habercilik ve gaze-
tecilik yapıyorlar. Bu geçmişe göre son 
derece güçlü bir gazetecilik. Çünkü bu 
habitat içinde yaptığınız bütün dünyaya 
açık ve doğrulamaya da yanlışlanmaya 
da açık. Çünkü insanlar sizin yazdığınızı 
anında çek edebiliyorlar, sosyal medya 
üzerinden. Bu da güven veya güvensizlik 
demek. Yani sizin doğrudan prestijinizle, 
onurunuzla ve işinizi nasıl yaptığınızla 
ilgili. Takipçi kaybetmek, traj kaybetmek-
ten daha trajik. Çünkü geçiminizi like, 
abone ile sağlıyorsunuz, patronunuz yok. 
Yani daha doğrusu patronunuz kendinizi 
sorumlu hissettiğiniz herkes. Teknolojinin 
kolaylıkları bunlar. Öncesindeki gibi değil, 
gazetecilikte/habercilikte/gazete yazar-
lığında ve söyleşilerinde bir paradigma 
değişikliği oldu. Bu iyi, ya da bunun iyi 
yanları çok daha fazla.

Bugün dijital gazetecilikte de 
varsınız ama geleneksel gazeteciliğe 
özlem duyduğunuz oldu mu?

Hiç özlemiyorum, çünkü gazeteciliği 
hiç bırakmadım. Bakış açısı olarak, hissi 
olarak, dünya görüşü olarak, vb. Gazete-
ciliğe girilir ama çıkılmaz diye düşünüyo-
rum. 

Basılı gazetecilik ile internet 
gazeteciliğini mukayese edebilir 
misiniz?

Biraz önce de bahsettiğim gibi basılı 

ŞIMDI BIREYSEL 
GAZETECILIK ZAMANI

Dijitalleşmenin gazetecilik mesleğine etkilerine ilişkin önemli tespitlerde bulunan Gazeteci-Şair 
Ali Ulurasba, “İktidarın çevresinde örgütlenen bir gazetecilik var ama bir de internet, sosyal medya 
üzerinden gazetecilik var. Artık gazeteciliğin bireysel haberciliğe döndüğünü düşünüyorum” dedi

ALİ ULURASBA

gazetecilik artık bir fantezi gibi kaldı. Bu 
ne kadar devam eder bilemiyorum. Ya 
da ortadan kalkar mı bununla ilgili de bir 
öngörüm yok. Ancak şu bir gerçek ki, ba-
sılı yayın, kitap ve dergiler de dâhil, eski 
ilgiyi görmüyor. Eski ilgi derken, eskiden 
de pek ilgili yoktu ama bugün internet 
gazeteciliği, yani sosyal medya en temel 
gazetecilik faaliyeti gibi geliyor bana. Bu, 
bağımsızlıkla ilgili kanımca. Gazeteciliğin 
özgür yapılabilmesi gazeteciliğin tanımına 
ilişkindir. Dolayısıyla internet gazeteciliği 
veya sosyal medya haberciliği/yazarlığı 
ne olur bilemem ama şu anda kendini 
oluşturma aşamasında. Bu yapı henüz tam 
anlamıyla kurulmuş değil. Ancak bu olu-
şum tamamlandığında ortaya yepyeni bir 
gazeteciliğin çıkacağı kesin. Bu da yazılı 
basın açısından dezavantajlı bir durum. 
Yani sosyal medya, medyaya evriliyor, bu 
bir süreç. Bir yeni iktidar alanı. Çatışma 
alanı yani. İktidarların bu alanda düzenle-
meye gitme çabasının ardında da bu var. 
Yani burada sansür çok işlemiyor. Trollük 
bile kolayca yapılabiliyor ki, iktidarların bu 
alana müdahale edememesinin altında da 
bu trollük meselesi var. Çünkü kendileri 
de bu alanı iletim ve etkileşim için kulla-
nıyorlar. Yani spekülatif bir medya da var 
internet gazeteciliği içinde. Dediğim gibi 
bu bir süreç ve süreç kendini ifade ve inşa 
ederken, ortaya çıkacak olanın ne olaca-
ğını zaman gösterecek. Ancak buradaki 
gazetecilik, yani internet gazeteciliği her 
açıdan hem efektif hem de daha etkin, 
kanımca.

Bizimle paylaşabileceğiniz mesleki 
bir anınız var mı? 

Anı çok tabii ki. Çoğunu hatırlamıyo-
rum. Bir gün Kars’a gitmiştik, Süleyman 
Demirel, Erdal İnönü… Rusya ile yeni 
bir kapı açılacaktı, gümrük kapısı. İnönü 
helikopterden indi. Yürümeye başladı. Fo-
toğraflarını çekiyoruz. Bu sırada bir grup, 
yani oradaki halktan bir grup İnönü’ye 
doğru koşturdu, bir anda kucaklama çalış-
tılar. Havaya kaldıracaklardı galiba sevgi 
gösterisi olarak. İnönü bunu hissedince 
kendisini yere attı, adeta yere yapıştı. 
İnönü böyle gösterileri hiç sevmeyen bir 
insandı. Uzun boyuyla neredeyse yere 
uzanmış öylece kalıvermişti. Hepimiz 
şaşırmıştık, İnönü’yü başlarının üzerinde 
taşımak isteyenler de öylece bakakalmış-
lardı.

Mesleği ne zaman ve hangi 
gerekçeyle bıraktınız?

Dediğim gibi gazetecilik bırakılmaz, 
giriş var çıkış yok. Yani bakış açısınız, 
düşünceleriniz hep ilk gazeteciliğe başla-
dığınız yıllardaki gibi sorgulayıcı, araştı-
rıcı, gerçeği ve doğruyu bulma amacıyla 
aktiftir. Bütün hayatınızı da bunun üze-
rine kuruyorsunuz. Durum bu. Bu güzel 
günde bizi bu sayfalarda buluşturduğunuz 
için çok teşekkür ederim. Şu bir gerçek 
ki gazeteci için her gün gazeteciler günü, 
doğruyu ve gerçeği bulmak, göstermek 
adına.
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IYI KI GAZETECIYIM

Ortaokul yıllarımda hayalini kurduğum gazetecilik 
mesleğine 7 yıldır mensup olmanın mutluluğu 
içerisindeyim. Harfleri sözcüklere dönüştürmek 

ve bu sözcükleri de satırlara dökmek gibi bir 
yeteneğim olduğunu daha henüz bilmediğim günlerde 
“gazetecilik” mesleğine aşık olmuştum. Hem de çok 
büyük bir tutkuyla… Ünlü filozof Konfüçyüs, “Sevdiğiniz 
işi yaparsanız, bir gün bile çalışmış sayılmazsınız” 
demiş… İşte ben aynı bu sözdeki gibi henüz bir gün 
bile çalışmadım! Çünkü bazı meslekler vardır ki sadece 
çalışılmaz yaşanır. Çünkü haber hayattır. Her gün sabah 
ailem gibi gördüğüm gazeteme gelirken gazeteciliğe 
başladım ilk günkü heyecanı yaşıyorum. İnşallah 
bu mesleği yaptığım sürece de ilk günkü mesleki 
heyecanımı yitirmeyeceğim.

Yine bir “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”ne 
kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Farklı görüş ve 
düşünceleri nesnel bir şekilde ortaya koyan tarafsız 
bir basının, toplumun bilinçlenmesinde dolayısıyla 
da barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde 
büyük payı vardır. Basın mensupları halkın gözü, 
kulağı, sesi olma konumuyla halkın sorunlarını yetki 
sahiplerine iletme ve çözümünde çok önemli bir 
görev üstlenmektedir. Gazeteci Enver Ören’in tanımı 
ile gazetecilik, “Gazeteciliğin kolay tarafı yoktur. 
Gazetecilik heyecan ve hareket mesleğidir. Gazetecilik 
memurluk değildir. Bu meslekte mesai ve gece 
gündüz mefhumları düşünülemez. Gazetecilik böyle 
düşünceleri bünyesinden atar.” 

Yerel bir gazetede gazetecilik yapmak bu işin 
mutfağında pişmek demektir. Ama Türkiye’de okuma 
alışkanlıklarındaki yetersizlik sebebiyle yerel haberlerin 
önemi de yeteri kadar bilinmiyor. Oysaki bireyin önce 
yerel basında okuduğu haberlerle yaşadığı çevrenin 
gelişmelerinden haberdar olup daha sonra yaygın 
basından gündemi takip etmesi daha faydalı olur. Her 
meslekte ama en çok da gazetecilikte emek vermek çok 
önemlidir. Bir mesleğe uzun yıllarını vermeden meslek 
kişiye bir şey kazandıramaz. Gazetecilik günümüzde 
çok zor koşullarda yapılıyor. Meslek bir yandan bu 
işin ehli olmayanlar tarafından hoyratça kullanılmaya 
çalışılırken diğer yandan da bu işe gönül veren gençler 

gelecek umutlarını gittikçe yitiriyor. 

Son zamanlarda gazetecilik can çekişiyor. Bunun 
belli başlı sebepleri var. Gazetecilik bir tutku ve aşk 
işidir. Yoksa savaşta, afette, krizlerde gece gündüz 
çalışamazsınız. Bu yüzden aşık olduğunuz mesleğiniz 
can çekişirken, gözünüzün önünde erirken, buna 
kayıtsız kalamazsınız ve üzülürsünüz. Özellikle yerel 
basının güçlü bir şekilde ayakta kalabilmesi için başta 
gazetenin yayınlandığı şehirde bulunan vatandaşlar 
olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının, STK’ların, 
özel kuruluşların yerel basına daha çok sahip çıkması 
gerekir.  

Konya’da yaptığı ilkeli yayıncılık ile ön plana çıkan 
Konya Yenigün gazetemiz de “10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü”nde basın emekçilerini unutmadı.  
Bu kapsamda 2020 yılında bir ilke imza atan Konya 
Yenigün, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” 
dolayısıyla basın mensuplarının yazılarına yer vererek 
bir dergi çıkarmıştı. Büyük takdir toplayan derginin 
geçen yıl ikinci sayısını basın çalışanlarına armağan 
etmiştik. Geleneği bozmayan Konya Yenigün, bu yıl 
da “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”ne özel olarak 
vefat eden basın çalışanları başta olmak üzere, halen 
basın hayatını sürdüren isimlerin röportajlarının yer 
alacağı 10’Lar Dergisi 10 Ocak Özel sayısı ile üçüncü 
kez okuyucuyla buluştu. Gazeteci meslektaşlarımıza 
yönelik yaptığımız çalışma ile yine Konya’ya güzel 
bir eser kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu 
yayınlarımızın oluşmasında desteklerini esirgemeyen 
kıymetli meslektaşlarımıza, gazeteci büyüklerimize 
ve eserin ortaya çıkmasında katkı sunan tüm isimlere 
teşekkür ediyoruz. 

Başta bu mesleği yapabilmem için bana kapılarını açan 
kıymetli meslek büyüklerime, Yenigün gazetesi aileme, 
annem Hatice Çağla ve babam Hasan Çağla’ya, fikirleri 
ve düşünceleri ile her zaman yanımda olan kardeşim 
Taha Süleyman Çağla’ya, duaları ve destekleri ile her 
zaman yanımda olan aile büyüklerime, sevdiklerime, 
yakınlarıma ve ‘Ailenizin Gazetecisi’ sloganını bana 
layık gören Özkan Öz ağabeye teşekkür ediyorum.

Son söz olarak diyorum ki, iyi ki gazeteciyim… 

MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
Gazeteci - Yazar
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GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN!

Üzerinden yıllar geçse de toplum nezdinde 
saygınlığını ve itibarını yitirmeyen bir meslek 
varsa o da gazeteciliktir. Şartlar ne kadar değişirse 

değişsin üzerinden bir bu kadar daha geçse yine 
toplumumuz tarafından kabul görüp değerli olmaya 
devam edecek.

Tabii bu mesleği daha da değerli hale getirmek gazeteci 
arkadaşlarımızın çalışmalarından da geçmekte. Şuna 
her zaman ve her şartta şahit oluyoruz ki, gazeteci 
arkadaşlarımız hem bölgemiz hem de ülkemiz için büyük 
bir özveri ile çalışmaktalar. Uzun süredir gazeteciliğin 
bir parçası olarak birçok arkadaşlarımızla çalışma 
fırsatı buldum. Gördüğüm, işittiğim ve şahit olduğum 
kadarıyla içerisinde bu mesleği yapma aşkı bulunan her 
arkadaşımız büyük bir işi ifa ediyorlar. Yaparken verdikleri 
emeklere şahit olmak ise gazeteciliğin ne kadar değerli 
olduğunu bizlere gösteriyor.

Ocak ayı işte bu yüzden kıymetli. Gazeteci 
arkadaşlarımızın hatırlandığı, değerlerinin ne kadar 
önemli olduğunun farkına varıldığı bir ay içerisindeyiz. 
Çalışan, emek veren ve fedakarlık yaparak işini 
yapan tüm arkadaşlarımızın bu vesile ile Gazeteciler 
Günü’nü canı gönülden kutluyorum. Bizler de gazeteci 
arkadaşlarımızın hatırlandığı, onlara değer katacak 

bir çalışma hazırlayarak güne imza atmak istedik. 
Yenigün’ün ve özellikle 10Lar Dergisi’nin bu iş için 
önemli bir mecra olduğunu düşünüyorum. Netice 
itibariyle öğrenmek, çalışmak ve mesleğin inceliklerine 
hakim olmak istiyorsanız Yenigün’ün önemli bir nokta 
olduğunun altını çizmekte fayda olacağını düşünüyorum.

Her özel güne hazırladığımız gibi bu müstesna güne 
de hazırladığımız dergimizi gazeteci arkadaşlarımıza 
destekçilerimiz ile ithaf etmek istiyoruz. Umarım mesleğe 
yeni başlayandan usta tüm gazetecilerimiz için bereketli 
ve dolu dolu bir yıl olur. Hepsinin başarısı aynı zamanda 
bölgemiz için de başarı olduğu bilincinde her daim 
yanlarında olmaya, elimizden geldiğince destek vermeye 
devam edeceğiz. Bu minvalde gazetecilerimiz için 
hazırladığımız dergimize destek veren dostlarımıza ise 
sonsuz teşekkür ediyoruz. Onları destekleri ve gazeteci 
arkadaşlarımızın özverili çalışmaları şehrimize güzellik 
katmaya devam edecek. 

Bu doğrultuda tekrar tüm gazeteci büyüklerimizin 
ve küçüklerimizin gününü kutluyor, hepsine hayırlı 
çalışmalar diliyorum. İnşallah keyifle okuyacağınız 
bir dergi oldu, sağlıcakla okumanız, başarılı bir yıl 
geçirmenizi yürekten temenni ediyorum. 

Kalınca sağlıcakla..

IBRAHIM BÜYÜKHARBUT
Reklam Koordinatörü
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1989 yılında girdiği sektörde başa-
rılı çalışmalarıyla sürekli yükselen                                                                                
ÜNTV Genel Koordinatörü Şeref 

Değirmenönü, uzun yıllardır sektörde yer alan 
tecrübeli isimler arasında yer alıyor. Seydişe-
hir’de uzun yıllar gazetecilik yaptıktan sonra 
Konya’ya gelerek Selçuk Üniversitesi bünyesin-
de faaliyet gösteren ÜN TV’de sektöre devam 
eden Değirmenönü, burada çeşitli görevlerde 
bulundu. Halen ÜN TV’de Genel Koordinatörlük 
görevini sürdüren Değirmenönü, gazetecilikle 
ilgili olarak önemli açıklamalar yaptı.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1967 Seydişehir doğumluyum. İlk, orta ve 

lise tahsilimi Seydişehir’de tamladıktan sonra 
Üniversite öğrenimi Eskişehir Anadolu Üniver-
sitesi Kamu Yönetiminde tamamladım.1989 
yılından beri Özel/kamu medya sektöründe 
çalışmaktayım. Evli ve 1 Erkek, kız çocuğuna 
sahibim.

Gazetecilik hayatına ne zaman giriş 
yaptınız? Hangi kurum ve görevlerde 
bulundunuz?

Gazetecilik hayatına 1989 yılında Konya 
Postası Gazetesi’nin Seydişehir Bürosu’nda 
muhabir olarak başladım ve daha sonra aynı 
büroda yaklaşık 10 yıl büro şefi olarak çalıştım. 
Seydişehir’de başladığım gazetecilik haya-
tımda yaklaşık 10 yıl Konya Postası Gazetesi 

Büro Şefliği, 2 Dönem Seydişehir Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanlığı, 5 yıl Hürriyet ve 5 yıl da 
Sabah Gazetesi’nin Seydişehir Temsilciliğini 
yürüttükten sonra 1998 yılında Selçuk Üniver-
sitesi bünyesinde bulunan ÜNTV’ de sırasıyla 
İstihbarat Şefliği, Haber Müdürlüğü görevinden 
sonra halen aynı kurumun Genel Koordinatörlü-
ğünü yapmaktayım. Aynı zamanda 1997 yılında 
kurulan Türkiye Gazeteciler Federasyonu 
kurucu üyesiyim.

Gazetecilikle ilgili düşünceleriniz neler?
Gazetecilik güzel, hoş, heyecanlı ve aynı 

zaman da zevkli bir meslek olmasına karşın ol-
dukça zordur. Mesleğe karşı içinde sevgi, tutku 
ve fedakârlık vs.hissi bulunmayan bir insan bu 
mesleği uzun soluklu sürdüremez. Gazetecilik 
benim için bir yaşam tarzıdır ve aynı zaman da 
toplumların demokratikleşmesinde önemli bir 
yere sahip olmasıdır.

Gazeteciliği geçmişten günümüze 
bakarak mukayese edersek neler 
söylersiniz?

Günümüzde gazetecilik geçmişe göre 
oldukça fazla imkana sahip olmasına rağmen 
maalesef gazetecilik ilkeleri bağlamında isteni-
len seviyede değildir.

İyi bir gazeteci olmak için neler yapmak 
gerekir?

Daha 
önce de 
ifade etti-
ğim gibi 
bu mesleği 
yapacak 
kişinin 
öncelikle 
bu mesle-
ği sevmesi 
ve her türlü 
fedakarlığı 
yapmaya 
hazır olması gerekir. Bu işin %50/60 teşkil eder, 
diğer yanı ise iyi bir eğitim alması olacaktır.

Bildiğiniz bir konuyu kamuoyuyla 
paylaşmak nasıl bir duygu? 

Sadece sizin bildiğiniz bir konuyu kamu-
oyuyla paylaşmak bir gazeteci için son derece 
keyiflidir. Günümüz gazeteciliğinde bu pek 
rastlanır bir durum değil, sebebi ise tek bir 
merkezden haber akışının olmasıdır. Halbuki; 
gazetecilikte eskiden ‘’Haber Atlatma’ diye bir 
kavram vardı. Şimdi bu tam olmasa da ortadan 
kalktı sanki, haber atlatmanın inanılmaz hazını 
bilen bilir. Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak son derece 
önemli ve aynı zaman da sorumluluk isteyen bir 

SEVGI VE TUTKU YOKSA 
GAZETECILIK YAPILAMAZ

Gazeteciliğin oldukça zor bir meslek olduğuna işaret eden 
ÜN TV Genel Koordinatörü Şeref Değirmenönü, gazeteciliğin 

sevgiyle yapılabilecek bir meslek olduğunu söyledi

ŞEREF DEĞİRMENÖNÜ

iştir. Doğru bilgilendirirsen elbette toplumun 
veya şehrin lehine, yok manipüle / spekülatif 
yönde bilgilendirsen aleyhine olacaktır. Bu ne-
denle gazetecilik ilkeleri çok önem arz ediyor.

Teknolojiyle birlikte gazetecilik ne tür 
değişimler yaşadı? 

Elbette her alanda olduğu gibi bizim mesle-
ğe de teknoloji çok önemli gelişime ve kolaylık-
lar getirdi. Ancak bu aynı zamanda bünyesinde 
birçok olumsuzluğu da barındırdığı unutul-
mamalıdır. Şöyle ki eskiden de olan ancak 
bugünkü boyutlara ulaşması mümkün olmayan 
dezenformasyonu beraberin de getirdi. Bu ne-
denle kimin ne ya da neyi yazıp çizdiği birbirine 
geçmiş ve bir kargaşa/kaos ortamı oluşturma 
eğilimi ortaya çıkmıştır ve son derece tehlikeli 
bir yöne doğru evirilme eğilimine geçmiştir.

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme 
gibi bir görevinin olduğunu düşünür 
müsünüz? Bu açıdan bakılınca Konya 
ve Türkiye’deki medya sektörü ve 
kalemleri millilik konusunda nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Gazeteci öncelikle meslek ilkeleri çerçe-
vesinde hareket kabiliyetini geliştirmeli. Bunu 
gerçekleştirdiği an otomatik olarak toplumun 
yararına olan gelişmelere imza atacaktır. Bu 
noktada da tüm olumsuzlukların önüne geçil-
diği gibi, bize has olan kavramlara da ihtiyaç 
duyulmayacaktır.

Meslekte unutamadığınız anılarınızdan 
birkaçını anlatabilir misiniz? 

Tabi ki birçok olumlu/olumsuz anılarımız 
olmuştur/olacakta. Özel televizyonların yeni 
yayın hayatına başladığı dönemlerde bizimde 
Seydişehir’de gazeteci arkadaşlarla kurduğu-
muz bir TV’miz vardı. O zamanlar (1992-1994) 
Etibank SAS futbol takımı 3.liğde. Bir hafta 
sonu maçını takip etmek için bir gün önceden 
Seydişehir’e Konya Spor basınından Ahmet 
Eser, Mustafa Güden, Recep Çınar ve Mehmet 
Yenikaynak gibi isimler geldi. Bizde bunu fır-
sata çevirmek için maçtan önceki akşam arka-
daşları TV programına çıkartma kararı aldık ve 
program başladı. Daha henüz 1 dk. gibi prog-
ramı sunan arkadaş açılışı yaptı ve devamında 
(Etibank SAS’ın 1.liğde güreş takımı da vardı) 
GREKOROMEN diyeceği yerde GIKIROMEN 
dediği anda bütün katılımcılar bir an da gülme-
ye başladılar ve kendilerine engel olamıyorlar, 
biz de hemen reklama geçtik. Fakat gülmeler 
reklam arasında da bütün şiddetiyle sürdü biz 
de bir türlü yayına girememiştik. :))

Mesleğe yeni başlayacak olan gençlere 
neler tavsiye edersiniz? 

Mesleğe yeni başlayacak arkadaşlara benim 
tavsiyem bu mesleği seviyorlar ve kendilerin-
den fedakârlık yapabileceklerse seçsinler yoksa 
büyük bir hayal kırıklı ile karşılaşmaları sürpriz 
olmaz. Sevmelerinin yanı sıra elbette mutla-
ka ve mutlaka iyi bir eğitim almaları olmazsa 
olmaz.

Eklemek istedikleriniz var mı?
Bana gazete olarak böyle bir imkânı ver-

menizden dolayı şahsınız başta olmak üzere 
tüm yöneticilerinize ve çalışanlarınıza teşekkür 
ederim.
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1989 yılında girdiği sektörde başa-
rılı çalışmalarıyla sürekli yükselen                                                                                
ÜNTV Genel Koordinatörü Şeref 

Değirmenönü, uzun yıllardır sektörde yer alan 
tecrübeli isimler arasında yer alıyor. Seydişe-
hir’de uzun yıllar gazetecilik yaptıktan sonra 
Konya’ya gelerek Selçuk Üniversitesi bünyesin-
de faaliyet gösteren ÜN TV’de sektöre devam 
eden Değirmenönü, burada çeşitli görevlerde 
bulundu. Halen ÜN TV’de Genel Koordinatörlük 
görevini sürdüren Değirmenönü, gazetecilikle 
ilgili olarak önemli açıklamalar yaptı.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1967 Seydişehir doğumluyum. İlk, orta ve 

lise tahsilimi Seydişehir’de tamladıktan sonra 
Üniversite öğrenimi Eskişehir Anadolu Üniver-
sitesi Kamu Yönetiminde tamamladım.1989 
yılından beri Özel/kamu medya sektöründe 
çalışmaktayım. Evli ve 1 Erkek, kız çocuğuna 
sahibim.

Gazetecilik hayatına ne zaman giriş 
yaptınız? Hangi kurum ve görevlerde 
bulundunuz?

Gazetecilik hayatına 1989 yılında Konya 
Postası Gazetesi’nin Seydişehir Bürosu’nda 
muhabir olarak başladım ve daha sonra aynı 
büroda yaklaşık 10 yıl büro şefi olarak çalıştım. 
Seydişehir’de başladığım gazetecilik haya-
tımda yaklaşık 10 yıl Konya Postası Gazetesi 

Büro Şefliği, 2 Dönem Seydişehir Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanlığı, 5 yıl Hürriyet ve 5 yıl da 
Sabah Gazetesi’nin Seydişehir Temsilciliğini 
yürüttükten sonra 1998 yılında Selçuk Üniver-
sitesi bünyesinde bulunan ÜNTV’ de sırasıyla 
İstihbarat Şefliği, Haber Müdürlüğü görevinden 
sonra halen aynı kurumun Genel Koordinatörlü-
ğünü yapmaktayım. Aynı zamanda 1997 yılında 
kurulan Türkiye Gazeteciler Federasyonu 
kurucu üyesiyim.

Gazetecilikle ilgili düşünceleriniz neler?
Gazetecilik güzel, hoş, heyecanlı ve aynı 

zaman da zevkli bir meslek olmasına karşın ol-
dukça zordur. Mesleğe karşı içinde sevgi, tutku 
ve fedakârlık vs.hissi bulunmayan bir insan bu 
mesleği uzun soluklu sürdüremez. Gazetecilik 
benim için bir yaşam tarzıdır ve aynı zaman da 
toplumların demokratikleşmesinde önemli bir 
yere sahip olmasıdır.

Gazeteciliği geçmişten günümüze 
bakarak mukayese edersek neler 
söylersiniz?

Günümüzde gazetecilik geçmişe göre 
oldukça fazla imkana sahip olmasına rağmen 
maalesef gazetecilik ilkeleri bağlamında isteni-
len seviyede değildir.

İyi bir gazeteci olmak için neler yapmak 
gerekir?

Daha 
önce de 
ifade etti-
ğim gibi 
bu mesleği 
yapacak 
kişinin 
öncelikle 
bu mesle-
ği sevmesi 
ve her türlü 
fedakarlığı 
yapmaya 
hazır olması gerekir. Bu işin %50/60 teşkil eder, 
diğer yanı ise iyi bir eğitim alması olacaktır.

Bildiğiniz bir konuyu kamuoyuyla 
paylaşmak nasıl bir duygu? 

Sadece sizin bildiğiniz bir konuyu kamu-
oyuyla paylaşmak bir gazeteci için son derece 
keyiflidir. Günümüz gazeteciliğinde bu pek 
rastlanır bir durum değil, sebebi ise tek bir 
merkezden haber akışının olmasıdır. Halbuki; 
gazetecilikte eskiden ‘’Haber Atlatma’ diye bir 
kavram vardı. Şimdi bu tam olmasa da ortadan 
kalktı sanki, haber atlatmanın inanılmaz hazını 
bilen bilir. Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak son derece 
önemli ve aynı zaman da sorumluluk isteyen bir 

SEVGI VE TUTKU YOKSA 
GAZETECILIK YAPILAMAZ

Gazeteciliğin oldukça zor bir meslek olduğuna işaret eden 
ÜN TV Genel Koordinatörü Şeref Değirmenönü, gazeteciliğin 

sevgiyle yapılabilecek bir meslek olduğunu söyledi

ŞEREF DEĞİRMENÖNÜ

iştir. Doğru bilgilendirirsen elbette toplumun 
veya şehrin lehine, yok manipüle / spekülatif 
yönde bilgilendirsen aleyhine olacaktır. Bu ne-
denle gazetecilik ilkeleri çok önem arz ediyor.

Teknolojiyle birlikte gazetecilik ne tür 
değişimler yaşadı? 

Elbette her alanda olduğu gibi bizim mesle-
ğe de teknoloji çok önemli gelişime ve kolaylık-
lar getirdi. Ancak bu aynı zamanda bünyesinde 
birçok olumsuzluğu da barındırdığı unutul-
mamalıdır. Şöyle ki eskiden de olan ancak 
bugünkü boyutlara ulaşması mümkün olmayan 
dezenformasyonu beraberin de getirdi. Bu ne-
denle kimin ne ya da neyi yazıp çizdiği birbirine 
geçmiş ve bir kargaşa/kaos ortamı oluşturma 
eğilimi ortaya çıkmıştır ve son derece tehlikeli 
bir yöne doğru evirilme eğilimine geçmiştir.

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme 
gibi bir görevinin olduğunu düşünür 
müsünüz? Bu açıdan bakılınca Konya 
ve Türkiye’deki medya sektörü ve 
kalemleri millilik konusunda nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Gazeteci öncelikle meslek ilkeleri çerçe-
vesinde hareket kabiliyetini geliştirmeli. Bunu 
gerçekleştirdiği an otomatik olarak toplumun 
yararına olan gelişmelere imza atacaktır. Bu 
noktada da tüm olumsuzlukların önüne geçil-
diği gibi, bize has olan kavramlara da ihtiyaç 
duyulmayacaktır.

Meslekte unutamadığınız anılarınızdan 
birkaçını anlatabilir misiniz? 

Tabi ki birçok olumlu/olumsuz anılarımız 
olmuştur/olacakta. Özel televizyonların yeni 
yayın hayatına başladığı dönemlerde bizimde 
Seydişehir’de gazeteci arkadaşlarla kurduğu-
muz bir TV’miz vardı. O zamanlar (1992-1994) 
Etibank SAS futbol takımı 3.liğde. Bir hafta 
sonu maçını takip etmek için bir gün önceden 
Seydişehir’e Konya Spor basınından Ahmet 
Eser, Mustafa Güden, Recep Çınar ve Mehmet 
Yenikaynak gibi isimler geldi. Bizde bunu fır-
sata çevirmek için maçtan önceki akşam arka-
daşları TV programına çıkartma kararı aldık ve 
program başladı. Daha henüz 1 dk. gibi prog-
ramı sunan arkadaş açılışı yaptı ve devamında 
(Etibank SAS’ın 1.liğde güreş takımı da vardı) 
GREKOROMEN diyeceği yerde GIKIROMEN 
dediği anda bütün katılımcılar bir an da gülme-
ye başladılar ve kendilerine engel olamıyorlar, 
biz de hemen reklama geçtik. Fakat gülmeler 
reklam arasında da bütün şiddetiyle sürdü biz 
de bir türlü yayına girememiştik. :))

Mesleğe yeni başlayacak olan gençlere 
neler tavsiye edersiniz? 

Mesleğe yeni başlayacak arkadaşlara benim 
tavsiyem bu mesleği seviyorlar ve kendilerin-
den fedakârlık yapabileceklerse seçsinler yoksa 
büyük bir hayal kırıklı ile karşılaşmaları sürpriz 
olmaz. Sevmelerinin yanı sıra elbette mutla-
ka ve mutlaka iyi bir eğitim almaları olmazsa 
olmaz.

Eklemek istedikleriniz var mı?
Bana gazete olarak böyle bir imkânı ver-

menizden dolayı şahsınız başta olmak üzere 
tüm yöneticilerinize ve çalışanlarınıza teşekkür 
ederim.
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Gazeteci Hasan Hüseyin Köşker, “Gazetecilik sadece bir meslek olarak görülmemeli, 
bir yaşam biçimi, hayatı algılayış biçimi olarak değerlendirilmeli. Ya gazetecisinizdir ya da 

değilsinizdir. Sorgulayamıyorsanız, soru soramıyor, itiraz edemiyor veya hayatın her alanına 
haber gözüyle bakamıyorsanız bence iyi bir gazeteci olamazsınız” 

Küçük yaşlardan bu yana gazetelere, 
habere merakı olan, bulduğu gazete, 
dergi vb ne varsa okuyan Gazeteci 

Hasan Hüseyin Köşker, gazetecilik mesleği ile 
ilgili düşüncelerini dile getirdi. Gazeteciliğe 
girişinin tesadüf olduğuna dikkat çeken Köşker, 
“Ben küçüklükten beri gazetelere, habere mera-
kı olan, bulduğu gazete, dergi vb ne varsa oku-
yan birisiydim. Çocukluk yıllarımda hatırladığım 
yola düşmüş parça gazeteleri, yemeklerin altına 
serilen eski gazeteleri okurdum. Gazetecilik sa-
dece bir meslek olarak görülmemeli, bir yaşam 
biçimi, hayatı algılayış biçimi olarak değerlendi-
rilmeli. Ya gazetecisinizdir ya da değilsinizdir.”

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?
Çumra’nın Üçhüyük köyünde doğdum. 

İlkokulun ilk üç sınıfını, o zaman birleşik eğitim 
dedikleri 1-2-3. sınıfların beraber okudukları köy 
okulunda tek sınıfta okudum. İlk okul 4 ve 5. 
sınıfları ise Çumra Atatürk İlkokulunda bitirdim. 
Konya Karatay Lisesinden mezun olduktan son-
ra İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümünü 
tamamladım. Bir dönem ABD’nin Florida eya-
letinde şirketlerde çalıştıktan sonra Türkiye’ye 
döndüm ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere 
farklı kurumlarda çalışmaya başladım  

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Benim girişim biraz tesadüf oldu açıkça-

sı. 2004 yılında İstanbul’da yaşıyordum ve 
Kanada’ya gitmek gibi bir düşüncem vardı. 
Ankara’da abim yaşadığı için hem onu ziyaret 
hem de Hacettepe Üniversitesinde yüksek lisans 
başvurusu amacıyla Ankara’ya geldim. Akşam 
yemeğinde Anadolu Ajansının dil bilen gazeteci 
aradığını söylediler. Bir iki gün içinde Anadolu 
Ajansı Dış Haberler servisinde buldum kendimi.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Dünyanın en keyifli, en anlamlı meslek-
lerinden biridir diyebilirim. Sürekli hakikatin 
peşinden koşmak, işin gerçeğini aramak, hiç 
bitmeyen bir merakla sormak, toplum adına 
sorular sorabilmek, halkın menfaatlerinin en 

üst düzeyde bile sorgulanabileceğini bilmek en 
büyük motivasyon kaynağı bence bu meslek 
açısından. 

Gazetecilik anlamında ne tür çalışmalar 
yaptınız? Hangi kurum ve kademelerde 
görevlerde bulundunuz?

Gazeteciliğe İstanbul Üniversitesinde İletim 
gazetesinde staj yaparak başladım ve o dönem 
arkadaşlarla 4. Boyut isimli dergi çıkarmaya baş-
ladık. ABD dönüşü 2004 yılında Anadolu Ajan-
sında dış haberler birimine çevirmen muhabir 
olarak girdim. 2006 yılında İtalyan haber ajansı 
ANSA Med’te bir müddet çalıştıktan sonra 2007 
yılında Başbakanlık’ta basın müşavirliğine baş-
ladım. 2009 yılında buradan ayrılarak Anadolu 
Ajansında diplomasi gazeteciliği yaptım. Bu 
süreçte Afganistan, Çin, Suriye, Ukrayna, Mısır 
gibi birçok ülkede dönemin dışişleri bakanları ve 
başbakanlarının ikili ve çoklu toplantılarını takip 
ettim. 2013 yılında Anadolu Ajansı Amerika 
Editörü olarak New York’a atandım ve ajansın 
kıtada gelişmesi için yoğun bir çalışma sürecine 
girildi. ABD’den dönmemin ardından Dış haber-
ler editör yardımcılığı görevimi sürdürmekteyim 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?

Şöyle ifade edeyim; ben küçüklükten beri 
gazetelere, habere merakı olan, bulduğu gazete, 
dergi vb ne varsa okuyan birisiydim. Çocukluk 
yıllarımda hatırladığım yola düşmüş parça ga-
zeteleri, yemeklerin altına serilen eski gazeteleri 
okurdum. Gazetecilik sadece bir meslek olarak 
görülmemeli, bir yaşam biçimi, hayatı algılayış 
biçimi olarak değerlendirilmeli. Ya gazetecisi-
nizdir ya da değilsinizdir. Sorgulayamıyorsanız, 
soru soramıyor, itiraz edemiyor veya hayatın her 
alanına haber gözüyle bakamıyorsanız bence iyi 
bir gazeteci olamazsınız. Ekmeğinizi kazana-
bilirsiniz ama mesleğin hakkını verememiş 
olursunuz. Gazetecilik temas/mesafe sanatıdır 
derler, bu çok doğru. Haberi yaparken veya ilişki 
geliştirirken asla unutmamamız gereken husus 
gazeteci olduğumuz ve her zaman doğruların 
yanında olacağımıza olan inancımızdır. Gazeteci 
doğulur mu olunur mu sorusu da zaten bu 
mesleğin eski bir tartışması ve halen cevapla-
nabilmiş değil. Bunun için gazetecilik bir hayat 
biçimi, alışkanlık ve hayatı algılayış tarzıdır. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Bu soru gençlik yıllarımızdan bu yana de-

GAZETECILIK BIR YAŞAM BIÇIMI

HASAN HÜSEYİN KÖŞKER

vam eden bir tartışmayı hatırlattı; internetin 
yaygınlaşması gazeteciliği öldürür mü? Evet 
bugün basılı gazete ve dergiler ciddi mali-
yetlerle karşı karşıya ve habercilik gittikçe 
zorlaşıyor onlar açısından. Dünyanın hemen 
hemen her yerinde gazete, dergi tirajları 
düşüyor. Ancak bu gazeteciliğin bittiği an-
lamına gelmemeli. Gazetecilik; günümüzde 
hiç olmadığı kadar yaygın ve canlı hale geldi. 
Kameraların yerini cep telefonları, gazetelerin 
yerini sosyal medya aldı. Bu şöyle okunabilir; 
eskiden sadece muhabirler, mizanpajcılar, 
sunucular varken şimdilerde tüm toplum 
gazetecilik yapmaya başladı. Dünyanın en 
ücra köşesindeki bir olay bile saniyeler içinde 
duyuluyor, videoları izleniyor, beğeniliyor, 
yorum yapılıyor. Yukarda da bahsettiğim 
gibi eğer gazeteciliği bir yaşam biçimi olarak 
alırsak hiç olmadığı kadar canlı bir gazete-
cilik döneminde yaşadığımızı görürüz ancak 
bir meslek olarak algılarsak, evet, bildiğimiz 
basılı gazetelerin ve dergilerin önümüzdeki 
dönemde daha da zorlanacağı aşikar.

Bir gazeteci veya yazar olmak için 
ne tür çalışmalar yapılmalı? Ya da hangi 
vasıflara sahip olunmalı? 

Temel bir göstergesi yok bu işin ancak 
herkesin yapması gerekeni gazeteci olmak 
isteyenler daha çok yapmalı; o nedir? Kitap 
okumak, daha çok kitap okumak. Her konuda 
okumak. Bunun dışında en baştan küçük 
yazma denemeleri yapmaları, hikayeye başlık 
atmaya çalışmaları önemli husus. Bugün 
milyonlarca fotoğraf çekiliyor ancak biz 
sadece bazılarını beğeniyoruz. Neden? Çünkü 
o fotoğrafta perspektif var, hikaye var, duygu 
aktarımı var. Yani hayata bakarken sadece 
gözle bakmak değil, görmek önemli. Hayatta 
her detay önemli ve genç arkadaşların her 
detaya, her bilgiye dikkat kesilmesi, soru sor-
ması, ilgilenmesi bu işin olmazsa olmazı. 

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı getirmek 
nasıl bir duygu?

Meslekte 15 yılını doldurmuş biri olarak 
beni hala heyecanlandıran bir konudur bu. 
Hiç kimsenin bilmediği bir şeyi bilmek ve 
bunu kamuoyuna duyurmak heyecan verici. 
Zaman zaman kısa flaşlar verirken, bir dakika 
durup derin nefes alıp öyle verdiğimiz oluyor. 
Biliyorsunuz ki ilk duyurduktan beş dakika 
sonra birçok kişi sizin verdiğiniz o tek satırlık 
bilgiyi konuşacak, merak edecek. Heyecan 
olmazsa olmazı gazeteciliğin.  

Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Bunu iki türlü yorumlamak lazım; İlki şehre 
veya ülkeye olumlu katkı veren, moral düzelten, 
iyiliğe güzelliğe sevk eden, pozitif haberlerle 
bulunduğumuz çevreye katkı sunabiliriz. İkincisi 
ise maalesef bu kadar iç açıcı olmayabiliyor. Ga-
zeteciliğin ana eksenini aynı zamanda olumsuz 
haberler de oluşturabiliyor. Deprem, yangın, sel 
gibi afetler ve yaşanan ca, mal kayıplarını takip 
etmek de gazetecilik. Bireysel başarı hikayele-
rini ön plana çıkararak gençlere örnek olmak 
da var bu mesleğin içinde, genç birinin intihar 
saldırısında bulunmasını da. Ancak temel ilke 
şehir ve ülkeye ve daha önemlisi insana güzel 
şeyler katabiliyorsan, örnek teşkil edebiliyor-
san verdiği haz başka oluyor. Başka bir örnek 
vermek gerekirse Suriye’de çadırda yaşayan ve 
bombalamalardan dolayı bacağını kaybetmiş 
çocuğun haberini yapıp, o aileye protez bacak 
dahil bir sürü yardım akmasını sağlayabiliyorsan 
bunun değeri, reklam deyişiyle paha biçilemez.

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını nasıl 
değerlendirirsiniz?

Özgürlük kavramının sınırlarını zorladığımız 
bir dönemi yaşıyoruz. Biraz önce bahsettiğim 
gibi artık kimsenin kameraya, stüdyoya, baskı 
makinelerine ihtiyacı yok. Herkes gazeteci 
olabilir ve herkes haber yapabilir. Bu isterse 
kişisel blog olsun, isterse haber sitesi, sonuç 
herkesin gazeteci olabileceği. Ancak burada 
temel nokta bu kadar özgür ve herkesin yazdığı, 
çektiği, edit ettiği bir ortamda tabirimi mazur 
görün “kakafoni” nasıl engellenecek. Bu işin bir 
standartı olmayacak mı? Bence önümüzdeki 
dönem bunun için önemli. İnternet de kendi 
kendine standartlar belirleyecek. Kötü içerik 
üreten izlenmeyecek, okunmayacak ve oyundan 
elenecek. İyi olan bir şekilde yol bulur diye bir 
tabir var. Üzerinden uzun zaman geçse, kimse 
fark etmese bile bir dönem sonra fark edilmeye, 
hakkı verilmeye başlanıyor. Genç arkadaşla-
ra her zaman iyi içerik üretmelerini, izlenip 
izlenmediğine bakmaksızın her zaman en iyisini 
vermeye çalışmalarını tavsiye edebilirim. 

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme gibi 
bir görevinin olduğunu düşünür müsünüz? 
Bu açıdan bakılınca Konya ve Türkiye’deki 
medya sektörü ve kalemleri millilik 
konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz?

Gazetecinin toplumu doğru yönlendirme 
gibi bir görevi var mı? Evet var. Ancak burada 
temel soru; kime göre ve neye göre doğru? 
Zaman zaman tartışılabiliyor benim doğrum, 
senin doğrun diye fakat bence en temel 
gösterge temel insan haklarında yatıyor. İnsan 
olarak yaratılışımızdan gelen temel ahlaki 
prensiplerimiz var. Hukukun ve uluslararası 
alanda kabul edilmiş normlar, standartlar var. 
Bunun dışında kalan konular sübjektif olabilir, 
doğrular değişebilir.Yerlilik ve millilik kavramı 
günümüz dünyasında çok tartışılıyor, ancak 
kimse bir kıstas belirleyemiyor. Ben Türküm, 
Türkmenim, Türkçe konuşur ve Türkçe 
düşünürüm. Türkiye diye bir sevdamız var ve 
Türkiye’nin penceresinden bakıyoruz olaylara. 
Türkiye için iyi olanı tutup kaldırma gayretimiz 
var ancak bu herkese göre de değişen bir 
durum. Konya’da ve Türkiye’de kimseyi gayri 
milli ilan etmek gibi bir husus da olamaz. Bence 
herkes kendi penceresinden ülkesi için en iyisini 
istiyor olabilir ancak burada önemli olan bu 
pencerelerin birbirine yakınlığı. Yıllarca farklı 
ülkelerde çalışmış biri olarak şunu diyebilirim 
ki burada yerlilik ve millilik meselesi hem sert 
hem de yıkıcı olarak tartışılıyor. Daha öze ilişkin 
konularda, mutabakat sağlanan konularda 
tartışma devam ettirilebilir.   

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını 
kısaca anlatabilir misiniz?

Çok sayıda anım oluştu, birikti ama birini 
hiç unutamam. Eski Cumhurbaşkanlarımız-
dan Merhum Süleyman Demirel ile bir anım 
olmuştu, ses kayıtlarını hala saklarım. Merhum 
Demirel emekli olmuş, Güniz sokaktaki evde 
yaşıyordu. Bir akşam Mısır Büyükelçiliğinde bir 
resepsiyona katıldım ve Sayın Demirel de geldi. 
O dönem bir çok askeri tesiste kazılar yapılıyor, 
cesetler çıkarılıyor gibi büyük iddialar vardı 
ve Demirel’in başbakanlığı/cumhurbaşkanlığı 
dönemiyle ilgiliydi bu iddialar. Resepsiyonda 
ben ve sadece birkaç magazin gazetecisi vardık.
Anadolu Ajansı muhabiri olarak ses kaydı alma-
ya başladım ve Demirel bu “siyasi cinayetlerle” 
ilgili birkaç kelam ettikten sonra “Efenim devlet 
adam öldürür mü, öldürür. Peki hangi durumda 
devlet adam öldürür” dedi ve konuşmasına 
devam etti. Konuşması bitince hemen merkezi 
arayarak haberi yazdırdım. Bir sonraki gün bir 
çok gazete sürmanşetten vermişti bu açıkla-
mayı. Sabah işe geldim, herkes beni arıyor. 
Demirel seni çağırıyor, ses kaydını da al yanına 
git dediler. Güniz sokaktaki evine gittik, birkaç 
arkadaş, kameralar filan. Demirel nazikçe bizi 
karşıladı, masaya oturttu ve “getir bakalım şu 
ses kaydını, ben öyle mi demişim” diye. Ben 
dinlettim. Tekrar dinlemek istedi, yeniden 
dinlettim. Rahmetli Demirel şöyle bir geriye 
yaslandı ve “Eveet çocuklar burası biraz karışık 
olmuş, şimdi, bunu nasıl formüle edeceğiz” 
dedi. Biz de hemen bir röportaj daha vermesini 
ve sözlerini açıklığa kavuşturmasını söyledik ve 
o da kabul etti. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Gençler belki bizden daha çok bilgiye sahip-
ler günümüz dünyasında ancak analitik zekaya, 
birleştirme, anlamlandırma ve yorumlama 
kabiliyetlerinin düşük olduğunu söyleyebilirim. 
Bunu önlemenin yolu; okumak, araştırmak. 
Bir de cesur olsunlar. Dünyayı gezebiliyorlarsa, 
ne tür imkanları varsa bunun için kullansınlar. 
Yani formüle etmem gerekirse oku, düşün, an-
lamlandır, gez, daha çok gez. Teşekkür ederim.
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Gazeteci Hasan Hüseyin Köşker, “Gazetecilik sadece bir meslek olarak görülmemeli, 
bir yaşam biçimi, hayatı algılayış biçimi olarak değerlendirilmeli. Ya gazetecisinizdir ya da 

değilsinizdir. Sorgulayamıyorsanız, soru soramıyor, itiraz edemiyor veya hayatın her alanına 
haber gözüyle bakamıyorsanız bence iyi bir gazeteci olamazsınız” 

Küçük yaşlardan bu yana gazetelere, 
habere merakı olan, bulduğu gazete, 
dergi vb ne varsa okuyan Gazeteci 

Hasan Hüseyin Köşker, gazetecilik mesleği ile 
ilgili düşüncelerini dile getirdi. Gazeteciliğe 
girişinin tesadüf olduğuna dikkat çeken Köşker, 
“Ben küçüklükten beri gazetelere, habere mera-
kı olan, bulduğu gazete, dergi vb ne varsa oku-
yan birisiydim. Çocukluk yıllarımda hatırladığım 
yola düşmüş parça gazeteleri, yemeklerin altına 
serilen eski gazeteleri okurdum. Gazetecilik sa-
dece bir meslek olarak görülmemeli, bir yaşam 
biçimi, hayatı algılayış biçimi olarak değerlendi-
rilmeli. Ya gazetecisinizdir ya da değilsinizdir.”

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?
Çumra’nın Üçhüyük köyünde doğdum. 

İlkokulun ilk üç sınıfını, o zaman birleşik eğitim 
dedikleri 1-2-3. sınıfların beraber okudukları köy 
okulunda tek sınıfta okudum. İlk okul 4 ve 5. 
sınıfları ise Çumra Atatürk İlkokulunda bitirdim. 
Konya Karatay Lisesinden mezun olduktan son-
ra İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümünü 
tamamladım. Bir dönem ABD’nin Florida eya-
letinde şirketlerde çalıştıktan sonra Türkiye’ye 
döndüm ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere 
farklı kurumlarda çalışmaya başladım  

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Benim girişim biraz tesadüf oldu açıkça-

sı. 2004 yılında İstanbul’da yaşıyordum ve 
Kanada’ya gitmek gibi bir düşüncem vardı. 
Ankara’da abim yaşadığı için hem onu ziyaret 
hem de Hacettepe Üniversitesinde yüksek lisans 
başvurusu amacıyla Ankara’ya geldim. Akşam 
yemeğinde Anadolu Ajansının dil bilen gazeteci 
aradığını söylediler. Bir iki gün içinde Anadolu 
Ajansı Dış Haberler servisinde buldum kendimi.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Dünyanın en keyifli, en anlamlı meslek-
lerinden biridir diyebilirim. Sürekli hakikatin 
peşinden koşmak, işin gerçeğini aramak, hiç 
bitmeyen bir merakla sormak, toplum adına 
sorular sorabilmek, halkın menfaatlerinin en 

üst düzeyde bile sorgulanabileceğini bilmek en 
büyük motivasyon kaynağı bence bu meslek 
açısından. 

Gazetecilik anlamında ne tür çalışmalar 
yaptınız? Hangi kurum ve kademelerde 
görevlerde bulundunuz?

Gazeteciliğe İstanbul Üniversitesinde İletim 
gazetesinde staj yaparak başladım ve o dönem 
arkadaşlarla 4. Boyut isimli dergi çıkarmaya baş-
ladık. ABD dönüşü 2004 yılında Anadolu Ajan-
sında dış haberler birimine çevirmen muhabir 
olarak girdim. 2006 yılında İtalyan haber ajansı 
ANSA Med’te bir müddet çalıştıktan sonra 2007 
yılında Başbakanlık’ta basın müşavirliğine baş-
ladım. 2009 yılında buradan ayrılarak Anadolu 
Ajansında diplomasi gazeteciliği yaptım. Bu 
süreçte Afganistan, Çin, Suriye, Ukrayna, Mısır 
gibi birçok ülkede dönemin dışişleri bakanları ve 
başbakanlarının ikili ve çoklu toplantılarını takip 
ettim. 2013 yılında Anadolu Ajansı Amerika 
Editörü olarak New York’a atandım ve ajansın 
kıtada gelişmesi için yoğun bir çalışma sürecine 
girildi. ABD’den dönmemin ardından Dış haber-
ler editör yardımcılığı görevimi sürdürmekteyim 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?

Şöyle ifade edeyim; ben küçüklükten beri 
gazetelere, habere merakı olan, bulduğu gazete, 
dergi vb ne varsa okuyan birisiydim. Çocukluk 
yıllarımda hatırladığım yola düşmüş parça ga-
zeteleri, yemeklerin altına serilen eski gazeteleri 
okurdum. Gazetecilik sadece bir meslek olarak 
görülmemeli, bir yaşam biçimi, hayatı algılayış 
biçimi olarak değerlendirilmeli. Ya gazetecisi-
nizdir ya da değilsinizdir. Sorgulayamıyorsanız, 
soru soramıyor, itiraz edemiyor veya hayatın her 
alanına haber gözüyle bakamıyorsanız bence iyi 
bir gazeteci olamazsınız. Ekmeğinizi kazana-
bilirsiniz ama mesleğin hakkını verememiş 
olursunuz. Gazetecilik temas/mesafe sanatıdır 
derler, bu çok doğru. Haberi yaparken veya ilişki 
geliştirirken asla unutmamamız gereken husus 
gazeteci olduğumuz ve her zaman doğruların 
yanında olacağımıza olan inancımızdır. Gazeteci 
doğulur mu olunur mu sorusu da zaten bu 
mesleğin eski bir tartışması ve halen cevapla-
nabilmiş değil. Bunun için gazetecilik bir hayat 
biçimi, alışkanlık ve hayatı algılayış tarzıdır. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Bu soru gençlik yıllarımızdan bu yana de-

GAZETECILIK BIR YAŞAM BIÇIMI

HASAN HÜSEYİN KÖŞKER

vam eden bir tartışmayı hatırlattı; internetin 
yaygınlaşması gazeteciliği öldürür mü? Evet 
bugün basılı gazete ve dergiler ciddi mali-
yetlerle karşı karşıya ve habercilik gittikçe 
zorlaşıyor onlar açısından. Dünyanın hemen 
hemen her yerinde gazete, dergi tirajları 
düşüyor. Ancak bu gazeteciliğin bittiği an-
lamına gelmemeli. Gazetecilik; günümüzde 
hiç olmadığı kadar yaygın ve canlı hale geldi. 
Kameraların yerini cep telefonları, gazetelerin 
yerini sosyal medya aldı. Bu şöyle okunabilir; 
eskiden sadece muhabirler, mizanpajcılar, 
sunucular varken şimdilerde tüm toplum 
gazetecilik yapmaya başladı. Dünyanın en 
ücra köşesindeki bir olay bile saniyeler içinde 
duyuluyor, videoları izleniyor, beğeniliyor, 
yorum yapılıyor. Yukarda da bahsettiğim 
gibi eğer gazeteciliği bir yaşam biçimi olarak 
alırsak hiç olmadığı kadar canlı bir gazete-
cilik döneminde yaşadığımızı görürüz ancak 
bir meslek olarak algılarsak, evet, bildiğimiz 
basılı gazetelerin ve dergilerin önümüzdeki 
dönemde daha da zorlanacağı aşikar.

Bir gazeteci veya yazar olmak için 
ne tür çalışmalar yapılmalı? Ya da hangi 
vasıflara sahip olunmalı? 

Temel bir göstergesi yok bu işin ancak 
herkesin yapması gerekeni gazeteci olmak 
isteyenler daha çok yapmalı; o nedir? Kitap 
okumak, daha çok kitap okumak. Her konuda 
okumak. Bunun dışında en baştan küçük 
yazma denemeleri yapmaları, hikayeye başlık 
atmaya çalışmaları önemli husus. Bugün 
milyonlarca fotoğraf çekiliyor ancak biz 
sadece bazılarını beğeniyoruz. Neden? Çünkü 
o fotoğrafta perspektif var, hikaye var, duygu 
aktarımı var. Yani hayata bakarken sadece 
gözle bakmak değil, görmek önemli. Hayatta 
her detay önemli ve genç arkadaşların her 
detaya, her bilgiye dikkat kesilmesi, soru sor-
ması, ilgilenmesi bu işin olmazsa olmazı. 

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı getirmek 
nasıl bir duygu?

Meslekte 15 yılını doldurmuş biri olarak 
beni hala heyecanlandıran bir konudur bu. 
Hiç kimsenin bilmediği bir şeyi bilmek ve 
bunu kamuoyuna duyurmak heyecan verici. 
Zaman zaman kısa flaşlar verirken, bir dakika 
durup derin nefes alıp öyle verdiğimiz oluyor. 
Biliyorsunuz ki ilk duyurduktan beş dakika 
sonra birçok kişi sizin verdiğiniz o tek satırlık 
bilgiyi konuşacak, merak edecek. Heyecan 
olmazsa olmazı gazeteciliğin.  

Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Bunu iki türlü yorumlamak lazım; İlki şehre 
veya ülkeye olumlu katkı veren, moral düzelten, 
iyiliğe güzelliğe sevk eden, pozitif haberlerle 
bulunduğumuz çevreye katkı sunabiliriz. İkincisi 
ise maalesef bu kadar iç açıcı olmayabiliyor. Ga-
zeteciliğin ana eksenini aynı zamanda olumsuz 
haberler de oluşturabiliyor. Deprem, yangın, sel 
gibi afetler ve yaşanan ca, mal kayıplarını takip 
etmek de gazetecilik. Bireysel başarı hikayele-
rini ön plana çıkararak gençlere örnek olmak 
da var bu mesleğin içinde, genç birinin intihar 
saldırısında bulunmasını da. Ancak temel ilke 
şehir ve ülkeye ve daha önemlisi insana güzel 
şeyler katabiliyorsan, örnek teşkil edebiliyor-
san verdiği haz başka oluyor. Başka bir örnek 
vermek gerekirse Suriye’de çadırda yaşayan ve 
bombalamalardan dolayı bacağını kaybetmiş 
çocuğun haberini yapıp, o aileye protez bacak 
dahil bir sürü yardım akmasını sağlayabiliyorsan 
bunun değeri, reklam deyişiyle paha biçilemez.

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını nasıl 
değerlendirirsiniz?

Özgürlük kavramının sınırlarını zorladığımız 
bir dönemi yaşıyoruz. Biraz önce bahsettiğim 
gibi artık kimsenin kameraya, stüdyoya, baskı 
makinelerine ihtiyacı yok. Herkes gazeteci 
olabilir ve herkes haber yapabilir. Bu isterse 
kişisel blog olsun, isterse haber sitesi, sonuç 
herkesin gazeteci olabileceği. Ancak burada 
temel nokta bu kadar özgür ve herkesin yazdığı, 
çektiği, edit ettiği bir ortamda tabirimi mazur 
görün “kakafoni” nasıl engellenecek. Bu işin bir 
standartı olmayacak mı? Bence önümüzdeki 
dönem bunun için önemli. İnternet de kendi 
kendine standartlar belirleyecek. Kötü içerik 
üreten izlenmeyecek, okunmayacak ve oyundan 
elenecek. İyi olan bir şekilde yol bulur diye bir 
tabir var. Üzerinden uzun zaman geçse, kimse 
fark etmese bile bir dönem sonra fark edilmeye, 
hakkı verilmeye başlanıyor. Genç arkadaşla-
ra her zaman iyi içerik üretmelerini, izlenip 
izlenmediğine bakmaksızın her zaman en iyisini 
vermeye çalışmalarını tavsiye edebilirim. 

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme gibi 
bir görevinin olduğunu düşünür müsünüz? 
Bu açıdan bakılınca Konya ve Türkiye’deki 
medya sektörü ve kalemleri millilik 
konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz?

Gazetecinin toplumu doğru yönlendirme 
gibi bir görevi var mı? Evet var. Ancak burada 
temel soru; kime göre ve neye göre doğru? 
Zaman zaman tartışılabiliyor benim doğrum, 
senin doğrun diye fakat bence en temel 
gösterge temel insan haklarında yatıyor. İnsan 
olarak yaratılışımızdan gelen temel ahlaki 
prensiplerimiz var. Hukukun ve uluslararası 
alanda kabul edilmiş normlar, standartlar var. 
Bunun dışında kalan konular sübjektif olabilir, 
doğrular değişebilir.Yerlilik ve millilik kavramı 
günümüz dünyasında çok tartışılıyor, ancak 
kimse bir kıstas belirleyemiyor. Ben Türküm, 
Türkmenim, Türkçe konuşur ve Türkçe 
düşünürüm. Türkiye diye bir sevdamız var ve 
Türkiye’nin penceresinden bakıyoruz olaylara. 
Türkiye için iyi olanı tutup kaldırma gayretimiz 
var ancak bu herkese göre de değişen bir 
durum. Konya’da ve Türkiye’de kimseyi gayri 
milli ilan etmek gibi bir husus da olamaz. Bence 
herkes kendi penceresinden ülkesi için en iyisini 
istiyor olabilir ancak burada önemli olan bu 
pencerelerin birbirine yakınlığı. Yıllarca farklı 
ülkelerde çalışmış biri olarak şunu diyebilirim 
ki burada yerlilik ve millilik meselesi hem sert 
hem de yıkıcı olarak tartışılıyor. Daha öze ilişkin 
konularda, mutabakat sağlanan konularda 
tartışma devam ettirilebilir.   

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını 
kısaca anlatabilir misiniz?

Çok sayıda anım oluştu, birikti ama birini 
hiç unutamam. Eski Cumhurbaşkanlarımız-
dan Merhum Süleyman Demirel ile bir anım 
olmuştu, ses kayıtlarını hala saklarım. Merhum 
Demirel emekli olmuş, Güniz sokaktaki evde 
yaşıyordu. Bir akşam Mısır Büyükelçiliğinde bir 
resepsiyona katıldım ve Sayın Demirel de geldi. 
O dönem bir çok askeri tesiste kazılar yapılıyor, 
cesetler çıkarılıyor gibi büyük iddialar vardı 
ve Demirel’in başbakanlığı/cumhurbaşkanlığı 
dönemiyle ilgiliydi bu iddialar. Resepsiyonda 
ben ve sadece birkaç magazin gazetecisi vardık.
Anadolu Ajansı muhabiri olarak ses kaydı alma-
ya başladım ve Demirel bu “siyasi cinayetlerle” 
ilgili birkaç kelam ettikten sonra “Efenim devlet 
adam öldürür mü, öldürür. Peki hangi durumda 
devlet adam öldürür” dedi ve konuşmasına 
devam etti. Konuşması bitince hemen merkezi 
arayarak haberi yazdırdım. Bir sonraki gün bir 
çok gazete sürmanşetten vermişti bu açıkla-
mayı. Sabah işe geldim, herkes beni arıyor. 
Demirel seni çağırıyor, ses kaydını da al yanına 
git dediler. Güniz sokaktaki evine gittik, birkaç 
arkadaş, kameralar filan. Demirel nazikçe bizi 
karşıladı, masaya oturttu ve “getir bakalım şu 
ses kaydını, ben öyle mi demişim” diye. Ben 
dinlettim. Tekrar dinlemek istedi, yeniden 
dinlettim. Rahmetli Demirel şöyle bir geriye 
yaslandı ve “Eveet çocuklar burası biraz karışık 
olmuş, şimdi, bunu nasıl formüle edeceğiz” 
dedi. Biz de hemen bir röportaj daha vermesini 
ve sözlerini açıklığa kavuşturmasını söyledik ve 
o da kabul etti. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Gençler belki bizden daha çok bilgiye sahip-
ler günümüz dünyasında ancak analitik zekaya, 
birleştirme, anlamlandırma ve yorumlama 
kabiliyetlerinin düşük olduğunu söyleyebilirim. 
Bunu önlemenin yolu; okumak, araştırmak. 
Bir de cesur olsunlar. Dünyayı gezebiliyorlarsa, 
ne tür imkanları varsa bunun için kullansınlar. 
Yani formüle etmem gerekirse oku, düşün, an-
lamlandır, gez, daha çok gez. Teşekkür ederim.
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Konya basınında uzun yıllar emek 
veren Hasan Görür, gazetecilik 
mesleği ile ilgili görüşlerini dile 

getirdi. Gazeteciliğin güzel bir meslek oldu-
ğunu ifade eden Hasan Görür, gazeteciliğin 
topluma ve insana ulaşmak için güzel bir 
fırsat olduğunu ifade etti. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

14.07.1960 Konya doğumluyum. Beyşe-
hir Doğanbey kasabası nüfusuna kayıtlıyım. 
İlkokulu Mahmut Şevket Paşa’da, Ortao-
kulu Karma’da, liseyi Karatay’da okudum. 
Okul hayatımla birlikte ticaret yapmaya 
başladım. Ramazan ayı öncesi İplikçi Camii 
önünde imsakiye satımı, Mevlâna Müze 
önünde hediyelik eşya satımı, Mevlâna önü 
parti mitinglerinde su satımı, bazen mahalli 
gazete satımı ve matbaacılık mesleğine 
adım attım. Yıl 1978 Mevlâna Cad. Pürçük-
lü Sk. (Doğan Matbaa) daha sonra Larende 
Cad. Eski Sebze Hali Matbaacılar Sitesi (Arı 
Basımevi), 1981 61/2 devre olarak Bilecik 
Çavuş Talimgahı ve Nevşehir Dağıtım Ava-
nos İlçe Jandarma Karakolu’nda Karakol 
Komutan Yardımcılığı ve Özkonak Topaklı 
Jandarma Karakolu’nda komutan olarak 
vazifeyi tamamlayıp 1983 yılında teskereyi 
aldım. 1983 yılı 13 Kasım’da evliliğimi yap-
tım, hayatım daha bir anlam kazandı. Bir 
süre sarı basın kartım oldu. İleriki yıllarda 
muhabir kadrom devam etti ve Fikir İşçisi 
olarak emekli oldum. Güzel dostlar edindim 
ve halen görüşüyoruz. Şu anda Görürler 
Matbaa-Ambalaj firma ismiyle ticarete 
devam ediyorum.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

1986-1990 yılları arası basın hayatım 
oldu. 1986 yılında ‘Türkiye de Yarın’ adı 
altında bugünkü Merhaba Gazetesinin 5 
yıllığına işletmeciliği ve yayımcılığını aldım. 

Bu süre içerisinde Muhabirlik-Yazı İşleri 
Müdürlüğü olarak bilfiil işin içinde bulun-
dum. O zamanlar Tipo Sistemi kullanıldığı 
için gazete çıkarmak çok zorlu bir işti. Zin-
cir halkaları gibi birbirine bağlıydı, halkanın 
biri kopsa bütün işi engellerdi. 1000-1500 
adet gazete basımı, sabah saatlerinde baş-
layıp gece saat 04:00/05:00 sularına kadar 
devam ederdi. Şimdi teknoloji çok gelişti ve 
gazeteler çok daha rahat üretiliyor. Gazete-
miz sağ eğilimli muhafazakâr kesime hitap 
ediyordu. Çizgimizi hiç değiştirmedik, o yıl-
larda sağ-sol çatışmaları oldukça fazla idi.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik güzel bir meslek. Bu mes-
lekte karnı geniş olmak lazım. Herkesi 
memnun etmek mümkün değil. Cenabı 
Allah kâinatı insan için halk etmiş kul 
olarak ona teşekkür bile edemiyoruz, değil 
ki insan olarak insanı memnun etmek. Dik 

durup olduğumuz gibi hareket etmeliyiz.

Gazetecilik anlamında ne tür 
çalışmalar yaptınız? Hangi kurum ve 
kademelerde görevlerde bulundunuz?

Sadece ‘Türkiye de Yarın’ gazetesi bün-
yesinde bulundum.

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Topluma, insanlara ulaşmak için güzel 
bir araç.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Her sahada olduğu gibi teknolojik 
gelişmeler ve iletişim araçları gazeteciliği 
bitiriyor. Eskiden emek-yoğun bir durum 
vardı. Saygı vardı.

Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Vatandaş ile idareciler arasında köprü 
oluşturup, yöneticilerin hizmetine vesile 
oluyor.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını 
kısaca anlatabilir misiniz?

Gazetemizde başörtüsü ile ilgili bir yazı 
yüzünden Devlet Güvenlik Mahkemesi’n-
de yargılandım. Beraat ile neticelendi. Bir 
haberimizde hırsız adıyla müteahhit adı 
karıştırılmıştı o yüzden o tarihte 1500 TL 
tazminat ödemiştik. Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Halil Cin ile görüş ayrılığı 
vardı. Yayınlar neticesinde ileri seviyede 
hakaret ve tehditler aldık ve Emniyet Mü-
dürlüğü’nden koruma istemiştik. 1 ay kadar 
korumalar hizmet verdiler, güzel günlerdi.

GAZETECILIK GÜZEL BIR MESLEK
Gazeteci Hasan Görür, “Gazetecilik güzel bir meslek. Bu meslekte karnı geniş 

olmak lazım. Herkesi memnun etmek mümkün değil. Gazetecilik Topluma, insanlara 
ulaşmak için güzel bir araç

HASAN GÖRÜR

Şehir hayatından vazgeçip köyünde 
çiftçilik ve hayvancılık yapan ga-
zeteci Selman Elçiçeği, gazetecilik 
üzerine değerlendirmelerde bu-

lundu. Gazetecilik yaptığı dönemlere ilişkin 
açıklamalar yapan Elçiçeği, “Bizim zamanı-
mızda gazetecilik daha zevkli, heyecanlı ve 
değeri olan bir meslekti. Günümüz gazeteci-
liği daha kolay, imkânlar çok geniş” diyor. 

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız, 
nerede dünyaya geldiniz, gazeteciliğe 
nasıl başladınız?

15/9/1967 Karaman’ın Kazımkarabekir 
ilçesine bağlı Sinci köyünde doğdum. Evli 
ve 3 çocuk babasıyım. Liseyi bitirdikten 
sonra 1990 yılında İş ve İşçi Bulma Kuru-
mu ile Konya Postası gazetesinin ortaklaşa 
düzenledikleri LİMME kursuna katılarak, 
aynı gazetede işe başladım. Kısa bir süre 
birinci sayfa muhabirliği yaptıktan sonra 
spor servisinde spor muhabiri olarak devam 
ettim. İlerleyen yıllarda Hakimiyet gazete-
sinde çalıştım. 

Sizin muhabirlik yıllarınızda şartlar 
nasıldı?

Bizim zamanımızda gazetecilik daha 
zevkli, heyecanlı ve değeri olan bir meslekti. 
Günümüz gazeteciliği daha kolay, imkânlar 
çok geniş. 

Gazetecilik sizin için ne anlam 
taşıyor?

Medya kuruluşları toplumun haber alma 
kaynağı, dünyadan ve ülkeden haberdar 
olma aracıdır. Gazetecilik te bu vazifeyi yeri-
ne getirmektir.

Mesleği erken yaşta bırakıp tarım 
faaliyetlerine yöneldiniz. Özlem 
duymadınız mı? 

Babam vefat ettikten sonra köydeki tarla-
larımızın ekilip biçilmesi ve hayvanlarımızın 
bakımı bize kalmıştı. Bu işleri köyde tek başı-
na olan annemize bırakamazdık. Gazeteciliği 
severek yaptım ama 1995 yılında, daha çok 
sevdiğim tarım ve hayvancılığı yapmak için 
köye döndüm. Mesleğe de özlem duyduğum 
olmadı, çünkü şu anda daha çok sevdiğim bir 
işi yapıyorum. Köy hayatı yaşamak güzeldir.

İnternet medyasına dair fikrini nedir?
İnternet gazeteciliğini ben hiç sevmedim. 

Yazılı basın daha kalıcı, elle tutulur, gözle 
görülür; sabah ilk aldığında gazete kokusu-
nun verdiği duyguyu hiç bir İnternet haberi 
veremez.

Bir gazetecilik hatıranızı anlatır 
mısınız?

Konya Postası gazetesinde spor muhabiri 
olarak çalışırken, otobüsle gittiğim Trab-
zonspor deplasman maçı sonrasında, karayo-
lu ile Konya’ya dönen tek gazeteci bendim. 
Çünkü diğer gazeteci arkadaşların hepsi 
havayoluyla Trabzon’a gelmişlerdi ve hava 
muhalefeti nedeniyle de uçak kalkamayınca 
o arkadaşlar Konya’ya dönememişlerdi. Salı 
günü çıkan gazetelerde, maçla ilgili fotoğraf 
ve detaylar sadece benim gazetem Konya 
Postasında yayınlandı. Bu benim açımdan 
tüm yorgunluğumu alan güzel bir anı idi.

İNTERNET GAZETECİLİĞİNİ 
HİÇ SEVMEDİM

Günümüzün internet medyasının kendisini cezbetmediğini belirten Selman Elçiçeği, 
“İnternet gazeteciliğini ben hiç sevmedim. Yazılı basın daha kalıcı, elle tutulur, gözle görülür; 
sabah ilk aldığında gazete kokusunun verdiği duyguyu hiç bir İnternet haberi veremez” dedi 
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Konya basınında uzun yıllar emek 
veren Hasan Görür, gazetecilik 
mesleği ile ilgili görüşlerini dile 

getirdi. Gazeteciliğin güzel bir meslek oldu-
ğunu ifade eden Hasan Görür, gazeteciliğin 
topluma ve insana ulaşmak için güzel bir 
fırsat olduğunu ifade etti. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

14.07.1960 Konya doğumluyum. Beyşe-
hir Doğanbey kasabası nüfusuna kayıtlıyım. 
İlkokulu Mahmut Şevket Paşa’da, Ortao-
kulu Karma’da, liseyi Karatay’da okudum. 
Okul hayatımla birlikte ticaret yapmaya 
başladım. Ramazan ayı öncesi İplikçi Camii 
önünde imsakiye satımı, Mevlâna Müze 
önünde hediyelik eşya satımı, Mevlâna önü 
parti mitinglerinde su satımı, bazen mahalli 
gazete satımı ve matbaacılık mesleğine 
adım attım. Yıl 1978 Mevlâna Cad. Pürçük-
lü Sk. (Doğan Matbaa) daha sonra Larende 
Cad. Eski Sebze Hali Matbaacılar Sitesi (Arı 
Basımevi), 1981 61/2 devre olarak Bilecik 
Çavuş Talimgahı ve Nevşehir Dağıtım Ava-
nos İlçe Jandarma Karakolu’nda Karakol 
Komutan Yardımcılığı ve Özkonak Topaklı 
Jandarma Karakolu’nda komutan olarak 
vazifeyi tamamlayıp 1983 yılında teskereyi 
aldım. 1983 yılı 13 Kasım’da evliliğimi yap-
tım, hayatım daha bir anlam kazandı. Bir 
süre sarı basın kartım oldu. İleriki yıllarda 
muhabir kadrom devam etti ve Fikir İşçisi 
olarak emekli oldum. Güzel dostlar edindim 
ve halen görüşüyoruz. Şu anda Görürler 
Matbaa-Ambalaj firma ismiyle ticarete 
devam ediyorum.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

1986-1990 yılları arası basın hayatım 
oldu. 1986 yılında ‘Türkiye de Yarın’ adı 
altında bugünkü Merhaba Gazetesinin 5 
yıllığına işletmeciliği ve yayımcılığını aldım. 

Bu süre içerisinde Muhabirlik-Yazı İşleri 
Müdürlüğü olarak bilfiil işin içinde bulun-
dum. O zamanlar Tipo Sistemi kullanıldığı 
için gazete çıkarmak çok zorlu bir işti. Zin-
cir halkaları gibi birbirine bağlıydı, halkanın 
biri kopsa bütün işi engellerdi. 1000-1500 
adet gazete basımı, sabah saatlerinde baş-
layıp gece saat 04:00/05:00 sularına kadar 
devam ederdi. Şimdi teknoloji çok gelişti ve 
gazeteler çok daha rahat üretiliyor. Gazete-
miz sağ eğilimli muhafazakâr kesime hitap 
ediyordu. Çizgimizi hiç değiştirmedik, o yıl-
larda sağ-sol çatışmaları oldukça fazla idi.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik güzel bir meslek. Bu mes-
lekte karnı geniş olmak lazım. Herkesi 
memnun etmek mümkün değil. Cenabı 
Allah kâinatı insan için halk etmiş kul 
olarak ona teşekkür bile edemiyoruz, değil 
ki insan olarak insanı memnun etmek. Dik 

durup olduğumuz gibi hareket etmeliyiz.

Gazetecilik anlamında ne tür 
çalışmalar yaptınız? Hangi kurum ve 
kademelerde görevlerde bulundunuz?

Sadece ‘Türkiye de Yarın’ gazetesi bün-
yesinde bulundum.

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Topluma, insanlara ulaşmak için güzel 
bir araç.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Her sahada olduğu gibi teknolojik 
gelişmeler ve iletişim araçları gazeteciliği 
bitiriyor. Eskiden emek-yoğun bir durum 
vardı. Saygı vardı.

Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Vatandaş ile idareciler arasında köprü 
oluşturup, yöneticilerin hizmetine vesile 
oluyor.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını 
kısaca anlatabilir misiniz?

Gazetemizde başörtüsü ile ilgili bir yazı 
yüzünden Devlet Güvenlik Mahkemesi’n-
de yargılandım. Beraat ile neticelendi. Bir 
haberimizde hırsız adıyla müteahhit adı 
karıştırılmıştı o yüzden o tarihte 1500 TL 
tazminat ödemiştik. Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Halil Cin ile görüş ayrılığı 
vardı. Yayınlar neticesinde ileri seviyede 
hakaret ve tehditler aldık ve Emniyet Mü-
dürlüğü’nden koruma istemiştik. 1 ay kadar 
korumalar hizmet verdiler, güzel günlerdi.

GAZETECILIK GÜZEL BIR MESLEK
Gazeteci Hasan Görür, “Gazetecilik güzel bir meslek. Bu meslekte karnı geniş 

olmak lazım. Herkesi memnun etmek mümkün değil. Gazetecilik Topluma, insanlara 
ulaşmak için güzel bir araç

HASAN GÖRÜR

Şehir hayatından vazgeçip köyünde 
çiftçilik ve hayvancılık yapan ga-
zeteci Selman Elçiçeği, gazetecilik 
üzerine değerlendirmelerde bu-

lundu. Gazetecilik yaptığı dönemlere ilişkin 
açıklamalar yapan Elçiçeği, “Bizim zamanı-
mızda gazetecilik daha zevkli, heyecanlı ve 
değeri olan bir meslekti. Günümüz gazeteci-
liği daha kolay, imkânlar çok geniş” diyor. 

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız, 
nerede dünyaya geldiniz, gazeteciliğe 
nasıl başladınız?

15/9/1967 Karaman’ın Kazımkarabekir 
ilçesine bağlı Sinci köyünde doğdum. Evli 
ve 3 çocuk babasıyım. Liseyi bitirdikten 
sonra 1990 yılında İş ve İşçi Bulma Kuru-
mu ile Konya Postası gazetesinin ortaklaşa 
düzenledikleri LİMME kursuna katılarak, 
aynı gazetede işe başladım. Kısa bir süre 
birinci sayfa muhabirliği yaptıktan sonra 
spor servisinde spor muhabiri olarak devam 
ettim. İlerleyen yıllarda Hakimiyet gazete-
sinde çalıştım. 

Sizin muhabirlik yıllarınızda şartlar 
nasıldı?

Bizim zamanımızda gazetecilik daha 
zevkli, heyecanlı ve değeri olan bir meslekti. 
Günümüz gazeteciliği daha kolay, imkânlar 
çok geniş. 

Gazetecilik sizin için ne anlam 
taşıyor?

Medya kuruluşları toplumun haber alma 
kaynağı, dünyadan ve ülkeden haberdar 
olma aracıdır. Gazetecilik te bu vazifeyi yeri-
ne getirmektir.

Mesleği erken yaşta bırakıp tarım 
faaliyetlerine yöneldiniz. Özlem 
duymadınız mı? 

Babam vefat ettikten sonra köydeki tarla-
larımızın ekilip biçilmesi ve hayvanlarımızın 
bakımı bize kalmıştı. Bu işleri köyde tek başı-
na olan annemize bırakamazdık. Gazeteciliği 
severek yaptım ama 1995 yılında, daha çok 
sevdiğim tarım ve hayvancılığı yapmak için 
köye döndüm. Mesleğe de özlem duyduğum 
olmadı, çünkü şu anda daha çok sevdiğim bir 
işi yapıyorum. Köy hayatı yaşamak güzeldir.

İnternet medyasına dair fikrini nedir?
İnternet gazeteciliğini ben hiç sevmedim. 

Yazılı basın daha kalıcı, elle tutulur, gözle 
görülür; sabah ilk aldığında gazete kokusu-
nun verdiği duyguyu hiç bir İnternet haberi 
veremez.

Bir gazetecilik hatıranızı anlatır 
mısınız?

Konya Postası gazetesinde spor muhabiri 
olarak çalışırken, otobüsle gittiğim Trab-
zonspor deplasman maçı sonrasında, karayo-
lu ile Konya’ya dönen tek gazeteci bendim. 
Çünkü diğer gazeteci arkadaşların hepsi 
havayoluyla Trabzon’a gelmişlerdi ve hava 
muhalefeti nedeniyle de uçak kalkamayınca 
o arkadaşlar Konya’ya dönememişlerdi. Salı 
günü çıkan gazetelerde, maçla ilgili fotoğraf 
ve detaylar sadece benim gazetem Konya 
Postasında yayınlandı. Bu benim açımdan 
tüm yorgunluğumu alan güzel bir anı idi.

İNTERNET GAZETECİLİĞİNİ 
HİÇ SEVMEDİM

Günümüzün internet medyasının kendisini cezbetmediğini belirten Selman Elçiçeği, 
“İnternet gazeteciliğini ben hiç sevmedim. Yazılı basın daha kalıcı, elle tutulur, gözle görülür; 
sabah ilk aldığında gazete kokusunun verdiği duyguyu hiç bir İnternet haberi veremez” dedi 
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Gazetecilikten sonra basın müşaa-
virliği, BYEGM Müdür Yardımcılığı 
ve AA Ynetim Kurulu üyeliği yapan 

Hilmi Tutar, gazeteciliğe ilişkin açıklamalarda 
bulundu. Gazetecilik yaptığı yıllarda mesleğin 
zor şartlar altında icra edildiğine dikkat çeken 
Tutar, günümüzde mesleğe ilişkin kolaylıkların 
arttığını söyledi. Hem yazılı hem görsel basında  
teknik anlamda büyük yenilikler ve atılımlar ol-
duğuna işaret eden Tutar, “Özellikle internetin 
hayatımıza girmesiyle bir nevi zaman ve me-
kan sınırı ortadan kalktı. Amerika’daki bir olayı, 
Amerika’da yaşıyor gibi  aynı zaman diliminde  
öğrenebilme imkanı var.  Bu teknik devrim, 
insanın haber alma ihtiyacını veya haber alma 
hakkını sağlaması bakımından iyi bir gelişme 
olmakla birlikte bir çok sorunu da  beraberinde 
getirdi” dedi. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 
Öncelikle size, böyle bir çalışmaya imza 

attığınız çin teşekkür eder, başarılar dilerim. 
Hadim Dülgerler köyünde dünyaya geldim. Beş 
kardeşin en küçüğüyüm. İlkokulu köyümün 
okulunda okudum. Ortaokulu Bademli, Lise’yi 
Konya Gazi Lisesi, Üniversiteyi A.Üniversitesi 
İşletme  Bölümünden okudum, Yüksek Lisansı 
da Türk-Kazak Ünivesitesinde yaptım.  

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Gazi Lisesinde okurken  gazete okuma ve 

yazmaya karşı bir ilgim oluştu. Sanıyorum o 
yılların siyasi atmosferi de bunu körüklemiştir. 
Lise talebesi olarak siyasetin değil de siyasi dü-
şüncelerin içindeydik… O yıllarda yayınlanan 
ve Ilıcakların çıkardığı Tercüman gazetesini 
takip etmeye çalışırdım. Rahmetli Ergün Göze 
köşe yazarıydı. Onu çok beğenir  ve onun gibi 
yazılar yazmaya çalışır, sonra da yazdıklarımı 
olmadı diye yırtardım. Bir nevi emekle dönemi 
gibi, halâ da öyle olduğumu düşünüyorum. 
Gazeteci Muhsin Akıl’ı siz de tanırsınız;  benim, 
hem köylüm, hem akrabamdır. Onun vesilesiy-
le bir taraftan okurken bir taraftan da Anado-
lu’da Bugün gazetesinde çalışmaya başladım. 

Yerel gazeteciliğn şartları nasıldı?
Çok zor günlerdi; hem gazete için, hem 

benim için. Gazetenin ekonomik sıkıntları 
vardı, sıkça gazete sahipleri değişiyordu. Rek-
lam ve ilan gelirleri çok azdı. Ayakta durmaya 
çalışıyorduk. Bir dönem Rahmetli Rahim 
Özkaymak’ın oluşturduğu bir şirket gazeteyi 
satın aldı; o zaman ekonomik olarak düzeldi.  
Uzun bir süre Konya basınında hizmet etmeye 
çalıştım; acı, tatlı günlerimiz oldu.

Gazetecilikten Ereğli belediyesine ne 
zaman geçtiniz?

Osman Tüzün Konya Postası’nın Yazı İşleri 
Müdürlüğünden ayrılmış, öğretmen olarak 
Ereğli’ye atanmıştı. Ereğli, Konya ve Türkiye’ye 

büyük hizmetleri olan Ali Talip Özdemir bey 
o zaman Ereğli Belediye Başkanı idi.  Osman 
Tüzün bey de onun Yardımcısı oldu. Daha 
sonra bizi de çağırdılar ve  iki yıla yakın Ereğli 
Belediyesinde Basın Danışmanı olarak çalıştım. 

Ankara yolu size nasıl açıldı?
1987 yerel Seçiminde Ali Talip bey Konya 

Milletvekili seçildi, ardından TBMM Çevre 
Araştırma Komisyonu  Başkanı oldu. Anka-
ra’da hizmete devam ettik. İlerleyen zamanda 
Ali Talip Bey ANAP Genel Başkan Yardımcısı, 
Devlet Bakanı ve sonra da Türkiye’nin ilk Çevre 
Bakanı oldu. Bu sürelerde hep yanındaydım. 
Kültür Bakanlığında 1989-1991 yılları arasında 
Basın Danışmanı olarak çalıştım. 1997 yılında 
Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdür Yardımcılığına atandım. Biliyorsunuz  
şimdi bu kurum yeniden yapılandırılarak Cum-
hurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığı oldu. 
Aynı dönemde Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu 
Üyeliği, Anadolu Radyo A.Ş’nin Yönetim Ku-
rulu Başkan Vekilliği görevlerinde bulundum. 
Daha sonra  kamunun başka bölümlerinde 
hizmet etmeye devam ettik, Allah nasip ettiği 
sürece de bu hizmetimize devam edeceğiz.   

Sizin döneminizle bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi nasıl 
görünüyor?

Hem yazılı hem görsel basında  teknik 
anlamda büyük yenilikler ve atılımlar oldu. 
Özellikle internetin hayatımıza girmesiyle bir 
nevi zaman ve mekan sınırı ortadan kalktı. 
Amerika’daki bir olayı, Amerika’da yaşıyor gibi  
aynı zaman diliminde  öğrenebilme imkanı var.  
Bu teknik devrim, insanın haber alma ihtiyacını 
veya haber alma hakkını sağlaması bakımından 
iyi bir gelişme olmakla birlikte bir çok sorunu 
da  beraberinde getirdi. Sosyal Medya, artık 

yazılı ve sözlü basının ortağıdır. Önümüzdeki 
yıllarda sosyal medya kullanıcıları eğer olgun-
laşırsa  daha iyi bir sürece doğru yol alabiliriz. 
Gazetelerin ve gazetecilerin önünde duran san-
sür, kartelleşme gibi hususlarda azalma yerine 
malesef artışların  olduğunu görüyoruz. Herşeyi 
bilen, herşeyi gören, herşeyin uzmanı olan  bir 
gazetecilik türünün Türk Basınının gelişmesine 
katkısı olmayacaktır.  Yerel basınımızın daha 
insaflı, siyasi ve ekonomik  iklime karşı  daha 
dayanıklı olduğunu görüyoruz.

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
Gazetecilik; sorumluluğu özünde barındı-

ran özgürlüğün bir aynasıdır. Ziya Gökalp’in 
tanımıyla hergün herkesin anlayabileceği ders-
leri okutan bir okuldur. Vicdan demektir, adalet 
demektir, ahlak demektir. Kendini hergün ve 
her zaman bebeğine süt vermek zorunda hisse-
den  anne demektir.

Büyük ilgi gören kitaplarınız yayınlandı. 
Bilgi verir misiniz? Ve içinizde mesleğe bir 
özlem var mı?

Her ne kadar şartlar bizi, denizin kıyıya 
sürüklediği  molozlar gibi gazetecilikten attıysa 
da araştırmaktan ve yazmaktan vazgeçmedim. 
1990 yılında “Türk Basınında Tiraj ve Promos-
yon Sorunu” adlı çalışmam Milliyet Gazetesinin 
birincilik ödülünü aldı. Ödül töreninde  Türk 
Basınının o yıllar  amiralleri sayılan, Altan 
Öymen’den, Mehmet Barlas’a, Nazlı Ilıcak’dan 
Ali Sirrmen’e, Hasan Cemal’den Hasan Pulur’a  
kadar hayatını gazeteciliğe adamış bir çok 
meslek büyüğü ile tanışma ve sohbet imkanı 
bulmuştum.

“Türk Siyasinde Sancılı Yıllar” isimli 
kitabım yayınlandı. Türkiye’nin koalisyonlar 
dönemini anlatan bir araştırmadır. Bu araştır-
ma sırasında Türk Siyasi hayatında büyük yeri 
olan Süleyman Demirel’in  Genel Başkanlığını 
yaptığı Adalet Partisinin,  İsmet paşa tarafından 
kurdurulduğunu gördüm.

“Hun Türklerinden Son Türklere İkinci 
Adamlar”  diye bir başka kitabım yayınladı. 
Hun İmparatorluğundan Göktürk, Selçuklu, 
Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyetine kadar gelen 
yönetim kültürünün içinde yoğrulmuş binlerce 
İkinci Adamdan en dikkat çekenlerin hayat 
hikâyelerinin anlatıldığı bir çalışmadır. Çin asıllı 
vezirlerden İran asıllı vezirlere, Rum, Ermeni, 
İtalya, Arnavut, Boşnak, Çerkez asıllılardan 
Abhazyalılara kadar Türk devletlerini İkinci 
Adam olarak yıllarca yönetenlerin kimler oldu-
ğunu, köle olarak Osmanlı’ya gelip nasıl İkinci 
Adam olduklarını, hatta kölelerin kölelerinin 
sadrazam olduğu bir Osmanlı devlet sistemini 
anlatmaya çalıştım. Atatürk ve İsmet paşa yılla-
rı, Atatürk’ün keşfettiği Menderes’in inanılmaz 
siyasi mücadelesi gibi Türk siyasi ve yönetim 
tarihinde önemli olan birçok konuyu bu kitapta 
inceledik.

BU BIR DEVRIM

Gazeteci Hilmi Tutar, internet sayesinde teknik bir devrim yaşandığına dikkat çekerek, “Bu 
teknik devrim, insanın haber alma ihtiyacını veya haber alma hakkını sağlaması bakımından 

iyi bir gelişme olmakla birlikte bir çok sorunu da  beraberinde getirdi” dedi

HİLMİ TUTAR

Özellikle son yıllarda Türklerin onuruyla 
alay eden, aşağılayan, aciz ve zavallı görenlere 
karşı, tarihi hatırlatmak ve Türklerin dünyaya 
yeniden egemen olabilmesinin imkânsız olma-
dığını herkesin görmesi için  “Türkler Dünyaya 
nasıl Eğemen Olur”  isimli bir başka çalış-
mamız yayınlanmıştır. Yani yazmaya devam 
ediyoruz.

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir 
anınız var mı?

Konya’da gazetecilik yaptığım dönemde 
unutamadığım birkaç hatıramdan söz etmek 
isterim:

Birisi Konya Valisi rahmetli Kemal Katıtaş 
ile ilgilidir. Katıtaş Konya Valiliğine atandığı 
gün ben onu telefonla Ankara’da buldum. O 
zaman merkez valisi idi. Konya’dan aradığımı 
duyunca, hayret etti ve çok sevindiğini söyledi. 
Konya ile ilgili düşüncelerini sordum; “Büyük 
dağın başı dumanlı olur” dedi. Biz de o gün bu 
sözü manşet yapmıştık. Daha sonra da kendisi 
ile iyi bir diyaloğumuz oldu.

İkincisi yine Katıtaş ile ilgili… Pakistan 
Cumhurbaşkanı rahmetli Ziya Ülhak Konya’ya 
gelecek, Mevlana’yı ziyaret edecek, Valiliğe 
uğrayacaktı. Valilik bir hazırlığa başladı, Vali 
bey de Makam odasının tefrişatını yeniledi. 
Valilikte çalışan bir tanıdığım bunlara ilişkin bir 
fatura fotokopisi gönderdi bana. Fiyatları gö-
rünce şaşırdım. Kül tablası, sigaralık gibi şeyler 
de alınmıştı. Ama fiyatları o kadar yüksekti ki, 
hayretler içinde kaldım. Hele kül tablasının 
fiyatı astronomikti… Ben de bunu haber olarak 
değil de, iğneleyici bir şekilde fıkra olarak bir 
köşede eleştirdim; hiçbir faydası olmayan 
bir malzemeye bu ekonomik sıkıntı içinde, 
bu kadar para ödenmesinin gereksiz olduğu 
şeklinde bir yazı idi. Vali bey buna bozulmuştu,  
bir karşılaştığımızda da bana kırgın ve kızgın 
olduğunu belli etti.

Vali Bey Daha sonra mide kanamasından 
vefat etti, biliyorsunuz.   Ben Konya’dan ay-
rılmıştım o zaman. Öldüğü gün onu rüyam-
da gördüm, bana elini uzatarak “Öp elimi 
barışalım” dedi. Ben de elini öptüm, barıştık. 
Konya’mıza çok büyük hizmetleri oldu, rah-
metli Özal’ın da hemşerisiydi. Allah ikisine de 

gani gani rahmet eylesin… Bir de hatırladığım 
zaman hep utandığım bir başka hatıram var, 
onu da anlatalım; Konya Belediye Başkanlığı-
na ANAP’tan Ahmet Öksüz seçilmişti.  Basın 
toplantısı düzenledi. Toplantıya da gazete adına 
o gün ben katıldım. Biliyorsunuz o yıllarda Kon-
ya’da matbaa ve özellikle gazete matbaaları çok 
eski usulle çalışırdı. Haber başlıkları hurufat 
denen harflerin bir araya getirilmesiyle yazılır-
dı. Ertesi gün benim yazdığım haberin başlığı 
Belediye Başkanı Ahmet Öksüz yerine “s” harfi 
olmadan yanlışlıkla yazılmış ve öylece basıl-
mıştı. Haberi gazete de okuyunca çok utandım, 
halâ da aklıma gelince utanırım. Özür diledik 

ama gazetemiz o yıllar ANAP’a muhalifti. Bu 
yanlışlık, bilerek yapılmış gibi de algılandı.

Konya basınına dair neler söylemek 
istersiniz?

Konya basını derin ve şanlı bir geçmişe 
sahiptir. 1870’lerden beri gazete çıkıyor. Baba-
lık, Öğüt gazeteleri kurtuluş savaşı verdiğimiz 
dönemde önemli görevler yapmıştır. Sonra  
“Konya” gazetesi, Halk gazetesi, Şehir Postası 
gibi gazetelerimizle Konya’mız, Türk basın ta-
rihinde önemli bir rol oynamış, bugünde yazılı 
ve görsel basını ile bu mücadelesini başarıyla 
sürdürmektedir. 
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Gazetecilikten sonra basın müşaa-
virliği, BYEGM Müdür Yardımcılığı 
ve AA Ynetim Kurulu üyeliği yapan 

Hilmi Tutar, gazeteciliğe ilişkin açıklamalarda 
bulundu. Gazetecilik yaptığı yıllarda mesleğin 
zor şartlar altında icra edildiğine dikkat çeken 
Tutar, günümüzde mesleğe ilişkin kolaylıkların 
arttığını söyledi. Hem yazılı hem görsel basında  
teknik anlamda büyük yenilikler ve atılımlar ol-
duğuna işaret eden Tutar, “Özellikle internetin 
hayatımıza girmesiyle bir nevi zaman ve me-
kan sınırı ortadan kalktı. Amerika’daki bir olayı, 
Amerika’da yaşıyor gibi  aynı zaman diliminde  
öğrenebilme imkanı var.  Bu teknik devrim, 
insanın haber alma ihtiyacını veya haber alma 
hakkını sağlaması bakımından iyi bir gelişme 
olmakla birlikte bir çok sorunu da  beraberinde 
getirdi” dedi. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 
Öncelikle size, böyle bir çalışmaya imza 

attığınız çin teşekkür eder, başarılar dilerim. 
Hadim Dülgerler köyünde dünyaya geldim. Beş 
kardeşin en küçüğüyüm. İlkokulu köyümün 
okulunda okudum. Ortaokulu Bademli, Lise’yi 
Konya Gazi Lisesi, Üniversiteyi A.Üniversitesi 
İşletme  Bölümünden okudum, Yüksek Lisansı 
da Türk-Kazak Ünivesitesinde yaptım.  

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Gazi Lisesinde okurken  gazete okuma ve 

yazmaya karşı bir ilgim oluştu. Sanıyorum o 
yılların siyasi atmosferi de bunu körüklemiştir. 
Lise talebesi olarak siyasetin değil de siyasi dü-
şüncelerin içindeydik… O yıllarda yayınlanan 
ve Ilıcakların çıkardığı Tercüman gazetesini 
takip etmeye çalışırdım. Rahmetli Ergün Göze 
köşe yazarıydı. Onu çok beğenir  ve onun gibi 
yazılar yazmaya çalışır, sonra da yazdıklarımı 
olmadı diye yırtardım. Bir nevi emekle dönemi 
gibi, halâ da öyle olduğumu düşünüyorum. 
Gazeteci Muhsin Akıl’ı siz de tanırsınız;  benim, 
hem köylüm, hem akrabamdır. Onun vesilesiy-
le bir taraftan okurken bir taraftan da Anado-
lu’da Bugün gazetesinde çalışmaya başladım. 

Yerel gazeteciliğn şartları nasıldı?
Çok zor günlerdi; hem gazete için, hem 

benim için. Gazetenin ekonomik sıkıntları 
vardı, sıkça gazete sahipleri değişiyordu. Rek-
lam ve ilan gelirleri çok azdı. Ayakta durmaya 
çalışıyorduk. Bir dönem Rahmetli Rahim 
Özkaymak’ın oluşturduğu bir şirket gazeteyi 
satın aldı; o zaman ekonomik olarak düzeldi.  
Uzun bir süre Konya basınında hizmet etmeye 
çalıştım; acı, tatlı günlerimiz oldu.

Gazetecilikten Ereğli belediyesine ne 
zaman geçtiniz?

Osman Tüzün Konya Postası’nın Yazı İşleri 
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Ereğli’ye atanmıştı. Ereğli, Konya ve Türkiye’ye 

büyük hizmetleri olan Ali Talip Özdemir bey 
o zaman Ereğli Belediye Başkanı idi.  Osman 
Tüzün bey de onun Yardımcısı oldu. Daha 
sonra bizi de çağırdılar ve  iki yıla yakın Ereğli 
Belediyesinde Basın Danışmanı olarak çalıştım. 

Ankara yolu size nasıl açıldı?
1987 yerel Seçiminde Ali Talip bey Konya 
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Konya’mıza çok büyük hizmetleri oldu, rah-
metli Özal’ın da hemşerisiydi. Allah ikisine de 

gani gani rahmet eylesin… Bir de hatırladığım 
zaman hep utandığım bir başka hatıram var, 
onu da anlatalım; Konya Belediye Başkanlığı-
na ANAP’tan Ahmet Öksüz seçilmişti.  Basın 
toplantısı düzenledi. Toplantıya da gazete adına 
o gün ben katıldım. Biliyorsunuz o yıllarda Kon-
ya’da matbaa ve özellikle gazete matbaaları çok 
eski usulle çalışırdı. Haber başlıkları hurufat 
denen harflerin bir araya getirilmesiyle yazılır-
dı. Ertesi gün benim yazdığım haberin başlığı 
Belediye Başkanı Ahmet Öksüz yerine “s” harfi 
olmadan yanlışlıkla yazılmış ve öylece basıl-
mıştı. Haberi gazete de okuyunca çok utandım, 
halâ da aklıma gelince utanırım. Özür diledik 

ama gazetemiz o yıllar ANAP’a muhalifti. Bu 
yanlışlık, bilerek yapılmış gibi de algılandı.

Konya basınına dair neler söylemek 
istersiniz?

Konya basını derin ve şanlı bir geçmişe 
sahiptir. 1870’lerden beri gazete çıkıyor. Baba-
lık, Öğüt gazeteleri kurtuluş savaşı verdiğimiz 
dönemde önemli görevler yapmıştır. Sonra  
“Konya” gazetesi, Halk gazetesi, Şehir Postası 
gibi gazetelerimizle Konya’mız, Türk basın ta-
rihinde önemli bir rol oynamış, bugünde yazılı 
ve görsel basını ile bu mücadelesini başarıyla 
sürdürmektedir. 

Hilmi Tutar’ın Milliyet Gazetesi Araştırma Dalında 1.cilik aldığı ödül töreni ve dönemin Milliyet Hilmi Tutar’ın Milliyet Gazetesi Araştırma Dalında 1.cilik aldığı ödül töreni ve dönemin Milliyet 
Gazetesi Sahibi Aydın Doğan, eşi ve ödül alanlarla çekilen hatıra fotoğrafı.Gazetesi Sahibi Aydın Doğan, eşi ve ödül alanlarla çekilen hatıra fotoğrafı.

Hilmi Tutar’ın Yayınlanmış KitaplarıHilmi Tutar’ın Yayınlanmış Kitapları

67



‘OKUMAYI KENDIME 
ILKE EDINDIM’

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor’un Kurumsal İletişim Direk-
törü Mustafa Göksu, Konya Yenigün 

Gazetesi’nin 10LAR Dergisi’ne konuk oldu. Bu 
ay 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla özel bir 
sayı çıkaran Konya Yenigün Gazetesi, mesleğe 
yıllarını vermiş isimleri konuk etti. Sezon başında 
Konyaspor İletişim Direktörü Hüseyin Ekinci’nin 
görevinden ayrılmasından sonra göreve gelen 
ve taraftarın beğenisi kazanan Mustafa Göksu, 
gazetecilik ve televizyonculuk tecrübelerini 10LAR 
Dergisi’ne anlattı.

Kendinizi tanıtır mısınız?
Konya Bozkırlıyım ve memur bir babanın 

çocuğuyum. O yüzden babamın görev yaptığı 
Ağrı Eleşkirt’te doğdum. 1,5 yaşında tekrardan 
Konya’ya taşındık. Konya’da büyüdüm ve burada 
okurken çalıştım. Pazarlarda naylon poşet su ve 
kibrit sattım. Dumlupınar mahallesindeki pazarda 
3 nolu sahanın arka tarafında bulunan pazarda 
kibrit satan çocuk bendim. 6 kardeştik memur 
babanın bir çocuğu olarak da bütün kardeşlerim 
okuyordu. Eğitim ve öğretim hayatı zor geçti ama 
keyifli geçti. Her zaman kendimi geliştirmek için 
çabaladım. Okuldan daha fazlasını almak için çok 
fazla kitap okudum. Araştırma ve analiz yazılarını 
çok okudum. Sonrasında bu durumu hayatımda 
bir ilke haline getirdim ve hayatım boyunca oku-
mayı bırakmadım. Bu durum bana çok şey kattı. 
Hayatımda ilk kez Konya’ya Mevlana Müzesi’ni 
ziyarete gelen bir çift ile tanıştım. Çat-pat İngiliz-
cem ile onlarla konuştum. Otogardan Mevlana’ya 
gitmek istiyorlardı ve onları Mevlana’ya götürdüm. 
Barcelona taraftarlarıydılar. Adamın üzerindeki 
montta Barcelona arması vardı ve o zamanlar bas-
kılı montlar yoktu. O zamanlarda bana bir hediye 
vermişti ve o zamandan sonra benim futbola ilgim 
daha da arttı. Evimizin önünde 4 nolu sahada maç-
lar yapılırdı ve evimizin çatısına çıkardım ve maç-
ları anlatırdım. Radyodan maç dinlemek hobimdi. 
İlker Yasin’ler, Ümit Aktan’ları dinlerdim. Benim 
radyo hikayem 13-14 yaşlarında başladı. Çocuk 
tiyatrosundan çocuk sesi olarak çalıştım. Aradan 
yıllar geçtikten sonra 21-22 yaşlarında Marmara 

FM’e koordinatör oldum. Radyo yönetimi ‘maç ya-
yınları yapalım’ dedi ve biz Ümit Aktan ile anlaştık 
ve maç yayınların yaptık. Aslında benim kademe 
olarak Ümit ağabey benim altımdaydı ama çayını 
tostunu ben getirirdim. Sonrasında 8-9 yıl Ümit 
ağabeyle hiç ayrılmadan çalıştık. Ben onu radyoya 
o da beni televizyona taşıdı. Program yapımcılığı 
yaptım, radyoda 600’e yakın maç anlattım. Tele-
vizyonda birçok programın yapımcısı oldum. Son 
olarak TRT’de yayınlanan ‘Haydi Maça’ programı-
nın yapımcılığını yaptım. NTV radyoda programlar 
yaptım. Ardından 2013 yılında A Haber’den bir 
teklif geldi ve orada işe başladım. 1 yıl sonra A 
Spor kanalını kuracağız dediler. Serkan Korkmaz, 
Ender Bilgin, Ceyla Büyükuzun Aykut İnce ben A 
Spor’u kurduk. 8 yıl A Spor’da çalıştım. Son olarak 
Programlar Şefiydim. Annem ve ağabeyin ardı 
ardına vefatlarından sonra babam Konya’da yalnız 
kalmıştı ve Konya’ya dönme gibi bir fikir oluştu. O 
sırada A Spor’dan ayrıldım Konya’ya dönmek için 
hazırlanırken, Konyaspor’dan teklif geldi. Tevafuk 
bence ya da babamın duası. Fatih Özgökçen gibi 
çalışılabilir, kültürlü bir başkan çağrınca ben de 
hayır diyemedim. Aslında kariyerimde hiç kulüpte 
çalışmak yoktu ama buradayım artık. Şimdi baktı-
ğımda iyi ki gelmişim diyorum.”

Televizonculuk hayatınıza nasıl giriş 
yaptınız?

Çocuk tiyatrosunda sesi okuyacak bir arkada-
şımız rahatsızlanmıştı ve bunu okuyacak birisini 
arıyorlardı. Ağabeyim ‘yapar mısın’ dedi. Ben de 
yaparım dedim. Bir gün tonmaister arıyorlardı olur 
musun dediler. Ben de olurum dedim. Tonma-
ister kullanmasını o zamanlar bilmiyordum koca 
bir cihazdı şu an ki gibi teknolojik değildi ama 
öğrendim. Tonmaisterlık yapmaya başladım. 3 
ay sonra prodüksüyon şefi oldum. Akabinde spor 
programı yapacağız sen çok ilgilisin yapar mısın 
dediler. Yaparım dedim. Sonrasında Ümit Aktan, 
bizim televizyon programında kanal bize kurgucu 
vermiyor, montaj yapacak kimse yok. Böyle birini 
tanıyor musun dedi. Ben yaparım ağabey dedi. 
Ancak bunu dediğimde hiçbir montaj programı-
nı bilmiyordum. Bu durumu konuştuğumuzda 
saat 16.00’ydı. Sabahına hiç uyumamıştım ve 2 
tane klip hazırlamıştım. Ardından Ümit Aktan 
tarafından televizyona götürüldüm. Programlarda 
yapım yardımcısı olarak çalışmaya başladım. O 
sırada Ümit Aktan Türkiye Gazetesi’nde yazdığı 
köşesinde ‘Mustafa Göksu’ alt başlığı altında beni 
onore etmişti.  Bu süreçte radyoda maç anlatmaya 
başlamıştım. Çok fazla radyoda maç anlattım ve 
iddialı olduğum konulardan biridir. Bu süreçlerden 
sonra ustalar tarafından ekrana çıkmam gerektiği 
söyleniyordu. Ben de hiç ekrana çıkmak istemi-
yordum. Ancak ısrarlardan dolayı ekran karşısına 
çıktım. TVNET spor spikeri arıyordu ve teklifte bu-
lundu. TVNET’te de çok iyi bir ekip vardı. O zama-
nın spor müdürü Eyüp Karakuş şu anda Anadolu 
Ajansı’nın spor müdürü. Odan çıkan birçok kişi 
çok iyi yerlere gitti. İlk kez ekrana orada çıkmaya 
başladım. Ondan sonra bir 4,5 yıl ekran karşısına 
çıkmadım ve İstanbul’da büyük bir ajansta genel 
koordinatörlük yaptım. Bu süreçte medya ile ba-
ğım kopmasın diye ‘Haydi Maça’ programı TRT’ye 
taşınmıştı ve o programın yapımcısıydım. Hafta 
içi her gün sabah ise NTV Spor radyoda program 
yapıyorduk. Ajanstan ayrılmaya karar verdiğimde 
hem TRT’deki hem de NTV Spor’daki işimiz aynı 
anda bitti. Ajanstan ayrıldıktan 3 ay sonra A Ha-

MUSTAFA GÖKSU

İttifak Holding Konyaspor Kurumsal İletişim Direktörü Mustafa Göksu, gazetecilik ve 
televizyonculuk mesleğine dair deneyimlerini 10LAR Dergisi’nin 10 Ocak Gazeteciler Günü için 

çıkardığı özel sayısına anlattı. Hayatı boyunca okumayı kendisine ilke edindiğini söyleyen Göksu, 
“Gazeteci halkın görmeyen gözü, duymayan kulağı ve konuşmayan dilidir.” dedi

ber’den teklif aldım. Aslında medyada ilerlemek 
için bir çaba sarf etmedim. Hep beni çağırdılar ve 
ben hep çağrıldığım yerlere gittim. Kariyerimde 
birçok ödül aldım ve Türkiye’de ödüllerin birçoğu 
hatır gönül ve ikramdır.  Böyle olmadan tırnakla-
rınla kazıyarak ödül almak çok zor iş ve ben bunu 
yaptım.” 

Gazetecilik ve televizyonculuk 
mesleğindeki eksiklikler nelerdir?

“Herkes gazeteciliği ve televizyonluğu kendisi 
mesleğe başladığında bu mesleğinde onun döne-
minde başladığını sanıyor. Bu meslekte ustalara 
kesinlikle saygı kalmadı ve ben bu meslekte 
usta-çırak ilişkisine inanıyorum. Biz Türkiye’de 
okulluları alaylı yaptığımız zaman gazetecilik ve 
televizyonculuk ciddi anlamda başka bir noktaya 
gelecek. Bu mesleğin bir geçmişi var. Bu mesleğe 
yeni giren birinin ustaları bilmesi lazım. Halit 
Kıvanç’ı, İlker Yasin’i Ümit Aktan’ı bilmek zorun-
dasın. Şu an izlediğimizde Hıncal Uluç’a burun 
kıvırıyoruz ama adamın geçmişini biliyor muyuz. 
Geçmişte neler yapmış, nerelerde nasıl çalışmış 
bir bilgimiz olmadan konuşuyoruz. Ancak bunları 
öğrendiğimizde o gözle bu isimleri dinliyorsun ve 
anlıyorsun.  Türkiye’de televizyonculuk ve gazete-
cilik bitti. Çünkü televizyoncular ve gazeteciler el 
birliğiyle bu işimin yönetimini muhasebe müdür-
lerine, idari işler müdürlerine bıraktı. Bu isimler 
senin cebine girecek ücreti ölçemez onlar sadece 
patronun cebine girecek parayı ölçebilir. Ya da se-
nin araba kullanımın bir masraftır ancak senin için 
olmazsa olmazdır. O yüzden mesleği yok ettiler. 
Buradan da birinci sorumlu mesleğimizin büyük-
leridir. Bugün hangi gazeteyi veya televizyonu bir 
gazeteci veya televizyoncu yönetiyor. Bunun sebe-
bi bizi ve bu mesleğin geçmişini bilerek çalışma-
mız gerekiyor. İyi bir gazeteci Tiziano Terzani’yi 
bilmeli. Bu kim dememeli.” 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
“Gazeteci halkın görmeyen gözü, duymayan 

kulağı ve konuşmayan dilidir. Mesele şu halkın 
duyması gereken şeyleri duyuruyor musun? 
Görmesi gereken şeyleri iletiyor musun? Söylediği 
şeyleri yazabiliyor musun? bunları yapıyorsan 
gazetecisin. Bunları yapamıyorsan sadece bir 
yerlerde bir şey karalayan birisin. Stefan Zweig, 

diyor ki insanların sadece iki tane buluşu var. Ki 
bence de öyle. Biri tekerlek biri de yazı. Bütün ula-
şım, insanın insana ulaşımı tekerlekle başladı. Bir 
diğeri de yazı. İnsanlar yazıyla birbirine ulaşıyor. 
Gazetecinin temel sorumluluğu insanları bilgilen-
dirmek, anlatmak. Gazeteciyi olumlu yapan da bu 
durum, olumsuz yapan da. Çünkü bunu kötüye de 
kullanabilirsin. 

Bir kişinin tekerlekli sandalyeye ihtiyacı vardır. 
Sen para vermemişsindir ama bunu günde-
me getirerek aldırmışsındır ve sen gazetecilik 
yapmışsındır. Bir yerde biri rüşvet alıyorduk ve 
sen bunu yazmışsındır bozuk düzeni değiştirmiş-
sindir. Gerçek bir gazeteci toplumda ve ülkede 
her şeyi değiştirebilir. Gazetecinin toplumdan bir 
atım önde olması gerekir. Gazetecinin toplumun 
önünde yer alabilmesi için standartların üzerinde 
bir maaş alabilmesi lazım. Gazetecilik mesleği-
nin bitmesinin bir diğer nedenlerinden biri de 
verilen maşların komik dereceler olması. Ben 
artık mesleğimin olgunluk dönemindeyim genç 
arkadaşlarıma üzülüyorum. Kendilerini savundu-
ğunda arkalarında duracak kimse yok. O yüzden 
çok güçlü olmak zorundasın.”

Meslek kariyerinizde unutamadığınız 
anlar?

“Televizyonda en unutamadığım an Son 
Sayfa Programı’nda yapımcımız geldi. Şırnak’ta 
bir çocuğun elektrikli tekerlekli sandalyesi yok ve 
12 yıldır dışarı çıkamıyor anca bir tahtanın üzerine 
oturtuyorlar böyle dışarı çıkabilir ama öyle de uzun 
süre duramıyordu. Bizden yardım istiyorlardı. Te-
levizyonda videosunu yayınladım ve bir hayırsever 
vardır gelin kardeşimizi sokağa çıkartalım dedim. 
1 gün sonra ise bir dernek ile irtibata geçtik ve o 
çocuğa tekerlekli sandalye gönderdik. O çocukta 
tekerlekli sandalyeyle bir okul bahçesinden prog-
ramımıza video gönderdi. Benim mesleğimi en 
kıymetli yaptığı andı. Onlarca ödül aldım tabii hep-
si çok kıymetli ama hepsinden daha değerliydi.” 

Bir de Kocaeli’de yaşlı bir hanımefendi ‘Oğlum 
sen Mustafa Göksu musun’ dedi. Evet benim de-
dim. Bana ‘Seni çok seviyorum oğlum gibisin, her 
gece seni izliyorum.” dedi. Teşekkür ederim teyze 
eşinle mi izliyorsun dedim. Eşim vefat etti dedi. 
Oğlunla mı izliyorsun dedim. Oğlumda vefat etti 
dedi. Kimle yaşıyorsun dedim. Seninle yaşıyorum 

dedi. Akşam olmasını bekliyorum. Senin gülen 
yüzünü seviyorum’ dedi. Bütün ödülleri ve kazan-
dığım tüm parayı şu söz için veririm. Mesleğimin 
en değerli anları bunlardı.”

Konyasporluğunuz nasıl başladı ve 
unutmadağınız anlar nelerdir?

“Ailemdeki herkes Galatasaraylıydı. Evin en 
küçüğü bendim ve Galatasaray, Konya dep-
lasmanına geliyordu ve gel seni Galatasaraylı 
yapalım dediler beni maça götürdüler.  Suat Kaya 
Konyaspor’da oynuyordu ve Konyaspor, Suat 
Kaya’nın attığı golle maçı 1-0 kazandı. Eve geldim 
Konyasporluydum. Ailede büyük baskı görürken, 
babam devreye girdi ve bıurakın oğlanı hangi takı-
mı tutacaksa tutar siz karışmayın’ dedi. Beni Kon-
yasporlu yapan budur. Ziraat Türkiye Kupası ve 
Türkiye Süper Kupası’nın yayıncısıydık biz. Kon-
yaspor Ziraat Türkiye Kupası’nı kaldırırken ben 
yedek spikerdim ve gözyaşlarına boğuldum. Süper 
Kupayı kazandığımızda da gidip 2 rekat şükür na-
mazı kıldım. Konyaspor’un her zaman şampiyon 
olmasını istiyoruz ama bir de bunu yaşamak var. 
Şöyle ifade edeyim ‘Bir kızı çok seversin ama bir 
günde o sevdiğin kızla düğün günün olur.’ Tabi o 
Türkiye Kupası’nı kazandığımız günü unutamam. 
Sabaha kadar uyuyamadım sonrasında işe geldim. 
Çalıştığım kurumda Konyaspor kaybettiği zaman 
20-30 kişi dalga geçmek ve eğlenmek adına ‘Ne 
oldu sizinkiler yenilmiş’ derlerdi. Çünkü 4500 
kişinin çalıştığı kurumda tek Konyasporlu bendim. 
Burada binlerce Konyasporludan biriyim. Orada 
tektim. Masamda Konyaspor atkısı vardı. Kazan-
dığımız zamanlar özellikle Fenerbahçe, Beşiktaş 
ve Galatasaray’ı mağlup ettiğimiz zamanlar spor 
servisine girmeden telefonu ayarlıyordum ve içeri 
girerken, ‘Burcu Güneş, Konyaspor Geliyot Bak’ 
şarkısını açarak son ses herkesi gülerek selamla-
yarak masama kadar gidiyordum. Kimi yendiye-
sek onlarda başını eğiyorlardı. Yıllarca bunlarla 
mücadele ettim. Bana sosyal medyada yapılan 
en büyük hakaret çomardır.  Çünkü Konyalıyım. 
Bana çomar denilen kişilerin hespni toplasam 
hepsinin toplamı benim kadar kitap okumamıştır. 
Okuduğum kitaplardan kitap kurarsın. Onlar için 
Konyalı ve Konyasporlu olmam çomar olmam için 
yeterliydi. Bunlarla mücadele ettik ve etmeye de 
devam ediyoruz.”
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‘OKUMAYI KENDIME 
ILKE EDINDIM’

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor’un Kurumsal İletişim Direk-
törü Mustafa Göksu, Konya Yenigün 

Gazetesi’nin 10LAR Dergisi’ne konuk oldu. Bu 
ay 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla özel bir 
sayı çıkaran Konya Yenigün Gazetesi, mesleğe 
yıllarını vermiş isimleri konuk etti. Sezon başında 
Konyaspor İletişim Direktörü Hüseyin Ekinci’nin 
görevinden ayrılmasından sonra göreve gelen 
ve taraftarın beğenisi kazanan Mustafa Göksu, 
gazetecilik ve televizyonculuk tecrübelerini 10LAR 
Dergisi’ne anlattı.

Kendinizi tanıtır mısınız?
Konya Bozkırlıyım ve memur bir babanın 

çocuğuyum. O yüzden babamın görev yaptığı 
Ağrı Eleşkirt’te doğdum. 1,5 yaşında tekrardan 
Konya’ya taşındık. Konya’da büyüdüm ve burada 
okurken çalıştım. Pazarlarda naylon poşet su ve 
kibrit sattım. Dumlupınar mahallesindeki pazarda 
3 nolu sahanın arka tarafında bulunan pazarda 
kibrit satan çocuk bendim. 6 kardeştik memur 
babanın bir çocuğu olarak da bütün kardeşlerim 
okuyordu. Eğitim ve öğretim hayatı zor geçti ama 
keyifli geçti. Her zaman kendimi geliştirmek için 
çabaladım. Okuldan daha fazlasını almak için çok 
fazla kitap okudum. Araştırma ve analiz yazılarını 
çok okudum. Sonrasında bu durumu hayatımda 
bir ilke haline getirdim ve hayatım boyunca oku-
mayı bırakmadım. Bu durum bana çok şey kattı. 
Hayatımda ilk kez Konya’ya Mevlana Müzesi’ni 
ziyarete gelen bir çift ile tanıştım. Çat-pat İngiliz-
cem ile onlarla konuştum. Otogardan Mevlana’ya 
gitmek istiyorlardı ve onları Mevlana’ya götürdüm. 
Barcelona taraftarlarıydılar. Adamın üzerindeki 
montta Barcelona arması vardı ve o zamanlar bas-
kılı montlar yoktu. O zamanlarda bana bir hediye 
vermişti ve o zamandan sonra benim futbola ilgim 
daha da arttı. Evimizin önünde 4 nolu sahada maç-
lar yapılırdı ve evimizin çatısına çıkardım ve maç-
ları anlatırdım. Radyodan maç dinlemek hobimdi. 
İlker Yasin’ler, Ümit Aktan’ları dinlerdim. Benim 
radyo hikayem 13-14 yaşlarında başladı. Çocuk 
tiyatrosundan çocuk sesi olarak çalıştım. Aradan 
yıllar geçtikten sonra 21-22 yaşlarında Marmara 

FM’e koordinatör oldum. Radyo yönetimi ‘maç ya-
yınları yapalım’ dedi ve biz Ümit Aktan ile anlaştık 
ve maç yayınların yaptık. Aslında benim kademe 
olarak Ümit ağabey benim altımdaydı ama çayını 
tostunu ben getirirdim. Sonrasında 8-9 yıl Ümit 
ağabeyle hiç ayrılmadan çalıştık. Ben onu radyoya 
o da beni televizyona taşıdı. Program yapımcılığı 
yaptım, radyoda 600’e yakın maç anlattım. Tele-
vizyonda birçok programın yapımcısı oldum. Son 
olarak TRT’de yayınlanan ‘Haydi Maça’ programı-
nın yapımcılığını yaptım. NTV radyoda programlar 
yaptım. Ardından 2013 yılında A Haber’den bir 
teklif geldi ve orada işe başladım. 1 yıl sonra A 
Spor kanalını kuracağız dediler. Serkan Korkmaz, 
Ender Bilgin, Ceyla Büyükuzun Aykut İnce ben A 
Spor’u kurduk. 8 yıl A Spor’da çalıştım. Son olarak 
Programlar Şefiydim. Annem ve ağabeyin ardı 
ardına vefatlarından sonra babam Konya’da yalnız 
kalmıştı ve Konya’ya dönme gibi bir fikir oluştu. O 
sırada A Spor’dan ayrıldım Konya’ya dönmek için 
hazırlanırken, Konyaspor’dan teklif geldi. Tevafuk 
bence ya da babamın duası. Fatih Özgökçen gibi 
çalışılabilir, kültürlü bir başkan çağrınca ben de 
hayır diyemedim. Aslında kariyerimde hiç kulüpte 
çalışmak yoktu ama buradayım artık. Şimdi baktı-
ğımda iyi ki gelmişim diyorum.”

Televizonculuk hayatınıza nasıl giriş 
yaptınız?

Çocuk tiyatrosunda sesi okuyacak bir arkada-
şımız rahatsızlanmıştı ve bunu okuyacak birisini 
arıyorlardı. Ağabeyim ‘yapar mısın’ dedi. Ben de 
yaparım dedim. Bir gün tonmaister arıyorlardı olur 
musun dediler. Ben de olurum dedim. Tonma-
ister kullanmasını o zamanlar bilmiyordum koca 
bir cihazdı şu an ki gibi teknolojik değildi ama 
öğrendim. Tonmaisterlık yapmaya başladım. 3 
ay sonra prodüksüyon şefi oldum. Akabinde spor 
programı yapacağız sen çok ilgilisin yapar mısın 
dediler. Yaparım dedim. Sonrasında Ümit Aktan, 
bizim televizyon programında kanal bize kurgucu 
vermiyor, montaj yapacak kimse yok. Böyle birini 
tanıyor musun dedi. Ben yaparım ağabey dedi. 
Ancak bunu dediğimde hiçbir montaj programı-
nı bilmiyordum. Bu durumu konuştuğumuzda 
saat 16.00’ydı. Sabahına hiç uyumamıştım ve 2 
tane klip hazırlamıştım. Ardından Ümit Aktan 
tarafından televizyona götürüldüm. Programlarda 
yapım yardımcısı olarak çalışmaya başladım. O 
sırada Ümit Aktan Türkiye Gazetesi’nde yazdığı 
köşesinde ‘Mustafa Göksu’ alt başlığı altında beni 
onore etmişti.  Bu süreçte radyoda maç anlatmaya 
başlamıştım. Çok fazla radyoda maç anlattım ve 
iddialı olduğum konulardan biridir. Bu süreçlerden 
sonra ustalar tarafından ekrana çıkmam gerektiği 
söyleniyordu. Ben de hiç ekrana çıkmak istemi-
yordum. Ancak ısrarlardan dolayı ekran karşısına 
çıktım. TVNET spor spikeri arıyordu ve teklifte bu-
lundu. TVNET’te de çok iyi bir ekip vardı. O zama-
nın spor müdürü Eyüp Karakuş şu anda Anadolu 
Ajansı’nın spor müdürü. Odan çıkan birçok kişi 
çok iyi yerlere gitti. İlk kez ekrana orada çıkmaya 
başladım. Ondan sonra bir 4,5 yıl ekran karşısına 
çıkmadım ve İstanbul’da büyük bir ajansta genel 
koordinatörlük yaptım. Bu süreçte medya ile ba-
ğım kopmasın diye ‘Haydi Maça’ programı TRT’ye 
taşınmıştı ve o programın yapımcısıydım. Hafta 
içi her gün sabah ise NTV Spor radyoda program 
yapıyorduk. Ajanstan ayrılmaya karar verdiğimde 
hem TRT’deki hem de NTV Spor’daki işimiz aynı 
anda bitti. Ajanstan ayrıldıktan 3 ay sonra A Ha-

MUSTAFA GÖKSU

İttifak Holding Konyaspor Kurumsal İletişim Direktörü Mustafa Göksu, gazetecilik ve 
televizyonculuk mesleğine dair deneyimlerini 10LAR Dergisi’nin 10 Ocak Gazeteciler Günü için 

çıkardığı özel sayısına anlattı. Hayatı boyunca okumayı kendisine ilke edindiğini söyleyen Göksu, 
“Gazeteci halkın görmeyen gözü, duymayan kulağı ve konuşmayan dilidir.” dedi

ber’den teklif aldım. Aslında medyada ilerlemek 
için bir çaba sarf etmedim. Hep beni çağırdılar ve 
ben hep çağrıldığım yerlere gittim. Kariyerimde 
birçok ödül aldım ve Türkiye’de ödüllerin birçoğu 
hatır gönül ve ikramdır.  Böyle olmadan tırnakla-
rınla kazıyarak ödül almak çok zor iş ve ben bunu 
yaptım.” 

Gazetecilik ve televizyonculuk 
mesleğindeki eksiklikler nelerdir?

“Herkes gazeteciliği ve televizyonluğu kendisi 
mesleğe başladığında bu mesleğinde onun döne-
minde başladığını sanıyor. Bu meslekte ustalara 
kesinlikle saygı kalmadı ve ben bu meslekte 
usta-çırak ilişkisine inanıyorum. Biz Türkiye’de 
okulluları alaylı yaptığımız zaman gazetecilik ve 
televizyonculuk ciddi anlamda başka bir noktaya 
gelecek. Bu mesleğin bir geçmişi var. Bu mesleğe 
yeni giren birinin ustaları bilmesi lazım. Halit 
Kıvanç’ı, İlker Yasin’i Ümit Aktan’ı bilmek zorun-
dasın. Şu an izlediğimizde Hıncal Uluç’a burun 
kıvırıyoruz ama adamın geçmişini biliyor muyuz. 
Geçmişte neler yapmış, nerelerde nasıl çalışmış 
bir bilgimiz olmadan konuşuyoruz. Ancak bunları 
öğrendiğimizde o gözle bu isimleri dinliyorsun ve 
anlıyorsun.  Türkiye’de televizyonculuk ve gazete-
cilik bitti. Çünkü televizyoncular ve gazeteciler el 
birliğiyle bu işimin yönetimini muhasebe müdür-
lerine, idari işler müdürlerine bıraktı. Bu isimler 
senin cebine girecek ücreti ölçemez onlar sadece 
patronun cebine girecek parayı ölçebilir. Ya da se-
nin araba kullanımın bir masraftır ancak senin için 
olmazsa olmazdır. O yüzden mesleği yok ettiler. 
Buradan da birinci sorumlu mesleğimizin büyük-
leridir. Bugün hangi gazeteyi veya televizyonu bir 
gazeteci veya televizyoncu yönetiyor. Bunun sebe-
bi bizi ve bu mesleğin geçmişini bilerek çalışma-
mız gerekiyor. İyi bir gazeteci Tiziano Terzani’yi 
bilmeli. Bu kim dememeli.” 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
“Gazeteci halkın görmeyen gözü, duymayan 

kulağı ve konuşmayan dilidir. Mesele şu halkın 
duyması gereken şeyleri duyuruyor musun? 
Görmesi gereken şeyleri iletiyor musun? Söylediği 
şeyleri yazabiliyor musun? bunları yapıyorsan 
gazetecisin. Bunları yapamıyorsan sadece bir 
yerlerde bir şey karalayan birisin. Stefan Zweig, 

diyor ki insanların sadece iki tane buluşu var. Ki 
bence de öyle. Biri tekerlek biri de yazı. Bütün ula-
şım, insanın insana ulaşımı tekerlekle başladı. Bir 
diğeri de yazı. İnsanlar yazıyla birbirine ulaşıyor. 
Gazetecinin temel sorumluluğu insanları bilgilen-
dirmek, anlatmak. Gazeteciyi olumlu yapan da bu 
durum, olumsuz yapan da. Çünkü bunu kötüye de 
kullanabilirsin. 

Bir kişinin tekerlekli sandalyeye ihtiyacı vardır. 
Sen para vermemişsindir ama bunu günde-
me getirerek aldırmışsındır ve sen gazetecilik 
yapmışsındır. Bir yerde biri rüşvet alıyorduk ve 
sen bunu yazmışsındır bozuk düzeni değiştirmiş-
sindir. Gerçek bir gazeteci toplumda ve ülkede 
her şeyi değiştirebilir. Gazetecinin toplumdan bir 
atım önde olması gerekir. Gazetecinin toplumun 
önünde yer alabilmesi için standartların üzerinde 
bir maaş alabilmesi lazım. Gazetecilik mesleği-
nin bitmesinin bir diğer nedenlerinden biri de 
verilen maşların komik dereceler olması. Ben 
artık mesleğimin olgunluk dönemindeyim genç 
arkadaşlarıma üzülüyorum. Kendilerini savundu-
ğunda arkalarında duracak kimse yok. O yüzden 
çok güçlü olmak zorundasın.”

Meslek kariyerinizde unutamadığınız 
anlar?

“Televizyonda en unutamadığım an Son 
Sayfa Programı’nda yapımcımız geldi. Şırnak’ta 
bir çocuğun elektrikli tekerlekli sandalyesi yok ve 
12 yıldır dışarı çıkamıyor anca bir tahtanın üzerine 
oturtuyorlar böyle dışarı çıkabilir ama öyle de uzun 
süre duramıyordu. Bizden yardım istiyorlardı. Te-
levizyonda videosunu yayınladım ve bir hayırsever 
vardır gelin kardeşimizi sokağa çıkartalım dedim. 
1 gün sonra ise bir dernek ile irtibata geçtik ve o 
çocuğa tekerlekli sandalye gönderdik. O çocukta 
tekerlekli sandalyeyle bir okul bahçesinden prog-
ramımıza video gönderdi. Benim mesleğimi en 
kıymetli yaptığı andı. Onlarca ödül aldım tabii hep-
si çok kıymetli ama hepsinden daha değerliydi.” 

Bir de Kocaeli’de yaşlı bir hanımefendi ‘Oğlum 
sen Mustafa Göksu musun’ dedi. Evet benim de-
dim. Bana ‘Seni çok seviyorum oğlum gibisin, her 
gece seni izliyorum.” dedi. Teşekkür ederim teyze 
eşinle mi izliyorsun dedim. Eşim vefat etti dedi. 
Oğlunla mı izliyorsun dedim. Oğlumda vefat etti 
dedi. Kimle yaşıyorsun dedim. Seninle yaşıyorum 

dedi. Akşam olmasını bekliyorum. Senin gülen 
yüzünü seviyorum’ dedi. Bütün ödülleri ve kazan-
dığım tüm parayı şu söz için veririm. Mesleğimin 
en değerli anları bunlardı.”

Konyasporluğunuz nasıl başladı ve 
unutmadağınız anlar nelerdir?

“Ailemdeki herkes Galatasaraylıydı. Evin en 
küçüğü bendim ve Galatasaray, Konya dep-
lasmanına geliyordu ve gel seni Galatasaraylı 
yapalım dediler beni maça götürdüler.  Suat Kaya 
Konyaspor’da oynuyordu ve Konyaspor, Suat 
Kaya’nın attığı golle maçı 1-0 kazandı. Eve geldim 
Konyasporluydum. Ailede büyük baskı görürken, 
babam devreye girdi ve bıurakın oğlanı hangi takı-
mı tutacaksa tutar siz karışmayın’ dedi. Beni Kon-
yasporlu yapan budur. Ziraat Türkiye Kupası ve 
Türkiye Süper Kupası’nın yayıncısıydık biz. Kon-
yaspor Ziraat Türkiye Kupası’nı kaldırırken ben 
yedek spikerdim ve gözyaşlarına boğuldum. Süper 
Kupayı kazandığımızda da gidip 2 rekat şükür na-
mazı kıldım. Konyaspor’un her zaman şampiyon 
olmasını istiyoruz ama bir de bunu yaşamak var. 
Şöyle ifade edeyim ‘Bir kızı çok seversin ama bir 
günde o sevdiğin kızla düğün günün olur.’ Tabi o 
Türkiye Kupası’nı kazandığımız günü unutamam. 
Sabaha kadar uyuyamadım sonrasında işe geldim. 
Çalıştığım kurumda Konyaspor kaybettiği zaman 
20-30 kişi dalga geçmek ve eğlenmek adına ‘Ne 
oldu sizinkiler yenilmiş’ derlerdi. Çünkü 4500 
kişinin çalıştığı kurumda tek Konyasporlu bendim. 
Burada binlerce Konyasporludan biriyim. Orada 
tektim. Masamda Konyaspor atkısı vardı. Kazan-
dığımız zamanlar özellikle Fenerbahçe, Beşiktaş 
ve Galatasaray’ı mağlup ettiğimiz zamanlar spor 
servisine girmeden telefonu ayarlıyordum ve içeri 
girerken, ‘Burcu Güneş, Konyaspor Geliyot Bak’ 
şarkısını açarak son ses herkesi gülerek selamla-
yarak masama kadar gidiyordum. Kimi yendiye-
sek onlarda başını eğiyorlardı. Yıllarca bunlarla 
mücadele ettim. Bana sosyal medyada yapılan 
en büyük hakaret çomardır.  Çünkü Konyalıyım. 
Bana çomar denilen kişilerin hespni toplasam 
hepsinin toplamı benim kadar kitap okumamıştır. 
Okuduğum kitaplardan kitap kurarsın. Onlar için 
Konyalı ve Konyasporlu olmam çomar olmam için 
yeterliydi. Bunlarla mücadele ettik ve etmeye de 
devam ediyoruz.”
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Yeni Meram, Yeni Konya ve Anadolu’da 
Hamle’den sonra Hürriyet’e genel 
müdür atanıp 42 yılını bu kurumun 

en tepesinde geçiren Nejat Seçen meslek hayatını 
anlattı.

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
Mesleğe, 1967 yılında, Konya’da yerel gaze-

telerde başladım. Hürriyet Haber Ajansı Konya 
Muhabirliği sonrasında, 1972’de önce İzmir’e, daha 
sonra İstanbul’a atandım. Hürriyet çatısı altında, 
aralıksız 42 yıl çalıştım. İzmir’de, Hürriyet Haber 
Ajansı Polis-Adliye Muhabiri, İstihbarat Şefi, Hürri-
yet Haber Ajansı Ege Bölge Temsilcisi olarak görev 
yaptım. İsmail Sivri Başkanlığı döneminde, Başkan 
Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevlerinde 
bulundum. Basın Konseyi Ege Bölgesi Kurucu üyesi 
oldum. 1989 yılında, 39 yaşındayken İstanbul’a, 
Hürriyet Haber Ajansı Genel Müdürü olarak atan-
dım. Hürriyet Haberler Müdürü, Hürriyet Yazı işleri 
Müdürü, Dış Yayınlar Müdürü ve Hürriyet tarihinde 
bir ilke imza atarak, Bölge Yayınları Yönetmeni ol-
dum. Hürriyet’te, Bölge Yayıncılığı ve Bölge Gazete-
ciliğinin öncülüğü yaptım. Hürriyet künyesine, yine 
tarihinde ilk kez, Bölge Yayın Yönetmeni tanımı 
benimle girmiş oldu. Türkiye genelinde, 8 bölge, 10 
kent gazetesi ve bölge magazin dergilerine imza at-
tım. 42 yıl süren Hürriyet yolculuğuna, 2013 yılında 
son verdim. Evli ve bir çocuk babasıyım. Gazetecilik 
Yüksek Okulu Mezunuyum.

Gazeteciliğe başlamanızın bir öyküsü var 
mı?

Kimi alın yazısı, kimi tesadüf, kimileri de Tanrı 
lütfu olarak tanımlıyor. Ben ise, “Konya’nın Uğuru” 
diye yorumluyorum. İşte bu yüzen, bana gazetecili-
ğin yolunu açan, örnek insan, kalbi sevgi dolu ağa-
beyim rahmetli Rıdvan Bülbül, Yeni Konya gazetesi 
sahipleri Gücüyener ailesi, Yeni Meram Gazetesi 
sahibi Mustafa Bahçıvan ve şu anda ismini anım-
sayamadığım Anadolu’da Hamle Gazetesi sahibi 
meslektaşıma minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 
Yıl 1967, aylardan Mayıs. Asker olan babamın tayini 
nedeniyle Konya’dayız. İzmir’de, ortaokul ve Namık 
Kemal Lisesinde Duvar Gazeteleri hazırlayan, şiirler 
yazan, öyküler kaleme alan ben, bu değişimden pek 
mutlu olmuyorum. Ancak bir tesadüf, bana erdemli 
bir mesleğin, kutsal bir savaşın kapılarını açıyor. 
Yazılarımı ve şiirlerimi okuyan adını anımsayama-
dığım bir dostumuz, beni o muhteşem gazeteci 
Rıdvan Bülbülün karşısına çıkarıyor. Şu sözleri ha-
len kulaklarımda, “Abi sana zehir gibi gazeteci adayı 
getirdim” Rıdvan ağabey şöyle bir bakıyor ve ekliyor 
“Gözleri ışık saçıyor. Hele bir 
deneyelim...” Ben de yıllarca, 
iş başvurusunda bulunan 
gençlerin gözlerine bakarak 
karar verdim. Yanılma payım 
yüzde beşi geçmedi. İlk 
adımlar çok hızlı oldu. Birden 
kendimi Emniyet Müdürlüğü 
ve Adliye koridorlarında bul-
dum. Araştırma Şubesi Amiri 
Ali Bulguroğlu, Emniyet Mü-
dürü rahmetli Nihat Kaner, o 
dönemin gözde muhabiri Erol 
İlday, destek aldığım isimler 
oldu. Polis Adliye Muhabiri 
olarak, kısa sürede hedefledi-

ğim noktaya ulaştım.

Uzun Hürriyet serüveniniz nasıl başladı?
1971 yılında, Hürriyetin yurt haberler ağı 

olan Haber Ajansı Konya Muhabirliğine başladım. 
Başarılı haberlere imza atıyor, teşekkür mesajları 
alıyorum. 1973 yılının Haziran ayında, İstanbul’da 
düzenlenen Bölge Muhabirleri Toplantısı kaderimi 
değiştirdi. Dönemin Genel Müdürü rahmetli Nezih 
Demirkent, toplantının son günü, “Nejat, bundan 
böyle İzmir büroda görev yapacaksın” talimatı 
verdi. Ve bir hafta içinde göreve başladım. Yine 
Polis Adliye muhabiri olarak görevlendirildim. 
Haber Ajansı İzmir Büro şefi Orhan Kantoğlu’nun, 
“Kendini İstanbul’a hazırla” cümlesi, benim için 
kamçı oldu.

Sizi İstanbul’a götüren mesleki başarının 
sırrı neydi?

Çok önemli haberlere imza attım. Beni İstan-
bul’a sürükleyen referans haberlerimden başlıklar 
halinde örnek vereyim; 

Gizli Bilderberg toplantısına girdik. 
Ecevit çıplak ayaklarıyla veda etti.
Tariş işgali. THKP C silahlı militanları ile pazar-

lık yaptık. 
Kanlı Gültepe Baskını. Yanımdaki iki polis 

böyle öldürüldü. (Bu çatışmada ben de iki kurşunla 
yaralandım)

Filiz Akın’ı bıçaklayan İnci Babayı Hürriyet 
buldu. 

İşte uyuşturucu kuryesi güzel Alman Angela 
Winkler. 

İnci Baba’dan bana rüşvet, Altın Kaplama Silah. 
Katil bana teslim oldu.
Bunlar imza attığım büyük haberlerden 

bazılarıydı. Bu yoğunluk sürerken, önce İstihbarat 
Şefliği, ardından Hürriyet Haber Ajansı Ege Bölge 
Müdürlüğü görevine getirildim. Bölge gazeteleri 
kurma hayalimin de yolu böylelikle açılmış oldu. Ve 
ilk Hürriyet Ege ve Akdeniz Bölge Gazeteleri yayına 
başlamış oldu. Daha sonra Hürriyet Çukurova, Hür-
riyet GAP, Hürriyet Karadeniz, Hürriyet Ankara, 
Hürriyet Anadolu reklam ve tiraj yönünden Hür-
riyet’e yüzde 35 katkı sağladı. Bu arada Yazı İşleri 
Müdürlüğüne atandım. Böylece daha aktif gazete 
yapma şansına erdim.

İstanbul’a nasıl gittiğinizi anlatır mısınız?
Yıl 1989... Telefondaki ses, patronum rahmetli 

Erol Simavi’nin. Aynen şöyle sesleniyor; “Yarın ilk 
uçakla Marmara Etap Oteline geliyorsun. Oturup 
konuşalım.” Sabah, otelin kapısından giriyorum, 
karşımda patron ve adamları. Önünde de bir yığın 
Kazı Kazan oyunu. “Gel gel” diyor, bir kısmını bana 
uzatıyor. “Kazanırsan yüzde 70 benim yüzde 30 
senin” diyor. Gülüyoruz, aynı anda pat diye, “Seni 
Genel Müdür yaptım” diyor. “39 yaşında bir genel 
müdür, Hürriyet Haber ajansı için şans olur” diye 
de ekliyor. Ben itiraz edip, “Efendim başında bir ge-
nel müdür var. Ayıp olur” diyorum. Hafifçe tebes-
süm ederek, “Hayrola, patronluğa mı soyundun?” 
diye çıkışıyor. Ardından ekliyor, “Bugün göreve 
başla, İzmir’e dönme. Hoca Hanıma sevgilerimi 
ilet. Hayırlı olsun.” Böylece İstanbul savaşı başlamış 
oluyor.

Çok çetin bir görev olmalı?
O sırada İstanbul Yazı İşleri masasında kimler 

var? Rahmetli Çetin Emeç, rahmetli Erol Türegün, 
Tufan Türenç, Cafer Yarkent, Ferai Tınç gibi isimler 
var Haber Merkezinde... Hayli zor günlerin beni 
beklediğini çok iyi biliyorum. Sabah toplantısında 
Emeç, “Güney Doğuda sıkıntı var, terör haberleri 
gelmiyor” mesajı veriyor.  Aynı gün Ankara’dan 
Saygı Öztürk, İzmir’den Cemalettin Özdoğan, Aydın 
Atar, Nesrin Coşkun’dan oluşan ekibi Diyarbakır’a 
gönderiyorum. Ve haber ağı kurulmuş oluyor. Ar-
dından Bulgaristan’da Jivkov Saldırıları başlıyor. Ül-
keye giriş çıkış yasak. Almanya bürosunu arıyorum. 
Talimatım şu: “Hızlı bir şoför, pasaportu olan akıllı 
bir muhabir sınırı delerek Bulgaristan’a girecek, sür-
günle ilgili fotoğraflarla İstanbul’a gelecek. Ben sa-
baha kadar Cağaloğlu binasında bekliyorum.”  Keza 
öyle de oldu. 50 makara film, sabah 05’te elimize 
ulaştı. İstanbul içi yıldırım baskıda; Bulgaristan’a 

girdik, manşetini atıyoruz. Bu 
yoğun çalışma temposunda, 
17.4.1990’da, Haberler Mü-
dürlüğü görevini de sırtlamış 
olduk. Buna daha sonra Yazı 
İşleri Müdürlüğü görevi de 
eklenmiş oldu. Hayalim olan 
Bölge Gazeteciliğini, Hürriyet 
künyesinde ihtilal yaparak 
tescilledim.  Bölge Gazeteleri 
Genel Yönetmeni, Genel Ya-
yın Yönetmeni ile eşitlenmiş 
oldu. Ben ayrılıncaya kadar 
bu künye “İhtilal Künyesi” 
olarak kaldı. İşte 42 yıllık 
savaşın öyküsü böyledir. 

KONYA’NIN UĞURU
BENI GAZETECI YAPTI

Gazeteciliğe başlama öyküsünü 
anlatan Gazeteci-Yazar Nejat Seçen, 
“Kimi alın yazısı, kimi tesadüf, kimileri 
de Tanrı lütfu olarak tanımlıyor. 
Ben ise, “Konya’nın Uğuru” diye 
yorumluyorum” dedi

NEJAT SEÇEN

Yaşar HARMAN 1 Temmuz 1952 
yılında Çumra’da doğmuş ve 
tahsilini Çumra’da yapmıştır.

   Gazetecilik hayatına 1970 yılında 
“Son Havadis” gazetesinde başlayan 
Yaşar HARMAN, burada bir müddet 
çalışmış ve vatani görevini yapmak 
üzere askere gitmiştir.

   Askerlik dönüşü 1974 yılında 
“Anadolu Ajansı” ile çalışmaya baş-
layan Yaşar HARMAN, aynı yıllara da 
“Yeni Konya” gazetesi ile de anla-
şarak mesleğinde kariyer yapmaya 
başlamıştır.

   “Anadolu Ajansı”nda sık sık 
haberleri yayınlanmaya başlayan Ya-
şar HARMAN 1980 yılında “T.R.T” ile 
anlaşmış ve bölge muhabiri olarak göreve 
başlamıştır.

   Kendi çapında gazetecilik mesleğinde 
hizmet vermeye çalışan Yaşar HARMAN 
yıllarca çalışmış olduğu “T.R.T” de böl-
gemizin haberlerini ve sesini duyurmaya 
çalışmıştır.

   Yaşar HARMAN 1985 yılından “Yeni 
Meram” ile de çalışmakta ve basın-yayın 
hizmetini orada da yürütmektedir. Başta 
“T.R.T” olmak üzere yerel ve genel birçok 
gazete ve ajansta çalışmış, bölgemizde 
meydana gelen önemli olayları, toplantı-
ları, başarıları ve açılışları bir bir medyaya 
taşımıştır.

   Yaşar HARMAN gazetecilik mes-

leğinin yanı sıra 
Çumra’daki sosyal ve siya-
sal aktivitelerinde bizzat içinde bulunmuş 
ve hizmet etmeye çalışmıştır. “Hürriyet 
İlköğretim Okulu Okul Koruma ve Yaşatma 
Derneği Başkanlığı”, “Anadolu Lisesi Okul 
Aile Birliği” üyeliği yapmış ve okullarımı-
zın ihtiyaçlarının giderilmesinde yakından 
alakadar olmuştur.

   Yıllarca “Çumra Esnaf Kefalet Koope-
ratifi Yönetim Kurulu” üyeliği ve “Kızılay 
Derneği Çumra Şube Başkanlığı” da yapan 
gazeteci yaşar HARMAN,1980-85 yılları 
arasında “Çumra Spor Kulübü Yönetim 
Kurulu” Üyeliğinde de bulunmuştur.

Gazeteci Yaşar HARMAN 1980 yılı 
öncesi “Adalet Partisi Genel İdare Merkez 
Kurulu” Üyeliği ve ilçe “Gençlik Kolları 
Başkanlığı” yapmış,1980 sonrasında da 
Doğru Yol Partisi Genel Merkezine bağlı 

“Haysiyet Divanı” üyeliğine seçilmiştir.

   Gazeteci Yaşar HARMAN 1991 
yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı 
AVNİ AKYOL ile yapmış olduğu özel 
mülakat ve söyleşide Çumra Anadolu 
Lisesinin yapılması ve açılması için 
çok büyük destek almış ve bu hizme-
tin Çumra’mıza getirilmesinde büyük 
gayreti olmuştur.

   
   Gazeteci Yaşar HARMAN halen 

“T.R.T” bölge muhabirliğinin yanı sıra 
“Yeni Meram” ve “Hâkimiyet” gazete-

lerinin temsilciliklerini de yürütmekte 
çalışmalarını “Çumra 26 Haziran Gazetesi” 
bünyesinde sürdürmektedir.

   Yaşar HARMAN Gazetecilik hayatı 
boyunca Çumra’mız ve bölgemizle ilgili 
olarak yaptığı Haber-Yorum ve Yayınlar-
da İlçemizin ve ilçe insanımızın itibarını 
sarsacak, imajını zedeleyecek gayr-i ahlaki 
vaziyetleri asla haber yapmamıştır. Her 
zaman insanımızın iyi, güzel ve hoş olan 
yönlerini ön plana çıkarmış ve hem bölge 
hem de ülke çapında ilçemizi hep güzel ve 
özel yönleriyle tanıtmaya çalışmıştır.

   Yaşar HARMAN evli ve üç çocuk 
babasıdır. Kendisine huzurlu, uzun ve 
başarılı bir hayat dilerim.

(Hazırlayan Sedat ULUPINARLI)

YAŞAR HARMAN
(MUHABIR-GAZETECI)

70



Yeni Meram, Yeni Konya ve Anadolu’da 
Hamle’den sonra Hürriyet’e genel 
müdür atanıp 42 yılını bu kurumun 

en tepesinde geçiren Nejat Seçen meslek hayatını 
anlattı.

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
Mesleğe, 1967 yılında, Konya’da yerel gaze-

telerde başladım. Hürriyet Haber Ajansı Konya 
Muhabirliği sonrasında, 1972’de önce İzmir’e, daha 
sonra İstanbul’a atandım. Hürriyet çatısı altında, 
aralıksız 42 yıl çalıştım. İzmir’de, Hürriyet Haber 
Ajansı Polis-Adliye Muhabiri, İstihbarat Şefi, Hürri-
yet Haber Ajansı Ege Bölge Temsilcisi olarak görev 
yaptım. İsmail Sivri Başkanlığı döneminde, Başkan 
Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevlerinde 
bulundum. Basın Konseyi Ege Bölgesi Kurucu üyesi 
oldum. 1989 yılında, 39 yaşındayken İstanbul’a, 
Hürriyet Haber Ajansı Genel Müdürü olarak atan-
dım. Hürriyet Haberler Müdürü, Hürriyet Yazı işleri 
Müdürü, Dış Yayınlar Müdürü ve Hürriyet tarihinde 
bir ilke imza atarak, Bölge Yayınları Yönetmeni ol-
dum. Hürriyet’te, Bölge Yayıncılığı ve Bölge Gazete-
ciliğinin öncülüğü yaptım. Hürriyet künyesine, yine 
tarihinde ilk kez, Bölge Yayın Yönetmeni tanımı 
benimle girmiş oldu. Türkiye genelinde, 8 bölge, 10 
kent gazetesi ve bölge magazin dergilerine imza at-
tım. 42 yıl süren Hürriyet yolculuğuna, 2013 yılında 
son verdim. Evli ve bir çocuk babasıyım. Gazetecilik 
Yüksek Okulu Mezunuyum.

Gazeteciliğe başlamanızın bir öyküsü var 
mı?

Kimi alın yazısı, kimi tesadüf, kimileri de Tanrı 
lütfu olarak tanımlıyor. Ben ise, “Konya’nın Uğuru” 
diye yorumluyorum. İşte bu yüzen, bana gazetecili-
ğin yolunu açan, örnek insan, kalbi sevgi dolu ağa-
beyim rahmetli Rıdvan Bülbül, Yeni Konya gazetesi 
sahipleri Gücüyener ailesi, Yeni Meram Gazetesi 
sahibi Mustafa Bahçıvan ve şu anda ismini anım-
sayamadığım Anadolu’da Hamle Gazetesi sahibi 
meslektaşıma minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 
Yıl 1967, aylardan Mayıs. Asker olan babamın tayini 
nedeniyle Konya’dayız. İzmir’de, ortaokul ve Namık 
Kemal Lisesinde Duvar Gazeteleri hazırlayan, şiirler 
yazan, öyküler kaleme alan ben, bu değişimden pek 
mutlu olmuyorum. Ancak bir tesadüf, bana erdemli 
bir mesleğin, kutsal bir savaşın kapılarını açıyor. 
Yazılarımı ve şiirlerimi okuyan adını anımsayama-
dığım bir dostumuz, beni o muhteşem gazeteci 
Rıdvan Bülbülün karşısına çıkarıyor. Şu sözleri ha-
len kulaklarımda, “Abi sana zehir gibi gazeteci adayı 
getirdim” Rıdvan ağabey şöyle bir bakıyor ve ekliyor 
“Gözleri ışık saçıyor. Hele bir 
deneyelim...” Ben de yıllarca, 
iş başvurusunda bulunan 
gençlerin gözlerine bakarak 
karar verdim. Yanılma payım 
yüzde beşi geçmedi. İlk 
adımlar çok hızlı oldu. Birden 
kendimi Emniyet Müdürlüğü 
ve Adliye koridorlarında bul-
dum. Araştırma Şubesi Amiri 
Ali Bulguroğlu, Emniyet Mü-
dürü rahmetli Nihat Kaner, o 
dönemin gözde muhabiri Erol 
İlday, destek aldığım isimler 
oldu. Polis Adliye Muhabiri 
olarak, kısa sürede hedefledi-

ğim noktaya ulaştım.

Uzun Hürriyet serüveniniz nasıl başladı?
1971 yılında, Hürriyetin yurt haberler ağı 

olan Haber Ajansı Konya Muhabirliğine başladım. 
Başarılı haberlere imza atıyor, teşekkür mesajları 
alıyorum. 1973 yılının Haziran ayında, İstanbul’da 
düzenlenen Bölge Muhabirleri Toplantısı kaderimi 
değiştirdi. Dönemin Genel Müdürü rahmetli Nezih 
Demirkent, toplantının son günü, “Nejat, bundan 
böyle İzmir büroda görev yapacaksın” talimatı 
verdi. Ve bir hafta içinde göreve başladım. Yine 
Polis Adliye muhabiri olarak görevlendirildim. 
Haber Ajansı İzmir Büro şefi Orhan Kantoğlu’nun, 
“Kendini İstanbul’a hazırla” cümlesi, benim için 
kamçı oldu.

Sizi İstanbul’a götüren mesleki başarının 
sırrı neydi?

Çok önemli haberlere imza attım. Beni İstan-
bul’a sürükleyen referans haberlerimden başlıklar 
halinde örnek vereyim; 

Gizli Bilderberg toplantısına girdik. 
Ecevit çıplak ayaklarıyla veda etti.
Tariş işgali. THKP C silahlı militanları ile pazar-

lık yaptık. 
Kanlı Gültepe Baskını. Yanımdaki iki polis 

böyle öldürüldü. (Bu çatışmada ben de iki kurşunla 
yaralandım)

Filiz Akın’ı bıçaklayan İnci Babayı Hürriyet 
buldu. 

İşte uyuşturucu kuryesi güzel Alman Angela 
Winkler. 

İnci Baba’dan bana rüşvet, Altın Kaplama Silah. 
Katil bana teslim oldu.
Bunlar imza attığım büyük haberlerden 

bazılarıydı. Bu yoğunluk sürerken, önce İstihbarat 
Şefliği, ardından Hürriyet Haber Ajansı Ege Bölge 
Müdürlüğü görevine getirildim. Bölge gazeteleri 
kurma hayalimin de yolu böylelikle açılmış oldu. Ve 
ilk Hürriyet Ege ve Akdeniz Bölge Gazeteleri yayına 
başlamış oldu. Daha sonra Hürriyet Çukurova, Hür-
riyet GAP, Hürriyet Karadeniz, Hürriyet Ankara, 
Hürriyet Anadolu reklam ve tiraj yönünden Hür-
riyet’e yüzde 35 katkı sağladı. Bu arada Yazı İşleri 
Müdürlüğüne atandım. Böylece daha aktif gazete 
yapma şansına erdim.

İstanbul’a nasıl gittiğinizi anlatır mısınız?
Yıl 1989... Telefondaki ses, patronum rahmetli 

Erol Simavi’nin. Aynen şöyle sesleniyor; “Yarın ilk 
uçakla Marmara Etap Oteline geliyorsun. Oturup 
konuşalım.” Sabah, otelin kapısından giriyorum, 
karşımda patron ve adamları. Önünde de bir yığın 
Kazı Kazan oyunu. “Gel gel” diyor, bir kısmını bana 
uzatıyor. “Kazanırsan yüzde 70 benim yüzde 30 
senin” diyor. Gülüyoruz, aynı anda pat diye, “Seni 
Genel Müdür yaptım” diyor. “39 yaşında bir genel 
müdür, Hürriyet Haber ajansı için şans olur” diye 
de ekliyor. Ben itiraz edip, “Efendim başında bir ge-
nel müdür var. Ayıp olur” diyorum. Hafifçe tebes-
süm ederek, “Hayrola, patronluğa mı soyundun?” 
diye çıkışıyor. Ardından ekliyor, “Bugün göreve 
başla, İzmir’e dönme. Hoca Hanıma sevgilerimi 
ilet. Hayırlı olsun.” Böylece İstanbul savaşı başlamış 
oluyor.

Çok çetin bir görev olmalı?
O sırada İstanbul Yazı İşleri masasında kimler 

var? Rahmetli Çetin Emeç, rahmetli Erol Türegün, 
Tufan Türenç, Cafer Yarkent, Ferai Tınç gibi isimler 
var Haber Merkezinde... Hayli zor günlerin beni 
beklediğini çok iyi biliyorum. Sabah toplantısında 
Emeç, “Güney Doğuda sıkıntı var, terör haberleri 
gelmiyor” mesajı veriyor.  Aynı gün Ankara’dan 
Saygı Öztürk, İzmir’den Cemalettin Özdoğan, Aydın 
Atar, Nesrin Coşkun’dan oluşan ekibi Diyarbakır’a 
gönderiyorum. Ve haber ağı kurulmuş oluyor. Ar-
dından Bulgaristan’da Jivkov Saldırıları başlıyor. Ül-
keye giriş çıkış yasak. Almanya bürosunu arıyorum. 
Talimatım şu: “Hızlı bir şoför, pasaportu olan akıllı 
bir muhabir sınırı delerek Bulgaristan’a girecek, sür-
günle ilgili fotoğraflarla İstanbul’a gelecek. Ben sa-
baha kadar Cağaloğlu binasında bekliyorum.”  Keza 
öyle de oldu. 50 makara film, sabah 05’te elimize 
ulaştı. İstanbul içi yıldırım baskıda; Bulgaristan’a 

girdik, manşetini atıyoruz. Bu 
yoğun çalışma temposunda, 
17.4.1990’da, Haberler Mü-
dürlüğü görevini de sırtlamış 
olduk. Buna daha sonra Yazı 
İşleri Müdürlüğü görevi de 
eklenmiş oldu. Hayalim olan 
Bölge Gazeteciliğini, Hürriyet 
künyesinde ihtilal yaparak 
tescilledim.  Bölge Gazeteleri 
Genel Yönetmeni, Genel Ya-
yın Yönetmeni ile eşitlenmiş 
oldu. Ben ayrılıncaya kadar 
bu künye “İhtilal Künyesi” 
olarak kaldı. İşte 42 yıllık 
savaşın öyküsü böyledir. 

KONYA’NIN UĞURU
BENI GAZETECI YAPTI

Gazeteciliğe başlama öyküsünü 
anlatan Gazeteci-Yazar Nejat Seçen, 
“Kimi alın yazısı, kimi tesadüf, kimileri 
de Tanrı lütfu olarak tanımlıyor. 
Ben ise, “Konya’nın Uğuru” diye 
yorumluyorum” dedi

NEJAT SEÇEN

Yaşar HARMAN 1 Temmuz 1952 
yılında Çumra’da doğmuş ve 
tahsilini Çumra’da yapmıştır.

   Gazetecilik hayatına 1970 yılında 
“Son Havadis” gazetesinde başlayan 
Yaşar HARMAN, burada bir müddet 
çalışmış ve vatani görevini yapmak 
üzere askere gitmiştir.

   Askerlik dönüşü 1974 yılında 
“Anadolu Ajansı” ile çalışmaya baş-
layan Yaşar HARMAN, aynı yıllara da 
“Yeni Konya” gazetesi ile de anla-
şarak mesleğinde kariyer yapmaya 
başlamıştır.

   “Anadolu Ajansı”nda sık sık 
haberleri yayınlanmaya başlayan Ya-
şar HARMAN 1980 yılında “T.R.T” ile 
anlaşmış ve bölge muhabiri olarak göreve 
başlamıştır.

   Kendi çapında gazetecilik mesleğinde 
hizmet vermeye çalışan Yaşar HARMAN 
yıllarca çalışmış olduğu “T.R.T” de böl-
gemizin haberlerini ve sesini duyurmaya 
çalışmıştır.

   Yaşar HARMAN 1985 yılından “Yeni 
Meram” ile de çalışmakta ve basın-yayın 
hizmetini orada da yürütmektedir. Başta 
“T.R.T” olmak üzere yerel ve genel birçok 
gazete ve ajansta çalışmış, bölgemizde 
meydana gelen önemli olayları, toplantı-
ları, başarıları ve açılışları bir bir medyaya 
taşımıştır.

   Yaşar HARMAN gazetecilik mes-

leğinin yanı sıra 
Çumra’daki sosyal ve siya-
sal aktivitelerinde bizzat içinde bulunmuş 
ve hizmet etmeye çalışmıştır. “Hürriyet 
İlköğretim Okulu Okul Koruma ve Yaşatma 
Derneği Başkanlığı”, “Anadolu Lisesi Okul 
Aile Birliği” üyeliği yapmış ve okullarımı-
zın ihtiyaçlarının giderilmesinde yakından 
alakadar olmuştur.

   Yıllarca “Çumra Esnaf Kefalet Koope-
ratifi Yönetim Kurulu” üyeliği ve “Kızılay 
Derneği Çumra Şube Başkanlığı” da yapan 
gazeteci yaşar HARMAN,1980-85 yılları 
arasında “Çumra Spor Kulübü Yönetim 
Kurulu” Üyeliğinde de bulunmuştur.

Gazeteci Yaşar HARMAN 1980 yılı 
öncesi “Adalet Partisi Genel İdare Merkez 
Kurulu” Üyeliği ve ilçe “Gençlik Kolları 
Başkanlığı” yapmış,1980 sonrasında da 
Doğru Yol Partisi Genel Merkezine bağlı 

“Haysiyet Divanı” üyeliğine seçilmiştir.

   Gazeteci Yaşar HARMAN 1991 
yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı 
AVNİ AKYOL ile yapmış olduğu özel 
mülakat ve söyleşide Çumra Anadolu 
Lisesinin yapılması ve açılması için 
çok büyük destek almış ve bu hizme-
tin Çumra’mıza getirilmesinde büyük 
gayreti olmuştur.

   
   Gazeteci Yaşar HARMAN halen 

“T.R.T” bölge muhabirliğinin yanı sıra 
“Yeni Meram” ve “Hâkimiyet” gazete-

lerinin temsilciliklerini de yürütmekte 
çalışmalarını “Çumra 26 Haziran Gazetesi” 
bünyesinde sürdürmektedir.

   Yaşar HARMAN Gazetecilik hayatı 
boyunca Çumra’mız ve bölgemizle ilgili 
olarak yaptığı Haber-Yorum ve Yayınlar-
da İlçemizin ve ilçe insanımızın itibarını 
sarsacak, imajını zedeleyecek gayr-i ahlaki 
vaziyetleri asla haber yapmamıştır. Her 
zaman insanımızın iyi, güzel ve hoş olan 
yönlerini ön plana çıkarmış ve hem bölge 
hem de ülke çapında ilçemizi hep güzel ve 
özel yönleriyle tanıtmaya çalışmıştır.

   Yaşar HARMAN evli ve üç çocuk 
babasıdır. Kendisine huzurlu, uzun ve 
başarılı bir hayat dilerim.

(Hazırlayan Sedat ULUPINARLI)

YAŞAR HARMAN
(MUHABIR-GAZETECI)
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2003 yılında Kontv’nin kapısından 
içeri girdiğinde basın sektörüne de 
ilk adımını atan, hem görsel, hem 

de yazılı basında yıllarca emek harcayan, 
şimdi ise Meram Belediyesi Basın ve Halkla 
İlişkiler Müdürü olarak görev yapan Mevlüt 
Sergül, meslek serüvenini anlattı. Sergül, 
genç gazetecileri yakından takip ettiğini ve 
onların özverili çalışmalarını görünce mes-
leğin geleceği adına daha da umutlandığını 
söyledi. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?
1979 yılında Konya’da doğdum. Evliyim. 

2 kız çocuğum var. Kendimi anlatmayı da 
pek beceremem ama bu şehirde doğmuş, 
sokaklarında büyümüş ve yine bu şehirde 
mesleğini icra eden biri olarak yaklaşık 1 yıl-
dır Meram Belediyesi Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Müdürü olarak görev yapmaktayım.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Gazetecilikle tanışmam yıllar önce bir 
televizyon kanalının (Kontv) kapısından içeri 
girmemle oldu. Sene 2003 yılıydı. Tecrübeli 
ağabeylerimizin desteğiyle öğrendik sektöre 
dair tüm ayrıntıları. Sonra da mesleğimiz oldu 
haliyle.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik, emek ve fedakarlık isteyen 
bir meslek. Ailenden, eşinden, dostundan 
kısacası hayatından fedakarlıklar… Herkesin 
doğru bilgiye ulaşması için zorluklara göğüs 
gererek emek vermektir gazetecilik. Dijital 
dünya ile birlikte sektörümüze de yeni bir 
soluk geldi. Bilginin daha hızlı ve doğru bir 

şekilde kamuoyuna ulaşması için yeniliğe kapı 
aralanıyor. Bu değişimin sektörümüzü olumlu 
yönde etkileyeceğini düşünüyorum.  

Gazetecilik anlamında ne tür 
çalışmalar yaptınız? Hangi kurum ve 
kademelerde görevlerde bulundunuz?

2003 yılında KONTV’de ilk Yayın Daire-
si’nde başladım bu mesleğe. Haber muhabiri 
olarak da çalıştım burada. Kısa süreli de olsa 
Yeni Konya Gazetesi’nde de görev yaptım. 
Meslek hayatım Karatay Belediyesi’nin basın 
bürosunda devam etti. Farklı sektörlere 
yelken açtıysak da basın sektöründen yani 
bildiğimiz işten kopamadık. Mesleğe tekrar 
dönüşüm Konya Şeker A.Ş.’de Basın Büro Şefi 
olarak oldu. Ardından TBMM’de Recep Konuk 
bey ile Milletvekilliği sürecinde danışman ve 
basın müşaviri olarak birlikte çalışma fırsatı 
buldum. Halen Meram Belediyesi Basın Yayın 

ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev yapı-
yorum. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
Gazetecilik her şeyden öte bir heyecan 

işidir. Bir kişi mesai saatleri belli olan veya 
daha çok kazanabileceği bir meslek yerine 
gazetecilik mesleğini icra ediyorsa bunun aşk 
ve heyecandan başka açıklaması olamaz. Bir 
anlamda gazetecilere divane de diyebiliriz. 
Bilgiyi doğru ve kendi yorumuyla kamuoyuna 
sunmak üzere divanedirler.

  
Gazetecilik sektöründe günümüzde 

yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Her sektörün zorlukları var. Ancak gaze-
tecilik mesleği de meşakkatli bir meslek. Bu 
mesleği yaparken doğru ve tarafsız olmak çok 
değerli. Şehrimizde yayın yapan tüm basın 
kuruluşlarımız bu açıdan çok başarılı. Başarı-
larının devamını diliyorum.

Bir gazeteci veya yazar olmak için 
ne tür çalışmalar yapılmalı? Ya da hangi 
vasıflara sahip olunmalı?

Gazetecilik bir aşk meselesi demiştim. 
Sadece aşkla olmuyor tabi ki. İyi bir gazeteci 
olmak için bilgi, birikim ve gelişmeleri takip 
etme yeteneğine sahip olmak gerekiyor. Ga-
zeteci, toplumu yönlendirendir. Bu sebeple en 
önemlisi doğru ve dürüst olmak.

 
Kimsenin bilmediği bir konuyu 

kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı getirmek 
nasıl bir duygu? 

Mutluluk verici. Bu mesleğe gönülden 
bağlı olan kişiler bilirler ki işin en güzel tarafı 

Mevlüt Sergül: Gazetecilik, emek ve fedakarlık isteyen bir meslek. Ailenden, eşinden, 
dostundan kısacası hayatından fedakarlıklar… Herkesin doğru bilgiye ulaşması için 

zorluklara göğüs gererek emek vermektir gazetecilik
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haberinin kamuoyunda takip edildiğini ve 
konuşulduğunu bilmektir. Eleştirilerle ders 
çıkartılır, tebriklerle daha şevkle çalışılır. 

Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Yaşadığımız ülkeye, şehre doğru ve dü-
zeyli habercilik anlayışıyla katkı sunmak çok 
değerli. Bu anlamda gazetecilik mesleğinin 
ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya 
çıkıyor. 

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını nasıl 
değerlendirirsiniz? 

Dijital hayata tüm toplum olarak ayak 
uydurmak zorundayız. Basın sektörü için 
de dijital mecraların doğru ve iyi kullanımı 
vazgeçilmezler arasında. Her ne kadar sosyal 
mecraların gazetecilik sektörüne zarar verdiği 
düşünülse de bu mecraların doğru kullanı-
mıyla sektörümüzün daha da gelişeceğine 
inananlardanım.

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme 
gibi bir görevinin olduğunu düşünür 
müsünüz? Bu açıdan bakılınca Konya 
ve Türkiye’deki medya sektörü ve 
kalemleri millilik konusunda nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Konya basını, ülkesinin ve şehrinin de-
ğerlerine sahip çıkma noktasında her zaman 
öncü olmuştur. Milli ve manevi değerler her 
zaman ön planda tutulmuştur. Bu anlamda 
şehrimizdeki basın anlayışını çok kıymetli 
görüyorum.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını 
kısaca anlatabilir misiniz?

Aslında çok sayıda anımız var. Birlikte 
görev yaptığımız arkadaşlarımızla ve meslek 
büyüklerimizle güzel günler yaşadık. Ben 
burada uzun uzun anı anlatmak yerine yü-
zünüzde biraz tebessüm oluşturacak bir şey 
söylemek istiyorum. Mesleğe ilk başladığımda 
televizyonda çalışırken, herkes gibi televiz-
yonda izlediğim kişileri yüz yüze gördüğümde 
heyecanlanıyordum. Bu da bir anı. Bizim için 
televizyonda gördüğümüz kişiyi yakından 
görmek değerliydi. Ve o isimler yakından tanı-
dığımda da benim için daha da değerlenmişti.

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Şehrimizdeki basın kuruluşlarında görev 
alan gençlerimizi gördükçe bizler de çok mut-
lu oluyoruz. Gençlerimiz her zaman yenilikleri 
yakalama noktasında daha başarılı bir süreç 
yürütüyor. Mesleklerini yaparken kendilerine 
hedefler koymalarını ve doğruluktan ayrılma-
malarını temenni ediyorum.

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Gazetecilik mesleğine değer vererek 

böylesine kıymetli bir dergiyi kamuoyu ile 
buluşturmanızdan dolayı tebrik ediyorum. 
Tüm emekçilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü’nü kutluyorum. 
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2003 yılında Kontv’nin kapısından 
içeri girdiğinde basın sektörüne de 
ilk adımını atan, hem görsel, hem 

de yazılı basında yıllarca emek harcayan, 
şimdi ise Meram Belediyesi Basın ve Halkla 
İlişkiler Müdürü olarak görev yapan Mevlüt 
Sergül, meslek serüvenini anlattı. Sergül, 
genç gazetecileri yakından takip ettiğini ve 
onların özverili çalışmalarını görünce mes-
leğin geleceği adına daha da umutlandığını 
söyledi. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?
1979 yılında Konya’da doğdum. Evliyim. 

2 kız çocuğum var. Kendimi anlatmayı da 
pek beceremem ama bu şehirde doğmuş, 
sokaklarında büyümüş ve yine bu şehirde 
mesleğini icra eden biri olarak yaklaşık 1 yıl-
dır Meram Belediyesi Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Müdürü olarak görev yapmaktayım.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Gazetecilikle tanışmam yıllar önce bir 
televizyon kanalının (Kontv) kapısından içeri 
girmemle oldu. Sene 2003 yılıydı. Tecrübeli 
ağabeylerimizin desteğiyle öğrendik sektöre 
dair tüm ayrıntıları. Sonra da mesleğimiz oldu 
haliyle.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik, emek ve fedakarlık isteyen 
bir meslek. Ailenden, eşinden, dostundan 
kısacası hayatından fedakarlıklar… Herkesin 
doğru bilgiye ulaşması için zorluklara göğüs 
gererek emek vermektir gazetecilik. Dijital 
dünya ile birlikte sektörümüze de yeni bir 
soluk geldi. Bilginin daha hızlı ve doğru bir 

şekilde kamuoyuna ulaşması için yeniliğe kapı 
aralanıyor. Bu değişimin sektörümüzü olumlu 
yönde etkileyeceğini düşünüyorum.  

Gazetecilik anlamında ne tür 
çalışmalar yaptınız? Hangi kurum ve 
kademelerde görevlerde bulundunuz?

2003 yılında KONTV’de ilk Yayın Daire-
si’nde başladım bu mesleğe. Haber muhabiri 
olarak da çalıştım burada. Kısa süreli de olsa 
Yeni Konya Gazetesi’nde de görev yaptım. 
Meslek hayatım Karatay Belediyesi’nin basın 
bürosunda devam etti. Farklı sektörlere 
yelken açtıysak da basın sektöründen yani 
bildiğimiz işten kopamadık. Mesleğe tekrar 
dönüşüm Konya Şeker A.Ş.’de Basın Büro Şefi 
olarak oldu. Ardından TBMM’de Recep Konuk 
bey ile Milletvekilliği sürecinde danışman ve 
basın müşaviri olarak birlikte çalışma fırsatı 
buldum. Halen Meram Belediyesi Basın Yayın 

ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev yapı-
yorum. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
Gazetecilik her şeyden öte bir heyecan 

işidir. Bir kişi mesai saatleri belli olan veya 
daha çok kazanabileceği bir meslek yerine 
gazetecilik mesleğini icra ediyorsa bunun aşk 
ve heyecandan başka açıklaması olamaz. Bir 
anlamda gazetecilere divane de diyebiliriz. 
Bilgiyi doğru ve kendi yorumuyla kamuoyuna 
sunmak üzere divanedirler.

  
Gazetecilik sektöründe günümüzde 

yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Her sektörün zorlukları var. Ancak gaze-
tecilik mesleği de meşakkatli bir meslek. Bu 
mesleği yaparken doğru ve tarafsız olmak çok 
değerli. Şehrimizde yayın yapan tüm basın 
kuruluşlarımız bu açıdan çok başarılı. Başarı-
larının devamını diliyorum.

Bir gazeteci veya yazar olmak için 
ne tür çalışmalar yapılmalı? Ya da hangi 
vasıflara sahip olunmalı?

Gazetecilik bir aşk meselesi demiştim. 
Sadece aşkla olmuyor tabi ki. İyi bir gazeteci 
olmak için bilgi, birikim ve gelişmeleri takip 
etme yeteneğine sahip olmak gerekiyor. Ga-
zeteci, toplumu yönlendirendir. Bu sebeple en 
önemlisi doğru ve dürüst olmak.

 
Kimsenin bilmediği bir konuyu 

kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı getirmek 
nasıl bir duygu? 

Mutluluk verici. Bu mesleğe gönülden 
bağlı olan kişiler bilirler ki işin en güzel tarafı 

Mevlüt Sergül: Gazetecilik, emek ve fedakarlık isteyen bir meslek. Ailenden, eşinden, 
dostundan kısacası hayatından fedakarlıklar… Herkesin doğru bilgiye ulaşması için 

zorluklara göğüs gererek emek vermektir gazetecilik
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haberinin kamuoyunda takip edildiğini ve 
konuşulduğunu bilmektir. Eleştirilerle ders 
çıkartılır, tebriklerle daha şevkle çalışılır. 

Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Yaşadığımız ülkeye, şehre doğru ve dü-
zeyli habercilik anlayışıyla katkı sunmak çok 
değerli. Bu anlamda gazetecilik mesleğinin 
ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya 
çıkıyor. 

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını nasıl 
değerlendirirsiniz? 

Dijital hayata tüm toplum olarak ayak 
uydurmak zorundayız. Basın sektörü için 
de dijital mecraların doğru ve iyi kullanımı 
vazgeçilmezler arasında. Her ne kadar sosyal 
mecraların gazetecilik sektörüne zarar verdiği 
düşünülse de bu mecraların doğru kullanı-
mıyla sektörümüzün daha da gelişeceğine 
inananlardanım.

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme 
gibi bir görevinin olduğunu düşünür 
müsünüz? Bu açıdan bakılınca Konya 
ve Türkiye’deki medya sektörü ve 
kalemleri millilik konusunda nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Konya basını, ülkesinin ve şehrinin de-
ğerlerine sahip çıkma noktasında her zaman 
öncü olmuştur. Milli ve manevi değerler her 
zaman ön planda tutulmuştur. Bu anlamda 
şehrimizdeki basın anlayışını çok kıymetli 
görüyorum.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını 
kısaca anlatabilir misiniz?

Aslında çok sayıda anımız var. Birlikte 
görev yaptığımız arkadaşlarımızla ve meslek 
büyüklerimizle güzel günler yaşadık. Ben 
burada uzun uzun anı anlatmak yerine yü-
zünüzde biraz tebessüm oluşturacak bir şey 
söylemek istiyorum. Mesleğe ilk başladığımda 
televizyonda çalışırken, herkes gibi televiz-
yonda izlediğim kişileri yüz yüze gördüğümde 
heyecanlanıyordum. Bu da bir anı. Bizim için 
televizyonda gördüğümüz kişiyi yakından 
görmek değerliydi. Ve o isimler yakından tanı-
dığımda da benim için daha da değerlenmişti.

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Şehrimizdeki basın kuruluşlarında görev 
alan gençlerimizi gördükçe bizler de çok mut-
lu oluyoruz. Gençlerimiz her zaman yenilikleri 
yakalama noktasında daha başarılı bir süreç 
yürütüyor. Mesleklerini yaparken kendilerine 
hedefler koymalarını ve doğruluktan ayrılma-
malarını temenni ediyorum.

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Gazetecilik mesleğine değer vererek 

böylesine kıymetli bir dergiyi kamuoyu ile 
buluşturmanızdan dolayı tebrik ediyorum. 
Tüm emekçilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü’nü kutluyorum. 
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25 yıldır sektördeki tecrübesiyle 
önemli başarıla imza atan İbrahim 
Arıcı, Medya ve İletişim alanında 

tamamladığı eğitim hayatının ardından sek-
törden hiç kopmadan çalışmalarını sürdür-
dü. Medya alanındaki çalışmalarına radyoda 
başlayan, sonrasında gazete ve televizyonla 
devam eden Arıcı, yaptığı programlarla 
Konya’nın sevgisini kazandı. Mesleğini se-
verek yaptığını dile getiren Arıcı, “Açıkçası 
mesleğimi çok seviyor ve aşkla yapmaya 
gayret ediyorum. Gazetecilik topluma bir 
haberi, bir fikri, bir duyguyu aktarmak ve 
onlarla bir anlamda gönül bağı kurabildiği-
miz bir meslektir” diye konuştu. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

İnsanın gerçekten kendinden bahsetme-
si bana biraz tuhaf geliyor. En azından genel 
bilgiler vereyim. 1979 Konya doğumluyum. 
Konya’nın Meram ilçesine bağlı Kavak 
köyündenim. (Mahalle kavramı bana soğuk 
geliyor.) Medya ve İletişim mezunuyum.  
Evli ve 3 çocuk babasıyım. Yaklaşık 25 yıldır 
basın sektöründeyim. Radyo, Televizyon ve 
Gazete alanlarında çalıştım. Halen emek 
vermeye devam ediyorum.   

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Daha çocuk yaşlarımda kıymetli hocamız 
Mevlüt Bayram beni bir radyo istasyonuna 
davet etmişti. Gidince işte aşk orda başladı. 
Hani ilk görünce aşk bu olsa gerek diye 
düşünüyorum. O ilgi ve merakla başlayan 
süreç bizi bırakmadı ve her gün yeni bir 
şeyler öğrenerek yoluma devam ediyorum.   

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Açıkçası mesleğimi çok seviyor ve aşkla 
yapmaya gayret ediyorum. Gazetecilik 
topluma bir haberi, bir fikri, bir duyguyu 
aktarmak ve onlarla bir anlamda gönül bağı 
kurabildiğimiz bir meslektir. Toplumdan da 
geri dönüş alabildiğimiz ki bu ister destek 
olsun ister eleştiri olsun kendimizi de bu 
anlamda gözden geçirdiğimiz bir iletişim 
halidir. Mesleğe başladığım dönemleri ha-
tırlıyorum da imkanlar daha kısıtlıydı ancak 
daha saygın, daha oturaklı dönemlerdi. 
İnternetle birlikte geleneksel medyada ciddi 
bir düşüş olduğu malumunuzdur. İşte bu 
durum gazeteciliği, gazetecinin birinci önce-
liği olması gereken etik ve ahlaki değerleri, 
meslek ilkeleri kavramlarını maalesef daha 
az kullanır olduk. Yani bir televizyonun 
izlenme adına yaptığı rezaletler, okunma 
adına atılan gerçek dışı manşetler gibi, 
bizim sektörümüze yakışmayan tercihleri 

gördük. Araştırma gazeteciliğinden daha 
çok masa başı gazetecilik tercih edilir oldu. 
Bununla birlikte sektörün mali sıkıntıları 
sektörde çalışanı olumsuz etkiledi. Sektör 
büyüdü ama maalesef kalite düştü. İnternet 
gazeteciliği! Gerçekten öyle mi bilemiyorum 
ama herkesi gazeteci yaptı!  

Gazetecilik anlamında ne tür 
çalışmalar yaptınız? Hangi kurum ve 
kademelerde görevlerde bulundunuz?

Gazetecilik hayatıma ilk olarak radyo ile 
adım attım. 10 yıl teknik kadroda başla-
dığım frekanslarda sonradan programlar 
yapmaya başladım. Enerji FM ile tanıştığım 
radyo macerası daha sonra AKRA FM ve 

Gözyaşı FM gibi radyolarla devam etti. 16 
Yıl önce KONTV ile yollarımız kesişti. Yeni 
Konya Gazetesi ile olan yazarlık serüve-
nimde neredeyse 10 yıl oldu. Gurbetten 
Sılaya, Akşam Akşam, Yedi Renk, Derkenar 
radyo programları, 4. Boyut, Gündem Özel, 
Üreten Ekonomi, Görüş Alanı televizyon 
programlarını yaptım. Şimdi de Yeni Konya 
Gazetesi’nde yer alan “İzler” köşe yazıla-
rımla okuyucularımla buluşmaya devam 
ediyorum.  

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazetecilik bir meslek grubu olarak 

ifade edilse de inanın bu bir aşk işidir. Uy-
kusuz bırakır, sürekli takip, araştırma ister. 
Ancak toplumla paylaştığınız haber, köşe 
yazısı, röportaj bir vesika gibi orada durur. 
Yıllar sonra bile arşivlerde yer alacak ve 
bir gün yazımızı ya da haberimizi okuyan-
lar şehre dair görüşlerimiz ile yaşadığımız 
döneme dair fikir edinecektir. Ben gaze-
teciliği asla bir meslek olarak görmedim. 

Evet sıkıntısı olsa da, yaşadığımız dönemde 
bir çok sorunu içinde barındırsa da ben 
yaptığım işi çok sevdim. Sanırım hayatta ki 
en büyük kısmetim bu olsa gerek. Yaptığım 
işi seviyor, sevdiğim işi yapıyorum.  

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Öncelikle sektörün en büyük sorunu 
ekonomiktir. Özellikle yerel gazeteciler, 
emekçiler hak ettikleri geliri elde edemiyor-
lar. Gazeteler ayakta durmakta zorlanıyor. 
Uzun yıllar önce gazetecilere tanınan birçok 
imtiyaz artık günümüzde yok. Bununla 

Deneyimli gazeteci İbrahim Arıcı, mesleğini çok sevdiğini belirterek, “Mesleğimi çok 
seviyor ve aşkla yapmaya gayret ediyorum. Gazetecilik topluma bir haberi, bir fikri, bir 

duyguyu aktarmak ve onlarla bir anlamda gönül bağı kurabildiğimiz bir meslektir” dedi
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birlikte İletişim Fakültelerinden mezun 
binlerce gazeteci arkadaşımız işsiz. Birçoğu 
polisliğe yöneldiler.  Günümüz hız çağı ve 
gazeteler bir gün önceki haberleri servis 
ediyor. Bu anlamda eskisi gibi okur sayısı 
yok. 

 
Bir gazeteci veya yazar olmak için 

ne tür çalışmalar yapılmalı? Ya da hangi 
vasıflara sahip olunmalı? 

Bir gazeteci her şeyden önce iyi bir okur 
ve iyi bir dinleyici olmalıdır. Bir okul-
dan mezun olmak sizi gazeteci yapmaz. 
Yaşadığınız toplumu iyi tanıyabilmelisiniz. 
İnsanların hassasiyetlerini, beklentilerini 
iyi gözlemleyebilmelisiniz. Bununla birlikte 
siyasetinden, kültürüne, geleneklerinden, 
sinir uçlarına kadar toplumu iyi okumalısı-
nız. Haber yapıyorsak o haberin öncesi, son-
rasını iyi bilinmelidir. Fısıltı ve dedikodudan 
uzak haberlerimiz olmalı. Etik değerleri bir 
kenara bırakarak gazetecilik yapmak bana 
göre ahlaki değildir. Gazeteci sadece kendi 
haberini değil, topluma bırakacağı olum-
lu-olumsuz izleri de iyi okumalıdır.  Önce 
biz değil, hepimiz anlayışı olmalıdır. 

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı getirmek 
nasıl bir duygu? 

Artık yaşadığımız süreçte kimsenin 
bilmediği konu kalmadı. Ancak bir konuya 
farklı bir bakış açısı getirmek bir gazete-
cinin görevidir. Gazeteci herkes gibi aynı 
pencereden bakmamalıdır. Bir konuya ya da 
bir olaya tarihsel süreç içerisinde bakmalı, 
günümüz konjonktüründe değerlendirmeli 
ve öngörüde bulunabilmelidir. O olaylar 
üzerinden yıllar geçtikten sonra insanlar si-
zin yazınızı ya da olaya bakış açınızı yeniden 
okuduklarında “haklıymış” demeleri sizin 
mesleğinize verdiğiniz önemi ve bir anlam-
da bakış açınızda ki doğruluğu gösterir. Bu 
bir gazeteci olarak en büyük onurdur.

Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Gazeteci yaşadığı ülkenin, şehrin derdi-

ni, heyecanını, beklentilerini bilmeli, şehrin 
insanlarını iyi tanımalıdır. Şehre değer 
katan, katkı veren sadece siyasiler ya da 
belediye başkanları değildir. Aynı zamanda 
gazeteciler de şehrin nabzını tutup bu uğur-
da mücadele verir ve halk adına o değeri 
kazandıranlardır. Vatandaşın şehre dair ya 
da toplumun ülkeye dair beklentileri net bir 
şekilde varken, gazeteci bunu görmezden 
gelmemelidir. Toplumun sesi olmak bizim 
asli görevimizdir. Bizler şahsımızın istedik-
lerini değil, toplumun ne istediğini düşünür 
ve yazarız. 

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını 
nasıl değerlendirirsiniz? 

Günümüzde internet haberciliğini ve 
sosyal medyayı eleştirmek bana göre çok 
anlamsız. Artık çağ değişti ve biz gazeteci-
ler en azından eski jenerasyonu gören bilen 
yaşayan gazeteciler olarak yeni döneme 
ayak uydurmak zorundayız. Zaman değiş-
ti, algılar, beklentiler, yaşantılar değişti.  
İnternet medyası ve sosyal medyasının bize 
olumlu olumsuz katkısı var. Toplumu bu 
mecralarda daha iyi anlayabiliyoruz. Top-
lum psikolojisini, algı yönetimini daha net 
kavrayabiliyoruz. Bu mecrada uzun yazıların 
okunmadığı, kısa cümlelerin itibar gördüğü-
nü biliyoruz. Arşiv sizin arşiviniz değil artık. 
Anlık yazıların bazen utanılacağı, bazen 
yüzünüze çarpılacağını da unutmamak 
gerekir. İnternet medyasıyla birlikte artık 
herkes gazeteci, herkes yazar! oldu. 

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme 
gibi bir görevinin olduğunu düşünür 
müsünüz? Bu açıdan bakılınca Konya 
ve Türkiye’deki medya sektörü ve 
kalemleri millilik konusunda nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Gazetecinin ilk görevi doğruları söyle-
mektir. Doğruya araştırıp bulmak bizim asli 
vazifemizdir. Onun için bu mesleği yapı-
yoruz. Sosyal medyada dönen dedikoduları 
yazıya taşımak, söylentilerle hareket etmek 
“gazeteciyim” diyen hiçbir meslektaşımıza 
yakışmaz. Eğer bir konu üzerinde ciddi du-

yumlar varsa bunun kaynağına ulaşıp orta-
ya koyabiliyorsak işte o zaman işimizi doğru 
yapmış oluruz. Millilik konusuna gelince. 
Maalesef bu anlamda iyimser olamıyorum. 
Biz milli üretim diyoruz, milli sermaye 
diyoruz, milli anlayış diyoruz. Ancak ülkede 
milli gazeteciler olmazsa işte biraz önce ifa-
de ettiğim doğruları göremeyiz. Gazetecinin 
milli olmayanı, meselelere milli bakmayanı 
emin olun çok tehlikelidir. Yaşadığımız 
süreçte milli olmayan ve ülkemizi her plat-
formda kötüleyen, doğru olmayan algılar 
oluşturan bir kesim var. Birçoğu yurtdışında 
yaşamaya devam ediyor. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını 
kısaca anlatabilir misiniz?

Radyo, Televizyon ve Gazetede geçen 
25 yıla dayanan zamanda onlarca hatıram 
var elbet. Televizyonda yaptığım gaflar, 
Radyoda ses potansını unuttuğum anlar, 
“çok güzel bir röportaj oldu” dediğim gazete 
röportajımın ses kaydının yanlışlıkla silin-
mesi gibi onlarca hikâye var. Bir konuğumu 
bir arkadaşıma benzettim ve yayın öncesi 
kendisine de ifade ettim bu benzerliği. 
Program başladı ve yarım saat boyunca 
farkına varmadan arkadaşımın ismiyle hitap 
ettim kendisine. Konuğum bozuntuya ver-
medi ama reklam arasında beni düzeltince 
baya mahcup olmuştum. 

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Belki tekrar olacak ama yazmak için 
önce okumak ve dinlemek gereklidir. Boş 
insandan bilgi çıkmaz. Mesleğe adım atacak 
arkadaşlar önce toplumu tanısınlar. Bu 
milletin beklentilerini, hassasiyetlerini iyi 
kavrasınlar. Vicdanlarını asla bir kenara 
bırakmasınlar. Çünkü bir gazetecinin en 
büyük kalemi vicdanıdır.

Eklemek istedikleriniz var mı? 
10 Ocak Gazeteciler günü vesilesiyle 

emeğini, yüreğini veren, vicdanlı, ahlaklı, 
karakterli, vatan ve millet için kalem oyna-
tan tüm meslektaşlarımın gününü kutluyo-
rum. Eyvallah…
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25 yıldır sektördeki tecrübesiyle 
önemli başarıla imza atan İbrahim 
Arıcı, Medya ve İletişim alanında 

tamamladığı eğitim hayatının ardından sek-
törden hiç kopmadan çalışmalarını sürdür-
dü. Medya alanındaki çalışmalarına radyoda 
başlayan, sonrasında gazete ve televizyonla 
devam eden Arıcı, yaptığı programlarla 
Konya’nın sevgisini kazandı. Mesleğini se-
verek yaptığını dile getiren Arıcı, “Açıkçası 
mesleğimi çok seviyor ve aşkla yapmaya 
gayret ediyorum. Gazetecilik topluma bir 
haberi, bir fikri, bir duyguyu aktarmak ve 
onlarla bir anlamda gönül bağı kurabildiği-
miz bir meslektir” diye konuştu. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

İnsanın gerçekten kendinden bahsetme-
si bana biraz tuhaf geliyor. En azından genel 
bilgiler vereyim. 1979 Konya doğumluyum. 
Konya’nın Meram ilçesine bağlı Kavak 
köyündenim. (Mahalle kavramı bana soğuk 
geliyor.) Medya ve İletişim mezunuyum.  
Evli ve 3 çocuk babasıyım. Yaklaşık 25 yıldır 
basın sektöründeyim. Radyo, Televizyon ve 
Gazete alanlarında çalıştım. Halen emek 
vermeye devam ediyorum.   

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Daha çocuk yaşlarımda kıymetli hocamız 
Mevlüt Bayram beni bir radyo istasyonuna 
davet etmişti. Gidince işte aşk orda başladı. 
Hani ilk görünce aşk bu olsa gerek diye 
düşünüyorum. O ilgi ve merakla başlayan 
süreç bizi bırakmadı ve her gün yeni bir 
şeyler öğrenerek yoluma devam ediyorum.   

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Açıkçası mesleğimi çok seviyor ve aşkla 
yapmaya gayret ediyorum. Gazetecilik 
topluma bir haberi, bir fikri, bir duyguyu 
aktarmak ve onlarla bir anlamda gönül bağı 
kurabildiğimiz bir meslektir. Toplumdan da 
geri dönüş alabildiğimiz ki bu ister destek 
olsun ister eleştiri olsun kendimizi de bu 
anlamda gözden geçirdiğimiz bir iletişim 
halidir. Mesleğe başladığım dönemleri ha-
tırlıyorum da imkanlar daha kısıtlıydı ancak 
daha saygın, daha oturaklı dönemlerdi. 
İnternetle birlikte geleneksel medyada ciddi 
bir düşüş olduğu malumunuzdur. İşte bu 
durum gazeteciliği, gazetecinin birinci önce-
liği olması gereken etik ve ahlaki değerleri, 
meslek ilkeleri kavramlarını maalesef daha 
az kullanır olduk. Yani bir televizyonun 
izlenme adına yaptığı rezaletler, okunma 
adına atılan gerçek dışı manşetler gibi, 
bizim sektörümüze yakışmayan tercihleri 

gördük. Araştırma gazeteciliğinden daha 
çok masa başı gazetecilik tercih edilir oldu. 
Bununla birlikte sektörün mali sıkıntıları 
sektörde çalışanı olumsuz etkiledi. Sektör 
büyüdü ama maalesef kalite düştü. İnternet 
gazeteciliği! Gerçekten öyle mi bilemiyorum 
ama herkesi gazeteci yaptı!  

Gazetecilik anlamında ne tür 
çalışmalar yaptınız? Hangi kurum ve 
kademelerde görevlerde bulundunuz?

Gazetecilik hayatıma ilk olarak radyo ile 
adım attım. 10 yıl teknik kadroda başla-
dığım frekanslarda sonradan programlar 
yapmaya başladım. Enerji FM ile tanıştığım 
radyo macerası daha sonra AKRA FM ve 

Gözyaşı FM gibi radyolarla devam etti. 16 
Yıl önce KONTV ile yollarımız kesişti. Yeni 
Konya Gazetesi ile olan yazarlık serüve-
nimde neredeyse 10 yıl oldu. Gurbetten 
Sılaya, Akşam Akşam, Yedi Renk, Derkenar 
radyo programları, 4. Boyut, Gündem Özel, 
Üreten Ekonomi, Görüş Alanı televizyon 
programlarını yaptım. Şimdi de Yeni Konya 
Gazetesi’nde yer alan “İzler” köşe yazıla-
rımla okuyucularımla buluşmaya devam 
ediyorum.  

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazetecilik bir meslek grubu olarak 

ifade edilse de inanın bu bir aşk işidir. Uy-
kusuz bırakır, sürekli takip, araştırma ister. 
Ancak toplumla paylaştığınız haber, köşe 
yazısı, röportaj bir vesika gibi orada durur. 
Yıllar sonra bile arşivlerde yer alacak ve 
bir gün yazımızı ya da haberimizi okuyan-
lar şehre dair görüşlerimiz ile yaşadığımız 
döneme dair fikir edinecektir. Ben gaze-
teciliği asla bir meslek olarak görmedim. 

Evet sıkıntısı olsa da, yaşadığımız dönemde 
bir çok sorunu içinde barındırsa da ben 
yaptığım işi çok sevdim. Sanırım hayatta ki 
en büyük kısmetim bu olsa gerek. Yaptığım 
işi seviyor, sevdiğim işi yapıyorum.  

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Öncelikle sektörün en büyük sorunu 
ekonomiktir. Özellikle yerel gazeteciler, 
emekçiler hak ettikleri geliri elde edemiyor-
lar. Gazeteler ayakta durmakta zorlanıyor. 
Uzun yıllar önce gazetecilere tanınan birçok 
imtiyaz artık günümüzde yok. Bununla 

Deneyimli gazeteci İbrahim Arıcı, mesleğini çok sevdiğini belirterek, “Mesleğimi çok 
seviyor ve aşkla yapmaya gayret ediyorum. Gazetecilik topluma bir haberi, bir fikri, bir 

duyguyu aktarmak ve onlarla bir anlamda gönül bağı kurabildiğimiz bir meslektir” dedi
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birlikte İletişim Fakültelerinden mezun 
binlerce gazeteci arkadaşımız işsiz. Birçoğu 
polisliğe yöneldiler.  Günümüz hız çağı ve 
gazeteler bir gün önceki haberleri servis 
ediyor. Bu anlamda eskisi gibi okur sayısı 
yok. 

 
Bir gazeteci veya yazar olmak için 

ne tür çalışmalar yapılmalı? Ya da hangi 
vasıflara sahip olunmalı? 

Bir gazeteci her şeyden önce iyi bir okur 
ve iyi bir dinleyici olmalıdır. Bir okul-
dan mezun olmak sizi gazeteci yapmaz. 
Yaşadığınız toplumu iyi tanıyabilmelisiniz. 
İnsanların hassasiyetlerini, beklentilerini 
iyi gözlemleyebilmelisiniz. Bununla birlikte 
siyasetinden, kültürüne, geleneklerinden, 
sinir uçlarına kadar toplumu iyi okumalısı-
nız. Haber yapıyorsak o haberin öncesi, son-
rasını iyi bilinmelidir. Fısıltı ve dedikodudan 
uzak haberlerimiz olmalı. Etik değerleri bir 
kenara bırakarak gazetecilik yapmak bana 
göre ahlaki değildir. Gazeteci sadece kendi 
haberini değil, topluma bırakacağı olum-
lu-olumsuz izleri de iyi okumalıdır.  Önce 
biz değil, hepimiz anlayışı olmalıdır. 

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı getirmek 
nasıl bir duygu? 

Artık yaşadığımız süreçte kimsenin 
bilmediği konu kalmadı. Ancak bir konuya 
farklı bir bakış açısı getirmek bir gazete-
cinin görevidir. Gazeteci herkes gibi aynı 
pencereden bakmamalıdır. Bir konuya ya da 
bir olaya tarihsel süreç içerisinde bakmalı, 
günümüz konjonktüründe değerlendirmeli 
ve öngörüde bulunabilmelidir. O olaylar 
üzerinden yıllar geçtikten sonra insanlar si-
zin yazınızı ya da olaya bakış açınızı yeniden 
okuduklarında “haklıymış” demeleri sizin 
mesleğinize verdiğiniz önemi ve bir anlam-
da bakış açınızda ki doğruluğu gösterir. Bu 
bir gazeteci olarak en büyük onurdur.

Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Gazeteci yaşadığı ülkenin, şehrin derdi-

ni, heyecanını, beklentilerini bilmeli, şehrin 
insanlarını iyi tanımalıdır. Şehre değer 
katan, katkı veren sadece siyasiler ya da 
belediye başkanları değildir. Aynı zamanda 
gazeteciler de şehrin nabzını tutup bu uğur-
da mücadele verir ve halk adına o değeri 
kazandıranlardır. Vatandaşın şehre dair ya 
da toplumun ülkeye dair beklentileri net bir 
şekilde varken, gazeteci bunu görmezden 
gelmemelidir. Toplumun sesi olmak bizim 
asli görevimizdir. Bizler şahsımızın istedik-
lerini değil, toplumun ne istediğini düşünür 
ve yazarız. 

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını 
nasıl değerlendirirsiniz? 

Günümüzde internet haberciliğini ve 
sosyal medyayı eleştirmek bana göre çok 
anlamsız. Artık çağ değişti ve biz gazeteci-
ler en azından eski jenerasyonu gören bilen 
yaşayan gazeteciler olarak yeni döneme 
ayak uydurmak zorundayız. Zaman değiş-
ti, algılar, beklentiler, yaşantılar değişti.  
İnternet medyası ve sosyal medyasının bize 
olumlu olumsuz katkısı var. Toplumu bu 
mecralarda daha iyi anlayabiliyoruz. Top-
lum psikolojisini, algı yönetimini daha net 
kavrayabiliyoruz. Bu mecrada uzun yazıların 
okunmadığı, kısa cümlelerin itibar gördüğü-
nü biliyoruz. Arşiv sizin arşiviniz değil artık. 
Anlık yazıların bazen utanılacağı, bazen 
yüzünüze çarpılacağını da unutmamak 
gerekir. İnternet medyasıyla birlikte artık 
herkes gazeteci, herkes yazar! oldu. 

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme 
gibi bir görevinin olduğunu düşünür 
müsünüz? Bu açıdan bakılınca Konya 
ve Türkiye’deki medya sektörü ve 
kalemleri millilik konusunda nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Gazetecinin ilk görevi doğruları söyle-
mektir. Doğruya araştırıp bulmak bizim asli 
vazifemizdir. Onun için bu mesleği yapı-
yoruz. Sosyal medyada dönen dedikoduları 
yazıya taşımak, söylentilerle hareket etmek 
“gazeteciyim” diyen hiçbir meslektaşımıza 
yakışmaz. Eğer bir konu üzerinde ciddi du-

yumlar varsa bunun kaynağına ulaşıp orta-
ya koyabiliyorsak işte o zaman işimizi doğru 
yapmış oluruz. Millilik konusuna gelince. 
Maalesef bu anlamda iyimser olamıyorum. 
Biz milli üretim diyoruz, milli sermaye 
diyoruz, milli anlayış diyoruz. Ancak ülkede 
milli gazeteciler olmazsa işte biraz önce ifa-
de ettiğim doğruları göremeyiz. Gazetecinin 
milli olmayanı, meselelere milli bakmayanı 
emin olun çok tehlikelidir. Yaşadığımız 
süreçte milli olmayan ve ülkemizi her plat-
formda kötüleyen, doğru olmayan algılar 
oluşturan bir kesim var. Birçoğu yurtdışında 
yaşamaya devam ediyor. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını 
kısaca anlatabilir misiniz?

Radyo, Televizyon ve Gazetede geçen 
25 yıla dayanan zamanda onlarca hatıram 
var elbet. Televizyonda yaptığım gaflar, 
Radyoda ses potansını unuttuğum anlar, 
“çok güzel bir röportaj oldu” dediğim gazete 
röportajımın ses kaydının yanlışlıkla silin-
mesi gibi onlarca hikâye var. Bir konuğumu 
bir arkadaşıma benzettim ve yayın öncesi 
kendisine de ifade ettim bu benzerliği. 
Program başladı ve yarım saat boyunca 
farkına varmadan arkadaşımın ismiyle hitap 
ettim kendisine. Konuğum bozuntuya ver-
medi ama reklam arasında beni düzeltince 
baya mahcup olmuştum. 

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Belki tekrar olacak ama yazmak için 
önce okumak ve dinlemek gereklidir. Boş 
insandan bilgi çıkmaz. Mesleğe adım atacak 
arkadaşlar önce toplumu tanısınlar. Bu 
milletin beklentilerini, hassasiyetlerini iyi 
kavrasınlar. Vicdanlarını asla bir kenara 
bırakmasınlar. Çünkü bir gazetecinin en 
büyük kalemi vicdanıdır.

Eklemek istedikleriniz var mı? 
10 Ocak Gazeteciler günü vesilesiyle 

emeğini, yüreğini veren, vicdanlı, ahlaklı, 
karakterli, vatan ve millet için kalem oyna-
tan tüm meslektaşlarımın gününü kutluyo-
rum. Eyvallah…
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Gazetecilikten öğretmenliğe ge-
çen şair yazar Osman Avanoğlu, 
gazeteciliğe ilişkin açıklama-

lar yaptı. Gazetecilik yaptığı dönemlerde 
imkanların kısıtlı olduğunu dile getiren 
Avanoğlu, buna rağmen güzel işlere imza 
attıklarını söyledi. “Biz yokları, zorları aşıp 
muhabirlik yapmışız ve gazeteleri çıkarmı-
şız” diyen Avanoğlu, “Habere yetişmek ayrı 
bir sıkıntıydı, fotoğraf çekip tab etmek ve 
haberi yetiştirmek için koşuşturmaca ayrı 
bir sıkıntıydı. Günümüzde Konya’daki yerel 
gazetelerin imkânları ve çalışma ortamları 
neredeyse ulusal basından farksız” diye 
konuştu. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 
Aralık 1965 Konya doğumluyum. Üç 

kardeşin en küçüğüyüm. Aslen Selçuk-
lu’ya bağlı Başarakavak Kasabasındanız. 
Konya’da Mümtaz Koru İlkokulu, Mevlâna 
Ortaokulu ve Endüstri Meslek lisesinde 
okudum. Ardından Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini bitir-
dim. Yüksek lisansımı Konya’da Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 
yaptım. Öğrenciyken başlayıp beş yıl kadar 
gazetecilik yaptım. Ardından Millî Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmen ve 
idareci olarak otuz yıl çalıştıktan sonra 
2019 yılında emekli oldum.

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Gazeteciliğe Ankara’da üniversite öğ-

rencisiyken, İHA Ajans’ta çalışan bir arka-
daşımın vasıtasıyla yerel Barış gazetesinde 
başladım. Daha sonra İBA Ajans’ta ve Beta 
Ajans’ta çalıştım. Bunlar ekonomi haber 
ajanslarıydı. Okul bitip Konya’ya dönünce 
önce Sabah gazetesi Konya bürosunda, 
ardından da Anadolu’da Bugün gazetesinde 
çalıştım.

Hangi kurumlarda ne tür görevlerde 
bulundunuz?

Anadolu’da Bugün gazetesinden ayrılıp 

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Ana Bilim 
Dalı’nda sözleşmeli okutman olarak görev 
yaparak Kamu kurumlarına adım atmış 
oldum. Araya askerlik girdikten sonra Em-
niyet Genel Müdürlüğü’nde beş yıl kadar 
mütercim tercüman olarak görev yaptım. 
Buradan Millî Eğitim Bakanlığı’na öğret-
men olarak geçiş yaptım. Öğretmen ve 
idareci olarak ülkemizin pek çok bölgesinde 
çalıştım. Toplam otuz yıl görev yaptıktan 
sonra ‘yeter artık’ deyip, 2019’da emekli 
oldum.

Sizin döneminizle bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi 
nasıl görünüyor?

Kendi zamanımızdaki imkânlar ile şim-
diki imkân ve olanakları kıyasladığımda biz 

zamanında baya büyük işler başarmışız. Biz 
yokları, zorları aşıp muhabirlik yapmışız ve 
gazeteleri çıkarmışız. Habere yetişmek ayrı 
bir sıkıntıydı, fotoğraf çekip tab etmek ve 
haberi yetiştirmek için koşuşturmaca ayrı 
bir sıkıntıydı. Günümüzde Konya’daki yerel 
gazetelerin imkânları ve çalışma ortamları 
neredeyse ulusal basından farksız. 

Gazetecilik sizin için neyi ifade 
ediyor?

Gazetecilik deyince aklıma hep yazmak 
gelir nedense. Çünkü gün içerisinde haber 
peşinde koşuşturmacalar, zamana karşı 
hızlı tempo daktilo başına geçince sona 
erer. Okur senin koşuşturmacanı, tempo-
nu bilmez, bilmek de istemez; okur senin 
yazdıklarına bakar. Yazmak kimileri için bir 
ifade şekli, kimileri için bir sanat, kimileri 
için ise savunacak bir davadır. Yazmak; 
benim için ise bir yaşam biçimidir. Geriye 
dönüp baktığımda yazmak, bana birçok 
şeyden daha değerli geliyor. Bana göre 
yazmak; yaşamaktan ve nefes almaktan 
farksızdır. O yüzden üç şiir kitabı çıkardım, 
yazımını yeni bitirmiş olduğum romanım 
yayına hazır ve şu an bir kitapta toplanacak 
olan hikâyeler yazıyorum.

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu 
mu?

Elbette özlem duyuyorum. “Şu andaki 
aklın o zaman olsaydı gazeteciliği bırakır 
mıydın?” diye sorarsanız, her ne kadar 
öğretmenlik mesleğini çok sevsem de “bı-
rakmazdım” cevabını veririm. Oyuncular 
ve şarkıcılar için; “sahnenin tozunu yuttu 
bir kere, artık bırakması imkânsız” derler. 
Bizim için de matbaa kokusu büyülüdür. 
Zamanında haber temposuna ve günlük ga-
zete çıkarmanın ritmine ayak uyduran biri 
artık başka bir meslek icra etse dahi gaze-
teciliği kıyısından köşesinden, tıpkı benim 
gibi bir şekilde tutar. Çok uzun yıllar önce 
beş yıl kadar gazetecilik yapmama rağmen 
içimdeki şevk kırılmamış olacak ki üç yıldır 

ŞIMDIKI AKLIM OLSAYDI
GAZETECILIĞI BIRAKMAZDIM

OSMAN AVANOĞLU

Gazeteciliği özlediğini belirten Osman Avanoğlu, “Şu andaki aklın o zaman olsaydı 
gazeteciliği bırakır mıydın?” diye sorarsanız, her ne kadar öğretmenlik mesleğini çok 

sevsem de “bırakmazdım” cevabını veririm” dedi

aralıksız Konya’nın Sesi Gazetesi ile iki 
internet haber sitesinde köşelerimde 
her Cuma yazmaya devam ediyorum. 

Basılı gazetecilik ile internet 
gazeteciliğini mukayese edebilir 
misiniz?

Teknolojinin gelişmesine paralel 
olarak yazılı basın olarak adlandırılan 
gazeteler de çağa ayak uydurdular. 
Zannederim ki yakın bir zamanda 
görsel basın yani televizyonlar da bu 
gelişme karşısında bugün gazetelerin 
içerisinde oldukları durumu yaşaya-
cakladır. Sanal Basın denen internet 
haber siteleri, internet televizyonları, 
uygulamalar ve değişik haberleşme 
kanalları gazete ve televizyonların 
yerini almaya başladılar. Artık internet 
ortamında tek bir kişi gazete çıkarıp 
yönetebiliyor, tek bir kişi televizyon 
veya radyo kanalı işletebiliyor, tek bir 
kişi eğlence programı, gezi programı, 
haber programı, belgesel program çe-
kip kanalında yayınlayabiliyor. Üstelik 
milyonlarca izleyiciye de ulaşabiliyor. 
Fakat şu unutulmamalıdır ki gazeteyi 
elinize aldığınızda parmaklarınızda his-
settiğiniz doku, okumak için yüzünüze 
yanaştırdığınızda burnunuza gelen 
koku ve bunların hazzını internet haber 
sitelerinin hiçbirinde bulamazsınız. Na-
sıl ki e kitaplar normal kitapların yerini 
dolduramıyorsa internet haber siteleri 
de yazılı basının yerini dolduramaz. 
Mektupların yerini e posta veya diğer 
haberleşme uygulamaları nasıl aldıysa 
illa ki sanal basın da yazılı basının ye-
rini alacaktır ama bu hemen bugünden 
yarına olacak bir şey değil. Bunun için 
en az birkaç nesil geçmesi gerekir.

Bizimle paylaşacağınız mesleki 
bir anınız var mı?

Muhabirler şimdilerde nasıl yapı-
yorlar bilmem ama o zamanlar sabah 
gazeteden çıkar, adliyede diğer muha-
birlerle buluşur, hep beraber sırasıyla 
adliyeden sonra devlet hastanesine, 
emniyete gider, öğlene kadar haberleri 
toplardık. Ardından koşa koşa gazeteye 
gidip haberleri yazardık. Pazar günleri 
yerel gazete çıkmadığından biz cumar-
tesi tatil yapardık. Tatil dedim ama bu 
evde yan gelip yatma değildi. Diğer 
günler nasıl haber peşinde koşuyorsak 
cumartesi de aynıydı, tek farkı gazeteye 
gitmiyorduk. Bir cumartesi günü Güneş 

gazetesine Tevfik Sezen’in yanına zi-
yarete gitmiştim. O gün Konya Ankara 
karayolunda çok ölümlü kaza olmuştu. 
Araç olmadığından ben gidememiştim. 
Güneş gazetesinden Tevfik Sezen, sağ 
olsun fotoğrafları ve haber detaylarını 
vermiş ben de pazar günü gazetede 
haberini yazmıştım. Kaza yapan otobüs 
Özkaymak Turizme aitti. Haber üze-
rine ertesi gün Rahim Özkaymak yazı 
işlerini arayıp bir güzel fırçalıyor ve 
“Bu haberi kim yaptıysa derhal yanıma 
gelsin” diyor. Benim paçalar tutuştu. 
Zira Rahim Özkaymak Anadolu’da 
Bugün gazetesinin sahibiydi. Kaza 
yapan otobüs de onun firmasınındı. 
Ben haberde ne firma ismini gizledim 
ne de fotoda firma logosuna bant attım, 
her şey apaçık görünüyordu. Korka 
korka yanına gittim. “Kaza yerine sen 
mi gittin” dedi. “Ben gitmedim” dedim. 
“Fotoğrafları nereden aldın?” dedi. Gü-
neş gazetesindeki muhabir arkadaştan 
aldığımı söyledim. “Niye sen gitme-
din?” dedi.  “Gazetemizde araç yok” 
dedim. Siniri biraz geçmiş, yumuşamış-
tı. Sonra ben bir başladım anlatmaya, 
“Malzemelerimiz yok, imkânlarımız 
kısıtlı, maaşımız yetmiyor, vs. vs.” 
derken “Tamam tamam, yeter” dedi. 
“Muhasebeye söyle maaşınıza şu kadar 
zam yapsın. Ali Rıza’ya söyle yeni bir 
fotoğraf makinası, yeni bir daktilo 
alsın.” dedi. Ben fırça yemeye, belki de 
kovulmaya gidip, zam alıp dönmüştüm.

Mesleği ne zaman ve ne şekilde 
bıraktınız?

Gazeteciliğe, 1990 yılı ağustos 
ayı sonunda akademik kariyer yap-
mak üzere veda ettim. Zira Selçuk 
Üniversitesi’nden ücretli okutmanlık 
teklifi almıştım. Okutmanlık yapmaya 
başladığım için ikisini bir arada götür-
mem mümkün değildi. Gerçi askerlik 
durumum ve diğer şartlar yüksek lisans 
yapmaktan ötesine geçmeme imkân 
vermedi ama basın sektörüyle veda-
laşmama vesile olmuştu. Lakin yıllar 
sonra aktif bir çalışan olmasam da köşe 
yazarı olarak gazeteciliğin bir ucundan 
tuttuğumu düşünüyorum. Ayrıca ca-
miaya da yabancı değilim. Zira beraber 
muhabirlik yaptığım arkadaşlarım ile 
o zamanki büyüklerimiz şimdilerde ya 
gazete sahibi ya da yayın yönetme-
ni, yazı işleri müdürü olarak hizmet 
veriyorlar. 
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Gazetecilikten öğretmenliğe ge-
çen şair yazar Osman Avanoğlu, 
gazeteciliğe ilişkin açıklama-

lar yaptı. Gazetecilik yaptığı dönemlerde 
imkanların kısıtlı olduğunu dile getiren 
Avanoğlu, buna rağmen güzel işlere imza 
attıklarını söyledi. “Biz yokları, zorları aşıp 
muhabirlik yapmışız ve gazeteleri çıkarmı-
şız” diyen Avanoğlu, “Habere yetişmek ayrı 
bir sıkıntıydı, fotoğraf çekip tab etmek ve 
haberi yetiştirmek için koşuşturmaca ayrı 
bir sıkıntıydı. Günümüzde Konya’daki yerel 
gazetelerin imkânları ve çalışma ortamları 
neredeyse ulusal basından farksız” diye 
konuştu. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 
Aralık 1965 Konya doğumluyum. Üç 

kardeşin en küçüğüyüm. Aslen Selçuk-
lu’ya bağlı Başarakavak Kasabasındanız. 
Konya’da Mümtaz Koru İlkokulu, Mevlâna 
Ortaokulu ve Endüstri Meslek lisesinde 
okudum. Ardından Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini bitir-
dim. Yüksek lisansımı Konya’da Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 
yaptım. Öğrenciyken başlayıp beş yıl kadar 
gazetecilik yaptım. Ardından Millî Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmen ve 
idareci olarak otuz yıl çalıştıktan sonra 
2019 yılında emekli oldum.

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Gazeteciliğe Ankara’da üniversite öğ-

rencisiyken, İHA Ajans’ta çalışan bir arka-
daşımın vasıtasıyla yerel Barış gazetesinde 
başladım. Daha sonra İBA Ajans’ta ve Beta 
Ajans’ta çalıştım. Bunlar ekonomi haber 
ajanslarıydı. Okul bitip Konya’ya dönünce 
önce Sabah gazetesi Konya bürosunda, 
ardından da Anadolu’da Bugün gazetesinde 
çalıştım.

Hangi kurumlarda ne tür görevlerde 
bulundunuz?

Anadolu’da Bugün gazetesinden ayrılıp 

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Ana Bilim 
Dalı’nda sözleşmeli okutman olarak görev 
yaparak Kamu kurumlarına adım atmış 
oldum. Araya askerlik girdikten sonra Em-
niyet Genel Müdürlüğü’nde beş yıl kadar 
mütercim tercüman olarak görev yaptım. 
Buradan Millî Eğitim Bakanlığı’na öğret-
men olarak geçiş yaptım. Öğretmen ve 
idareci olarak ülkemizin pek çok bölgesinde 
çalıştım. Toplam otuz yıl görev yaptıktan 
sonra ‘yeter artık’ deyip, 2019’da emekli 
oldum.

Sizin döneminizle bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi 
nasıl görünüyor?

Kendi zamanımızdaki imkânlar ile şim-
diki imkân ve olanakları kıyasladığımda biz 

zamanında baya büyük işler başarmışız. Biz 
yokları, zorları aşıp muhabirlik yapmışız ve 
gazeteleri çıkarmışız. Habere yetişmek ayrı 
bir sıkıntıydı, fotoğraf çekip tab etmek ve 
haberi yetiştirmek için koşuşturmaca ayrı 
bir sıkıntıydı. Günümüzde Konya’daki yerel 
gazetelerin imkânları ve çalışma ortamları 
neredeyse ulusal basından farksız. 

Gazetecilik sizin için neyi ifade 
ediyor?

Gazetecilik deyince aklıma hep yazmak 
gelir nedense. Çünkü gün içerisinde haber 
peşinde koşuşturmacalar, zamana karşı 
hızlı tempo daktilo başına geçince sona 
erer. Okur senin koşuşturmacanı, tempo-
nu bilmez, bilmek de istemez; okur senin 
yazdıklarına bakar. Yazmak kimileri için bir 
ifade şekli, kimileri için bir sanat, kimileri 
için ise savunacak bir davadır. Yazmak; 
benim için ise bir yaşam biçimidir. Geriye 
dönüp baktığımda yazmak, bana birçok 
şeyden daha değerli geliyor. Bana göre 
yazmak; yaşamaktan ve nefes almaktan 
farksızdır. O yüzden üç şiir kitabı çıkardım, 
yazımını yeni bitirmiş olduğum romanım 
yayına hazır ve şu an bir kitapta toplanacak 
olan hikâyeler yazıyorum.

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu 
mu?

Elbette özlem duyuyorum. “Şu andaki 
aklın o zaman olsaydı gazeteciliği bırakır 
mıydın?” diye sorarsanız, her ne kadar 
öğretmenlik mesleğini çok sevsem de “bı-
rakmazdım” cevabını veririm. Oyuncular 
ve şarkıcılar için; “sahnenin tozunu yuttu 
bir kere, artık bırakması imkânsız” derler. 
Bizim için de matbaa kokusu büyülüdür. 
Zamanında haber temposuna ve günlük ga-
zete çıkarmanın ritmine ayak uyduran biri 
artık başka bir meslek icra etse dahi gaze-
teciliği kıyısından köşesinden, tıpkı benim 
gibi bir şekilde tutar. Çok uzun yıllar önce 
beş yıl kadar gazetecilik yapmama rağmen 
içimdeki şevk kırılmamış olacak ki üç yıldır 

ŞIMDIKI AKLIM OLSAYDI
GAZETECILIĞI BIRAKMAZDIM

OSMAN AVANOĞLU

Gazeteciliği özlediğini belirten Osman Avanoğlu, “Şu andaki aklın o zaman olsaydı 
gazeteciliği bırakır mıydın?” diye sorarsanız, her ne kadar öğretmenlik mesleğini çok 

sevsem de “bırakmazdım” cevabını veririm” dedi

aralıksız Konya’nın Sesi Gazetesi ile iki 
internet haber sitesinde köşelerimde 
her Cuma yazmaya devam ediyorum. 

Basılı gazetecilik ile internet 
gazeteciliğini mukayese edebilir 
misiniz?

Teknolojinin gelişmesine paralel 
olarak yazılı basın olarak adlandırılan 
gazeteler de çağa ayak uydurdular. 
Zannederim ki yakın bir zamanda 
görsel basın yani televizyonlar da bu 
gelişme karşısında bugün gazetelerin 
içerisinde oldukları durumu yaşaya-
cakladır. Sanal Basın denen internet 
haber siteleri, internet televizyonları, 
uygulamalar ve değişik haberleşme 
kanalları gazete ve televizyonların 
yerini almaya başladılar. Artık internet 
ortamında tek bir kişi gazete çıkarıp 
yönetebiliyor, tek bir kişi televizyon 
veya radyo kanalı işletebiliyor, tek bir 
kişi eğlence programı, gezi programı, 
haber programı, belgesel program çe-
kip kanalında yayınlayabiliyor. Üstelik 
milyonlarca izleyiciye de ulaşabiliyor. 
Fakat şu unutulmamalıdır ki gazeteyi 
elinize aldığınızda parmaklarınızda his-
settiğiniz doku, okumak için yüzünüze 
yanaştırdığınızda burnunuza gelen 
koku ve bunların hazzını internet haber 
sitelerinin hiçbirinde bulamazsınız. Na-
sıl ki e kitaplar normal kitapların yerini 
dolduramıyorsa internet haber siteleri 
de yazılı basının yerini dolduramaz. 
Mektupların yerini e posta veya diğer 
haberleşme uygulamaları nasıl aldıysa 
illa ki sanal basın da yazılı basının ye-
rini alacaktır ama bu hemen bugünden 
yarına olacak bir şey değil. Bunun için 
en az birkaç nesil geçmesi gerekir.

Bizimle paylaşacağınız mesleki 
bir anınız var mı?

Muhabirler şimdilerde nasıl yapı-
yorlar bilmem ama o zamanlar sabah 
gazeteden çıkar, adliyede diğer muha-
birlerle buluşur, hep beraber sırasıyla 
adliyeden sonra devlet hastanesine, 
emniyete gider, öğlene kadar haberleri 
toplardık. Ardından koşa koşa gazeteye 
gidip haberleri yazardık. Pazar günleri 
yerel gazete çıkmadığından biz cumar-
tesi tatil yapardık. Tatil dedim ama bu 
evde yan gelip yatma değildi. Diğer 
günler nasıl haber peşinde koşuyorsak 
cumartesi de aynıydı, tek farkı gazeteye 
gitmiyorduk. Bir cumartesi günü Güneş 

gazetesine Tevfik Sezen’in yanına zi-
yarete gitmiştim. O gün Konya Ankara 
karayolunda çok ölümlü kaza olmuştu. 
Araç olmadığından ben gidememiştim. 
Güneş gazetesinden Tevfik Sezen, sağ 
olsun fotoğrafları ve haber detaylarını 
vermiş ben de pazar günü gazetede 
haberini yazmıştım. Kaza yapan otobüs 
Özkaymak Turizme aitti. Haber üze-
rine ertesi gün Rahim Özkaymak yazı 
işlerini arayıp bir güzel fırçalıyor ve 
“Bu haberi kim yaptıysa derhal yanıma 
gelsin” diyor. Benim paçalar tutuştu. 
Zira Rahim Özkaymak Anadolu’da 
Bugün gazetesinin sahibiydi. Kaza 
yapan otobüs de onun firmasınındı. 
Ben haberde ne firma ismini gizledim 
ne de fotoda firma logosuna bant attım, 
her şey apaçık görünüyordu. Korka 
korka yanına gittim. “Kaza yerine sen 
mi gittin” dedi. “Ben gitmedim” dedim. 
“Fotoğrafları nereden aldın?” dedi. Gü-
neş gazetesindeki muhabir arkadaştan 
aldığımı söyledim. “Niye sen gitme-
din?” dedi.  “Gazetemizde araç yok” 
dedim. Siniri biraz geçmiş, yumuşamış-
tı. Sonra ben bir başladım anlatmaya, 
“Malzemelerimiz yok, imkânlarımız 
kısıtlı, maaşımız yetmiyor, vs. vs.” 
derken “Tamam tamam, yeter” dedi. 
“Muhasebeye söyle maaşınıza şu kadar 
zam yapsın. Ali Rıza’ya söyle yeni bir 
fotoğraf makinası, yeni bir daktilo 
alsın.” dedi. Ben fırça yemeye, belki de 
kovulmaya gidip, zam alıp dönmüştüm.

Mesleği ne zaman ve ne şekilde 
bıraktınız?

Gazeteciliğe, 1990 yılı ağustos 
ayı sonunda akademik kariyer yap-
mak üzere veda ettim. Zira Selçuk 
Üniversitesi’nden ücretli okutmanlık 
teklifi almıştım. Okutmanlık yapmaya 
başladığım için ikisini bir arada götür-
mem mümkün değildi. Gerçi askerlik 
durumum ve diğer şartlar yüksek lisans 
yapmaktan ötesine geçmeme imkân 
vermedi ama basın sektörüyle veda-
laşmama vesile olmuştu. Lakin yıllar 
sonra aktif bir çalışan olmasam da köşe 
yazarı olarak gazeteciliğin bir ucundan 
tuttuğumu düşünüyorum. Ayrıca ca-
miaya da yabancı değilim. Zira beraber 
muhabirlik yaptığım arkadaşlarım ile 
o zamanki büyüklerimiz şimdilerde ya 
gazete sahibi ya da yayın yönetme-
ni, yazı işleri müdürü olarak hizmet 
veriyorlar. 
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Sempatik, çalışkan ve kibar kişili-
ğiyle genç yaşında spor gazete-
ciliğinde iz bırakıp havacılık sek-

törüne geçen Ali Can, gazetecilik yıllarına 
ilişkin anekdotlar paylaştı. 

“Muhabir olarak emek verdiğim dönem 
ise her zaman göğsümde bir madalya 
olarak taşıdığım bir süreç oldu” diyen 
Can, o günlerin unutulamadığını söyledi. 
Şimdilerde gazeteciliğin teknik olarak daha 
kolay olduğunu söyleyen Can, buna karşın 
gazeteciliğin ekonomik sorunlarının günü-
müzde de sürdüğüne işaret etti.  

O RUH HALA İÇİMİZDE

Eskilerin bir deyimi vardır, “mürekkep 
kokusunu bir kez koklayan müptelası olur 
da bir daha bırakamaz” diye. Yeni Me-
ram gazetesinin Mevlana civarındaki eski 
binasında, bodrum katında matbaanın yer 
aldığı, üst kattaki gazeteye yazıhaneye 
çıkarken bol bol mürekkep kokusuna ma-
ruz kaldığımız için olsa gerek; gazeteciliği 
bırakalı yıllar oldu ama o ruh hala içimiz-
dedir. Aradan geçen onca yıla rağmen, 
ara ara o yıllara dair gördüğüm rüyalar 
da bundan mütevellit olsa gerek. Mustafa 
Güden ağabey arayıp, 10 Ocak Gazeteciler 
Günü ile ilgili bir ek hazırladıklarını ve 
bana da yer vermek istediğini söyleyince, 
o yıllardaki heyecana geri döndüm desem 
yeridir. Anılar birer birer canlandı şimdi 
gözümde ya, bu yazı ne kadar uzar, fazla 
uzatıp siz okuyucuları sıkmadan nasıl bağ-
larım, ardı ardına yağan beynimdeki cüm-
leleri nasıl sınırlarım bilemiyorum artık.

E hadi o zaman, başlayalım bir yerler-
den...

1997 yılının temmuz ayında, üniver-
sitede öğrenciyken adım atmıştım ga-
zeteciliğe (Bu arada, çalıştığım yıllarda 
hiç gazeteciyim kelimesini kullanmadım. 
Muhabirim derdim, işimi soranlara. Çünkü 
mesleğe on yıllarını vermiş isimler varken, 
benim gazeteciyim demem hadsizlik gibi 
gelirdi). Spor sevgisinin de etkisiyle, Yeni 
Meram’ın spor muhabiri aradığını duyunca 
Sabit (Horasan) ağabeyin yaptığı eleme 
sınavını geçip, alaylı olarak mesleğe giriş 
yapmıştım. Tribünde maçlarını seyretti-
ğim, deplâsmanlarına gittiğim ve bun-
lardan birinde, bir Kadir gecesinde, iftar 
için mola verdiğimiz esnada kaza geçirip 
yaralandığım Konyaspor’u sahadan takip 

etmek, antrenmanlarına gitmek benim için 
ne kadar da büyük bir keyifti.

Yeni Meram’ın o dönemki editöryal 
kadrosu belki de efsane kadrolarından bi-
riydi. Başta Sabit ağabey bir ekoldü zaten. 

Gazeteciliğin inceliklerini sabırla öğre-
tirken, örnek davranışları ve hayata dair 
duruşuyla bende çok etkisi olan kişiliğiyle, 
geçen yıllara rağmen halâ sevgiyle ve 
hasretle anarım kendisini. Sabit ağabeyin 
hemen yanında Şenyurt Özbay, diğer taraf-
ta Dursun Seyis, iç tarafta Ethem Öyken, 
Cihat Yazıcı, Mehmet Yenikaynak, o dö-
nemki gözbebeğimiz Faruk Şahin ağabey, 
Orhan Berk, muhabir kadrosundaki İsa Yıl-
maz, Erkant Uysal, Mustafa Alakır, Çiğdem 
Tanrıverdi, İrfan Donat, sonradan sporda 
birlikte görev yaptığımız sevgili Hüseyin 
Turgut ve daha sayamadığım bir çok isimle 
bir arada çalışmak apayrı bir keyifti.

Malumunuz gazetecilik saat mefhu-
mu olmayan bir meslektir. Haftanın yedi 
günü, hatta bazen gece geç saatlere kadar 
çalışır ama mesleği severek yapmanın 
ve gençliğin de etkisiyle yorulmak nedir 
bilmezdik. Sadece bizim gazetedeki arka-
daşlarla değil, diğer gazetelerden arka-
daşlarla da çok iyi ilişkilerimiz oldu. Haber 
atlatmanın tatlı rekabeti tabii ki vardı ama 
dostluk ve muhabbet de bir başkaydı. O 
dönemki kurumlarıyla sayıyorum, spor 
servislerinde çalışan; Merhaba’da Mustafa 
Güden, Yeni Konya’da Şükrü Tanrıverdi 
ve Mehmet Tezer, Konya Postası’nda Aşır 
Arıcı, Manşet’te Kazım Öztürk, Sun Tv’de 
Seyit Ali Gülcan, Ün Tv’de Selman Akyüz, 
Kon Tv de Selahattin Akçakaya ve Mustafa 

GAZETECILIĞI AYAK
SÜRÜYEREK BIRAKTIM

Ekonomik zorluklar nedeniyle çok sevdiği gazeteciliği bırakmak 
zorunda kaldığını dile getiren Ali Can, “Çok severek yaptığım muhabirlik 

görevini adeta ayak sürüye sürüye bırakmam da aynı 
sebepten ötürü; ekonomik sıkıntılar” dedi 

ALİ CAN

Durmuş, Kanal 42 de Tolga Durmaz ve 
Mehmet Koç, İHA’da Fevzi Kızılkoyun ve 
Halil İbrahim Parlak’la az habere gitmedik. 
Yeri geldi yağmur altında beraber ıslan-
dık, yeri geldi deplasman yollarını beraber 
aşındırdık. Hele bir Diyarbakır deplâsmanı 
var ki, o stattan nasıl çıktık, otogara nasıl 
gidip kendimizi ilk otobüse attık, ayrı bir 
yazı konusudur. Türk futbolunun kara le-
kelerinden biri olan bu maçta yaşananları 
eskiler hatırlayacaktır ama genç arkadaş-
lar için şöyle anlatayım; televizyon yayını 
son anda iptal edilmiş, sahada yaşananları 
görüp anlatamaması için radyo spikerinin 
önü kapatılmaya çalışılmıştı. Adeta Kon-
yaspor’u doğrayan hakeme tepki gösteren 
yedek kulübesinin tamamı hakem tarafın-
dan soyunma odasına gönderilmiş, onların 
fotoğrafını çekmek isteyip koşturunca 
bütün tribünün yuhalaması ve küfürlerine 
maruz kalmıştım. (Bu maçla ilgili 
Yeni Haber gazetesinin 2 Mart 
2016 tarihli baskısında güzel 
röportajlar var. Merak edenler 
internetten bulup okuyabilir). 
Diyarbakır’a yanlış hatırlamı-
yorsam, Recep Çınar ağabey ve 
Mehmet Tezer’le birlikte gitmiş-
tik. O günle ilgili hatırladığım tek 
güzel şey, otobüsün yol kena-
rından yolcu almasından istifa-
de ederek yaptırdığımız ciğer 
dürümdü.

1990’lı yıllarda internet şim-
diki kadar yaygın değildi elbette. 
İnsanlar habere ya televizyonlar-
dan ya da gazetelerden ulaşabili-
yordu. Örneğin Konyaspor’un bir 
maçının detaylarına ulaşabilmek 
için ertesi sabahı beklemek zo-
rundaydınız. Bu yüzden gazete ve 
gazeteciliğin değeri bir başkaydı. 
Televizyonda verilen, gazetede 
yazılan her haber kıymetliydi. 
Özellikle amatör sporcular için 
gazete sayfalarında yer almak 
ayrı bir mutluluk vesilesiydi. Eski 
stadyumda amatör spor salonla-
rını sık sık dolaşır, haber kova-

lardık. Habere zor ulaşıldığı için, medya 
kuruluşlarının muhabir kadroları da şimdi-
kiyle kıyaslanmayacak derecede fazlaydı. 

Akıllı telefonların hayatımıza girmesi 
ve hele de sosyal medyayla birlikte herkes 
muhabir oldu, haber çok kolay ulaşılan bir 
meta haline geldi. Evet, insanların dünya-
nın her yerinden ve her şeyden haberdar 
olması güzel bir şey. En ufak bir gelişme 
ya da olayı bile, sosyal medyadan canlı 
yayınla çok kolay paylaşabiliyorsunuz. 
Futboldan örnek vereyim, İttifak Holding 
Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen 
bir basın toplantısı yaptıysa, açıklamalarını 
dakikalar içerisinde internette okumanız 
mümkün. Habere kolay ulaşılması habe-
rin ardını okuyan, perde arkasını gören, 
detaylara ulaşabilecek kalifiye gazeteci 
ihtiyacını doğurdu. Ancak, bir taraftan 
haber kolay ulaşılabilen bir mecra haline 

gelirken, diğer taraftansa ekonomik sıkıntı 
balyozu maalesef yerel gazetelerimizin 
üzerine daha fazla inmeye başladı. Muha-
bir sayısı giderek azaldı, editoryal gazete-
cilik ön plana çıktı.

Evet, özellikle yerel gazetecilik için 
büyük ve aşılması çok zor bir şey var; 
ekonomik gerçekler. Ve bu maalesef her 
geçen yıl büyüyerek artıyor.

Çok severek yaptığım muhabirlik göre-
vini adeta ayak sürüye sürüye bırakmam 
da aynı sebepten ötürü; ekonomik sıkıntı-
lar. Altı-yedi yıl muhabir olarak çalıştıktan 
sonra, bir karar vermek zorunda kaldım; 
ya ekonomik olarak önü belirsiz bir süreci 
göze alıp muhabirliğe devam edecek ya da 
hayatımda bir değişiklik yapacaktım. Ve 
ben duygularımı değil mantığımı dinle-
yerek ilk yolu seçtim. Orhan Berk ağabey 
ardımdan bir yazı yazmış ve “Gitme kal 

desen, koşarak geri dönecekti” 
demişti. Hakikaten öyleydi. 

Sonrasında Yeni Meram ve 
Yeni Konya gazetelerinde dönem 
dönem köşe yazıları yazarak içim-
deki yazma sevdası ve gazetecilik 
aşkını bir nebze de olsa bastır-
maya çalıştım ama muhabirliğin 
verdiği zevkin yerini tutması 
mümkün değildi tabii. O dönem 
ve sonrasında, benim gibi birçok 
arkadaşım da ekonomik sebep-
lerden dolayı meslekten ayrılmak 
zorunda kaldı.

Muhabirliği bıraktıktan sonra 
bir gün, stadyumda Konyaspor’un 
maçından çıkarken, dönemin 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Mustafa Özkafa arabasıyla 
yanıma gelmiş, “Ayrılmanıza çok 
üzüldük. Keşke bırakmasaydınız. 
Ama maalesef hayat bazen insanı 
böyle kararlar almak zorunda 
bırakıyor. Bundan sonra da gö-
rüşmeye devam edelim, iletişimi 
koparmayalım” demişti. Kendisini 
gazete sütunlarında ve yaptığım 
televizyon programlarında çokça 
eleştirdiğim dönemler olmasına 
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Sempatik, çalışkan ve kibar kişili-
ğiyle genç yaşında spor gazete-
ciliğinde iz bırakıp havacılık sek-

törüne geçen Ali Can, gazetecilik yıllarına 
ilişkin anekdotlar paylaştı. 

“Muhabir olarak emek verdiğim dönem 
ise her zaman göğsümde bir madalya 
olarak taşıdığım bir süreç oldu” diyen 
Can, o günlerin unutulamadığını söyledi. 
Şimdilerde gazeteciliğin teknik olarak daha 
kolay olduğunu söyleyen Can, buna karşın 
gazeteciliğin ekonomik sorunlarının günü-
müzde de sürdüğüne işaret etti.  

O RUH HALA İÇİMİZDE

Eskilerin bir deyimi vardır, “mürekkep 
kokusunu bir kez koklayan müptelası olur 
da bir daha bırakamaz” diye. Yeni Me-
ram gazetesinin Mevlana civarındaki eski 
binasında, bodrum katında matbaanın yer 
aldığı, üst kattaki gazeteye yazıhaneye 
çıkarken bol bol mürekkep kokusuna ma-
ruz kaldığımız için olsa gerek; gazeteciliği 
bırakalı yıllar oldu ama o ruh hala içimiz-
dedir. Aradan geçen onca yıla rağmen, 
ara ara o yıllara dair gördüğüm rüyalar 
da bundan mütevellit olsa gerek. Mustafa 
Güden ağabey arayıp, 10 Ocak Gazeteciler 
Günü ile ilgili bir ek hazırladıklarını ve 
bana da yer vermek istediğini söyleyince, 
o yıllardaki heyecana geri döndüm desem 
yeridir. Anılar birer birer canlandı şimdi 
gözümde ya, bu yazı ne kadar uzar, fazla 
uzatıp siz okuyucuları sıkmadan nasıl bağ-
larım, ardı ardına yağan beynimdeki cüm-
leleri nasıl sınırlarım bilemiyorum artık.

E hadi o zaman, başlayalım bir yerler-
den...

1997 yılının temmuz ayında, üniver-
sitede öğrenciyken adım atmıştım ga-
zeteciliğe (Bu arada, çalıştığım yıllarda 
hiç gazeteciyim kelimesini kullanmadım. 
Muhabirim derdim, işimi soranlara. Çünkü 
mesleğe on yıllarını vermiş isimler varken, 
benim gazeteciyim demem hadsizlik gibi 
gelirdi). Spor sevgisinin de etkisiyle, Yeni 
Meram’ın spor muhabiri aradığını duyunca 
Sabit (Horasan) ağabeyin yaptığı eleme 
sınavını geçip, alaylı olarak mesleğe giriş 
yapmıştım. Tribünde maçlarını seyretti-
ğim, deplâsmanlarına gittiğim ve bun-
lardan birinde, bir Kadir gecesinde, iftar 
için mola verdiğimiz esnada kaza geçirip 
yaralandığım Konyaspor’u sahadan takip 

etmek, antrenmanlarına gitmek benim için 
ne kadar da büyük bir keyifti.

Yeni Meram’ın o dönemki editöryal 
kadrosu belki de efsane kadrolarından bi-
riydi. Başta Sabit ağabey bir ekoldü zaten. 

Gazeteciliğin inceliklerini sabırla öğre-
tirken, örnek davranışları ve hayata dair 
duruşuyla bende çok etkisi olan kişiliğiyle, 
geçen yıllara rağmen halâ sevgiyle ve 
hasretle anarım kendisini. Sabit ağabeyin 
hemen yanında Şenyurt Özbay, diğer taraf-
ta Dursun Seyis, iç tarafta Ethem Öyken, 
Cihat Yazıcı, Mehmet Yenikaynak, o dö-
nemki gözbebeğimiz Faruk Şahin ağabey, 
Orhan Berk, muhabir kadrosundaki İsa Yıl-
maz, Erkant Uysal, Mustafa Alakır, Çiğdem 
Tanrıverdi, İrfan Donat, sonradan sporda 
birlikte görev yaptığımız sevgili Hüseyin 
Turgut ve daha sayamadığım bir çok isimle 
bir arada çalışmak apayrı bir keyifti.

Malumunuz gazetecilik saat mefhu-
mu olmayan bir meslektir. Haftanın yedi 
günü, hatta bazen gece geç saatlere kadar 
çalışır ama mesleği severek yapmanın 
ve gençliğin de etkisiyle yorulmak nedir 
bilmezdik. Sadece bizim gazetedeki arka-
daşlarla değil, diğer gazetelerden arka-
daşlarla da çok iyi ilişkilerimiz oldu. Haber 
atlatmanın tatlı rekabeti tabii ki vardı ama 
dostluk ve muhabbet de bir başkaydı. O 
dönemki kurumlarıyla sayıyorum, spor 
servislerinde çalışan; Merhaba’da Mustafa 
Güden, Yeni Konya’da Şükrü Tanrıverdi 
ve Mehmet Tezer, Konya Postası’nda Aşır 
Arıcı, Manşet’te Kazım Öztürk, Sun Tv’de 
Seyit Ali Gülcan, Ün Tv’de Selman Akyüz, 
Kon Tv de Selahattin Akçakaya ve Mustafa 

GAZETECILIĞI AYAK
SÜRÜYEREK BIRAKTIM

Ekonomik zorluklar nedeniyle çok sevdiği gazeteciliği bırakmak 
zorunda kaldığını dile getiren Ali Can, “Çok severek yaptığım muhabirlik 

görevini adeta ayak sürüye sürüye bırakmam da aynı 
sebepten ötürü; ekonomik sıkıntılar” dedi 

ALİ CAN

Durmuş, Kanal 42 de Tolga Durmaz ve 
Mehmet Koç, İHA’da Fevzi Kızılkoyun ve 
Halil İbrahim Parlak’la az habere gitmedik. 
Yeri geldi yağmur altında beraber ıslan-
dık, yeri geldi deplasman yollarını beraber 
aşındırdık. Hele bir Diyarbakır deplâsmanı 
var ki, o stattan nasıl çıktık, otogara nasıl 
gidip kendimizi ilk otobüse attık, ayrı bir 
yazı konusudur. Türk futbolunun kara le-
kelerinden biri olan bu maçta yaşananları 
eskiler hatırlayacaktır ama genç arkadaş-
lar için şöyle anlatayım; televizyon yayını 
son anda iptal edilmiş, sahada yaşananları 
görüp anlatamaması için radyo spikerinin 
önü kapatılmaya çalışılmıştı. Adeta Kon-
yaspor’u doğrayan hakeme tepki gösteren 
yedek kulübesinin tamamı hakem tarafın-
dan soyunma odasına gönderilmiş, onların 
fotoğrafını çekmek isteyip koşturunca 
bütün tribünün yuhalaması ve küfürlerine 
maruz kalmıştım. (Bu maçla ilgili 
Yeni Haber gazetesinin 2 Mart 
2016 tarihli baskısında güzel 
röportajlar var. Merak edenler 
internetten bulup okuyabilir). 
Diyarbakır’a yanlış hatırlamı-
yorsam, Recep Çınar ağabey ve 
Mehmet Tezer’le birlikte gitmiş-
tik. O günle ilgili hatırladığım tek 
güzel şey, otobüsün yol kena-
rından yolcu almasından istifa-
de ederek yaptırdığımız ciğer 
dürümdü.

1990’lı yıllarda internet şim-
diki kadar yaygın değildi elbette. 
İnsanlar habere ya televizyonlar-
dan ya da gazetelerden ulaşabili-
yordu. Örneğin Konyaspor’un bir 
maçının detaylarına ulaşabilmek 
için ertesi sabahı beklemek zo-
rundaydınız. Bu yüzden gazete ve 
gazeteciliğin değeri bir başkaydı. 
Televizyonda verilen, gazetede 
yazılan her haber kıymetliydi. 
Özellikle amatör sporcular için 
gazete sayfalarında yer almak 
ayrı bir mutluluk vesilesiydi. Eski 
stadyumda amatör spor salonla-
rını sık sık dolaşır, haber kova-

lardık. Habere zor ulaşıldığı için, medya 
kuruluşlarının muhabir kadroları da şimdi-
kiyle kıyaslanmayacak derecede fazlaydı. 

Akıllı telefonların hayatımıza girmesi 
ve hele de sosyal medyayla birlikte herkes 
muhabir oldu, haber çok kolay ulaşılan bir 
meta haline geldi. Evet, insanların dünya-
nın her yerinden ve her şeyden haberdar 
olması güzel bir şey. En ufak bir gelişme 
ya da olayı bile, sosyal medyadan canlı 
yayınla çok kolay paylaşabiliyorsunuz. 
Futboldan örnek vereyim, İttifak Holding 
Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen 
bir basın toplantısı yaptıysa, açıklamalarını 
dakikalar içerisinde internette okumanız 
mümkün. Habere kolay ulaşılması habe-
rin ardını okuyan, perde arkasını gören, 
detaylara ulaşabilecek kalifiye gazeteci 
ihtiyacını doğurdu. Ancak, bir taraftan 
haber kolay ulaşılabilen bir mecra haline 

gelirken, diğer taraftansa ekonomik sıkıntı 
balyozu maalesef yerel gazetelerimizin 
üzerine daha fazla inmeye başladı. Muha-
bir sayısı giderek azaldı, editoryal gazete-
cilik ön plana çıktı.

Evet, özellikle yerel gazetecilik için 
büyük ve aşılması çok zor bir şey var; 
ekonomik gerçekler. Ve bu maalesef her 
geçen yıl büyüyerek artıyor.

Çok severek yaptığım muhabirlik göre-
vini adeta ayak sürüye sürüye bırakmam 
da aynı sebepten ötürü; ekonomik sıkıntı-
lar. Altı-yedi yıl muhabir olarak çalıştıktan 
sonra, bir karar vermek zorunda kaldım; 
ya ekonomik olarak önü belirsiz bir süreci 
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desen, koşarak geri dönecekti” 
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bırakıyor. Bundan sonra da gö-
rüşmeye devam edelim, iletişimi 
koparmayalım” demişti. Kendisini 
gazete sütunlarında ve yaptığım 
televizyon programlarında çokça 
eleştirdiğim dönemler olmasına 
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rağmen, ayrılışıma bu denli üzülmesi bir 
kadirşinaslık örneğiydi.

Muhabirliği bıraktığımı öğrenen bazı-
larının ise arkamdan, aleyhlerine yazdığım 
doğru haberlerden ötürü, “İyi oldu kurtul-
duk” demeleri ise bize emanet edilen ka-
lemi eğip bükmeden kullanmış olduğumu-
zun bir nişanesiydi aslında. Hani derler ya, 
“Bir kişiye bir şeyler öğretmek istiyorsan 
ona anlatma, örnek ol” diye. Sabit ağabey 
sağ olsun, bu konuda bizlere hep güzel 
örnek oldu. Bu konuda tek istisna şuydu; 
Konya ve Konyaspor menfaatleri uğruna 
gördüğümüz, duyduğumuz, bildiğimiz bazı 
hususları sayfalara aktarırken kendi öz 
filtremizden geçirirdik.

Velhasılı kelam; spor muhabiri olarak 
görev yaptığım, bir dönem haftalık tele-
vizyon programı hazırladığım, katıldığımız 
televizyon programlarıyla yani her şeyiyle 
güzel günler geçirdik. Sürdürdüğümüz ha-
yat yolculuğunda hepsi kişisel gelişimimde 
büyük katkılar sağladı.

Şimdi havacılık sektöründe devam 
ediyorum ve çok şükür keyifle çalıştığım 
bir işim var. 

Muhabir olarak emek verdiğim dönem 
ise her zaman göğsümde bir madalya 
olarak taşıdığım bir süreç oldu. O dönem-
de İktisat eğitimini tamamladıktan sonra, 
Spor Yöneticiliği yüksek lisansına başla-
mıştım. Tez konusu olarak, danışmanım 
Ali Niyazı İnal hocamla Konyaspor tarihini 
belirlemiştik ve epey de arşiv çalışması 
yapmıştım. Ancak hocamın, bu konuda ya-
zılmış çok az eser olması ve tez konusunu 
bilimsel temele oturtamayacağımız endi-
şesiyle, UEFA Kriterleri olarak değiştirmiş-
tik. Çok heyecanlandığımız ilk konumuzu 
tamama erdirememek uzun süre içimde 
ukde olarak kalmıştı. 

Orhan ağabeyle beraber, kazandığım 

TSYD ödülünü almak üzere İstanbul’a 
gitmiştik. TSYD binasının içine girdiğimiz-
de, yazılarını/televizyon sohbetlerini hala 
çok severek takip ettiğim Atilla Gökçe ile 
karşılaştık. Orhan ağabey beni tanıttık-
tan sonra, kendisiyle bir hatıra fotoğrafı 
çektirmek istedim. “Hele dur bakalım, 
bugünün yıldızları sen ve senin gibi ödül 
alan arkadaşların. Seni bir tebrik edeyim 
sonra fotoğraf çektiririz” diyerek çok güzel 
bir mütevazılık örneği vermişti. 

Bir gün Konya basın tarihi yazılsa, 
ismi bu kitaba altın harflerle yazılacak ve 
birlikte çalışma şerefine ulaştığım bir-
çok gazeteci büyüğüm var. Bir kısmı da 
Hakk’ın rahmetine kavuştu. Onların çoğu 

da tıpkı Atilla Gökçe ağabey gibi müteva-
zılıkla gazetecilik mesleğini icra ettiler. 
Halen mesleğe devam edenleri ise üç beş 
bile değil artık.

Evet, onların yanında bizler olsa olsa 
gazetecilik mesleğinin öğrencileriydik. 
Öğrenmeye aşık biri olarak, benim için 
doyumsuz günlerdi. Bu yazıyı yazmama 
vesile olan Mustafa Güden ağabey başta 
olmak üzere dostlara, arkadaşlara, ağabey 
ve ablalarımıza, spor sevdalısı herkese 
selam olsun. 

Dileğim, sporun kucaklayıcı, birleştirici 
etkisi hayatımızın her alanında kendisini 
göstersin.

Esen kalın…
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Gazeteci Fahri Mithat Korkusuz, “Gazetecilik Ün’ü olan ama Unu az olan bir 
meslek. İnsanlara faydalı olduğunuzda tadından yenmiyor. İşin içine girdiğiniz zaman

bir daha çıkamıyorsunuz” dedi 

GAZETECİLİK ÜN’Ü OLAN AMA 
UNU AZ OLAN BİR MESLEK

Karapınar’da gazetecilik yapan Karapı-
nar’ın sevilen isimlerinden Fahri Mithat 
Korkusuz, gazetecilik mesleği ile ilgili 

görüşlerini aktardı. Lise yıllarından ardından gaze-
tecilik mesleğine adım atan Korkusuz, mesleğini 
aşk ile sürdürüyor. Gazeteci Fahri Mithat Korku-
suz, “Gazetecilik Ün’ü olan ama Unu az olan bir 
meslek. İnsanlara faydalı olduğunuzda tadından 
yenmiyor. İşin içine girdiğiniz zaman bir daha 
çıkamıyorsunuz” dedi

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Karapınar ilçesinde dünyaya geldim. İlk orta 

ve lise tahsilimi Karapınar’da tamamladım. Babam 
ayakkabı tamircisi olduğu için baba mesleğini öğ-
renmeye çalıştım. Ancak olmadı.2001 yılında Ka-
rapınar Lisesini bitirdikten sonra İktisat fakültesini 
kazandım.2 yıl okudum ancak bitiremedim. Yarıda 
bıraktım. Askerliğimi yapmak üzere Ardahan ili 
Hanak İlçesinde vatan görevimi tamamladım. 
Askerlik görevi dönüşte bu işle uğramayacağım 
desem de yine gazeteciliğe devam ettim. Halen 
İlçemdeki Yeşilpınar gazetesinde çalışıyorum 
bunun yanında Anadolu Ajansı Karapınar serbest 
muhabir ve TRT ilçe muhabirliği görevini yürüt-
mekteyim.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Liseyi yeni bitirmiştim. Daha sonra Lise Mü-

dürüm Fikri Dağ ve dönemin İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Kuddusi Ersoy tarafından Konya Postasında 
Karapınar’da işe başladım. Hem gazete dağıttım 
hem de muhabirlik yaptım. Lisede sosyal biri-
siydim. Türkçe, Edebiyat ve Tarih derslerim çok 
iyiydi. Çok konuşur her faaliyette öne çıkardım. 
Yapım gereği insanlarla iletişi kolay kurardım. 
Lise Müdürüm Fikri Dağ’da bu özelliklerimi bildiği 
için sanırım bize bu işin başlangıcına vesile oldu. 
Yapsa yapsa bu işi “Bizim Mithat” yapar demiş. Bu 
şekilde gazeteciliğe adım atmış olduk. Daha sonra 
birçok seminere katılarak kendimi geliştirmeye 

gayret ettim. Halada onun mücadelesini vermeye 
devam ediyorum. Hala öğreneceğim çok şey var 
diye düşünüyorum.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazete ve gazetecilik, toplumun ilerleme-
sinde, kişilerin   gelişmesinde ve bilgi sahibi 
olmasında en önemli araç olduğunu düşünüyo-
rum. Gazetecilik, kendi iradesi ile özgür şekilde 
haber yapabilmesi, çeşitli konuları sonuçlandır-
ması yaşadığı bölgede söz sahibi 
olabilmesi, bilinçli ve bilgili 
bireyler olabilmesi için 
birinci sıradadır. Gazeteci 
yaşadığı toplumda kanat 
önderi konumundadır. 
Gazetecilik, insanların 
yardımlaşmasına, sorun-
larının giderilmesine katkı 
sağlıyor veya bir bölgede so-
run olduğu zaman insanla-
rı uyarıyor Gazetecilik 
bu bakımdan çok 
önemli ve hassas 
bir meslektir. 
İletişimi alanında 
ilk mesleği. 
Dolayısıyla çok 
kıymetli olduğu 
bilinmelidir.

Gazetecilik 
anlamında ne 
tür çalışmalar 
yaptınız? Hangi 
kurum ve 
kademelerde 
görevlerde 
bulundunuz?

Konya Posta-

sının Karapınar temsilciliğinde görev yaptım. Hala 
bu gazeteye devam ediyorum. Değişik zamanlar-
da çeşitli Konya gazetelerinde görev yaptım. Şu 
anda belli aralıklarla yerel dergi çıkarıyoruz. Yeşil 
gazetesinde muhabir olarak görevime devam 
ediyorum. Ulusal birkaç ajans ve TV’nin ilçe mu-
habirliğini yürütmekteyim.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazetecilik işinin aslında bir sevgi işi olduğu-

nu anlayabiliyoruz. Ün’ü olan ama Unu az olan bir 
meslek. İnsanlara faydalı olduğunuzda tadından 
yenmiyor. İşin içine girdiğiniz zaman bir daha 

çıkamıyorsunuz. Askerden geldikten sonra bir 
daha bu işi yapmam ticaret yapacağım diye 
planım vardı. Ancak olmadı. Bir kere bulaştı 
mı bırakamıyorsunuz. İlerleyen yıllara rağmen 
eski heyecan ve şevk ile çalışıyorum. Haber 
olduğunda koşa koşa gidip en iyi ve anlaşılır 

şekilde haberi okuyucuya vermeye çalışı-
yorum. Gazetecilik yaşam biçimi 

oldu dersem abartı olmaz.

Gazetecilik 
sektöründe 

günümüzde 
yaşanan sorunları 

veya eksiklikleri 
nasıl tarif 

edersiniz?
Gaze-

tecilerin ve 
gazetelerin 

özgür olduğunu 
düşünmüyorum. 
Bence sözde olan 
özgür gazeteci 
tanımın reelde 
bunu yaşaması 

lazım. Haberde, 
makalede hiçbir 
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lazım. Haberde, 
makalede hiçbir FAHRİ MİTHAT KORKUSUZ

baskının olmaması. Hatta şunu yazarsam acaba 
patron ne der veya bir başkası ne der şüphesi-
nin olmaması gerekir. Fraklı düşüncedeki daha 
açıkçası her önemde iktidara muhalif gazete-
cilerin işten çıkarılmaları, yanlıştır. Ekonomik 
sebep başta olmak üzere birbiri ardına kapanan 
ya da küçülen gazeteler kapanması üzücüdür. 
Bu şekilde basın çalışanlarının işsiz kalmaları 
evine ekmek götürememesi düşünülmesi gere-
ken konulardandır. Bir başka zorluğu da sahada 
koşuşturan muhabir, kameraman, foto muha-
birlerinin yaşadığı istenmeyen olaylardır. Onlar 
hem okurlarına güzel şeyler vermek için sahada 
uğraşıp koşuştururlar., Bunun yanında gazeteye 
karşı sorumluluğu var. Zaman zaman çalıştıkları 
kurumlar nedeniyle halktan da tepki aldıklarına 
şahidiz Halbuki gazeteci, işini yapıyordur. Bunu 
günümüzde de görebiliyoruz. Bunun yanında 
yerel gazetelerin yaşadığı maddi zorluklara kar-
şıda insanların daha çok kazandırması gerekir. 
İşsiz kalan gazetecilerinde yardım beklediğini 
belirtmek gerekir. Bunun yanında medya 
siyaset etkisi, sansür Olduğunu söyleyebilirim. 
Her gazetecinin sendikası olmalı. Hiç bir dönem 
iktidarların baskısı olmadan  gazetecilerin haber 
yapabilmeleri en büyük dileğim.

Bir gazeteci veya yazar olmak için ne tür 
çalışmalar yapılmalı? Ya da hangi vasıfl ara 
sahip olunmalı? 

Yazar olmanın kolay bir şey olmadığı herkes 
tarafından bilinir. Düşüncelerimizi bir kağıda 
dökebilmek kolay olmasa gerek. Yazar olmanın 
temeli okumaktan yani iyi bir okur olmaktan geçer 
Yazarın yazarken konuyu iyi araştırması gerekir. 
Her zaman yazının içeriğini gelişmesi gerekir. 
Yanında taşıdığı defterine sürekli not almalı. İyi 
şekilde dinlemeli ve gözlemlerini çok iyi yapmalı-
dır. Bilgili olmalı, çok gezmeli, iletişimi ve payla-
şımı da iyi olmalıdır. Karmaşık meseleleri hızlı bir 
şekilde kavrayabilme ve bunları basit, özlü bir dille 
açıklayabilmek, Sözlü, konuşma ve yazılı iletişim 
becerisine sahip olmalı ve bunu aktarabilmelidir. 
Gazetecilik zor meslek. Mesai kavramı bulunmu-
yor. Bu nedenle yoğun stres altında çalışabilmeyi 
göze almak gerekir.

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı getirmek nasıl 
bir duygu? 

İnsan sadece gazetecilikte değil. Her alanda 
yaptığı işler için mutlu olur. Terzi güzel bir 
elbise diktiğinde doktor hastasını iyileştirdiğinde, 
öğretmen iyi bilgi verdiğinde nasıl mutlu olursa 
habercide güzel bir haberi veya topluma faydalı 
bir işi okuyucusu ile paylaştığında haz alır. Ko-
nunun senin kaleminden   gazete sütunlarından 
öğrenilmesi insanların yorum yapması elbette 
hoşnut alınacak bir durumdur. Yapılan haberin 
veya bilginin topluma faydalı olması mutluluğu 
kat ve kat artırır. En azından önemsendiğinizi ve 
gazetecinin de konuya hakim olduğunu gösterir.

Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Günümüzde gazeteciliğin bir tehdit unsuru 
olarak kullanıldığını düşünmüyor değilim. Eskiden 
insanlar haberleri okumak için gazete bayilerinde 
sıralar olurdu. İyi hatırlarım çocuk yaşlarımda 
Karapınar’daki gazete bayisinin önünde İnsanlar 
gazete almak için sabahın erken saatlerinde sırada 

beklerdi. O zamanlar insanlar haberi gazeteden 
alırlardı. Memleket için olumsuz haber yapan sa-
yısı belki çok azdı. Şimdi farklı gazeteler farklı TV 
kanalları farklı işlerin peşinde. Doğruyu yazmanın 
veya aktarmanın yerine alınan emirler doğrultu-
sunda haberler yapılıyor diye düşünüyorum. En 
önemlisi doğruyu aktarmak için Allah katında da 
sorumluğun olduğunu bilmeliyiz. Memleket için 
güzel yazılar yazabilmek, eleştirimizi hizmet için 
yapabilmek önemli. En önemlisi devlet ve okurlar 
size güvenir. Geleceğimiz için hep beraber oldu-
ğumuz göstermek manevi anlamda insanlarımıza 
güç verir. Güzel yazılar yazmak proje üretmek 
ülkemizin gelişmesine yaşadığımız yerlerin geliş-
mesinde büyük katkı sağlar. Bundan güzel bir iş 
olabilir mi?

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını nasıl 
değerlendirirsiniz? 

Sosyal medya aslında bilgi kirliliğinin döndüğü 
bir yer oldu. Eskiden insanlar bir olay olduğu 
zaman haberi gazeteden almak için ertesi günü 
sabırsızlıkla beklerdi. Muhabir haberi kaynağından 
öğrenir ve okuyucuya bilgi verirdi. Şimdi Sosyal 
medyada herkes muhabir oldu. Bilgi yok, araştır-
ma yok, Gizlilik ilkesi yok. Her şey ortada. İnsanlar 
neredeyse kesin bilgiye sahip olmadan gelişigüzel 
yapılan sosyal medya yazılarına inanır hale geldi. 
Bunun için kesinlikle düzenleme yapılması ge-
rekir. Bir olayın gazeteden önce sosyal medya da 
yayınlanması aslında gazeteciliğin önemini azalttı 
ve haberin değerini de düşürdü. Gazetecide bu 
durumdan olumsuz etkilemektedir. İnsanlar gü-
nümüzde gazeteciliğe uzak duruyor ama sonuçta 
bütün hikâye orada dönüyor. Gazetecilik olmasa 
şu an olan bitenlerden haberimiz bile olmayacak. 
Bu yüzden sosyal medyadan hep önde olmak 
zorundayız.

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme gibi 
bir görevinin olduğunu düşünür müsünüz? 
Bu açıdan bakılınca Konya ve Türkiye’deki 
medya sektörü ve kalemleri millilik 
konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Elbette gazeteci kalemini doğru kullanmalıdır. 
Toplumu doğru yönlendirme yol gösterme gibi 

görevleri vardır. Aksini düşünmek çok yanlış 
olur. Ama  günümüzde maalesef gazeteciliği 
kendi menfaatlerine kullanmalarında olduğunu 
görmek üzücü. Ulusal basındaki gazetecilerin 
farklı düşüncelerinin olmasında farklı etkilerin 
olduğunu düşünüyorum. Bizim savunduğumuz 
insanlar söz sahibi olmalı düşüncesi baskın 
geliyor. Buda aslında Ülkemize zarar verdiğini 
bilmeleri gerekir. Bir haberin farklı gazeteler-
de değişik şekilde etkilediğini ve okuyucuya 
aktarıldığını görebiliriz. Yerel anlamda Konya 
gazetelerinin ve gazetecilerinin daha milli 
olduğunu daha çok ülke yararına haberler 
ve hizmetler yaptığını biliyorum. Buda en 
azından yelerde birlik anlamına geliyor ki bence 
sevindirici Aslında içinde yaşadığımız ülke hatta 
içinde yaşadığımız dünyada insanlar neler olup 
bittiğini gazeteciler sayesinde öğreniyor. Başka 
türlü öğrenmek çok kolay değil. Bu anlamda 
gazeteciler, insanlara toplumu, ülkeyi, hatta  
dünyayı anlamada bize birer kapı açıyorlar. Bu 
anlamda gazetecilik çok sorumluluk isteyen bir 
meslek.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını 

kısaca anlatabilir misiniz?
Yıllar önce Hotamış mahallesinde bir köpek 

telefonu parçalayıp yutmuştu. Köpeğin karnında 
telefon çalıyor haberim çok ses getirmişti. Alman-
ya’da dünyadaki en ilginç haberler dalında 2nci 
olmuştu. Bu haberi yaptığımda Çalıştığım bazı 
yerler saatlerce anlamaya çalıştılar, nasıl böyle 
bir şey olabilir diye. Köpek telefonu dışkı yolu ile 
çıkarmıştı. Anımız çok ama yazmak için sayfalar 
yetmez.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Günümüzde teknoloji, çok ilerledi. Bu ilerle-
meye rağmen   özel haberler çok önemlidir. Sıra-
dan haber yapmak yerine can alıcı haberler çok 
değerli. Bu alanda başarılı olmak isteniyorsa halkın 
içinde olunmalı ve özel habercilik daima ön planda 
tutulmalı. Gazeteci yaşadığı anın tanığıdır. Onun 
içinki haberleri ses getirecek ve faydalı olacak 
cinsten olmalı. Araştırmaya önem vermeli. Günü-
müzde internetin imkanıyla yeni nesil gazeteciliği 
sürdürmek, bir internet sitesiyle daha az maliyetli 
şekilde gazetecilik yapmak mümkün gözüküyor. 
Basılı gazete tirajları ciddi şekilde düştü. Kendile-
rini internet gazeteciliği alanında geliştirebilirler. 
Yeni nesil gazeteciliğin nasıl yapıldığını öğrenme-
ye çalışmalılar. Bu bir fırsat olabilir. Partizanlıkla 
gazeteciliği karıştırmamaları gerekir. Teknolojiyi 
iyi araştırmalılar. Teknoloji hem en iyi dost hem 
en büyük mücadele alan olacak. Buna hazırlıklı 
olmalılar. Herkesten daha iyi olmak için donanımlı 
gazeteci olmak için farklı olmalılar.

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Gazetecilik, insanların yardımlaşmasına, 

sorunlarının giderilmesinde en önemli etken. 
Gazetecilik olmasa dünyada hayat durmuş gibi 
hissedeceğiz., Biz sadece yakın çevremizdekileri 
bileceğiz ve başka hiç bir şey bilemeyeceğiz. Gaze-
tecilik bu bakımdan çok önemli bir meslektir. Bu 
meslek en eski mesleklerden birisi, iletişimin ilk 
mesleği diyebiliriz. Bu yüzden çok önemsiyorum 
ve her zaman değerli olacağını tahmin ediyorum. 
Gazetecilik can alıcı bir meslek. Kıymetini bilelim.

Bu fırsatı verdiğiniz ve unutulmadığımız gör-
mek adına sevindirici. Çok teşekkür ediyor. Yayın 
hayatınızda başarılarınız devamını diliyorum.
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Gazeteci Fahri Mithat Korkusuz, “Gazetecilik Ün’ü olan ama Unu az olan bir 
meslek. İnsanlara faydalı olduğunuzda tadından yenmiyor. İşin içine girdiğiniz zaman

bir daha çıkamıyorsunuz” dedi 

GAZETECİLİK ÜN’Ü OLAN AMA 
UNU AZ OLAN BİR MESLEK

Karapınar’da gazetecilik yapan Karapı-
nar’ın sevilen isimlerinden Fahri Mithat 
Korkusuz, gazetecilik mesleği ile ilgili 

görüşlerini aktardı. Lise yıllarından ardından gaze-
tecilik mesleğine adım atan Korkusuz, mesleğini 
aşk ile sürdürüyor. Gazeteci Fahri Mithat Korku-
suz, “Gazetecilik Ün’ü olan ama Unu az olan bir 
meslek. İnsanlara faydalı olduğunuzda tadından 
yenmiyor. İşin içine girdiğiniz zaman bir daha 
çıkamıyorsunuz” dedi

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Karapınar ilçesinde dünyaya geldim. İlk orta 

ve lise tahsilimi Karapınar’da tamamladım. Babam 
ayakkabı tamircisi olduğu için baba mesleğini öğ-
renmeye çalıştım. Ancak olmadı.2001 yılında Ka-
rapınar Lisesini bitirdikten sonra İktisat fakültesini 
kazandım.2 yıl okudum ancak bitiremedim. Yarıda 
bıraktım. Askerliğimi yapmak üzere Ardahan ili 
Hanak İlçesinde vatan görevimi tamamladım. 
Askerlik görevi dönüşte bu işle uğramayacağım 
desem de yine gazeteciliğe devam ettim. Halen 
İlçemdeki Yeşilpınar gazetesinde çalışıyorum 
bunun yanında Anadolu Ajansı Karapınar serbest 
muhabir ve TRT ilçe muhabirliği görevini yürüt-
mekteyim.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Liseyi yeni bitirmiştim. Daha sonra Lise Mü-

dürüm Fikri Dağ ve dönemin İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Kuddusi Ersoy tarafından Konya Postasında 
Karapınar’da işe başladım. Hem gazete dağıttım 
hem de muhabirlik yaptım. Lisede sosyal biri-
siydim. Türkçe, Edebiyat ve Tarih derslerim çok 
iyiydi. Çok konuşur her faaliyette öne çıkardım. 
Yapım gereği insanlarla iletişi kolay kurardım. 
Lise Müdürüm Fikri Dağ’da bu özelliklerimi bildiği 
için sanırım bize bu işin başlangıcına vesile oldu. 
Yapsa yapsa bu işi “Bizim Mithat” yapar demiş. Bu 
şekilde gazeteciliğe adım atmış olduk. Daha sonra 
birçok seminere katılarak kendimi geliştirmeye 

gayret ettim. Halada onun mücadelesini vermeye 
devam ediyorum. Hala öğreneceğim çok şey var 
diye düşünüyorum.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazete ve gazetecilik, toplumun ilerleme-
sinde, kişilerin   gelişmesinde ve bilgi sahibi 
olmasında en önemli araç olduğunu düşünüyo-
rum. Gazetecilik, kendi iradesi ile özgür şekilde 
haber yapabilmesi, çeşitli konuları sonuçlandır-
ması yaşadığı bölgede söz sahibi 
olabilmesi, bilinçli ve bilgili 
bireyler olabilmesi için 
birinci sıradadır. Gazeteci 
yaşadığı toplumda kanat 
önderi konumundadır. 
Gazetecilik, insanların 
yardımlaşmasına, sorun-
larının giderilmesine katkı 
sağlıyor veya bir bölgede so-
run olduğu zaman insanla-
rı uyarıyor Gazetecilik 
bu bakımdan çok 
önemli ve hassas 
bir meslektir. 
İletişimi alanında 
ilk mesleği. 
Dolayısıyla çok 
kıymetli olduğu 
bilinmelidir.

Gazetecilik 
anlamında ne 
tür çalışmalar 
yaptınız? Hangi 
kurum ve 
kademelerde 
görevlerde 
bulundunuz?

Konya Posta-

sının Karapınar temsilciliğinde görev yaptım. Hala 
bu gazeteye devam ediyorum. Değişik zamanlar-
da çeşitli Konya gazetelerinde görev yaptım. Şu 
anda belli aralıklarla yerel dergi çıkarıyoruz. Yeşil 
gazetesinde muhabir olarak görevime devam 
ediyorum. Ulusal birkaç ajans ve TV’nin ilçe mu-
habirliğini yürütmekteyim.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazetecilik işinin aslında bir sevgi işi olduğu-

nu anlayabiliyoruz. Ün’ü olan ama Unu az olan bir 
meslek. İnsanlara faydalı olduğunuzda tadından 
yenmiyor. İşin içine girdiğiniz zaman bir daha 

çıkamıyorsunuz. Askerden geldikten sonra bir 
daha bu işi yapmam ticaret yapacağım diye 
planım vardı. Ancak olmadı. Bir kere bulaştı 
mı bırakamıyorsunuz. İlerleyen yıllara rağmen 
eski heyecan ve şevk ile çalışıyorum. Haber 
olduğunda koşa koşa gidip en iyi ve anlaşılır 

şekilde haberi okuyucuya vermeye çalışı-
yorum. Gazetecilik yaşam biçimi 

oldu dersem abartı olmaz.

Gazetecilik 
sektöründe 

günümüzde 
yaşanan sorunları 

veya eksiklikleri 
nasıl tarif 

edersiniz?
Gaze-

tecilerin ve 
gazetelerin 

özgür olduğunu 
düşünmüyorum. 
Bence sözde olan 
özgür gazeteci 
tanımın reelde 
bunu yaşaması 

lazım. Haberde, 
makalede hiçbir 

ması yaşadığı bölgede söz sahibi 
olabilmesi, bilinçli ve bilgili 
bireyler olabilmesi için 
birinci sıradadır. Gazeteci 
yaşadığı toplumda kanat 
önderi konumundadır. 
Gazetecilik, insanların 
yardımlaşmasına, sorun-
larının giderilmesine katkı 
sağlıyor veya bir bölgede so-
run olduğu zaman insanla-
rı uyarıyor Gazetecilik 

meslek. İnsanlara faydalı olduğunuzda tadından 
yenmiyor. İşin içine girdiğiniz zaman bir daha 

çıkamıyorsunuz. Askerden geldikten sonra bir 
daha bu işi yapmam ticaret yapacağım diye 
planım vardı. Ancak olmadı. Bir kere bulaştı 
mı bırakamıyorsunuz. İlerleyen yıllara rağmen 
eski heyecan ve şevk ile çalışıyorum. Haber 
olduğunda koşa koşa gidip en iyi ve anlaşılır 

şekilde haberi okuyucuya vermeye çalışı-
yorum. Gazetecilik yaşam biçimi 

oldu dersem abartı olmaz.

Gazetecilik 
sektöründe 

günümüzde 
yaşanan sorunları 

veya eksiklikleri 
nasıl tarif 

özgür olduğunu 
düşünmüyorum. 
Bence sözde olan 
özgür gazeteci 
tanımın reelde 
bunu yaşaması 

lazım. Haberde, 
makalede hiçbir FAHRİ MİTHAT KORKUSUZ

baskının olmaması. Hatta şunu yazarsam acaba 
patron ne der veya bir başkası ne der şüphesi-
nin olmaması gerekir. Fraklı düşüncedeki daha 
açıkçası her önemde iktidara muhalif gazete-
cilerin işten çıkarılmaları, yanlıştır. Ekonomik 
sebep başta olmak üzere birbiri ardına kapanan 
ya da küçülen gazeteler kapanması üzücüdür. 
Bu şekilde basın çalışanlarının işsiz kalmaları 
evine ekmek götürememesi düşünülmesi gere-
ken konulardandır. Bir başka zorluğu da sahada 
koşuşturan muhabir, kameraman, foto muha-
birlerinin yaşadığı istenmeyen olaylardır. Onlar 
hem okurlarına güzel şeyler vermek için sahada 
uğraşıp koşuştururlar., Bunun yanında gazeteye 
karşı sorumluluğu var. Zaman zaman çalıştıkları 
kurumlar nedeniyle halktan da tepki aldıklarına 
şahidiz Halbuki gazeteci, işini yapıyordur. Bunu 
günümüzde de görebiliyoruz. Bunun yanında 
yerel gazetelerin yaşadığı maddi zorluklara kar-
şıda insanların daha çok kazandırması gerekir. 
İşsiz kalan gazetecilerinde yardım beklediğini 
belirtmek gerekir. Bunun yanında medya 
siyaset etkisi, sansür Olduğunu söyleyebilirim. 
Her gazetecinin sendikası olmalı. Hiç bir dönem 
iktidarların baskısı olmadan  gazetecilerin haber 
yapabilmeleri en büyük dileğim.

Bir gazeteci veya yazar olmak için ne tür 
çalışmalar yapılmalı? Ya da hangi vasıfl ara 
sahip olunmalı? 

Yazar olmanın kolay bir şey olmadığı herkes 
tarafından bilinir. Düşüncelerimizi bir kağıda 
dökebilmek kolay olmasa gerek. Yazar olmanın 
temeli okumaktan yani iyi bir okur olmaktan geçer 
Yazarın yazarken konuyu iyi araştırması gerekir. 
Her zaman yazının içeriğini gelişmesi gerekir. 
Yanında taşıdığı defterine sürekli not almalı. İyi 
şekilde dinlemeli ve gözlemlerini çok iyi yapmalı-
dır. Bilgili olmalı, çok gezmeli, iletişimi ve payla-
şımı da iyi olmalıdır. Karmaşık meseleleri hızlı bir 
şekilde kavrayabilme ve bunları basit, özlü bir dille 
açıklayabilmek, Sözlü, konuşma ve yazılı iletişim 
becerisine sahip olmalı ve bunu aktarabilmelidir. 
Gazetecilik zor meslek. Mesai kavramı bulunmu-
yor. Bu nedenle yoğun stres altında çalışabilmeyi 
göze almak gerekir.

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı getirmek nasıl 
bir duygu? 

İnsan sadece gazetecilikte değil. Her alanda 
yaptığı işler için mutlu olur. Terzi güzel bir 
elbise diktiğinde doktor hastasını iyileştirdiğinde, 
öğretmen iyi bilgi verdiğinde nasıl mutlu olursa 
habercide güzel bir haberi veya topluma faydalı 
bir işi okuyucusu ile paylaştığında haz alır. Ko-
nunun senin kaleminden   gazete sütunlarından 
öğrenilmesi insanların yorum yapması elbette 
hoşnut alınacak bir durumdur. Yapılan haberin 
veya bilginin topluma faydalı olması mutluluğu 
kat ve kat artırır. En azından önemsendiğinizi ve 
gazetecinin de konuya hakim olduğunu gösterir.

Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Günümüzde gazeteciliğin bir tehdit unsuru 
olarak kullanıldığını düşünmüyor değilim. Eskiden 
insanlar haberleri okumak için gazete bayilerinde 
sıralar olurdu. İyi hatırlarım çocuk yaşlarımda 
Karapınar’daki gazete bayisinin önünde İnsanlar 
gazete almak için sabahın erken saatlerinde sırada 

beklerdi. O zamanlar insanlar haberi gazeteden 
alırlardı. Memleket için olumsuz haber yapan sa-
yısı belki çok azdı. Şimdi farklı gazeteler farklı TV 
kanalları farklı işlerin peşinde. Doğruyu yazmanın 
veya aktarmanın yerine alınan emirler doğrultu-
sunda haberler yapılıyor diye düşünüyorum. En 
önemlisi doğruyu aktarmak için Allah katında da 
sorumluğun olduğunu bilmeliyiz. Memleket için 
güzel yazılar yazabilmek, eleştirimizi hizmet için 
yapabilmek önemli. En önemlisi devlet ve okurlar 
size güvenir. Geleceğimiz için hep beraber oldu-
ğumuz göstermek manevi anlamda insanlarımıza 
güç verir. Güzel yazılar yazmak proje üretmek 
ülkemizin gelişmesine yaşadığımız yerlerin geliş-
mesinde büyük katkı sağlar. Bundan güzel bir iş 
olabilir mi?

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını nasıl 
değerlendirirsiniz? 

Sosyal medya aslında bilgi kirliliğinin döndüğü 
bir yer oldu. Eskiden insanlar bir olay olduğu 
zaman haberi gazeteden almak için ertesi günü 
sabırsızlıkla beklerdi. Muhabir haberi kaynağından 
öğrenir ve okuyucuya bilgi verirdi. Şimdi Sosyal 
medyada herkes muhabir oldu. Bilgi yok, araştır-
ma yok, Gizlilik ilkesi yok. Her şey ortada. İnsanlar 
neredeyse kesin bilgiye sahip olmadan gelişigüzel 
yapılan sosyal medya yazılarına inanır hale geldi. 
Bunun için kesinlikle düzenleme yapılması ge-
rekir. Bir olayın gazeteden önce sosyal medya da 
yayınlanması aslında gazeteciliğin önemini azalttı 
ve haberin değerini de düşürdü. Gazetecide bu 
durumdan olumsuz etkilemektedir. İnsanlar gü-
nümüzde gazeteciliğe uzak duruyor ama sonuçta 
bütün hikâye orada dönüyor. Gazetecilik olmasa 
şu an olan bitenlerden haberimiz bile olmayacak. 
Bu yüzden sosyal medyadan hep önde olmak 
zorundayız.

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme gibi 
bir görevinin olduğunu düşünür müsünüz? 
Bu açıdan bakılınca Konya ve Türkiye’deki 
medya sektörü ve kalemleri millilik 
konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Elbette gazeteci kalemini doğru kullanmalıdır. 
Toplumu doğru yönlendirme yol gösterme gibi 

görevleri vardır. Aksini düşünmek çok yanlış 
olur. Ama  günümüzde maalesef gazeteciliği 
kendi menfaatlerine kullanmalarında olduğunu 
görmek üzücü. Ulusal basındaki gazetecilerin 
farklı düşüncelerinin olmasında farklı etkilerin 
olduğunu düşünüyorum. Bizim savunduğumuz 
insanlar söz sahibi olmalı düşüncesi baskın 
geliyor. Buda aslında Ülkemize zarar verdiğini 
bilmeleri gerekir. Bir haberin farklı gazeteler-
de değişik şekilde etkilediğini ve okuyucuya 
aktarıldığını görebiliriz. Yerel anlamda Konya 
gazetelerinin ve gazetecilerinin daha milli 
olduğunu daha çok ülke yararına haberler 
ve hizmetler yaptığını biliyorum. Buda en 
azından yelerde birlik anlamına geliyor ki bence 
sevindirici Aslında içinde yaşadığımız ülke hatta 
içinde yaşadığımız dünyada insanlar neler olup 
bittiğini gazeteciler sayesinde öğreniyor. Başka 
türlü öğrenmek çok kolay değil. Bu anlamda 
gazeteciler, insanlara toplumu, ülkeyi, hatta  
dünyayı anlamada bize birer kapı açıyorlar. Bu 
anlamda gazetecilik çok sorumluluk isteyen bir 
meslek.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını 

kısaca anlatabilir misiniz?
Yıllar önce Hotamış mahallesinde bir köpek 

telefonu parçalayıp yutmuştu. Köpeğin karnında 
telefon çalıyor haberim çok ses getirmişti. Alman-
ya’da dünyadaki en ilginç haberler dalında 2nci 
olmuştu. Bu haberi yaptığımda Çalıştığım bazı 
yerler saatlerce anlamaya çalıştılar, nasıl böyle 
bir şey olabilir diye. Köpek telefonu dışkı yolu ile 
çıkarmıştı. Anımız çok ama yazmak için sayfalar 
yetmez.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Günümüzde teknoloji, çok ilerledi. Bu ilerle-
meye rağmen   özel haberler çok önemlidir. Sıra-
dan haber yapmak yerine can alıcı haberler çok 
değerli. Bu alanda başarılı olmak isteniyorsa halkın 
içinde olunmalı ve özel habercilik daima ön planda 
tutulmalı. Gazeteci yaşadığı anın tanığıdır. Onun 
içinki haberleri ses getirecek ve faydalı olacak 
cinsten olmalı. Araştırmaya önem vermeli. Günü-
müzde internetin imkanıyla yeni nesil gazeteciliği 
sürdürmek, bir internet sitesiyle daha az maliyetli 
şekilde gazetecilik yapmak mümkün gözüküyor. 
Basılı gazete tirajları ciddi şekilde düştü. Kendile-
rini internet gazeteciliği alanında geliştirebilirler. 
Yeni nesil gazeteciliğin nasıl yapıldığını öğrenme-
ye çalışmalılar. Bu bir fırsat olabilir. Partizanlıkla 
gazeteciliği karıştırmamaları gerekir. Teknolojiyi 
iyi araştırmalılar. Teknoloji hem en iyi dost hem 
en büyük mücadele alan olacak. Buna hazırlıklı 
olmalılar. Herkesten daha iyi olmak için donanımlı 
gazeteci olmak için farklı olmalılar.

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Gazetecilik, insanların yardımlaşmasına, 

sorunlarının giderilmesinde en önemli etken. 
Gazetecilik olmasa dünyada hayat durmuş gibi 
hissedeceğiz., Biz sadece yakın çevremizdekileri 
bileceğiz ve başka hiç bir şey bilemeyeceğiz. Gaze-
tecilik bu bakımdan çok önemli bir meslektir. Bu 
meslek en eski mesleklerden birisi, iletişimin ilk 
mesleği diyebiliriz. Bu yüzden çok önemsiyorum 
ve her zaman değerli olacağını tahmin ediyorum. 
Gazetecilik can alıcı bir meslek. Kıymetini bilelim.

Bu fırsatı verdiğiniz ve unutulmadığımız gör-
mek adına sevindirici. Çok teşekkür ediyor. Yayın 
hayatınızda başarılarınız devamını diliyorum.
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
nedeniyle 10’Lar Dergisi’ne özel 
açıklamalarda bulunan Dr. Fah-

rettin Alişar, Yazarlık yıllarına dair bilgiler 
verdi. Yazdığı bir yazıdan dolayı paralel 
yapının kendisini hedef aldığını anlatan 
Alişar, “Bu makalede hangi cemaati kastet-
tiniz?”, “Hoca kılıklı kişi ile kimi kastetti-
niz?”, “Hoca kılıklı tasmalı cemaatin adı 
nedir?” sorularına cevap vermem istenildi” 
sorularına maruz kaldığını söyledi. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
1963 yılında Konya-Derbent’te doğdum. 

İlk ve Ortaokulu Derbent’te, Liseyi Kon-
ya’da, Üniversiteyi Gazi Üniversitesi’nde 
tamamladım. Yüksek Lisansımı Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-İş-
letme Anabilim dalında, Doktoramı Haliç 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-İşlet-
me Anabilim dalında tamamladım. Tarihe 
olan merakımdan dolayı sonradan Anadolu 
Üniversitesi Tarih Bölümünü bitirdim.

Memuriyet döneminize dair bilgiler 
verir misiniz?

 Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 17 yıl 
Meslek Dersleri Öğretmenliği ve idarecilik-
ten sonra, Başbakanlık Müşavirliğine atan-
dım. Devlet Bakanı Danışmanı, Başbakanlık 
Müşavirliği, Başbakanlık Uzmanlığı, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzmanlığı 
görevlerini yürüttüm. Gazi Üniversitesi İkti-
sadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İşlet-
me-Muhasebe dalında öğretim üyesi olarak 
dersler verdim.

Kamuda görev yaptığım süre içerisin-
de, memur sendikası olan Türkiye Ka-
mu-Sen’de ve Türkiye Kamu Çalışanları 
Vakfı’nda çeşitli görevlerde bulundum. 
Sırasıyla; Türk Eğitim-Sen Mersin Şube 
Başkanı, Kamu Çalışanları Vakfı Mersin 
Şube Başkanı, Türkiye Kamu-Sen Mersin İl 

Başkanı ve Türk Eğitim-Sen Teşkilatlandır-
ma Genel Sekreteri görevlerinde bulundum. 

Yazarlık hayatınızdan bahseder 
misiniz?

Uzun yıllar; İçel Kültürü, Erciyes, Gü-
neyde Kültür, Milli Kültür ve Milli Folklor 
Dergilerinde, çok sayıda halk kültürü ile 
ilgili derlemelerim yayınlandı. TRT GAP 
Televizyonuna İçel Çocuk Oyunlarını ve 
Folklorunu hazırladım, bu programın da-
nışmanlığını yaptım. Birçok dergi, gazete 
ve bültenlerde; halk bilimi, eğitim, güncel 
konular ve kamu sendikacılığı konularında 
araştırma ve makalelerim yayınlandı. Yine 
birçok yerel televizyonda bu konularda 
programlara konuşmacı olarak katıldım. 
Birçok Ulusal ve Uluslararası Sempozyum-
larda bildiriler sundum. Konya Postası ve 
Konya Merhaba Gazetesinde köşe yazarlığı 
yaptım. Türkiye Yazarlar Birliği, İLESAM, 
Yesevi Vakfı ve Türk Folklor Araştırmaları 
Kurumunun da üyesiyim.

Yayınlanmış eserleriniz nelerdir? 
-İçel Çocuk Folkloru
-KKTC Çocuk Folkloru
-DERBENT
-ÇİĞİL TÜRKLERİ ve AŞAĞIÇİĞİL

-Nefsimize Zor Gelen Yazılar
-Harflerle Kuşatıldık AB(D)
-Kamuda Görevde Yükselme Kitabı 

(GYS)
-Konya Çanakkale Şehitleri
-Derbentli Şehitlerimiz
-Çumralı Şehitlerimiz
-Şu Boğaz Harbi
-Bir Hayalin Donduğu Yer: SARIKAMIŞ 

adlı kitaplarım yayınlandı.

Gazete yazarlığınızın seyrini anlatır 
mısınız?

Mersin’de öğretmen olarak görev yap-
tığım yıllarda, Konya Postası gazetesinde 
“Alişar Gözüyle” köşemde 5 yıl köşe yazar-
lığı yaptım. Daha sonra Kamu-Sen Genel 
Merkezine, genel merkez yöneticisi olmam 
nedeniyle, köşe yazarlığıma ara verdim. An-
cak Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen 
dergi ve bültenlerinde köşe yazarlığına 
devam ettim. 

Daha sonra yine Konya’da yayın yapan 
Merhaba gazetesinde yine “Alişar Gözüyle” 
köşesinde yaklaşık 3 yıl yazarlık yaptım. 
Doktora çalışmalarıma yoğunlaşınca köşe 
yazarlığına bir kez daha ara vermek zorun-
da kaldım. 

Köşe yazarlığım yanında; İçel Kültürü, 
Erciyes, Güney’de Kültür, Milli Kültür ve 
Milli Folklor Dergilerinde yüzlerce derleme 
çalışmalarım yayınlandı. Birçok Ulusal ve 
Uluslararası Sempozyumlarda bildiriler 
sundum.

Medyanın seyrine dair neler 
düşünüyorsunuz?

Kitle iletişim araçları genel olarak 
yazılı basın ve görüntülü basın olarak 
ikiye ayrılmaktadırlar. Görüntülü basının 
kitle iletişiminde kullanımı daha yeni bir 
olgu iken, yazılı basının tarihi çok eskilere 
dayanmaktadır. Yazılı basın içerisinde de 

FETÖ’YÜ ELEŞTIRINCE
SAVCI BENI ÇAĞIRDI

Dr. Fahrettin Alişar köşe yazısı nedeniyle Paralel Yapının kendini nasıl 
hedef haline getirip baskı uyguladığını anlattı

FAHRETTİN ALİŞAR

ilk kullanılan kitle iletişim aracı gazete 
olmuştur. Bugün kullanılan kitle iletişim 
teknolojilerinin gelişmesiyle özellikle 
görüntülü basındaki araçların çoğalması 
sonucunda basın araçlarının tamamını 
ifade etmek amacıyla “medya” kavramı 
kullanılmaktadır. Bununla birlikte toplumu 
bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla 
yazılı basın kurumlarında fikri emeği ile 
çalışanlara ilk zamanlardan beri gazeteci 
denmiştir. Kullandıkları araçların teknik 
olarak farklı olmasına rağmen görüntü-
lü basın işletmelerinde fikri emeği ile 
çalışanlar da yaptıkları işin amacı aynı 
olduğundan bugün gazeteci olarak tanım-
lanmaktadır.

Haber verme işlevinin yanı sıra, farklı 
siyasal düşüncelerin savunulduğu ileri se-
viyede siyasal; toplumsal kültürün oluşma-
sına ve gelişmesine katkıda bulunması ve 
kültürel işleve de sahip olması gazeteciliğe 
kamusal bir nitelik kazandırmaktadır. Bu 
yüzden gazetecilik mesleğinin yürütül-
mesi ile ilgili olarak özgür ve tarafsız bir 
ortamın hazırlanmasına yönelik koruyucu 
düzenlemelerin yapılması kaçınılmazdır. 
Çünkü basının toplumu aydınlatma göre-
vinin, olumsuz şartlar altında bir manipü-
lasyon aracına dönüşmesi yüksek ve tehlike 
bir ihtimaldir.

Gazetecilerin çalışma koşulları inceledi-
ğinde, genel olarak bütün ülkelerde basın 
işletmelerinin büyük sermayeler tarafından 
işletilmekte olduğu ve bu sektördeki işve-
renlerin kar amacıyla benzer eğilimler gös-
terdiği görülmektedir. Dolayısıyla ülkelerin 
ekonomik, politik ve sosyal bünyelerinin 
farklılığı nedeniyle, farklı ülkelerdeki ga-
zetecilerin sorunlarının şiddeti değişse de, 
sermayenin işleyiş biçimi evrensel nitelik 
taşıdığından sorunların nedeni ve karakte-
ristiği benzerlik göstermektedir. 

Ülkelerin basın sektöründeki sorunla-
rın çözümü için kalkış noktası olarak, bu 
piyasayı diğer mal ve hizmet piyasaların-
dan farklı bir gözle değerlendirmeleri ve 
bu piyasayı kâr amacının yanında kamusal 
amacın da güdülmesi gereken özel bir 
piyasa olarak görmeleri ve sermayenin 
ağırlığının bu sektörde sınırlandırılması 
gerektiğini kabul etmeleri gerekmektedir. 
Çünkü basındaki tekelleşme küresel güç-
lerin toplumlar üzerinde kurmaya çalıştık-
ları egemenliğin bir sembolü ve en güçlü 
vasıtasıdır ve bu aracın kontrolsüz bir güce 
teslimi çok tehlikeli bir gelişmedir.

Medya tanımlamasına şimdilerde 
internet gazeteciliği de eklendi. Bu 
mecra için ne düşünüyorsunuz?

Eleştirmenler genel olarak internet ve 
özelde online gazetecilik için işler bir öz-de-
netim sisteminin geliştirilmesi konusuna 
şüpheyle yaklaşmaktadır. O kadar fazla 
sayıda ve çeşitlilikte haber sitesi vardır ki, 
profesyonel pratik ve değerler konusunda 
bir ortaklık sağlamak imkânsız görünmek-
tedir. Ayrıca gazetecilik, özellikle online 
gazetecilik, sınırları çizilmiş ve açıkça 
belirlenmiş bir meslek değildir. Bununla 
birlikte öz-denetim gerçekleştirilmesi ne 
kadar güç olursa olsun, online gazetecilik 
standartlarının belirlenmesi ve ilkelere uy-

gun davranılabilmesi için tek yoldur. Online 
medya, etik ilkeler oluşturmalı ve bunları 
duyurmalıdır. Bu şekilde, gelişerek profes-
yonelleşecek ve kendine uygun bir “online 
etiği” uygulamaya koyabilecektir.

Muhabirlerin mesleki anısı çoktur 
da köşe yazarlarının da vardır mutlaka. 
Anlatmak ister misiniz?

2006 yılında “Dinler Arası Diyalog 
Hainliği” başlığı taşıyan yazıyı köşemde 
yayınlamıştım. Bu köşe yazımda; “....Dinler 
Arası Diyalog” hareketini başlatan cemaa-
tin gazetesi, sessiz ve derinden, bu Milletin 
inancı ve değerleri ile alay ediyor. Bu cema-
atin bir kuruluşu olan ve başında “Türkiye” 
adı bulunan bir vakıf Amerika’ya gidiyor. 
ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi için 
organizasyon yapıyor. Dinler Arası Diyalog 
hareketi başlatan sözüm’ona ‘Hoca’ kılıklı 
‘tasmalı’nın cemaati Türkiye’nin temelini 
dinamitliyor....” görüşlerine yer vermiştim. 
Bu makalem “Nefsimize Zor Gelen Yazılar” 
isimli kitabımda da yer aldı.

Bu makalemin yayınlanmasından 
10 gün sonra, Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nca bir tebligat aldım. 
Yapılan tebligat sonrasında Ankara 
Cumhuriyet Savcısı’na gittim. 
Savcının bu köşe yazım ile ilgili 
sorularına maruz kaldım. “Bu 
makalede hangi cemaati kastettiniz?”, 
“Hoca kılıklı kişi ile kimi kastettiniz?”, 
“Hoca kılıklı tasmalı cemaatin adı 
nedir?” sorularına cevap vermem 
istenildi.

Cumhuriyet Savcısı’nın sorularına 
samimiyetle cevap verdim. Dinimin 
elhamdülillah “İslam” olduğunu, bu 
cemaatin defalarca; “Lailahe İllallah” 
denilmesinin yeterli olduğunu, “Muham-
med’in Resulullah” ilave etmenin ayrıntı 
olduğunu vurguladığını, bu cemaatin 
liderinin Dinler Arası Diyalog sloganı ile 
ödüller aldığını, Vatikan’a davet edildiği-
ni, ödüller aldığını, boynundaki tasmanın 
AB(D)’ye ait olduğunu belirttim. Cumhu-
riyet Savcısı’nın “çizmeyi aşıyorsun, ayıp, 
günaha giriyorsun” uyarılarına hiç aldırış 
etmedim. Bunun şahsi görüşü olduğunu, 
bu uyarılardan sonra kendisinin zaten 

taraflı ve bu cemaatin mensubu olduğunu 
belirterek, bu kovuşturmanın adil olmadığı-
nı ve değişmesi gerektiğini belirttim. 

Esas sorunlar bu sorgulama sonrasında 
başladı. Ankara Kızılay’da bulunan büroma 
yerleştirilen dinleme cihazları ve kamera-
lar, telefon dinlemeleri ardı ardına geldi. 
Büroma bırakılan; ne olduğu belli olmayan 
yayınları ve haritaları dikkatim sayesinde, 
işhanı görevlileri ile birlikte tutanak altına 
alarak ve büromdan çıkartarak imha ettim. 
Bilirkişilik yaptığım Ankara Adli Yargısında, 
köşe yazımdan dolayı “cemaat düşmanı” 
ilan edildim. Bu psikolojik baskıdan, devle-
tin Paralel Devlet Yapısı mücadelesi sonrası 
kurtulabildim. Bir köşe yazısının nelere mal 
olabileceğini bu yaşadıklarımla öğrendim. 
Elbette yazdıkları ile ömrünün büyük bö-
lümünü cezaevlerinde geçiren, büyük çile 
çeken kalem sahipleri yanında, bu küçücük 
bir zorluk,  ama kalemin nelere mal’oldu-
ğunu anlatmak açısından oldukça önemli 
olduğunu vurgulamak için anlattım.
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
nedeniyle 10’Lar Dergisi’ne özel 
açıklamalarda bulunan Dr. Fah-

rettin Alişar, Yazarlık yıllarına dair bilgiler 
verdi. Yazdığı bir yazıdan dolayı paralel 
yapının kendisini hedef aldığını anlatan 
Alişar, “Bu makalede hangi cemaati kastet-
tiniz?”, “Hoca kılıklı kişi ile kimi kastetti-
niz?”, “Hoca kılıklı tasmalı cemaatin adı 
nedir?” sorularına cevap vermem istenildi” 
sorularına maruz kaldığını söyledi. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
1963 yılında Konya-Derbent’te doğdum. 

İlk ve Ortaokulu Derbent’te, Liseyi Kon-
ya’da, Üniversiteyi Gazi Üniversitesi’nde 
tamamladım. Yüksek Lisansımı Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-İş-
letme Anabilim dalında, Doktoramı Haliç 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-İşlet-
me Anabilim dalında tamamladım. Tarihe 
olan merakımdan dolayı sonradan Anadolu 
Üniversitesi Tarih Bölümünü bitirdim.

Memuriyet döneminize dair bilgiler 
verir misiniz?

 Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 17 yıl 
Meslek Dersleri Öğretmenliği ve idarecilik-
ten sonra, Başbakanlık Müşavirliğine atan-
dım. Devlet Bakanı Danışmanı, Başbakanlık 
Müşavirliği, Başbakanlık Uzmanlığı, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzmanlığı 
görevlerini yürüttüm. Gazi Üniversitesi İkti-
sadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İşlet-
me-Muhasebe dalında öğretim üyesi olarak 
dersler verdim.

Kamuda görev yaptığım süre içerisin-
de, memur sendikası olan Türkiye Ka-
mu-Sen’de ve Türkiye Kamu Çalışanları 
Vakfı’nda çeşitli görevlerde bulundum. 
Sırasıyla; Türk Eğitim-Sen Mersin Şube 
Başkanı, Kamu Çalışanları Vakfı Mersin 
Şube Başkanı, Türkiye Kamu-Sen Mersin İl 

Başkanı ve Türk Eğitim-Sen Teşkilatlandır-
ma Genel Sekreteri görevlerinde bulundum. 

Yazarlık hayatınızdan bahseder 
misiniz?

Uzun yıllar; İçel Kültürü, Erciyes, Gü-
neyde Kültür, Milli Kültür ve Milli Folklor 
Dergilerinde, çok sayıda halk kültürü ile 
ilgili derlemelerim yayınlandı. TRT GAP 
Televizyonuna İçel Çocuk Oyunlarını ve 
Folklorunu hazırladım, bu programın da-
nışmanlığını yaptım. Birçok dergi, gazete 
ve bültenlerde; halk bilimi, eğitim, güncel 
konular ve kamu sendikacılığı konularında 
araştırma ve makalelerim yayınlandı. Yine 
birçok yerel televizyonda bu konularda 
programlara konuşmacı olarak katıldım. 
Birçok Ulusal ve Uluslararası Sempozyum-
larda bildiriler sundum. Konya Postası ve 
Konya Merhaba Gazetesinde köşe yazarlığı 
yaptım. Türkiye Yazarlar Birliği, İLESAM, 
Yesevi Vakfı ve Türk Folklor Araştırmaları 
Kurumunun da üyesiyim.

Yayınlanmış eserleriniz nelerdir? 
-İçel Çocuk Folkloru
-KKTC Çocuk Folkloru
-DERBENT
-ÇİĞİL TÜRKLERİ ve AŞAĞIÇİĞİL

-Nefsimize Zor Gelen Yazılar
-Harflerle Kuşatıldık AB(D)
-Kamuda Görevde Yükselme Kitabı 

(GYS)
-Konya Çanakkale Şehitleri
-Derbentli Şehitlerimiz
-Çumralı Şehitlerimiz
-Şu Boğaz Harbi
-Bir Hayalin Donduğu Yer: SARIKAMIŞ 

adlı kitaplarım yayınlandı.

Gazete yazarlığınızın seyrini anlatır 
mısınız?

Mersin’de öğretmen olarak görev yap-
tığım yıllarda, Konya Postası gazetesinde 
“Alişar Gözüyle” köşemde 5 yıl köşe yazar-
lığı yaptım. Daha sonra Kamu-Sen Genel 
Merkezine, genel merkez yöneticisi olmam 
nedeniyle, köşe yazarlığıma ara verdim. An-
cak Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen 
dergi ve bültenlerinde köşe yazarlığına 
devam ettim. 

Daha sonra yine Konya’da yayın yapan 
Merhaba gazetesinde yine “Alişar Gözüyle” 
köşesinde yaklaşık 3 yıl yazarlık yaptım. 
Doktora çalışmalarıma yoğunlaşınca köşe 
yazarlığına bir kez daha ara vermek zorun-
da kaldım. 

Köşe yazarlığım yanında; İçel Kültürü, 
Erciyes, Güney’de Kültür, Milli Kültür ve 
Milli Folklor Dergilerinde yüzlerce derleme 
çalışmalarım yayınlandı. Birçok Ulusal ve 
Uluslararası Sempozyumlarda bildiriler 
sundum.

Medyanın seyrine dair neler 
düşünüyorsunuz?

Kitle iletişim araçları genel olarak 
yazılı basın ve görüntülü basın olarak 
ikiye ayrılmaktadırlar. Görüntülü basının 
kitle iletişiminde kullanımı daha yeni bir 
olgu iken, yazılı basının tarihi çok eskilere 
dayanmaktadır. Yazılı basın içerisinde de 

FETÖ’YÜ ELEŞTIRINCE
SAVCI BENI ÇAĞIRDI

Dr. Fahrettin Alişar köşe yazısı nedeniyle Paralel Yapının kendini nasıl 
hedef haline getirip baskı uyguladığını anlattı

FAHRETTİN ALİŞAR

ilk kullanılan kitle iletişim aracı gazete 
olmuştur. Bugün kullanılan kitle iletişim 
teknolojilerinin gelişmesiyle özellikle 
görüntülü basındaki araçların çoğalması 
sonucunda basın araçlarının tamamını 
ifade etmek amacıyla “medya” kavramı 
kullanılmaktadır. Bununla birlikte toplumu 
bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla 
yazılı basın kurumlarında fikri emeği ile 
çalışanlara ilk zamanlardan beri gazeteci 
denmiştir. Kullandıkları araçların teknik 
olarak farklı olmasına rağmen görüntü-
lü basın işletmelerinde fikri emeği ile 
çalışanlar da yaptıkları işin amacı aynı 
olduğundan bugün gazeteci olarak tanım-
lanmaktadır.

Haber verme işlevinin yanı sıra, farklı 
siyasal düşüncelerin savunulduğu ileri se-
viyede siyasal; toplumsal kültürün oluşma-
sına ve gelişmesine katkıda bulunması ve 
kültürel işleve de sahip olması gazeteciliğe 
kamusal bir nitelik kazandırmaktadır. Bu 
yüzden gazetecilik mesleğinin yürütül-
mesi ile ilgili olarak özgür ve tarafsız bir 
ortamın hazırlanmasına yönelik koruyucu 
düzenlemelerin yapılması kaçınılmazdır. 
Çünkü basının toplumu aydınlatma göre-
vinin, olumsuz şartlar altında bir manipü-
lasyon aracına dönüşmesi yüksek ve tehlike 
bir ihtimaldir.

Gazetecilerin çalışma koşulları inceledi-
ğinde, genel olarak bütün ülkelerde basın 
işletmelerinin büyük sermayeler tarafından 
işletilmekte olduğu ve bu sektördeki işve-
renlerin kar amacıyla benzer eğilimler gös-
terdiği görülmektedir. Dolayısıyla ülkelerin 
ekonomik, politik ve sosyal bünyelerinin 
farklılığı nedeniyle, farklı ülkelerdeki ga-
zetecilerin sorunlarının şiddeti değişse de, 
sermayenin işleyiş biçimi evrensel nitelik 
taşıdığından sorunların nedeni ve karakte-
ristiği benzerlik göstermektedir. 

Ülkelerin basın sektöründeki sorunla-
rın çözümü için kalkış noktası olarak, bu 
piyasayı diğer mal ve hizmet piyasaların-
dan farklı bir gözle değerlendirmeleri ve 
bu piyasayı kâr amacının yanında kamusal 
amacın da güdülmesi gereken özel bir 
piyasa olarak görmeleri ve sermayenin 
ağırlığının bu sektörde sınırlandırılması 
gerektiğini kabul etmeleri gerekmektedir. 
Çünkü basındaki tekelleşme küresel güç-
lerin toplumlar üzerinde kurmaya çalıştık-
ları egemenliğin bir sembolü ve en güçlü 
vasıtasıdır ve bu aracın kontrolsüz bir güce 
teslimi çok tehlikeli bir gelişmedir.

Medya tanımlamasına şimdilerde 
internet gazeteciliği de eklendi. Bu 
mecra için ne düşünüyorsunuz?

Eleştirmenler genel olarak internet ve 
özelde online gazetecilik için işler bir öz-de-
netim sisteminin geliştirilmesi konusuna 
şüpheyle yaklaşmaktadır. O kadar fazla 
sayıda ve çeşitlilikte haber sitesi vardır ki, 
profesyonel pratik ve değerler konusunda 
bir ortaklık sağlamak imkânsız görünmek-
tedir. Ayrıca gazetecilik, özellikle online 
gazetecilik, sınırları çizilmiş ve açıkça 
belirlenmiş bir meslek değildir. Bununla 
birlikte öz-denetim gerçekleştirilmesi ne 
kadar güç olursa olsun, online gazetecilik 
standartlarının belirlenmesi ve ilkelere uy-

gun davranılabilmesi için tek yoldur. Online 
medya, etik ilkeler oluşturmalı ve bunları 
duyurmalıdır. Bu şekilde, gelişerek profes-
yonelleşecek ve kendine uygun bir “online 
etiği” uygulamaya koyabilecektir.

Muhabirlerin mesleki anısı çoktur 
da köşe yazarlarının da vardır mutlaka. 
Anlatmak ister misiniz?

2006 yılında “Dinler Arası Diyalog 
Hainliği” başlığı taşıyan yazıyı köşemde 
yayınlamıştım. Bu köşe yazımda; “....Dinler 
Arası Diyalog” hareketini başlatan cemaa-
tin gazetesi, sessiz ve derinden, bu Milletin 
inancı ve değerleri ile alay ediyor. Bu cema-
atin bir kuruluşu olan ve başında “Türkiye” 
adı bulunan bir vakıf Amerika’ya gidiyor. 
ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi için 
organizasyon yapıyor. Dinler Arası Diyalog 
hareketi başlatan sözüm’ona ‘Hoca’ kılıklı 
‘tasmalı’nın cemaati Türkiye’nin temelini 
dinamitliyor....” görüşlerine yer vermiştim. 
Bu makalem “Nefsimize Zor Gelen Yazılar” 
isimli kitabımda da yer aldı.

Bu makalemin yayınlanmasından 
10 gün sonra, Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nca bir tebligat aldım. 
Yapılan tebligat sonrasında Ankara 
Cumhuriyet Savcısı’na gittim. 
Savcının bu köşe yazım ile ilgili 
sorularına maruz kaldım. “Bu 
makalede hangi cemaati kastettiniz?”, 
“Hoca kılıklı kişi ile kimi kastettiniz?”, 
“Hoca kılıklı tasmalı cemaatin adı 
nedir?” sorularına cevap vermem 
istenildi.

Cumhuriyet Savcısı’nın sorularına 
samimiyetle cevap verdim. Dinimin 
elhamdülillah “İslam” olduğunu, bu 
cemaatin defalarca; “Lailahe İllallah” 
denilmesinin yeterli olduğunu, “Muham-
med’in Resulullah” ilave etmenin ayrıntı 
olduğunu vurguladığını, bu cemaatin 
liderinin Dinler Arası Diyalog sloganı ile 
ödüller aldığını, Vatikan’a davet edildiği-
ni, ödüller aldığını, boynundaki tasmanın 
AB(D)’ye ait olduğunu belirttim. Cumhu-
riyet Savcısı’nın “çizmeyi aşıyorsun, ayıp, 
günaha giriyorsun” uyarılarına hiç aldırış 
etmedim. Bunun şahsi görüşü olduğunu, 
bu uyarılardan sonra kendisinin zaten 

taraflı ve bu cemaatin mensubu olduğunu 
belirterek, bu kovuşturmanın adil olmadığı-
nı ve değişmesi gerektiğini belirttim. 

Esas sorunlar bu sorgulama sonrasında 
başladı. Ankara Kızılay’da bulunan büroma 
yerleştirilen dinleme cihazları ve kamera-
lar, telefon dinlemeleri ardı ardına geldi. 
Büroma bırakılan; ne olduğu belli olmayan 
yayınları ve haritaları dikkatim sayesinde, 
işhanı görevlileri ile birlikte tutanak altına 
alarak ve büromdan çıkartarak imha ettim. 
Bilirkişilik yaptığım Ankara Adli Yargısında, 
köşe yazımdan dolayı “cemaat düşmanı” 
ilan edildim. Bu psikolojik baskıdan, devle-
tin Paralel Devlet Yapısı mücadelesi sonrası 
kurtulabildim. Bir köşe yazısının nelere mal 
olabileceğini bu yaşadıklarımla öğrendim. 
Elbette yazdıkları ile ömrünün büyük bö-
lümünü cezaevlerinde geçiren, büyük çile 
çeken kalem sahipleri yanında, bu küçücük 
bir zorluk,  ama kalemin nelere mal’oldu-
ğunu anlatmak açısından oldukça önemli 
olduğunu vurgulamak için anlattım.
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Selçuk Üniversitesi Medya Takip 
Sorumlusu–Haber Editörü Adem 
Serin, gazeteciliğe başlama serü-

ven ve mesleki deneyimleriyle ilgili açıkla-
malarda bulundu. Selçuk Üniversitesi İleti-
şim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 
Bölümü’nden mezun olan ve üniversite 
yıllarında sektöre giriş yapan Serin, sektör-
de farklı kurum ve birimlerde görevler aldı. 
Gazeteciliğin önemli bir meslek olduğunu 
ancak bu mesleği yaparken insanlarla içiçe 
olmak gerektiğini dile getiren Serin, “Bu 
mesleği layıkıyla yerine getirebilmek için 
topluma karışmak, insanlarla iç içe olmak 
gerek. İnsanların dertleriyle dertlenmek 
gerek. Aksi takdirde sadece internet üzerin-
den gazetecilik asla yapılamaz” dedi. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

Konya’nın Hadim ilçesine bağlı, geçmiş-
te kasaba statüsüne sahip iken Büyükşehir 
Yasasıyla birlikte mahalle statüsüne geçen 
Gezlevi Mahallesi doğumluyum. İlk ve 
ortaöğrenimi Gezlevi Mahallesinde tamam-
ladım. 2000 yılında Selçuk Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Si-
nema bölümünü kazandım. Bir yıl İngilizce 
hazırlık eğitimi aldıktan sonra lisans eğitimi 
başladı ve 2005 yılında mezun oldum. 2009 
yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabi-
lim Dalında başladığım yüksek lisansı 2011 
yılında tamamladım. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü-
ne başladığım 2001 yılında Üniversite 
Televizyonunda (ÜNTV) meslek hayatına 
ilk adımı atmış oldum. Bir an önce mesleği 
öğrenme heyecanı vardı çünkü kazandığım 
bu bölüm, lise yıllarından itibaren haya-
limdeki alandı. Vakit kaybetmemek adına 
birinci sınıftan itibaren iş hayatına atıldım. 
Kimilerine göre çok erken. Ancak benim 
için kimilerinin değil, kendi düşüncelerim, 
hedeflerim öncelikli olmuştur her daim. Bu 
kararımın ne kadar yerinde bir adım oldu-
ğunu yıllar içinde teyit etmiş oldum. Bir ta-
raftan teorik bilgiler ediniyor diğer taraftan 
bu bilgileri pratikle pekiştiriyordum. 4 yılın 
sonunda, mezuniyet belgesini aldığımda iş 
arayan değil, çalışan bir bireydim. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik veya medya sektörü, sürekli 
kendini güncelleyen, yenilen bir alan. Me-
raklı olanların görev alıp yükselebileceği 

bir sektör. Hayata dair, insanlara dair, iş 
dünyasına, eğitime, siyasete, teknolojiye 
ilgi duymayanların uzun soluklu sürdüre-
bileceği bir alan değil. Bu mesleği layıkıyla 
yerine getirebilmek için topluma karışmak, 
insanlarla iç içe olmak gerek. İnsanların 
dertleriyle dertlenmek gerek. Aksi takdir-
de sadece internet üzerinden gazetecilik 
asla yapılamaz. Teorik bilgiyle donanmak 
elbette mühim lakin bu bilgiyi reel dünya 
ile bütünleştirebilmek maharet. 

Gazetecilik anlamında ne tür 
çalışmalar yaptınız? Hangi kurum ve 
kademelerde görevlerde bulundunuz?

Medya sektörüyle tanışmama, Sel-
çuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, 
Televizyon ve Sinema bölümüne başladı-
ğım 2001 yılında Üniversite Televizyonu 
(ÜNTV) vesile oldu. Kurumun yayın bölü-
münde kameraman, reji bölümünde VTR 
operatörü, KJ operatörü, resim seçici ve 
yönetmen olarak 3 yıl çalıştıktan sonra yine 
aynı kurumun haber merkezine geçiş yap-
tım. Bu birimde de yaklaşık bir yıl muhabir 
ve kameraman olarak çalıştım. 

Daha sonra KONTV’de 10 yıl boyunca 
muhabir, kameraman, editör, istihbarat 
şefliği yaptım. Ardından bir buçuk yıl Yeni 
Meram Gazetesinde muhabir olarak çalış-
tım. Konya Şeker Basın ve Halkla İlişkiler 
Biriminde de 4 yıl kameramanlık görevini 
yürüttüm. 2020 yılında başladığım Selçuk 
Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatör-
lüğündeki Medya Takip Sorumlusu, Haber 
Editörlüğü görev halen devam etmektedir. 

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Toplumun gözü, kulağı olmak ifadesi 
gazeteciler için biçilmiş kaftandır. Sokak 
aralarında, caddelerde, gecekondularda, 
lüks villalarda yaşayan insanların sorunla-
rını dile getirebilmek, onlar adına gündem 
oluşturmaktır gazetecilik. İşçilerin, öğren-
cilerin, öğretmenlerin, işletme sahibinin 
sesini duyurabilmektir gazetecilik. Yerin 
yüzlerce metre altında saatlerce çalışan 
maden işçisinin sorunlarını yeryüzüne taşı-
yabilmek, karar vericilerin önüne koyabil-
mektir gazetecilik. Evine ekmek götürebil-
mek için, karnını doyurabilmek için çöpten 
yiyecek toplayan, kağıt toplayan garibanlara 
mikrofon uzatıp, sıcak çorba ikram etmeyi 
şiar edinebilmektir gazetecilik. İlerleyen 
yaşına rağmen çalışmak zorunda olan 
amcanın, teyzenin yanına oturup dertleri-
ni dinleyip çözüm arayışına girebilmektir 
gazetecilik. Bu adımları atabilenler gazeteci 
olarak anılır. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Ekonomideki dalgalanmaların etkile-
diği sektörlerden biri de tabi ki medyadır. 
Maliyetlerin artması sektörel sorunları da 
beraberinde getirmektedir. Kağıt, matbaa, 
frekans giderleri gibi. Bu sorunlar, personel 
için aktarılan bütçeden kesintiye gidilerek 
ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Bu, bir 
çözüm değil, aksine probleme problemle 
yaklaşmaktır. 

Bir gazeteci veya yazar olmak için 
ne tür çalışmalar yapılmalı? Ya da hangi 
vasıflara sahip olunmalı? 

Öncelikli sahip olunması gereken vasıf-
lar merak, ilgi, hassasiyet, insani duygular. 
Bireysel çıkarlar uğruna hareket edilme-
meli. Öncelik her zaman toplum, insanlık 
olmalı. Gazeteci çözüm odaklı hareket 
etmeli. Haber metnini oluştururken ‘hangi 
kelimeyi kullanırsam çözüm üretebilirim’ 
mantığıyla hareket etmeli.  Okumalı, araş-
tırmalı, sormalı. Bencillikten uzaklaşmalı, 
farklı fikirlerin zenginlik olduğunu göz ardı 
etmemeli. Kendisi gibi düşünmeyenleri 
düşman ilan etmemeli. ‘Yanlış bilebilirim’ 
demekten çekinmemeli. 

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı 
getirmek nasıl bir duygu? 

Sahip olunan teyit edilmiş doğru bil-
ginin halk ile paylaşılması, gazeteci için 
gurur kaynağıdır. Hareket noktası, insanları 
aydınlatmak olan gazeteci, bir kelime dahi 
öğrettiği zaman onur duyandır. Yaşadığı 

GAZETECI INSANLARLA 
IÇIÇE OLMAK ZORUNDA

Selçuk Üniversitesi Medya Takip Sorumlusu–Haber Editörü Adem Serin, “Bu mesleği layıkıyla 
yerine getirebilmek için topluma karışmak, insanlarla iç içe olmak gerek. İnsanların dertleriyle 

dertlenmek gerek. Aksi takdirde sadece internet üzerinden gazetecilik asla yapılamaz” dedi

ADEM SERİN

coğrafyanın, ilçenin, şehrin, ülkenin daha 
refah, daha temiz bir hüviyete bürünme-
sine öncülük edebilen gazeteci elbette bu 
fikirleriyle gurur duymalı. 

Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Ülkelerin gerek sosyal alanda, gerek-
se ekonomi alanında gelişebilmesinde 
gazetecinin rolü yadsınamaz. Önemli olan, 
karar vericileri doğruya yönlendirebilmek-
tir. Halkın bilgiye erişebilmesini kolaylaş-
tırıyorsa gazeteci, işte o zaman görevini 
hakkıyla yerine getirebilmiştir. İhtiyaç 
sahiplerine uzanacak yardım eline köprü 
olabiliyorsa gazeteci, işte o zaman ülkesine 
katkı sağlamış olur. Sorunlara, yol gösterici 
sıfatıyla yaklaşıldığı takdirde bilginin önemi 
artar. Önemli olan kamuoyuna doğru bilgiyi 
aktarabilmektir.  

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını 
nasıl değerlendirirsiniz? 

Gazetecilik, her daim geçerliliğini, öne-
mini koruyacaktır. Teknolojideki değişimler, 
tercihlere yön verebilir. Ancak gazetecilik 
hiçbir zaman değerini yitirmez. Gençle-
rin sosyal medyaya yönelmesi tek başına, 
hedef kitlenin daralacağı anlamına gelmez. 
Önemli olan hedef kitleyi koruyabilmekte, 
büyütebilmektedir. Bunun için çağa ayak 
uydurabilmek gerekmektedir. Bunun için 
fikir dünyalarının yenilikçi olması şartı ön 
plana çıkmaktadır. 

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme 
gibi bir görevinin olduğunu düşünür 
müsünüz? Bu açıdan bakılınca Konya 
ve Türkiye’deki medya sektörü ve 
kalemleri millilik konusunda nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Gazetecinin öncelikli görevi toplumu 
doğruya yönlendirmek olmalı. Yanlışa, hata-
ya sevk edenlerin milliliğinden bahsetmek 
mümkün değildir. Gazeteci, halkın yanlış 
yapmaması için kalemine sarılmalı. Konya 
ve Türkiye’de milliliği şiar edinen gazeteci 
var elbette. Bu kalemlerin sayısının artması, 
sektörün en büyük temennisi olsa gerek. 

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Gazeteci olmak isteyenlerin araştırma-
yı sevmesi gerek. Okumalı. Çok okumalı. 
Kitap okumaktan, makale okumaktan geri 
durmamalı. Farklı fikirlere saygı duyma-
lı. Amacı, ülkesine hizmet etmek olmalı. 
Toplumsal konularda hassasiyet göstermeli. 
İletişimi güçlü tutmalı. 

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Gazetecilere yer verdiğiniz bu projede 

emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
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malarda bulundu. Selçuk Üniversitesi İleti-
şim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 
Bölümü’nden mezun olan ve üniversite 
yıllarında sektöre giriş yapan Serin, sektör-
de farklı kurum ve birimlerde görevler aldı. 
Gazeteciliğin önemli bir meslek olduğunu 
ancak bu mesleği yaparken insanlarla içiçe 
olmak gerektiğini dile getiren Serin, “Bu 
mesleği layıkıyla yerine getirebilmek için 
topluma karışmak, insanlarla iç içe olmak 
gerek. İnsanların dertleriyle dertlenmek 
gerek. Aksi takdirde sadece internet üzerin-
den gazetecilik asla yapılamaz” dedi. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

Konya’nın Hadim ilçesine bağlı, geçmiş-
te kasaba statüsüne sahip iken Büyükşehir 
Yasasıyla birlikte mahalle statüsüne geçen 
Gezlevi Mahallesi doğumluyum. İlk ve 
ortaöğrenimi Gezlevi Mahallesinde tamam-
ladım. 2000 yılında Selçuk Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Si-
nema bölümünü kazandım. Bir yıl İngilizce 
hazırlık eğitimi aldıktan sonra lisans eğitimi 
başladı ve 2005 yılında mezun oldum. 2009 
yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabi-
lim Dalında başladığım yüksek lisansı 2011 
yılında tamamladım. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü-
ne başladığım 2001 yılında Üniversite 
Televizyonunda (ÜNTV) meslek hayatına 
ilk adımı atmış oldum. Bir an önce mesleği 
öğrenme heyecanı vardı çünkü kazandığım 
bu bölüm, lise yıllarından itibaren haya-
limdeki alandı. Vakit kaybetmemek adına 
birinci sınıftan itibaren iş hayatına atıldım. 
Kimilerine göre çok erken. Ancak benim 
için kimilerinin değil, kendi düşüncelerim, 
hedeflerim öncelikli olmuştur her daim. Bu 
kararımın ne kadar yerinde bir adım oldu-
ğunu yıllar içinde teyit etmiş oldum. Bir ta-
raftan teorik bilgiler ediniyor diğer taraftan 
bu bilgileri pratikle pekiştiriyordum. 4 yılın 
sonunda, mezuniyet belgesini aldığımda iş 
arayan değil, çalışan bir bireydim. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik veya medya sektörü, sürekli 
kendini güncelleyen, yenilen bir alan. Me-
raklı olanların görev alıp yükselebileceği 

bir sektör. Hayata dair, insanlara dair, iş 
dünyasına, eğitime, siyasete, teknolojiye 
ilgi duymayanların uzun soluklu sürdüre-
bileceği bir alan değil. Bu mesleği layıkıyla 
yerine getirebilmek için topluma karışmak, 
insanlarla iç içe olmak gerek. İnsanların 
dertleriyle dertlenmek gerek. Aksi takdir-
de sadece internet üzerinden gazetecilik 
asla yapılamaz. Teorik bilgiyle donanmak 
elbette mühim lakin bu bilgiyi reel dünya 
ile bütünleştirebilmek maharet. 

Gazetecilik anlamında ne tür 
çalışmalar yaptınız? Hangi kurum ve 
kademelerde görevlerde bulundunuz?

Medya sektörüyle tanışmama, Sel-
çuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, 
Televizyon ve Sinema bölümüne başladı-
ğım 2001 yılında Üniversite Televizyonu 
(ÜNTV) vesile oldu. Kurumun yayın bölü-
münde kameraman, reji bölümünde VTR 
operatörü, KJ operatörü, resim seçici ve 
yönetmen olarak 3 yıl çalıştıktan sonra yine 
aynı kurumun haber merkezine geçiş yap-
tım. Bu birimde de yaklaşık bir yıl muhabir 
ve kameraman olarak çalıştım. 

Daha sonra KONTV’de 10 yıl boyunca 
muhabir, kameraman, editör, istihbarat 
şefliği yaptım. Ardından bir buçuk yıl Yeni 
Meram Gazetesinde muhabir olarak çalış-
tım. Konya Şeker Basın ve Halkla İlişkiler 
Biriminde de 4 yıl kameramanlık görevini 
yürüttüm. 2020 yılında başladığım Selçuk 
Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatör-
lüğündeki Medya Takip Sorumlusu, Haber 
Editörlüğü görev halen devam etmektedir. 

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Toplumun gözü, kulağı olmak ifadesi 
gazeteciler için biçilmiş kaftandır. Sokak 
aralarında, caddelerde, gecekondularda, 
lüks villalarda yaşayan insanların sorunla-
rını dile getirebilmek, onlar adına gündem 
oluşturmaktır gazetecilik. İşçilerin, öğren-
cilerin, öğretmenlerin, işletme sahibinin 
sesini duyurabilmektir gazetecilik. Yerin 
yüzlerce metre altında saatlerce çalışan 
maden işçisinin sorunlarını yeryüzüne taşı-
yabilmek, karar vericilerin önüne koyabil-
mektir gazetecilik. Evine ekmek götürebil-
mek için, karnını doyurabilmek için çöpten 
yiyecek toplayan, kağıt toplayan garibanlara 
mikrofon uzatıp, sıcak çorba ikram etmeyi 
şiar edinebilmektir gazetecilik. İlerleyen 
yaşına rağmen çalışmak zorunda olan 
amcanın, teyzenin yanına oturup dertleri-
ni dinleyip çözüm arayışına girebilmektir 
gazetecilik. Bu adımları atabilenler gazeteci 
olarak anılır. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Ekonomideki dalgalanmaların etkile-
diği sektörlerden biri de tabi ki medyadır. 
Maliyetlerin artması sektörel sorunları da 
beraberinde getirmektedir. Kağıt, matbaa, 
frekans giderleri gibi. Bu sorunlar, personel 
için aktarılan bütçeden kesintiye gidilerek 
ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Bu, bir 
çözüm değil, aksine probleme problemle 
yaklaşmaktır. 

Bir gazeteci veya yazar olmak için 
ne tür çalışmalar yapılmalı? Ya da hangi 
vasıflara sahip olunmalı? 

Öncelikli sahip olunması gereken vasıf-
lar merak, ilgi, hassasiyet, insani duygular. 
Bireysel çıkarlar uğruna hareket edilme-
meli. Öncelik her zaman toplum, insanlık 
olmalı. Gazeteci çözüm odaklı hareket 
etmeli. Haber metnini oluştururken ‘hangi 
kelimeyi kullanırsam çözüm üretebilirim’ 
mantığıyla hareket etmeli.  Okumalı, araş-
tırmalı, sormalı. Bencillikten uzaklaşmalı, 
farklı fikirlerin zenginlik olduğunu göz ardı 
etmemeli. Kendisi gibi düşünmeyenleri 
düşman ilan etmemeli. ‘Yanlış bilebilirim’ 
demekten çekinmemeli. 

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı 
getirmek nasıl bir duygu? 

Sahip olunan teyit edilmiş doğru bil-
ginin halk ile paylaşılması, gazeteci için 
gurur kaynağıdır. Hareket noktası, insanları 
aydınlatmak olan gazeteci, bir kelime dahi 
öğrettiği zaman onur duyandır. Yaşadığı 

GAZETECI INSANLARLA 
IÇIÇE OLMAK ZORUNDA

Selçuk Üniversitesi Medya Takip Sorumlusu–Haber Editörü Adem Serin, “Bu mesleği layıkıyla 
yerine getirebilmek için topluma karışmak, insanlarla iç içe olmak gerek. İnsanların dertleriyle 

dertlenmek gerek. Aksi takdirde sadece internet üzerinden gazetecilik asla yapılamaz” dedi

ADEM SERİN

coğrafyanın, ilçenin, şehrin, ülkenin daha 
refah, daha temiz bir hüviyete bürünme-
sine öncülük edebilen gazeteci elbette bu 
fikirleriyle gurur duymalı. 

Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Ülkelerin gerek sosyal alanda, gerek-
se ekonomi alanında gelişebilmesinde 
gazetecinin rolü yadsınamaz. Önemli olan, 
karar vericileri doğruya yönlendirebilmek-
tir. Halkın bilgiye erişebilmesini kolaylaş-
tırıyorsa gazeteci, işte o zaman görevini 
hakkıyla yerine getirebilmiştir. İhtiyaç 
sahiplerine uzanacak yardım eline köprü 
olabiliyorsa gazeteci, işte o zaman ülkesine 
katkı sağlamış olur. Sorunlara, yol gösterici 
sıfatıyla yaklaşıldığı takdirde bilginin önemi 
artar. Önemli olan kamuoyuna doğru bilgiyi 
aktarabilmektir.  

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını 
nasıl değerlendirirsiniz? 

Gazetecilik, her daim geçerliliğini, öne-
mini koruyacaktır. Teknolojideki değişimler, 
tercihlere yön verebilir. Ancak gazetecilik 
hiçbir zaman değerini yitirmez. Gençle-
rin sosyal medyaya yönelmesi tek başına, 
hedef kitlenin daralacağı anlamına gelmez. 
Önemli olan hedef kitleyi koruyabilmekte, 
büyütebilmektedir. Bunun için çağa ayak 
uydurabilmek gerekmektedir. Bunun için 
fikir dünyalarının yenilikçi olması şartı ön 
plana çıkmaktadır. 

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme 
gibi bir görevinin olduğunu düşünür 
müsünüz? Bu açıdan bakılınca Konya 
ve Türkiye’deki medya sektörü ve 
kalemleri millilik konusunda nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Gazetecinin öncelikli görevi toplumu 
doğruya yönlendirmek olmalı. Yanlışa, hata-
ya sevk edenlerin milliliğinden bahsetmek 
mümkün değildir. Gazeteci, halkın yanlış 
yapmaması için kalemine sarılmalı. Konya 
ve Türkiye’de milliliği şiar edinen gazeteci 
var elbette. Bu kalemlerin sayısının artması, 
sektörün en büyük temennisi olsa gerek. 

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Gazeteci olmak isteyenlerin araştırma-
yı sevmesi gerek. Okumalı. Çok okumalı. 
Kitap okumaktan, makale okumaktan geri 
durmamalı. Farklı fikirlere saygı duyma-
lı. Amacı, ülkesine hizmet etmek olmalı. 
Toplumsal konularda hassasiyet göstermeli. 
İletişimi güçlü tutmalı. 

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Gazetecilere yer verdiğiniz bu projede 

emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
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Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Ozan Çetiner, gazetecilik yaptığı 
dönemleri anlattı. Gazeteciliğin daha 

önce çok daha iyi yerlerde olduğunu belirten Çe-
tiner, “Sadece TRT’nin olduğu bir TV yayıncılığı, 
Anadolu Ajansı, Hürriyet Haber Ajansı gibi ajans-
ların dışında hem yerelde hem de ulusal basında 
gazetecilik çok değerliydi. Editoryal bağımsızlık 
neredeyse zirvedeydi” dedi. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
16 Ocak 1966 tarihinde Denizli ili Sarayköy 

ilçesinde doğmuşum. Babamın görevi sebebi ile 
eğitim hayatım Mardin, Sivas, Tunceli ve Balıkesir 
illerinde devam etti. 1983 yılında Selçuk Üniver-
sitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans 
eğitimine başladım. Daha sonra Anadolu Üniver-
sitesi İşletme Fakültesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ana 
bilim dalında Yüksek Lisans yaptım. Halen Gençlik 
ve Spor Bakanlığı Trabzon İl Müdürü olarak görev 
yapmaktayım.

Gazeteciliğe nasıl başladınız? 
Selçuk Üniversitesinde lisans eğitimine başla-

mamla birlikte 1984 yılında Konya Postası Gaze-
tesinde çalışmaya başladım. Rahmetli İbrahim Sur 
abimin yanında ve yine rahmetli Mustafa Ataman 
amcamızın başyazarlığının gölgesinde muhabirliğe 
başladım. Daha sonra Spor Sorumluluğu ve Yazı 
İşleri Müdürlüğü yaptım.

Gazetecilikten sonra kurumlarda ne tür 
görevlerde bulundunuz?

Gazetecilik mesleğinden sonra, Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğü ve Bakanlığında, Memur, 

Şef, İlçe ve Şube Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürü, Kayak, Yüzme, Bilardo, Hentbol ve Hava 
Sporları Federasyonları Genel Sekreterliği, Spor 
Faaliyetleri ve Uluslararası Organizasyonlar Daire 
Başkanlıkları görevlerinde bulundum. Halen 
Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini 
yürütüyorum.

Sizin döneminizle bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi nasıl 
görünüyor?

Sadece TRT’nin olduğu bir TV yayıncılığı, 
Anadolu Ajansı, Hürriyet Haber Ajansı gibi ajans-
ların dışında hem yerelde hem de ulusal basında 
gazetecilik çok değerliydi. Editoryal bağımsızlık 
neredeyse zirvedeydi. Özellikle Konya’da 5 adet 
gazete vardı ve günlük bayi satışları 6 ila 8 bin 
arasında değişirdi. Mesela biz Konya Postası olarak 
2 defa ikinci baskı yaptık. Özetle gazetecilik saygın 
bir meslek ve gazeteler değerli bir kuruluştu.

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
Gazetecilik, her gün yeni bir dünya inşa et-

meye çalışan ve günün sonunda bunu başaran bir 
mesleğin adıdır. Halkın haber alma hakkını onlar 
adına sağlayan ve kamu görevlilerini ve kurum-
larını denetleyen bir meslektir gazetecilik. Ve bu 
görevi yerine getirebilmek için sürekli sorgulayan 
ve muhalif duruş sergilemek durumunda kalan 
insanlardır gazeteciler.

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu mu?
Duymamak mümkün değil. Gazetecilik 

dünyanın en güzel mesleğidir.  Ama bugünün 
şartlarında gazeteci kalabilmek ve hayatını idame 
ettirebilmek çok zordur.

Basılı gazetecilik ile internet gazeteciliğini 
mukayese edebilir misiniz?

Gazetecilik gazeteciliktir. Sonuçta yazdığınız 
haberi kamuoyuna okutabilmek ve onları bilgi 
sahibi etmeniz beklenir bu meslekte. Bu duyurma 
eyleminin hangi mecrada yapıldığı çok önemli 
değildir. Değişen tek şey haberi yazarken kullandı-
ğınız zaman kalıplarının farklı olmasıdır. 

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir anınız 
var mı?

Konya’da bir süre annesi ve dayısı tarafından 
kayıp olarak aranan bir kız çocuğunun katilinin 
dayısının çıkması ve bu dayının cinayetini bizim 
gazetemizin okul köşesi için hazırladığı kısa bir 
öyküde anlatması en önemli anımdır. Zira katil 
bizim bu yazıyı fark etmemiz üzerine yakalandı ve 
itiraf etti.

Mesleği ne zaman ve hangi gerekçeyle 
bıraktınız?

1987 yılında fiili gazetecilik görevinden 
ayrıldım. Ben mesleği bırakmayı düşünmüyordum 
ama bir kamu kuruluşundan gelen Basın Müşa-
virliği teklifini, başka bir kamu kurumundan kadro 
alarak değerlendirmek isterken Devlet Memuru 
oldum ve bırakmak durumunda kaldım. Buna 
rağmen 34 yıldır sürdürmekte olduğum memuri-
yet hayatımda yine gazetecilikten uzaklaşmadan 
çalışmalar yapma şansına eriştim. Basın ve Halkla 
İlişkiler Müdürü olarak Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü kurumsal yayını GENÇLİK VE SPOR 
2000 dergisini, ülkemizin ilk spor haber portalı 
olan SPORUM.GOV.TR gibi çalışmalar yaptım.

GAZETECILIK DÜNYANIN 
EN GÜZEL MESLEĞIDIR 

1980’li yıllarda Konya Postası gazetesinde spor şefliği ve yazı işleri 
müdürlüğü yapan Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Ozan Çetiner, gazeteciliğin 

dünyanın en güzel mesleği olduğuna vurgu yaptı 

OZAN ÇETİNER

Konya’dan kalkıp yüksek tahsil 
görmeye gittiği İstanbul’da 
gazeteci olup yaygın basın 

kuruluşlarında kalem oynatan Yusuf Ziya 
Belviranlı, meslek hayatını dergimize 
özetledi.

FİTİLLERİ ATEŞLEMİŞİZ 

Merhaba hemşehrilerim.
Fakîr, sürekli basın kartı sahibi ga-

zeteci Yusuf Ziya Belviranlı… Türkiye 
gazetesinde yıllarca birlikte çalıştığımız 
Sadık Gökçe kardeşim rica etti, o sebeple 
bunları yazdım.

1951 yılı ekim ayında, kaşıkçı Belvi-
ranlılardan Yusuf efendinin oğlu olarak 
doğmuşum. Hâkimiyeti Milliye ilkoku-
lundan sonra Konya İmam Hatip Lisesini 
bitirip yüksek tahsil için İstanbul’a gittim. 
Gidiş o gidiş… Yüksek İslam Enstitüsü, 
İÜİF Gazetecilik Enstitüsü ve İktisat fa-
kültesinde okurken gazetecilik mesleğine 
başladım. Bugün, Türkiye, Ortadoğu, Sa-
bah, Hergün, Akit-Vakit gazetelerinde ça-
lıştım. Emekli olduktan sonra da çalışmaya 
devam ettim; yani çift dikişlilerdenim.

Mevlânâ’nın, “Herkesin bakmadığı 
yerden bak dünyaya” sözü gazetecilik 
mesleğinde doğruluk ilkesinden sonra 
ikinci prensibim oldu; adeta “militan 
gazetecilik” yaptım. Önümüze konan ha-
berleri değerlendirirken “bu kime yarar?” 
sorusunu sordum ve kim olursa olsun –en 
yakınım da olsa, ülküdaşım-partidaşım da 
olsa- doğrudan yana oldum; olayları kim-
senin yaklaşmadığı açıdan değerlendirdim. 
O dönemde çalıştığım Türkiye gazetesinde 
kullanılmasını sağladığım “MHP yöne-
ticilerine beraat” sürmanşetidir. Sağcı 

olarak bilinen Tercüman gazetesi dahi 
“Ohh olsun, iyi olmuş” dercesine Cum-
huriyet gazetesi ile aynı, “Türkeş’e 11 yıl 
hapis” başlığı ile çıkarken kullandığımız 
başlık, 12 Eylül darbecilerinin hükmünün 
sürdüğü o yıllarda epeyce cesaret isteyen 
bir işti. Bu manşet büyük ses getirmiş, 
gazetenin yayınlandığı gün telefonları-
mız kilitlenmiş, bu arada epeyce de tiraj 
kazanmıştık.

“Militan gazetecilik” tavrımızın bir 
örneği de 28 Şubat sürecinde köküne 
kibrit suyu dökülmek istenmesine karşı 
geliştirdiğimiz yayındı. Bunlar, o dönemde 
Vakit gazetesindeki yayınlardır. Rahmetli 
arkadaşım Hasan Karakaya’ya yazdığım 
mektuplarla İmam-hatiplerin kapatılması-
nı engellemek için “Okulumu istiyorum” 
imza kampanyası, akabinde yüzbinlerce 
insanın katıldığı 12 Mayıs 1997’deki 
meşhur Sultanahmet mitingi… (Militanlık, 
içimizde yer etmiş ki bu ve benzerlerine 
önayak olmuş, fitiller ateşlemişiz. İyi de 
etmişiz.)

Hasbelkader, gazetecilik mesleğine 
yanımızda başlayanlara “fırlama tabiatlı, 
ancak dürüst ahlaklı” olmalarını tavsiye 
ettik. Mevlânâ’nın yukarıda zikrettiğimiz 
sözünü unutmamalarını söyledik. Bir de 
“Bakmasını bilirsen sen de görürsün; 
değilse gözlerinin önünden geçeeeeee-
eer gider” dedik. Bu sözü, “trene bakar 
gibi….” deyiminin terbiyeli olanı şeklinde 
kabul ediniz, lütfen.

Daha ne yazayım? Gazetelerin “mut-
fak” tabir ettiğimiz yazı işleri servisinde 
yaşadıklarımızı anlatmaya kalksak sayfalar 
yetmez. Kendimizi övmek de istemeyiz ve 
buna karşıyız. 

Fî emânillah…

 ADETA 
MILITAN 

GAZETECILIK 
YAPTIM

Gazetecilik yıllarına dair açıklamalarda 
bulunan Yusuf Ziya Belviranlı, 

“Mevlânâ’nın, “Herkesin bakmadığı 
yerden bak dünyaya” sözü gazetecilik 
mesleğinde doğruluk ilkesinden sonra 
ikinci prensibim oldu; adeta “militan 

gazetecilik” yaptım” dedi

YUSUF ZİYA BELVİRANLI
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Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Ozan Çetiner, gazetecilik yaptığı 
dönemleri anlattı. Gazeteciliğin daha 

önce çok daha iyi yerlerde olduğunu belirten Çe-
tiner, “Sadece TRT’nin olduğu bir TV yayıncılığı, 
Anadolu Ajansı, Hürriyet Haber Ajansı gibi ajans-
ların dışında hem yerelde hem de ulusal basında 
gazetecilik çok değerliydi. Editoryal bağımsızlık 
neredeyse zirvedeydi” dedi. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
16 Ocak 1966 tarihinde Denizli ili Sarayköy 

ilçesinde doğmuşum. Babamın görevi sebebi ile 
eğitim hayatım Mardin, Sivas, Tunceli ve Balıkesir 
illerinde devam etti. 1983 yılında Selçuk Üniver-
sitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans 
eğitimine başladım. Daha sonra Anadolu Üniver-
sitesi İşletme Fakültesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ana 
bilim dalında Yüksek Lisans yaptım. Halen Gençlik 
ve Spor Bakanlığı Trabzon İl Müdürü olarak görev 
yapmaktayım.

Gazeteciliğe nasıl başladınız? 
Selçuk Üniversitesinde lisans eğitimine başla-

mamla birlikte 1984 yılında Konya Postası Gaze-
tesinde çalışmaya başladım. Rahmetli İbrahim Sur 
abimin yanında ve yine rahmetli Mustafa Ataman 
amcamızın başyazarlığının gölgesinde muhabirliğe 
başladım. Daha sonra Spor Sorumluluğu ve Yazı 
İşleri Müdürlüğü yaptım.

Gazetecilikten sonra kurumlarda ne tür 
görevlerde bulundunuz?

Gazetecilik mesleğinden sonra, Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğü ve Bakanlığında, Memur, 

Şef, İlçe ve Şube Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürü, Kayak, Yüzme, Bilardo, Hentbol ve Hava 
Sporları Federasyonları Genel Sekreterliği, Spor 
Faaliyetleri ve Uluslararası Organizasyonlar Daire 
Başkanlıkları görevlerinde bulundum. Halen 
Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini 
yürütüyorum.

Sizin döneminizle bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi nasıl 
görünüyor?

Sadece TRT’nin olduğu bir TV yayıncılığı, 
Anadolu Ajansı, Hürriyet Haber Ajansı gibi ajans-
ların dışında hem yerelde hem de ulusal basında 
gazetecilik çok değerliydi. Editoryal bağımsızlık 
neredeyse zirvedeydi. Özellikle Konya’da 5 adet 
gazete vardı ve günlük bayi satışları 6 ila 8 bin 
arasında değişirdi. Mesela biz Konya Postası olarak 
2 defa ikinci baskı yaptık. Özetle gazetecilik saygın 
bir meslek ve gazeteler değerli bir kuruluştu.

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
Gazetecilik, her gün yeni bir dünya inşa et-

meye çalışan ve günün sonunda bunu başaran bir 
mesleğin adıdır. Halkın haber alma hakkını onlar 
adına sağlayan ve kamu görevlilerini ve kurum-
larını denetleyen bir meslektir gazetecilik. Ve bu 
görevi yerine getirebilmek için sürekli sorgulayan 
ve muhalif duruş sergilemek durumunda kalan 
insanlardır gazeteciler.

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu mu?
Duymamak mümkün değil. Gazetecilik 

dünyanın en güzel mesleğidir.  Ama bugünün 
şartlarında gazeteci kalabilmek ve hayatını idame 
ettirebilmek çok zordur.

Basılı gazetecilik ile internet gazeteciliğini 
mukayese edebilir misiniz?

Gazetecilik gazeteciliktir. Sonuçta yazdığınız 
haberi kamuoyuna okutabilmek ve onları bilgi 
sahibi etmeniz beklenir bu meslekte. Bu duyurma 
eyleminin hangi mecrada yapıldığı çok önemli 
değildir. Değişen tek şey haberi yazarken kullandı-
ğınız zaman kalıplarının farklı olmasıdır. 

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir anınız 
var mı?

Konya’da bir süre annesi ve dayısı tarafından 
kayıp olarak aranan bir kız çocuğunun katilinin 
dayısının çıkması ve bu dayının cinayetini bizim 
gazetemizin okul köşesi için hazırladığı kısa bir 
öyküde anlatması en önemli anımdır. Zira katil 
bizim bu yazıyı fark etmemiz üzerine yakalandı ve 
itiraf etti.

Mesleği ne zaman ve hangi gerekçeyle 
bıraktınız?

1987 yılında fiili gazetecilik görevinden 
ayrıldım. Ben mesleği bırakmayı düşünmüyordum 
ama bir kamu kuruluşundan gelen Basın Müşa-
virliği teklifini, başka bir kamu kurumundan kadro 
alarak değerlendirmek isterken Devlet Memuru 
oldum ve bırakmak durumunda kaldım. Buna 
rağmen 34 yıldır sürdürmekte olduğum memuri-
yet hayatımda yine gazetecilikten uzaklaşmadan 
çalışmalar yapma şansına eriştim. Basın ve Halkla 
İlişkiler Müdürü olarak Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü kurumsal yayını GENÇLİK VE SPOR 
2000 dergisini, ülkemizin ilk spor haber portalı 
olan SPORUM.GOV.TR gibi çalışmalar yaptım.

GAZETECILIK DÜNYANIN 
EN GÜZEL MESLEĞIDIR 

1980’li yıllarda Konya Postası gazetesinde spor şefliği ve yazı işleri 
müdürlüğü yapan Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Ozan Çetiner, gazeteciliğin 

dünyanın en güzel mesleği olduğuna vurgu yaptı 

OZAN ÇETİNER

Konya’dan kalkıp yüksek tahsil 
görmeye gittiği İstanbul’da 
gazeteci olup yaygın basın 

kuruluşlarında kalem oynatan Yusuf Ziya 
Belviranlı, meslek hayatını dergimize 
özetledi.

FİTİLLERİ ATEŞLEMİŞİZ 

Merhaba hemşehrilerim.
Fakîr, sürekli basın kartı sahibi ga-

zeteci Yusuf Ziya Belviranlı… Türkiye 
gazetesinde yıllarca birlikte çalıştığımız 
Sadık Gökçe kardeşim rica etti, o sebeple 
bunları yazdım.

1951 yılı ekim ayında, kaşıkçı Belvi-
ranlılardan Yusuf efendinin oğlu olarak 
doğmuşum. Hâkimiyeti Milliye ilkoku-
lundan sonra Konya İmam Hatip Lisesini 
bitirip yüksek tahsil için İstanbul’a gittim. 
Gidiş o gidiş… Yüksek İslam Enstitüsü, 
İÜİF Gazetecilik Enstitüsü ve İktisat fa-
kültesinde okurken gazetecilik mesleğine 
başladım. Bugün, Türkiye, Ortadoğu, Sa-
bah, Hergün, Akit-Vakit gazetelerinde ça-
lıştım. Emekli olduktan sonra da çalışmaya 
devam ettim; yani çift dikişlilerdenim.

Mevlânâ’nın, “Herkesin bakmadığı 
yerden bak dünyaya” sözü gazetecilik 
mesleğinde doğruluk ilkesinden sonra 
ikinci prensibim oldu; adeta “militan 
gazetecilik” yaptım. Önümüze konan ha-
berleri değerlendirirken “bu kime yarar?” 
sorusunu sordum ve kim olursa olsun –en 
yakınım da olsa, ülküdaşım-partidaşım da 
olsa- doğrudan yana oldum; olayları kim-
senin yaklaşmadığı açıdan değerlendirdim. 
O dönemde çalıştığım Türkiye gazetesinde 
kullanılmasını sağladığım “MHP yöne-
ticilerine beraat” sürmanşetidir. Sağcı 

olarak bilinen Tercüman gazetesi dahi 
“Ohh olsun, iyi olmuş” dercesine Cum-
huriyet gazetesi ile aynı, “Türkeş’e 11 yıl 
hapis” başlığı ile çıkarken kullandığımız 
başlık, 12 Eylül darbecilerinin hükmünün 
sürdüğü o yıllarda epeyce cesaret isteyen 
bir işti. Bu manşet büyük ses getirmiş, 
gazetenin yayınlandığı gün telefonları-
mız kilitlenmiş, bu arada epeyce de tiraj 
kazanmıştık.

“Militan gazetecilik” tavrımızın bir 
örneği de 28 Şubat sürecinde köküne 
kibrit suyu dökülmek istenmesine karşı 
geliştirdiğimiz yayındı. Bunlar, o dönemde 
Vakit gazetesindeki yayınlardır. Rahmetli 
arkadaşım Hasan Karakaya’ya yazdığım 
mektuplarla İmam-hatiplerin kapatılması-
nı engellemek için “Okulumu istiyorum” 
imza kampanyası, akabinde yüzbinlerce 
insanın katıldığı 12 Mayıs 1997’deki 
meşhur Sultanahmet mitingi… (Militanlık, 
içimizde yer etmiş ki bu ve benzerlerine 
önayak olmuş, fitiller ateşlemişiz. İyi de 
etmişiz.)

Hasbelkader, gazetecilik mesleğine 
yanımızda başlayanlara “fırlama tabiatlı, 
ancak dürüst ahlaklı” olmalarını tavsiye 
ettik. Mevlânâ’nın yukarıda zikrettiğimiz 
sözünü unutmamalarını söyledik. Bir de 
“Bakmasını bilirsen sen de görürsün; 
değilse gözlerinin önünden geçeeeeee-
eer gider” dedik. Bu sözü, “trene bakar 
gibi….” deyiminin terbiyeli olanı şeklinde 
kabul ediniz, lütfen.

Daha ne yazayım? Gazetelerin “mut-
fak” tabir ettiğimiz yazı işleri servisinde 
yaşadıklarımızı anlatmaya kalksak sayfalar 
yetmez. Kendimizi övmek de istemeyiz ve 
buna karşıyız. 

Fî emânillah…

 ADETA 
MILITAN 

GAZETECILIK 
YAPTIM

Gazetecilik yıllarına dair açıklamalarda 
bulunan Yusuf Ziya Belviranlı, 

“Mevlânâ’nın, “Herkesin bakmadığı 
yerden bak dünyaya” sözü gazetecilik 
mesleğinde doğruluk ilkesinden sonra 
ikinci prensibim oldu; adeta “militan 

gazetecilik” yaptım” dedi
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Gazeteciliğe dair 
açıklamalarda bulunan 
Seher Önalan, “Bizim 
dönemimizde, ister 

üniversite okuyun, ister 
alaylı olun yine de usta çırak 
ilişkisi muhakkak vardı. Şu 
anda usta çırak ilişkisi yok 

denilebilir” dedi 

USTA ÇIRAK ILIŞKISI KAYBOLDU
1980’li yıllarda Konya basınının bayan 

atom karıncası olan Seher Önalan ile 
Yeni Meram’dan Antalya ve İstanbul’a 

uzanan medya serüveninin konuştuk. Gazetecilik 
yaptığı dönemde usta-çırak ilişkisinin olduğunu 
belirten Önalan, “Okullu olanların da muhakkak 
iyi olduğu alanlar vardı. Ama yine de mesleğe 
sizden önce başlamış ve bu konuda bilgi, birikim 
ve tecrübesi olanlara hürmet, onların deneyimini 
önemseme ve faydalanmak isteği vardı” dedi. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 
Adana’da doğdum. Babamın işi gereği küçük 

yaşta Konya’ya taşındık. Konya’da büyüdüm sayı-
lır. 17 yaşında gazeteciliğe başladım ve üniversite 
eğitimi almadım. 

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Gazeteciliğe, Yeni Meram gazetesinde  

Ekim 1987’de muhabir olarak başladım. Ondan 
öncesinde spor sayfası için bir kaç yazı yazmıştım. 
Sonra gazetenin sahibi Mustafa Yalçın Bahçıvan 
ile tanıştığımızda, spor muhabiri olmayı çok 
istediğimi söyleyince, “Yarın Yazı İşleri Müdürü 
İbrahim Sur’un yanına git” dedi. İbrahim Sur, 
beni yazı işlerinde başlatmak istediğini belirtti. 
Ben de spor servisini çok istememe rağmen itiraz 
etmedim ve yazı işlerinde başladım. Bildiğiniz gibi 
daha sonra da spor servisinde kardeşim Serap 
uzun yıllar çalıştı.

Yerel ve yaygın hangi kurumlarda ne tür 
görevlerde bulundunuz?

Ben Yeni Meram gazetesine başladığım 
dönemde gazetenin yüzde 49’u o yıllarda Türki-
ye’nin en çok satan gazetesi Günaydın’ın sahibi 
Asil Nadir’in idi. Çünkü Asil Nadir Türkiye’de en 
güçlü beş bölge gazetesine ortak olmuştu. Bu 
ortaklık 1992’de sonlanmıştı. O dönemde büyük 
bir yerel gazetede başlamak mesleğe girmek 
açısından iyi bir seçim olmuştu. Beş yıl Yeni Me-
ram’da muhabir olarak çalıştım. Mesleki anlamda 
bildiklerimin yüzde 80’ini orada öğrendim diyebi-
lirim. Orada yıllarca adliye-polis, sağlık, politika ve 
özel haber alanında muhabirlik yaptım. 

Ardından Milliyet gazetesinden teklif gelince, 
1992 yılından Yeni Meram ile yollarımızı ayırdık. 
Milliyet Gazetesi Antalya Temsilcisi ise daha önce 
Yeni Meram’da birlikte çalıştığım ağabeyim İbra-
him Okumamış idi. Bu kez Milliyet Antalya büro-
da muhabir olarak göreve başladım. Sonra evlilik 
sebebiyle İstanbul’a taşındığımda, iki yıl mesleği-
me ara verdim ve sırasıyla, Öncü gazetesi, Tasa-
rım Dergisi, Eğitim Bilim Dergisi’nde muhabirlik 
ve sonra editörlük;  Kocaeli Demokrat gazetesinde 
editörlük, Yeni Şafak gazetesinde önce muhabirlik 
ve istihbarat şef yardımcılığı ve editörlük yaptım. 
Ardından TRT Türk 11 Kahvesi programında 1 

yıl program danışmanlığı yaptım. Kısa bir süre 
ATV’de yayınlanan Deşifre Haber Programı’nda 
muhabirlik yaptım;  ancak televizyonculuğu çok 
sevemedim ve hemen ayrıldım.  2014’te Suriye 
savaşının en yoğun yaşandığı sırada, dönemin en 
çok okunan internet haber sitesi Gazeteport için 
Suriye’ye gittim. Savaş döneminde Şam’a giren 
ilk Türk gazeteci oldum ve orada röportajların yanı 
sıra  gözlemlerimi yazı dizisi haline getirdim.

Bir süre Filistinli Türk İşadamları Derneği’nde 
basın danışmanlığı yaptım. Tekrar yayın hayatına 
başlayan Yeni Yüzyıl gazetesinde editörlük 
yaptım. Gazetenin kapanmasının ardından Farsça 
eğitimine başladım. Şimdi bazen internet haber 
sitelerine Farsça’dan Türkçe’ye haber çeviri-
yorum. Ya da Afganlı ve İranlı mülteciler için 
tercümanlık yapıyorum. Bazen Ortadoğu siyaset 
konusunda araştırma ve analizler yazıyorum. 

Sizin döneminizle bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi nasıl 
görünüyor?

Bizim dönemimizde, ister üniversite okuyun, 
ister alaylı olun yine de usta çırak ilişkisi mu-
hakkak vardı. Okullu olanların da muhakkak 
iyi olduğu alanlar vardı. Ama yine de mesleğe 
sizden önce başlamış ve bu konuda bilgi, birikim 
ve tecrübesi olanlara hürmet, onların deneyimini 
önemseme ve faydalanmak isteği vardı. Şu anda 
usta çırak ilişkisi yok denilebilir. Gerçekten gaze-
teci olmak isteyenler çırak olmayı kabul eder. Eh 
onların sayısı da hayli az. 

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
Gazetecilik her şeyden önce gerçeğin kendi-

sini, insanı ve yaşamı ifade ediyor. Yani şu anda 
gazeteciliğin anlamı, ifade ettiği şey, değerler, 
savundukları ve odaklandıkları noktalar Türki-
ye’de değişse de, deformasyona  uğrasa da benim 
için ifade ettikleri değişmedi; aynı. Gazetecilik 
mesleğindeki bozulma, yozlaşma, değişim ya da  
iyileşme, düzelme artık her ne ise o, toplumun 
alışkanlıklarını, dinamiklerini ve bizzat kendisini, 
kültürü ve gidişatının ipuçlarını da verir.  Böyle 
bakılırsa gazetecilik çok şey ifade eder. Bir toplu-
mun kültürünü, konuşmasını, düşünme biçimini, 
hassasiyetini, insan olma şeklini gazeteciler yap-
tıkları iş ile etkileyebilir, hatta değiştirebilir. 

Basılı gazetecilik ile internet gazeteciliğini 
mukayese edebilir misiniz?

Bunu bir kaç yönden kıyaslamak mümkün. 
Basılı yayın, (gazetecilik anlamında) bir gazeteciyi 
daha çok tatmin ediyor. Elinizde bir belge olarak 
kalabiliyor. İnternet gazeteciliğinde bu yok tabii ki. 
Çalıştığınız kurum (internet gazeteciliği açısından) 
kapandığı an, server’i muhafaza edilmiyorsa ve 
o internet sitesi devam ettirilmiyorsa, yaptığınız 

işler yok oluyor. Ancak bir gazetecinin yaptığı 
işin yayılması, tanınması, bilinmesi tabii iyi ya da 
kötü anlamda, internet gazetesinde daha hızlı. Za-
manlama ile bunu ölçmek istediğinizde, gazeteye 
oranla ulaştığınız insan sayısı daha fazla. Artık ga-
zetenin neredeyse okunmadığı ve yine neredeyse 
her şeyin dijitalleştiği dönemde azımsanmayacak 
bir güç ve hıza sahip. İnternet gazeteciliğinde, 
özellikle haber ve bilgi, yayılma hızıyla doğru 
orantılı olarak tabiri caiz ise bir dakika sonra ‘bayat 
haber’ kategorisine  giriyor ve yerine yenisini 
hemen koyma zorunluluğunuz var. Bu da aslında 
pek çok şeyi anlamadan, değerlendiremeden, 
sindiremeden tüketilmesine sebep oluyor. Ancak 
bunu engellemek pek de mümkün görünmüyor. 
Çünkü haber, internet sitesinden alıntılandıktan 
ve sosyal ağlara düştükten sonra tutabilene aşk 
olsun! İnternetteki sosyal alanlar haberciliği başka 
bir boyuta taşıdı.

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu mu?
Özleyecek kadar mesleğin dışına çıkmadım ki. 

Zaten her zaman mesleğimin içindeyim bırak-
madım. Ama daha ehil ellerde olduğu, mesleki 
normlarının daha kesin ve net olduğu zamanları 
özlediğim oluyor. 

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir anınız 
var mı?

Milliyet gazetesi Antalya bürosunda muhabir 
olarak çalıştığım dönemde, bir bayram günü Erdal 
İnönü’nün Kaş Üçağız’a gideceğini öğrendim. 
Hemen yola düştüm. Tabi Kaş Antalya’ya epey 
uzak. Üçağız da hayli sapa bir yerleşim birimi ve 
oraya öyle istediğiniz zaman otobüs seferi de yok. 
Günün belirli saatlerinde var ve onun da zamanı 
geçmiş. Ben yola çıktım ve belirli bir yere kadar 
otobüsle gittim. Ana yolda bir dinlenme tesisin-
de otobüsten indim. Orada dediler ki, “Buradan 
mutlaka Üçağız’a giden gelen birileri özel aracıyla 
geçer.”  Tesise her gelen araca Üçağız’a gidip 
gitmediklerini sormaya başladım.  Bu arada, 
tesadüfen orada bir karakolda görevli iki polis me-
murunu da gördüm. Üçağız’a giden bir arabaya iki 
saat sonunda rastladım. Dediler sizi araca alalım. 
Mecbur bilmediğim, tanımadığım insanların bu-
lunduğu o otomobile bineceğim. Riskin farkında-
yım. Ben hemen polisi çağırdım, dedim “Ben bu 
araca biniyorum. Plakası bu. Üçağız’a yarım saat 
sonra ulaşacağım. Eğer karakolunuzu yarım saat 
sonra aramazsam,  başıma bir şey gelmiş demek-
tir.” Nitekim Üçağız’a sağ salim ulaştım. Hemen 
polisi bilgilendirdim. Erdal İnönü ve eşini orada 
buldum. Haberimi yaptım. Benden başka hiç bir 
gazeteci yoktu ve haber bir gün sonra gazetede 
birinci sayfada yer almıştı. Ben de bundan dolayı 
o ay prim almıştım. Hakikaten o dönemde şartlar 
zorlayıcı idi. 

USTA ÇIRAK ILIŞKISI KAYBOLDU

alaylı olun yine de usta çırak 

SEHER ÖNALAN
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Gazeteciliğe dair 
açıklamalarda bulunan 
Seher Önalan, “Bizim 
dönemimizde, ister 

üniversite okuyun, ister 
alaylı olun yine de usta çırak 
ilişkisi muhakkak vardı. Şu 
anda usta çırak ilişkisi yok 

denilebilir” dedi 

USTA ÇIRAK ILIŞKISI KAYBOLDU
1980’li yıllarda Konya basınının bayan 

atom karıncası olan Seher Önalan ile 
Yeni Meram’dan Antalya ve İstanbul’a 

uzanan medya serüveninin konuştuk. Gazetecilik 
yaptığı dönemde usta-çırak ilişkisinin olduğunu 
belirten Önalan, “Okullu olanların da muhakkak 
iyi olduğu alanlar vardı. Ama yine de mesleğe 
sizden önce başlamış ve bu konuda bilgi, birikim 
ve tecrübesi olanlara hürmet, onların deneyimini 
önemseme ve faydalanmak isteği vardı” dedi. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 
Adana’da doğdum. Babamın işi gereği küçük 

yaşta Konya’ya taşındık. Konya’da büyüdüm sayı-
lır. 17 yaşında gazeteciliğe başladım ve üniversite 
eğitimi almadım. 

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Gazeteciliğe, Yeni Meram gazetesinde  

Ekim 1987’de muhabir olarak başladım. Ondan 
öncesinde spor sayfası için bir kaç yazı yazmıştım. 
Sonra gazetenin sahibi Mustafa Yalçın Bahçıvan 
ile tanıştığımızda, spor muhabiri olmayı çok 
istediğimi söyleyince, “Yarın Yazı İşleri Müdürü 
İbrahim Sur’un yanına git” dedi. İbrahim Sur, 
beni yazı işlerinde başlatmak istediğini belirtti. 
Ben de spor servisini çok istememe rağmen itiraz 
etmedim ve yazı işlerinde başladım. Bildiğiniz gibi 
daha sonra da spor servisinde kardeşim Serap 
uzun yıllar çalıştı.

Yerel ve yaygın hangi kurumlarda ne tür 
görevlerde bulundunuz?

Ben Yeni Meram gazetesine başladığım 
dönemde gazetenin yüzde 49’u o yıllarda Türki-
ye’nin en çok satan gazetesi Günaydın’ın sahibi 
Asil Nadir’in idi. Çünkü Asil Nadir Türkiye’de en 
güçlü beş bölge gazetesine ortak olmuştu. Bu 
ortaklık 1992’de sonlanmıştı. O dönemde büyük 
bir yerel gazetede başlamak mesleğe girmek 
açısından iyi bir seçim olmuştu. Beş yıl Yeni Me-
ram’da muhabir olarak çalıştım. Mesleki anlamda 
bildiklerimin yüzde 80’ini orada öğrendim diyebi-
lirim. Orada yıllarca adliye-polis, sağlık, politika ve 
özel haber alanında muhabirlik yaptım. 

Ardından Milliyet gazetesinden teklif gelince, 
1992 yılından Yeni Meram ile yollarımızı ayırdık. 
Milliyet Gazetesi Antalya Temsilcisi ise daha önce 
Yeni Meram’da birlikte çalıştığım ağabeyim İbra-
him Okumamış idi. Bu kez Milliyet Antalya büro-
da muhabir olarak göreve başladım. Sonra evlilik 
sebebiyle İstanbul’a taşındığımda, iki yıl mesleği-
me ara verdim ve sırasıyla, Öncü gazetesi, Tasa-
rım Dergisi, Eğitim Bilim Dergisi’nde muhabirlik 
ve sonra editörlük;  Kocaeli Demokrat gazetesinde 
editörlük, Yeni Şafak gazetesinde önce muhabirlik 
ve istihbarat şef yardımcılığı ve editörlük yaptım. 
Ardından TRT Türk 11 Kahvesi programında 1 

yıl program danışmanlığı yaptım. Kısa bir süre 
ATV’de yayınlanan Deşifre Haber Programı’nda 
muhabirlik yaptım;  ancak televizyonculuğu çok 
sevemedim ve hemen ayrıldım.  2014’te Suriye 
savaşının en yoğun yaşandığı sırada, dönemin en 
çok okunan internet haber sitesi Gazeteport için 
Suriye’ye gittim. Savaş döneminde Şam’a giren 
ilk Türk gazeteci oldum ve orada röportajların yanı 
sıra  gözlemlerimi yazı dizisi haline getirdim.

Bir süre Filistinli Türk İşadamları Derneği’nde 
basın danışmanlığı yaptım. Tekrar yayın hayatına 
başlayan Yeni Yüzyıl gazetesinde editörlük 
yaptım. Gazetenin kapanmasının ardından Farsça 
eğitimine başladım. Şimdi bazen internet haber 
sitelerine Farsça’dan Türkçe’ye haber çeviri-
yorum. Ya da Afganlı ve İranlı mülteciler için 
tercümanlık yapıyorum. Bazen Ortadoğu siyaset 
konusunda araştırma ve analizler yazıyorum. 

Sizin döneminizle bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi nasıl 
görünüyor?

Bizim dönemimizde, ister üniversite okuyun, 
ister alaylı olun yine de usta çırak ilişkisi mu-
hakkak vardı. Okullu olanların da muhakkak 
iyi olduğu alanlar vardı. Ama yine de mesleğe 
sizden önce başlamış ve bu konuda bilgi, birikim 
ve tecrübesi olanlara hürmet, onların deneyimini 
önemseme ve faydalanmak isteği vardı. Şu anda 
usta çırak ilişkisi yok denilebilir. Gerçekten gaze-
teci olmak isteyenler çırak olmayı kabul eder. Eh 
onların sayısı da hayli az. 

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
Gazetecilik her şeyden önce gerçeğin kendi-

sini, insanı ve yaşamı ifade ediyor. Yani şu anda 
gazeteciliğin anlamı, ifade ettiği şey, değerler, 
savundukları ve odaklandıkları noktalar Türki-
ye’de değişse de, deformasyona  uğrasa da benim 
için ifade ettikleri değişmedi; aynı. Gazetecilik 
mesleğindeki bozulma, yozlaşma, değişim ya da  
iyileşme, düzelme artık her ne ise o, toplumun 
alışkanlıklarını, dinamiklerini ve bizzat kendisini, 
kültürü ve gidişatının ipuçlarını da verir.  Böyle 
bakılırsa gazetecilik çok şey ifade eder. Bir toplu-
mun kültürünü, konuşmasını, düşünme biçimini, 
hassasiyetini, insan olma şeklini gazeteciler yap-
tıkları iş ile etkileyebilir, hatta değiştirebilir. 

Basılı gazetecilik ile internet gazeteciliğini 
mukayese edebilir misiniz?

Bunu bir kaç yönden kıyaslamak mümkün. 
Basılı yayın, (gazetecilik anlamında) bir gazeteciyi 
daha çok tatmin ediyor. Elinizde bir belge olarak 
kalabiliyor. İnternet gazeteciliğinde bu yok tabii ki. 
Çalıştığınız kurum (internet gazeteciliği açısından) 
kapandığı an, server’i muhafaza edilmiyorsa ve 
o internet sitesi devam ettirilmiyorsa, yaptığınız 

işler yok oluyor. Ancak bir gazetecinin yaptığı 
işin yayılması, tanınması, bilinmesi tabii iyi ya da 
kötü anlamda, internet gazetesinde daha hızlı. Za-
manlama ile bunu ölçmek istediğinizde, gazeteye 
oranla ulaştığınız insan sayısı daha fazla. Artık ga-
zetenin neredeyse okunmadığı ve yine neredeyse 
her şeyin dijitalleştiği dönemde azımsanmayacak 
bir güç ve hıza sahip. İnternet gazeteciliğinde, 
özellikle haber ve bilgi, yayılma hızıyla doğru 
orantılı olarak tabiri caiz ise bir dakika sonra ‘bayat 
haber’ kategorisine  giriyor ve yerine yenisini 
hemen koyma zorunluluğunuz var. Bu da aslında 
pek çok şeyi anlamadan, değerlendiremeden, 
sindiremeden tüketilmesine sebep oluyor. Ancak 
bunu engellemek pek de mümkün görünmüyor. 
Çünkü haber, internet sitesinden alıntılandıktan 
ve sosyal ağlara düştükten sonra tutabilene aşk 
olsun! İnternetteki sosyal alanlar haberciliği başka 
bir boyuta taşıdı.

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu mu?
Özleyecek kadar mesleğin dışına çıkmadım ki. 

Zaten her zaman mesleğimin içindeyim bırak-
madım. Ama daha ehil ellerde olduğu, mesleki 
normlarının daha kesin ve net olduğu zamanları 
özlediğim oluyor. 

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir anınız 
var mı?

Milliyet gazetesi Antalya bürosunda muhabir 
olarak çalıştığım dönemde, bir bayram günü Erdal 
İnönü’nün Kaş Üçağız’a gideceğini öğrendim. 
Hemen yola düştüm. Tabi Kaş Antalya’ya epey 
uzak. Üçağız da hayli sapa bir yerleşim birimi ve 
oraya öyle istediğiniz zaman otobüs seferi de yok. 
Günün belirli saatlerinde var ve onun da zamanı 
geçmiş. Ben yola çıktım ve belirli bir yere kadar 
otobüsle gittim. Ana yolda bir dinlenme tesisin-
de otobüsten indim. Orada dediler ki, “Buradan 
mutlaka Üçağız’a giden gelen birileri özel aracıyla 
geçer.”  Tesise her gelen araca Üçağız’a gidip 
gitmediklerini sormaya başladım.  Bu arada, 
tesadüfen orada bir karakolda görevli iki polis me-
murunu da gördüm. Üçağız’a giden bir arabaya iki 
saat sonunda rastladım. Dediler sizi araca alalım. 
Mecbur bilmediğim, tanımadığım insanların bu-
lunduğu o otomobile bineceğim. Riskin farkında-
yım. Ben hemen polisi çağırdım, dedim “Ben bu 
araca biniyorum. Plakası bu. Üçağız’a yarım saat 
sonra ulaşacağım. Eğer karakolunuzu yarım saat 
sonra aramazsam,  başıma bir şey gelmiş demek-
tir.” Nitekim Üçağız’a sağ salim ulaştım. Hemen 
polisi bilgilendirdim. Erdal İnönü ve eşini orada 
buldum. Haberimi yaptım. Benden başka hiç bir 
gazeteci yoktu ve haber bir gün sonra gazetede 
birinci sayfada yer almıştı. Ben de bundan dolayı 
o ay prim almıştım. Hakikaten o dönemde şartlar 
zorlayıcı idi. 

USTA ÇIRAK ILIŞKISI KAYBOLDU

alaylı olun yine de usta çırak 

SEHER ÖNALAN
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Uzun süredir basın sektörünün 
içerisinde yer alan 2012 yılından 
bu yana Selçuklu Belediyesi 

çalışmalarını sürdüren Basın ve Yayın Mü-
dürlüğü Haber Servisi’nde görevini sürdüren 
Reşit Temizci, Gazetecilik ile ilgili düşünce-
lerini paylaştı. Gazeteciliğin bir iş ve meslek 
olmakla birlikte kendine özgü birtakım kural-
ları olduğunu ifade eden Temizci, “Gazeteci-
likte bir iş ve meslek olmakla birlikte kendine 
özgü birtakım kuralları var. Gazetecilik bir 
yaşam biçimi ve çalışma koşulları ağır bir 
meslek. Bu mesleğe ilk adımı atıyorsanız 
gece gündüz demeden, mesai mefhumu 
olmaksızın çalışacağınızı ve bazı zorluklarla 
karşılaşacağınızı peşinen kabul etmek zorun-
dasınız. Gazetecinin işini sevmesi ve iş aşkı-
nın olması önemli. Monotonluk bu mesleğin 
doğasına aykırı. Mesleği yapan kişi heyecanlı 
olmalı ve stres yönetimini iyi bilmeli” dedi.

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

1979 yılında Konya’da doğdum. İlk, 
orta ve lise tahsilimin ardından 2001 yılında 
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden 
mezun oldum. Evli ve iki çocuk babasıyım. 
2012 yılında KPSS ile Selçuklu Belediye-
si’ne memur olarak atandım. Belediyemize 
başladığım günden bu yana Basın ve Yayın 
Müdürlüğü Haber Servisi’nde 
görev yapmaktayım.  

Gazetecilik hayatına 
nasıl giriş yaptınız? 

Üniversite yıllarında 
yaptığım özel röportajlar-
la gazetecilik mesleğine 
ilk adımı atmış oldum. 
Beşiktaş’ın unu-

tulmaz oyuncularından Şifo Mehmet lakaplı 
Mehmet Özdilek, oyuncu Ahmet Yenilmez, 
spor gazetecisi Ümit Aktan ve daha birçok 
değerli isimle tanışma ve röportaj yapma 
fırsatı buldum. Bu faaliyetler gazeteciliğe ilk 
adımı atmama vesile oldu. Mezuniyet sonra-
sı yıllarda ticaretle meşgul olmam dolayısıyla 
sektörde çalışma fırsatım olmadı. Ta ki 2012 
yılında Selçuklu Belediyesi’nde göreve baş-
lamamla yeniden kamera, fotoğraf ve haber 
yazım işleri ile haşır neşir olmaya başladım. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Her mesleğin kendine göre bir tanımı ve 
koşulları var. Gazetecilikte bir iş ve meslek 
olmakla birlikte kendine özgü bir takım 
kuralları var. Gazetecilik bir yaşam biçimi ve 
çalışma koşulları ağır bir meslek. Bu mesleğe 
ilk adımı atıyorsanız gece gündüz demeden, 
mesai mefhumu olmaksızın çalışacağınızı 
ve bazı zorluklarla karşılaşacağınızı peşinen 
kabul etmek zorundasınız. Gazetecinin 
işini sevmesi ve iş aşkının olması önemli. 
Monotonluk bu mesleğin doğasına aykırı. 
Mesleği yapan kişi heyecanlı olmalı ve stres 
yönetimini iyi bilmeli. Sektörde çalışıyorsanız 
ailenizden, çocuklarınızdan ve sevdiklerin-
den fedakarlık etmek zorunda kalıyorsunuz. 
Gazeteciler toplumsal öncüdürler. Çünkü 
söyledikleriniz ve yazdıklarınızla gündem 
oluşturan bir sektör. Onun için etik değerlere 

saygılı, objektif olmak, milli olmak önemli. 
Bu bağlamda büyük sorumluluk taşıdıkla-
rını düşünüyorum. 

Gazeteci Reşit Temizci, gazetecilik yapacak kişinin 
heyecanlı olması gerektiğine dikkat çekerek, “Gazetecinin 
işini sevmesi ve iş aşkının olması önemli. Monotonluk bu 

mesleğin doğasına aykırı. Mesleği yapan kişi heyecanlı 
olmalı ve stres yönetimini iyi bilmeli” dedi

GAZETECI 
HEYECANLI OLMALI

REŞİT TEMİZCİ

başladığım günden bu yana Basın ve Yayın 
Müdürlüğü Haber Servisi’nde 
görev yapmaktayım.  

Gazetecilik hayatına 
nasıl giriş yaptınız? 

Üniversite yıllarında 
yaptığım özel röportajlar-
la gazetecilik mesleğine 
ilk adımı atmış oldum. 
Beşiktaş’ın unu-

söyledikleriniz ve yazdıklarınızla gündem 
oluşturan bir sektör. Onun için etik değerlere 

saygılı, objektif olmak, milli olmak önemli. 
Bu bağlamda büyük sorumluluk taşıdıkla-
rını düşünüyorum. 

Gazetecilik anlamında ne tür çalışmalar 
yaptınız? Hangi kurum ve kademelerde 
görevlerde bulundunuz?

Selçuklu Belediyesi Basın ve Yayın Müdür-
lüğü Haber Servisi’nde 7 yıl boyunca görev yap-
tım. Son iki yıldır aktif olarak aynı birimde şef 
olarak görevime devam etmekteyim. Yaptığımız 
haberlerle belediyemizin hizmet ve yatırımlarını 
kamuoyu ile paylaşıyoruz. Çalışma hayatıma 
başladıktan sonra 5 yıl boyunca şuan Başkan 
Yardımcımız olan Ali Düz beyle çalışma fırsatı 
buldum. Daha sonra 2 yıl şuan  Konya Büyük-
şehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Daire Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Bilgiç 
Beyle çalıştım. Kurumsal basın hizmetinin 
yürütülmesi, haber yazma teknikleri, fotoğraf 
ve kamera kullanımı konularında kendilerin-
den büyük kazanımlar elde ettim. Ayrıca farklı 
bakış açılarıyla da bizlerin ufkunu açtılar. Her iki 
büyüğümüzün de işini aşkla yapan ve bitmeyen 
enerjileri bizlere ilham oldu. Allah onlardan razı 
olsun. Şuan belediyemiz Basın ve Yayın Müdürü 
Zafer Kemal Şahin Beyle beraber abi kardeş 
ilişkisi içinde Selçuklu Belediyemiz için çalışıyo-
ruz. Müdürümüzün Haber Servisi sorumluluğu 
noktasında verdiği güven ve desteğe ekip olarak 
layık olmaya çalışıyoruz.  

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazeteciliğin kurumsal kısmında yer alan 

biriyim. Ancak bu işi çekirdekten yapan birçok 
büyüğümüz var. Zaman zaman bir araya gelip 
gazeteciliğin günümüze uzanan serüvenini 
konuşuyor, mesleğin zor yıllarında gösterdikleri 
sabır ve azim ile bu işe nasıl sahip çıktıklarını 
dinliyoruz. Baktığımda bu işin bir tutku ve bir 
sevda işi, adeta bir yaşam biçimi olduğunu 
görüyorum. Tabiri caizse bu işin tozunu yutan 
biri bir daha kopamıyor. Yüksek ücret aldığı için 
mi? Elbette hayır. Bu misyonu taşıyan arkadaş-
larımız insanlara faydalı olmaktan büyük keyif 
alıyor. Bir olayı aydınlatmak, bir vatandaşın 
sorununu dile getirip çözüme kavuştuğunu 
görmek bu işi yapanların en büyük mutluluk 
kaynağı bence.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Tabi bu mesleği sokakta icra etmediğim için 
bu konuda meslekten gelen arkadaşlar kadar bir 
şey söyleyemem. Ancak onların da yaşadığı so-
runları bildiğimiz kadar dile getirmem gerektiği-
ni düşünüyorum. Gazetecik sektöründe yaşanan 
en büyük sorunun ekonomik sorunlar olduğunu 
söyleyebilirim. Ulusal basında bile köklü birçok 
gazetenin dijitale dönüş yaptığını görüyoruz. 
Bu durum ister istemez sektör çalışanlarını 
olumsuz yönde etkiliyor. Konya’daki yerel 
basının bu konuda pek çok ilden iyi noktada 
olduğunu söyleyebilirim. Başta belediyelerimiz 
olmak üzere birçok kamu kuruluşunun sektöre 
büyük destek veriyor. Bu durum Konya basını 
için büyük şans. Yakın zamana kadar birlik ve 
beraberlik noktasında gazeteciler arasında bir 
eksiklik vardı. Bu sorun Gazeteciler Cemiyetinin 
çalışmasıyla da sona erdi ve artık arkadaşları-
mızın daha birlik beraberlik içerisinde olduğunu 
görmek memnun edici. Bu topraklarda para 
kazanan bu şirketlerin bu toprakların medyasına 
daha çok destek vermesi gerektiği kanısında-
yım.Yine meslek ilkelerinin açık bir şekilde or-
taya konması ve İletişim Fakültesi mezunlarının 
istihdamının da arttırılması gerekiyor.
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bu yana Selçuklu Belediyesi 

çalışmalarını sürdüren Basın ve Yayın Mü-
dürlüğü Haber Servisi’nde görevini sürdüren 
Reşit Temizci, Gazetecilik ile ilgili düşünce-
lerini paylaştı. Gazeteciliğin bir iş ve meslek 
olmakla birlikte kendine özgü birtakım kural-
ları olduğunu ifade eden Temizci, “Gazeteci-
likte bir iş ve meslek olmakla birlikte kendine 
özgü birtakım kuralları var. Gazetecilik bir 
yaşam biçimi ve çalışma koşulları ağır bir 
meslek. Bu mesleğe ilk adımı atıyorsanız 
gece gündüz demeden, mesai mefhumu 
olmaksızın çalışacağınızı ve bazı zorluklarla 
karşılaşacağınızı peşinen kabul etmek zorun-
dasınız. Gazetecinin işini sevmesi ve iş aşkı-
nın olması önemli. Monotonluk bu mesleğin 
doğasına aykırı. Mesleği yapan kişi heyecanlı 
olmalı ve stres yönetimini iyi bilmeli” dedi.

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

1979 yılında Konya’da doğdum. İlk, 
orta ve lise tahsilimin ardından 2001 yılında 
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden 
mezun oldum. Evli ve iki çocuk babasıyım. 
2012 yılında KPSS ile Selçuklu Belediye-
si’ne memur olarak atandım. Belediyemize 
başladığım günden bu yana Basın ve Yayın 
Müdürlüğü Haber Servisi’nde 
görev yapmaktayım.  

Gazetecilik hayatına 
nasıl giriş yaptınız? 

Üniversite yıllarında 
yaptığım özel röportajlar-
la gazetecilik mesleğine 
ilk adımı atmış oldum. 
Beşiktaş’ın unu-

tulmaz oyuncularından Şifo Mehmet lakaplı 
Mehmet Özdilek, oyuncu Ahmet Yenilmez, 
spor gazetecisi Ümit Aktan ve daha birçok 
değerli isimle tanışma ve röportaj yapma 
fırsatı buldum. Bu faaliyetler gazeteciliğe ilk 
adımı atmama vesile oldu. Mezuniyet sonra-
sı yıllarda ticaretle meşgul olmam dolayısıyla 
sektörde çalışma fırsatım olmadı. Ta ki 2012 
yılında Selçuklu Belediyesi’nde göreve baş-
lamamla yeniden kamera, fotoğraf ve haber 
yazım işleri ile haşır neşir olmaya başladım. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Her mesleğin kendine göre bir tanımı ve 
koşulları var. Gazetecilikte bir iş ve meslek 
olmakla birlikte kendine özgü bir takım 
kuralları var. Gazetecilik bir yaşam biçimi ve 
çalışma koşulları ağır bir meslek. Bu mesleğe 
ilk adımı atıyorsanız gece gündüz demeden, 
mesai mefhumu olmaksızın çalışacağınızı 
ve bazı zorluklarla karşılaşacağınızı peşinen 
kabul etmek zorundasınız. Gazetecinin 
işini sevmesi ve iş aşkının olması önemli. 
Monotonluk bu mesleğin doğasına aykırı. 
Mesleği yapan kişi heyecanlı olmalı ve stres 
yönetimini iyi bilmeli. Sektörde çalışıyorsanız 
ailenizden, çocuklarınızdan ve sevdiklerin-
den fedakarlık etmek zorunda kalıyorsunuz. 
Gazeteciler toplumsal öncüdürler. Çünkü 
söyledikleriniz ve yazdıklarınızla gündem 
oluşturan bir sektör. Onun için etik değerlere 

saygılı, objektif olmak, milli olmak önemli. 
Bu bağlamda büyük sorumluluk taşıdıkla-
rını düşünüyorum. 

Gazeteci Reşit Temizci, gazetecilik yapacak kişinin 
heyecanlı olması gerektiğine dikkat çekerek, “Gazetecinin 
işini sevmesi ve iş aşkının olması önemli. Monotonluk bu 

mesleğin doğasına aykırı. Mesleği yapan kişi heyecanlı 
olmalı ve stres yönetimini iyi bilmeli” dedi

GAZETECI 
HEYECANLI OLMALI

REŞİT TEMİZCİ

başladığım günden bu yana Basın ve Yayın 
Müdürlüğü Haber Servisi’nde 
görev yapmaktayım.  

Gazetecilik hayatına 
nasıl giriş yaptınız? 

Üniversite yıllarında 
yaptığım özel röportajlar-
la gazetecilik mesleğine 
ilk adımı atmış oldum. 
Beşiktaş’ın unu-

söyledikleriniz ve yazdıklarınızla gündem 
oluşturan bir sektör. Onun için etik değerlere 

saygılı, objektif olmak, milli olmak önemli. 
Bu bağlamda büyük sorumluluk taşıdıkla-
rını düşünüyorum. 

Gazetecilik anlamında ne tür çalışmalar 
yaptınız? Hangi kurum ve kademelerde 
görevlerde bulundunuz?

Selçuklu Belediyesi Basın ve Yayın Müdür-
lüğü Haber Servisi’nde 7 yıl boyunca görev yap-
tım. Son iki yıldır aktif olarak aynı birimde şef 
olarak görevime devam etmekteyim. Yaptığımız 
haberlerle belediyemizin hizmet ve yatırımlarını 
kamuoyu ile paylaşıyoruz. Çalışma hayatıma 
başladıktan sonra 5 yıl boyunca şuan Başkan 
Yardımcımız olan Ali Düz beyle çalışma fırsatı 
buldum. Daha sonra 2 yıl şuan  Konya Büyük-
şehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Daire Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Bilgiç 
Beyle çalıştım. Kurumsal basın hizmetinin 
yürütülmesi, haber yazma teknikleri, fotoğraf 
ve kamera kullanımı konularında kendilerin-
den büyük kazanımlar elde ettim. Ayrıca farklı 
bakış açılarıyla da bizlerin ufkunu açtılar. Her iki 
büyüğümüzün de işini aşkla yapan ve bitmeyen 
enerjileri bizlere ilham oldu. Allah onlardan razı 
olsun. Şuan belediyemiz Basın ve Yayın Müdürü 
Zafer Kemal Şahin Beyle beraber abi kardeş 
ilişkisi içinde Selçuklu Belediyemiz için çalışıyo-
ruz. Müdürümüzün Haber Servisi sorumluluğu 
noktasında verdiği güven ve desteğe ekip olarak 
layık olmaya çalışıyoruz.  

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazeteciliğin kurumsal kısmında yer alan 

biriyim. Ancak bu işi çekirdekten yapan birçok 
büyüğümüz var. Zaman zaman bir araya gelip 
gazeteciliğin günümüze uzanan serüvenini 
konuşuyor, mesleğin zor yıllarında gösterdikleri 
sabır ve azim ile bu işe nasıl sahip çıktıklarını 
dinliyoruz. Baktığımda bu işin bir tutku ve bir 
sevda işi, adeta bir yaşam biçimi olduğunu 
görüyorum. Tabiri caizse bu işin tozunu yutan 
biri bir daha kopamıyor. Yüksek ücret aldığı için 
mi? Elbette hayır. Bu misyonu taşıyan arkadaş-
larımız insanlara faydalı olmaktan büyük keyif 
alıyor. Bir olayı aydınlatmak, bir vatandaşın 
sorununu dile getirip çözüme kavuştuğunu 
görmek bu işi yapanların en büyük mutluluk 
kaynağı bence.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Tabi bu mesleği sokakta icra etmediğim için 
bu konuda meslekten gelen arkadaşlar kadar bir 
şey söyleyemem. Ancak onların da yaşadığı so-
runları bildiğimiz kadar dile getirmem gerektiği-
ni düşünüyorum. Gazetecik sektöründe yaşanan 
en büyük sorunun ekonomik sorunlar olduğunu 
söyleyebilirim. Ulusal basında bile köklü birçok 
gazetenin dijitale dönüş yaptığını görüyoruz. 
Bu durum ister istemez sektör çalışanlarını 
olumsuz yönde etkiliyor. Konya’daki yerel 
basının bu konuda pek çok ilden iyi noktada 
olduğunu söyleyebilirim. Başta belediyelerimiz 
olmak üzere birçok kamu kuruluşunun sektöre 
büyük destek veriyor. Bu durum Konya basını 
için büyük şans. Yakın zamana kadar birlik ve 
beraberlik noktasında gazeteciler arasında bir 
eksiklik vardı. Bu sorun Gazeteciler Cemiyetinin 
çalışmasıyla da sona erdi ve artık arkadaşları-
mızın daha birlik beraberlik içerisinde olduğunu 
görmek memnun edici. Bu topraklarda para 
kazanan bu şirketlerin bu toprakların medyasına 
daha çok destek vermesi gerektiği kanısında-
yım.Yine meslek ilkelerinin açık bir şekilde or-
taya konması ve İletişim Fakültesi mezunlarının 
istihdamının da arttırılması gerekiyor.
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Bir gazeteci veya yazar olmak için ne tür 
çalışmalar yapılmalı? Ya da hangi vasıfl ara 
sahip olunmalı? 

Her şeyden önce mesleği sevmek gereki-
yor. Gazetecilik zor bir meslek ve bu mesleği 
yapmak için bu mesleği sevmek lazım. Ben bu 
mesleği dışarda yapmadım. Ancak belediyeyap-
tığım bu görevi sevdiğim için basın bürosunda 
kalarak bu işi meslek haline getirdim. Bu mes-
leği sevmeyen kişi ister kamu kurumunda olsun 
isterse sokakta bu işi yapsın başka bir sektöre 
yönelecektir.

Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Haber yazmak insanları bilgilendirmek tabi 
bu mesleğin en güzel taraflarından bir tanesi. 
Yaşanan bir olayı insanlara aktarmak, sağlık, 
ekonomi ya da herhangi bir konuda insanların 
bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmak tabi çok 
güzel bir şey. Düşünsenize insanlar sizin bilgi-
lerinizle yorum yapacak ya da başka insanlara 
bilgi verecek sizce de güzel değil mi? Şunu da 
söylemek lazım ki yaptığınız bir haberle yanlışı 
düzeltebiliyor, doğruları ortaya koyuyorsunuz. 
Bizler de kamuyoyuna belediyemizin  Başkanı-
mızın hizmet ve projelerini  en iyi, en doğru ve 
hızlı bir şekilde aktarmak için var gücümüzle 
çalışıyoruz. Bir haber metni oluşturduğumuzda, 
bir bilgiyi derleyip haber yaptığımızda büyük 
keyif alıyor, gelen geri dönüşleri yakinen takip 
ediyoruz. Bu konuda gazeteci arkadaşlarımızın 
işlerini de kolaylaştırdığımızı düşüyorum. Ka-
muoyu ile sağlıklı bir bilgi akışı oluşturuyoruz.

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını nasıl 
değerlendirirsiniz? 

Eskiden gazete almak ve okumak bir kül-
türdü. Gerek ulusal gerekse yerel gazetelerin 
satın alınma oranları çok yüksekti. Birçok ev ve 
işyerinde gazete okunurdu. Şimdi bu talebin 
azaldığını, insanlarımızın gazeteye olan ilgileri-
nin azaldığını üzülerek görüyorum. Tabi bunda 
sektörün yaşadığı dijital devrim, sosyal med-

ya kullanımının artmasının büyük etkisi var. 
Artık insanlar habere ellerindeki telefonlardan 
24 saat ulaşabiliyor. Her konuda olduğu gibi 
teknolojiyi gazetecilik anlamında da etkili olarak 
kullanmak gerekiyor ancak bazı kuralları olması 
lazım. Evet internet insanların haber alma 
özgürlüğü noktasında önemli bir mecra ancak 
insanların bilinçsiz kullanımı nedeniyle yanlış-
lıklar ortaya çıkıyor. Sosyal medyada bir haber 
yanlış anlaşılarak gerçek saptırılabiliyor. Buna 
bir örnek vermek gerekirse yakın zamanda 
öğretmenler günü yürüyüşü yapan öğretmenler 
sosyal medyada protestocu olarak gösterildi ve 
bu paylaşım dikkate alınarak haberler yapıldı. 
Gazetecinin görevi olan haberi doğrulama, artık 
haberi ilk ben paylaşayım düşüncesine dönüştü 
ve geri dönüşü olmayan sorunlara yol açmaya 
başladı.

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme gibi 
bir görevinin olduğunu düşünür müsünüz? 
Bu açıdan bakılınca Konya ve Türkiye’deki 
medya sektörü ve kalemleri millilik 
konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
halkın bilgi kaynaklarından biri de şüphesiz 
gazeteler. Gazeteler sadece bir yayın mecrası 
değil aynı zamanda gündem oluşturmada millet 

ile devlet arasında iletişimi sağlamada önemli 
bir köprü görevi görüyor. İşte bu noktada 
gazeteci ve yazarlara büyük sorumluluk 
düşüyor. Haber kaynağı belirsiz, kaos oluş-
turmak isteyen bir gazetecilik anlayışı her 

şeyden önce basın ve meslek ilkeleri 
ile bağdaşmaz. 90’lı yıllarda ga-
zete ve medya eliyle ülkemizin 
kaosa sürüklenmek istendiğini 
üzülerek gördük. Hamdolsun 
o süreçler geride kaldı. Artık 
ülkesi ve milleti için birlikte 

hareket edebilen bir yapının oluştuğunu görü-
yoruz. Bunun en güzel örneğini 15 Temmuz 
hain darbe girişiminde yaşadık. Darbe girişimi 
esnasında yerel ve ulusal basın milletinin yanın-
da yer alarak bayrağına ve ülkesine sahip çıktı. 
O gün basın önemli bir imtihanı başarı ile geçti. 
Milli meselelerde Konya basının bir ve beraber 
olduğunu her fırsatta görüyoruz. Yine şehir yö-
neticileri ile iç içe olan gazetecilerimiz Konya’nın 
gelişmesi ve kalkınması için yürütülen çalışma-
lara destek veriyor ve kamuoyu oluşmasında 
önemli bir işlev görüyor.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını kısaca 
anlatabilir misiniz?

Belediyede göreve başladığım günden beri 
koşuşturma içerisinde birçok olayla karşılaştım. 
Acı tatlı birçok anı biriktirdim. 2014’lü yıllarda 
Şeker Tekke Mahallesi’nde kentsel dönüşüm 
çalışmaları sırasında yıkım çalışmalarını görün-
tülemek için gittiğimizde bir vatandaş bize tepki 
göstererek taş atmıştı. Adeta taş yağmuruna 
tutulduk. Tabi bir yandan da görüntü almayı 
sürdürdük. Gerçekten zor bir gündü benim için.  

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Bir işte başarılı olmanın ön koşulu o işi 
sevmektir. Arkadaşlarımız öncelikle bu işi yapıp 
yapmayacaklarının kararını vermeliler, işe he-
yecan duymuyorlar, tempoya ayak uydurmakta 
zorlanacaklarını düşünüyorlarsa sektöre kesin-
likle yönelmemeliler. Ayrıca bu işin okulundan 
diploma alacak arkadaşlarımızın da yapmaları 
gerekenler mutlaka var. Öncelikle eğitim hayatı 
devam ederken sektörle tanışarak iş deneyimi 
kazanmak sizi bir adım öne taşıyacaktır. Konya 
bu açıdan şanslı bir il ve çalışılabilecek çok sayı-
da yerel medya kuruluşu var. İkincisi gazetecilik 
mesleği kişinin donanımlı ve çok yönlü olmasını 
gerektiriyor. İyi bir gazetecinin ekonomiden, 
sağlığa, spordan, kültüre kadar her konuda 
mutlaka söyleyebileceği bir sözü olmalı. Onun 
için arkadaşlarımızın araştırmacı bir kişiliğe 
sahip olması ve çok okumaları gerekiyor. Ülke-
miz ve dünyada yaşanan gelişmeleri yakından 
takip edip, analiz yeteneğini geliştirmeliler. Bu 
noktada iyi bir gazetecinin sosyal medyayı da 
iyi kullanması önemli. Yine bu noktada yabancı 
dil öğrenmeleri de kariyerleri için büyük bir 
kazanım olacaktır. Gazeteci olmak başta fotoğraf 
ve kamera olmak üzere kitle iletişim araçlarını 
etkin bir şekilde kullanabilecek yetkinliğe sahip 
olmayı gerektiriyor. Burada aslında birçok başlık 
daha sayılabilir. Ancak toparlamak gerekirse 
piyasa koşullarında iş bulmak ve bu mesleği icra 
etmek istiyorsanız sizi diğerlerinden ayıracak 
artılarınızın olması lazım ki tercih edilesiniz. 

Dijital dönüşümün gazeteciliğe olan etkilerine dikkat çeken Saim Elmas, “Birçok yönden teknoloji 
muhabirliği kolaylaştırdı fakat eski tadını da değiştirdi. Eskisi kadar basılı gazeteye rağbet 

olmaması da gazeteciği internet gazeteciliği olarak başkalaştırdı” dedi

TEKNOLOJİ MUHABİRLİĞİN TEKNOLOJİ MUHABİRLİĞİN 
ÖZÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Üniversite öğrenimi için geldiği Konya’da 
gazeteci olup bir daha ayrılamayan Saim 
Elmas medyadaki dönüşümü yorumladı. 

Gazeteciliğin önemli bir meslek olduğuna dikkat çeken 
Elmas, “Gazetecilik her şeyden önce büyük özveri 
isteyen, halkın yararına yapılması gereken kamu görevi 
ifa eden bir meslek olduğu için daha üniversite öğrencisi 
iken bu görevi üstüme almam hayatımın bu yönde 
dinamikler üzerine kurulmasına sebep oldu” dedi. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 1959 yılında dün-

yaya geldim. İlk ve orta öğrenimimi Hatay’ın Payas’ta, 
lise öğrenimimi de İskenderun İmam hatip lisesinde 
okudum. Lisansımı Selçuk Üniversitesi Alman Dili ve 
edebiyatı bölümünde, Yüksek lisansımı aynı üniversite-
nin İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde tamam-
ladım. Konya Postası Gazetesi, Milliyet Gazetesi gibi 
gazetelerde görev yaptım. Daha sonra Van Yüzüncü yıl 
Üniversitesinde ve Selçuk Üniversitesinde basınla ilgili 
birimlerde görev aldım. Evliyim, bir kız ve bir erkek; iki 
çocuk babasıyım.

Gazetecilik hayatınız nasıl başladı? 
1982 yılının sonlarında üniversite öğrenimim için 

Konya’ya gelmiştim ve iş bulmam gerekiyordu. Durmuş 
Alagöz’ün sahibi olduğu Konya Postası Gazetesi iki 
kişilik kadroyla muhabir alımı yapacaktı. Alım için sınav 
açmıştı ve bu sınava yaklaşık 25 kişi girdik. Yazılı sınav-
da karşılaştığımız sorular; Köpek adamı ısırırsa haber 
olmaz ama adam köpeği ısırırsa haber olur, cümlesini 
açıklayınız ve bir trafik kazası olayını haberleştiriniz, idi. 
Ve sadece 7 kişi bu sınavı geçmeyi başardık. Deva-
mında mülakat yapıldı ve o dönemin tanınan isimleri 
Yazı işleri Müdürü Rahmetli İbrahim Sur abi ve Köşe 
yazarı Rahmetli Mustafa Ataman Amca’nın karşısın-
da kendimizi bulduk. Başlangıçta gazetecilik ile ilgili 
sorularını cevapladık. Sonrasında soru kağıdında adı, 
soyadı, nereli olduğun gibi başlıklar vardı ve ben nereli 
olduğum başlığını boş bırakmıştım. Bu durum Mustafa 
amcanın dikkatini çektiğinden tekrar bana nerelisin 
sen dedi. Hatay Dörtyollu olduğumu söyledim. Mustafa 

amca bana dönerek; burayı neden boş bıraktın, diye 
sorunca; ‘Hataylı olduğumu yazsaydım, yazılı sınavdan 
elenirdim.’ Dedim. Bu konuşmanın üzerine Mustafa 
amca gülerek İbrahim abiye baktı sonrasında bana 
döndü ve ‘senden gazeteci olur, dedi. Mustafa Gül ve 
ben mülakatı da geçerek Konya Postası muhabirliği ’ne 
başladık. Üniversite öğrencisi olduğum dönemde aynı 
zamanda muhabir olmuş oldum.

Sizin döneminizle bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi nasıl 
görünüyor? 

1980’li yıllarda muhabir basın toplantısı, özel haber 
ya da araştırma haber yapacağı zaman not tutar, tuttu-
ğu notu daktilo ile yazar, fotoğraflar tabettirilir ve klişe 
yaptırmaya gönderilirdi. Gazetede yer alacak haberler 
ve resimler mizanpaj yapılır ve dizgiye gönderilirdi. 
Dizgi yapılıp örnek baskı olana kadar bir muhabir nö-
betçi kalır, sayfaların kontrolünü yaptıktan sonra evine 
gidebilirdi. Bizim dönemimizle şimdiki zaman arasında 
aslında en önemlisi teknolojinin muhabirliğin özünü de-
ğiştirmiş olması. Bizim muhabir olduğumuz dönemde, 
bir haber yakaladığımızda peşine düşer diğer gazeteler-
den önce basmaya çalışır dahası haberi doğru şekilde 
yapmak için gecemizi gündüzümüze katar her yere 
giderdik. Şimdi teknoloji sayesinde birçok haber, mu-
habirlerin ayağına kendiliğinden geliyor. Birçok yönden 
teknoloji muhabirliği kolaylaştırdı fakat eski tadını da 
değiştirdi. Eskisi kadar basılı gazeteye rağbet olmaması 
da gazeteciği internet gazeteciliği olarak başkalaştırdı.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
Gazetecilik her şeyden önce büyük özveri isteyen, 

halkın yararına yapılması gereken kamu görevi ifa eden 
bir meslek olduğu için daha üniversite öğrencisi iken bu 
görevi üstüme almam hayatımın bu yönde dinamikler 
üzerine kurulmasına sebep oldu. İş disiplini, yaptığın 
işi sonuna kadar takip etmek, çok yönlü düşünmek bir 
muhabirde olması gereken özellikler olduğundan bu 
vasıflarda ister istemez üzerimize yapışan ve gazetecilik 
hayatımda yapmasam bile peşimi bırakmayan bir unvan 
olarak her daim yanımda oldu. Ayrıca gazetecilik, bana 

kazandırdığı tecrübe, arkadaşlıklar ve çevre sayesinde 
de benim için hep değerli bir meslek oldu.

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu mu? 
Gazetecilikten sonra Selçuk Üniversitesinde Yaban-

cı Diller Yüksekokulu Almanca öğretmenliği kadroma 
geçiş yaptığımda öğrencilerime severek ders anlatma-
ma ve eğitimcilik alanını da sevmeme rağmen gazete-
ciliğin yeri bende ayrı olduğundan özlem duyduğumu 
söyleyebilirim.

Mesleği ne zaman ve hangi gerekçe ile 
bıraktınız?

Milliyet Gazetesi Konya Büro şefi olarak çalışıyor-
dum. 1993 yılında genel müdürümüz değişti ve tasarruf 
tedbirleri gerekçesi ile Konya’nın da içinde yer aldığı 7 
ilde büro kapatma kararı aldılar. Kapatmadan yaklaşık 6 
ay sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Basın ve Halkla 
İlişkiler biriminde uzman olarak çalışmaya başladım. 
İki yıl Van’da çalıştıktan sonra Selçuk Üniversitesi’nden 
gelen teklif üzerine 8 yıl basın müşaviri olarak görev 
yaptım. Basın müşavirliği döneminde İletişim Fakültesi 
Gazetecilik bölümünde derslere girdim. Bu arada Konya 
Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nda genel sekre-
terlik görevini yürüttüm. 2003 yılına kadar gazetecilik 
mesleği ile bağlantım aktif devam etmiş oldu. Daha 
sonra Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 
Almanca Öğretim Görevlisi olarak görevimi sürdürdüm. 
Ve bu görevden yakın zamanda emekli oldum.
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Bir gazeteci veya yazar olmak için ne tür 
çalışmalar yapılmalı? Ya da hangi vasıfl ara 
sahip olunmalı? 

Her şeyden önce mesleği sevmek gereki-
yor. Gazetecilik zor bir meslek ve bu mesleği 
yapmak için bu mesleği sevmek lazım. Ben bu 
mesleği dışarda yapmadım. Ancak belediyeyap-
tığım bu görevi sevdiğim için basın bürosunda 
kalarak bu işi meslek haline getirdim. Bu mes-
leği sevmeyen kişi ister kamu kurumunda olsun 
isterse sokakta bu işi yapsın başka bir sektöre 
yönelecektir.

Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Haber yazmak insanları bilgilendirmek tabi 
bu mesleğin en güzel taraflarından bir tanesi. 
Yaşanan bir olayı insanlara aktarmak, sağlık, 
ekonomi ya da herhangi bir konuda insanların 
bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmak tabi çok 
güzel bir şey. Düşünsenize insanlar sizin bilgi-
lerinizle yorum yapacak ya da başka insanlara 
bilgi verecek sizce de güzel değil mi? Şunu da 
söylemek lazım ki yaptığınız bir haberle yanlışı 
düzeltebiliyor, doğruları ortaya koyuyorsunuz. 
Bizler de kamuyoyuna belediyemizin  Başkanı-
mızın hizmet ve projelerini  en iyi, en doğru ve 
hızlı bir şekilde aktarmak için var gücümüzle 
çalışıyoruz. Bir haber metni oluşturduğumuzda, 
bir bilgiyi derleyip haber yaptığımızda büyük 
keyif alıyor, gelen geri dönüşleri yakinen takip 
ediyoruz. Bu konuda gazeteci arkadaşlarımızın 
işlerini de kolaylaştırdığımızı düşüyorum. Ka-
muoyu ile sağlıklı bir bilgi akışı oluşturuyoruz.

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını nasıl 
değerlendirirsiniz? 

Eskiden gazete almak ve okumak bir kül-
türdü. Gerek ulusal gerekse yerel gazetelerin 
satın alınma oranları çok yüksekti. Birçok ev ve 
işyerinde gazete okunurdu. Şimdi bu talebin 
azaldığını, insanlarımızın gazeteye olan ilgileri-
nin azaldığını üzülerek görüyorum. Tabi bunda 
sektörün yaşadığı dijital devrim, sosyal med-

ya kullanımının artmasının büyük etkisi var. 
Artık insanlar habere ellerindeki telefonlardan 
24 saat ulaşabiliyor. Her konuda olduğu gibi 
teknolojiyi gazetecilik anlamında da etkili olarak 
kullanmak gerekiyor ancak bazı kuralları olması 
lazım. Evet internet insanların haber alma 
özgürlüğü noktasında önemli bir mecra ancak 
insanların bilinçsiz kullanımı nedeniyle yanlış-
lıklar ortaya çıkıyor. Sosyal medyada bir haber 
yanlış anlaşılarak gerçek saptırılabiliyor. Buna 
bir örnek vermek gerekirse yakın zamanda 
öğretmenler günü yürüyüşü yapan öğretmenler 
sosyal medyada protestocu olarak gösterildi ve 
bu paylaşım dikkate alınarak haberler yapıldı. 
Gazetecinin görevi olan haberi doğrulama, artık 
haberi ilk ben paylaşayım düşüncesine dönüştü 
ve geri dönüşü olmayan sorunlara yol açmaya 
başladı.

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme gibi 
bir görevinin olduğunu düşünür müsünüz? 
Bu açıdan bakılınca Konya ve Türkiye’deki 
medya sektörü ve kalemleri millilik 
konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
halkın bilgi kaynaklarından biri de şüphesiz 
gazeteler. Gazeteler sadece bir yayın mecrası 
değil aynı zamanda gündem oluşturmada millet 

ile devlet arasında iletişimi sağlamada önemli 
bir köprü görevi görüyor. İşte bu noktada 
gazeteci ve yazarlara büyük sorumluluk 
düşüyor. Haber kaynağı belirsiz, kaos oluş-
turmak isteyen bir gazetecilik anlayışı her 

şeyden önce basın ve meslek ilkeleri 
ile bağdaşmaz. 90’lı yıllarda ga-
zete ve medya eliyle ülkemizin 
kaosa sürüklenmek istendiğini 
üzülerek gördük. Hamdolsun 
o süreçler geride kaldı. Artık 
ülkesi ve milleti için birlikte 

hareket edebilen bir yapının oluştuğunu görü-
yoruz. Bunun en güzel örneğini 15 Temmuz 
hain darbe girişiminde yaşadık. Darbe girişimi 
esnasında yerel ve ulusal basın milletinin yanın-
da yer alarak bayrağına ve ülkesine sahip çıktı. 
O gün basın önemli bir imtihanı başarı ile geçti. 
Milli meselelerde Konya basının bir ve beraber 
olduğunu her fırsatta görüyoruz. Yine şehir yö-
neticileri ile iç içe olan gazetecilerimiz Konya’nın 
gelişmesi ve kalkınması için yürütülen çalışma-
lara destek veriyor ve kamuoyu oluşmasında 
önemli bir işlev görüyor.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını kısaca 
anlatabilir misiniz?

Belediyede göreve başladığım günden beri 
koşuşturma içerisinde birçok olayla karşılaştım. 
Acı tatlı birçok anı biriktirdim. 2014’lü yıllarda 
Şeker Tekke Mahallesi’nde kentsel dönüşüm 
çalışmaları sırasında yıkım çalışmalarını görün-
tülemek için gittiğimizde bir vatandaş bize tepki 
göstererek taş atmıştı. Adeta taş yağmuruna 
tutulduk. Tabi bir yandan da görüntü almayı 
sürdürdük. Gerçekten zor bir gündü benim için.  

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Bir işte başarılı olmanın ön koşulu o işi 
sevmektir. Arkadaşlarımız öncelikle bu işi yapıp 
yapmayacaklarının kararını vermeliler, işe he-
yecan duymuyorlar, tempoya ayak uydurmakta 
zorlanacaklarını düşünüyorlarsa sektöre kesin-
likle yönelmemeliler. Ayrıca bu işin okulundan 
diploma alacak arkadaşlarımızın da yapmaları 
gerekenler mutlaka var. Öncelikle eğitim hayatı 
devam ederken sektörle tanışarak iş deneyimi 
kazanmak sizi bir adım öne taşıyacaktır. Konya 
bu açıdan şanslı bir il ve çalışılabilecek çok sayı-
da yerel medya kuruluşu var. İkincisi gazetecilik 
mesleği kişinin donanımlı ve çok yönlü olmasını 
gerektiriyor. İyi bir gazetecinin ekonomiden, 
sağlığa, spordan, kültüre kadar her konuda 
mutlaka söyleyebileceği bir sözü olmalı. Onun 
için arkadaşlarımızın araştırmacı bir kişiliğe 
sahip olması ve çok okumaları gerekiyor. Ülke-
miz ve dünyada yaşanan gelişmeleri yakından 
takip edip, analiz yeteneğini geliştirmeliler. Bu 
noktada iyi bir gazetecinin sosyal medyayı da 
iyi kullanması önemli. Yine bu noktada yabancı 
dil öğrenmeleri de kariyerleri için büyük bir 
kazanım olacaktır. Gazeteci olmak başta fotoğraf 
ve kamera olmak üzere kitle iletişim araçlarını 
etkin bir şekilde kullanabilecek yetkinliğe sahip 
olmayı gerektiriyor. Burada aslında birçok başlık 
daha sayılabilir. Ancak toparlamak gerekirse 
piyasa koşullarında iş bulmak ve bu mesleği icra 
etmek istiyorsanız sizi diğerlerinden ayıracak 
artılarınızın olması lazım ki tercih edilesiniz. 

Dijital dönüşümün gazeteciliğe olan etkilerine dikkat çeken Saim Elmas, “Birçok yönden teknoloji 
muhabirliği kolaylaştırdı fakat eski tadını da değiştirdi. Eskisi kadar basılı gazeteye rağbet 

olmaması da gazeteciği internet gazeteciliği olarak başkalaştırdı” dedi

TEKNOLOJİ MUHABİRLİĞİN TEKNOLOJİ MUHABİRLİĞİN 
ÖZÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Üniversite öğrenimi için geldiği Konya’da 
gazeteci olup bir daha ayrılamayan Saim 
Elmas medyadaki dönüşümü yorumladı. 

Gazeteciliğin önemli bir meslek olduğuna dikkat çeken 
Elmas, “Gazetecilik her şeyden önce büyük özveri 
isteyen, halkın yararına yapılması gereken kamu görevi 
ifa eden bir meslek olduğu için daha üniversite öğrencisi 
iken bu görevi üstüme almam hayatımın bu yönde 
dinamikler üzerine kurulmasına sebep oldu” dedi. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 1959 yılında dün-

yaya geldim. İlk ve orta öğrenimimi Hatay’ın Payas’ta, 
lise öğrenimimi de İskenderun İmam hatip lisesinde 
okudum. Lisansımı Selçuk Üniversitesi Alman Dili ve 
edebiyatı bölümünde, Yüksek lisansımı aynı üniversite-
nin İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde tamam-
ladım. Konya Postası Gazetesi, Milliyet Gazetesi gibi 
gazetelerde görev yaptım. Daha sonra Van Yüzüncü yıl 
Üniversitesinde ve Selçuk Üniversitesinde basınla ilgili 
birimlerde görev aldım. Evliyim, bir kız ve bir erkek; iki 
çocuk babasıyım.

Gazetecilik hayatınız nasıl başladı? 
1982 yılının sonlarında üniversite öğrenimim için 

Konya’ya gelmiştim ve iş bulmam gerekiyordu. Durmuş 
Alagöz’ün sahibi olduğu Konya Postası Gazetesi iki 
kişilik kadroyla muhabir alımı yapacaktı. Alım için sınav 
açmıştı ve bu sınava yaklaşık 25 kişi girdik. Yazılı sınav-
da karşılaştığımız sorular; Köpek adamı ısırırsa haber 
olmaz ama adam köpeği ısırırsa haber olur, cümlesini 
açıklayınız ve bir trafik kazası olayını haberleştiriniz, idi. 
Ve sadece 7 kişi bu sınavı geçmeyi başardık. Deva-
mında mülakat yapıldı ve o dönemin tanınan isimleri 
Yazı işleri Müdürü Rahmetli İbrahim Sur abi ve Köşe 
yazarı Rahmetli Mustafa Ataman Amca’nın karşısın-
da kendimizi bulduk. Başlangıçta gazetecilik ile ilgili 
sorularını cevapladık. Sonrasında soru kağıdında adı, 
soyadı, nereli olduğun gibi başlıklar vardı ve ben nereli 
olduğum başlığını boş bırakmıştım. Bu durum Mustafa 
amcanın dikkatini çektiğinden tekrar bana nerelisin 
sen dedi. Hatay Dörtyollu olduğumu söyledim. Mustafa 

amca bana dönerek; burayı neden boş bıraktın, diye 
sorunca; ‘Hataylı olduğumu yazsaydım, yazılı sınavdan 
elenirdim.’ Dedim. Bu konuşmanın üzerine Mustafa 
amca gülerek İbrahim abiye baktı sonrasında bana 
döndü ve ‘senden gazeteci olur, dedi. Mustafa Gül ve 
ben mülakatı da geçerek Konya Postası muhabirliği ’ne 
başladık. Üniversite öğrencisi olduğum dönemde aynı 
zamanda muhabir olmuş oldum.

Sizin döneminizle bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi nasıl 
görünüyor? 

1980’li yıllarda muhabir basın toplantısı, özel haber 
ya da araştırma haber yapacağı zaman not tutar, tuttu-
ğu notu daktilo ile yazar, fotoğraflar tabettirilir ve klişe 
yaptırmaya gönderilirdi. Gazetede yer alacak haberler 
ve resimler mizanpaj yapılır ve dizgiye gönderilirdi. 
Dizgi yapılıp örnek baskı olana kadar bir muhabir nö-
betçi kalır, sayfaların kontrolünü yaptıktan sonra evine 
gidebilirdi. Bizim dönemimizle şimdiki zaman arasında 
aslında en önemlisi teknolojinin muhabirliğin özünü de-
ğiştirmiş olması. Bizim muhabir olduğumuz dönemde, 
bir haber yakaladığımızda peşine düşer diğer gazeteler-
den önce basmaya çalışır dahası haberi doğru şekilde 
yapmak için gecemizi gündüzümüze katar her yere 
giderdik. Şimdi teknoloji sayesinde birçok haber, mu-
habirlerin ayağına kendiliğinden geliyor. Birçok yönden 
teknoloji muhabirliği kolaylaştırdı fakat eski tadını da 
değiştirdi. Eskisi kadar basılı gazeteye rağbet olmaması 
da gazeteciği internet gazeteciliği olarak başkalaştırdı.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
Gazetecilik her şeyden önce büyük özveri isteyen, 

halkın yararına yapılması gereken kamu görevi ifa eden 
bir meslek olduğu için daha üniversite öğrencisi iken bu 
görevi üstüme almam hayatımın bu yönde dinamikler 
üzerine kurulmasına sebep oldu. İş disiplini, yaptığın 
işi sonuna kadar takip etmek, çok yönlü düşünmek bir 
muhabirde olması gereken özellikler olduğundan bu 
vasıflarda ister istemez üzerimize yapışan ve gazetecilik 
hayatımda yapmasam bile peşimi bırakmayan bir unvan 
olarak her daim yanımda oldu. Ayrıca gazetecilik, bana 

kazandırdığı tecrübe, arkadaşlıklar ve çevre sayesinde 
de benim için hep değerli bir meslek oldu.

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu mu? 
Gazetecilikten sonra Selçuk Üniversitesinde Yaban-

cı Diller Yüksekokulu Almanca öğretmenliği kadroma 
geçiş yaptığımda öğrencilerime severek ders anlatma-
ma ve eğitimcilik alanını da sevmeme rağmen gazete-
ciliğin yeri bende ayrı olduğundan özlem duyduğumu 
söyleyebilirim.

Mesleği ne zaman ve hangi gerekçe ile 
bıraktınız?

Milliyet Gazetesi Konya Büro şefi olarak çalışıyor-
dum. 1993 yılında genel müdürümüz değişti ve tasarruf 
tedbirleri gerekçesi ile Konya’nın da içinde yer aldığı 7 
ilde büro kapatma kararı aldılar. Kapatmadan yaklaşık 6 
ay sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Basın ve Halkla 
İlişkiler biriminde uzman olarak çalışmaya başladım. 
İki yıl Van’da çalıştıktan sonra Selçuk Üniversitesi’nden 
gelen teklif üzerine 8 yıl basın müşaviri olarak görev 
yaptım. Basın müşavirliği döneminde İletişim Fakültesi 
Gazetecilik bölümünde derslere girdim. Bu arada Konya 
Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nda genel sekre-
terlik görevini yürüttüm. 2003 yılına kadar gazetecilik 
mesleği ile bağlantım aktif devam etmiş oldu. Daha 
sonra Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 
Almanca Öğretim Görevlisi olarak görevimi sürdürdüm. 
Ve bu görevden yakın zamanda emekli oldum.
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Gazeteciliğin zor bir meslek olduğuna işaret eden Melahat Ürkmez, “Zorluğunun 
yanı sıra bir o kadar da güzel ve heyecanlı bir meslek. Eğer ki bu mesleğe gönül 

vermişseniz, zor olmaktan çıkar aşka dönüşüverir” dedi

GAZETECILIK; GÖNÜL 
VERIRSENIZ AŞKA DÖNÜŞÜR

Gazeteci-Yazar Melahat Ürkmez, 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
nedeniyle açıklamalarda bulundu. 

Gazeteciliğin ve yazarlığın önemine dikkat çeken 
Ürkmez, gazeteciliğin zor olmasına karşın çok da 
önemli bir meslek olduğunu söyledi. Gazetecili-
ğin heyecanlı bir meslek olduğunu bu durumun 
mesleği çekici kıldığını dile getiren Ürkmez, 
“Eğer ki bu mesleğe gönül vermişseniz, zor 
olmaktan çıkar aşka dönüşüverir” dedi. İşte Ürk-
mez’in gazetecilik mesleğine dair açıklamaları; 

ZOR AMA GÜZEL BİR MESLEK 

Aklı ve yüreği ile birlikte kendisini gazeteci 
hisseden; vicdanını dinleyen, her ne olursa olsun 
kaleminin fiyatı olmayan, bütün meslektaşları-
mın 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü kutlarım.

Zor iş gazeteci olmak... Hele hele hesap so-
rabilen hatta ve hatta gerektiği zaman işini riske 
edebilen, özgürlüğünü tehlikeye atabilen gaze-
teci olmak daha da zor; zorluğunun yanı sıra bir 
o kadar da güzel ve heyecanlı bir meslek. Eğer 

ki bu mesleğe gönül vermişseniz, zor olmaktan 
çıkar aşka dönüşüverir.

Yenigün gazetesinden, gazeteciliğimle ilgili 
yazı istendiği zaman zihnim çok eskilere gitti, 
kalıcı belleğimdeki an’lar, anılar geri geldi, gözü-
mün önünde sıralandı. Konunun ağırlığıyla bir-
denbire önüme asude bir güzellikler manzumesi 
yayıldı, “Bu güzellikleri birlikte mi, ayrı ayrı mı 
ele alsam? Yoksa çocukluğumdan beri istediğim 
bir meslek olarak serencam-ı gazeteciliğimi mi 
irdelesem?” sorusu tam da önüme açtığım Word 
sayfasına düştü. 

Hani çocuklara sorarlar ya “Büyüyünce ne 
olacaksın” diye, ya da çocukluktan çıkmış liseye 
gidiyorsa, “Hangi bölümü seçeceksin, hedefin 
neresi?” diye. İşte bana da çocukken sordukları 
zaman “Öğretmen olmak istiyorum” derdim. 
Lise yıllarındayken sordukları zamansa “Gazete-
ci olmak istiyorum” diye cevap verirdim. Mezun 
oldum, ilk üniversite sınavına girdiğim zaman 
12 Eylül öncesiydi, yüksek bir puan almama rağ-
men anarşi ve çeşitli engeller sebebiyle Konya 
dışında bir üniversiteye gitme şansım olamadı. 
Ne yazık ki o yıllarda, Konya’da sadece Mimarlık 
Akademisi, Eğitim Enstitüsü ve Yüksek İslam 
Enstitüsü vardı. Üniversite yoktu. Konya’da bile 
okula devam etmek o kadar riskliydi ki… Atılan 
bombalar, öldürmeler, sağ sol çatışmaları… Can 
güvenliği hemen hemen yok gibiydi. Her an kör 
bir kurşunun hedefi olma ihtimali vardı. Eğitim 
Enstitüsüne kayıt yaptırmama rağmen bir gün 
bile okula gidemedim. Hatta o yıl öğretmen açı-
ğından dolayı bir defaya mahsus olmak üzere üç 
aylık bir eğitimden sonra öğretmen olarak atan-
ma hakkı verilmişti ancak o haktan yararlanma-
dım. Kendi kendime, “Üç ayda ne öğreneceğim, 
öğrencilerime ne öğreteceğim?” diye düşün-
düm. Üç ayda edebiyat öğretmeni olmak varken 
ilerleyen yıllarda enstitü dört yıllık fakülte oldu 
ve ben üç ay yerine dört yıl okuyarak Türkçe 
öğretmeni oldum. Çeşitli devlet okullarında öğ-
retmenlik yaparak çocukluk hayalimi gerçekleş-
tirdim. Aslında gazeteciliğim, öğretmenliğimden 
önce başlamıştı. Halkla İlişkileri bitirerek Konya 
Postası gazetesinde önce köşe yazarı olarak daha 
sonra haber dahil gazetenin pek çok biriminde 
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fiilen gazeteciliğe başladım. 
Gazeteciliğin güzellikler manzumesinden 

süzülen sorumluluk yorucu olsa da hayalim 
olduğu için yormuyordu. İlk aylarda haftada bir 
gün köşe yazısı yazmak; ilerleyen zamanlarda 
tüm sayfa röportaj yapıp yayınlamak; yaka-
ladığım haberlerin fotoğrafını çekip haberini 
yazmak; haftada bir gün, tüm sayfa(bazen iki 
sayfa) kültür-sanat sayfası hazırlamak, yurtiçi ve 
yurtdışı gezilerimi, konferanslarımı gezi sayfası 
olarak hazırlayıp kamuoyu ile paylaşmak; bir 
süre gazetenin tüm sayfalarının tashihini yap-
mak çok severek yaptığım işlerdi. 

İlk çalışmaya başladığım Konya Postası 
gazetesinde, on beş yıla yakın uyum ve huzur 
içinde çalışmak ise ayrı bir güzellikti. Tabi bu 
uyum imtiyaz sahibi Ömer Kara ve diğer arka-
daşlardan kaynaklanıyordu. 

Gazeteciliğe başladığımın –sanıyorum- ilk 
yılıydı, Suntv’den bir teklif geldi, televizyon 
programı yapıp sunmam istendi. Yerel bir tele-
vizyon kanalı olan Suntv de “Kültür İklimi” adlı 
programı sonra Kanal42’de “Kültür Yağmuru”  
ve daha sonrada Kontv’de “Kültür Pınarı” ve 
“Yaşanmış Yıllar” adlı programları uzun yıllar 
yapıp sundum.

Gazetecilik ve televizyon programlarım 
devam ederken diğer taraftan Ahmet Ke-
leşoğlu Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 
Bölümüne de devam ediyordum. Yukarda da 
söylediğim gibi mezun olduktan sonra çocukluk 
hayalim olan öğretmenliğe de adım atmıştım. 
Çeşitli devlet okullarında öğretmenlik yaparken 
gazetecilik, televizyon programı yapıp sunmak 
bir taraftan da tarihi roman, senaryo yazmak 
beni bir hayli yormaya başlamıştı. O arada 
emekli olmuştum ve üçüncü üniversitem olan 
İstanbul Üniversitesi AUZEF Felsefe Bölümüne 
de başlamıştım. Dolayısıyla her ne kadar ara sıra 
yazıyor olsam da diğer çalışmalarımdan dolayı 
fiilen gazeteciliği bırakmak zorunda kaldım. Bu 
arada pek çok gazete(yerel) kendi gazetelerinde 
yazmamı istemiş olsa da(kendilerine teşekkür 
ederim) zamanım olmadığı için yazamayaca-
ğımı belirttim. On beş yıl çalışmış olduğum 
Konya Postası gazetesine ve çalıştığım yıllardaki 
sahibinden personeline ayrı ayrı teşekkürümü 
yinelemek isterim. Zira ikinci evim gibiydi. 
Hala da ara sıra Türkiye Yazarlar Birliği(TYB) 
gezilerimizi, gezi sayfası olarak hazırlayıp gön-
derdiğim zaman yayımlarlar, kardeşliğimiz hala 
devam etmektedir. O yıllar hafızamda canlandı 
şimdi. Fiilen gazetecilik yapmak sanki dünyadan 
haberdar olmak, dünyanın kalp atışlarını dinle-
mek, nabzını tutmak gibiydi. Her gün yazmak, 
basın toplantılarına katılmak, yeni olayları takip 
etmek… tek kelimeyle dünya ile konuşmaktı 
sanki; Olgu ve olayların felsefesiyle, sosyo-
lojisiyle, tarihiyle, coğrafyasıyla konuşurken 
olaylar da boş durmuyorlardı tabii… Sorularına, 
sorunlarına yetişmek yorucuydu. Ekonomiden 
dış politikaya; dış politikadan sanata… Bir an 
kalabalıklar arasında boğulduğumu hisseder-
dim. Boğulduğumu hissederken aynı anda da 
onlarla konuşmak bir oksijen yağmuruna tutardı 
beni. Birdenbire dipdiri dirilir, nefes alırdım. Her 
cümleme bir ışık bırakırdım. Cümlelerim bir 
ışık salkımı olurdu, tıpkı doğduğum Hadim’de 
yediğim o güzel üzüm salkımları gibi. 

Bu arada kişisel de olsa sosyal statüyü de 
az çok ilgilendiren ya da teğetleyen bir özelimi 
de vurgulamak isterim. Gazetecilik serencamım 
kesitler üzere kesitleri takip ederken 2010 yılı 
Çalışan Gazeteciler Günü’nde, Konya Gazete-

ciler Cemiyetinin düzenlediği “Yılın Gazetecilik 
Başarı Ödülleri” gecesinde zamanın bakanı Prof.
Dr.Ömer Dinçer’in takdim ettiği, “TV Kültür 
Sanat Dalında” ikincilik ödülünü almak da beni 
mutlu etmişti.

Şu önümdeki yazı masasında bu güne kadar 
sayısız metin yazdım ama bugünkü yazdığım 
bu metin, her ne kadar beynimin ruhumun, 
tüm hislerimin heyecanlarımın, endişelerimin 
bir hayal manzumesinde bütün bütün gelen 
hayallerimin böylesine vecd içinde bir dansına 
pek rastlamamış olsam da satırlara bütünüyle 
aktaramadım. Neden? Çünkü gazeteciliğimin 
serencamını aktarmaya çalışırken yüreğimin bir 
kenarında sürekli sesini duyar gibi olduğum rah-
metli gazeteci Ayşe Şaşi gözlerimin önüne geldi. 
Gazeteye her gittiğim gün, kapıdan girdiğim 
anda ilk gördüğüm o tertemiz güzel yüz... Sade-
ce Ayşe hanımı yazmak bile notalara yüklenmiş 
ölümsüz bir senfoni olabilirdi…

Yerel anıların romantizmini sözcüklere 
yüklemek manidar olsa da ulusal gazetecilik 
gerçeğinden bahsetmemek bir eksiklik olacak 
gibi geldi şimdi. “Gazetecilik” sözcüğü dile geldi-

ği zaman hemen akabinde, “Basın Özgürlüğü 
Ölçütleri” çağrışım yapıyor. Ülkemizde ve diğer 
ülkelerdeki basın ve ifade özgürlüklerinin fotoğ-
rafları zihinlerimizde canlanıyor. Her ne kadar 
ütopya olsa da evrensel bir hayale dalarak bütün 
dünya gazetecilerinin, mesleklerini gerekleri-
ne ve kurallarına göre demokrasi ve hukukun 
üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde sansürsüz ve 
davalardan uzak yerine getirebilmeleri; kalem-
lerini, objektiflerini nesnel kullanabilmeleri arzu 
edilir. Diğer yandan bir gazetecinin “ilk ilkesi” 
tarafsız, çıkarsız ve objektif haber yapması 
istenir. Gazeteci öncelikle kendi kuruntularından 
kurtulmalı, böylece tahminlere göre değil gerçek 
dayanaklara göre analiz yaparak tarafsızlığını da 
korumalı, Diyojen gibi elinde feneriyle gerçeğin 
peşine düşmelidir.

Mario Vargas Llosa,”…Yazarın içinde 
bulunduğu durum her zaman başkaldırıdır” 
der. Sansürün ve keyfiliğin, ilerleme ve insan 
onurunun ölümcül düşmanları olduğunu dile 
getirir. Gazeteci soru sormadan, olayın künhüne 
inmeden nefes alamaz, uyuya kalamaz. Gazeteci 
olmak, demek sesini çıkaramayan insanların 
çığlığı olmak demektir. Gazeteci, hayat sahne-
sinde bir hâkim değil, gerçeğin savunucusu-
dur, gerçeğin takipçisidir. Çevresini ve olayları 
gözlemleyerek yanlışları cesaretle ortaya çıkarıp 
eleştirirken siyasilere mesafeli durarak objektif 
ve çıkar hesapsız yapıcı haber yapan, yapması 
gerekendir, hız ve becerisiyle toplumun gözü 
kulağı, sesi olan toplumun bekçisi, dedektifi-
dir. Haber eşittir hayat anlayışıdır bir bakıma. 
Onun için bitmez tükenmez koşuşturma, bir 
yaşam tarzıdır.  Mesleği gereği böylesi bir hayatı 
yaşamak zorundadır. İnsan olarak muhabir 
olarak halkın kombinasyonunu temsil etmek 
durumundadır. 

Hem dünya ülkelerinde hem ülkemizde 
gerek siyasi, gerek ticari, gerekse global serma-
ye gündemini belirleme yeterliliğinden dolayı 
gazete ve medya ele geçirilme yarışı içindedir. 
Bu da kitleler üzerindeki etkisini göstermektedir. 
Demokratik rejimlerde dördüncü kuvvet olacak 
kadar(Yasama, yürütme, yargı ve basın) üst 
düzey bir yeterliliğe sahip olan basının öne-
mine binaen gazetecilerin sorunlarına çözüm 
getirilmesi dileğiyle sevgilerimi, saygılarımı 
iletir, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bu 
özel sayıyı yayımlayan Mustafa Güden şahsında 
Yenigün gazetesine teşekkür ederim.
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Gazeteciliğin zor bir meslek olduğuna işaret eden Melahat Ürkmez, “Zorluğunun 
yanı sıra bir o kadar da güzel ve heyecanlı bir meslek. Eğer ki bu mesleğe gönül 

vermişseniz, zor olmaktan çıkar aşka dönüşüverir” dedi

GAZETECILIK; GÖNÜL 
VERIRSENIZ AŞKA DÖNÜŞÜR

Gazeteci-Yazar Melahat Ürkmez, 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
nedeniyle açıklamalarda bulundu. 

Gazeteciliğin ve yazarlığın önemine dikkat çeken 
Ürkmez, gazeteciliğin zor olmasına karşın çok da 
önemli bir meslek olduğunu söyledi. Gazetecili-
ğin heyecanlı bir meslek olduğunu bu durumun 
mesleği çekici kıldığını dile getiren Ürkmez, 
“Eğer ki bu mesleğe gönül vermişseniz, zor 
olmaktan çıkar aşka dönüşüverir” dedi. İşte Ürk-
mez’in gazetecilik mesleğine dair açıklamaları; 

ZOR AMA GÜZEL BİR MESLEK 

Aklı ve yüreği ile birlikte kendisini gazeteci 
hisseden; vicdanını dinleyen, her ne olursa olsun 
kaleminin fiyatı olmayan, bütün meslektaşları-
mın 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü kutlarım.

Zor iş gazeteci olmak... Hele hele hesap so-
rabilen hatta ve hatta gerektiği zaman işini riske 
edebilen, özgürlüğünü tehlikeye atabilen gaze-
teci olmak daha da zor; zorluğunun yanı sıra bir 
o kadar da güzel ve heyecanlı bir meslek. Eğer 

ki bu mesleğe gönül vermişseniz, zor olmaktan 
çıkar aşka dönüşüverir.

Yenigün gazetesinden, gazeteciliğimle ilgili 
yazı istendiği zaman zihnim çok eskilere gitti, 
kalıcı belleğimdeki an’lar, anılar geri geldi, gözü-
mün önünde sıralandı. Konunun ağırlığıyla bir-
denbire önüme asude bir güzellikler manzumesi 
yayıldı, “Bu güzellikleri birlikte mi, ayrı ayrı mı 
ele alsam? Yoksa çocukluğumdan beri istediğim 
bir meslek olarak serencam-ı gazeteciliğimi mi 
irdelesem?” sorusu tam da önüme açtığım Word 
sayfasına düştü. 

Hani çocuklara sorarlar ya “Büyüyünce ne 
olacaksın” diye, ya da çocukluktan çıkmış liseye 
gidiyorsa, “Hangi bölümü seçeceksin, hedefin 
neresi?” diye. İşte bana da çocukken sordukları 
zaman “Öğretmen olmak istiyorum” derdim. 
Lise yıllarındayken sordukları zamansa “Gazete-
ci olmak istiyorum” diye cevap verirdim. Mezun 
oldum, ilk üniversite sınavına girdiğim zaman 
12 Eylül öncesiydi, yüksek bir puan almama rağ-
men anarşi ve çeşitli engeller sebebiyle Konya 
dışında bir üniversiteye gitme şansım olamadı. 
Ne yazık ki o yıllarda, Konya’da sadece Mimarlık 
Akademisi, Eğitim Enstitüsü ve Yüksek İslam 
Enstitüsü vardı. Üniversite yoktu. Konya’da bile 
okula devam etmek o kadar riskliydi ki… Atılan 
bombalar, öldürmeler, sağ sol çatışmaları… Can 
güvenliği hemen hemen yok gibiydi. Her an kör 
bir kurşunun hedefi olma ihtimali vardı. Eğitim 
Enstitüsüne kayıt yaptırmama rağmen bir gün 
bile okula gidemedim. Hatta o yıl öğretmen açı-
ğından dolayı bir defaya mahsus olmak üzere üç 
aylık bir eğitimden sonra öğretmen olarak atan-
ma hakkı verilmişti ancak o haktan yararlanma-
dım. Kendi kendime, “Üç ayda ne öğreneceğim, 
öğrencilerime ne öğreteceğim?” diye düşün-
düm. Üç ayda edebiyat öğretmeni olmak varken 
ilerleyen yıllarda enstitü dört yıllık fakülte oldu 
ve ben üç ay yerine dört yıl okuyarak Türkçe 
öğretmeni oldum. Çeşitli devlet okullarında öğ-
retmenlik yaparak çocukluk hayalimi gerçekleş-
tirdim. Aslında gazeteciliğim, öğretmenliğimden 
önce başlamıştı. Halkla İlişkileri bitirerek Konya 
Postası gazetesinde önce köşe yazarı olarak daha 
sonra haber dahil gazetenin pek çok biriminde 
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yazmak; haftada bir gün, tüm sayfa(bazen iki 
sayfa) kültür-sanat sayfası hazırlamak, yurtiçi ve 
yurtdışı gezilerimi, konferanslarımı gezi sayfası 
olarak hazırlayıp kamuoyu ile paylaşmak; bir 
süre gazetenin tüm sayfalarının tashihini yap-
mak çok severek yaptığım işlerdi. 

İlk çalışmaya başladığım Konya Postası 
gazetesinde, on beş yıla yakın uyum ve huzur 
içinde çalışmak ise ayrı bir güzellikti. Tabi bu 
uyum imtiyaz sahibi Ömer Kara ve diğer arka-
daşlardan kaynaklanıyordu. 

Gazeteciliğe başladığımın –sanıyorum- ilk 
yılıydı, Suntv’den bir teklif geldi, televizyon 
programı yapıp sunmam istendi. Yerel bir tele-
vizyon kanalı olan Suntv de “Kültür İklimi” adlı 
programı sonra Kanal42’de “Kültür Yağmuru”  
ve daha sonrada Kontv’de “Kültür Pınarı” ve 
“Yaşanmış Yıllar” adlı programları uzun yıllar 
yapıp sundum.

Gazetecilik ve televizyon programlarım 
devam ederken diğer taraftan Ahmet Ke-
leşoğlu Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 
Bölümüne de devam ediyordum. Yukarda da 
söylediğim gibi mezun olduktan sonra çocukluk 
hayalim olan öğretmenliğe de adım atmıştım. 
Çeşitli devlet okullarında öğretmenlik yaparken 
gazetecilik, televizyon programı yapıp sunmak 
bir taraftan da tarihi roman, senaryo yazmak 
beni bir hayli yormaya başlamıştı. O arada 
emekli olmuştum ve üçüncü üniversitem olan 
İstanbul Üniversitesi AUZEF Felsefe Bölümüne 
de başlamıştım. Dolayısıyla her ne kadar ara sıra 
yazıyor olsam da diğer çalışmalarımdan dolayı 
fiilen gazeteciliği bırakmak zorunda kaldım. Bu 
arada pek çok gazete(yerel) kendi gazetelerinde 
yazmamı istemiş olsa da(kendilerine teşekkür 
ederim) zamanım olmadığı için yazamayaca-
ğımı belirttim. On beş yıl çalışmış olduğum 
Konya Postası gazetesine ve çalıştığım yıllardaki 
sahibinden personeline ayrı ayrı teşekkürümü 
yinelemek isterim. Zira ikinci evim gibiydi. 
Hala da ara sıra Türkiye Yazarlar Birliği(TYB) 
gezilerimizi, gezi sayfası olarak hazırlayıp gön-
derdiğim zaman yayımlarlar, kardeşliğimiz hala 
devam etmektedir. O yıllar hafızamda canlandı 
şimdi. Fiilen gazetecilik yapmak sanki dünyadan 
haberdar olmak, dünyanın kalp atışlarını dinle-
mek, nabzını tutmak gibiydi. Her gün yazmak, 
basın toplantılarına katılmak, yeni olayları takip 
etmek… tek kelimeyle dünya ile konuşmaktı 
sanki; Olgu ve olayların felsefesiyle, sosyo-
lojisiyle, tarihiyle, coğrafyasıyla konuşurken 
olaylar da boş durmuyorlardı tabii… Sorularına, 
sorunlarına yetişmek yorucuydu. Ekonomiden 
dış politikaya; dış politikadan sanata… Bir an 
kalabalıklar arasında boğulduğumu hisseder-
dim. Boğulduğumu hissederken aynı anda da 
onlarla konuşmak bir oksijen yağmuruna tutardı 
beni. Birdenbire dipdiri dirilir, nefes alırdım. Her 
cümleme bir ışık bırakırdım. Cümlelerim bir 
ışık salkımı olurdu, tıpkı doğduğum Hadim’de 
yediğim o güzel üzüm salkımları gibi. 

Bu arada kişisel de olsa sosyal statüyü de 
az çok ilgilendiren ya da teğetleyen bir özelimi 
de vurgulamak isterim. Gazetecilik serencamım 
kesitler üzere kesitleri takip ederken 2010 yılı 
Çalışan Gazeteciler Günü’nde, Konya Gazete-

ciler Cemiyetinin düzenlediği “Yılın Gazetecilik 
Başarı Ödülleri” gecesinde zamanın bakanı Prof.
Dr.Ömer Dinçer’in takdim ettiği, “TV Kültür 
Sanat Dalında” ikincilik ödülünü almak da beni 
mutlu etmişti.

Şu önümdeki yazı masasında bu güne kadar 
sayısız metin yazdım ama bugünkü yazdığım 
bu metin, her ne kadar beynimin ruhumun, 
tüm hislerimin heyecanlarımın, endişelerimin 
bir hayal manzumesinde bütün bütün gelen 
hayallerimin böylesine vecd içinde bir dansına 
pek rastlamamış olsam da satırlara bütünüyle 
aktaramadım. Neden? Çünkü gazeteciliğimin 
serencamını aktarmaya çalışırken yüreğimin bir 
kenarında sürekli sesini duyar gibi olduğum rah-
metli gazeteci Ayşe Şaşi gözlerimin önüne geldi. 
Gazeteye her gittiğim gün, kapıdan girdiğim 
anda ilk gördüğüm o tertemiz güzel yüz... Sade-
ce Ayşe hanımı yazmak bile notalara yüklenmiş 
ölümsüz bir senfoni olabilirdi…

Yerel anıların romantizmini sözcüklere 
yüklemek manidar olsa da ulusal gazetecilik 
gerçeğinden bahsetmemek bir eksiklik olacak 
gibi geldi şimdi. “Gazetecilik” sözcüğü dile geldi-

ği zaman hemen akabinde, “Basın Özgürlüğü 
Ölçütleri” çağrışım yapıyor. Ülkemizde ve diğer 
ülkelerdeki basın ve ifade özgürlüklerinin fotoğ-
rafları zihinlerimizde canlanıyor. Her ne kadar 
ütopya olsa da evrensel bir hayale dalarak bütün 
dünya gazetecilerinin, mesleklerini gerekleri-
ne ve kurallarına göre demokrasi ve hukukun 
üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde sansürsüz ve 
davalardan uzak yerine getirebilmeleri; kalem-
lerini, objektiflerini nesnel kullanabilmeleri arzu 
edilir. Diğer yandan bir gazetecinin “ilk ilkesi” 
tarafsız, çıkarsız ve objektif haber yapması 
istenir. Gazeteci öncelikle kendi kuruntularından 
kurtulmalı, böylece tahminlere göre değil gerçek 
dayanaklara göre analiz yaparak tarafsızlığını da 
korumalı, Diyojen gibi elinde feneriyle gerçeğin 
peşine düşmelidir.

Mario Vargas Llosa,”…Yazarın içinde 
bulunduğu durum her zaman başkaldırıdır” 
der. Sansürün ve keyfiliğin, ilerleme ve insan 
onurunun ölümcül düşmanları olduğunu dile 
getirir. Gazeteci soru sormadan, olayın künhüne 
inmeden nefes alamaz, uyuya kalamaz. Gazeteci 
olmak, demek sesini çıkaramayan insanların 
çığlığı olmak demektir. Gazeteci, hayat sahne-
sinde bir hâkim değil, gerçeğin savunucusu-
dur, gerçeğin takipçisidir. Çevresini ve olayları 
gözlemleyerek yanlışları cesaretle ortaya çıkarıp 
eleştirirken siyasilere mesafeli durarak objektif 
ve çıkar hesapsız yapıcı haber yapan, yapması 
gerekendir, hız ve becerisiyle toplumun gözü 
kulağı, sesi olan toplumun bekçisi, dedektifi-
dir. Haber eşittir hayat anlayışıdır bir bakıma. 
Onun için bitmez tükenmez koşuşturma, bir 
yaşam tarzıdır.  Mesleği gereği böylesi bir hayatı 
yaşamak zorundadır. İnsan olarak muhabir 
olarak halkın kombinasyonunu temsil etmek 
durumundadır. 

Hem dünya ülkelerinde hem ülkemizde 
gerek siyasi, gerek ticari, gerekse global serma-
ye gündemini belirleme yeterliliğinden dolayı 
gazete ve medya ele geçirilme yarışı içindedir. 
Bu da kitleler üzerindeki etkisini göstermektedir. 
Demokratik rejimlerde dördüncü kuvvet olacak 
kadar(Yasama, yürütme, yargı ve basın) üst 
düzey bir yeterliliğe sahip olan basının öne-
mine binaen gazetecilerin sorunlarına çözüm 
getirilmesi dileğiyle sevgilerimi, saygılarımı 
iletir, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bu 
özel sayıyı yayımlayan Mustafa Güden şahsında 
Yenigün gazetesine teşekkür ederim.
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Sanat tarihçisi, arkeolog, müzeci, Araş-
tırmacı Gazeteci-Yazar Nurettin Özkan, 
gazetecilik hayatına ilişkin bilgiler verdi. 

Yazma ve araştırma ilgisinin küçük yaşlarda başla-
dığını belirten Özkan, ortaöğretim eğitimi yılların-
da okul gazetesi çıkardıklarını söyledi. Sonrasında 
kendisini gazeteci olarak bulan Özkan, geçmiş-
le-günümüz gazeteciliğini şöyle yorumluyor; “Akla 
bile ipotek koyan teknolojinin getirdiği avantajların 
kendisinden önceki üretimlerle kıyaslanması akıl 
dışıdır.  Hele ki son aşamasında “akıllı” yaftasını 
da eline alan çağdaş teknoloji nerdeyse her şeyi 
otomasyon kalıbına sıkıştırmaktadır. “akıllı gazete” 
de “akıllı gazeteci” de yapay zekâsı ile insanın yük 
ve sorumluluklarını yani rol ve fonksiyonlarını 
üstlenmek üzere görülüyor”

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 
1954 yılında Afyon-Bolvadin’de doğdum. İlk 

ve orta öğretimden sonra 1973-76-77 Erzurum 
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim 
Enstitüsü, 1977-79 EİTİA Afyon Maliye Muhasebe 
Yüksek Okulu’nda önlisanstan sonra 1980-81’de 
S.Ü.Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Sanat Tari-
hi’ni bitirdim. Selçuklu Su Mimarisi konusunda 
bitirme tezi verdim.  Aynı yıllarda Selçuk Eğitim 
Fakültesi’nde 4 yıl Pedagoji Diploması aldım. 
S.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde de tezli yüksek 
lisansını tamamladım.

1980- yılında Konya’da profesyonel gaze-
teciliğe başladım. Sırasıyla Anadolu’da Bugün, 
Konya Postası ve Yeni Konya Gazetesi’nde kadrolu 
muhabirlik, araştırmacı gazetecilik, köşe yazarlığı 
yaptım.

S. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Orta Çağ 
Geleneksel Halk Mimarisi konusunda tezli yüksek 
lisansını yaptım.1987-1991 yılları arası Bolvadin 
Belediyesi Şehir Müzesi Kurucu Müdürlüğü  ve   
S.Ü. Rektörlük Basın Müşavirliği ile kamu hizme-
tine girdim. 1991 sonrası 2008 yılına kadar Konya 
İl Kültür Müdürlüğü, Konya Müzeler Müdürlüğü 
bünyesinde Müze Araştırmacısı - Sanat Tarihçisi 
Arkeolog ünvanları ile görev yaptım. 2008-2011 
yılları arasında Karaman Müze Müdürü görevinde 
bulundum. 2011-2019 yıllarında Konya müzele-
rinde görevini tamamlayarak emekli oldum.

Gazeteciliğe nasıl başladınız? Hangi 
kurumlarda ne görevlerde bulundunuz?

Ortaöğretim yıllarımda daima Kültür Edebiyat 
Kolu’na girerdim. Sınıfımda duvar gazetesi çıka-
rırdık. 3 yıllık lise yıllarımda da okul başkanı olarak 
bu kolu temsil ettim ve okul bahçesindeki ışıklı 
dikey panoda gazete çıkarmıştım. Babam evde 
beni çağıracağı zaman “Kadircan Kaflı, Burhan 
Felek, Ahmet Kabaklı, Doğanhisarlı Tarık (Buğra)” 
diyerek seslenirdi. Biz de hep Akif, Fazıl Hüsnü, 

Necip Fazıl, Atilla İlhan gibi şair, Ergun Göze, Ah-
met Kabaklı Burhan Felek, gibi yazar olmaya öze-
nirdik. Afyon’da yayınlanan Türkeli, Kocatepe gibi 
gazetelere şiirler gönderirdik. 1979’da Konya’ya 
geldiğimde Türkeli’nin sahibi ve başyazarı Dr. M. 
Sadettin Aygen’den bir gazete patronuna hitaben 
bir tavsiye mektubu getirmiştim. Ancak o patrona 
bu “hamil-i kart”ı sunmaya gerek kalmamıştı.

KONEVİ Dergisi ile yüksek öğrenim gençliği 
merkezli dergi yayını ile birlikte Anadolu’da Bugün 
Gazetesi’ndeki “Teşhis” köşemle değerlendiren 
Başyazarımız Ahmet Necati Aksaray’ın kalemi-
miz hakkındaki yorumları hedefe ulaşmamı kafi 
derecede katkı sağlamıştı. 1960’lı yıllardan beri 
sanatta, ticarette, sanayide uğrağımız olmakla 
beraber aşina çevrelerimizden de gerekli ilgi ve 
desteği bulmuştuk. Konya Postası’na asgari ücrete 
yüzde 50 ek zamla transfer olmuştum. Daha sonra 
da Yeni Konya’da asgari ücretin iki buçuk katı 
maaşla iş adresimi yenilemiştim.

Meslek hayatınızda çok sayıda da 
ödülünüz olduğunu biliyorum. Tensip edilen 
ödülleriniz nelerdi?

Maddeler halinde sıralayayım:
(1) 1983 Başbakanlık Basın Yayın Enformas-

yon Genel Müdürlüğü Anadolu Basını Özendrme 
Yarışması’nda Yeni Konya Gazetesi’nde yayınla-
nan KÖYDEKİ ŞEHİR-ŞEHİRDEKİ KÖY başlıklı 
çalışma ile İnceleme-Araştırma dalında ilk sırayı 
aldı.

(2) Konya Gazeteciler Cemiyeti Yılın Gazeteci-
si ödülü: 1984–85– 86–87.

(3) Sağlık Bakanlığı Konya İl Sağlık Müdür-
lüğü Çocuk ve Çevre konulu Fotoğraf Yarışması 
1’inciliği 1992.

(4) Bolvadin Kaymak Şenliği Şiir Yarışması 

1’inciliği. Eber’e Ağıt 1989.
(5) Bolvadin Kaymak Şenliği Hikâye 1’inciliği. 

Mahmut Emmi-Katibin Kahvesi 1991.

Hangi yayınlarda görev aldınız?
KONEVİ Kültür Sanat Dergisi Genel Yayın 

Yönetmeni 1980, Anadolu’da Bugün Teşhis 
köşe yazarı 1980-1982, Konya Postası Gazetesi, 
Muhabir, yerel. Haber Müdürü 1984–86, Bolvadin  
Dergisi, Bolvadin Belediyesi Yayın Organı, Aylık 
Dergi, Yazı İşleri Müdürü, 1987-1988-1989, 
Bolvadin YENİSES Başyazarı 1989, Selçuk Üniver-
sitesi Bülteni, Dergi, Yazı İşleri Müdürü,1990-91, 
Yeni Konya Gazetesi, Eşref Saati köşe yazarlı-
ğı,1991-92-93.

Sizin özel habecilik stiliniz çok farklıydı. 
Örnek teşkil etmesi için haber-makale-
inceleme ve araştırmalarınızdan bahseder 
misiniz?

ATLAS Dergisi, Konya Müze Yıllığı, Tercü-
man, Güneş, Hürriyet, Cumhuriyet, Türkiye, 
Anadolu’da Bugün,  Yeni Konya, Konya Postası, 
Konya Akasya, Afyon Zafer, Bolvadin Yenises, …
gazete ve dergilerinde yayınlanan bilimsel, tarihi, 
mesleki ve aktüel makale, araştırma-inceleme,  
haber, röportaj, fıkra, şiir, fotoğraf, yorum v.b. 
eserlerimizden bazıları;

Anadolu’da Bugün: Teşhis köşesi, Gönül Der-
gahı, içkafiyeli edebi sohbetler, makaleler,..

Konya Postası:  Tahıl Ambarı’nda Tüten 
Bacalar, Selçuk Üniversitesi’nin Dünü-Bugünü, 
Mucitler (O.Samur ile), Gökyurt Köyü Turizme 
Açılmalıdır (İnceleme, özel haber) Belören Köyü 
Topraksız Kaldı (manşet haber),  …

Yeni Konya: Hemşerimiz Atatürk (M.A.Apalı 
ile sohbet), Bir Dirhem Et Bin Ayıp Örter (İncele-

Araştırmacı Gazeteci-Yazar Nurettin Özkan, “Akla bile ipotek koyan teknolojinin getirdiği 
avantajların kendisinden önceki üretimlerle kıyaslanması akıl dışıdır” diye konuştu

TEKNOLOJI AKLA BILE 
IPOTEK KOYDU

Yeni Konya’da çalışma anı.  1985 yılı son ayları… (Foto: Faruk TOLGAY)Yeni Konya’da çalışma anı.  1985 yılı son ayları… (Foto: Faruk TOLGAY)

Kampanya raporu kapak sayfası      Kampanya raporu kapak sayfası      
Av.M.Ali APALI ile yakın tarihe düşülen notlarAv.M.Ali APALI ile yakın tarihe düşülen notlarEski başkanlar S. BİLGİN ve Y. KULLUK A.ÖKSÜZ’le zaman tünelindeEski başkanlar S. BİLGİN ve Y. KULLUK A.ÖKSÜZ’le zaman tünelinde

NURETTİN ÖZKAN

me), Kara Tren Gelmez m’ola (Arş.-İnc.), Köydeki 
Şehir-Şehirdeki Köy, (Arştırma İnceleme), Kon-
ya’nın Çıkmaz Sokağı Hadim-Alanya Hattı (Gezi 
notları), Kartal Yuvası’nda Bir Hafta Sonu (Gezi 
notları),  Kitaba Atılan Neşter (röportaj), Şehir ve 
Adam- Belediye Başkanı Zaman Tüneli’nde, (soh-
bet),  İzmirli Naciye’nin Öyküsü (resimli magazin 
haber), Konya’nın Kanalizasyonu Tuz Gölü’nü 
Kirletiyor. (araştırma-haber) Bir Resim-Bir Yorum, 
Çeşmeler Kurumasın, Konya Valiliği-Konya Be-
lediyesi-Selçuk Üniversitesi-Yeni Konya Gazetesi 
İşbirliği ile geniş katılımlı kampanyada  Genel 
Koordinatörlük görevini üstlenmiştim. Eşref Saati 
köşesinde ise 1991-93 yıllarında makaleler yayın-
lanmıştı. Bunlarda ilk akla geliverenler ise; Sokak 
Adları Curcunası, Çevre Yolu Komedisi, Çarpık 
Kentleşme ve Kaçak Yapılar, İstimlak Kabusu, 
Kanalizasyon Arıtma Tesisi, Sokak Hayvanları 
Barınakları, vd….

Konya Bayram: Filistin’in Tapusu Bizde (Rek-
tör Cin ile röportaj haber), Hemzemin Geçit Hem-
zaman Değil, (Başkan Öksüz ile röportaj haber)

Epeyce de basılı eseriniz vardı. Nelerdi 
bunlar:

(1) Mahmut Emmi (Piyes) (2) Otantik Kent 
Taşkale (monografi özeti) (3) Atatürk’ün Ata 
Yurdu (tarih ve monografi) (4) Konya 10.Yıl Cum-
huriyet Anıtları (tarih-araştırma) (5) Konya 10.Yıl 
Anıtları ve 10.Yıl Cumhuriyet Bayramı Kutlama-
ları (tarih-mimari) (6) Kilistra (Gökyurt) (broşür) 
(7) Çeşmeler Kurumasın Kampanyası (I.İstişari 
Toplantısı) (8) Geçmişten Günümüze Konya Esna-
fı, ( Komisyon).

Döneminizle bugün mukayese 
edildiğinde gazeteciliğin seyr-ü seferi nasıl 
görünüyor? Basılı gazetecilikle internet 
gazeteciliğini mukayese edebilir misiniz?

Akla bile ipotek koyan teknolojinin getirdi-
ği avantajların kendisinden önceki üretimlerle 
kıyaslanması akıl dışıdır.  Hele ki son aşamasında 
“akıllı” yaftasını da eline alan çağdaş teknoloji 
nerdeyse her şeyi otomasyon kalıbına sıkıştırmak-
tadır. “akıllı gazete” de “akıllı gazeteci” de yapay 
zekâsı ile insanın yük ve sorumluluklarını yani rol 
ve fonksiyonlarını üstlenmek üzere görülüyor. 
Tüm bu değişimleri yerinde kullanarak lehimize 
çevirmenin yolları aranmalıdır. İster sanal medya 
deyin ister dijital yayın deyin insana faydasını göz 
ardı etmeden değerlendirilmelidir.

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir 
hatıranız var mı?

Konya basın camiasına girişimin 1980 ihtilali 
atmosferine rastlaması benim için önem taşır. 
Gazeteler ve gazeteciler II. Ordu binasının alt 
katındaki bir üst kademe subayın denetim ve 

takibinde idi. Zaman zaman bazı gazetelerin bayi-
lerden toplatıldığı, eksik sayıda nüshanın alel-acele 
tıpkıbasımı yapılarak tam traj teslim edildiğine 
şahit olunmuştur. Sıkıyönetim öncesi ve sonrasını 
mukayese mantığı gazetecilikte olumlu-olumsuz 
çok şey kazandırmıştır. “Ocak” olgusunun bir 
makalemde geçmesi nedeniyle bu odada gerçek 
niyetim hakkında ciddi manada ter dökerek zor-
lukla iknaya uğraştığımı unutamam.

Gazeteciliği ne zaman ve hangi gerekçe 
ile bıraktınız?

1987 yılında memuriyeti seçtim. Bolvadin 
Belediye Müzesi’nin kuruluşunu gerçekleştirdim. 
1990’da Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Basın 
Müşaviri olarak Konya’ya döndüm. Bolvadin’de 
de Üniversite de fiilen sektörden kopmayarak, ku-
rumsal periyodik yayınlarda Yazı İşleri Müdürlüğü 
yaptım.

Peki, gazeteciliğe özlem duyduğunuz 
oldu mu?

Dolaylı da olsa sektörle gönül birliğimiz hiç 
kesilmediğinden fiziki ve sosyal ortamını da 
aramadım. Ama meslek hastalığı olarak ruhumu-
za işleyen “müdahil olma” fikri ve tavrı yaşanan 
veya şahit olunan bir sosyal pürüz-olay-tartışma- 
gibi durumlarda ayranımızı kabartmaya devam 
etmektedir. En yakın örnekle maskesiz hapşıran, 
yerlere tüküren, a-sosyal tavırlarla ilişkilerini 
yozlaştıran insanlar, kaldırımı yol eden bisikletler, 

trafik kurallarını hiçe sayan sürücüler… herkesi 
rahatsız etmekle birlikte bizleri daha fazla etkile-
mektedir. Bu tür örnekleri gördükçe bir gazeteci 
mantığıyla daha fazla sorumluluk ve yükümlülük 
duygusuyla, etkili, yetkili, caydırıcı önlemler alın-
masında aktif olmak gereği hissediliyor.

Gazetecilikten sonra görev aldığınız 
mesleki çalışmalardan bahseder misiniz?

Bulunduğum görevlerden daha önce bahset-
miştik. Çalışmalarımızdan da bu soruda bahse-
dilim. Müze personeli Arkeolog ve Sanat Tarihçi 
olarak Bakanlık görevlendirmesi ile temsilci, 
sayım, soruşturma ve denetleme komisyonu üyesi 
olarak  Adana, Mersin, Eskişehir, Antalya, Aydın, 
Muğla, Yozgat, Sivas, Tokat illerindeki müzelerde 
çalıştım.

Konyamızda ise 1996-97 yıllarında Çum-
ra ÇATALHÜYÜK’te Etno-Arkeolojik Projede 
bulundum. Prof.Dr. Hasan BAHAR’ın  2006’daki 
Konya-Karaman Eskiçağ Yüzey Araştırmasında 
Bakanlık temsilcisi idim . 1998 yılında ekip üyesi 
olduğum Kilistra Gökyurt Kazısında 1999-2007 
yıllarında kurtarma-temizlik-kazı ve küçük onarım 
projesine başkanlık ettim.Bu çalışmada Kilistra’nın 
bilim ve turizm açılması sağlanmıitır.

Ayrıca Kılbasan-Karadağ, Başdağ Helenistik 
Havuz Temizlik, Küçük Onarım ve Kurtarma 
Çalışması, 2009. (b) Taşkale-Manazan Mağaraları 
Temizlik Çalışması, 2009. (c) Bucakkışla-Gözpı-
narı Şapeli Kurtarma, Temizlik ve Küçük Onarım 
Çalışmaları, 2009. (d) Ermenek-Görmeli Köprüsü 
Kitabe Sökümü, Konservasyon ve Onarım Çalış-
ması, 2009. (7) Konya, Beyşehir Kale Kapısı Kazı, 
Sondaj ve Restorasyona Hazırlık Çalışması’na da 
başkanlık yaptım. (2010-2011).

Yanılmıyorsam yurt dışı görevde de 
bulundunuz, değil mi?

Evet. 2009’da Frankfurt Kitap Fuarı’nda 
gerçekleşen Laleler Kaftanlar ve Levni Sergisi’ne 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi olarak  
katıldım.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğü 1983 Anadolu Basını Özendirme Müdürlüğü 1983 Anadolu Basını Özendirme 

Yarışması Araştırma-İnceleme Dalı Ödül plaketi Yarışması Araştırma-İnceleme Dalı Ödül plaketi Adresimize gelen yazı ekindeki haber küpürü ve açıklamalar.Adresimize gelen yazı ekindeki haber küpürü ve açıklamalar.

Birinci olan araştırma-incelemenin ilk sayfasıBirinci olan araştırma-incelemenin ilk sayfası

Uzlukla Söyleşi, ibret levhaları gibiydi.Uzlukla Söyleşi, ibret levhaları gibiydi.
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Sanat tarihçisi, arkeolog, müzeci, Araş-
tırmacı Gazeteci-Yazar Nurettin Özkan, 
gazetecilik hayatına ilişkin bilgiler verdi. 

Yazma ve araştırma ilgisinin küçük yaşlarda başla-
dığını belirten Özkan, ortaöğretim eğitimi yılların-
da okul gazetesi çıkardıklarını söyledi. Sonrasında 
kendisini gazeteci olarak bulan Özkan, geçmiş-
le-günümüz gazeteciliğini şöyle yorumluyor; “Akla 
bile ipotek koyan teknolojinin getirdiği avantajların 
kendisinden önceki üretimlerle kıyaslanması akıl 
dışıdır.  Hele ki son aşamasında “akıllı” yaftasını 
da eline alan çağdaş teknoloji nerdeyse her şeyi 
otomasyon kalıbına sıkıştırmaktadır. “akıllı gazete” 
de “akıllı gazeteci” de yapay zekâsı ile insanın yük 
ve sorumluluklarını yani rol ve fonksiyonlarını 
üstlenmek üzere görülüyor”

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 
1954 yılında Afyon-Bolvadin’de doğdum. İlk 

ve orta öğretimden sonra 1973-76-77 Erzurum 
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim 
Enstitüsü, 1977-79 EİTİA Afyon Maliye Muhasebe 
Yüksek Okulu’nda önlisanstan sonra 1980-81’de 
S.Ü.Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Sanat Tari-
hi’ni bitirdim. Selçuklu Su Mimarisi konusunda 
bitirme tezi verdim.  Aynı yıllarda Selçuk Eğitim 
Fakültesi’nde 4 yıl Pedagoji Diploması aldım. 
S.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde de tezli yüksek 
lisansını tamamladım.

1980- yılında Konya’da profesyonel gaze-
teciliğe başladım. Sırasıyla Anadolu’da Bugün, 
Konya Postası ve Yeni Konya Gazetesi’nde kadrolu 
muhabirlik, araştırmacı gazetecilik, köşe yazarlığı 
yaptım.

S. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Orta Çağ 
Geleneksel Halk Mimarisi konusunda tezli yüksek 
lisansını yaptım.1987-1991 yılları arası Bolvadin 
Belediyesi Şehir Müzesi Kurucu Müdürlüğü  ve   
S.Ü. Rektörlük Basın Müşavirliği ile kamu hizme-
tine girdim. 1991 sonrası 2008 yılına kadar Konya 
İl Kültür Müdürlüğü, Konya Müzeler Müdürlüğü 
bünyesinde Müze Araştırmacısı - Sanat Tarihçisi 
Arkeolog ünvanları ile görev yaptım. 2008-2011 
yılları arasında Karaman Müze Müdürü görevinde 
bulundum. 2011-2019 yıllarında Konya müzele-
rinde görevini tamamlayarak emekli oldum.

Gazeteciliğe nasıl başladınız? Hangi 
kurumlarda ne görevlerde bulundunuz?

Ortaöğretim yıllarımda daima Kültür Edebiyat 
Kolu’na girerdim. Sınıfımda duvar gazetesi çıka-
rırdık. 3 yıllık lise yıllarımda da okul başkanı olarak 
bu kolu temsil ettim ve okul bahçesindeki ışıklı 
dikey panoda gazete çıkarmıştım. Babam evde 
beni çağıracağı zaman “Kadircan Kaflı, Burhan 
Felek, Ahmet Kabaklı, Doğanhisarlı Tarık (Buğra)” 
diyerek seslenirdi. Biz de hep Akif, Fazıl Hüsnü, 

Necip Fazıl, Atilla İlhan gibi şair, Ergun Göze, Ah-
met Kabaklı Burhan Felek, gibi yazar olmaya öze-
nirdik. Afyon’da yayınlanan Türkeli, Kocatepe gibi 
gazetelere şiirler gönderirdik. 1979’da Konya’ya 
geldiğimde Türkeli’nin sahibi ve başyazarı Dr. M. 
Sadettin Aygen’den bir gazete patronuna hitaben 
bir tavsiye mektubu getirmiştim. Ancak o patrona 
bu “hamil-i kart”ı sunmaya gerek kalmamıştı.

KONEVİ Dergisi ile yüksek öğrenim gençliği 
merkezli dergi yayını ile birlikte Anadolu’da Bugün 
Gazetesi’ndeki “Teşhis” köşemle değerlendiren 
Başyazarımız Ahmet Necati Aksaray’ın kalemi-
miz hakkındaki yorumları hedefe ulaşmamı kafi 
derecede katkı sağlamıştı. 1960’lı yıllardan beri 
sanatta, ticarette, sanayide uğrağımız olmakla 
beraber aşina çevrelerimizden de gerekli ilgi ve 
desteği bulmuştuk. Konya Postası’na asgari ücrete 
yüzde 50 ek zamla transfer olmuştum. Daha sonra 
da Yeni Konya’da asgari ücretin iki buçuk katı 
maaşla iş adresimi yenilemiştim.

Meslek hayatınızda çok sayıda da 
ödülünüz olduğunu biliyorum. Tensip edilen 
ödülleriniz nelerdi?

Maddeler halinde sıralayayım:
(1) 1983 Başbakanlık Basın Yayın Enformas-

yon Genel Müdürlüğü Anadolu Basını Özendrme 
Yarışması’nda Yeni Konya Gazetesi’nde yayınla-
nan KÖYDEKİ ŞEHİR-ŞEHİRDEKİ KÖY başlıklı 
çalışma ile İnceleme-Araştırma dalında ilk sırayı 
aldı.

(2) Konya Gazeteciler Cemiyeti Yılın Gazeteci-
si ödülü: 1984–85– 86–87.

(3) Sağlık Bakanlığı Konya İl Sağlık Müdür-
lüğü Çocuk ve Çevre konulu Fotoğraf Yarışması 
1’inciliği 1992.

(4) Bolvadin Kaymak Şenliği Şiir Yarışması 

1’inciliği. Eber’e Ağıt 1989.
(5) Bolvadin Kaymak Şenliği Hikâye 1’inciliği. 

Mahmut Emmi-Katibin Kahvesi 1991.

Hangi yayınlarda görev aldınız?
KONEVİ Kültür Sanat Dergisi Genel Yayın 

Yönetmeni 1980, Anadolu’da Bugün Teşhis 
köşe yazarı 1980-1982, Konya Postası Gazetesi, 
Muhabir, yerel. Haber Müdürü 1984–86, Bolvadin  
Dergisi, Bolvadin Belediyesi Yayın Organı, Aylık 
Dergi, Yazı İşleri Müdürü, 1987-1988-1989, 
Bolvadin YENİSES Başyazarı 1989, Selçuk Üniver-
sitesi Bülteni, Dergi, Yazı İşleri Müdürü,1990-91, 
Yeni Konya Gazetesi, Eşref Saati köşe yazarlı-
ğı,1991-92-93.

Sizin özel habecilik stiliniz çok farklıydı. 
Örnek teşkil etmesi için haber-makale-
inceleme ve araştırmalarınızdan bahseder 
misiniz?

ATLAS Dergisi, Konya Müze Yıllığı, Tercü-
man, Güneş, Hürriyet, Cumhuriyet, Türkiye, 
Anadolu’da Bugün,  Yeni Konya, Konya Postası, 
Konya Akasya, Afyon Zafer, Bolvadin Yenises, …
gazete ve dergilerinde yayınlanan bilimsel, tarihi, 
mesleki ve aktüel makale, araştırma-inceleme,  
haber, röportaj, fıkra, şiir, fotoğraf, yorum v.b. 
eserlerimizden bazıları;

Anadolu’da Bugün: Teşhis köşesi, Gönül Der-
gahı, içkafiyeli edebi sohbetler, makaleler,..

Konya Postası:  Tahıl Ambarı’nda Tüten 
Bacalar, Selçuk Üniversitesi’nin Dünü-Bugünü, 
Mucitler (O.Samur ile), Gökyurt Köyü Turizme 
Açılmalıdır (İnceleme, özel haber) Belören Köyü 
Topraksız Kaldı (manşet haber),  …

Yeni Konya: Hemşerimiz Atatürk (M.A.Apalı 
ile sohbet), Bir Dirhem Et Bin Ayıp Örter (İncele-

Araştırmacı Gazeteci-Yazar Nurettin Özkan, “Akla bile ipotek koyan teknolojinin getirdiği 
avantajların kendisinden önceki üretimlerle kıyaslanması akıl dışıdır” diye konuştu

TEKNOLOJI AKLA BILE 
IPOTEK KOYDU

Yeni Konya’da çalışma anı.  1985 yılı son ayları… (Foto: Faruk TOLGAY)Yeni Konya’da çalışma anı.  1985 yılı son ayları… (Foto: Faruk TOLGAY)

Kampanya raporu kapak sayfası      Kampanya raporu kapak sayfası      
Av.M.Ali APALI ile yakın tarihe düşülen notlarAv.M.Ali APALI ile yakın tarihe düşülen notlarEski başkanlar S. BİLGİN ve Y. KULLUK A.ÖKSÜZ’le zaman tünelindeEski başkanlar S. BİLGİN ve Y. KULLUK A.ÖKSÜZ’le zaman tünelinde

NURETTİN ÖZKAN

me), Kara Tren Gelmez m’ola (Arş.-İnc.), Köydeki 
Şehir-Şehirdeki Köy, (Arştırma İnceleme), Kon-
ya’nın Çıkmaz Sokağı Hadim-Alanya Hattı (Gezi 
notları), Kartal Yuvası’nda Bir Hafta Sonu (Gezi 
notları),  Kitaba Atılan Neşter (röportaj), Şehir ve 
Adam- Belediye Başkanı Zaman Tüneli’nde, (soh-
bet),  İzmirli Naciye’nin Öyküsü (resimli magazin 
haber), Konya’nın Kanalizasyonu Tuz Gölü’nü 
Kirletiyor. (araştırma-haber) Bir Resim-Bir Yorum, 
Çeşmeler Kurumasın, Konya Valiliği-Konya Be-
lediyesi-Selçuk Üniversitesi-Yeni Konya Gazetesi 
İşbirliği ile geniş katılımlı kampanyada  Genel 
Koordinatörlük görevini üstlenmiştim. Eşref Saati 
köşesinde ise 1991-93 yıllarında makaleler yayın-
lanmıştı. Bunlarda ilk akla geliverenler ise; Sokak 
Adları Curcunası, Çevre Yolu Komedisi, Çarpık 
Kentleşme ve Kaçak Yapılar, İstimlak Kabusu, 
Kanalizasyon Arıtma Tesisi, Sokak Hayvanları 
Barınakları, vd….

Konya Bayram: Filistin’in Tapusu Bizde (Rek-
tör Cin ile röportaj haber), Hemzemin Geçit Hem-
zaman Değil, (Başkan Öksüz ile röportaj haber)

Epeyce de basılı eseriniz vardı. Nelerdi 
bunlar:

(1) Mahmut Emmi (Piyes) (2) Otantik Kent 
Taşkale (monografi özeti) (3) Atatürk’ün Ata 
Yurdu (tarih ve monografi) (4) Konya 10.Yıl Cum-
huriyet Anıtları (tarih-araştırma) (5) Konya 10.Yıl 
Anıtları ve 10.Yıl Cumhuriyet Bayramı Kutlama-
ları (tarih-mimari) (6) Kilistra (Gökyurt) (broşür) 
(7) Çeşmeler Kurumasın Kampanyası (I.İstişari 
Toplantısı) (8) Geçmişten Günümüze Konya Esna-
fı, ( Komisyon).

Döneminizle bugün mukayese 
edildiğinde gazeteciliğin seyr-ü seferi nasıl 
görünüyor? Basılı gazetecilikle internet 
gazeteciliğini mukayese edebilir misiniz?

Akla bile ipotek koyan teknolojinin getirdi-
ği avantajların kendisinden önceki üretimlerle 
kıyaslanması akıl dışıdır.  Hele ki son aşamasında 
“akıllı” yaftasını da eline alan çağdaş teknoloji 
nerdeyse her şeyi otomasyon kalıbına sıkıştırmak-
tadır. “akıllı gazete” de “akıllı gazeteci” de yapay 
zekâsı ile insanın yük ve sorumluluklarını yani rol 
ve fonksiyonlarını üstlenmek üzere görülüyor. 
Tüm bu değişimleri yerinde kullanarak lehimize 
çevirmenin yolları aranmalıdır. İster sanal medya 
deyin ister dijital yayın deyin insana faydasını göz 
ardı etmeden değerlendirilmelidir.

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir 
hatıranız var mı?

Konya basın camiasına girişimin 1980 ihtilali 
atmosferine rastlaması benim için önem taşır. 
Gazeteler ve gazeteciler II. Ordu binasının alt 
katındaki bir üst kademe subayın denetim ve 

takibinde idi. Zaman zaman bazı gazetelerin bayi-
lerden toplatıldığı, eksik sayıda nüshanın alel-acele 
tıpkıbasımı yapılarak tam traj teslim edildiğine 
şahit olunmuştur. Sıkıyönetim öncesi ve sonrasını 
mukayese mantığı gazetecilikte olumlu-olumsuz 
çok şey kazandırmıştır. “Ocak” olgusunun bir 
makalemde geçmesi nedeniyle bu odada gerçek 
niyetim hakkında ciddi manada ter dökerek zor-
lukla iknaya uğraştığımı unutamam.

Gazeteciliği ne zaman ve hangi gerekçe 
ile bıraktınız?

1987 yılında memuriyeti seçtim. Bolvadin 
Belediye Müzesi’nin kuruluşunu gerçekleştirdim. 
1990’da Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Basın 
Müşaviri olarak Konya’ya döndüm. Bolvadin’de 
de Üniversite de fiilen sektörden kopmayarak, ku-
rumsal periyodik yayınlarda Yazı İşleri Müdürlüğü 
yaptım.

Peki, gazeteciliğe özlem duyduğunuz 
oldu mu?

Dolaylı da olsa sektörle gönül birliğimiz hiç 
kesilmediğinden fiziki ve sosyal ortamını da 
aramadım. Ama meslek hastalığı olarak ruhumu-
za işleyen “müdahil olma” fikri ve tavrı yaşanan 
veya şahit olunan bir sosyal pürüz-olay-tartışma- 
gibi durumlarda ayranımızı kabartmaya devam 
etmektedir. En yakın örnekle maskesiz hapşıran, 
yerlere tüküren, a-sosyal tavırlarla ilişkilerini 
yozlaştıran insanlar, kaldırımı yol eden bisikletler, 

trafik kurallarını hiçe sayan sürücüler… herkesi 
rahatsız etmekle birlikte bizleri daha fazla etkile-
mektedir. Bu tür örnekleri gördükçe bir gazeteci 
mantığıyla daha fazla sorumluluk ve yükümlülük 
duygusuyla, etkili, yetkili, caydırıcı önlemler alın-
masında aktif olmak gereği hissediliyor.

Gazetecilikten sonra görev aldığınız 
mesleki çalışmalardan bahseder misiniz?

Bulunduğum görevlerden daha önce bahset-
miştik. Çalışmalarımızdan da bu soruda bahse-
dilim. Müze personeli Arkeolog ve Sanat Tarihçi 
olarak Bakanlık görevlendirmesi ile temsilci, 
sayım, soruşturma ve denetleme komisyonu üyesi 
olarak  Adana, Mersin, Eskişehir, Antalya, Aydın, 
Muğla, Yozgat, Sivas, Tokat illerindeki müzelerde 
çalıştım.

Konyamızda ise 1996-97 yıllarında Çum-
ra ÇATALHÜYÜK’te Etno-Arkeolojik Projede 
bulundum. Prof.Dr. Hasan BAHAR’ın  2006’daki 
Konya-Karaman Eskiçağ Yüzey Araştırmasında 
Bakanlık temsilcisi idim . 1998 yılında ekip üyesi 
olduğum Kilistra Gökyurt Kazısında 1999-2007 
yıllarında kurtarma-temizlik-kazı ve küçük onarım 
projesine başkanlık ettim.Bu çalışmada Kilistra’nın 
bilim ve turizm açılması sağlanmıitır.

Ayrıca Kılbasan-Karadağ, Başdağ Helenistik 
Havuz Temizlik, Küçük Onarım ve Kurtarma 
Çalışması, 2009. (b) Taşkale-Manazan Mağaraları 
Temizlik Çalışması, 2009. (c) Bucakkışla-Gözpı-
narı Şapeli Kurtarma, Temizlik ve Küçük Onarım 
Çalışmaları, 2009. (d) Ermenek-Görmeli Köprüsü 
Kitabe Sökümü, Konservasyon ve Onarım Çalış-
ması, 2009. (7) Konya, Beyşehir Kale Kapısı Kazı, 
Sondaj ve Restorasyona Hazırlık Çalışması’na da 
başkanlık yaptım. (2010-2011).

Yanılmıyorsam yurt dışı görevde de 
bulundunuz, değil mi?

Evet. 2009’da Frankfurt Kitap Fuarı’nda 
gerçekleşen Laleler Kaftanlar ve Levni Sergisi’ne 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi olarak  
katıldım.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğü 1983 Anadolu Basını Özendirme Müdürlüğü 1983 Anadolu Basını Özendirme 

Yarışması Araştırma-İnceleme Dalı Ödül plaketi Yarışması Araştırma-İnceleme Dalı Ödül plaketi Adresimize gelen yazı ekindeki haber küpürü ve açıklamalar.Adresimize gelen yazı ekindeki haber küpürü ve açıklamalar.

Birinci olan araştırma-incelemenin ilk sayfasıBirinci olan araştırma-incelemenin ilk sayfası

Uzlukla Söyleşi, ibret levhaları gibiydi.Uzlukla Söyleşi, ibret levhaları gibiydi.
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Küçük yaşlarda gazeteciliğe olan ilgi-
siyle hayatı şekillenen Gazeteci Şerif 
Onar, üniversite eğitimini gazetecilik 

üzerine aldıktan sonra sektörde önemli çalışma-
lara imza attı. Eğitim görürken Selçuk Üniver-
sitesi bünyesindeki ÜN TV’de kendini geliştiren 
Onar, aldığı bu eğitim sayesinde sektörde aranan 
isimlerden biri oldu. Bu sayede çeşitli kurum ve 
kuruluşlarda basın üzerine başarılı çalışmalar 
yürüten Onar, şimdi ise Karatay Belediyesi Basın 
ve Yayın Müdürlüğü’nde görev yapıyor. Sektöre 
dair önemli açıklamalarda bulunan Onar, mesleki 
deneyimlerini de paylaştı. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
1980 yılında Siirt’in Kurtalan ilçesinde 

dünyaya geldim. Yedi kardeşiz. Annem ev 
hanımı babam ise Manisa’nın Soma ilçesindeki 
Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) bağlı kömür 
madeninden emekli oldu. Ben de ilk ve ortaokul 
eğitimimi Şırnak’ta, lise eğitimimi ise Manisa 
Soma’da tamamladım. 2001 yılında girdiğim 
üniversite sınavında Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nü kazanınca 
Konya’ya geldim ve 1 yılı Yabancı Diller Yüksek 
Okulu’nda (YADAM) İngilizce olmak üzere 5 yıl-
lık lisans eğitimimin ardından başladığım çalışma 
hayatıma yine Konya’da devam ediyorum. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin 

uzun yıllardır yayın yapan Üniversite TV (ÜNTV) 
bulunuyor. Öğrenciler, üniversitede aldıkla-
rı teorik eğitimlerini burada pratiğe dökerek 
mesleğe doğru bir şekilde adım atmış oluyorlar. 
Ben de Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Gazetecilik Bölümü ikinci öğretim öğrencisi 
olduğum için ikinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar 
burada çalıştım. TV muhabirliği, haber yazımı, 
haber kurgusu, metin yazarlığı ve daha pek çok 
alanda oldukça faydalandığım iki yıl geçirdim. Bu, 
iletişim fakültesi öğrencileri için gerçekten de çok 

iyi bir imkan. ÜNTV’deki stajım boyunca bana 
mesleğin tüm yönlerini anlatan, uygulamalarla 
beni geleceğe hazırlayan Selman Selim Akyüz 
Hocamız başta olmak üzere üniversite ile fakülte 
yönetimine, tüm hocalarıma ve arkadaşlarıma 
bu vesileyle teşekkür ediyorum. Tabii, mezun 
olduktan sonra bölümümde aldığım eğitimimin 
üzerine ÜNTV’den edindiğim bilgi ve tecrübemi 
meslek hayatıma da yansıttım ve bu benim için 
oldukça avantajlı bir unsur oldu. 

Gazetecilik anlamında ne tür çalışmalar 
yaptınız? Hangi kurum ve kademelerde 
görevlerde bulundunuz?

Az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi 
öğrencilik döneminde Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nin uygulamalı kanalı ÜNTV’de iki yıl 
çalıştım. Mezun olduktan sonra da Kanal 42’de 
de yine iki yıl çalışma fırsatı buldum. 2010’ndan 
2018’in sonuna kadar da AK Parti Konya İl 
Başkanlığı’nın Basın Müşavirliği’nde, 2018’in 
sonundan 2019’un Nisan ayına kadar ise Konya 
Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Daire Başkanlığı’na bağlı Basın Şube 
Müdürlüğü’nde çalıştım. 2.5 yıldır da Karatay 
Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü’nde görev 
yapıyorum. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazetecilik benim için gerçekten bir tutku 

ve buna bir meslekten çok yaşam biçimi olarak 
bakıyorum. Gazeteciliğe olan ilgim ise lise yılla-
rından itibaren başladı. O yıllarda TRT bünyesin-
de çalışan Bahadır Şerif Onaran diye bir gazeteci 
vardı. TRT haberlerini izlerken haberin başında 
haberi kaleme alan Bahadır Şerif Onaran ismi 
çıkardı. Ben de ‘Bahadır’ kısmını elimle kapatıp, 
‘Anne bak bu haberi ben yazdım’ derdim. Böyle-
ce gazeteciliğe karşı bir ilgim ve sevgim başlamış 
oldu. Lise son sınıfta yani üniversite hazırlık dö-
neminde gazetecilik eğitimi almayı hedefledim ve 
üniversite tercihlerimin ilk 7 sırasında gazetecilik 

bölümü vardı. Sonuçta da Selçuk Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nü kazanıp 
eğitimimi almış oldum. Üniversite eğitimimin 
3’üncü sınıfında TRT İzmir Bölge Müdürlüğü’nde 
1 aylık staj yaptım. Lise yıllarında kendime rol 
model aldığım Gazeteci Bahadır Şerif Onaran 
da meğerse orada mesleğine devam ediyormuş. 
Onunla tanışma fırsatı buldum ve bu anımı da 
ona anlatma fırsatı buldum. Çok şaşırmış ve 
oldukça da mutlu olmuştu.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
medya hala oldukça önemli bir güç konumunda. 
Ancak günümüzde geldiğimiz nokta açısından 
söylemek gerekirse evet ne yazık ki gazeteciliğin; 
genel manada da medyanın birtakım önemli 
problemleri bulunuyor. Özellikle de Anadolu 
basını, başta ekonomik sorunlar olmak üzere 
çeşitli sebep ve sorunlar nedeniyle oldukça zor 
günler geçirdiğini söylemek herhalde yanlış 
olmayacaktır. Çalışanlar, yeterli derecede maaş 
ve diğer haklarını maalesef düzenli olarak alamı-
yor. Bu, onların hem motivasyonunu düşürüyor 
hem de kendilerini yetiştirmelerinin önünde bir 
engel olarak duruyor. Dahası bu tür problemler, 
gazetecilerin işlerine olan güvenlerini kaybettiri-
yor ve başka mesleklere yönelmek durumunda 
kalıyorlar. Bana göre basının aşması gereken 
diğer sorunu ise ilan ve reklâm gelirlerinin 
artmaması. Bunun şehrin tüm dinamiklerinin 
basına olan desteğini arttırmasıyla çözülebilece-
ğine inanıyorum. Bu konuda elbette Konyamızda 
kıymetli çalışmalar var. Bunu çalıştığım kurumun 
biriminden de rahatlıkla görebiliyorum. Ancak 
bunun daha da artmasından yanayım. Tabii ki 
bu konuda şehrin dinamikleri kadar basın-yayın 
kuruluşlarının da üzerlerine düşeni yapması 
gerekiyor. Yani basın-yayın kuruluşlarının destek 
gelmesini beklemesi yerine medya kuruluşlarının 

YENILIKÇI VE ÖZGÜN 
ÇALIŞMALAR YAPILMALI

Günümüzde basın sektörünün yaşadığı sıkıntıları aşabilmesi için üretmenin önemine değinen Gazeteci Şerif 
Onar, “Basın-yayın kuruluşlarının destek gelmesini beklemesi yerine medya kuruluşlarının çok daha yenilikçi, 

özgün ve her iki tarafın da faydasına olabilecek projeler üretmeye devam etmesi gerekiyor” dedi

ŞERİF ONAR

çok daha yenilikçi, özgün ve her iki tarafın da 
faydasına olabilecek projeler üretmeye devam 
etmesi gerekiyor. 

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme gibi 
bir görevinin olduğunu düşünür müsünüz? 
Bu açıdan bakılınca Konya ve Türkiye’deki 
medya sektörü ve kalemleri millilik 
konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Kesinlikle. Medyanın, insanların algı ve 
tutumlarında doğru yönde veya istendik yönde 
etkileme ile yönlendirme gücüne sahip oldu-
ğunu düşünüyorum. Bana göre bir gazetecinin 
görevi; mesleki sorumluluk bilinci içerisinde 
halka doğruları aktarmak, halkın görüşlerini 
ve isteklerini kurumlara ileterek halkın sesini 
duyurmak ve kurumlar ile halk arasında iletişimi 
sağlamaktır. Bu bağlamda düşündüğümüzde 
ulusal basının olduğu kadar, yerel basının da 
ülkemizdeki önemi hiç şüphesiz yadsınamaz. Bu 
etkinin boyutu, medyanın ulaşılabilirlik seviye-
siyle doğru orantılı olarak da değişime uğruyor. 
Önceleri yalnızca yazılı şeklinde olup ve daha az 
insan üzerinde etkili olurken, geçen zaman içinde 
sesli ve görsel medya araçlarının oluşmasıyla, 
medyanın etki alanı daha da genişledi.  Med-
yada millilik veya millileşme konusu ise sadece 
günümüzün değil, çok daha uzun dönemlerin 
meselesi. Ülkemizde son 100 – 150 yıldır basının 
millileşememesi, değerlerimizi, inancımızı, sosyal 
ve kültürel yapımıza uygun hareket edememesi 
bir takım problemler doğurdu. Son dönemlerde 
ise basın, uluslararası yayınların da etkisiyle 
millilikten sıyrılarak küreselleşme sürecine 
girdi. Konyamızda da bu etki görülse de yaygın 
basının aksine Konya’nın yerel basını kültürüne, 
değerlerine ve inanç eksenine saygılı, oldukça 
da hassas bir yapıda olmayı sürdürüyor. Gerek 
Konya’nın değer ve inanç değerlerine yönelik 
olsun gerek diğer pek çok konularda olsun şu 
şehre yönelik olumsuz algı oluşturma operasyon-
larına karşı Konya basını gerekli yanıtı veriyor ve 
yayın politikalarını bu çerçevede yürütüyor. Beni 
mutlu eden bir başka konu da, bu duruş sadece 
basın-yayın kuruluşlarıyla sınırlı kalmıyor. Konya, 
bu tür durumlarda tüm dinamikleriyle sağlam bir 
birliktelik oluşturarak gereken yerlere gereken 
mesajı net bir şekilde her zaman vermeyi biliyor. 
Bu, şehre olan aidiyetin, değerlerimize olan bağ-
lılığın ve insanımızı sevmenin gereği ile çok güzel 
bir sonucudur aynı zamanda. 

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı getirmek nasıl 
bir duygu?

Herkes için önem taşıyan ancak kimi zaman 
fark edilmeyen belki de gizlenen bazı gerçeklerin 
ortaya çıkarılması, araştırmacı gazetecilik alanına 
giriyor. Bu tür haberleri yapmak, dedektiflik yap-
mayı bile gerektirebiliyor. Tabii ki bu tür haberler 
çok iyi araştırılıp, doğrulatılmalı, analiz edilmesi 
ve topluma öylece haber olarak duyurulmalıdır. 
Dolayısıyla böylesine emek gerektiren ve pek çok 
kesim için önem taşıyan bu haberleri yapmak 
ve bu haberi ilk kez paylaşmak çok heyecan 
verici, gurur verici bir duygu. Bu duygu, bir 
şeyleri başarmış olmanın, topluma bir faydanızın 
dokunmuş olmasının ve mesleğinizi iyi yapıyor 
olmanızın da bir ifadesi bence. 

Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 

Düşüncelerinizi alabilir miyiz?
Az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi içinde 

bulunduğumuz toplumu, şehri, ülkeyi hatta 
kimi zaman da bütün dünyayı etkileyebilecek bir 
gelişmeyi yazmak çok önemli. Şehrin ayırt edici 
ve güçlü özelliklerinin ön plana çıkarılmasında, 
ülke çapında ve dünyanın pek çok noktasında 
tanıtılmasında, şehrin marka kimliğinin her türlü 
platformda yansıtılması ile bir marka imajı oluş-
turulmasında medya önemli bir araç. 

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını nasıl 
değerlendirirsiniz?

Son yıllarda internet teknolojisindeki ge-
lişmeler ve yaygınlaşma, birçok sosyal medya 
uygulamasını da ortaya çıkarmış oldu. Tabi 
bu gelişmeler, doğal olarak kitle iletişimi dâhil 
iletişim olgusunun bütün unsurlarını derin bir 
dönüşüme uğrattı. Yani belirli bir merkezden 
hazırlanan haberleri halka ulaştıran kitle iletişim 
araçlarının süregelen yöntemlerinin aksine sosyal 
medya iletişimi bir anda hızlandırdı ve bu alan 
iletişime sürekli katkı yapılabilen interaktif bir 
biçime dönüşmüş oldu. Dolayısıyla eskiden tek 
taraflı olan haber aktarımı, yeni dönemle birlikte 
okuyucunun da neredeyse haber yazımına 
katılmasına sebebiyet verdi. Dahası interneti olan 
her vatandaş, günümüzde bir bakıma gazetecilik 
yapmaya başladı. Yine bu yeni alan, gazeteciler 
için sadece bir haber kaynağı olarak değil; aynı 
zamanda az önce de ifade ettiğim gibi gazeteci-
lik mesleğini interaktif bir biçimde yapılmasına 
olanak sağladı. Bu yeni dönem, beraberinde bazı 
sorunları getirdi. Her ne kadar sosyal medya üze-
rinden bilgi, olay veya yeni bir gelişmeyi aktaran 
gazeteciye ürettiği haberle ilgili okuyucu/izleyici 
tepkisini anında alabilme olanağı sağlasa da 
aktarılanların doğruluk payının sorgulanması gibi 
bazı sorunlar ortaya çıktı. Bilinçli veya bazen bi-
linçsizce olsa da genel anlamda sosyal medyanın 

toplum üzerinde yönlendirici bir etkisinin olduğu 
tartışılmaz bir gerçek.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Çok güzel bir coğrafyada ve inanılmaz bir ül-
kede yaşıyoruz. Binlerce yılda oluşmuş bu zengin 
medeniyetimizin, değerlerimizin ve insanımızın 
destansı hikâyesini geleceğe aktaracak bütün 
genç kardeşlerimize ihtiyaç var. Bana göre en 
doğru haberi yazan, en iyi filmi çeken, en renkli 
reklam fikrini ortaya koyan veya en güzel görsel 
tasarımı yapan sadece kendi kariyerlerine değil; 
bunun yanında şehrine ve ülkesine de katkı sağ-
lamış oluyor. Aslında ülkemizde özellikle de şeh-
rimizde iletişimin tüm alanlarında mevcut çıtayı 
daha da yükselten pırıl pırıl gençlerin yetiştiğine 
inanıyorum. Bu alanda ilerleyecek kardeşlerime 
öncelikle kendilerine bir yol çizmelerini öneririm. 
Yani “ben bu işi maddi bir kazanç elde edecek 
bir meslek olarak mı görüyorum yoksa kendime, 
yaşadığım şehre ve insanlığa fayda sağlamak 
için mi yapıyorum”a karar vermeleri gerektiğini 
düşünüyorum. Ben 16 yıldır bu alanda çalışıyo-
rum ve hala heyecanlıyım. Bugünlere de hep bu 
heyecan duygumu koruyarak geldim. Her güne 
başladığımda aynı heyecanı yaşadım. Dolayısıyla 
genç kardeşlerime heyecanlarını da asla kaybet-
memelerini diliyorum. Çünkü heyecan yoksa çok 
da bir şey olmuyor sanırım. Analiz yapmak da 
iletişim alanında çok önemli bir yer tutuyor. Bu 
yeteneğin yanında çokça dil öğrenmek önemse-
diğim bir diğer konu. Dolayısıyla bütün yabancı 
dilleri sevmelerini ama özellikle en az iki dili öğ-
renmelerini önerebilirim. İletişimci kardeşlerimin 
kendilerine güvenmeleri yine önemli olgu bence. 
Mesleki deneyimlerde teorik bilgi de oldukça 
önemli. Çünkü pratik, teori üzerine uygulanıyor. 
Ama tabii ki üniversite diploması kişiyi ancak bir 
yere kadar taşır ve kişinin bundan sonraki yıllarda 
kendisini çok iyi bir şekilde geliştirmesi gerekiyor. 
Örneğin eğitim hayatları sürerken kendilerine 
tecrübe kazandıracak işlerde çalışmalılar. Elbette 
ki çok da kitap okumalılar. 

Eklemek istedikleriniz var mı?
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla 

hazırladığınız bu kıymetli eserde bana da yer 
ayırmanız ve kendimi ifade etme fırsatı vermeniz 
büyük bir incelik. Bu işin içinde olan ve bu alanda 
ilerlemek isteyen kardeşlerimiz için oldukça 
faydalı olduğunu düşündüğüm bu projenin 
hayata geçmesinde emeği bulunan tüm Yenigün 
Gazetesi Ailesi’ne teşekkür ediyorum. Bu vesi-
leyle; meslek büyüklerim başta olmak üzere tüm 
meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü’nü tebrik ediyorum. 
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Küçük yaşlarda gazeteciliğe olan ilgi-
siyle hayatı şekillenen Gazeteci Şerif 
Onar, üniversite eğitimini gazetecilik 

üzerine aldıktan sonra sektörde önemli çalışma-
lara imza attı. Eğitim görürken Selçuk Üniver-
sitesi bünyesindeki ÜN TV’de kendini geliştiren 
Onar, aldığı bu eğitim sayesinde sektörde aranan 
isimlerden biri oldu. Bu sayede çeşitli kurum ve 
kuruluşlarda basın üzerine başarılı çalışmalar 
yürüten Onar, şimdi ise Karatay Belediyesi Basın 
ve Yayın Müdürlüğü’nde görev yapıyor. Sektöre 
dair önemli açıklamalarda bulunan Onar, mesleki 
deneyimlerini de paylaştı. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
1980 yılında Siirt’in Kurtalan ilçesinde 

dünyaya geldim. Yedi kardeşiz. Annem ev 
hanımı babam ise Manisa’nın Soma ilçesindeki 
Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) bağlı kömür 
madeninden emekli oldu. Ben de ilk ve ortaokul 
eğitimimi Şırnak’ta, lise eğitimimi ise Manisa 
Soma’da tamamladım. 2001 yılında girdiğim 
üniversite sınavında Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nü kazanınca 
Konya’ya geldim ve 1 yılı Yabancı Diller Yüksek 
Okulu’nda (YADAM) İngilizce olmak üzere 5 yıl-
lık lisans eğitimimin ardından başladığım çalışma 
hayatıma yine Konya’da devam ediyorum. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin 

uzun yıllardır yayın yapan Üniversite TV (ÜNTV) 
bulunuyor. Öğrenciler, üniversitede aldıkla-
rı teorik eğitimlerini burada pratiğe dökerek 
mesleğe doğru bir şekilde adım atmış oluyorlar. 
Ben de Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Gazetecilik Bölümü ikinci öğretim öğrencisi 
olduğum için ikinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar 
burada çalıştım. TV muhabirliği, haber yazımı, 
haber kurgusu, metin yazarlığı ve daha pek çok 
alanda oldukça faydalandığım iki yıl geçirdim. Bu, 
iletişim fakültesi öğrencileri için gerçekten de çok 

iyi bir imkan. ÜNTV’deki stajım boyunca bana 
mesleğin tüm yönlerini anlatan, uygulamalarla 
beni geleceğe hazırlayan Selman Selim Akyüz 
Hocamız başta olmak üzere üniversite ile fakülte 
yönetimine, tüm hocalarıma ve arkadaşlarıma 
bu vesileyle teşekkür ediyorum. Tabii, mezun 
olduktan sonra bölümümde aldığım eğitimimin 
üzerine ÜNTV’den edindiğim bilgi ve tecrübemi 
meslek hayatıma da yansıttım ve bu benim için 
oldukça avantajlı bir unsur oldu. 

Gazetecilik anlamında ne tür çalışmalar 
yaptınız? Hangi kurum ve kademelerde 
görevlerde bulundunuz?

Az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi 
öğrencilik döneminde Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nin uygulamalı kanalı ÜNTV’de iki yıl 
çalıştım. Mezun olduktan sonra da Kanal 42’de 
de yine iki yıl çalışma fırsatı buldum. 2010’ndan 
2018’in sonuna kadar da AK Parti Konya İl 
Başkanlığı’nın Basın Müşavirliği’nde, 2018’in 
sonundan 2019’un Nisan ayına kadar ise Konya 
Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Daire Başkanlığı’na bağlı Basın Şube 
Müdürlüğü’nde çalıştım. 2.5 yıldır da Karatay 
Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü’nde görev 
yapıyorum. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazetecilik benim için gerçekten bir tutku 

ve buna bir meslekten çok yaşam biçimi olarak 
bakıyorum. Gazeteciliğe olan ilgim ise lise yılla-
rından itibaren başladı. O yıllarda TRT bünyesin-
de çalışan Bahadır Şerif Onaran diye bir gazeteci 
vardı. TRT haberlerini izlerken haberin başında 
haberi kaleme alan Bahadır Şerif Onaran ismi 
çıkardı. Ben de ‘Bahadır’ kısmını elimle kapatıp, 
‘Anne bak bu haberi ben yazdım’ derdim. Böyle-
ce gazeteciliğe karşı bir ilgim ve sevgim başlamış 
oldu. Lise son sınıfta yani üniversite hazırlık dö-
neminde gazetecilik eğitimi almayı hedefledim ve 
üniversite tercihlerimin ilk 7 sırasında gazetecilik 

bölümü vardı. Sonuçta da Selçuk Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nü kazanıp 
eğitimimi almış oldum. Üniversite eğitimimin 
3’üncü sınıfında TRT İzmir Bölge Müdürlüğü’nde 
1 aylık staj yaptım. Lise yıllarında kendime rol 
model aldığım Gazeteci Bahadır Şerif Onaran 
da meğerse orada mesleğine devam ediyormuş. 
Onunla tanışma fırsatı buldum ve bu anımı da 
ona anlatma fırsatı buldum. Çok şaşırmış ve 
oldukça da mutlu olmuştu.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
medya hala oldukça önemli bir güç konumunda. 
Ancak günümüzde geldiğimiz nokta açısından 
söylemek gerekirse evet ne yazık ki gazeteciliğin; 
genel manada da medyanın birtakım önemli 
problemleri bulunuyor. Özellikle de Anadolu 
basını, başta ekonomik sorunlar olmak üzere 
çeşitli sebep ve sorunlar nedeniyle oldukça zor 
günler geçirdiğini söylemek herhalde yanlış 
olmayacaktır. Çalışanlar, yeterli derecede maaş 
ve diğer haklarını maalesef düzenli olarak alamı-
yor. Bu, onların hem motivasyonunu düşürüyor 
hem de kendilerini yetiştirmelerinin önünde bir 
engel olarak duruyor. Dahası bu tür problemler, 
gazetecilerin işlerine olan güvenlerini kaybettiri-
yor ve başka mesleklere yönelmek durumunda 
kalıyorlar. Bana göre basının aşması gereken 
diğer sorunu ise ilan ve reklâm gelirlerinin 
artmaması. Bunun şehrin tüm dinamiklerinin 
basına olan desteğini arttırmasıyla çözülebilece-
ğine inanıyorum. Bu konuda elbette Konyamızda 
kıymetli çalışmalar var. Bunu çalıştığım kurumun 
biriminden de rahatlıkla görebiliyorum. Ancak 
bunun daha da artmasından yanayım. Tabii ki 
bu konuda şehrin dinamikleri kadar basın-yayın 
kuruluşlarının da üzerlerine düşeni yapması 
gerekiyor. Yani basın-yayın kuruluşlarının destek 
gelmesini beklemesi yerine medya kuruluşlarının 

YENILIKÇI VE ÖZGÜN 
ÇALIŞMALAR YAPILMALI

Günümüzde basın sektörünün yaşadığı sıkıntıları aşabilmesi için üretmenin önemine değinen Gazeteci Şerif 
Onar, “Basın-yayın kuruluşlarının destek gelmesini beklemesi yerine medya kuruluşlarının çok daha yenilikçi, 

özgün ve her iki tarafın da faydasına olabilecek projeler üretmeye devam etmesi gerekiyor” dedi

ŞERİF ONAR

çok daha yenilikçi, özgün ve her iki tarafın da 
faydasına olabilecek projeler üretmeye devam 
etmesi gerekiyor. 

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme gibi 
bir görevinin olduğunu düşünür müsünüz? 
Bu açıdan bakılınca Konya ve Türkiye’deki 
medya sektörü ve kalemleri millilik 
konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Kesinlikle. Medyanın, insanların algı ve 
tutumlarında doğru yönde veya istendik yönde 
etkileme ile yönlendirme gücüne sahip oldu-
ğunu düşünüyorum. Bana göre bir gazetecinin 
görevi; mesleki sorumluluk bilinci içerisinde 
halka doğruları aktarmak, halkın görüşlerini 
ve isteklerini kurumlara ileterek halkın sesini 
duyurmak ve kurumlar ile halk arasında iletişimi 
sağlamaktır. Bu bağlamda düşündüğümüzde 
ulusal basının olduğu kadar, yerel basının da 
ülkemizdeki önemi hiç şüphesiz yadsınamaz. Bu 
etkinin boyutu, medyanın ulaşılabilirlik seviye-
siyle doğru orantılı olarak da değişime uğruyor. 
Önceleri yalnızca yazılı şeklinde olup ve daha az 
insan üzerinde etkili olurken, geçen zaman içinde 
sesli ve görsel medya araçlarının oluşmasıyla, 
medyanın etki alanı daha da genişledi.  Med-
yada millilik veya millileşme konusu ise sadece 
günümüzün değil, çok daha uzun dönemlerin 
meselesi. Ülkemizde son 100 – 150 yıldır basının 
millileşememesi, değerlerimizi, inancımızı, sosyal 
ve kültürel yapımıza uygun hareket edememesi 
bir takım problemler doğurdu. Son dönemlerde 
ise basın, uluslararası yayınların da etkisiyle 
millilikten sıyrılarak küreselleşme sürecine 
girdi. Konyamızda da bu etki görülse de yaygın 
basının aksine Konya’nın yerel basını kültürüne, 
değerlerine ve inanç eksenine saygılı, oldukça 
da hassas bir yapıda olmayı sürdürüyor. Gerek 
Konya’nın değer ve inanç değerlerine yönelik 
olsun gerek diğer pek çok konularda olsun şu 
şehre yönelik olumsuz algı oluşturma operasyon-
larına karşı Konya basını gerekli yanıtı veriyor ve 
yayın politikalarını bu çerçevede yürütüyor. Beni 
mutlu eden bir başka konu da, bu duruş sadece 
basın-yayın kuruluşlarıyla sınırlı kalmıyor. Konya, 
bu tür durumlarda tüm dinamikleriyle sağlam bir 
birliktelik oluşturarak gereken yerlere gereken 
mesajı net bir şekilde her zaman vermeyi biliyor. 
Bu, şehre olan aidiyetin, değerlerimize olan bağ-
lılığın ve insanımızı sevmenin gereği ile çok güzel 
bir sonucudur aynı zamanda. 

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı getirmek nasıl 
bir duygu?

Herkes için önem taşıyan ancak kimi zaman 
fark edilmeyen belki de gizlenen bazı gerçeklerin 
ortaya çıkarılması, araştırmacı gazetecilik alanına 
giriyor. Bu tür haberleri yapmak, dedektiflik yap-
mayı bile gerektirebiliyor. Tabii ki bu tür haberler 
çok iyi araştırılıp, doğrulatılmalı, analiz edilmesi 
ve topluma öylece haber olarak duyurulmalıdır. 
Dolayısıyla böylesine emek gerektiren ve pek çok 
kesim için önem taşıyan bu haberleri yapmak 
ve bu haberi ilk kez paylaşmak çok heyecan 
verici, gurur verici bir duygu. Bu duygu, bir 
şeyleri başarmış olmanın, topluma bir faydanızın 
dokunmuş olmasının ve mesleğinizi iyi yapıyor 
olmanızın da bir ifadesi bence. 

Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 

Düşüncelerinizi alabilir miyiz?
Az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi içinde 

bulunduğumuz toplumu, şehri, ülkeyi hatta 
kimi zaman da bütün dünyayı etkileyebilecek bir 
gelişmeyi yazmak çok önemli. Şehrin ayırt edici 
ve güçlü özelliklerinin ön plana çıkarılmasında, 
ülke çapında ve dünyanın pek çok noktasında 
tanıtılmasında, şehrin marka kimliğinin her türlü 
platformda yansıtılması ile bir marka imajı oluş-
turulmasında medya önemli bir araç. 

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını nasıl 
değerlendirirsiniz?

Son yıllarda internet teknolojisindeki ge-
lişmeler ve yaygınlaşma, birçok sosyal medya 
uygulamasını da ortaya çıkarmış oldu. Tabi 
bu gelişmeler, doğal olarak kitle iletişimi dâhil 
iletişim olgusunun bütün unsurlarını derin bir 
dönüşüme uğrattı. Yani belirli bir merkezden 
hazırlanan haberleri halka ulaştıran kitle iletişim 
araçlarının süregelen yöntemlerinin aksine sosyal 
medya iletişimi bir anda hızlandırdı ve bu alan 
iletişime sürekli katkı yapılabilen interaktif bir 
biçime dönüşmüş oldu. Dolayısıyla eskiden tek 
taraflı olan haber aktarımı, yeni dönemle birlikte 
okuyucunun da neredeyse haber yazımına 
katılmasına sebebiyet verdi. Dahası interneti olan 
her vatandaş, günümüzde bir bakıma gazetecilik 
yapmaya başladı. Yine bu yeni alan, gazeteciler 
için sadece bir haber kaynağı olarak değil; aynı 
zamanda az önce de ifade ettiğim gibi gazeteci-
lik mesleğini interaktif bir biçimde yapılmasına 
olanak sağladı. Bu yeni dönem, beraberinde bazı 
sorunları getirdi. Her ne kadar sosyal medya üze-
rinden bilgi, olay veya yeni bir gelişmeyi aktaran 
gazeteciye ürettiği haberle ilgili okuyucu/izleyici 
tepkisini anında alabilme olanağı sağlasa da 
aktarılanların doğruluk payının sorgulanması gibi 
bazı sorunlar ortaya çıktı. Bilinçli veya bazen bi-
linçsizce olsa da genel anlamda sosyal medyanın 

toplum üzerinde yönlendirici bir etkisinin olduğu 
tartışılmaz bir gerçek.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Çok güzel bir coğrafyada ve inanılmaz bir ül-
kede yaşıyoruz. Binlerce yılda oluşmuş bu zengin 
medeniyetimizin, değerlerimizin ve insanımızın 
destansı hikâyesini geleceğe aktaracak bütün 
genç kardeşlerimize ihtiyaç var. Bana göre en 
doğru haberi yazan, en iyi filmi çeken, en renkli 
reklam fikrini ortaya koyan veya en güzel görsel 
tasarımı yapan sadece kendi kariyerlerine değil; 
bunun yanında şehrine ve ülkesine de katkı sağ-
lamış oluyor. Aslında ülkemizde özellikle de şeh-
rimizde iletişimin tüm alanlarında mevcut çıtayı 
daha da yükselten pırıl pırıl gençlerin yetiştiğine 
inanıyorum. Bu alanda ilerleyecek kardeşlerime 
öncelikle kendilerine bir yol çizmelerini öneririm. 
Yani “ben bu işi maddi bir kazanç elde edecek 
bir meslek olarak mı görüyorum yoksa kendime, 
yaşadığım şehre ve insanlığa fayda sağlamak 
için mi yapıyorum”a karar vermeleri gerektiğini 
düşünüyorum. Ben 16 yıldır bu alanda çalışıyo-
rum ve hala heyecanlıyım. Bugünlere de hep bu 
heyecan duygumu koruyarak geldim. Her güne 
başladığımda aynı heyecanı yaşadım. Dolayısıyla 
genç kardeşlerime heyecanlarını da asla kaybet-
memelerini diliyorum. Çünkü heyecan yoksa çok 
da bir şey olmuyor sanırım. Analiz yapmak da 
iletişim alanında çok önemli bir yer tutuyor. Bu 
yeteneğin yanında çokça dil öğrenmek önemse-
diğim bir diğer konu. Dolayısıyla bütün yabancı 
dilleri sevmelerini ama özellikle en az iki dili öğ-
renmelerini önerebilirim. İletişimci kardeşlerimin 
kendilerine güvenmeleri yine önemli olgu bence. 
Mesleki deneyimlerde teorik bilgi de oldukça 
önemli. Çünkü pratik, teori üzerine uygulanıyor. 
Ama tabii ki üniversite diploması kişiyi ancak bir 
yere kadar taşır ve kişinin bundan sonraki yıllarda 
kendisini çok iyi bir şekilde geliştirmesi gerekiyor. 
Örneğin eğitim hayatları sürerken kendilerine 
tecrübe kazandıracak işlerde çalışmalılar. Elbette 
ki çok da kitap okumalılar. 

Eklemek istedikleriniz var mı?
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla 

hazırladığınız bu kıymetli eserde bana da yer 
ayırmanız ve kendimi ifade etme fırsatı vermeniz 
büyük bir incelik. Bu işin içinde olan ve bu alanda 
ilerlemek isteyen kardeşlerimiz için oldukça 
faydalı olduğunu düşündüğüm bu projenin 
hayata geçmesinde emeği bulunan tüm Yenigün 
Gazetesi Ailesi’ne teşekkür ediyorum. Bu vesi-
leyle; meslek büyüklerim başta olmak üzere tüm 
meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü’nü tebrik ediyorum. 
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GAZETECILERIN ALTIN 
BILEZIĞI, MESLEK ETIĞIDIR

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Radyo Sinema Televizyon Bölümü’n-
de eğitim hayatını tamamlamasının 

ardından basın sektörüne giriş yapan Karatay 
Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü çalışanlarından 
Kadriye Sıbıç Değirmenci, basın sektörüne dair 
değerlendirmelerde bulundu. Henüz üniversitede 
okurken kendini geliştirmek amacıyla sektörde çe-
şitli çalışmalar yürüten Değirmenci, bu durumun 
avantajlarından yararlandı. “Gazeteci; araştıran, 
sorgulayan, duyan ve gören, merak duygusunu 
sürekli kalbinde ve beyninde taşıyan kişidir” diyen 
Değirmenci gazeteciliğin kitlelere ulaştıran bir 
kapı olduğuna dikkat çekti.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Giresun/Görele doğumluyum. Babamın görevi 

dolayısıyla İlk ve Ortaokulu Zonguldak İnağzı 
İlköğretim Okulu’nda, liseyi Zonguldak Anadolu 
Fener Lisesi’nde okudum. Lisans eğitimimi ise Sel-
çuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema 
Televizyon bölümünde tamamladım. Evliyim, 
eşim Konyalı. Karatay Belediyesi Basın Yayın Mü-
dürlüğü’nde çalışma hayatımı sürdürüyorum. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Hem Konya’yla hem de gazetecilikle yolum 

üniversite ile kesişmiş oldu. Aslında edebiyat 
bölümü okumak istiyordum. İletişim Fakültesi’nde 
okurken tekrar sınava girdim. Edebiyat bölümünü 
kazandım ama kendi fakültemde devam etme 
kararı aldım. Sanırım bunda sektörün tozunu 
yutmam etkili oldu. Zaten birbiriyle çok bağlı iki 
sektör ve birbirini tamamlıyor. Hem akademik 
anlamda hem de mesleğin mutfağında kendimi 
geliştirmeye çalıştım. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Sözün egemenliğinin yazıya geçmesi aslında 
gazetecilik mesleğinin miladı olarak değerlen-
dirilebilir. Bu noktada sektör sürekli değişen ve 
dönüşen bir yapıya sahip. Gazeteci-
nin haberdar etme, kitlesel gelişime 
hizmet verme fonksiyonu gazetecilik 
mesleğinin değerli göstergelerinden 
biridir. Kitleleri bilgilendirme fonksiyonu nedeniyle 
gazetecinin hak ve sorumluluk alanı hayli geniştir 
ve geniş olması da gereklidir. Tüm bilgi kaynak-
larına serbestçe ulaşabilmesi ve halkı ilgilendiren 
tüm olayları izleyip araştırabilmesi için normal bir 
vatandaştan daha fazla hakkı olan gazetecinin, 
ulaştığı kitleye yönelik olarak da büyük bir sorum-
luluğu vardır. 

Gazetecilik anlamında ne tür çalışmalar 
yaptınız? Hangi kurum ve kademelerde 
görevlerde bulundunuz?

İletişim Fakültesinde okurken akademik 
eğitimin yanında, bu işin mutfağında olmamı-
zın önemini fark ettim. Bu farkındalıkla ÜNTV 

Haber Merkezinde staj yapmaya başladım. 
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi bu noktada 
öğrencilere gerekli tüm imkânı sağlıyor. ÜNTV’de 
muhabirlik, seslendirme, haber spikerliği gibi 
görevlerde bulundum. Şunu diyebilirim ki; kitaplar 
ve haber, hayatımın odak noktasındaydı. Haber 
Merkezini seçmemdeki en büyük sebeplerden biri 
bu diyebilirim. Yeri gelmişken bu vesileyle bize 
yol gösteren, yetişmemizde katkısı olan ve benim 
gibi birçok öğrenciyi sektöre kazandıran değerli 
hocamız Selman Selim Akyüz’e çok teşekkür 
ediyorum. ÜNTV’den ayrıldıktan sonra ise SUN 
TV’de göreve başladım. Burada Anadolu Telgraf 
Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, haber 
spikerliği, televizyon programcılığı ve seslendirme 
gibi görevlerinde bulundum. Şu anda da Karatay 
Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü’nde görevimi 
yürütmekteyim. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazeteci; araştıran, sorgulayan, duyan ve 

gören, merak duygusunu sürekli kalbinde ve 
beyninde taşıyan kişidir. Gazetecilik kelimelerle 
büyülü bir yolculuğa çıkmak gibi. Aklınızın, kalbi-
nizin ve kaleminizin olabildiğince özgür olmasıdır 
ve bu özgürlük sizi kitlelere ulaştıran muazzam bir 
kapıdır. O kapıyı ne kadar doğru araladığınız ise 
sizin yaptığınız işin sonucudur. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Sektördeki en büyük sorunlardan biri birlik ve 
beraberlik. Biz haber yazarken çok sık kullandı-
ğımız iki kelimedir.  Sektörün en büyük sorunu 
bu iki kelimede gizli. Bizler toplumun sesini 
duyururken kendi haklarımız noktasında acaba 
ne kadar ortak akla başvuruyoruz? Herkesin sesi 
olurken kendi sesimiz olamıyoruz, öncellikle bunu 
sorgulamamız gerekiyor. 

Bir gazeteci veya yazar olmak için ne tür 
çalışmalar yapılmalı? Ya da hangi vasıfl ara 
sahip olunmalı? 

Gazeteci veya yazar olmak yetenek ve emek 
istiyor. Okumayı, yazmayı sevmeyi, en önemlisi de 
hayata farklı bakmayı gerektiriyor. Üniversitede 
okurken hocalarımızın bize hep söylediği “insan bu 
tozu bir kere yuttu mu, bu mesleği bir daha asla 
bırakamaz” cümlesi bu mesleğin anlam ve öne-
mini izah etmektedir. Bu söz, çalışma hayatımızın 
hatta ömrümüzün geri kalanında kulağımıza küpe, 
emeğimize katık olmuştur. Gazetecilik, karşıdan 
göründüğü gibi değildir.  Haber nasıl yazılmış onu 
incelersiniz. Baktığınız fotoğrafta fotoğrafın arka 
planını düşünürsünüz, izlediğiniz filmlerde sahne 
çekim açılarını düşünürsünüz. Yazı yazmak, haber 
yapmak zor bir iştir. Basın sektörüne girmiş ve 
gazetecilik yapacak kişi öncelikle kendisini sürekli 
yenilemek zorunda. Bir siyasetçi kadar politikayı 
iyi bilen, sosyolog kadar deneyimli, psikolog kadar 
gözlemci olması gerekiyor. Bilgiye ve öğrenmeye 
açlık çekiyor olmalı ki topluma da o istekle güzel 
bir sofra kurabilsin. Mesleğin etik kurallarına sadık 
kalmalı ve her zaman doğruların peşinden gitmeli. 
Mesleğini iyi yapanlar ödülünü okurlarından 
alacaktır. 

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı getirmek nasıl 
bir duygu? 

Sizi farklı hissettiriyor. Herkesin tanıklık 
edemediği olayların tam içinde olduğumuz bir 
alandır basın. Tahmin edilen olaylar ise çoğu 
zaman tahminin sınırlarını aşıp şaşırtan durumlara 
dönüşüyor. Bunu da gerek kamuoyuyla paylaştı-
ğımızda gerekse camia içinde değerlendirdiğimiz 
de düşündüklerimiz, yaşanılanlar ve sonuç olarak 
birbirinden farklı olabiliyor. Bu da bizi ve mesleği-
mizi özel yapıyor. 

Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Gazetecinin kaleme aldığı her haber, köşe 
yazısı ve sosyal medyadan paylaştığı anekdotlar 
kültürel belleği şekillendirmelerinin dışında tarih-
sel anlamda da önemli birer belge olarak toplum 
hafızasında ve yazılı basında yerini alıyor. Dolayı-
sıyla yazacağımız her kelimeyi önceden süzgeci-
mizden geçirmemiz gerekiyor. Eskiler ‘Bir iş öğren 
de altın bileziğin olsun’ der. Bizlerin de en önemli 
altın bileziği meslek etiğidir. Etik kurallar çerçeve-
sinde hareket ettiğimizde kitle iletişimi araçları ile 
toplumu doğru bilgilendirmiş oluruz. Dolayısıyla 
doğru bilgilendirilmiş bir toplum ve sistem sürekli 
kendini geliştirir ve biz gazetecilerin asıl amacı 
da bu olmalıdır. Kısaca gazetecilerin paylaştığı bir 
kelime, cümle veya yazı sınırların ötesine çıkar ve 

Gazeteciliğe dair açıklamalarda bulunan Kadriye Sıbıç Değirmenci, “Gazeteci; “Gazetecilik 
kelimelerle büyülü bir yolculuğa çıkmak gibi. Aklınızın, kalbinizin ve kaleminizin olabildiğince 

özgür olmasıdır ve bu özgürlük sizi kitlelere ulaştıran muazzam bir kapıdır” dedi 

KADRİYE SIBIÇ DEĞİRMENCİ

bulunduğu şehri, ülkeyi temsil etmiş olur.

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını nasıl 
değerlendirirsiniz? 

Günümüzde gazeteciliğin en önemli girdapla-
rından biri de dijitalleşme. Sosyal medyanın kitle 
iletişimi üzerindeki etkisi tartışılmaz şekilde önem 
kazandı. Bizler, kendimizi sürekli yeniliyor olmalı-
yız ki; toplumu da doğru bilgilendirelim. İnternet 
ve sosyal medya da karşımıza hemen hemen her 
gün yeni içerikler getiriyor. İster kabul edelim 
ister kabul etmeliyim olumlu veya olumsuz bizleri 
etkiliyor. Bu gelişime ve değişime doğru ayak 
uydurabilmek için kendimizi güncelliyor olmalıyız. 

Okuyucu bizden ne istiyor? Biz okuyucuya ne 
vermeliyiz veya ne veriyoruz? Dijital platformların 
her gün kendisini güncelleyen içeriklerine karşı 
bizler de kalemlerimizi güncelleyerek mutlak 
doğruya ulaşmalıyız. Bu noktada medya okurya-
zarlığı dersinin de meslek hayatına giriş yapacak 
gazeteci adayları için çok önemli olduğunu 
inanıyorum. Yine bu dersin de iletişim 
fakültesi mezunları tarafından verilmesi 
düşüncesindeyim. Çünkü sosyal med-
ya bilgi kirliliğinin, karmaşanın olduğu 
sınırları olmayan herkesin bir tık 
ötede olduğu zaman zaman tehlikeli 
sinir uçları olan bir platform. Bu 
platformu en çok etkileyecek ve 
yönlendirecek olan meslek grupla-
rından birine sahibiz. Biz ne kadar 
temiz kalırsak kitleyi de o noktada 
doğru yönlendirebiliriz. Bizler salt 
doğruya ulaşacağız ki vatandaşları 
da o doğruya götürebilelim. 

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme gibi 
bir görevinin olduğunu düşünür müsünüz? 
Bu açıdan bakılınca Konya ve Türkiye’deki 
medya sektörü ve kalemleri millilik 
konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Gazeteciler haberleri tarafsız, etik değerler 
doğrultusunda ve dürüst bir şekilde yazılı veya 
sözlü insanlara aktaran kişilerdir. Bu tanım bize 
toplumu doğru yönlendirme noktasında yol harita-
mızı çıkarıyor. Sorumluluğumuz büyük. Dolayı-
sıyla toplumu en çok etkileyen ve yönlendiren 
sektörlerden biri de gazeteciliktir. 

Bu bağlamda Konya basınının, şehrin maddi 
ve manevi tüm değerlerinin tanıtılması ve daha iyi 
anlaşılması başta olmak üzere özellikle dışarıdan 
gelen olumsuz müdahalelere karşı önemli gayret-
leri bulunuyor. Örneğin Konya’ya ait gastronomi, 
yaşam ve inanç sistemlerine karşı, dışarıdan gelen 
her türlü saldırı veya girişime Konya basını anında 
tepki veriyor. Bu gerçekten takdir edilecek bir 
husus ve bu Konya basınının önemli bir farkı.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Gazetecilik en başta da söylediğim gibi büyülü 
bir sektördür sizi farklı hissettirir ama zordur. Ga-
zetecinin mesai mefhumu olmaz. Bunu bilmeleri 
gerekir. Bu mesleği gerçekten seviyor olmaları 
gerekiyor. Bu işi gerçekten severek yaparlarsa 
meslek aşkı dedikleri var ya, işte o aşkla tanışırlar. 
Gazetecilik heyecan işidir. Bizler kalemlerimizi 
kullanırken ilk günkü heyecanımızı taşıyoruz. 
Zorlu ve meşakkatli bir yola girmiş olacaklar. Ne 
olursa olsun heyecanlarını yitirmesinler. 

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Tabi ki; öncelikle kıymetli bir arşiv niteliği taşı-

yan bu güzel dergiyi şehrin hafızasına kazandıran 
Mustafa Arslan Bey’e ve dergide emeği geçen 
Yenigün Gazetesi’nin bütün ekibine teşekkürle-
rimi sunuyorum. Son olarak şunu da belirtmek 
istiyorum; Konya’da belediyelerin basın büroları, 
en az ajanslar kadar büyük bir özveriyle çalışıyor. 
Vatandaşa sunulan her hizmetin vatandaşla pay-
laşılmasını sağlayan belediye basın bürolarındaki 

tüm arkadaşlarımıza da emekleri dolayısıyla 
teşekkür etmek istiyorum. Her biri aslında 

kamu kuruluşlarının 
doğru haber verme 
noktasındaki gizli 
kahramanları. 
Bu vesileyle 
bu mesleğe 
gönül vermiş 
herkesin 10 
Ocak Çalışan 

Gazeteciler 
Günü’nü 

kutluyorum. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda
 unutamadığınız anılar varsa birkaçını kısaca 

anlatabilir misiniz?
Bu mesleğe girdiğim andan itibaren her anımı, her işimi 

unutulmazlar arasına ekleyebilirim. Hepsi bana tecrübe katan çok 
değerli ve önemli anılar. Gazetecilik refleksiyle çektiğiniz her fotoğraf, 

yazdığınız her haber, çıktığınız her program her anıyla çok değerli. Ama 
bir spot vermek gerekirse; yaptığımız haberler neticesinde yaralarına 
merhem olduğumuz aileler, sesi olduğumuz insanların haberimiz ses 

getirdikten sonra gözlerinde gördüğüm ışık ve umut sanırım unutulmaz 
listesinde baş sıraya yerleşir. 

kamu kuruluşlarının 
doğru haber verme 
noktasındaki gizli 
kahramanları. 

bu mesleğe 
gönül vermiş 
herkesin 10 
Ocak Çalışan 
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Radyo Sinema Televizyon Bölümü’n-
de eğitim hayatını tamamlamasının 

ardından basın sektörüne giriş yapan Karatay 
Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü çalışanlarından 
Kadriye Sıbıç Değirmenci, basın sektörüne dair 
değerlendirmelerde bulundu. Henüz üniversitede 
okurken kendini geliştirmek amacıyla sektörde çe-
şitli çalışmalar yürüten Değirmenci, bu durumun 
avantajlarından yararlandı. “Gazeteci; araştıran, 
sorgulayan, duyan ve gören, merak duygusunu 
sürekli kalbinde ve beyninde taşıyan kişidir” diyen 
Değirmenci gazeteciliğin kitlelere ulaştıran bir 
kapı olduğuna dikkat çekti.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Giresun/Görele doğumluyum. Babamın görevi 

dolayısıyla İlk ve Ortaokulu Zonguldak İnağzı 
İlköğretim Okulu’nda, liseyi Zonguldak Anadolu 
Fener Lisesi’nde okudum. Lisans eğitimimi ise Sel-
çuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema 
Televizyon bölümünde tamamladım. Evliyim, 
eşim Konyalı. Karatay Belediyesi Basın Yayın Mü-
dürlüğü’nde çalışma hayatımı sürdürüyorum. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Hem Konya’yla hem de gazetecilikle yolum 

üniversite ile kesişmiş oldu. Aslında edebiyat 
bölümü okumak istiyordum. İletişim Fakültesi’nde 
okurken tekrar sınava girdim. Edebiyat bölümünü 
kazandım ama kendi fakültemde devam etme 
kararı aldım. Sanırım bunda sektörün tozunu 
yutmam etkili oldu. Zaten birbiriyle çok bağlı iki 
sektör ve birbirini tamamlıyor. Hem akademik 
anlamda hem de mesleğin mutfağında kendimi 
geliştirmeye çalıştım. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Sözün egemenliğinin yazıya geçmesi aslında 
gazetecilik mesleğinin miladı olarak değerlen-
dirilebilir. Bu noktada sektör sürekli değişen ve 
dönüşen bir yapıya sahip. Gazeteci-
nin haberdar etme, kitlesel gelişime 
hizmet verme fonksiyonu gazetecilik 
mesleğinin değerli göstergelerinden 
biridir. Kitleleri bilgilendirme fonksiyonu nedeniyle 
gazetecinin hak ve sorumluluk alanı hayli geniştir 
ve geniş olması da gereklidir. Tüm bilgi kaynak-
larına serbestçe ulaşabilmesi ve halkı ilgilendiren 
tüm olayları izleyip araştırabilmesi için normal bir 
vatandaştan daha fazla hakkı olan gazetecinin, 
ulaştığı kitleye yönelik olarak da büyük bir sorum-
luluğu vardır. 

Gazetecilik anlamında ne tür çalışmalar 
yaptınız? Hangi kurum ve kademelerde 
görevlerde bulundunuz?

İletişim Fakültesinde okurken akademik 
eğitimin yanında, bu işin mutfağında olmamı-
zın önemini fark ettim. Bu farkındalıkla ÜNTV 

Haber Merkezinde staj yapmaya başladım. 
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi bu noktada 
öğrencilere gerekli tüm imkânı sağlıyor. ÜNTV’de 
muhabirlik, seslendirme, haber spikerliği gibi 
görevlerde bulundum. Şunu diyebilirim ki; kitaplar 
ve haber, hayatımın odak noktasındaydı. Haber 
Merkezini seçmemdeki en büyük sebeplerden biri 
bu diyebilirim. Yeri gelmişken bu vesileyle bize 
yol gösteren, yetişmemizde katkısı olan ve benim 
gibi birçok öğrenciyi sektöre kazandıran değerli 
hocamız Selman Selim Akyüz’e çok teşekkür 
ediyorum. ÜNTV’den ayrıldıktan sonra ise SUN 
TV’de göreve başladım. Burada Anadolu Telgraf 
Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, haber 
spikerliği, televizyon programcılığı ve seslendirme 
gibi görevlerinde bulundum. Şu anda da Karatay 
Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü’nde görevimi 
yürütmekteyim. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazeteci; araştıran, sorgulayan, duyan ve 

gören, merak duygusunu sürekli kalbinde ve 
beyninde taşıyan kişidir. Gazetecilik kelimelerle 
büyülü bir yolculuğa çıkmak gibi. Aklınızın, kalbi-
nizin ve kaleminizin olabildiğince özgür olmasıdır 
ve bu özgürlük sizi kitlelere ulaştıran muazzam bir 
kapıdır. O kapıyı ne kadar doğru araladığınız ise 
sizin yaptığınız işin sonucudur. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Sektördeki en büyük sorunlardan biri birlik ve 
beraberlik. Biz haber yazarken çok sık kullandı-
ğımız iki kelimedir.  Sektörün en büyük sorunu 
bu iki kelimede gizli. Bizler toplumun sesini 
duyururken kendi haklarımız noktasında acaba 
ne kadar ortak akla başvuruyoruz? Herkesin sesi 
olurken kendi sesimiz olamıyoruz, öncellikle bunu 
sorgulamamız gerekiyor. 

Bir gazeteci veya yazar olmak için ne tür 
çalışmalar yapılmalı? Ya da hangi vasıfl ara 
sahip olunmalı? 

Gazeteci veya yazar olmak yetenek ve emek 
istiyor. Okumayı, yazmayı sevmeyi, en önemlisi de 
hayata farklı bakmayı gerektiriyor. Üniversitede 
okurken hocalarımızın bize hep söylediği “insan bu 
tozu bir kere yuttu mu, bu mesleği bir daha asla 
bırakamaz” cümlesi bu mesleğin anlam ve öne-
mini izah etmektedir. Bu söz, çalışma hayatımızın 
hatta ömrümüzün geri kalanında kulağımıza küpe, 
emeğimize katık olmuştur. Gazetecilik, karşıdan 
göründüğü gibi değildir.  Haber nasıl yazılmış onu 
incelersiniz. Baktığınız fotoğrafta fotoğrafın arka 
planını düşünürsünüz, izlediğiniz filmlerde sahne 
çekim açılarını düşünürsünüz. Yazı yazmak, haber 
yapmak zor bir iştir. Basın sektörüne girmiş ve 
gazetecilik yapacak kişi öncelikle kendisini sürekli 
yenilemek zorunda. Bir siyasetçi kadar politikayı 
iyi bilen, sosyolog kadar deneyimli, psikolog kadar 
gözlemci olması gerekiyor. Bilgiye ve öğrenmeye 
açlık çekiyor olmalı ki topluma da o istekle güzel 
bir sofra kurabilsin. Mesleğin etik kurallarına sadık 
kalmalı ve her zaman doğruların peşinden gitmeli. 
Mesleğini iyi yapanlar ödülünü okurlarından 
alacaktır. 

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı getirmek nasıl 
bir duygu? 

Sizi farklı hissettiriyor. Herkesin tanıklık 
edemediği olayların tam içinde olduğumuz bir 
alandır basın. Tahmin edilen olaylar ise çoğu 
zaman tahminin sınırlarını aşıp şaşırtan durumlara 
dönüşüyor. Bunu da gerek kamuoyuyla paylaştı-
ğımızda gerekse camia içinde değerlendirdiğimiz 
de düşündüklerimiz, yaşanılanlar ve sonuç olarak 
birbirinden farklı olabiliyor. Bu da bizi ve mesleği-
mizi özel yapıyor. 

Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Gazetecinin kaleme aldığı her haber, köşe 
yazısı ve sosyal medyadan paylaştığı anekdotlar 
kültürel belleği şekillendirmelerinin dışında tarih-
sel anlamda da önemli birer belge olarak toplum 
hafızasında ve yazılı basında yerini alıyor. Dolayı-
sıyla yazacağımız her kelimeyi önceden süzgeci-
mizden geçirmemiz gerekiyor. Eskiler ‘Bir iş öğren 
de altın bileziğin olsun’ der. Bizlerin de en önemli 
altın bileziği meslek etiğidir. Etik kurallar çerçeve-
sinde hareket ettiğimizde kitle iletişimi araçları ile 
toplumu doğru bilgilendirmiş oluruz. Dolayısıyla 
doğru bilgilendirilmiş bir toplum ve sistem sürekli 
kendini geliştirir ve biz gazetecilerin asıl amacı 
da bu olmalıdır. Kısaca gazetecilerin paylaştığı bir 
kelime, cümle veya yazı sınırların ötesine çıkar ve 

Gazeteciliğe dair açıklamalarda bulunan Kadriye Sıbıç Değirmenci, “Gazeteci; “Gazetecilik 
kelimelerle büyülü bir yolculuğa çıkmak gibi. Aklınızın, kalbinizin ve kaleminizin olabildiğince 

özgür olmasıdır ve bu özgürlük sizi kitlelere ulaştıran muazzam bir kapıdır” dedi 

KADRİYE SIBIÇ DEĞİRMENCİ

bulunduğu şehri, ülkeyi temsil etmiş olur.

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını nasıl 
değerlendirirsiniz? 

Günümüzde gazeteciliğin en önemli girdapla-
rından biri de dijitalleşme. Sosyal medyanın kitle 
iletişimi üzerindeki etkisi tartışılmaz şekilde önem 
kazandı. Bizler, kendimizi sürekli yeniliyor olmalı-
yız ki; toplumu da doğru bilgilendirelim. İnternet 
ve sosyal medya da karşımıza hemen hemen her 
gün yeni içerikler getiriyor. İster kabul edelim 
ister kabul etmeliyim olumlu veya olumsuz bizleri 
etkiliyor. Bu gelişime ve değişime doğru ayak 
uydurabilmek için kendimizi güncelliyor olmalıyız. 

Okuyucu bizden ne istiyor? Biz okuyucuya ne 
vermeliyiz veya ne veriyoruz? Dijital platformların 
her gün kendisini güncelleyen içeriklerine karşı 
bizler de kalemlerimizi güncelleyerek mutlak 
doğruya ulaşmalıyız. Bu noktada medya okurya-
zarlığı dersinin de meslek hayatına giriş yapacak 
gazeteci adayları için çok önemli olduğunu 
inanıyorum. Yine bu dersin de iletişim 
fakültesi mezunları tarafından verilmesi 
düşüncesindeyim. Çünkü sosyal med-
ya bilgi kirliliğinin, karmaşanın olduğu 
sınırları olmayan herkesin bir tık 
ötede olduğu zaman zaman tehlikeli 
sinir uçları olan bir platform. Bu 
platformu en çok etkileyecek ve 
yönlendirecek olan meslek grupla-
rından birine sahibiz. Biz ne kadar 
temiz kalırsak kitleyi de o noktada 
doğru yönlendirebiliriz. Bizler salt 
doğruya ulaşacağız ki vatandaşları 
da o doğruya götürebilelim. 

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme gibi 
bir görevinin olduğunu düşünür müsünüz? 
Bu açıdan bakılınca Konya ve Türkiye’deki 
medya sektörü ve kalemleri millilik 
konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Gazeteciler haberleri tarafsız, etik değerler 
doğrultusunda ve dürüst bir şekilde yazılı veya 
sözlü insanlara aktaran kişilerdir. Bu tanım bize 
toplumu doğru yönlendirme noktasında yol harita-
mızı çıkarıyor. Sorumluluğumuz büyük. Dolayı-
sıyla toplumu en çok etkileyen ve yönlendiren 
sektörlerden biri de gazeteciliktir. 

Bu bağlamda Konya basınının, şehrin maddi 
ve manevi tüm değerlerinin tanıtılması ve daha iyi 
anlaşılması başta olmak üzere özellikle dışarıdan 
gelen olumsuz müdahalelere karşı önemli gayret-
leri bulunuyor. Örneğin Konya’ya ait gastronomi, 
yaşam ve inanç sistemlerine karşı, dışarıdan gelen 
her türlü saldırı veya girişime Konya basını anında 
tepki veriyor. Bu gerçekten takdir edilecek bir 
husus ve bu Konya basınının önemli bir farkı.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Gazetecilik en başta da söylediğim gibi büyülü 
bir sektördür sizi farklı hissettirir ama zordur. Ga-
zetecinin mesai mefhumu olmaz. Bunu bilmeleri 
gerekir. Bu mesleği gerçekten seviyor olmaları 
gerekiyor. Bu işi gerçekten severek yaparlarsa 
meslek aşkı dedikleri var ya, işte o aşkla tanışırlar. 
Gazetecilik heyecan işidir. Bizler kalemlerimizi 
kullanırken ilk günkü heyecanımızı taşıyoruz. 
Zorlu ve meşakkatli bir yola girmiş olacaklar. Ne 
olursa olsun heyecanlarını yitirmesinler. 

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Tabi ki; öncelikle kıymetli bir arşiv niteliği taşı-

yan bu güzel dergiyi şehrin hafızasına kazandıran 
Mustafa Arslan Bey’e ve dergide emeği geçen 
Yenigün Gazetesi’nin bütün ekibine teşekkürle-
rimi sunuyorum. Son olarak şunu da belirtmek 
istiyorum; Konya’da belediyelerin basın büroları, 
en az ajanslar kadar büyük bir özveriyle çalışıyor. 
Vatandaşa sunulan her hizmetin vatandaşla pay-
laşılmasını sağlayan belediye basın bürolarındaki 

tüm arkadaşlarımıza da emekleri dolayısıyla 
teşekkür etmek istiyorum. Her biri aslında 

kamu kuruluşlarının 
doğru haber verme 
noktasındaki gizli 
kahramanları. 
Bu vesileyle 
bu mesleğe 
gönül vermiş 
herkesin 10 
Ocak Çalışan 

Gazeteciler 
Günü’nü 

kutluyorum. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda
 unutamadığınız anılar varsa birkaçını kısaca 

anlatabilir misiniz?
Bu mesleğe girdiğim andan itibaren her anımı, her işimi 

unutulmazlar arasına ekleyebilirim. Hepsi bana tecrübe katan çok 
değerli ve önemli anılar. Gazetecilik refleksiyle çektiğiniz her fotoğraf, 

yazdığınız her haber, çıktığınız her program her anıyla çok değerli. Ama 
bir spot vermek gerekirse; yaptığımız haberler neticesinde yaralarına 
merhem olduğumuz aileler, sesi olduğumuz insanların haberimiz ses 

getirdikten sonra gözlerinde gördüğüm ışık ve umut sanırım unutulmaz 
listesinde baş sıraya yerleşir. 

kamu kuruluşlarının 
doğru haber verme 
noktasındaki gizli 
kahramanları. 

bu mesleğe 
gönül vermiş 
herkesin 10 
Ocak Çalışan 
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Lise yıllarında gazeteciliğe 
duyduğu ilgiden sonra kursa 
başlayarak gazeteciliğe giriş 

yapan Hasan Altuntepe, yaşadıkları ha-
tıralara ve gazeteciliğe dair açıklamalar 
yaptı. Gazetecilik yaptığı yıllarda güzel 
dostluklar edindiğini o günlerin unutula-
madığını dile getiren Altuntepe, “Bizim 
zamanımızda, her ne kadar rekabet 
şartları yoğun olsa da basındaki dostluk 
bambaşkaydı. İllaki özlem duyuyorum. 
Yaşanmış çok güzel hatıralarımız var” 
dedi. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 
22.05.1969 tarihinde Kadınhanı’da 

dünyaya gelmişim. Tahsil hayatımı Kon-
ya’da tamamladım. Lise mezunuyum.

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Lise yıllarında gazeteciliğe ilgim var-

dı. Mezuniyetimizden sonra, Gazetecilik 
kursu açıldığını duydum. 1991 yılında 
Konya Postası’nda kursiyer gazeteci 
olarak çalışmaya başladım. Haber ser-
visinde her alanla ilgilendim ama daha 
çok polis muhabirliği yaptım. Daha sonra 
kurum ihtiyaçlarına göre bir yapılanma-
ya gidildi ve ben spor servisi muhabiri 
oldum. Bu vesileyle özellikle Konyaspor 
başta olmak üzere futbol ve amatör spor-
ların birçoğunu yakından takip ettim.

Hangi kurumlarda ne tür 
görevlerde bulundunuz?

Zaman zaman meslekten ayrıldım ve 
sanayi alanında çalıştım ama gazeteci-
likte müessese değişikliği yaşamadım. 
Başladığım kurumdan yine gazetecilikten 
emekli oldum.

Sizin döneminizle bugünü 
mukayese ettiğinizde gazeteciliğin 
seyrüseferi nasıl görünüyor?

Böyle bir mukayeseyi yapabileceği-
mi zannetmiyorum. Eski dönem yazılı 
basının yeri bambaşkaydı. Hem birbiri-
mize sıkı sıkıya bağlıydık hem de azami 
düzeyde rekabetçiydik. Haber atlatma 
yarışında olurduk ki, bu bizim okur 
gözünde itibarımızı yükselten en büyük 
olgu idi.

Günümüz gazeteciliğini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Artık mesleğin dışındayım ve şu anki 
gazeteciliğin, objektif kriterlere uymadığı-
nı düşünüyorum. Genel manada yandaşlık 
daha hâkim gibi duruyor.

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu 
mu?

Bizim zamanımızda, her ne kadar 
rekabet şartları yoğun olsa da basındaki 
dostluk bambaşkaydı. İllaki özlem duyu-
yorum. Yaşanmış çok güzel hatıralarımız 
var.

Basılı gazetecilik ile internet 
gazeteciliğini mukayese edebilir 
misiniz?

İnternet gazeteciliği ile yazılı basını 
kıyaslamak bence yanlış olur. Her ikisinin 
de okura ulaşma anlamında farklı kriterle-
ri olmalı. Günümüzde haberi okumak için 
yarını beklemek çok geç. O halde gazete-
ler anlık haberler yerine yarın okunması 
geç olmayacak, okunmadığı zamanda 
okurun eksikliğini hissedeceği içerikleri 
gündemine alması gerekiyor.

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir 
anınız var mı?

Yaş olarak belki aynı kuşağın insanıyız 
ama Kerem İşkan meslekte benden kı-
demlidir. İşte bu benim sevgili üstadımla 
tüyleri diken diken eden bir hatıram var. 
Gazeteciliğe başladığım ilk sıralarda bir 
haber için Devlet Hastanesinin morguna 
gitmiştik. İşte orada Kerem İşkan beni 
yanımdaki diğer acemi muhabirle birlikte 
deforme olmuş iki cenaze buzdolabına 
kapatarak lambaları da söndürmüştü. 
İkimiz de çok büyük korku yaşadık ve bu 
olaydan hemen sonra o arkadaşım istifa 
edip işi bırakmıştı.

Meslekten ayrılma sebeplerinizi 
anlatır mısınız?

1990’lı yılların ortalarında sanayiciliğe 
merakım yükseldi. Herhalde daha fazla 
kazanç elde etmek istemişimdir. Bu tür 
gel-gitlerimiz oldu. Emeklilikten sonra da 
şu an alüminyum sektöründe bir firmada 
görev yapıyorum.

Polis ve Adliye muhabirliğinden spor servisine 
geçen Hasan Altuntepe, arkadaşını istifa ettiren 

meslek şakasını anlattı

MORGA 
KAPATTILAR!

HASAN ALTUNTEPE
Beyşehir medyasının kıdemlilerinden 

Ercan Selvi meslek hayatı ve hatırlarını 
anlattı. Gazeteciliğe ortaokul yıllarında 

spor muhabirliği olarak başladığını belirten Selvi, 
sonrasında Anadolu Ajansı, DHA, İHA muha-
birlikleri, Konya Postası Beyşehir temsilcisi ve 4 
yıl da Beyşehir Gazeteciler Cemiyeti başkanlığı 
görevi yaptığını söyledi. Selvi, “Matbaadan yeni 
çıkmış bir gazetenin o mürekkep kokusu insana 
çok büyük bir mutluluk veriyor. Zaten hep derler, 
o mürekkep kokusunu alan o mesleği bir daha 
bırakamaz diye” şeklinde konuştu. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
1964 yılında Beyşehir’de doğdum. İlk, orta 

ve lise eğitimimi Beyşehir’de, yüksek tahsilimi 
Eskişehir Anadolu Üniversitesi İdari Bilimler 
Fakültesi İktisat bölümünde yaptım. 199.dönem 
topçu Asteğmen olarak Kars-Sarıkamış’ta askeri 
görevimi tamamladım. Askerlik sonrası 1989 
yılında Beyşehir Belediyesinde göreve başladım. 
25 yıl burada görev yaptıktan sonra 2014 yılından 
bugüne, 8 yıldır da Konya Büyükşehir Belediye-
si’nde görev yapmaktayım.

Gazeteciliğe ne zaman ve nasıl 
başladınız?

Gazeteciliğe başlamam çok eskiye dayanır. 
Daha ortaokul yıllarında Beyşehir’de mahalle 
takımlarında top oynarken maç kadroları ile maç 
yazılarını Yeni Meram ve Yeni Konya gazetelerine 
geçiyordum. Sonrasında Beyşehirspor maçlarını 
ve Amatör Küme maçlarını telefonla Konya’da 
Yeni Meram ve Yeni Konya gazetelerine geçtim. 
Yani gazeteciliğe ortaokul yıllarında spor muhabiri 
olarak böyle başladım. Amatörce ve hiçbir karşılık 
beklemeden. Daha sonra 80’li yıllarda Beyşe-
hir’de yayın hayatına başlayan Beyşehir Postası 
Gazetesi’nde önce spor muhabirliği yaptım sonra 
spor servis sorumlusu oldum. Daha sonra haber 
muhabirliği ile gazetenin genel yayın müdürlüğü 
ve Başyazarlığını da yaptım. Gazeteciliği bana 
öğreten rahmetle andığım iki büyüğüm, Beyşehir 
Postası Gazetesi sahibi Mustafa Önses ile Yeni Me-
ram Gazetesi yazı işleri müdürü Mehmet Gazel’i 
şükran ve minnetle anıyorum. 

Hangi kurumlarda ne tür görevlerde 
bulundunuz?

Sonraki yıllarda Anadolu Ajansı, DHA, İHA 
muhabirlikleri, Konya Postası Beyşehir temsilcisi 
ve 4 yıl da Beyşehir Gazeteciler Cemiyeti başkanlı-
ğı görevi yaptım. 1989 da askerlik dönüşü Beyşe-
hir Belediyesi’nde basın ve halkla ilişkiler müdürü 
olarak görev yaptım. Kurumum 25 yıl basın yayın 
müdürlüğü yanında çeşitli müdürlük görevlerinde 
bulundum. İtfaiye Müdürlüğü, Çevre ve Temizlik 

Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü gibi 
görevler ifa ettim.

Sizin döneminizle bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi nasıl 
görünüyor?

Bizim dönemimizle bugünkü gazeteciliği 
kıyaslamak mümkün değil. Bizim dönemde dakti-
lolarla yazar, siyah-beyaz fotoğrafların banyosunu 
yaptırır, otobüslerle Konya’ya haber gönderirdik. 
Konya’da görevli bir arkadaş garajdan haber pake-
tini alır çok önemli değil ise 1 gün sonra yayınla-
nırdı. Bugün ise haber ve fotoğraflar anında yazı 
işlerine ulaşıyor, adeta zamanla yarışılıyor. Ancak 
bugün için bir eleştirim var. O günlerde daha özel 
haberler yapılıyor, daha çok emek veriliyordu. 
Bugün gazeteler ajanslardan gelen haberlerle 
birebir aynı nüshalarla yayınlanıyor. Eskiden halk 
Konya’daki bütün gazeteleri alır okurdu. Şimdi 
sanıyorum, günlük 10’u aşkın gazete var. Bir 
tanesini alıp okusanız bütün gazeteleri okumuş 
gibi oluyorsunuz.

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
Gazetecilik benim için çok şey ifade ediyor. 

Matbaadan yeni çıkmış bir gazetenin o mürekkep 
kokusu insana çok büyük bir mutluluk veriyor. Za-
ten hep derler, o mürekkep kokusunu alan o mes-
leği bir daha bırakamaz diye. Boşuna söylenmiş bir 
söz değil bence. Sonra günlük gelişmeleri an be 
an takip ederek toplumu bilgilendiriyorsunuz. Bu 
bence kutsal bir vazifedir.

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu mu?
Meslekten ayrı mı düştüm ki özlem duyayım? 

Farklı görevlerde olsam da gazetecilikten tam 
anlamıyla kopmadım. Beyşehir’de yerel gazeteler-
de haber ve yorumlar yaparak (tabi mahlas isimle) 
devam ediyorum. Şu anda ailem ve dostlarımın 
da yazdığı ve üç ayda bir yayınlanan Beyşehir 
Rasyonel Haber dergisiyle basın hizmetine devam 
ediyoruz.

Basılı gazetecilik ile internet gazeteciliğini 
mukayese edebilir misiniz?

İnternet gazeteciliği çıktıktan sonra yazılı bası-
nın kendini yenileme ihtiyacı doğdu. Şimdi olaylar 
5-10 dakika içinde bütün ayrıntılarıyla internetten 
haber olarak veriliyor. Bir gün sonra gazetede çı-
kan haber eskiyor. Onun için yazılı basın habercilik 
anlamında bitti. Ama internet gazeteciliği de yazılı 
basının tadını vermiyor doğrusu.

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir anınız 
var mı?

Benim hiç unutamadığım anım; 1990’lı yıllar-
da birlikte çalıştığımız Konya Postası Gazetesi Yazı 
İşleri Müdürü, mekânı cennet olsun Orhan Samur 
ve ailesinin Beyşehir Gölünde elem veren tekne 
kazasında vefat edişidir. 17 kişinin boğularak öl-
düğü haberinin fotoğraflarını ve haberini ilk yapan 
kişi olmam itibariyle o kazayı hiç unutamam. Bu-
radan başta rahmetli Orhan Samur ağabey olmak 
üzere tekne kazasında vefat eden tüm sevdikleri-
mizi rahmetle anıyorum.

Gazetecilik ve resmi görev bir arada nasıl 
devam ediyor?

Gazetecilik bırakılamaz. Biz de her daim 
Konya ve Beyşehir’den gazeteci arkadaşlarla 
birlikteyiz. Uzakta olanlarla sosyal medyadan 
görüşüyoruz. Hala en yakın arkadaşlarım gazete-
cilerdir, dostluklarım devam ediyor. Bu işten biraz 
uzaklaşmamdaki sebep kurumum bize biraz daha 
sorunlu görevler yüklemesiyle başladı. Biz biraz 
daha başka işlere yöneldik ama belediyenin basın 
birimini dışarıdan hep destekledik. Yani isteseniz 
de bırakamıyorsunuz. Biraz önce de bahsettiğim 
gibi dergi gazeteciliği yaparak bu özlemimi gider-
meye çalışıyorum. Ama emekli olduktan sonra hiç 
değilse haftalık bir yerel gazete çıkarmak, geleceğe 
yönelik planlarım arasındadır.

EN ZORU, SAMUR’UN 
ÖLÜM HABERIYDI

Gazetecilik yıllarında unutamadığı anılarından bahseden Ercan Selvi, “Benim hiç unutamadığım 
anım; 1990’lı yıllarda birlikte çalıştığımız Konya Postası Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, mekânı cennet 
olsun Orhan Samur ve ailesinin Beyşehir Gölünde elem veren tekne kazasında vefat edişidir” dedi
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Lise yıllarında gazeteciliğe 
duyduğu ilgiden sonra kursa 
başlayarak gazeteciliğe giriş 

yapan Hasan Altuntepe, yaşadıkları ha-
tıralara ve gazeteciliğe dair açıklamalar 
yaptı. Gazetecilik yaptığı yıllarda güzel 
dostluklar edindiğini o günlerin unutula-
madığını dile getiren Altuntepe, “Bizim 
zamanımızda, her ne kadar rekabet 
şartları yoğun olsa da basındaki dostluk 
bambaşkaydı. İllaki özlem duyuyorum. 
Yaşanmış çok güzel hatıralarımız var” 
dedi. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 
22.05.1969 tarihinde Kadınhanı’da 

dünyaya gelmişim. Tahsil hayatımı Kon-
ya’da tamamladım. Lise mezunuyum.

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Lise yıllarında gazeteciliğe ilgim var-

dı. Mezuniyetimizden sonra, Gazetecilik 
kursu açıldığını duydum. 1991 yılında 
Konya Postası’nda kursiyer gazeteci 
olarak çalışmaya başladım. Haber ser-
visinde her alanla ilgilendim ama daha 
çok polis muhabirliği yaptım. Daha sonra 
kurum ihtiyaçlarına göre bir yapılanma-
ya gidildi ve ben spor servisi muhabiri 
oldum. Bu vesileyle özellikle Konyaspor 
başta olmak üzere futbol ve amatör spor-
ların birçoğunu yakından takip ettim.

Hangi kurumlarda ne tür 
görevlerde bulundunuz?

Zaman zaman meslekten ayrıldım ve 
sanayi alanında çalıştım ama gazeteci-
likte müessese değişikliği yaşamadım. 
Başladığım kurumdan yine gazetecilikten 
emekli oldum.

Sizin döneminizle bugünü 
mukayese ettiğinizde gazeteciliğin 
seyrüseferi nasıl görünüyor?

Böyle bir mukayeseyi yapabileceği-
mi zannetmiyorum. Eski dönem yazılı 
basının yeri bambaşkaydı. Hem birbiri-
mize sıkı sıkıya bağlıydık hem de azami 
düzeyde rekabetçiydik. Haber atlatma 
yarışında olurduk ki, bu bizim okur 
gözünde itibarımızı yükselten en büyük 
olgu idi.

Günümüz gazeteciliğini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Artık mesleğin dışındayım ve şu anki 
gazeteciliğin, objektif kriterlere uymadığı-
nı düşünüyorum. Genel manada yandaşlık 
daha hâkim gibi duruyor.

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu 
mu?

Bizim zamanımızda, her ne kadar 
rekabet şartları yoğun olsa da basındaki 
dostluk bambaşkaydı. İllaki özlem duyu-
yorum. Yaşanmış çok güzel hatıralarımız 
var.

Basılı gazetecilik ile internet 
gazeteciliğini mukayese edebilir 
misiniz?

İnternet gazeteciliği ile yazılı basını 
kıyaslamak bence yanlış olur. Her ikisinin 
de okura ulaşma anlamında farklı kriterle-
ri olmalı. Günümüzde haberi okumak için 
yarını beklemek çok geç. O halde gazete-
ler anlık haberler yerine yarın okunması 
geç olmayacak, okunmadığı zamanda 
okurun eksikliğini hissedeceği içerikleri 
gündemine alması gerekiyor.

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir 
anınız var mı?

Yaş olarak belki aynı kuşağın insanıyız 
ama Kerem İşkan meslekte benden kı-
demlidir. İşte bu benim sevgili üstadımla 
tüyleri diken diken eden bir hatıram var. 
Gazeteciliğe başladığım ilk sıralarda bir 
haber için Devlet Hastanesinin morguna 
gitmiştik. İşte orada Kerem İşkan beni 
yanımdaki diğer acemi muhabirle birlikte 
deforme olmuş iki cenaze buzdolabına 
kapatarak lambaları da söndürmüştü. 
İkimiz de çok büyük korku yaşadık ve bu 
olaydan hemen sonra o arkadaşım istifa 
edip işi bırakmıştı.

Meslekten ayrılma sebeplerinizi 
anlatır mısınız?

1990’lı yılların ortalarında sanayiciliğe 
merakım yükseldi. Herhalde daha fazla 
kazanç elde etmek istemişimdir. Bu tür 
gel-gitlerimiz oldu. Emeklilikten sonra da 
şu an alüminyum sektöründe bir firmada 
görev yapıyorum.

Polis ve Adliye muhabirliğinden spor servisine 
geçen Hasan Altuntepe, arkadaşını istifa ettiren 

meslek şakasını anlattı

MORGA 
KAPATTILAR!

HASAN ALTUNTEPE
Beyşehir medyasının kıdemlilerinden 

Ercan Selvi meslek hayatı ve hatırlarını 
anlattı. Gazeteciliğe ortaokul yıllarında 

spor muhabirliği olarak başladığını belirten Selvi, 
sonrasında Anadolu Ajansı, DHA, İHA muha-
birlikleri, Konya Postası Beyşehir temsilcisi ve 4 
yıl da Beyşehir Gazeteciler Cemiyeti başkanlığı 
görevi yaptığını söyledi. Selvi, “Matbaadan yeni 
çıkmış bir gazetenin o mürekkep kokusu insana 
çok büyük bir mutluluk veriyor. Zaten hep derler, 
o mürekkep kokusunu alan o mesleği bir daha 
bırakamaz diye” şeklinde konuştu. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
1964 yılında Beyşehir’de doğdum. İlk, orta 

ve lise eğitimimi Beyşehir’de, yüksek tahsilimi 
Eskişehir Anadolu Üniversitesi İdari Bilimler 
Fakültesi İktisat bölümünde yaptım. 199.dönem 
topçu Asteğmen olarak Kars-Sarıkamış’ta askeri 
görevimi tamamladım. Askerlik sonrası 1989 
yılında Beyşehir Belediyesinde göreve başladım. 
25 yıl burada görev yaptıktan sonra 2014 yılından 
bugüne, 8 yıldır da Konya Büyükşehir Belediye-
si’nde görev yapmaktayım.

Gazeteciliğe ne zaman ve nasıl 
başladınız?

Gazeteciliğe başlamam çok eskiye dayanır. 
Daha ortaokul yıllarında Beyşehir’de mahalle 
takımlarında top oynarken maç kadroları ile maç 
yazılarını Yeni Meram ve Yeni Konya gazetelerine 
geçiyordum. Sonrasında Beyşehirspor maçlarını 
ve Amatör Küme maçlarını telefonla Konya’da 
Yeni Meram ve Yeni Konya gazetelerine geçtim. 
Yani gazeteciliğe ortaokul yıllarında spor muhabiri 
olarak böyle başladım. Amatörce ve hiçbir karşılık 
beklemeden. Daha sonra 80’li yıllarda Beyşe-
hir’de yayın hayatına başlayan Beyşehir Postası 
Gazetesi’nde önce spor muhabirliği yaptım sonra 
spor servis sorumlusu oldum. Daha sonra haber 
muhabirliği ile gazetenin genel yayın müdürlüğü 
ve Başyazarlığını da yaptım. Gazeteciliği bana 
öğreten rahmetle andığım iki büyüğüm, Beyşehir 
Postası Gazetesi sahibi Mustafa Önses ile Yeni Me-
ram Gazetesi yazı işleri müdürü Mehmet Gazel’i 
şükran ve minnetle anıyorum. 

Hangi kurumlarda ne tür görevlerde 
bulundunuz?

Sonraki yıllarda Anadolu Ajansı, DHA, İHA 
muhabirlikleri, Konya Postası Beyşehir temsilcisi 
ve 4 yıl da Beyşehir Gazeteciler Cemiyeti başkanlı-
ğı görevi yaptım. 1989 da askerlik dönüşü Beyşe-
hir Belediyesi’nde basın ve halkla ilişkiler müdürü 
olarak görev yaptım. Kurumum 25 yıl basın yayın 
müdürlüğü yanında çeşitli müdürlük görevlerinde 
bulundum. İtfaiye Müdürlüğü, Çevre ve Temizlik 

Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü gibi 
görevler ifa ettim.

Sizin döneminizle bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi nasıl 
görünüyor?

Bizim dönemimizle bugünkü gazeteciliği 
kıyaslamak mümkün değil. Bizim dönemde dakti-
lolarla yazar, siyah-beyaz fotoğrafların banyosunu 
yaptırır, otobüslerle Konya’ya haber gönderirdik. 
Konya’da görevli bir arkadaş garajdan haber pake-
tini alır çok önemli değil ise 1 gün sonra yayınla-
nırdı. Bugün ise haber ve fotoğraflar anında yazı 
işlerine ulaşıyor, adeta zamanla yarışılıyor. Ancak 
bugün için bir eleştirim var. O günlerde daha özel 
haberler yapılıyor, daha çok emek veriliyordu. 
Bugün gazeteler ajanslardan gelen haberlerle 
birebir aynı nüshalarla yayınlanıyor. Eskiden halk 
Konya’daki bütün gazeteleri alır okurdu. Şimdi 
sanıyorum, günlük 10’u aşkın gazete var. Bir 
tanesini alıp okusanız bütün gazeteleri okumuş 
gibi oluyorsunuz.

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
Gazetecilik benim için çok şey ifade ediyor. 

Matbaadan yeni çıkmış bir gazetenin o mürekkep 
kokusu insana çok büyük bir mutluluk veriyor. Za-
ten hep derler, o mürekkep kokusunu alan o mes-
leği bir daha bırakamaz diye. Boşuna söylenmiş bir 
söz değil bence. Sonra günlük gelişmeleri an be 
an takip ederek toplumu bilgilendiriyorsunuz. Bu 
bence kutsal bir vazifedir.

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu mu?
Meslekten ayrı mı düştüm ki özlem duyayım? 

Farklı görevlerde olsam da gazetecilikten tam 
anlamıyla kopmadım. Beyşehir’de yerel gazeteler-
de haber ve yorumlar yaparak (tabi mahlas isimle) 
devam ediyorum. Şu anda ailem ve dostlarımın 
da yazdığı ve üç ayda bir yayınlanan Beyşehir 
Rasyonel Haber dergisiyle basın hizmetine devam 
ediyoruz.

Basılı gazetecilik ile internet gazeteciliğini 
mukayese edebilir misiniz?

İnternet gazeteciliği çıktıktan sonra yazılı bası-
nın kendini yenileme ihtiyacı doğdu. Şimdi olaylar 
5-10 dakika içinde bütün ayrıntılarıyla internetten 
haber olarak veriliyor. Bir gün sonra gazetede çı-
kan haber eskiyor. Onun için yazılı basın habercilik 
anlamında bitti. Ama internet gazeteciliği de yazılı 
basının tadını vermiyor doğrusu.

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir anınız 
var mı?

Benim hiç unutamadığım anım; 1990’lı yıllar-
da birlikte çalıştığımız Konya Postası Gazetesi Yazı 
İşleri Müdürü, mekânı cennet olsun Orhan Samur 
ve ailesinin Beyşehir Gölünde elem veren tekne 
kazasında vefat edişidir. 17 kişinin boğularak öl-
düğü haberinin fotoğraflarını ve haberini ilk yapan 
kişi olmam itibariyle o kazayı hiç unutamam. Bu-
radan başta rahmetli Orhan Samur ağabey olmak 
üzere tekne kazasında vefat eden tüm sevdikleri-
mizi rahmetle anıyorum.

Gazetecilik ve resmi görev bir arada nasıl 
devam ediyor?

Gazetecilik bırakılamaz. Biz de her daim 
Konya ve Beyşehir’den gazeteci arkadaşlarla 
birlikteyiz. Uzakta olanlarla sosyal medyadan 
görüşüyoruz. Hala en yakın arkadaşlarım gazete-
cilerdir, dostluklarım devam ediyor. Bu işten biraz 
uzaklaşmamdaki sebep kurumum bize biraz daha 
sorunlu görevler yüklemesiyle başladı. Biz biraz 
daha başka işlere yöneldik ama belediyenin basın 
birimini dışarıdan hep destekledik. Yani isteseniz 
de bırakamıyorsunuz. Biraz önce de bahsettiğim 
gibi dergi gazeteciliği yaparak bu özlemimi gider-
meye çalışıyorum. Ama emekli olduktan sonra hiç 
değilse haftalık bir yerel gazete çıkarmak, geleceğe 
yönelik planlarım arasındadır.

EN ZORU, SAMUR’UN 
ÖLÜM HABERIYDI

Gazetecilik yıllarında unutamadığı anılarından bahseden Ercan Selvi, “Benim hiç unutamadığım 
anım; 1990’lı yıllarda birlikte çalıştığımız Konya Postası Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, mekânı cennet 
olsun Orhan Samur ve ailesinin Beyşehir Gölünde elem veren tekne kazasında vefat edişidir” dedi
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2006 yılında İstanbul Üniversitesi 
İletişim Fakültesi’nden mezun 
olduktan sonra sektöre giriş 

yaparak gazeteciliğe başlayan Özhan Say, 
başarılı çalışmalarıyla sektörde dikkat 
çekmeyi başardı. Üniversite yıllarında 
spordan ekonomiye birçok alanda TV 
haberciliği ve muhabirlik yaparak 
kendini geliştiren Say, bu çalışmaları-
nın karşılığını da almayı başardı. 2011 
yılından buyana Konya Ticaret Odası 
(KTO) Basın Müşavirliği görevini 
başarıyla sürdüren Say, gazetecilikle 
olarak, “Gazeteci, halkın sorunlarını 
iletmede köprü görevi görmektedir. 
Halktan kopuk bir gazetecilik mesleği 
düşünülemez. Bu da mesleği farklı kılan 
bir özelliktir” ifadelerini kullandı. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz?

Karaman Ermenekliyim. 2006 yılında 
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’n-

den mezun oldum. 2010 yılında girdiğim 
Konya Ticaret Odası’nda 2011 yılından 
itibaren Basın Müşavirliği görevini yürüt-
mekteyim.

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor?

Gazetecilik mesleği; hemen herkesin 
ifade ettiği gibi kutsal bir meslektir. Ön-

celikle toplumun beklentisini karşılamak, 
insanların önünde olmak, yol göstermek, 
rehberlik etmek ve çoğu zaman da kanaat 
önderi olmak gibi yazılı olmayan bir görev 
tanımı içerir. Bu görevler de mesleğin 
kutsallığını oluşturmaktadır. Gazetecilere 
addedilen bu kutsal görev sorumluluğu, 
mesleğini fedakârca, zor şartlarda yapma, 
cesaret sahibi olma, güvenilir olma gibi 
özellikleri de yükler. Bu sebeple bu 
mesleği yapan bu sektörde yer alan 
kişiler toplumda saygınlığı olan kişiler-
dir. Gazeteciler aynı zamanda halkın 
içinde olan insanlardır. Gazeteci, halkın 

sorunlarını iletmede köprü görevi gör-
mektedir. Halktan kopuk bir gazetecilik 

mesleği düşünülemez. Bu da mesleği farklı 
kılan bir özelliktir. Bu meslekte toplum 
yararını düşünmek önde gelmektedir. Tüm 
bu özelliklere sahip bir gazetecilik mesleği 
mensubu; askerlik, polislik, doktorluk gibi 
toplumun kutsal kabul edeceği bir mesleği 
yerine getirmiş olur.

‘HALKTAN KOPUK BIR 
GAZETECI DÜŞÜNÜLEMEZ’

Sektördeki başarı çalışmalarıyla dikkat çeken KTO Basın Müşaviri Özhan Say, “Gazeteci, 
halkın sorunlarını iletmede köprü görevi görmektedir. Halktan kopuk bir gazetecilik mesleği 

düşünülemez. Bu da mesleği farklı kılan bir özelliktir” dedi 

ÖZHAN SAY

Gazetecilik hayatına nasıl 
giriş yaptınız?

Üniversite eğitimi için tercih ettiğim 
İletişim Fakültesi’ne giriş yaparak gazetecilik 

hayatına giriş yaptığımı düşünüyorum. Okul ile 
birlikte siyasetten spora, ekonomiden magazine 
kadar birçok alanda TV haberciliği ve muhabir-

lik yaparak meslekte tecrübe 
edinmeye çalıştım.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri 
nasıl tarif edersiniz?

İnsanlar her ne yaşta, her ne eğitim 
seviyesinde olursa olsun haber alma gibi 
bir ihtiyaca sahiptir. Günümüzde sosyal 
medya gibi yeni medya platformlarının çok 
yaygın olması ve çok fazla kullanılması, 
haberin ve bilginin yayılmasını kolaylaştır-
dı. Sosyal medya genel bir haber kaynağı 
oldu. Bu sebeple de artık gazetecilik mes-
leği çok daha fazla değer kazandı. Doğru, 
güvenilir, hızlı haber ve bilgiyi insanlara 
ulaştırma noktasında gazetecilik sosyal 
medyadan geri kalmaması gerekmektedir. 
Bu noktada tüm alanlarda olduğu gibi ga-
zetecilik sektöründe de dijitalleşme, yeni 
teknoloji kullanma konusunda dönüşümü 
gerçekleştirmek yenilikçi çalışmalara ağır-
lık vermek gerekmektedir.

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme 
gibi bir görevinin olduğunu düşünür 
müsünüz? Bu açıdan bakılınca Konya 
ve Türkiye’deki medya sektörü ve 
kalemleri millilik konusunda nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Az önce de bahsettiğimiz gibi gazeteci-
nin insanların önünde olmak, yol göster-
mek, rehberlik etmek ve çoğu zaman da 
kanaat önderi olmak gibi görevleri vardır. 
Toplum bu noktada gazeteciden beklen-
ti içindedir. Kendi duyuramadığı sesini 
gazetecinin duyurmasını bekler. Gazeteci 
bir anlamda halkın sesi olmak zorundadır. 
Türk milleti necip bir millettir. Gelenek-

lerine bağlı, devletinin milletinin geleceği 
için her türlü zorluğa göğüs geren bir 
millettir. Bu noktada gazetecinin de hem 
ulusal anlamada hem de yerel anlamda 
milletin özelliklerinden kopuk olması 
düşünülemez. İçinde bulunduğumuz dö-
nemde hem ulusal anlamda hem de yerel 
anlamda milli duruşa sahip gazeteci ve 
yazarlarımızın arttığını, medya sektörü-
nün millilik konusunda hassasiyete sahip 
olduğunu görüyoruz. Bu da hem mutluluk 
vermekte hem de toplum içinde sektörün 
güvenini artırmaktadır.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa bir kaçını 
kısaca anlatabilir misiniz?

Gazetecilik hayatımda stajyer, asis-
tan daha doğrusu öğrenme aşamasında 
olduğum ilk yıllarda görev yaptığım ATA 
Haber Ajansı’nda gece görevlisi olarak tek 
başıma İstanbul Havalimanında çalış-
maktaydım. Çalışmaya başladığımın ilk 
haftasında bölücü terör örgütü elebaşısı 
yakalanarak Türkiye’ye getirildiği gecenin 
ertesinde onu savunmak için Hollanda’dan 
avukatlar acele Türkiye’ye gelmişti. 
Tabiki hükümetimiz sınır dışı etti hemen. 
Avukatların İstanbul havaalanına gelişini 
ve gidişlerini baştan sona takip eden tek 
ben oldum. Yaptığım haber yabancı haber 
ajanslarına verilmişti. Mesleğin ilk gün-
lerinde böyle önemli bir işe imza atmak 
unutulmaz bir anıdır. Ayrıca gene mesleğe 
ilk başladığım yıllarda ilk özel röportajımı 
Şehit Muhsin Yazıcıoğlu ile yapmıştım. Bu 
da unutulmaz bir anıdır.

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Gençler mesleğin önemini, kutsallığı-
nı, zorluğunu bilerek bu mesleği yapmak 
isteyip istemediklerini iyi düşünsünler. 
Gerçek anlamda zor ve fedakârlık isteyen 
bir mesleğe gireceklerini bilsinler. Mes-
leğe adım attıktan sonra düşünmeleri 
gereken ilk şey bu meslekte en iyi olmak-
tır. Kariyerleri boyunca en iyi olmayı 
hedeflemeliler. Ardından çalışmak gelir. 
Hedefi ve çalışmayı iyi olmaya program-
larlarsa başarı gelecektir. Hemen her ko-
nuda araştırmalı, okumalı, düşünmeli ve 
elde ettiklerini de aktarmalılar. Özellikle 
ekonomi konusunda yetişmiş, ekonomiyi 
iyi okuyacak ve iyi yorumlayacak gazeteci 
ve yazarlara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu 
noktada kendilerini geliştirmelerini tav-
siye ederim.

Eklemek istedikleriniz var mı?
Bana derginizde yer verdiğiniz için 

çok teşekkür ediyorum. Gazetecilik sek-
törünün duayeni Mustafa Arslan ağabe-
ye, sektörde çok önemli işlere imza atan 
Abdullah Akif Solak kardeşime, dostuma 
ve Yenigün Gazetesi’nin tüm ekibine 
nezaketleri için ayrı ayrı teşekkür ediyo-
rum. Ekip ruhuyla Yenigün Gazetesinin 
çok değerli çalışmalara imza attığını 
memnuniyetle takip etmekteyiz. Başarı-
larınızın devamını diliyorum. Sizlerin ve 
tüm basın camiası çalışanlarının 10 Ocak 
Gazeteciler Gününü bu vesileyle kutlu-
yorum.    
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2006 yılında İstanbul Üniversitesi 
İletişim Fakültesi’nden mezun 
olduktan sonra sektöre giriş 

yaparak gazeteciliğe başlayan Özhan Say, 
başarılı çalışmalarıyla sektörde dikkat 
çekmeyi başardı. Üniversite yıllarında 
spordan ekonomiye birçok alanda TV 
haberciliği ve muhabirlik yaparak 
kendini geliştiren Say, bu çalışmaları-
nın karşılığını da almayı başardı. 2011 
yılından buyana Konya Ticaret Odası 
(KTO) Basın Müşavirliği görevini 
başarıyla sürdüren Say, gazetecilikle 
olarak, “Gazeteci, halkın sorunlarını 
iletmede köprü görevi görmektedir. 
Halktan kopuk bir gazetecilik mesleği 
düşünülemez. Bu da mesleği farklı kılan 
bir özelliktir” ifadelerini kullandı. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz?

Karaman Ermenekliyim. 2006 yılında 
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’n-

den mezun oldum. 2010 yılında girdiğim 
Konya Ticaret Odası’nda 2011 yılından 
itibaren Basın Müşavirliği görevini yürüt-
mekteyim.

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor?

Gazetecilik mesleği; hemen herkesin 
ifade ettiği gibi kutsal bir meslektir. Ön-

celikle toplumun beklentisini karşılamak, 
insanların önünde olmak, yol göstermek, 
rehberlik etmek ve çoğu zaman da kanaat 
önderi olmak gibi yazılı olmayan bir görev 
tanımı içerir. Bu görevler de mesleğin 
kutsallığını oluşturmaktadır. Gazetecilere 
addedilen bu kutsal görev sorumluluğu, 
mesleğini fedakârca, zor şartlarda yapma, 
cesaret sahibi olma, güvenilir olma gibi 
özellikleri de yükler. Bu sebeple bu 
mesleği yapan bu sektörde yer alan 
kişiler toplumda saygınlığı olan kişiler-
dir. Gazeteciler aynı zamanda halkın 
içinde olan insanlardır. Gazeteci, halkın 

sorunlarını iletmede köprü görevi gör-
mektedir. Halktan kopuk bir gazetecilik 

mesleği düşünülemez. Bu da mesleği farklı 
kılan bir özelliktir. Bu meslekte toplum 
yararını düşünmek önde gelmektedir. Tüm 
bu özelliklere sahip bir gazetecilik mesleği 
mensubu; askerlik, polislik, doktorluk gibi 
toplumun kutsal kabul edeceği bir mesleği 
yerine getirmiş olur.

‘HALKTAN KOPUK BIR 
GAZETECI DÜŞÜNÜLEMEZ’

Sektördeki başarı çalışmalarıyla dikkat çeken KTO Basın Müşaviri Özhan Say, “Gazeteci, 
halkın sorunlarını iletmede köprü görevi görmektedir. Halktan kopuk bir gazetecilik mesleği 

düşünülemez. Bu da mesleği farklı kılan bir özelliktir” dedi 

ÖZHAN SAY

Gazetecilik hayatına nasıl 
giriş yaptınız?

Üniversite eğitimi için tercih ettiğim 
İletişim Fakültesi’ne giriş yaparak gazetecilik 

hayatına giriş yaptığımı düşünüyorum. Okul ile 
birlikte siyasetten spora, ekonomiden magazine 
kadar birçok alanda TV haberciliği ve muhabir-

lik yaparak meslekte tecrübe 
edinmeye çalıştım.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri 
nasıl tarif edersiniz?

İnsanlar her ne yaşta, her ne eğitim 
seviyesinde olursa olsun haber alma gibi 
bir ihtiyaca sahiptir. Günümüzde sosyal 
medya gibi yeni medya platformlarının çok 
yaygın olması ve çok fazla kullanılması, 
haberin ve bilginin yayılmasını kolaylaştır-
dı. Sosyal medya genel bir haber kaynağı 
oldu. Bu sebeple de artık gazetecilik mes-
leği çok daha fazla değer kazandı. Doğru, 
güvenilir, hızlı haber ve bilgiyi insanlara 
ulaştırma noktasında gazetecilik sosyal 
medyadan geri kalmaması gerekmektedir. 
Bu noktada tüm alanlarda olduğu gibi ga-
zetecilik sektöründe de dijitalleşme, yeni 
teknoloji kullanma konusunda dönüşümü 
gerçekleştirmek yenilikçi çalışmalara ağır-
lık vermek gerekmektedir.

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme 
gibi bir görevinin olduğunu düşünür 
müsünüz? Bu açıdan bakılınca Konya 
ve Türkiye’deki medya sektörü ve 
kalemleri millilik konusunda nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Az önce de bahsettiğimiz gibi gazeteci-
nin insanların önünde olmak, yol göster-
mek, rehberlik etmek ve çoğu zaman da 
kanaat önderi olmak gibi görevleri vardır. 
Toplum bu noktada gazeteciden beklen-
ti içindedir. Kendi duyuramadığı sesini 
gazetecinin duyurmasını bekler. Gazeteci 
bir anlamda halkın sesi olmak zorundadır. 
Türk milleti necip bir millettir. Gelenek-

lerine bağlı, devletinin milletinin geleceği 
için her türlü zorluğa göğüs geren bir 
millettir. Bu noktada gazetecinin de hem 
ulusal anlamada hem de yerel anlamda 
milletin özelliklerinden kopuk olması 
düşünülemez. İçinde bulunduğumuz dö-
nemde hem ulusal anlamda hem de yerel 
anlamda milli duruşa sahip gazeteci ve 
yazarlarımızın arttığını, medya sektörü-
nün millilik konusunda hassasiyete sahip 
olduğunu görüyoruz. Bu da hem mutluluk 
vermekte hem de toplum içinde sektörün 
güvenini artırmaktadır.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa bir kaçını 
kısaca anlatabilir misiniz?

Gazetecilik hayatımda stajyer, asis-
tan daha doğrusu öğrenme aşamasında 
olduğum ilk yıllarda görev yaptığım ATA 
Haber Ajansı’nda gece görevlisi olarak tek 
başıma İstanbul Havalimanında çalış-
maktaydım. Çalışmaya başladığımın ilk 
haftasında bölücü terör örgütü elebaşısı 
yakalanarak Türkiye’ye getirildiği gecenin 
ertesinde onu savunmak için Hollanda’dan 
avukatlar acele Türkiye’ye gelmişti. 
Tabiki hükümetimiz sınır dışı etti hemen. 
Avukatların İstanbul havaalanına gelişini 
ve gidişlerini baştan sona takip eden tek 
ben oldum. Yaptığım haber yabancı haber 
ajanslarına verilmişti. Mesleğin ilk gün-
lerinde böyle önemli bir işe imza atmak 
unutulmaz bir anıdır. Ayrıca gene mesleğe 
ilk başladığım yıllarda ilk özel röportajımı 
Şehit Muhsin Yazıcıoğlu ile yapmıştım. Bu 
da unutulmaz bir anıdır.

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Gençler mesleğin önemini, kutsallığı-
nı, zorluğunu bilerek bu mesleği yapmak 
isteyip istemediklerini iyi düşünsünler. 
Gerçek anlamda zor ve fedakârlık isteyen 
bir mesleğe gireceklerini bilsinler. Mes-
leğe adım attıktan sonra düşünmeleri 
gereken ilk şey bu meslekte en iyi olmak-
tır. Kariyerleri boyunca en iyi olmayı 
hedeflemeliler. Ardından çalışmak gelir. 
Hedefi ve çalışmayı iyi olmaya program-
larlarsa başarı gelecektir. Hemen her ko-
nuda araştırmalı, okumalı, düşünmeli ve 
elde ettiklerini de aktarmalılar. Özellikle 
ekonomi konusunda yetişmiş, ekonomiyi 
iyi okuyacak ve iyi yorumlayacak gazeteci 
ve yazarlara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu 
noktada kendilerini geliştirmelerini tav-
siye ederim.

Eklemek istedikleriniz var mı?
Bana derginizde yer verdiğiniz için 

çok teşekkür ediyorum. Gazetecilik sek-
törünün duayeni Mustafa Arslan ağabe-
ye, sektörde çok önemli işlere imza atan 
Abdullah Akif Solak kardeşime, dostuma 
ve Yenigün Gazetesi’nin tüm ekibine 
nezaketleri için ayrı ayrı teşekkür ediyo-
rum. Ekip ruhuyla Yenigün Gazetesinin 
çok değerli çalışmalara imza attığını 
memnuniyetle takip etmekteyiz. Başarı-
larınızın devamını diliyorum. Sizlerin ve 
tüm basın camiası çalışanlarının 10 Ocak 
Gazeteciler Gününü bu vesileyle kutlu-
yorum.    
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Konya Yenigün Gazetesi’nin aylık 
düzenli olarak yayınladığı 10’LAR 
Dergisi’nin 10 Ocak Çalışan Gaze-

teciler Günü dolayısıyla meslek mensuplarına 
özel hazırladığı dergi, Konya’da gazetecilerin 
hayatlarını, mesleki tecrübelerini ve anılarını 
kayıt altına alıyor. Yenigün Gazetesi Yazı İşleri 
Müdürü Rasim Atalay da meslek hayatını 
10’LAR Dergisi’yle paylaştı. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
İsmim Rasim Atalay. Konya’nın Karatay 

ilçesine bağlı en uzak mahallelerinden biri olan 
Beşağıl Mahallesi’ndenim. İlk öğrenimimin bir 
kısmını köyde, bir kısmını Konya’da bitirdikten 
sonra Meram Zeki Özdemir Lisesi’nden mezun 
oldum. Sonrasında 2006 yılında Selçuk Üniver-
sitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nü 
kazandım. Bir yıl yabancı dil okuduktan sonra 
kendi fakültemde eğitime devam ettim. Üni-
versite hayatı bittikten sonra benim için eğitim 
henüz bitmiş değildi. Sonrasında NEÜ Eğitim 
Fakültesi’nde pedagojik formasyon eğitimi 
aldım. 2017 yılında evlendim. Oğuzhan adında 
bir evladım var. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Aslında benim için gazetecilik mesleğine 

girişin kendimce ilginç ve biraz da uzun bir 
hikayesi var. En kısa şekliyle özetlemeye çalı-
şayım. Lise yıllarımdayken 
okuldan artakalan zamanla-
rımda sıhhi tesisat ustası olan 
babama yardım ederdim. Bir 
yandan da ÖSS hazırlıkları 
devam ederdi. Dershanelerin 
ÖSS deneme sınavları farklı 
okullarda, bazen de farklı 
fakültelerde gerçekleştirilirdi. 
SÜ İletişim Fakültesi’nde 
bir deneme sınavına girdim. 
Sene yanılmıyorsam 2004 
ya da 2005. Fakülte yeni bi-
nasıyla çok hoşuma gitmişti. 
İnşallah böyle bir yerde oku-
mak bana da nasip olur diye 
kendimce dua etmiştim. 

Baba mesleğinden bahsettim ya. O yıllarda 
Merhaba Gazetesi’nin şimdiki binası yeni ya-
pılıyordu. Binanın sıhhi su tesisatı ve kalorifer 
tesisatı işlerini de bir ortağıyla birlikte babam 
almıştı. O binanın temeline taş koymuşluğum, 
inşaatında toz yutmuşluğum var. Bina tama-
men bitti. Montaj ve kontroller için gittiğimizde 
de “İnşallah böyle bir yerde çalışmak bana 
da nasip olur” diye dua etmiştim. Dualarım 

hasbiymiş ki Allah kabul etmiş. 2008 yılında 
henüz öğrenciyken hocalarımın yönlendirme-
siyle burada staj yapmaya başladım ve benim 
için gazetecilik serüveni 2008 yılının Mart 
ayında başlamış oldu. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Ucu açık bir soru olduğu için söylenecek 
çok söz var aslında. Gazetecilik benim için yu-
karıda bahsettiğimiz yıllardan bugüne gelinen 
süreçte paramı kazandığım, evimi kurduktan 
sonra evime ekmeğimi götürdüğüm mesleğim 
her şeyden önce. Sonrasında gazetecilik için bir 
meslekten öte hayat tarzı diyebilirim. Çünkü 
insan bu mesleğin içine girdikten sonra kendini 
sıyırıp çıkamıyor. Bakmak ile görmek arasında-
ki farkı sezip başkalarının bakmakla yetindiği 
bir şeyi farklı açılardan görebiliyor. Gördükçe 
ufku açılıyor. Ufku açıldıkça mesleğine bağlılığı 
artıyor. 

Gazetecilik anlamında ne tür çalışmalar 
yaptınız? Hangi kurum ve kademelerde 
görevlerde bulundunuz?

‘Gazetecilik’ mesleğinde en dipten en üste 
kadar neredeyse her kademede görev aldım di-
yebilirim. 2008 yılında stajyer muhabir olarak 
göreve başladığım Merhaba Gazetesi benim 
için aslında mesleği icra etmeyi öğrendiğim bir 

okuldu. Mustafa Arslan, Çetin 
Oranlı, İbrahim Başcı, Ali Öz-
can, Ali Sait Öge gibi isimlerin 
üzerimde büyük emekleri var. 
Üniversite bittikten ve diplo-
mamı aldıktan sonra gazetenin 
kadrolu muhabiri olmuştum. 
Sonrasında ise İstihbarat 
Şefliği ve Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürlüğü görevlerinde bu-
lundum. Merhaba’nın Sorumlu 
Yazı İşleri Müdürü’yken asker-
lik görevimi yapmak üzere kısa 
bir süre Konya’dan ayrıldım. 
Bu süreçte patronum, ağabe-
yim Mustafa Arslan, Yenigün 
Gazetesi’ni kurmuş ve radikal 

‘GAZETECILIK HAYATIN AYNASIDIR’
Stajyer olarak başladığı 2008 yılından bu yana gazetecilik mesleğini icra eden Rasim Atalay, 

mesleki tecrübelerini paylaştığı söyleşide gazeteciliği hayatın aynası olarak yorumladı. Atalay, 
mesleğin zor yanlarına da değinerek gazetecilik mesleği adaylarına tavsiyelerini paylaştı
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bir karar alarak yollarını Merhaba ile ayırmış-
tı. Askerlik dönüşü benim için de yol ayrımına 
gelinen noktaydı. İki yoldan birini tercih etmem 
gerekiyordu. Yenigün’ü tercih ettim. Teveccüh 
gösterdi Mustafa ağabey ve gazetenin Genel Yayın 
Yönetmeni olarak göreve başladım. Yaklaşık 2 yıl 
görev aldıktan sonra kendi isteğimle ayrılıp birkaç 
arkadaşla birlikte kendi işimizi yapabilmek adına 
bir yola daha düştük. İşletemedik, sonrasında 
yeniden Yenigün’e döndüm ve şu an Yazı İşleri 
Müdürü olarak çalışmaya devam ediyorum. Aynı 
zamanda mesleğimizin Konya’daki en köklü ve tek 
STK’sı olan Konya Gazeteciler Cemiyeti’nin de 3 
dönemdir Genel Sekreteri olarak görev yapıyorum.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
Gazetecilik bana göre hayatın aynasıdır. 

Mahallimizde, çevremizde, ilçemizde, şehrimizde, 
ülkemizde ve dünyada olup biten her şey gazete-
cinin penceresinden topluma yansır. Dolayısıyla 
bu anlamda gazetecilik doğru-yanlış, iyi-kötü 
denkleminde bıçak sırtı bir iştir. Etkileri ve vebali 
büyüktür. Doğruya yanlış, yanlışa doğru derse-
niz vay halinize. Bu açıdan değerlendirildiğinde 
aslında çok da zor bir meslektir. Çünkü yazdıkları-
nızın etki alanının ne kadar olabileceğini, kaç kişiye 
ulaşacağını ve sonuçlarının ne olacağını önceden 
kestirip, tahmin dahi edemiyorsunuz. Çok basit 
bir şeymiş gibi görünen bir konuda yazdığınız yazı 
yahut yaptığınız haber yeri geliyor ülkenin günde-
mine dahi oturabiliyor. 

Diğer yandan gazetecilik, ünü olup unu olma-
yanların mesleğidir. Yani şehirde tanınıyorsunuz, 
şehri idare edenler, genel idarenin temsilcileri, 
milletvekilleri, STK temsilcileri vesaire sizi tanıyor 
ve biliyor. Bir ortama girdiğiniz zaman ağırlığı-
nız oluyor. Mesleği icra ettiğiniz, yazıp çizdiğiniz 
sürece bu ağırlığınız devam ediyor. Ama maddi 
anlamda hele de günümüz şartlarında ününüz 
kadar karşılığınız ne yazık ki olmuyor. İyisiyle de 
kötüsüyle de gazetecilik geride bıraktığım 12-13 
yılı düşündüğümde benim için daha önce de 
söylediğim gibi bir meslekten öte hayat tarzıdır 
diyebilirim. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Günümüzde gazeteciliğin bana göre en önemli 
sorunu ekonomik özgürlüğünün olmaması. Eko-
nomik anlamda özgür olmayan gazeteler ya da 
gazeteciler, kendilerini fikri anlamda da ne yazık ki 
özgür hissedemiyor. Bu da aslında biraz daha geniş 
pencereden bakıldığında mesleğin itibarının irtifa 
kaybetmesine neden oluyor. 

Yasal olarak da gazetecilik mesleğinin bir 
dayanağının olması gerekiyor. Gazetecinin bir 
tanımının yapılması ve ‘Kime gazeteci denir?’ so-
rusuna doğru yanıtı aramak gerekiyor. Çünkü her 
kişi değil, bu alanda ihtisas yapmış kişiler, işinin 
eri kişiler bu işi yapmalı. Nasıl ki ben avukatlık, 
doktorluk, muhasebecilik yapmaya yeltenmiyor ve 
onların işine bulaşmıyorsam, onlar da benim işime 
yanaşmamalı, bulaşmamalı. Bu işi gazeteci sıfatı-
nın tam karşılığını dolduran kişiler yapmalı. 

Diğer Gazetecilik durağan bir şey değil. Canlı 
bir organizma gibi. Zaman ilerledikçe evriliyor, 
yenileniyor, değişiyor, farklı mecralar, farklı alanlar 
ortaya çıkıyor. İşte bu noktada internet mecrası 
ve sosyal medyada herkes gazeteci… Eğrisini 
doğrusunu araştırmadan her şeyin özgürce pay-
laşılabildiği ve özgürlüğün hunharca katledildiği 
bu ortamlardan yayılan kirli bilgiler de gazetecilik 
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Konya Yenigün Gazetesi’nin aylık 
düzenli olarak yayınladığı 10’LAR 
Dergisi’nin 10 Ocak Çalışan Gaze-

teciler Günü dolayısıyla meslek mensuplarına 
özel hazırladığı dergi, Konya’da gazetecilerin 
hayatlarını, mesleki tecrübelerini ve anılarını 
kayıt altına alıyor. Yenigün Gazetesi Yazı İşleri 
Müdürü Rasim Atalay da meslek hayatını 
10’LAR Dergisi’yle paylaştı. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
İsmim Rasim Atalay. Konya’nın Karatay 

ilçesine bağlı en uzak mahallelerinden biri olan 
Beşağıl Mahallesi’ndenim. İlk öğrenimimin bir 
kısmını köyde, bir kısmını Konya’da bitirdikten 
sonra Meram Zeki Özdemir Lisesi’nden mezun 
oldum. Sonrasında 2006 yılında Selçuk Üniver-
sitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nü 
kazandım. Bir yıl yabancı dil okuduktan sonra 
kendi fakültemde eğitime devam ettim. Üni-
versite hayatı bittikten sonra benim için eğitim 
henüz bitmiş değildi. Sonrasında NEÜ Eğitim 
Fakültesi’nde pedagojik formasyon eğitimi 
aldım. 2017 yılında evlendim. Oğuzhan adında 
bir evladım var. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Aslında benim için gazetecilik mesleğine 

girişin kendimce ilginç ve biraz da uzun bir 
hikayesi var. En kısa şekliyle özetlemeye çalı-
şayım. Lise yıllarımdayken 
okuldan artakalan zamanla-
rımda sıhhi tesisat ustası olan 
babama yardım ederdim. Bir 
yandan da ÖSS hazırlıkları 
devam ederdi. Dershanelerin 
ÖSS deneme sınavları farklı 
okullarda, bazen de farklı 
fakültelerde gerçekleştirilirdi. 
SÜ İletişim Fakültesi’nde 
bir deneme sınavına girdim. 
Sene yanılmıyorsam 2004 
ya da 2005. Fakülte yeni bi-
nasıyla çok hoşuma gitmişti. 
İnşallah böyle bir yerde oku-
mak bana da nasip olur diye 
kendimce dua etmiştim. 

Baba mesleğinden bahsettim ya. O yıllarda 
Merhaba Gazetesi’nin şimdiki binası yeni ya-
pılıyordu. Binanın sıhhi su tesisatı ve kalorifer 
tesisatı işlerini de bir ortağıyla birlikte babam 
almıştı. O binanın temeline taş koymuşluğum, 
inşaatında toz yutmuşluğum var. Bina tama-
men bitti. Montaj ve kontroller için gittiğimizde 
de “İnşallah böyle bir yerde çalışmak bana 
da nasip olur” diye dua etmiştim. Dualarım 

hasbiymiş ki Allah kabul etmiş. 2008 yılında 
henüz öğrenciyken hocalarımın yönlendirme-
siyle burada staj yapmaya başladım ve benim 
için gazetecilik serüveni 2008 yılının Mart 
ayında başlamış oldu. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Ucu açık bir soru olduğu için söylenecek 
çok söz var aslında. Gazetecilik benim için yu-
karıda bahsettiğimiz yıllardan bugüne gelinen 
süreçte paramı kazandığım, evimi kurduktan 
sonra evime ekmeğimi götürdüğüm mesleğim 
her şeyden önce. Sonrasında gazetecilik için bir 
meslekten öte hayat tarzı diyebilirim. Çünkü 
insan bu mesleğin içine girdikten sonra kendini 
sıyırıp çıkamıyor. Bakmak ile görmek arasında-
ki farkı sezip başkalarının bakmakla yetindiği 
bir şeyi farklı açılardan görebiliyor. Gördükçe 
ufku açılıyor. Ufku açıldıkça mesleğine bağlılığı 
artıyor. 

Gazetecilik anlamında ne tür çalışmalar 
yaptınız? Hangi kurum ve kademelerde 
görevlerde bulundunuz?

‘Gazetecilik’ mesleğinde en dipten en üste 
kadar neredeyse her kademede görev aldım di-
yebilirim. 2008 yılında stajyer muhabir olarak 
göreve başladığım Merhaba Gazetesi benim 
için aslında mesleği icra etmeyi öğrendiğim bir 

okuldu. Mustafa Arslan, Çetin 
Oranlı, İbrahim Başcı, Ali Öz-
can, Ali Sait Öge gibi isimlerin 
üzerimde büyük emekleri var. 
Üniversite bittikten ve diplo-
mamı aldıktan sonra gazetenin 
kadrolu muhabiri olmuştum. 
Sonrasında ise İstihbarat 
Şefliği ve Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürlüğü görevlerinde bu-
lundum. Merhaba’nın Sorumlu 
Yazı İşleri Müdürü’yken asker-
lik görevimi yapmak üzere kısa 
bir süre Konya’dan ayrıldım. 
Bu süreçte patronum, ağabe-
yim Mustafa Arslan, Yenigün 
Gazetesi’ni kurmuş ve radikal 
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mesleki tecrübelerini paylaştığı söyleşide gazeteciliği hayatın aynası olarak yorumladı. Atalay, 
mesleğin zor yanlarına da değinerek gazetecilik mesleği adaylarına tavsiyelerini paylaştı
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bir karar alarak yollarını Merhaba ile ayırmış-
tı. Askerlik dönüşü benim için de yol ayrımına 
gelinen noktaydı. İki yoldan birini tercih etmem 
gerekiyordu. Yenigün’ü tercih ettim. Teveccüh 
gösterdi Mustafa ağabey ve gazetenin Genel Yayın 
Yönetmeni olarak göreve başladım. Yaklaşık 2 yıl 
görev aldıktan sonra kendi isteğimle ayrılıp birkaç 
arkadaşla birlikte kendi işimizi yapabilmek adına 
bir yola daha düştük. İşletemedik, sonrasında 
yeniden Yenigün’e döndüm ve şu an Yazı İşleri 
Müdürü olarak çalışmaya devam ediyorum. Aynı 
zamanda mesleğimizin Konya’daki en köklü ve tek 
STK’sı olan Konya Gazeteciler Cemiyeti’nin de 3 
dönemdir Genel Sekreteri olarak görev yapıyorum.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
Gazetecilik bana göre hayatın aynasıdır. 

Mahallimizde, çevremizde, ilçemizde, şehrimizde, 
ülkemizde ve dünyada olup biten her şey gazete-
cinin penceresinden topluma yansır. Dolayısıyla 
bu anlamda gazetecilik doğru-yanlış, iyi-kötü 
denkleminde bıçak sırtı bir iştir. Etkileri ve vebali 
büyüktür. Doğruya yanlış, yanlışa doğru derse-
niz vay halinize. Bu açıdan değerlendirildiğinde 
aslında çok da zor bir meslektir. Çünkü yazdıkları-
nızın etki alanının ne kadar olabileceğini, kaç kişiye 
ulaşacağını ve sonuçlarının ne olacağını önceden 
kestirip, tahmin dahi edemiyorsunuz. Çok basit 
bir şeymiş gibi görünen bir konuda yazdığınız yazı 
yahut yaptığınız haber yeri geliyor ülkenin günde-
mine dahi oturabiliyor. 

Diğer yandan gazetecilik, ünü olup unu olma-
yanların mesleğidir. Yani şehirde tanınıyorsunuz, 
şehri idare edenler, genel idarenin temsilcileri, 
milletvekilleri, STK temsilcileri vesaire sizi tanıyor 
ve biliyor. Bir ortama girdiğiniz zaman ağırlığı-
nız oluyor. Mesleği icra ettiğiniz, yazıp çizdiğiniz 
sürece bu ağırlığınız devam ediyor. Ama maddi 
anlamda hele de günümüz şartlarında ününüz 
kadar karşılığınız ne yazık ki olmuyor. İyisiyle de 
kötüsüyle de gazetecilik geride bıraktığım 12-13 
yılı düşündüğümde benim için daha önce de 
söylediğim gibi bir meslekten öte hayat tarzıdır 
diyebilirim. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Günümüzde gazeteciliğin bana göre en önemli 
sorunu ekonomik özgürlüğünün olmaması. Eko-
nomik anlamda özgür olmayan gazeteler ya da 
gazeteciler, kendilerini fikri anlamda da ne yazık ki 
özgür hissedemiyor. Bu da aslında biraz daha geniş 
pencereden bakıldığında mesleğin itibarının irtifa 
kaybetmesine neden oluyor. 

Yasal olarak da gazetecilik mesleğinin bir 
dayanağının olması gerekiyor. Gazetecinin bir 
tanımının yapılması ve ‘Kime gazeteci denir?’ so-
rusuna doğru yanıtı aramak gerekiyor. Çünkü her 
kişi değil, bu alanda ihtisas yapmış kişiler, işinin 
eri kişiler bu işi yapmalı. Nasıl ki ben avukatlık, 
doktorluk, muhasebecilik yapmaya yeltenmiyor ve 
onların işine bulaşmıyorsam, onlar da benim işime 
yanaşmamalı, bulaşmamalı. Bu işi gazeteci sıfatı-
nın tam karşılığını dolduran kişiler yapmalı. 

Diğer Gazetecilik durağan bir şey değil. Canlı 
bir organizma gibi. Zaman ilerledikçe evriliyor, 
yenileniyor, değişiyor, farklı mecralar, farklı alanlar 
ortaya çıkıyor. İşte bu noktada internet mecrası 
ve sosyal medyada herkes gazeteci… Eğrisini 
doğrusunu araştırmadan her şeyin özgürce pay-
laşılabildiği ve özgürlüğün hunharca katledildiği 
bu ortamlardan yayılan kirli bilgiler de gazetecilik 
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sektörünün günümüzde yaşadığı sorun-
ların geldiği noktaya en güzel örnektir. 
Bu alanların da denetlenebilir, kontrol 
edilebilir bir hal alması gerektiğini düşü-
nüyorum. 

Bir gazeteci veya yazar olmak için 
ne tür çalışmalar yapılmalı? Ya da 
hangi vasıflara sahip olunmalı? 

Gazeteci olabilmek için yukarıda da 
bahsettiğim gibi bu mesleğin kuralını, ka-
idesini iyi bilmek, eğitim sürecinden geç-
mek, stajla gazetenin havasını koklayıp 
süzülmek, klavye başında değil sokağa 
çıkıp bu işi er meydanında icra etmek, bir 
ustadan el almak, yeniliğe ve gelişmeye 
her daim açık olmak ama ilkelerinden 
asla sapmamak gerekiyor. 

Yazarlık için ise böyle bir şey söz 
konusu değil. Yazarlığı gazetecilikten ayrı 
tutmak gerekir. Herkes kendi uzmanlık 
alanında yazı yazabilir. 

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o 
konuya kendinizce farklı bir bakış 
açısı getirmek nasıl bir duygu? 

Yaptığınız haberin ya da yazdığınız 
yazının geri dönüşleri, okurlarınızın size 
yönelttiği eleştiriler yahut güzellemeler 
işin en güzel yanını oluşturuyor. Yaptı-
ğınız işte sizi daha çok azimlendiriyor. 
Eleştiriler dahi şevkinizi kırmıyor. Dönüş 
oldukça daha fazlasını yapmak istiyorsu-
nuz. Tabi otokontrolü de elden bırakma-
mak gerekiyor. 

Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Netice itibariyle Konya’da gazetecilik 
yapıyoruz. Hedef kitlemizde de Konya 
var. Tabi zaman zaman sınırları aşıp ül-
keye taştığımız durumlar da oluyor. Şehir 
ekseninde baktığımız zaman, gazeteci 
olarak gördüğümüz eksikleri, yanlışları 
yapıcı bir dille paylaşıp fikir sunmak, 
varsa o yanlışın düzelmesine vesile olmak 
bizim kamusal bir görevimiz. Ki gazeteci 
yazdıklarını kendi markasıyla yazıyor 
olsa da kamuoyunun istek ve talepleri 
doğrultusunda yazıyor. Bu açıdan bakınca 
biz gazeteciler sivil kamu denetçileriyiz 
diyebilirim. 

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını 
nasıl değerlendirirsiniz? 

İnternet mecrası her ne kadar 10 
yıllar öncesinde var olsa da bana göre 
yeni bir alan. Altyapı anlamında büyük 
eksikleri var. Bazı meslektaşlarımız bu 
alanı çok iyi kullanıp mali anlamda da 
büyük kazanımlar elde edebiliyor. Ama 
gelin görün ki denetlenemiyor, düzenle-
nemiyor… Her şeye açık bir alan. Riskleri 
çok büyük. Sosyal medya da aynı. Sadece 
gazetecilik anlamında da bakmamak la-
zım. Ahlaki ve kültürel anlamda da ciddi 
dejenerasyonların olmasına gebe bir alan. 
Dolayısıyla etki alanı kadar büyük derece-

de sorunlu bir mecra. Özgürlük alanlarına 
dokunmak değil, kontrol altına almak 
gerek. Bunun için de yazılı ve görsel 
medya nasıl ki belli başlı kurallar ile bu işi 
yapıyorsa internet mecrası da bu şekilde 
yapmalı. Yani internet yasası çıkarılmalı. 

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu 
doğru yönlendirme ve doğru 
yola sevk etme gibi bir görevinin 
olduğunu düşünür müsünüz? 
Bu açıdan bakılınca Konya ve 
Türkiye’deki medya sektörü ve 
kalemleri millilik konusunda nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Herkes olaya kendi penceresinden ba-
kar. Farklı görüş ve fikirlere sahiptir. Ga-
zeteciler için de bu böyle. Olması gereken 
de bu zaten. Zıt kutupları aynı noktada, 
ortak paydada yani milli ve manevi değer-
ler ile vatan üçgeninde buluşturabiliyorsak 
ne ala. Bunun dışındaki her madde bence 
sorunlu. İşimizi yaparken, kalem oyna-
tırken, doğruları göstermek ve yanlıştan 
uzak tutmak için çaba harcamalıyız. Bu 
yerel eksende de ülke genelinde de böyle 
olmalı. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını 
kısaca anlatabilir misiniz?

Mesleğimi hale icra etmeye devam 
ediyorum. Dedim ya her kademesinde 
görev aldım diye. Aslında birçok anı var 
bu anlamda. Ama çok uzatıp okurları da 
sıkmamak gerekiyor. 

Kısaca söz edecek olursam, Merhaba 
Gazetesi’nin haber dairesine ilk çıktığımda 
yarı resmi giyimli ve önünde telsiz olan 
bir adam oturuyordu. Tabi bilmem ya 
kimin ne olduğunu. Kendimce dedim ki, 
herhalde her gazetede bir polis bulunmak 
zorunda. Merhaba’nın polisi de bu adam. 
O adam, polis adliye muhabiri Ali Sait 
Öge’ymiş meğer. 

Bir anımı daha paylaşayım. Rahmetli 
Turgut Özal’ın ölümünde zehirlenme 
şüphesi konuşuluyordu bir dönem ülke 
gündeminde. Bir vesileyle Konya’ya gelen 
Prof. Dr. Sevil Atasoy ile söyleşi yaptım. 
Konu Özal’ın mezarına geldi. Prof. Dr. 
Atasoy, Turgut Özal’ın mezarının açılaca-
ğını söylemişti. İlk defa ve Konya’da yerel 
bir gazetede. Ertesi gün internet sitesinde 
yayınlandı haber. Hem gazetemi hem 
de şahsımı kaynak göstererek neredeyse 
bütün yaygın gazeteler kullandı haberi. 
Sonrasında rahmetli Özal’ın mezarı da 
açıldı. Bu arada ben de bu söyleşiyle ödül 
almıştım. 

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Gönül ister ki güzel cümleler kurayım. 
Ama özellikle son yıllarda mesleğin eskisi 
kadar itibarının kalmaması, günden güne 
güç kaybetmesi, farklı mecraların mantar 
gibi çoğalması, işi zora sokuyor. Genç 
meslektaşlarıma tavsiyem, gazeteciliğin 
‘yeni medya’ başlığı altındaki alanında 
kendilerini daha çok geliştirmeleri yönün-
de olur. 

Yazdığı bir haber yüzünden işten kovulan 
eski gazeteci, emekli öğretmen Abdul-
lah Yıldırım, gazetecilik adına önemli 

değerlendirmelerde bulundu. Gazeteciliği her zaman 
özlediğini dile getiren Yıldırım, “Maalesef meslek du-
ayeni olan gazetecilerin kimileri zenginlerin ve güçlü 
kişilerin kâtipliğini yapmaya devam ediyorlar” dedi.

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
1960 Konya Akören doğumluyum. Eğitim fakülte-

si tarih bölümü mezunuyum. Ankara Üniversitesinde 
Tarih üzerine yüksek lisans yaptım. Başta Konya Lisesi 
olmak üzere birkaç lisede görev yaptım. Memuriyetin 
yanında özel sektörün çeşitli alanlarında bazı ticari 
faaliyetlerde bulundum. Bazı sosyal ve kültürel kurum 
ve kuruluşların aktivitelerine dahil oldum. Evli ve 3 
çocuk babasıyım.

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Gazeteciliğe 1984 yılında başladım sanıyorum. 

O zamanlar tek haber kaynağı gazeteler ve ajanslar 
olduğu için çok önemliydi. Ben Yeni Meram gazetesin-
de muhabir olarak çalışırken bazen gazetenin önünde 
bin kişinin gazetenin önüne toplanıp maç sonucu bek-
lediğini hatırlarım. Öğrenciyken HHA genel müdürü 
Oktay Ekşi’ye mektup yazmıştım. Oktay Ekşi de Konya 
muhabiri Mehmet Gazel’e yönlendirdi. Sonrasına 
birlikte yeni meram gazetesinde çalışmaya başladık.

Sizin döneminizle bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi nasıl 
görünüyor?

Basının en büyük sorunu basın özgürlüğü değil, 
patron özgürlüğü olduğunu bundan 40 sene önce öğ-
renmiştim, hala da aynı. Mahalli basında en çok dikkat 
edilecek o zamanlar haber yapılacak kişinin patrona 
yakınlığı, ilan verme olayı ve siyasi parti olayını gör-
müş ve müthiş bir hayal kırıklığına uğramıştım. Sonra 
adını vermeyeyim ama 3 yıl önce Konya’nın önemli 
bir gazetesinde köşe yazısı yazarken gazetenin sahibi 
geldi, parti senden rahatsız oldu hocam dedi ben de 
bir daha yazmadım. Şimdi her konuda sosyal medya 
büyük önem kazandı.

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
Büyük bir heyecan ve araştırma arzusu. Merak 

ettiğin her şeyi kısa yoldan öğrenme fırsatı bulu-
yorsun. İmkân olsa muhabirlik günlerime dönmek 
isterim.

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu mu?
Mesleğe her zaman özlem duyuyorum. Gazeteci-

lik mesleği, avukatlık mesleği gibi ceket önü iliklenen 
bir meslek değildir. Ama maalesef meslek duayeni 
olan gazetecilerin kimileri zenginlerin ve güçlü kişile-
rin kâtipliğini yapmaya devam ediyorlar.

Basılı gazetecilik ile internet gazeteciliğini 
mukayese edebilir misiniz?

İnternet gazeteciliği çok önem kazandı. Basılı 
gazeteciliğin devrinin bittiğini düşünüyorum. KGC’ye 
35 sene önce Apple bilgisayarlar getirmişler ve 
internet gazeteciliğinden bahsetmişlerdi. O zaman 
önemini tam kavrayamamıştık bugünlerde değerini 
anlıyoruz.

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir anınız var 
mı?

Sanırım yıl 1985’ti. Rahmetli Turgut Özal Kon-
ya’ya gelmişti. Alaaddin Tepesi ordu evinin bahçe-
sinde birlikte oturduk. Özal, Konya ve siyaset ile ilgili 
genel sorular sordu. Ben de genel itibari ile anlattım. 
Kemal Katıtaş’ın çok başarılı bir vali olduğunu söyle-
dim. Bana senin görevin ne dedi; ben de muhabirim 
efendim dedim. Ben seni takım elbiseli olunca yetkili 
biri olduğunu düşündüm. Konuştuklarımızı kimseye 
söyleme diyerek güldü. 

Mesleği ne zaman ve hangi gerekçeyle 
bıraktınız?

Meslek hiçbir zaman bırakılmaz. O zamanki bir 
kurum müdürünün aleyhinde bir yazı yazmıştım. Sa-
bah gazeteye geldim, gazeteden kovulduğumu söyle-
diler. Ama ben hiçbir şekilde gazetecilik mesleğinden 
kopmadım. Ama bu sıralar yazmak için fırsatım da 
olmuyor. Bu mesleği yapacak genç arkadaşlara başa-
rılar dilerim. Kendi bildikleri yolda devam etsinler.

GAZETECILIK CEKET
ILIKLEME MESLEĞI DEĞIL!

Eski Gazeteci Abdullah yıldırım, gazetecilik mesleğine ilişkin, 
“Gazetecilik mesleği, avukatlık mesleği gibi ceket önü iliklenen bir 

meslek değildir” değerlendirmesinde bulundu 
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sektörünün günümüzde yaşadığı sorun-
ların geldiği noktaya en güzel örnektir. 
Bu alanların da denetlenebilir, kontrol 
edilebilir bir hal alması gerektiğini düşü-
nüyorum. 

Bir gazeteci veya yazar olmak için 
ne tür çalışmalar yapılmalı? Ya da 
hangi vasıflara sahip olunmalı? 

Gazeteci olabilmek için yukarıda da 
bahsettiğim gibi bu mesleğin kuralını, ka-
idesini iyi bilmek, eğitim sürecinden geç-
mek, stajla gazetenin havasını koklayıp 
süzülmek, klavye başında değil sokağa 
çıkıp bu işi er meydanında icra etmek, bir 
ustadan el almak, yeniliğe ve gelişmeye 
her daim açık olmak ama ilkelerinden 
asla sapmamak gerekiyor. 

Yazarlık için ise böyle bir şey söz 
konusu değil. Yazarlığı gazetecilikten ayrı 
tutmak gerekir. Herkes kendi uzmanlık 
alanında yazı yazabilir. 

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o 
konuya kendinizce farklı bir bakış 
açısı getirmek nasıl bir duygu? 

Yaptığınız haberin ya da yazdığınız 
yazının geri dönüşleri, okurlarınızın size 
yönelttiği eleştiriler yahut güzellemeler 
işin en güzel yanını oluşturuyor. Yaptı-
ğınız işte sizi daha çok azimlendiriyor. 
Eleştiriler dahi şevkinizi kırmıyor. Dönüş 
oldukça daha fazlasını yapmak istiyorsu-
nuz. Tabi otokontrolü de elden bırakma-
mak gerekiyor. 

Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Netice itibariyle Konya’da gazetecilik 
yapıyoruz. Hedef kitlemizde de Konya 
var. Tabi zaman zaman sınırları aşıp ül-
keye taştığımız durumlar da oluyor. Şehir 
ekseninde baktığımız zaman, gazeteci 
olarak gördüğümüz eksikleri, yanlışları 
yapıcı bir dille paylaşıp fikir sunmak, 
varsa o yanlışın düzelmesine vesile olmak 
bizim kamusal bir görevimiz. Ki gazeteci 
yazdıklarını kendi markasıyla yazıyor 
olsa da kamuoyunun istek ve talepleri 
doğrultusunda yazıyor. Bu açıdan bakınca 
biz gazeteciler sivil kamu denetçileriyiz 
diyebilirim. 

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını 
nasıl değerlendirirsiniz? 

İnternet mecrası her ne kadar 10 
yıllar öncesinde var olsa da bana göre 
yeni bir alan. Altyapı anlamında büyük 
eksikleri var. Bazı meslektaşlarımız bu 
alanı çok iyi kullanıp mali anlamda da 
büyük kazanımlar elde edebiliyor. Ama 
gelin görün ki denetlenemiyor, düzenle-
nemiyor… Her şeye açık bir alan. Riskleri 
çok büyük. Sosyal medya da aynı. Sadece 
gazetecilik anlamında da bakmamak la-
zım. Ahlaki ve kültürel anlamda da ciddi 
dejenerasyonların olmasına gebe bir alan. 
Dolayısıyla etki alanı kadar büyük derece-

de sorunlu bir mecra. Özgürlük alanlarına 
dokunmak değil, kontrol altına almak 
gerek. Bunun için de yazılı ve görsel 
medya nasıl ki belli başlı kurallar ile bu işi 
yapıyorsa internet mecrası da bu şekilde 
yapmalı. Yani internet yasası çıkarılmalı. 

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu 
doğru yönlendirme ve doğru 
yola sevk etme gibi bir görevinin 
olduğunu düşünür müsünüz? 
Bu açıdan bakılınca Konya ve 
Türkiye’deki medya sektörü ve 
kalemleri millilik konusunda nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Herkes olaya kendi penceresinden ba-
kar. Farklı görüş ve fikirlere sahiptir. Ga-
zeteciler için de bu böyle. Olması gereken 
de bu zaten. Zıt kutupları aynı noktada, 
ortak paydada yani milli ve manevi değer-
ler ile vatan üçgeninde buluşturabiliyorsak 
ne ala. Bunun dışındaki her madde bence 
sorunlu. İşimizi yaparken, kalem oyna-
tırken, doğruları göstermek ve yanlıştan 
uzak tutmak için çaba harcamalıyız. Bu 
yerel eksende de ülke genelinde de böyle 
olmalı. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını 
kısaca anlatabilir misiniz?

Mesleğimi hale icra etmeye devam 
ediyorum. Dedim ya her kademesinde 
görev aldım diye. Aslında birçok anı var 
bu anlamda. Ama çok uzatıp okurları da 
sıkmamak gerekiyor. 

Kısaca söz edecek olursam, Merhaba 
Gazetesi’nin haber dairesine ilk çıktığımda 
yarı resmi giyimli ve önünde telsiz olan 
bir adam oturuyordu. Tabi bilmem ya 
kimin ne olduğunu. Kendimce dedim ki, 
herhalde her gazetede bir polis bulunmak 
zorunda. Merhaba’nın polisi de bu adam. 
O adam, polis adliye muhabiri Ali Sait 
Öge’ymiş meğer. 

Bir anımı daha paylaşayım. Rahmetli 
Turgut Özal’ın ölümünde zehirlenme 
şüphesi konuşuluyordu bir dönem ülke 
gündeminde. Bir vesileyle Konya’ya gelen 
Prof. Dr. Sevil Atasoy ile söyleşi yaptım. 
Konu Özal’ın mezarına geldi. Prof. Dr. 
Atasoy, Turgut Özal’ın mezarının açılaca-
ğını söylemişti. İlk defa ve Konya’da yerel 
bir gazetede. Ertesi gün internet sitesinde 
yayınlandı haber. Hem gazetemi hem 
de şahsımı kaynak göstererek neredeyse 
bütün yaygın gazeteler kullandı haberi. 
Sonrasında rahmetli Özal’ın mezarı da 
açıldı. Bu arada ben de bu söyleşiyle ödül 
almıştım. 

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Gönül ister ki güzel cümleler kurayım. 
Ama özellikle son yıllarda mesleğin eskisi 
kadar itibarının kalmaması, günden güne 
güç kaybetmesi, farklı mecraların mantar 
gibi çoğalması, işi zora sokuyor. Genç 
meslektaşlarıma tavsiyem, gazeteciliğin 
‘yeni medya’ başlığı altındaki alanında 
kendilerini daha çok geliştirmeleri yönün-
de olur. 

Yazdığı bir haber yüzünden işten kovulan 
eski gazeteci, emekli öğretmen Abdul-
lah Yıldırım, gazetecilik adına önemli 

değerlendirmelerde bulundu. Gazeteciliği her zaman 
özlediğini dile getiren Yıldırım, “Maalesef meslek du-
ayeni olan gazetecilerin kimileri zenginlerin ve güçlü 
kişilerin kâtipliğini yapmaya devam ediyorlar” dedi.

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
1960 Konya Akören doğumluyum. Eğitim fakülte-

si tarih bölümü mezunuyum. Ankara Üniversitesinde 
Tarih üzerine yüksek lisans yaptım. Başta Konya Lisesi 
olmak üzere birkaç lisede görev yaptım. Memuriyetin 
yanında özel sektörün çeşitli alanlarında bazı ticari 
faaliyetlerde bulundum. Bazı sosyal ve kültürel kurum 
ve kuruluşların aktivitelerine dahil oldum. Evli ve 3 
çocuk babasıyım.

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Gazeteciliğe 1984 yılında başladım sanıyorum. 

O zamanlar tek haber kaynağı gazeteler ve ajanslar 
olduğu için çok önemliydi. Ben Yeni Meram gazetesin-
de muhabir olarak çalışırken bazen gazetenin önünde 
bin kişinin gazetenin önüne toplanıp maç sonucu bek-
lediğini hatırlarım. Öğrenciyken HHA genel müdürü 
Oktay Ekşi’ye mektup yazmıştım. Oktay Ekşi de Konya 
muhabiri Mehmet Gazel’e yönlendirdi. Sonrasına 
birlikte yeni meram gazetesinde çalışmaya başladık.

Sizin döneminizle bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi nasıl 
görünüyor?

Basının en büyük sorunu basın özgürlüğü değil, 
patron özgürlüğü olduğunu bundan 40 sene önce öğ-
renmiştim, hala da aynı. Mahalli basında en çok dikkat 
edilecek o zamanlar haber yapılacak kişinin patrona 
yakınlığı, ilan verme olayı ve siyasi parti olayını gör-
müş ve müthiş bir hayal kırıklığına uğramıştım. Sonra 
adını vermeyeyim ama 3 yıl önce Konya’nın önemli 
bir gazetesinde köşe yazısı yazarken gazetenin sahibi 
geldi, parti senden rahatsız oldu hocam dedi ben de 
bir daha yazmadım. Şimdi her konuda sosyal medya 
büyük önem kazandı.

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
Büyük bir heyecan ve araştırma arzusu. Merak 

ettiğin her şeyi kısa yoldan öğrenme fırsatı bulu-
yorsun. İmkân olsa muhabirlik günlerime dönmek 
isterim.

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu mu?
Mesleğe her zaman özlem duyuyorum. Gazeteci-

lik mesleği, avukatlık mesleği gibi ceket önü iliklenen 
bir meslek değildir. Ama maalesef meslek duayeni 
olan gazetecilerin kimileri zenginlerin ve güçlü kişile-
rin kâtipliğini yapmaya devam ediyorlar.

Basılı gazetecilik ile internet gazeteciliğini 
mukayese edebilir misiniz?

İnternet gazeteciliği çok önem kazandı. Basılı 
gazeteciliğin devrinin bittiğini düşünüyorum. KGC’ye 
35 sene önce Apple bilgisayarlar getirmişler ve 
internet gazeteciliğinden bahsetmişlerdi. O zaman 
önemini tam kavrayamamıştık bugünlerde değerini 
anlıyoruz.

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir anınız var 
mı?

Sanırım yıl 1985’ti. Rahmetli Turgut Özal Kon-
ya’ya gelmişti. Alaaddin Tepesi ordu evinin bahçe-
sinde birlikte oturduk. Özal, Konya ve siyaset ile ilgili 
genel sorular sordu. Ben de genel itibari ile anlattım. 
Kemal Katıtaş’ın çok başarılı bir vali olduğunu söyle-
dim. Bana senin görevin ne dedi; ben de muhabirim 
efendim dedim. Ben seni takım elbiseli olunca yetkili 
biri olduğunu düşündüm. Konuştuklarımızı kimseye 
söyleme diyerek güldü. 

Mesleği ne zaman ve hangi gerekçeyle 
bıraktınız?

Meslek hiçbir zaman bırakılmaz. O zamanki bir 
kurum müdürünün aleyhinde bir yazı yazmıştım. Sa-
bah gazeteye geldim, gazeteden kovulduğumu söyle-
diler. Ama ben hiçbir şekilde gazetecilik mesleğinden 
kopmadım. Ama bu sıralar yazmak için fırsatım da 
olmuyor. Bu mesleği yapacak genç arkadaşlara başa-
rılar dilerim. Kendi bildikleri yolda devam etsinler.

GAZETECILIK CEKET
ILIKLEME MESLEĞI DEĞIL!

Eski Gazeteci Abdullah yıldırım, gazetecilik mesleğine ilişkin, 
“Gazetecilik mesleği, avukatlık mesleği gibi ceket önü iliklenen bir 

meslek değildir” değerlendirmesinde bulundu 
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Milliyet Konya muhabirliğinden 
diyarı gurbete çıkıp Alanya’ya 
yerleşen Muammer Soylu, Kon-

ya’daki gazetecilik yıllarını anlattı.

BAŞARILI BİR EKİPTİK 

1985 yılında Rahmetli Galip Kabaklarlı 
abimizin yayınladığı reklam içerikli, esnaflara 
yönelik ücretsiz dağıtılan, ortalama 48 sayfa-
lık tabloid bir gazete vardı. Ben bu gazeteyi 
dağıtmakla gazetecilik mesleğine ilk adımı atmış 
oldum. Haftanın ilk günü basılan gazeteyi Valilik 
binası bitişiğinden başlayıp sarraflar caddesinin 
karşılıklı bütün dükkânlarına vermekle görev-
liydim. Ve işimi yaparken tek korkum abim 
Kemal Soylu’ya yakalanmaktı. Çünkü dağıtım işi 
yaptığımdan haberi yoktu. Kendimce saklı gizli 
çalışıyordum ama ‘’Gerçeklerin, bir gün mutlaka 
ortaya çıkmak” gibi bir huyu vardır. Gizli saklı 
her şey elbet bir gün gün yüzüne çıkar.

Milliyet gazetesinin Konya temsilcisi, aynı 

zamanda Türkiye’nin en genç büro şefi unvanı-
na sahip olan Kemal abime yakalanmam uzun 
sürmedi. Ama müthiş bir beyin, mütevazı bir 
kişiliğe sahip Galip Kabaklarlı ile çok iyi bir dost 
olduklarından dolayı, onu mağdur etmemek 
adına bana “Yerine birini bul ve gel yanıma, 
Milliyet Gazetesine başla” dedi.

Abimin bu sözünden bir hafta sonra bize de 
aktif gazetecilik yolu açıldı. Yerime birini bulup 
Zafer Meydanı’nda, Konyaspor Lokalinin hemen 
arkasında Arapoğlu Makası’na doğru giden 
Mimar Muzaffer Caddesi üzerinde, Tahir Paşa 
Camii yanındaki Milliyet Gazetesi, MİL-HA’ya 
başladım.

Tahsilimi tamamlamak için akşamları oku-
yor, gündüzleri ise Konya’da sporun kalbinin en 
üst seviyede attığı, Konyaspor’un fazlasıyla hak 
edip ve Süper Lige çıktığı yer olan eski yıkılan 
Konya Atatürk Stadyumu’nda fazlasıyla vakit 
geçiriyordum.

Konyalı bütün sporcuların, hayaller kurduk-
ları Atatürk Stadyumu’nda; Konyaspor, amatör 

futbol takımları, güreş, halter gibi sporun bütün 
branşları haber için takip ederken, Konya’nın ilk 
kadrolu yüzme antrenörü olan rahmetli Selâ-
hattin Soy’un sporcuları burada yüzme eğitimi 
öğreniyor, bizlerde izleme imkânı buluyorduk.

Fakat biz taşra muhabiriydik ve kendimizi 
bir haber branşıyla sınırlamamız mümkün değil-
di. Bilindiği üzere Konya “Taşra Basını” olarak 
anıldığı için bir muhabirin gazeteciliğin bütün 
branşlarına koşması gerekiyordu. Gazetecilik 
son derece dinamik bir meslektir ve biz de 
zaman zaman, öğleden önceleri adliye-polis 
muhabirliği, öğleden sonraları da başta Devlet 
hastanesi olmak üzere hastane muhabirliği 
görevini yaptık.

O dönemde rahmetli Şenyurt Özbay, 
rahmetli Rıza Poçan, Saim Elmas gibi abilerim, 
Faruk Mangırcı, Faruk Çelebi, rahmetli Cevat 
Örnek, Levent İtez gibi mesai arkadaşlarımızla 
hep birlikte Konya Milliyet (Mil-Ha) olarak çok 
başarılı haberlere imza attık. Çalışma ortamımız 
çok hareketli ve bir o kadar da neşeliydi.

KONYA BURNUMDA TÜTÜYOR

Gazetecilik yıllarını unutamadığını belirten Muammer Soylu, “İyi kötü ve onlarca anıları 
olan insanın; doğduğu, büyüdüğü yerler aklına geldikçe buram buram memleket kokusu 

alıyor. Sadece anılar değil, Konya burnumda tüten” dedi 

MUAMMER SOYLU

Geniş düzlükleri ve bereketli toprakları 
olan Konya’da bu kez de Türkiye Genelinde 
habercilik açısından güzel haberler üreten 
Milliyet Gazetesi Konya Temsilcisi adından sıkça 
bahsettirip, adeta kabuğuna sığmaz duruma 
geldi. Spor haberlerini Ankara Milliyet’e, diğer 
haberleri ise ‘Yurt haberleri’ adı altında İstanbul 
Milliyet Gazetesi’ne geçiyorduk.

Ülkemizin yüz ölçümü bakımından en bü-
yük kenti Konya’nın Milliyet Gazetesi Temsilcilik 
Ofisi Konya’ya dar gelmeye başlayınca büyü-
mesi gerekiyordu. Dönemin ‘Baba’ diye hitap 
edilen fazlaca despot duruşlu, sert görünümlü 
Mil-Ha Genel Müdürü Taner Atilla’nın, haber-
leşme aracımız telekse düşen bir üst yazıyla 
Selay İşhanı’na taşınma kararımız çıktı.

Selay İşhanı’ndaki gazete merkezinde çalı-
şırken, Milliyet Gazetesi İstanbul gece müdürü 
Fettah Yalar’ın yeğeni Kemal Bağcı Konya Sel-
çuk Üniversitesine öğrenci olarak gelmiş hafta-
nın belirli günlerinde bizimle birlikte haberciliğe 
koşturuyordu.

Kemal kardeşimiz okulunu tamamladıktan 
sonra memleketi Gaziantep’e döndü. 1997 
yılında Dönemin Cumhurbaşkanı Demirel, 
hükümeti kurma görevini ANAP Lideri Mesut 
Yılmaz’a vermişti. Yılmaz’ın miting için Gazi-
antep’te gittiği gün Kemal Bağcı arkadaşımız 
Anavatan Partisi’nin seçim otobüsü üzerinde 
konvoyu takip ederken karayolu üzerindeki 
levhaya başını çarparak hayatını kaybetti. Allah 

rahmet eylesin.
Bir kuş nasıl yumurtadan çıkar ardından da 

yuvadan uçma vakti gelir ya benim için tıpkı 
öyle oldu. Hz. Mevlâna’nın “Gel, gel, ne olursan 
ol yine gel’’ dediği, sevgi ve hoşgörü şehri Kon-
ya’ma veda etme zamanım gelmişti. 

1988 yılında bana göre macera olan, yakın-
larıma göre gurbete ilk kez çıkarak, 13. yüzyılda 
Anadolu Selçuklu Hükümdarı, 1. Alaaddin 
Keykubat’ın fethettiği Alanya’ya ikinci memle-
ketimiz olarak yerleştik. Dile kolay; ne kadar bir 
süre olduğunu artık siz hesap edin. İyi kötü ve 
onlarca anıları olan insanın; doğduğu, büyüdüğü 
yerler aklına geldikçe buram buram memle-
ket kokusu alıyor. Sadece anılar değil, Konya 
burnumda tüten.

Dost canlısı, araştırmacı gazeteci kadim 
arkadaşım Mustafa Güden “10 Ocak Çalışan Ga-
zeteciler Günü nedeniyle bir dergi hazırlığımız 
var. Sana bir sayfa ayırdım, geçmişten bir şeyler 
yazıp yollar mısın” deyince hayır diyemedik. 
Şuan onurla, gururla bu mesleği güzel Alan-
ya’mızda yapıyoruz. www.gazetealanya.com’da 
aktif gazetecilik yapıyorsam geçmişte ağabeyim 
Kemal Soylu ile bize ‘evlat’ diye hitap eden 
rahmetli üstadım, ağabeyim Şenyurt Özbay’dan 
çok şeyler öğrendiğim içindir.

Şenyurt Özbay demişken; Eskiden maçlarda 
stadyumlara girmek için akreditasyon sistemi 
yoktu. Kapıda bir görevli olurdu İsim ve sima 
yoklamasıyla maçlara giriliyordu. Bir gün Kon-

ya’da önemli bir müsabaka vardı. İstanbul’dan 
da çok sayıda gazeteci geleceği için Konya’dan 
sınırlı sayıda gazeteci alınacaktı. Allah gani gani 
rahmet eylesin, bana hep ‘evlat’ ben de ona 
‘Babam’ derdim. “Girişte sıkını var gibi, ben 
görevliyle kucaklaşmak için sarılacağım sen o 
esnada yandan sağdan soldan bacak arasından 
stada dalacaksın” dedi.

Pentax makinasını boynuna taktı. Kapıya 
geldik. Ortalık çok kalabalıktı, kulağıma eğilip 
“Evlat ben kapıdakinin boynuna sarılınca sen 
hemen ilk gördüğün aralıktan dal. Daldın daldın, 
yoksa giremezsin” dedi.

Aynen dediği gibi oldu. Şenyurt baba 
görevliye öyle bir sarıldı ki ben zayıf vücudumu 
gördüğüm ilk aralıktan stada attım. Şenyurt abi 
görevliyi hasretle ve uzunca kucaklarken o 5-6 
kez ‘Tamam tamam’ diyerek kurtulmaya çalıştı. 
Benim girdiğimi görünce adamdan ayrıldı. Biz 
de güle oynaya stattaki yerimizde karşılaşmayı 
yan yana izledik.

Birlikte çalışmaktan zevk aldığım Şenyurt 
‘Baba’mın, Rıza Poçan abimin, Cevat Örnek ve 
Kemal Bağcı kardeşlerimin mekanları cennet, 
ruhları şad olsun. Ayrıca Konya’da gazetecilik 
mesleğinde tanıdığım vefat etmiş bütün abile-
rimin ve arkadaşlarımın mekânı cennet olsun. 
Hepsinin hayırla yâd ediyorum.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’müz 
kutlu olsun.

Alanya’dan sevgi ve saygılarımla…
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Milliyet Konya muhabirliğinden 
diyarı gurbete çıkıp Alanya’ya 
yerleşen Muammer Soylu, Kon-

ya’daki gazetecilik yıllarını anlattı.

BAŞARILI BİR EKİPTİK 

1985 yılında Rahmetli Galip Kabaklarlı 
abimizin yayınladığı reklam içerikli, esnaflara 
yönelik ücretsiz dağıtılan, ortalama 48 sayfa-
lık tabloid bir gazete vardı. Ben bu gazeteyi 
dağıtmakla gazetecilik mesleğine ilk adımı atmış 
oldum. Haftanın ilk günü basılan gazeteyi Valilik 
binası bitişiğinden başlayıp sarraflar caddesinin 
karşılıklı bütün dükkânlarına vermekle görev-
liydim. Ve işimi yaparken tek korkum abim 
Kemal Soylu’ya yakalanmaktı. Çünkü dağıtım işi 
yaptığımdan haberi yoktu. Kendimce saklı gizli 
çalışıyordum ama ‘’Gerçeklerin, bir gün mutlaka 
ortaya çıkmak” gibi bir huyu vardır. Gizli saklı 
her şey elbet bir gün gün yüzüne çıkar.

Milliyet gazetesinin Konya temsilcisi, aynı 

zamanda Türkiye’nin en genç büro şefi unvanı-
na sahip olan Kemal abime yakalanmam uzun 
sürmedi. Ama müthiş bir beyin, mütevazı bir 
kişiliğe sahip Galip Kabaklarlı ile çok iyi bir dost 
olduklarından dolayı, onu mağdur etmemek 
adına bana “Yerine birini bul ve gel yanıma, 
Milliyet Gazetesine başla” dedi.

Abimin bu sözünden bir hafta sonra bize de 
aktif gazetecilik yolu açıldı. Yerime birini bulup 
Zafer Meydanı’nda, Konyaspor Lokalinin hemen 
arkasında Arapoğlu Makası’na doğru giden 
Mimar Muzaffer Caddesi üzerinde, Tahir Paşa 
Camii yanındaki Milliyet Gazetesi, MİL-HA’ya 
başladım.

Tahsilimi tamamlamak için akşamları oku-
yor, gündüzleri ise Konya’da sporun kalbinin en 
üst seviyede attığı, Konyaspor’un fazlasıyla hak 
edip ve Süper Lige çıktığı yer olan eski yıkılan 
Konya Atatürk Stadyumu’nda fazlasıyla vakit 
geçiriyordum.

Konyalı bütün sporcuların, hayaller kurduk-
ları Atatürk Stadyumu’nda; Konyaspor, amatör 

futbol takımları, güreş, halter gibi sporun bütün 
branşları haber için takip ederken, Konya’nın ilk 
kadrolu yüzme antrenörü olan rahmetli Selâ-
hattin Soy’un sporcuları burada yüzme eğitimi 
öğreniyor, bizlerde izleme imkânı buluyorduk.

Fakat biz taşra muhabiriydik ve kendimizi 
bir haber branşıyla sınırlamamız mümkün değil-
di. Bilindiği üzere Konya “Taşra Basını” olarak 
anıldığı için bir muhabirin gazeteciliğin bütün 
branşlarına koşması gerekiyordu. Gazetecilik 
son derece dinamik bir meslektir ve biz de 
zaman zaman, öğleden önceleri adliye-polis 
muhabirliği, öğleden sonraları da başta Devlet 
hastanesi olmak üzere hastane muhabirliği 
görevini yaptık.

O dönemde rahmetli Şenyurt Özbay, 
rahmetli Rıza Poçan, Saim Elmas gibi abilerim, 
Faruk Mangırcı, Faruk Çelebi, rahmetli Cevat 
Örnek, Levent İtez gibi mesai arkadaşlarımızla 
hep birlikte Konya Milliyet (Mil-Ha) olarak çok 
başarılı haberlere imza attık. Çalışma ortamımız 
çok hareketli ve bir o kadar da neşeliydi.

KONYA BURNUMDA TÜTÜYOR

Gazetecilik yıllarını unutamadığını belirten Muammer Soylu, “İyi kötü ve onlarca anıları 
olan insanın; doğduğu, büyüdüğü yerler aklına geldikçe buram buram memleket kokusu 

alıyor. Sadece anılar değil, Konya burnumda tüten” dedi 

MUAMMER SOYLU

Geniş düzlükleri ve bereketli toprakları 
olan Konya’da bu kez de Türkiye Genelinde 
habercilik açısından güzel haberler üreten 
Milliyet Gazetesi Konya Temsilcisi adından sıkça 
bahsettirip, adeta kabuğuna sığmaz duruma 
geldi. Spor haberlerini Ankara Milliyet’e, diğer 
haberleri ise ‘Yurt haberleri’ adı altında İstanbul 
Milliyet Gazetesi’ne geçiyorduk.

Ülkemizin yüz ölçümü bakımından en bü-
yük kenti Konya’nın Milliyet Gazetesi Temsilcilik 
Ofisi Konya’ya dar gelmeye başlayınca büyü-
mesi gerekiyordu. Dönemin ‘Baba’ diye hitap 
edilen fazlaca despot duruşlu, sert görünümlü 
Mil-Ha Genel Müdürü Taner Atilla’nın, haber-
leşme aracımız telekse düşen bir üst yazıyla 
Selay İşhanı’na taşınma kararımız çıktı.

Selay İşhanı’ndaki gazete merkezinde çalı-
şırken, Milliyet Gazetesi İstanbul gece müdürü 
Fettah Yalar’ın yeğeni Kemal Bağcı Konya Sel-
çuk Üniversitesine öğrenci olarak gelmiş hafta-
nın belirli günlerinde bizimle birlikte haberciliğe 
koşturuyordu.

Kemal kardeşimiz okulunu tamamladıktan 
sonra memleketi Gaziantep’e döndü. 1997 
yılında Dönemin Cumhurbaşkanı Demirel, 
hükümeti kurma görevini ANAP Lideri Mesut 
Yılmaz’a vermişti. Yılmaz’ın miting için Gazi-
antep’te gittiği gün Kemal Bağcı arkadaşımız 
Anavatan Partisi’nin seçim otobüsü üzerinde 
konvoyu takip ederken karayolu üzerindeki 
levhaya başını çarparak hayatını kaybetti. Allah 

rahmet eylesin.
Bir kuş nasıl yumurtadan çıkar ardından da 

yuvadan uçma vakti gelir ya benim için tıpkı 
öyle oldu. Hz. Mevlâna’nın “Gel, gel, ne olursan 
ol yine gel’’ dediği, sevgi ve hoşgörü şehri Kon-
ya’ma veda etme zamanım gelmişti. 

1988 yılında bana göre macera olan, yakın-
larıma göre gurbete ilk kez çıkarak, 13. yüzyılda 
Anadolu Selçuklu Hükümdarı, 1. Alaaddin 
Keykubat’ın fethettiği Alanya’ya ikinci memle-
ketimiz olarak yerleştik. Dile kolay; ne kadar bir 
süre olduğunu artık siz hesap edin. İyi kötü ve 
onlarca anıları olan insanın; doğduğu, büyüdüğü 
yerler aklına geldikçe buram buram memle-
ket kokusu alıyor. Sadece anılar değil, Konya 
burnumda tüten.

Dost canlısı, araştırmacı gazeteci kadim 
arkadaşım Mustafa Güden “10 Ocak Çalışan Ga-
zeteciler Günü nedeniyle bir dergi hazırlığımız 
var. Sana bir sayfa ayırdım, geçmişten bir şeyler 
yazıp yollar mısın” deyince hayır diyemedik. 
Şuan onurla, gururla bu mesleği güzel Alan-
ya’mızda yapıyoruz. www.gazetealanya.com’da 
aktif gazetecilik yapıyorsam geçmişte ağabeyim 
Kemal Soylu ile bize ‘evlat’ diye hitap eden 
rahmetli üstadım, ağabeyim Şenyurt Özbay’dan 
çok şeyler öğrendiğim içindir.

Şenyurt Özbay demişken; Eskiden maçlarda 
stadyumlara girmek için akreditasyon sistemi 
yoktu. Kapıda bir görevli olurdu İsim ve sima 
yoklamasıyla maçlara giriliyordu. Bir gün Kon-

ya’da önemli bir müsabaka vardı. İstanbul’dan 
da çok sayıda gazeteci geleceği için Konya’dan 
sınırlı sayıda gazeteci alınacaktı. Allah gani gani 
rahmet eylesin, bana hep ‘evlat’ ben de ona 
‘Babam’ derdim. “Girişte sıkını var gibi, ben 
görevliyle kucaklaşmak için sarılacağım sen o 
esnada yandan sağdan soldan bacak arasından 
stada dalacaksın” dedi.

Pentax makinasını boynuna taktı. Kapıya 
geldik. Ortalık çok kalabalıktı, kulağıma eğilip 
“Evlat ben kapıdakinin boynuna sarılınca sen 
hemen ilk gördüğün aralıktan dal. Daldın daldın, 
yoksa giremezsin” dedi.

Aynen dediği gibi oldu. Şenyurt baba 
görevliye öyle bir sarıldı ki ben zayıf vücudumu 
gördüğüm ilk aralıktan stada attım. Şenyurt abi 
görevliyi hasretle ve uzunca kucaklarken o 5-6 
kez ‘Tamam tamam’ diyerek kurtulmaya çalıştı. 
Benim girdiğimi görünce adamdan ayrıldı. Biz 
de güle oynaya stattaki yerimizde karşılaşmayı 
yan yana izledik.

Birlikte çalışmaktan zevk aldığım Şenyurt 
‘Baba’mın, Rıza Poçan abimin, Cevat Örnek ve 
Kemal Bağcı kardeşlerimin mekanları cennet, 
ruhları şad olsun. Ayrıca Konya’da gazetecilik 
mesleğinde tanıdığım vefat etmiş bütün abile-
rimin ve arkadaşlarımın mekânı cennet olsun. 
Hepsinin hayırla yâd ediyorum.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’müz 
kutlu olsun.

Alanya’dan sevgi ve saygılarımla…
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Konya’nın genç ve başarılı gazete-
cilerinden Melek Sarıtaş, başarılı 
çalışmalarını Selçuk Üniversitesi 

Kurumsal İletişim Koordinatör Yardımcı-
sı olarak sürdürüyor. Selçuk Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nü 
başarıyla tamamladıktan sonra mesleğe 
Anadolu’da Bugün Gazetesi’nde adım atan 
Sarıtaş, burada yaptığı haber ve röportaj-
larla kendini göstermeyi başardı. Üniversite 
eğitiminde aldığı bilgileri, sektörün tozunu 
yutarak başarıyla harmanlayan Sarıtaş, mes-
leğin zorluklarına göğüs germeyi de bildi. 
Özverili çalışmalarını bugünkü görevinde 
de sürdüren Sarıtaş, gazeteciliğin ve yazılı 
basının önemine dikkat çekerek, “Her ne 
kadar artık basılı yayınlara olan ilgi azalsa da 
gazete okumanın da ayrı bir kültür olduğunu 
düşünüyorum” dedi. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Konya doğumluyum. Selçuk Üniversitesi 

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezu-
nuyum. Şu an Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümün-
de yüksek lisans öğretimim devam ediyor. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Gazetecilik mesleğini; fakültede teorik 

olarak öğrendiklerimizi ancak sahada pratik 
olarak uygulayabilirsek öğrenebileceğine 
inanıyorum. Bu yüzden Selçuk Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde 
okurken Anadolu’da Bugün gazetesinde 
yarı zamanlı muhabir olarak mesleğe adım 
attım. Hem okumak hem çalışmak zor olsa 
da gazetecilik mesleği tam manasıyla öğ-
renebilmek için mutlaka haber merkezinin 
işleyişini, gazetenin basıldığı matbaayı gör-
mek lazım. Sahada pratik yaparak içerden 
yaşayarak öğrenmek gerekir, dışardan değil. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Toplumda her kesimin sesi olan ve ayna 
görevi yapan gazetecilik mesleğinin diğer 
mesleklerden ayrı bir yere sahip olduğunu 
düşünüyorum. Çünkü gönlünüzü ortaya 
koymanız gerekir, sevmeden yapacağınız bir 
meslek kesinlikle değildir.  Zor şartlar altın-
da mesai kavramı olmayan bu meslek çok 
büyük özveri, fedakârlık gerektiriyor. Sektör 
için şu an geldiğimiz noktadan bahsedecek 
artık gelişen teknolojiyle beraber insanların 
yeni medya araçlarına yönelmesi gazetele-
rin okur kitlesinin azalmasına neden oldu.  
Ancak her ne kadar artık basılı yayınlara 
olan ilgi azalsa da gazete okumanın da ayrı 

bir kültür olduğunu düşünüyorum. 

Gazetecilik anlamında ne tür 
çalışmalar yaptınız? Hangi kurum ve 
kademelerde görevlerde bulundunuz?

Mesleğime Anadolu’da Bugün gazetesin-
de muhabir olarak başladım. Daha sonra ha-
ber editörü ve koordinatörü olarak çalıştım.  
Bu süreçte gazetede haberler, özel röportaj-
lar yaparak köşe yazıları yazdım. Yine çalış-
tığım gazeteye ait özel olarak çıkan dergiler 
ve eklere haber, röportaj ve köşe yazılarıyla 
katkı sağladım. Ardından Selçuk Üniversi-
tesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünde 
çalışmaya başladım. Şu an da koordinatör 
yardımcısı olarak görev yapıyorum.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
Gazetecilik mesleği; toplumdaki her 

bir bireyin bilgilendirilmesinde, gelişme-
sinde, olgunlaşmasında, kültürlenmesinde 
ve demokratik seçimlerde bulunmasında 
çok önemli bir yere sahiptir. Bugün dünya-
da neler oluyor? Sorusunun cevabını bize 
medya araçları kanalıyla gazeteciler veriyor. 
Gazeteciler; medya araçlarıyla en doğru ve 
hızlı bir şekilde halkın haber alma ihtiyacını 
karşılıyor, bu yüzden çok önemli bir meslek 
olduğunu düşünüyorum. 

Sosyal medya ve internet mecrasının etkisiyle 
günümüzde yazılı basına olan ilginin azalmasına karşın, 

yazılı basının hala önemli olduğuna dikkat çeken Gazeteci 
Melek Sarıtaş, “Gazete okumanın ayrı bir kültür 

olduğunu düşünüyorum” dedi

‘GAZETE OKUMAK 
AYRI BIR KÜLTÜRDÜR’

MELEK SARITAŞ

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Özellikle iletişim fakültelerinin sayıla-
rının artmasıyla beraber istihdam soru-
nun ciddi oranda arttığını söyleyebilirim. 
Bu da aslında mezun öğrencilerin kendi 
okudukları mesleği yapmak yerine farklı 
meslek gruplarını tercih etmelerine neden 
oluyor. Yine gazetecilerin çalışma koşulları 
ve özlük hakları güvence altına alınmalı 
ve iyileştirilmelidir. Bir diğer sorunun ise 
artık yeni medya araçları nedeniyle meslek 
ilkelerinin ihlal edilmesiyle beraber basına 
olan güvenin zedelenmesidir.  Bu konuda 
özellikle “habercilik” adı altında sosyal 
medya veya web sitesi açanların sadece tık 
alabilmek için bu platformlardan topluma 
sundukları “tık haberlerinin” ciddi dene-
timlerden geçmesi gerekiyor.  

Bir gazeteci veya yazar olmak için 
ne tür çalışmalar yapılmalı? Ya da hangi 
vasıflara sahip olunmalı? 

Gazetecilik mesleğinin; teorik ve pratik 
olarak öğrenilmesi gerektiğini inanıyorum. 
Dolayısıyla gazeteci olabilmek için hem bu 
mesleğin okulunu okumak hem de sahada 
farklı medya organlarında bu mesleği 
pratikte uygulayarak öğrenmek gerekir. 
Gazetecilik mesleğini yapabilmek için; 
yazılı ve sözlü iletişim becerisinin yanı sıra 
hızlı, meraklı ve sorgulayıcı olmak, yoğun 
stres altında ve esnek mesai saatlerin-
de çalışmak gibi özelliklere sahip olmak 
gerekir. Yazar olabilmek içinde öncelikle; 
iyi bir okur, dinleyici ve gözlemci olmak 
gerektiğini düşünüyorum. 

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı 
getirmek nasıl bir duygu? 

Elbette güzel bir duygu mutlu olu-
yorsunuz. Toplumda; bazen mağdur bir 
bireyin veya bazen bir grubun yaşadığı 
sıkıntıyı dile getiriyorsunuz. Bunun karşılık 
bulması ve ses getirmesi hem medya 

kuruluşu hem de haberin yapan gazeteci 
açısından önem taşıyor, yaptığınız işin 
karşılık bulması haliyle bir gazeteci için 
motivasyonu sağlıyor. 

Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Gazetecinin; herhangi bir konuda bil-
diklerini, öğrendiklerini kendi akıl, mantık 
ve duygu süzgecinde geçirerek topluma en 
doğru şekilde aktarması gerekiyor.  Ger-
çeklerin en doğru şekilde topluma aktarıl-
masının da ülkemize ve yaşadığımız şehre 
fayda sağlayarak pozitif yön vereceğini 
düşünüyorum. Özellikle yerel medyanın 
yaşadığımız bölgenin gelişmesinde katkısı 
büyüktür. 

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını 
nasıl değerlendirirsiniz? 

Yeni medya araçları; hızlı, karşılıklı 
etkileşimli, kitlesizleştirme, eğlendirme 
ve bilgilendirme gibi olumlu özelliklere 
sahiptir. Ancak aslında mesleğimizin en 
büyük sorunlarından biri de bu dijital mec-
ranın denetimden uzak olmasından dolayı 
herkesin canı istediği gibi yazıp çizmesidir. 
Bu mecralarda yayınlanan gerçek dışı çok 
sayıda haber, enformasyon ve bilgi kirliliği 
mevcut bu da mesleğini hakkıyla yapan 
meslektaşlarıma olan güvenin azalmasına 
neden oluyor. Bu nedenle bu alanda “ha-
bercilik” adına yayın yapan sosyal medya 
sayfalarının veya web sitelerin denetim-
den geçmesi gerekir.

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme 
gibi bir görevinin olduğunu düşünür 
müsünüz? 

Gazeteciler; toplumun her kesimiyle 
iç içe oldukları için bireyleri veya grupları 
en iyi şekilde anlayan ve anlatan kişilerdir, 
dolayısıyla aynı zamanda toplumun kanaat 
önderleridir. Bu sebeple gazetecilerin, 
gerçekleri veya bildiklerini kamu yararını 
da gözeterek en doğru şekilde sunması 
gerektiğini düşünüyorum. 

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Mesleğe yeni başlayan arkadaşlarıma 
tavsiyem; mesleği hem okulda hem sahada 
çalışarak öğrenmeleri ve iletişim becerile-
rini bir üst seviyeye taşımak için kendileri-
ni geliştirmeleridir. 

Eklemek istedikleriniz var mı?
Büyük bir fedakârlık ve özveriyle çalı-

şan bu mesleğe gönül veren tüm meslek-
taşlarımın “10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü”nü kutluyorum.  Bu özel güne 
hazırlanan 10’LAR dergisi için öncelikle; 
Yenigün gazetesi imtiyaz sahibi Mustafa 
Arslan’a, değerli arkadaşım Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü Abdullah Akif Solak’a ve 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
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Konya’nın genç ve başarılı gazete-
cilerinden Melek Sarıtaş, başarılı 
çalışmalarını Selçuk Üniversitesi 

Kurumsal İletişim Koordinatör Yardımcı-
sı olarak sürdürüyor. Selçuk Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nü 
başarıyla tamamladıktan sonra mesleğe 
Anadolu’da Bugün Gazetesi’nde adım atan 
Sarıtaş, burada yaptığı haber ve röportaj-
larla kendini göstermeyi başardı. Üniversite 
eğitiminde aldığı bilgileri, sektörün tozunu 
yutarak başarıyla harmanlayan Sarıtaş, mes-
leğin zorluklarına göğüs germeyi de bildi. 
Özverili çalışmalarını bugünkü görevinde 
de sürdüren Sarıtaş, gazeteciliğin ve yazılı 
basının önemine dikkat çekerek, “Her ne 
kadar artık basılı yayınlara olan ilgi azalsa da 
gazete okumanın da ayrı bir kültür olduğunu 
düşünüyorum” dedi. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Konya doğumluyum. Selçuk Üniversitesi 

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezu-
nuyum. Şu an Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümün-
de yüksek lisans öğretimim devam ediyor. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Gazetecilik mesleğini; fakültede teorik 

olarak öğrendiklerimizi ancak sahada pratik 
olarak uygulayabilirsek öğrenebileceğine 
inanıyorum. Bu yüzden Selçuk Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde 
okurken Anadolu’da Bugün gazetesinde 
yarı zamanlı muhabir olarak mesleğe adım 
attım. Hem okumak hem çalışmak zor olsa 
da gazetecilik mesleği tam manasıyla öğ-
renebilmek için mutlaka haber merkezinin 
işleyişini, gazetenin basıldığı matbaayı gör-
mek lazım. Sahada pratik yaparak içerden 
yaşayarak öğrenmek gerekir, dışardan değil. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Toplumda her kesimin sesi olan ve ayna 
görevi yapan gazetecilik mesleğinin diğer 
mesleklerden ayrı bir yere sahip olduğunu 
düşünüyorum. Çünkü gönlünüzü ortaya 
koymanız gerekir, sevmeden yapacağınız bir 
meslek kesinlikle değildir.  Zor şartlar altın-
da mesai kavramı olmayan bu meslek çok 
büyük özveri, fedakârlık gerektiriyor. Sektör 
için şu an geldiğimiz noktadan bahsedecek 
artık gelişen teknolojiyle beraber insanların 
yeni medya araçlarına yönelmesi gazetele-
rin okur kitlesinin azalmasına neden oldu.  
Ancak her ne kadar artık basılı yayınlara 
olan ilgi azalsa da gazete okumanın da ayrı 

bir kültür olduğunu düşünüyorum. 

Gazetecilik anlamında ne tür 
çalışmalar yaptınız? Hangi kurum ve 
kademelerde görevlerde bulundunuz?

Mesleğime Anadolu’da Bugün gazetesin-
de muhabir olarak başladım. Daha sonra ha-
ber editörü ve koordinatörü olarak çalıştım.  
Bu süreçte gazetede haberler, özel röportaj-
lar yaparak köşe yazıları yazdım. Yine çalış-
tığım gazeteye ait özel olarak çıkan dergiler 
ve eklere haber, röportaj ve köşe yazılarıyla 
katkı sağladım. Ardından Selçuk Üniversi-
tesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünde 
çalışmaya başladım. Şu an da koordinatör 
yardımcısı olarak görev yapıyorum.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
Gazetecilik mesleği; toplumdaki her 

bir bireyin bilgilendirilmesinde, gelişme-
sinde, olgunlaşmasında, kültürlenmesinde 
ve demokratik seçimlerde bulunmasında 
çok önemli bir yere sahiptir. Bugün dünya-
da neler oluyor? Sorusunun cevabını bize 
medya araçları kanalıyla gazeteciler veriyor. 
Gazeteciler; medya araçlarıyla en doğru ve 
hızlı bir şekilde halkın haber alma ihtiyacını 
karşılıyor, bu yüzden çok önemli bir meslek 
olduğunu düşünüyorum. 

Sosyal medya ve internet mecrasının etkisiyle 
günümüzde yazılı basına olan ilginin azalmasına karşın, 

yazılı basının hala önemli olduğuna dikkat çeken Gazeteci 
Melek Sarıtaş, “Gazete okumanın ayrı bir kültür 

olduğunu düşünüyorum” dedi

‘GAZETE OKUMAK 
AYRI BIR KÜLTÜRDÜR’

MELEK SARITAŞ

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Özellikle iletişim fakültelerinin sayıla-
rının artmasıyla beraber istihdam soru-
nun ciddi oranda arttığını söyleyebilirim. 
Bu da aslında mezun öğrencilerin kendi 
okudukları mesleği yapmak yerine farklı 
meslek gruplarını tercih etmelerine neden 
oluyor. Yine gazetecilerin çalışma koşulları 
ve özlük hakları güvence altına alınmalı 
ve iyileştirilmelidir. Bir diğer sorunun ise 
artık yeni medya araçları nedeniyle meslek 
ilkelerinin ihlal edilmesiyle beraber basına 
olan güvenin zedelenmesidir.  Bu konuda 
özellikle “habercilik” adı altında sosyal 
medya veya web sitesi açanların sadece tık 
alabilmek için bu platformlardan topluma 
sundukları “tık haberlerinin” ciddi dene-
timlerden geçmesi gerekiyor.  

Bir gazeteci veya yazar olmak için 
ne tür çalışmalar yapılmalı? Ya da hangi 
vasıflara sahip olunmalı? 

Gazetecilik mesleğinin; teorik ve pratik 
olarak öğrenilmesi gerektiğini inanıyorum. 
Dolayısıyla gazeteci olabilmek için hem bu 
mesleğin okulunu okumak hem de sahada 
farklı medya organlarında bu mesleği 
pratikte uygulayarak öğrenmek gerekir. 
Gazetecilik mesleğini yapabilmek için; 
yazılı ve sözlü iletişim becerisinin yanı sıra 
hızlı, meraklı ve sorgulayıcı olmak, yoğun 
stres altında ve esnek mesai saatlerin-
de çalışmak gibi özelliklere sahip olmak 
gerekir. Yazar olabilmek içinde öncelikle; 
iyi bir okur, dinleyici ve gözlemci olmak 
gerektiğini düşünüyorum. 

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı 
getirmek nasıl bir duygu? 

Elbette güzel bir duygu mutlu olu-
yorsunuz. Toplumda; bazen mağdur bir 
bireyin veya bazen bir grubun yaşadığı 
sıkıntıyı dile getiriyorsunuz. Bunun karşılık 
bulması ve ses getirmesi hem medya 

kuruluşu hem de haberin yapan gazeteci 
açısından önem taşıyor, yaptığınız işin 
karşılık bulması haliyle bir gazeteci için 
motivasyonu sağlıyor. 

Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Gazetecinin; herhangi bir konuda bil-
diklerini, öğrendiklerini kendi akıl, mantık 
ve duygu süzgecinde geçirerek topluma en 
doğru şekilde aktarması gerekiyor.  Ger-
çeklerin en doğru şekilde topluma aktarıl-
masının da ülkemize ve yaşadığımız şehre 
fayda sağlayarak pozitif yön vereceğini 
düşünüyorum. Özellikle yerel medyanın 
yaşadığımız bölgenin gelişmesinde katkısı 
büyüktür. 

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını 
nasıl değerlendirirsiniz? 

Yeni medya araçları; hızlı, karşılıklı 
etkileşimli, kitlesizleştirme, eğlendirme 
ve bilgilendirme gibi olumlu özelliklere 
sahiptir. Ancak aslında mesleğimizin en 
büyük sorunlarından biri de bu dijital mec-
ranın denetimden uzak olmasından dolayı 
herkesin canı istediği gibi yazıp çizmesidir. 
Bu mecralarda yayınlanan gerçek dışı çok 
sayıda haber, enformasyon ve bilgi kirliliği 
mevcut bu da mesleğini hakkıyla yapan 
meslektaşlarıma olan güvenin azalmasına 
neden oluyor. Bu nedenle bu alanda “ha-
bercilik” adına yayın yapan sosyal medya 
sayfalarının veya web sitelerin denetim-
den geçmesi gerekir.

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme 
gibi bir görevinin olduğunu düşünür 
müsünüz? 

Gazeteciler; toplumun her kesimiyle 
iç içe oldukları için bireyleri veya grupları 
en iyi şekilde anlayan ve anlatan kişilerdir, 
dolayısıyla aynı zamanda toplumun kanaat 
önderleridir. Bu sebeple gazetecilerin, 
gerçekleri veya bildiklerini kamu yararını 
da gözeterek en doğru şekilde sunması 
gerektiğini düşünüyorum. 

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Mesleğe yeni başlayan arkadaşlarıma 
tavsiyem; mesleği hem okulda hem sahada 
çalışarak öğrenmeleri ve iletişim becerile-
rini bir üst seviyeye taşımak için kendileri-
ni geliştirmeleridir. 

Eklemek istedikleriniz var mı?
Büyük bir fedakârlık ve özveriyle çalı-

şan bu mesleğe gönül veren tüm meslek-
taşlarımın “10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü”nü kutluyorum.  Bu özel güne 
hazırlanan 10’LAR dergisi için öncelikle; 
Yenigün gazetesi imtiyaz sahibi Mustafa 
Arslan’a, değerli arkadaşım Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü Abdullah Akif Solak’a ve 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
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Uzun süredir basın sektörünün 
içerisinde yer alan ve sektörün 
tozunu yutarak önemli çalışma-

larda bulunan Bünyamin Karayılan, basın 
sektörüne dair önemli açıklamalarda bu-
lundu. Televizyon ve gazete haberciliğinde 
önemli bir tecrübe edindikten sonra Sel-
çuklu Belediyesi Basın Biriminde çalışma-
larını sürdürmeye devam eden Karayılan, 
Belediyenin basınla ilgili çalışmalarında 
başarılı işlere imza atmayı sürdürüyor. Ga-
zeteciliğin önemine dikkat çeken Kara-
yılan, gazetecinin topluma ışık tutması 
nedeniyle kutsal bir iş icra ettiğini söyledi. 
Buna karşın gazetecilerin maddi ve manevi 
sorunlarının çözülemediğine işaret eden 
Karayılan, “Basın mensupları maalesef 
günümüz koşullarında yeteri kadar maddi 
imkana ve sosyal haklara sahip değiller. 
Gazeteciler birçok konuya ya da insana ses 
olurken kendi haklarının iyileştirilmesi ve 
güvence altına alınması noktasında yeteri 
kadar mesafe kat edememiştir” dedi.

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

Seydişehir’de öğretmen bir baba, ev 
hanımı bir annenin evladı olarak dünyaya 
geldim. Üç kardeşiz kendim gibi gazeteci-
lik mesleğinin tozunu yutmuş bir mes-
lektaşımla evliyim bir tane de çocuğumuz 
var. Babamın mesleği gereği ilk ve orta 
öğrenimimi çeşitli illerde, lisans eğitimimi 
ise Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesin-
de tamamladım. Konya’da bulunan yerel 
basın, yayın organlarında çalıştım  Şu anda 
da Selçuklu Belediyesi Basın Yayın Müdür-
lüğü’nde haber servisi biriminde çalışma 

hayatına devam etmekteyim. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Gazetecilik mesleğine 2011 yılında 
Konya’da yayın yapan SUN TV’de başla-
dım. Aynı kurum bünyesinde olan Anadolu 
Telgraf Gazetesi’nde devam ettim. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

 Çok kullanılan dillere pelesenk olmuş 
bir tabir ama gazetecilik hakikaten bir 
gönül işi, kendinden feragat etme işi, baş-
kasının derdiyle dertlenme işidir.  Dolayı-
sıyla bu meslekten para kazanayım, köşeyi 
döneyim mesleği değildir. Her bir gazeteci 

toplumda yeri olan ve kanaat önderi konu-
mundadır bu sebepledir ki bir gazeteci bu 
sorumluluklarının farkında olarak kendi-
ni daima yenileyerek geliştirmeli içinde 
bulunduğu toplumun problemlerinin, 
dinamiklerinin farkında olmalıdır. 

Gazetecilik anlamında ne tür 
çalışmalar yaptınız? Hangi kurum ve 
kademelerde görevlerde bulundunuz?

Gazetecilik anlamında özel haberlerden 
Konya’yı yakından ilgilendiren gündem 
haberlerine kadar birçok habere. Muhabir 
kameraman ve foto muhabiri olarak imza 
attım. Bu çalışmalar arasında Konya’nın ve 
Türkiye’nin tanınmış isimleriyle röportaj 
ve haber dizileri hazırladım. Konya’da 

GAZETECILER KENDI 
SESLERINI DUYURAMIYOR

Gazeteci Bünyamin Karayılan, “Gazeteciler birçok konuya ya da insana ses 
olurken kendi haklarının iyileştirilmesi ve güvence altına alınması noktasında yeteri 

kadar mesafe kat edememiştir” dedi 

BÜNYAMİN KARAYILAN

yayın yapan Sun TV ve aynı ku-
rum bünyesinde bulunan Ana-
dolu Telgraf Gazetesi’nde hem 
muhabirlik hem kameramanlık 
görevlerinde bulundum. 

Gazetecilik sizin için ne 
ifade ediyor? 

Yaşam biçimi olan bir 
meslek bana göre gazetecilik. 
Mesaisi belli olan herhangi bir 
işten farklı olarak günün her 
saatinde bir gazeteci hep gaze-
tecidir algılaması, bakış açısı, 
insanlarla münasebeti hep bu 
minval üzere refleks haline 
gelir. Tabi ki bu mesleği kutsal 
hale getiren topluma bir ışık 
olması, kanaat önderi olması ve 
haksızlığa karşı duruşudur. Ay-
rıca gazetecilik kamu yararına 
olan konuları ele alarak farkın-
dalık oluşturup sade bir dille 
herkese aktarmayı da içeriyor. 

Gazetecilik sektöründe 
günümüzde yaşanan 
sorunları veya eksiklikleri 
nasıl tarif edersiniz?

Sektörün en önemli sorun-
larından bir tanesi ekonomik olarak gazete 
ve televizyonların zorluklarla mücadele 
ediyor olması. Basın mensupları maalesef 
günümüz koşullarında yeteri kadar maddi 
imkana ve sosyal haklara sahip değiller. 
Gazeteciler birçok konuya ya da insana ses 
olurken kendi haklarının iyileştirilmesi ve 
güvence altına alınması noktasında yeteri 
kadar mesafe kat edememiştir.  

Bir gazeteci veya yazar olmak için 
ne tür çalışmalar yapılmalı? Ya da hangi 
vasıflara sahip olunmalı? 

Öncelikle gazetecilik mesleğini yapa-
bilmek için bu mesleğin iyi araştırılması 
hangi koşullarda ve şartlarda yapıldığının 
bilinmesi gerek. Koşulların getirdiği şekil-
de yapacak bir iş olmadığı için bu mesleği 
icra ediyor olmak hem yapan kişiye hem 
de basın mecrasına bir katkı sağlamaz bir 
zorunluluğun gereğini yaptırır. Bir gaze-
teci veya yazar olmak için iyi bir okuyucu 
bir kadar da dinleyici olmak gerek. Ülke 

gündeminde nelerin olup bittiğini bilme-
nin yanında dünyadaki önemli gelişmeleri 
de yakından takip etmek gazeteci ve yazarı 
geliştiren ona yeni ufuklar açan sentez-
leme yeteneğini geliştirecektir. Şu da 
ayrıca önemli bir nokta, gazeteci ve yazar 
spordan sanata, kültüre, siyasete yani top-
lumun hayatına şekil veren tüm unsurlar 
hakkında bilgi sahibi olmalı. Bu konularda 
fikir sahibi olmadan yorum yapmamalıdır. 

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı 
getirmek nasıl bir duygu? 

Böyle bir konuyu kamuoyuna duyur-
mak gazeteciliği gazetecilik yapan temel 
özelliklerden bir tanesi ve gazeteciyi 
ayrıcalıklı bir konuma getiren yegane bir 
etken. Ayrıca cesaret gerektiren de bir 
konu çünkü böyle bir konuyu duyurunca 
size tepki gösterip cephe alacak olanlar-
da olacaktır bu sepebledir ki gazeteci bir 
konuyu duyururken her şeyi göze alarak, 

sonuçlarına da katlanarak bu 
görevi üstlenir. Bilgi ve bel-
gelere dayanarak kamuoyunu 
bilgilendirmek ve bunu farklı 
bir bakış açısıyla yorumlamak 
da yol göstermenin, bakmakla 
görmenin farkını ortaya koyar. 

Yazmak veya kamuoyuna 
bir konu hakkında bilgi 
aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı 
sunuyor? Düşüncelerinizi 
alabilir miyiz?

Toplumda her bireyin farklı 
bir konumda ve görevde çeşitli 
sorumlulukları var. Hepimizin 
bu güzel yurda ve bize bu yur-
du vatan kılan ecdada bir so-
rumluluğu var. Bir doktor işini 
en yaparak bu ülkeye katkı 
sağlar bir işçi elinden gelenin 
en iyisini ortaya koyarak bunu 
yapar. Bir gazeteci ve yazar 
da yazarak ülkesini ve şehrini   
tüm dünyaya anlatabilir ya da 
şehirde olup biteni kamuoyuna 
duyurabilir. Bir işin aslının na-
sıl olduğunu duyurmak yanlış 
bilinenlerin yol açacağı krizin 

her zaman önüne geçmek demektir. Farklı 
bir ülke ya da şehre gittiğimiz zaman orayı 
en hızlı öğrenebilmenin yolu orayla ilgili 
yazılanların okunması olacaktır. Bu pence-
reden bakıldığında bilgi aktarmak yaşa-
dığımız topluma bir vefa borcu olmanın 
yanında bir konunun ya da olayın bilinerek 
şeffaf hale gelmesini sağlamaktır. 

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını 
nasıl değerlendirirsiniz? 

Sosyal medyadaki anlık haber akışı-
nın doğru, tarafsız bilgi zincirini kırması 
ve bilgi kirliliğine yol açarak halkı yanlış 
yönlendirmesi de gazeteciliğin bir sorunu 
haline gelmiştir. Teknolojinin getirdiği 
sosyal medya ve gelişmiş akıllı telefonlar 
hemen hemen herkesi bir haber aktarıcısı 
haline getirmiştir. Bu anlık haber akışı da 
haber etiğini haberin kaynağının doğrulan-
ması ilkelerini de ortadan kaldırmaktadır. 

116



Uzun süredir basın sektörünün 
içerisinde yer alan ve sektörün 
tozunu yutarak önemli çalışma-

larda bulunan Bünyamin Karayılan, basın 
sektörüne dair önemli açıklamalarda bu-
lundu. Televizyon ve gazete haberciliğinde 
önemli bir tecrübe edindikten sonra Sel-
çuklu Belediyesi Basın Biriminde çalışma-
larını sürdürmeye devam eden Karayılan, 
Belediyenin basınla ilgili çalışmalarında 
başarılı işlere imza atmayı sürdürüyor. Ga-
zeteciliğin önemine dikkat çeken Kara-
yılan, gazetecinin topluma ışık tutması 
nedeniyle kutsal bir iş icra ettiğini söyledi. 
Buna karşın gazetecilerin maddi ve manevi 
sorunlarının çözülemediğine işaret eden 
Karayılan, “Basın mensupları maalesef 
günümüz koşullarında yeteri kadar maddi 
imkana ve sosyal haklara sahip değiller. 
Gazeteciler birçok konuya ya da insana ses 
olurken kendi haklarının iyileştirilmesi ve 
güvence altına alınması noktasında yeteri 
kadar mesafe kat edememiştir” dedi.

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

Seydişehir’de öğretmen bir baba, ev 
hanımı bir annenin evladı olarak dünyaya 
geldim. Üç kardeşiz kendim gibi gazeteci-
lik mesleğinin tozunu yutmuş bir mes-
lektaşımla evliyim bir tane de çocuğumuz 
var. Babamın mesleği gereği ilk ve orta 
öğrenimimi çeşitli illerde, lisans eğitimimi 
ise Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesin-
de tamamladım. Konya’da bulunan yerel 
basın, yayın organlarında çalıştım  Şu anda 
da Selçuklu Belediyesi Basın Yayın Müdür-
lüğü’nde haber servisi biriminde çalışma 

hayatına devam etmekteyim. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Gazetecilik mesleğine 2011 yılında 
Konya’da yayın yapan SUN TV’de başla-
dım. Aynı kurum bünyesinde olan Anadolu 
Telgraf Gazetesi’nde devam ettim. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

 Çok kullanılan dillere pelesenk olmuş 
bir tabir ama gazetecilik hakikaten bir 
gönül işi, kendinden feragat etme işi, baş-
kasının derdiyle dertlenme işidir.  Dolayı-
sıyla bu meslekten para kazanayım, köşeyi 
döneyim mesleği değildir. Her bir gazeteci 

toplumda yeri olan ve kanaat önderi konu-
mundadır bu sebepledir ki bir gazeteci bu 
sorumluluklarının farkında olarak kendi-
ni daima yenileyerek geliştirmeli içinde 
bulunduğu toplumun problemlerinin, 
dinamiklerinin farkında olmalıdır. 

Gazetecilik anlamında ne tür 
çalışmalar yaptınız? Hangi kurum ve 
kademelerde görevlerde bulundunuz?

Gazetecilik anlamında özel haberlerden 
Konya’yı yakından ilgilendiren gündem 
haberlerine kadar birçok habere. Muhabir 
kameraman ve foto muhabiri olarak imza 
attım. Bu çalışmalar arasında Konya’nın ve 
Türkiye’nin tanınmış isimleriyle röportaj 
ve haber dizileri hazırladım. Konya’da 

GAZETECILER KENDI 
SESLERINI DUYURAMIYOR

Gazeteci Bünyamin Karayılan, “Gazeteciler birçok konuya ya da insana ses 
olurken kendi haklarının iyileştirilmesi ve güvence altına alınması noktasında yeteri 

kadar mesafe kat edememiştir” dedi 

BÜNYAMİN KARAYILAN

yayın yapan Sun TV ve aynı ku-
rum bünyesinde bulunan Ana-
dolu Telgraf Gazetesi’nde hem 
muhabirlik hem kameramanlık 
görevlerinde bulundum. 

Gazetecilik sizin için ne 
ifade ediyor? 

Yaşam biçimi olan bir 
meslek bana göre gazetecilik. 
Mesaisi belli olan herhangi bir 
işten farklı olarak günün her 
saatinde bir gazeteci hep gaze-
tecidir algılaması, bakış açısı, 
insanlarla münasebeti hep bu 
minval üzere refleks haline 
gelir. Tabi ki bu mesleği kutsal 
hale getiren topluma bir ışık 
olması, kanaat önderi olması ve 
haksızlığa karşı duruşudur. Ay-
rıca gazetecilik kamu yararına 
olan konuları ele alarak farkın-
dalık oluşturup sade bir dille 
herkese aktarmayı da içeriyor. 

Gazetecilik sektöründe 
günümüzde yaşanan 
sorunları veya eksiklikleri 
nasıl tarif edersiniz?

Sektörün en önemli sorun-
larından bir tanesi ekonomik olarak gazete 
ve televizyonların zorluklarla mücadele 
ediyor olması. Basın mensupları maalesef 
günümüz koşullarında yeteri kadar maddi 
imkana ve sosyal haklara sahip değiller. 
Gazeteciler birçok konuya ya da insana ses 
olurken kendi haklarının iyileştirilmesi ve 
güvence altına alınması noktasında yeteri 
kadar mesafe kat edememiştir.  

Bir gazeteci veya yazar olmak için 
ne tür çalışmalar yapılmalı? Ya da hangi 
vasıflara sahip olunmalı? 

Öncelikle gazetecilik mesleğini yapa-
bilmek için bu mesleğin iyi araştırılması 
hangi koşullarda ve şartlarda yapıldığının 
bilinmesi gerek. Koşulların getirdiği şekil-
de yapacak bir iş olmadığı için bu mesleği 
icra ediyor olmak hem yapan kişiye hem 
de basın mecrasına bir katkı sağlamaz bir 
zorunluluğun gereğini yaptırır. Bir gaze-
teci veya yazar olmak için iyi bir okuyucu 
bir kadar da dinleyici olmak gerek. Ülke 

gündeminde nelerin olup bittiğini bilme-
nin yanında dünyadaki önemli gelişmeleri 
de yakından takip etmek gazeteci ve yazarı 
geliştiren ona yeni ufuklar açan sentez-
leme yeteneğini geliştirecektir. Şu da 
ayrıca önemli bir nokta, gazeteci ve yazar 
spordan sanata, kültüre, siyasete yani top-
lumun hayatına şekil veren tüm unsurlar 
hakkında bilgi sahibi olmalı. Bu konularda 
fikir sahibi olmadan yorum yapmamalıdır. 

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı 
getirmek nasıl bir duygu? 

Böyle bir konuyu kamuoyuna duyur-
mak gazeteciliği gazetecilik yapan temel 
özelliklerden bir tanesi ve gazeteciyi 
ayrıcalıklı bir konuma getiren yegane bir 
etken. Ayrıca cesaret gerektiren de bir 
konu çünkü böyle bir konuyu duyurunca 
size tepki gösterip cephe alacak olanlar-
da olacaktır bu sepebledir ki gazeteci bir 
konuyu duyururken her şeyi göze alarak, 

sonuçlarına da katlanarak bu 
görevi üstlenir. Bilgi ve bel-
gelere dayanarak kamuoyunu 
bilgilendirmek ve bunu farklı 
bir bakış açısıyla yorumlamak 
da yol göstermenin, bakmakla 
görmenin farkını ortaya koyar. 

Yazmak veya kamuoyuna 
bir konu hakkında bilgi 
aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı 
sunuyor? Düşüncelerinizi 
alabilir miyiz?

Toplumda her bireyin farklı 
bir konumda ve görevde çeşitli 
sorumlulukları var. Hepimizin 
bu güzel yurda ve bize bu yur-
du vatan kılan ecdada bir so-
rumluluğu var. Bir doktor işini 
en yaparak bu ülkeye katkı 
sağlar bir işçi elinden gelenin 
en iyisini ortaya koyarak bunu 
yapar. Bir gazeteci ve yazar 
da yazarak ülkesini ve şehrini   
tüm dünyaya anlatabilir ya da 
şehirde olup biteni kamuoyuna 
duyurabilir. Bir işin aslının na-
sıl olduğunu duyurmak yanlış 
bilinenlerin yol açacağı krizin 

her zaman önüne geçmek demektir. Farklı 
bir ülke ya da şehre gittiğimiz zaman orayı 
en hızlı öğrenebilmenin yolu orayla ilgili 
yazılanların okunması olacaktır. Bu pence-
reden bakıldığında bilgi aktarmak yaşa-
dığımız topluma bir vefa borcu olmanın 
yanında bir konunun ya da olayın bilinerek 
şeffaf hale gelmesini sağlamaktır. 

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını 
nasıl değerlendirirsiniz? 

Sosyal medyadaki anlık haber akışı-
nın doğru, tarafsız bilgi zincirini kırması 
ve bilgi kirliliğine yol açarak halkı yanlış 
yönlendirmesi de gazeteciliğin bir sorunu 
haline gelmiştir. Teknolojinin getirdiği 
sosyal medya ve gelişmiş akıllı telefonlar 
hemen hemen herkesi bir haber aktarıcısı 
haline getirmiştir. Bu anlık haber akışı da 
haber etiğini haberin kaynağının doğrulan-
ması ilkelerini de ortadan kaldırmaktadır. 
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Hal böyle olunca yanlış yayılan bir haberin 
yanlış olduğunu duyurana kadar haber  
toplumda infial boyutuna gelebiliyor. Bu 
durum da gazetecilik, doğru haber yapma 
bir kez daha büyük önem kazanıyor. 
Yazmak noktasında da internet mecrası 
ve sosyal medya büyük kitlelere ulaşmada 
kolaylığı da beraberinde getirmektedir. 
Ancak bilgiye kısa yoldan erişebilme, ya-
zılanın uzun olmasından kaynaklı sonuna 
kadar okunmaması sorunsalını da berabe-
rinde getirebiliyor. 

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme 
gibi bir görevinin olduğunu düşünür 
müsünüz? Bu açıdan bakılınca Konya 
ve Türkiye’deki medya sektörü ve 
kalemleri millilik konusunda nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Sadece gazeteciliğin değil ülkesini ve 
milletini seven herkesin toplumun men-
faatini düşünmesi gerektiğine inanıyorum 
bundan dolayı da evet gazeteci ve yazar da 
toplumu doğru yönlendirmeli, doğru yola 
sevk etmeli. Konya medyası geçmişten 
günümüze doğrunun ve toplumun menfaa-
tinden yana bir duruş sergilemiştir millilik 
noktasında daima destekleyici bir konum-
da yer almıştır. Mevzu ne zaman vatan ve 
milliyet kavramları olsa çağrıda bulunanın 
kendisinden olması ya da olmamasına 
bakılmaksızın ülke menfaatini ön planda 

tutan bir yapıya sahip Konya medyası. 
Mevzuya Türkiye genelinden bakacak 
olursak ülke medyası da farklı bir kaç sese 
bakılmaksızın ülke menfaatini ön planda 
tuttuğuna inanıyorum. Buna bir örnek 
vermek gerekirse Türkiye’nin savunma 
sanayisi noktasında kat ettiği mesafenin 
haberleştirilmesi ve köşe yazarları aracılı-
ğıyla duyurulması bununla gurur duyuldu-
ğunun göstergesidir diyebiliriz. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını 
kısaca anlatabilir misiniz?

Şu an hatırladığım ilk röportajlarım-
dan bir tanesi olan Kadir Çöpdemir’e soru 
sormaya başladığımda işin heyecanından 
kameranın kayıt tuşuna basmayı unutmuş-
tum farkına vardığımda röportaj bitmek 
üzereydi Kadir Bey’in de nezaketi ile en 
baştan almıştık konuşmanın sonrasında da 
kendisinden mesleğin püf noktalarına dair 
keyifli bir sohbet de yapmıştık. Bir de beni 
her hatırladığımda gülümseten bir anım 
daha var. Kendi başıma gelmemişti ama 
bir gazeteci arkadaşımızın başına gelmişti. 
Dönemin Meram Belediye Başkanı Serdar 
Kalaycı’nın basın toplantısında telefonun 
kayıt özelliğini kullanan meslektaşımız 
telefonu uçuş moduna almayı unutmuş ve 
açıklamanın en önemli yerinde popüler bir 
oyun havası çalmaya başlamıştı bir anda. 
Bu anının canlı şahidi olarak her anımsadı-

ğımda gülümserim. 

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Mesleğin anlatmakla bitmeyecek, 
gurur duyacak bir çok tarafı var ama bir 
o kadar da meşakkatli yanları var. Genç 
arkadaşlarımızın içlerinde gazeteciliğe dair 
bir heves ve inanç yoksa başka mecralara 
yönlenmelerini ancak bu işe adanacak bir 
hayal ekseninde bir hayat planları varsa bu 
mesleğe adım atmasını öneririm. Gaze-
tecilik internette yazan bu meslek zordur 
cümlesinden öte mesai kavramından uzak-
ta olarak sevdiklerinden, hayatlarından 
feragat etmeyi gerektiren bir yapıya sahip.

Ayrıca gazetecilik, mesleğin duayenle-
rine saygı göstermeyi, tevazuyu, samimi-
yeti, objektif olmayı da beraberinde getirir. 
Kısacası her işte olduğu gibi gazeteciliği 
de severek yapmak işin yarısını teşkil 
edecektir. 

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Gazetecilik mesleğine gönül vermiş 

ülke menfaatini, vatan, millet sevgisini 
her daim ön planda tutmuş ve kamuoyu-
nu bilgilendirirken adaletten, haktan ve 
hukuktan şaşmadan bu görevini icra eden 
tüm meslektaşlarımıza hayatlarında başa-
rılar diliyorum vefat edenlere de Allah’tan 
rahmet diliyorum. 
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Hal böyle olunca yanlış yayılan bir haberin 
yanlış olduğunu duyurana kadar haber  
toplumda infial boyutuna gelebiliyor. Bu 
durum da gazetecilik, doğru haber yapma 
bir kez daha büyük önem kazanıyor. 
Yazmak noktasında da internet mecrası 
ve sosyal medya büyük kitlelere ulaşmada 
kolaylığı da beraberinde getirmektedir. 
Ancak bilgiye kısa yoldan erişebilme, ya-
zılanın uzun olmasından kaynaklı sonuna 
kadar okunmaması sorunsalını da berabe-
rinde getirebiliyor. 

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme 
gibi bir görevinin olduğunu düşünür 
müsünüz? Bu açıdan bakılınca Konya 
ve Türkiye’deki medya sektörü ve 
kalemleri millilik konusunda nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Sadece gazeteciliğin değil ülkesini ve 
milletini seven herkesin toplumun men-
faatini düşünmesi gerektiğine inanıyorum 
bundan dolayı da evet gazeteci ve yazar da 
toplumu doğru yönlendirmeli, doğru yola 
sevk etmeli. Konya medyası geçmişten 
günümüze doğrunun ve toplumun menfaa-
tinden yana bir duruş sergilemiştir millilik 
noktasında daima destekleyici bir konum-
da yer almıştır. Mevzu ne zaman vatan ve 
milliyet kavramları olsa çağrıda bulunanın 
kendisinden olması ya da olmamasına 
bakılmaksızın ülke menfaatini ön planda 

tutan bir yapıya sahip Konya medyası. 
Mevzuya Türkiye genelinden bakacak 
olursak ülke medyası da farklı bir kaç sese 
bakılmaksızın ülke menfaatini ön planda 
tuttuğuna inanıyorum. Buna bir örnek 
vermek gerekirse Türkiye’nin savunma 
sanayisi noktasında kat ettiği mesafenin 
haberleştirilmesi ve köşe yazarları aracılı-
ğıyla duyurulması bununla gurur duyuldu-
ğunun göstergesidir diyebiliriz. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını 
kısaca anlatabilir misiniz?

Şu an hatırladığım ilk röportajlarım-
dan bir tanesi olan Kadir Çöpdemir’e soru 
sormaya başladığımda işin heyecanından 
kameranın kayıt tuşuna basmayı unutmuş-
tum farkına vardığımda röportaj bitmek 
üzereydi Kadir Bey’in de nezaketi ile en 
baştan almıştık konuşmanın sonrasında da 
kendisinden mesleğin püf noktalarına dair 
keyifli bir sohbet de yapmıştık. Bir de beni 
her hatırladığımda gülümseten bir anım 
daha var. Kendi başıma gelmemişti ama 
bir gazeteci arkadaşımızın başına gelmişti. 
Dönemin Meram Belediye Başkanı Serdar 
Kalaycı’nın basın toplantısında telefonun 
kayıt özelliğini kullanan meslektaşımız 
telefonu uçuş moduna almayı unutmuş ve 
açıklamanın en önemli yerinde popüler bir 
oyun havası çalmaya başlamıştı bir anda. 
Bu anının canlı şahidi olarak her anımsadı-

ğımda gülümserim. 

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Mesleğin anlatmakla bitmeyecek, 
gurur duyacak bir çok tarafı var ama bir 
o kadar da meşakkatli yanları var. Genç 
arkadaşlarımızın içlerinde gazeteciliğe dair 
bir heves ve inanç yoksa başka mecralara 
yönlenmelerini ancak bu işe adanacak bir 
hayal ekseninde bir hayat planları varsa bu 
mesleğe adım atmasını öneririm. Gaze-
tecilik internette yazan bu meslek zordur 
cümlesinden öte mesai kavramından uzak-
ta olarak sevdiklerinden, hayatlarından 
feragat etmeyi gerektiren bir yapıya sahip.

Ayrıca gazetecilik, mesleğin duayenle-
rine saygı göstermeyi, tevazuyu, samimi-
yeti, objektif olmayı da beraberinde getirir. 
Kısacası her işte olduğu gibi gazeteciliği 
de severek yapmak işin yarısını teşkil 
edecektir. 

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Gazetecilik mesleğine gönül vermiş 

ülke menfaatini, vatan, millet sevgisini 
her daim ön planda tutmuş ve kamuoyu-
nu bilgilendirirken adaletten, haktan ve 
hukuktan şaşmadan bu görevini icra eden 
tüm meslektaşlarımıza hayatlarında başa-
rılar diliyorum vefat edenlere de Allah’tan 
rahmet diliyorum. 
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Küçük yaşlarda hayalini kurdu-
ğu gazetecilik mesleğine adım 
atmanın mutluluğunu yaşa-

yan İbrahim Demirel, bu alanda yaptığı 
faaliyetlerin kendini mutlu ettiğini söyledi. 
Haber sitesi koordinatörlüğü, köşe yazarlı-
ğı ve Siyasi parti basın müşavirliği yaparak 
sektörde güzel işlere imza atan Demirel, 
sektörde kurduğu ikili ilişkilerle de takdir 
topladı. Demirel, hayat şartlarından dolayı 
sektörden uzaklaşmış olsa da, sektöre iz 
bırakan isimler arasındaki yerini almış 
durumda. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

1971 yılında Bozkır Kayapınar Köyü 
(mahallesi)’nde doğdum. 1991 yılında 
askere gidene kadar hayatımı köyümde 
sürdürdüm. 1993 yılında evlenerek Konya 
merkezde yaşamaya başladım. Evliyim, 4 
çocuk babasıyım. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Küçükken televizyon programlarında 
araştırmacı gazetecileri ilgi ile izler ilerde 
böyle bir meslek seçmenin hayalini kurar-
dım. Bu hayalimi gerçekleştiremedim ama 
alaylı olarak haber sitesi kurdum. Bu site-
de tek başıma mücadele ederek haberler 
yaptım. Siyasi parti basın müşavirliği yap-
tım. Sosyal medya yaygınlaştıktan sonra, 
sosyal medya haberleri ile yoluma devam 
ettim. Köşe yazarlığı, fotoğrafçılık yaparak 
bu mesleği sevmenin hazzını yaşadım. 
Hayalimi belki tam olarak gerçekleştire-
mesem de, hayalime dönük çalışmalar 
yapmanın mutluluğunu yaşadım. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik, milli ve manevi değerlere 
dikkat edilerek dürüst yapılırsa kutsal ve 
meşakkatli bir meslektir. Tüm bu zorlukla-
ra rağmen, kalemini, karakterini satmadan 
bu sektörde çalışan tüm basın çalışanlarını 
kutlamak gerekiyor. Bu dönemde, karak-
terli bir gazeteci olmak oldukça zor. Bu 
anlamda, bu zorlu şartlarda, memleketini, 
milletini, devletinin çıkarlarını gözete-
rek gazetecilik yapanlar benim için çok 
kıymetli. 

Gazetecilik anlamında ne tür 
çalışmalar yaptınız? Hangi kurum ve 
kademelerde görevlerde bulundunuz?

Haber sitesi koordinatörlüğü, köşe 

yazarlığı ve Siyasi parti basın müşavirliği 
yaptım. 

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Gazeteci, halkın gözü ve kulağıdır. 
Gazetecilik çok kutsal bir meslektir. Halka 
içiçe olmayı gerektiren bir meslektir. Gaze-
tecilik çok da önemli bir meslektir. Az önce 
de belirttiğim gibi, kalemini satmadan, 
milletinin ve devletinin yanında yer almak 
önemli olandır. Bunu yaptığınız zaman, 
sorumlu bir gazetecilik icra etmiş olursu-
nuz. Şahsi çıkarlardan öte, devletinin ve 
milletinin çıkarlarını düşünerek, yanlışa 
yanlış, doğruya doğru diyebilmek sizi tam 
manasıyla gazeteci yapar. Bu anlamda 
gazetecilik, ciddi bir emek ve karakterli 
olmayı gerektirir.  

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Yerel basının yaşadığı olumsuzluk-
lar haliyle gazete çalışanlarını olumsuz 
etkiliyor. Baskı maliyetleri döviz kurundan 
dolayı büyük oranda artmış durumda. 
Bu durum özellikle yerel basını olumsuz 
etkiliyor. Özellikle fakülte mezunu genç 
kardeşlerimiz iş bulmakta zorlanıyorlar. 
Bu sebeple birçok iletişim mezunu polis, 
askerlik mesleğini seçmek zorunda kalı-
yorlar. Bunun yanında basın sektöründe 
üretememe sorunu da hat safhada. Bugün 
maalesef basın, ajans ve bülten habercili-
ğini dışına çıkamıyor. Özgün haber üretimi 
azaldığı için, tüm basın organları neredey-
se tekdüze hale gelmiş durumda. Bu da 
basını yaralayan bir durum. Bu anlamda, 
genç gazetecilerin daha üretken olması 

GAZETECILIK HAYALIMDI
Küçük yaşlarda gazeteci olmanın hayalini kuran İbrahim Demirel, kendi kurduğu haber 

sitesini yürüterek ve köşe yazarlığı, basın müşavirliği yaparak bu hayalini bir nebze de olsa 
gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor 

İBRAHİM DEMİREL

gerekiyor diye düşünüyorum. 

Bir gazeteci veya yazar olmak için 
ne tür çalışmalar yapılmalı? Ya da hangi 
vasıflara sahip olunmalı? 

Gazeteci araştırmalıdır, okumalıdır. 
Olaylara objektif bakabilmelidir. Bir konu 
üzerinde uzmanlaşsa da farklı alanlarda da 
bilgi ve birikimi olmalıdır. Çünkü bir gaze-
teci, ne zaman nerede hangi olayla karşıla-
şır, hangi soruları yöneltmek zorunda kalır 
bilemezsiniz. Bu anlamda, bilgi ve birikim 
bir gazeteciye iyi bir haber yapma imka-
nı sunar. Bunun yanında gazeteci, iyi bir 
gözlem yapabilmeli. Toplumu ve bireyleri 
iyi okuyabilmeli. Olaylara, durumlara farklı 
bakış açıları getirebilmeli. Bir gazeteci 
eğer zaten farklı bir çerçeveden bakamı-
yorsa, standardın üstüne çıkamaz. 

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı 
getirmek nasıl bir duygu? 

Gazetecinin görevi zaten insanlara bilgi 
aktarmak ve yaşanan gelişmeleri farklı bir 
çerçevede değerlendirmektir. Bu anlamda, 
bu görevi yürütürken en iyisini yapıyorsa-
nız, bu mesleğin lezzetini de tatmış olu-
yorsunuz. Çünkü insanlar sizi takip ediyor 
ve yaptığınız haberlere, yorumlara olumlu 
veya olumsuz tepki veriyorlar. Bu durum 
insanda farklı bir haz bırakıyor. 

Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Az önce bahsetmiştim, gazetecinin 
zaten asli görevi toplum yararını gözet-
mektir. Bu anlamda gazeteci, toplumun, 
şehrimizin, ülkemizin yararına olabilecek 
konulara olumlu veya olumsuz şekilde yak-
laşabilmelidir. Bunu yaparak, şehrimizin, 
insanımızın daha iyi hizmet alabilmesini, 
yaşam standartlarının daha iyi hale gelme-
sini sağlayabiliriz. Bunun için gazetecilere 
çok büyük sorumluluklar düşüyor.  Halkın 
beklentilerine cevap vermek gazetenin 

olmazsa olmazıdır. Bunu yerine getirmek 
gerekir. 

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını 
nasıl değerlendirirsiniz? 

Son yıllarda internetin hayatımızın her 
alanına girmesi, yazılı basını olumsuz etki-
ledi. Ancak bu durum, basının öleceği an-
lamına gelmiyor. Bugün zaten yazılı veya 
görsel basın organları kendilerini interne-
te göre yenilemiş durumda. Bugün tüm 
basın organlarının internet haber siteleri 

ve sosyal medya hesapları var. Bu sonsuz 
alanı medya organlarının iyi değerlendir-
mesi gerekiyor. Böylece daha çok kitlelere 
ulaşılabiliyor. Konya’dan Türkiye’ye hatta 
tüm dünyaya sesinizi duyurabiliyor, yaz-
dıklarınızı okutturabiliyorsunuz. Bu alanı 
iyi bir şekilde kullanmak gerekiyor. Tabi 
yazılı basını öldürmemek kaydıyla. 

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme 
gibi bir görevinin olduğunu düşünür 
müsünüz? Bu açıdan bakılınca Konya 
ve Türkiye’deki medya sektörü ve 
kalemleri millilik konusunda nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Gazeteci, toplumun aynasıdır. Toplu-
mun isteklerine, dileklerine göre hareket 
eder. Böylece toplumsal yararı gözetir. 
Ülkemizde daha önce bu konuda sorunlar 
vardı. Maalesef toplumsal yararı değil de, 
farklı güç unsurlarının isteklerine göre 
hareket eden bir medya vardı. Bu ülkede 
atılan manşetlerle hükümet değiştiriliyor-
du. Gazetecinin görevi bu olmamalı. Bu 
durum zaten ülkemize de katkı sağla-
maz. Son yıllarda bu konuda iyi bir tablo 
sergilenmeye başlandı. Ancak bu kez de 
tek seslilik oluştu. Bu durum da iyi bir şey 
değil. Yanlışa doğru demek, doğruya yanlış 
demek kadar kötü bir durum. Bu anlamda 
toplumun yararına düşünmek birinci görev 
olmalı. Konya basınına gelince, Konya 
basını sorumluluk ilkesiyle hareket ediyor. 
Bu durum beni şahsi anlamda sevindiriyor. 
Çok güçlü ve karakterli bir basınımız var. 
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Küçük yaşlarda hayalini kurdu-
ğu gazetecilik mesleğine adım 
atmanın mutluluğunu yaşa-

yan İbrahim Demirel, bu alanda yaptığı 
faaliyetlerin kendini mutlu ettiğini söyledi. 
Haber sitesi koordinatörlüğü, köşe yazarlı-
ğı ve Siyasi parti basın müşavirliği yaparak 
sektörde güzel işlere imza atan Demirel, 
sektörde kurduğu ikili ilişkilerle de takdir 
topladı. Demirel, hayat şartlarından dolayı 
sektörden uzaklaşmış olsa da, sektöre iz 
bırakan isimler arasındaki yerini almış 
durumda. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

1971 yılında Bozkır Kayapınar Köyü 
(mahallesi)’nde doğdum. 1991 yılında 
askere gidene kadar hayatımı köyümde 
sürdürdüm. 1993 yılında evlenerek Konya 
merkezde yaşamaya başladım. Evliyim, 4 
çocuk babasıyım. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Küçükken televizyon programlarında 
araştırmacı gazetecileri ilgi ile izler ilerde 
böyle bir meslek seçmenin hayalini kurar-
dım. Bu hayalimi gerçekleştiremedim ama 
alaylı olarak haber sitesi kurdum. Bu site-
de tek başıma mücadele ederek haberler 
yaptım. Siyasi parti basın müşavirliği yap-
tım. Sosyal medya yaygınlaştıktan sonra, 
sosyal medya haberleri ile yoluma devam 
ettim. Köşe yazarlığı, fotoğrafçılık yaparak 
bu mesleği sevmenin hazzını yaşadım. 
Hayalimi belki tam olarak gerçekleştire-
mesem de, hayalime dönük çalışmalar 
yapmanın mutluluğunu yaşadım. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik, milli ve manevi değerlere 
dikkat edilerek dürüst yapılırsa kutsal ve 
meşakkatli bir meslektir. Tüm bu zorlukla-
ra rağmen, kalemini, karakterini satmadan 
bu sektörde çalışan tüm basın çalışanlarını 
kutlamak gerekiyor. Bu dönemde, karak-
terli bir gazeteci olmak oldukça zor. Bu 
anlamda, bu zorlu şartlarda, memleketini, 
milletini, devletinin çıkarlarını gözete-
rek gazetecilik yapanlar benim için çok 
kıymetli. 

Gazetecilik anlamında ne tür 
çalışmalar yaptınız? Hangi kurum ve 
kademelerde görevlerde bulundunuz?

Haber sitesi koordinatörlüğü, köşe 

yazarlığı ve Siyasi parti basın müşavirliği 
yaptım. 

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Gazeteci, halkın gözü ve kulağıdır. 
Gazetecilik çok kutsal bir meslektir. Halka 
içiçe olmayı gerektiren bir meslektir. Gaze-
tecilik çok da önemli bir meslektir. Az önce 
de belirttiğim gibi, kalemini satmadan, 
milletinin ve devletinin yanında yer almak 
önemli olandır. Bunu yaptığınız zaman, 
sorumlu bir gazetecilik icra etmiş olursu-
nuz. Şahsi çıkarlardan öte, devletinin ve 
milletinin çıkarlarını düşünerek, yanlışa 
yanlış, doğruya doğru diyebilmek sizi tam 
manasıyla gazeteci yapar. Bu anlamda 
gazetecilik, ciddi bir emek ve karakterli 
olmayı gerektirir.  

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Yerel basının yaşadığı olumsuzluk-
lar haliyle gazete çalışanlarını olumsuz 
etkiliyor. Baskı maliyetleri döviz kurundan 
dolayı büyük oranda artmış durumda. 
Bu durum özellikle yerel basını olumsuz 
etkiliyor. Özellikle fakülte mezunu genç 
kardeşlerimiz iş bulmakta zorlanıyorlar. 
Bu sebeple birçok iletişim mezunu polis, 
askerlik mesleğini seçmek zorunda kalı-
yorlar. Bunun yanında basın sektöründe 
üretememe sorunu da hat safhada. Bugün 
maalesef basın, ajans ve bülten habercili-
ğini dışına çıkamıyor. Özgün haber üretimi 
azaldığı için, tüm basın organları neredey-
se tekdüze hale gelmiş durumda. Bu da 
basını yaralayan bir durum. Bu anlamda, 
genç gazetecilerin daha üretken olması 

GAZETECILIK HAYALIMDI
Küçük yaşlarda gazeteci olmanın hayalini kuran İbrahim Demirel, kendi kurduğu haber 

sitesini yürüterek ve köşe yazarlığı, basın müşavirliği yaparak bu hayalini bir nebze de olsa 
gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor 

İBRAHİM DEMİREL

gerekiyor diye düşünüyorum. 

Bir gazeteci veya yazar olmak için 
ne tür çalışmalar yapılmalı? Ya da hangi 
vasıflara sahip olunmalı? 

Gazeteci araştırmalıdır, okumalıdır. 
Olaylara objektif bakabilmelidir. Bir konu 
üzerinde uzmanlaşsa da farklı alanlarda da 
bilgi ve birikimi olmalıdır. Çünkü bir gaze-
teci, ne zaman nerede hangi olayla karşıla-
şır, hangi soruları yöneltmek zorunda kalır 
bilemezsiniz. Bu anlamda, bilgi ve birikim 
bir gazeteciye iyi bir haber yapma imka-
nı sunar. Bunun yanında gazeteci, iyi bir 
gözlem yapabilmeli. Toplumu ve bireyleri 
iyi okuyabilmeli. Olaylara, durumlara farklı 
bakış açıları getirebilmeli. Bir gazeteci 
eğer zaten farklı bir çerçeveden bakamı-
yorsa, standardın üstüne çıkamaz. 

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı 
getirmek nasıl bir duygu? 

Gazetecinin görevi zaten insanlara bilgi 
aktarmak ve yaşanan gelişmeleri farklı bir 
çerçevede değerlendirmektir. Bu anlamda, 
bu görevi yürütürken en iyisini yapıyorsa-
nız, bu mesleğin lezzetini de tatmış olu-
yorsunuz. Çünkü insanlar sizi takip ediyor 
ve yaptığınız haberlere, yorumlara olumlu 
veya olumsuz tepki veriyorlar. Bu durum 
insanda farklı bir haz bırakıyor. 

Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Az önce bahsetmiştim, gazetecinin 
zaten asli görevi toplum yararını gözet-
mektir. Bu anlamda gazeteci, toplumun, 
şehrimizin, ülkemizin yararına olabilecek 
konulara olumlu veya olumsuz şekilde yak-
laşabilmelidir. Bunu yaparak, şehrimizin, 
insanımızın daha iyi hizmet alabilmesini, 
yaşam standartlarının daha iyi hale gelme-
sini sağlayabiliriz. Bunun için gazetecilere 
çok büyük sorumluluklar düşüyor.  Halkın 
beklentilerine cevap vermek gazetenin 

olmazsa olmazıdır. Bunu yerine getirmek 
gerekir. 

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını 
nasıl değerlendirirsiniz? 

Son yıllarda internetin hayatımızın her 
alanına girmesi, yazılı basını olumsuz etki-
ledi. Ancak bu durum, basının öleceği an-
lamına gelmiyor. Bugün zaten yazılı veya 
görsel basın organları kendilerini interne-
te göre yenilemiş durumda. Bugün tüm 
basın organlarının internet haber siteleri 

ve sosyal medya hesapları var. Bu sonsuz 
alanı medya organlarının iyi değerlendir-
mesi gerekiyor. Böylece daha çok kitlelere 
ulaşılabiliyor. Konya’dan Türkiye’ye hatta 
tüm dünyaya sesinizi duyurabiliyor, yaz-
dıklarınızı okutturabiliyorsunuz. Bu alanı 
iyi bir şekilde kullanmak gerekiyor. Tabi 
yazılı basını öldürmemek kaydıyla. 

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme 
gibi bir görevinin olduğunu düşünür 
müsünüz? Bu açıdan bakılınca Konya 
ve Türkiye’deki medya sektörü ve 
kalemleri millilik konusunda nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Gazeteci, toplumun aynasıdır. Toplu-
mun isteklerine, dileklerine göre hareket 
eder. Böylece toplumsal yararı gözetir. 
Ülkemizde daha önce bu konuda sorunlar 
vardı. Maalesef toplumsal yararı değil de, 
farklı güç unsurlarının isteklerine göre 
hareket eden bir medya vardı. Bu ülkede 
atılan manşetlerle hükümet değiştiriliyor-
du. Gazetecinin görevi bu olmamalı. Bu 
durum zaten ülkemize de katkı sağla-
maz. Son yıllarda bu konuda iyi bir tablo 
sergilenmeye başlandı. Ancak bu kez de 
tek seslilik oluştu. Bu durum da iyi bir şey 
değil. Yanlışa doğru demek, doğruya yanlış 
demek kadar kötü bir durum. Bu anlamda 
toplumun yararına düşünmek birinci görev 
olmalı. Konya basınına gelince, Konya 
basını sorumluluk ilkesiyle hareket ediyor. 
Bu durum beni şahsi anlamda sevindiriyor. 
Çok güçlü ve karakterli bir basınımız var. 
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Medya sektörünün işitsel alanı 
olan radyoculukta 10 yılı aşkın 
bir tecrübesi bulunan Radyo 

Gençlik Genel Müdürü ve Genel Yayın 
Yönetmeni Muhammed Ali Kaya, lise yıl-
larından beri icra ettiği bu işi neden tercih 
ettiğini, radyonun kendisi için neyi ifade 
ettiğini, mesleğin sorunlarını ve geleceği-
ne ilişkin fikirlerini paylaştı. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

1983 yılında Konya’da dünyaya geldim. 
İlk, orta, lise ve üniversite eğitimimi Kon-
ya’da tamamladım. 10 yılı aşkın bir süredir 
basın-yayın sektörünün içerisinde çeşitli 
kademelerde görevler yaptım. Konya’da 
bölgesel yayın lisansına sahip olan Radyo 
Gençlik’te halen genel müdür ve genel 
yayın yönetmeni olarak çalışmaktayım. 

Radyo ile nasıl tanıştınız, radyo 
sektörüne nasıl giriş yaptınız?

Sektör olarak basın-yayın sektörü lise 
yıllarından beri ilgimi çekmekte idi. Bazı 
büyüklerimizin de telkini ile bu sektörün 
ülkemizde ve dünyada en önemli güç-

lerden biri olduğuna inanmaktaydım. Bu 
sektör ile insanlığa birçok alanda faydalı 
olunabildiğini ve günümüzde pek çok 
olumsuz yönlendirmenin basın-yayın 
yolu ile ailelere ve gençlere etki ettiği-
ni düşünmekteyim. Hal böyle olunca bir 
tarafta ifsat diyebileceğimiz olumsuzluklar 
yaşanırken, diğer taraftan insanlara iyinin, 
doğrunun, faydalının, adil ve güzel olanın; 
kısaca insanların ıslahına vesile olabilecek 
bir mecrada çalışmanın, bir anlamda da 
hizmet vermenin gerekliliğine inandığım 
için bu sektörde olmaya karar verdim. 
Aynı zamanda radyoculuk ve basın sektörü 
insanların severek, gönül vererek yapması 
gereken samimi, tılsımlı bir alan bence; 
çünkü paylaşabileceğiniz ve ulaşabileceği-
niz sınırsız bir alan ve kitle var karşınızda. 
Bunlara erişebilmek ve insanların hayatına 
dokunabilmek son derece zevkli ve önemli 
diye düşünmekteyim. Teknolojiye olan 
ilgim ve merakım doğrultusunda o dönem-
de Anadolu Gençlik Derneğinde tanıtma 
komisyonunda faaliyetler yürütüyorduk. O 
dönemki şube başkanımızın yönlendirmesi 
ile radyo yayıncılık sektörüne giriş yapmış 
oldum.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Radyoculuğu değerlendirmek gerekir-
se, her alanı ve her kademesi kendimizi 
yetiştirmek anlamında iyi bir okuldur. 
Dolayısı ile hem bireysel anlamda hem de 
kitlesel anlamda hayırlı hizmetlere vesile 
olduğunu belirtmek gerekir. Genel anlam-
da medyanın severek ve gönül vererek 
yürütülmesi gereken bir mecra olduğunu 
düşünüyorum. Basın yayın sektörü çok 
fazla paraların kazanıldığı kurumlar değil-
dir. Genelde bir amaç doğrultusunda araç 
olarak kullanılır. Asıl önemli olan bu gücü 
nasıl değerlendirdiğinizdir. Çünkü insan-
ları yönlendirebilme veya yönetebilme 
gücüne erişmiş oluyorsunuz. Gerçekten 
medya dünyada ve ülkemizde birinci güç 
olmuştur. Bu gücü insanlığın ıslahına mı 
yoksa ifsadına mı kullandığınız en önemli 
kısımdır. Gücün medyası mı medyanın 
gücü mü konusu hep tartışılmıştır. Dola-
yısı ile sektör gücünü baz aldığımızda aynı 
zamanda çok büyük bir mesuliyet taşımak-
tadır. İnsanlar veya kurumlar her konuda 
olduğu gibi işlerinden de sorulacaklardır. 
Bu imtihanı başarılı bir şekilde verebilmeyi 

MESULIYETI BÜYÜK BIR IŞ

Radyoyu samimi bir dost, iyi bir arkadaş ve sırdaş olarak tanımlayan Muhammed Ali Kaya, 
“Medyanın her dalı geniş bir etki alanına sahip. Bu açıdan insanlığın ıslahına mı yoksa ifsadına mı 

kullandığınız önemli. Bu imtihanı başarılı bir şekilde verebilmeyi rabbim nasip etsin” dedi

MUHAMMED ALİ KAYA

rabbim nasip etisin.

Medyanın en önemli alanlarından 
biri olan radyoculuk dalında ne tür 
çalışmalar yaptınız? Hangi kurum ve 
kademelerde görevlerde bulundunuz?

Radyoculuk serüvenine işin mutfağı 
diyebileceğimiz teknik yönetmenlikten 
başladım. Ana kumandada canlı yayınları 
ve paket programların icrasında sorumluy-
dum. Bir müddet sonra program müdür-
lüğü görevine getirildim. Bu dönemlerde 
ise günlük ve haftalık programlar sunmaya 
ve konuklar almaya başladım. İlerleyen 
dönemlerde genel yayın yönetmenliği, 
yayın akışı, programlar, programcılar ve 
konukların organizasyonunu sağlamaya ça-
lıştım. Şimdilerde ise genel müdür olarak 
kurumumuza, çalışma arkadaşlarımızla 
birlikte hizmet etmeye çalışıyoruz. Sektör-
le ilgi şu an yayın hayatına devam eden bir 
televizyon kanalının kuruluşunda teknik 
anlamda bulunma fırsatımız oldu. Ayrıca 
belirli sürelerde yayınlanan dergilerde de 
koordinatörlük görevlerinde bulunmak 
nasip oldu.

Radyo sizin için ne ifade ediyor? 
Radyo aslında iyi bir arkadaş ve sırdaş-

tır. İnsanların kulaklarından gönüllerine 
ve zihinlerine hitap etmenin adıdır. Radyo 
çalışma aşısında çok zevkli bir mecra, 
her gün dinamik bir yapı içerisinde hedef 
kitlenizi hem eğlendirmek hem bilgilendir-
mek hem de iyinin, doğrunun, faydalının, 
adil ve güzel olanın insanlara ulaşmasında 
vesile olmak büyük bir fırsat ve mutluluk 
kaynağı olsa gerek. Dinleyiciler açısından 
tılsımlı bir yapı. Görmeden, sadece işiterek 
dinledikleri programı ve programcıyı akış 
içerisinde zihinlerinde hayal gücü ile bir 
bağ kurarak takip edilen bir mecra. Bir 
anlamda da radyo dinlerken zihnimizde 
oluşturduğumuz bir tiyatrodur. Radyo çok 
sesliliğin ve mesajın direkt ulaşmasında 
en hızlı yayın aracıdır. Radyo dinleyici ve 
yayınca açısından ucuz ve kolay ulaşılabilir 
bir mecradır. Toplumsal olaylarda ve doğal 
afetlerde bunu çok daha iyi görmekteyiz. 
Gelişen dünyada yerelin sesini duyurmak 
ve nabzını tutmak anlamında en önemli 
görevi üstlenmektedir. Hedef kitlesini 
bilgilendiren bilinçlenmesini sağlayan ve 
aynı zamanda eğlendiren, böylece özgür 
bir kamuoyunun oluşmasını sağladığı 
içinde çok önemli bir kitle iletişim aracıdır 
radyo.

Radyoculuk sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Günümüzde pek çok kurumda oldu-
ğu gibi ekonomik krizler ve belirsizlikler 
sektörü ilk başta ve doğrudan etkiliyor. 
Bunun yanı sıra vergi yükümlülükleri, 
frekans bedelleri, telif ücretleri gibi pek 
çok noktalarda maddi anlamda zorluklar 
yaşanmaktadır. Tek gelir kaynağı reklam 
ve sponsorluk bedeli olan kurumlar olarak; 
ekonomik kriz dönemlerinde ilk etkilenen 
kurumlar oluyoruz. Pandemi koşullarında, 
kriz ortamında, doğal afet zamanlarında, 
ülke olarak verilen milli mücadele dö-

nemlerinde basın yayın sektörü hep aktif 
olarak hizmet sunmaya ve kamu görevini 
yerine getirmeye devam ediyor. Radyo, 
okuma yazmayı gerektirmeyen ucuz ve 
kolay ulaşılabilir ve geniş kitlelere hitap 
edebilmektedir. Bu anlamda sektördeki 
kuruluşların biraz daha desteklenmeye 
ihtiyaçlarının olduğunu düşünüyorum.

Bir radyocu, gazeteci veya yazar 
olmak için ne tür çalışmalar yapılmalı? 
Ya da hangi vasıflara sahip olunmalı? 

Öncelikle niyetimizin iyi olması ge-
rekmektedir. İnsanlara bu alan ile faydalı 
olmayı şiar edinmek çok önemlidir. Son-
rasında her meslekte olduğu gibi severek 
ve isteyerek yapılması gerekir. Kazanım-
ların en başında ise doğru telaffuz, yalın 
bir Türkçenin en iyi biçimde kullanılması 
şarttır. Mümkünse mecra ile ilgili teorik 
bilgiye hakim olmak önemlidir. İşin okulu-
nu okumak her zaman bir avantaj sağlar. 
Meslekle ilgili hedefleri olmalı insanların 
ve yol gösterici olarak belirledikleri rol 
modelleri olmalı. Alanımızla ilgili sürekli 
araştırmalar yapılmalı ve dönemin gereksi-
nimleri iyi belirlenmelidir. Nefes, diksi-
yon, drama gibi eğitimler ile de kendimizi 
geliştirmeliyiz.

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı 
getirmek nasıl bir duygu? 

İşin en zevkli kısmı burası zaten. 
İnsanlara doğru bilgiyi araştırıp sunmak 
onların da aydınlanmasını sağlamak son 
derece önemlidir. Sektörde fazlasıyla 
manipülasyon, dolayısıyla dejenerasyon 
hat safhada. Kişiler veya kurumlar kendi 
doğrularını ya da kendi çıkarları doğrultu-
sunda menfaat sağlamak için kitleleri yan-
lış yönlendirebiliyorlar. Hatta günümüzde 
medya mafya gibi kullanılmaya çalışılıyor. 
Olması gereken, insanlara iftira atmadan, 
saptırmadan, doğru bilgiyi yalın bir şekilde 
sunabilmek. Aslında insanların hayrına 
olabilecek gerçekleri amasız, fakatsız 
sunabilmek. Bizim için en büyük haz aldı-
ğımız nokta tamda burası, insanları hayra 
yönlendirmek ve şerden alıkoymaktır. 

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesi radyo alanına 
nasıl etki ediyor? 

Görünüşte bu tür platformların geliş-
mesi radyoyu olumsuz etkilediği söylenir. 
Her alanda olduğu gibi cüzi bir oranda 
etkilendiği söylenebilir. Ancak internet 
ve sosyal mecralarda radyonun etkinliğini 
uyarlayıp bu tür ağlarda da var olması, 
aslında dezavantaj gibi görünen sonucu 
avantaja çevirmek için ciddi bir fırsat 
sayılıyor. Bugün yapılan yayınlar kara-
sal ve uydu yayınının dışında tüm sosyal 
ağlarda canlı veya paket yayın olarak 
içerikler paylaşılabiliyor. Aynı zamanda 
podcast dediğimiz altyapılarda ve akıl-
lı uygulamalar vesilesi ile aslında yayın 
mecrası ve ağı genişlemiş oluyor. Yapılan 
son araştırmalara göre günümüzde halen 
kişi başı ortalama 2,5 saat radyo dinlendiği 
sonucuna ulaşılmıştır. Buda azımsanacak 

bir ortalama değildir. Kaldı ki radyonun 
söyle bir artısından da bahsedebiliriz. 
Özel araçlarımızda, toplu ulaşım araçla-
rında, televizyonumuz üzerinden evin her 
odasındaki radyomuzdan, cebimizdeki ufak 
akıllı cihazlardan cep telefonlarına kadar 
dijitalleşmenin ve internetin olduğu her 
yerden radyo yayınına ulaşılabilir. Dolayısı 
ile takip edilebilirlik oranı diğer mecralara 
göre çok daha çeşitli ve kolaydır.

Bir iletişimcinin toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme 
gibi bir görevinin olduğunu düşünür 
müsünüz? Bu açıdan bakılınca Konya 
ve Türkiye’deki medya sektörü ve 
kalemleri millilik konusunda nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Kesinlikle düşünürüm ve düşünülmesi 
de şarttır zaten asli vazifesinin bu olması 
gerekir. Medya ve yayıncılık etik kulla-
rının en başında bu madde yer alır. Aksi 
taktirde kişinin hem kendine hem çevresi-
ne hem de topluma karşı bir ihanet içinde 
olduğu ifade edilebilir. Maalesef medyanın 
ticari işletme gibi görülmesi ve kar güdüsü 
ile davranan yayın kuruluşları siyasi erke-
ten veya yönetimlerden destek almaktadır. 
Buda belirli bir oranda yayıncının, bazı 
görüşler doğrultusunda angaje altına alın-
ması sonucunu doğurmuştur.

İş hayatında unutamadığınız anılar 
varsa birkaçını kısaca anlatabilir 
misiniz?

Birçok özel ve genel anılar yıllar 
içerisinde gerçekleşti tabi ki bunlardan 
bir tanesi teknik yönetmenliğe ilk baş-
ladığım sene akşam ana haber bültenini 
bir televizyon kanalına bağlayarak ortak 
yayın gerçekleştiriyorduk. Ana haber saati 
geldiğinde ben televizyonun sesini radyo 
yayınına bağladıktan sonra diğer kanal-
larda neler var acaba diyerek kanallar 
arasında dolaşmaya başladım. Tabi ki ben 
kanallar arasında dolaştıkça radyo yayı-
nının da bundan etkilendiğini anlamam 
çok zaman almadı. Birkaç dakika sonra o 
zamanki genel yayın yönetmenimiz sabit 
hattan arayarak “sen ne izliyorsan bizde 
onu radyodan duyuyoruz” dediğinde çok 
utanmıştım.

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Gençlere tavsiyem mutlaka isteyerek 
bu meleği seçmeleridir. Her işte olduğu 
gibi bu meslekte de severek ve insanlara 
faydalı olmayı şiar edinerek çıkılırsa bu 
yola, mutlaka başarı da arkasından gele-
cektir. Seçtikleri alanla ilgili ne kadar çok 
araştırma yapıp ne kadar çok çalışıp çaba 
gösterilirse bir o kadar kendilerini geliş-
tirmiş olurlar. Hiçbir zaman ben oldum 
hissine kapılmadan, daha iyisi nasıl olabilir 
sorusunu kendilerine sordukları zaman 
görülecektir ki tecrübe ve birikim o zaman 
kazanılmaya başlanacaktır.

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Bu fırsatı bize tanıdığınız için çok te-

şekkür ederim. 
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Medya sektörünün işitsel alanı 
olan radyoculukta 10 yılı aşkın 
bir tecrübesi bulunan Radyo 

Gençlik Genel Müdürü ve Genel Yayın 
Yönetmeni Muhammed Ali Kaya, lise yıl-
larından beri icra ettiği bu işi neden tercih 
ettiğini, radyonun kendisi için neyi ifade 
ettiğini, mesleğin sorunlarını ve geleceği-
ne ilişkin fikirlerini paylaştı. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

1983 yılında Konya’da dünyaya geldim. 
İlk, orta, lise ve üniversite eğitimimi Kon-
ya’da tamamladım. 10 yılı aşkın bir süredir 
basın-yayın sektörünün içerisinde çeşitli 
kademelerde görevler yaptım. Konya’da 
bölgesel yayın lisansına sahip olan Radyo 
Gençlik’te halen genel müdür ve genel 
yayın yönetmeni olarak çalışmaktayım. 

Radyo ile nasıl tanıştınız, radyo 
sektörüne nasıl giriş yaptınız?

Sektör olarak basın-yayın sektörü lise 
yıllarından beri ilgimi çekmekte idi. Bazı 
büyüklerimizin de telkini ile bu sektörün 
ülkemizde ve dünyada en önemli güç-

lerden biri olduğuna inanmaktaydım. Bu 
sektör ile insanlığa birçok alanda faydalı 
olunabildiğini ve günümüzde pek çok 
olumsuz yönlendirmenin basın-yayın 
yolu ile ailelere ve gençlere etki ettiği-
ni düşünmekteyim. Hal böyle olunca bir 
tarafta ifsat diyebileceğimiz olumsuzluklar 
yaşanırken, diğer taraftan insanlara iyinin, 
doğrunun, faydalının, adil ve güzel olanın; 
kısaca insanların ıslahına vesile olabilecek 
bir mecrada çalışmanın, bir anlamda da 
hizmet vermenin gerekliliğine inandığım 
için bu sektörde olmaya karar verdim. 
Aynı zamanda radyoculuk ve basın sektörü 
insanların severek, gönül vererek yapması 
gereken samimi, tılsımlı bir alan bence; 
çünkü paylaşabileceğiniz ve ulaşabileceği-
niz sınırsız bir alan ve kitle var karşınızda. 
Bunlara erişebilmek ve insanların hayatına 
dokunabilmek son derece zevkli ve önemli 
diye düşünmekteyim. Teknolojiye olan 
ilgim ve merakım doğrultusunda o dönem-
de Anadolu Gençlik Derneğinde tanıtma 
komisyonunda faaliyetler yürütüyorduk. O 
dönemki şube başkanımızın yönlendirmesi 
ile radyo yayıncılık sektörüne giriş yapmış 
oldum.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Radyoculuğu değerlendirmek gerekir-
se, her alanı ve her kademesi kendimizi 
yetiştirmek anlamında iyi bir okuldur. 
Dolayısı ile hem bireysel anlamda hem de 
kitlesel anlamda hayırlı hizmetlere vesile 
olduğunu belirtmek gerekir. Genel anlam-
da medyanın severek ve gönül vererek 
yürütülmesi gereken bir mecra olduğunu 
düşünüyorum. Basın yayın sektörü çok 
fazla paraların kazanıldığı kurumlar değil-
dir. Genelde bir amaç doğrultusunda araç 
olarak kullanılır. Asıl önemli olan bu gücü 
nasıl değerlendirdiğinizdir. Çünkü insan-
ları yönlendirebilme veya yönetebilme 
gücüne erişmiş oluyorsunuz. Gerçekten 
medya dünyada ve ülkemizde birinci güç 
olmuştur. Bu gücü insanlığın ıslahına mı 
yoksa ifsadına mı kullandığınız en önemli 
kısımdır. Gücün medyası mı medyanın 
gücü mü konusu hep tartışılmıştır. Dola-
yısı ile sektör gücünü baz aldığımızda aynı 
zamanda çok büyük bir mesuliyet taşımak-
tadır. İnsanlar veya kurumlar her konuda 
olduğu gibi işlerinden de sorulacaklardır. 
Bu imtihanı başarılı bir şekilde verebilmeyi 

MESULIYETI BÜYÜK BIR IŞ

Radyoyu samimi bir dost, iyi bir arkadaş ve sırdaş olarak tanımlayan Muhammed Ali Kaya, 
“Medyanın her dalı geniş bir etki alanına sahip. Bu açıdan insanlığın ıslahına mı yoksa ifsadına mı 

kullandığınız önemli. Bu imtihanı başarılı bir şekilde verebilmeyi rabbim nasip etsin” dedi

MUHAMMED ALİ KAYA

rabbim nasip etisin.

Medyanın en önemli alanlarından 
biri olan radyoculuk dalında ne tür 
çalışmalar yaptınız? Hangi kurum ve 
kademelerde görevlerde bulundunuz?

Radyoculuk serüvenine işin mutfağı 
diyebileceğimiz teknik yönetmenlikten 
başladım. Ana kumandada canlı yayınları 
ve paket programların icrasında sorumluy-
dum. Bir müddet sonra program müdür-
lüğü görevine getirildim. Bu dönemlerde 
ise günlük ve haftalık programlar sunmaya 
ve konuklar almaya başladım. İlerleyen 
dönemlerde genel yayın yönetmenliği, 
yayın akışı, programlar, programcılar ve 
konukların organizasyonunu sağlamaya ça-
lıştım. Şimdilerde ise genel müdür olarak 
kurumumuza, çalışma arkadaşlarımızla 
birlikte hizmet etmeye çalışıyoruz. Sektör-
le ilgi şu an yayın hayatına devam eden bir 
televizyon kanalının kuruluşunda teknik 
anlamda bulunma fırsatımız oldu. Ayrıca 
belirli sürelerde yayınlanan dergilerde de 
koordinatörlük görevlerinde bulunmak 
nasip oldu.

Radyo sizin için ne ifade ediyor? 
Radyo aslında iyi bir arkadaş ve sırdaş-

tır. İnsanların kulaklarından gönüllerine 
ve zihinlerine hitap etmenin adıdır. Radyo 
çalışma aşısında çok zevkli bir mecra, 
her gün dinamik bir yapı içerisinde hedef 
kitlenizi hem eğlendirmek hem bilgilendir-
mek hem de iyinin, doğrunun, faydalının, 
adil ve güzel olanın insanlara ulaşmasında 
vesile olmak büyük bir fırsat ve mutluluk 
kaynağı olsa gerek. Dinleyiciler açısından 
tılsımlı bir yapı. Görmeden, sadece işiterek 
dinledikleri programı ve programcıyı akış 
içerisinde zihinlerinde hayal gücü ile bir 
bağ kurarak takip edilen bir mecra. Bir 
anlamda da radyo dinlerken zihnimizde 
oluşturduğumuz bir tiyatrodur. Radyo çok 
sesliliğin ve mesajın direkt ulaşmasında 
en hızlı yayın aracıdır. Radyo dinleyici ve 
yayınca açısından ucuz ve kolay ulaşılabilir 
bir mecradır. Toplumsal olaylarda ve doğal 
afetlerde bunu çok daha iyi görmekteyiz. 
Gelişen dünyada yerelin sesini duyurmak 
ve nabzını tutmak anlamında en önemli 
görevi üstlenmektedir. Hedef kitlesini 
bilgilendiren bilinçlenmesini sağlayan ve 
aynı zamanda eğlendiren, böylece özgür 
bir kamuoyunun oluşmasını sağladığı 
içinde çok önemli bir kitle iletişim aracıdır 
radyo.

Radyoculuk sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Günümüzde pek çok kurumda oldu-
ğu gibi ekonomik krizler ve belirsizlikler 
sektörü ilk başta ve doğrudan etkiliyor. 
Bunun yanı sıra vergi yükümlülükleri, 
frekans bedelleri, telif ücretleri gibi pek 
çok noktalarda maddi anlamda zorluklar 
yaşanmaktadır. Tek gelir kaynağı reklam 
ve sponsorluk bedeli olan kurumlar olarak; 
ekonomik kriz dönemlerinde ilk etkilenen 
kurumlar oluyoruz. Pandemi koşullarında, 
kriz ortamında, doğal afet zamanlarında, 
ülke olarak verilen milli mücadele dö-

nemlerinde basın yayın sektörü hep aktif 
olarak hizmet sunmaya ve kamu görevini 
yerine getirmeye devam ediyor. Radyo, 
okuma yazmayı gerektirmeyen ucuz ve 
kolay ulaşılabilir ve geniş kitlelere hitap 
edebilmektedir. Bu anlamda sektördeki 
kuruluşların biraz daha desteklenmeye 
ihtiyaçlarının olduğunu düşünüyorum.

Bir radyocu, gazeteci veya yazar 
olmak için ne tür çalışmalar yapılmalı? 
Ya da hangi vasıflara sahip olunmalı? 

Öncelikle niyetimizin iyi olması ge-
rekmektedir. İnsanlara bu alan ile faydalı 
olmayı şiar edinmek çok önemlidir. Son-
rasında her meslekte olduğu gibi severek 
ve isteyerek yapılması gerekir. Kazanım-
ların en başında ise doğru telaffuz, yalın 
bir Türkçenin en iyi biçimde kullanılması 
şarttır. Mümkünse mecra ile ilgili teorik 
bilgiye hakim olmak önemlidir. İşin okulu-
nu okumak her zaman bir avantaj sağlar. 
Meslekle ilgili hedefleri olmalı insanların 
ve yol gösterici olarak belirledikleri rol 
modelleri olmalı. Alanımızla ilgili sürekli 
araştırmalar yapılmalı ve dönemin gereksi-
nimleri iyi belirlenmelidir. Nefes, diksi-
yon, drama gibi eğitimler ile de kendimizi 
geliştirmeliyiz.

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı 
getirmek nasıl bir duygu? 

İşin en zevkli kısmı burası zaten. 
İnsanlara doğru bilgiyi araştırıp sunmak 
onların da aydınlanmasını sağlamak son 
derece önemlidir. Sektörde fazlasıyla 
manipülasyon, dolayısıyla dejenerasyon 
hat safhada. Kişiler veya kurumlar kendi 
doğrularını ya da kendi çıkarları doğrultu-
sunda menfaat sağlamak için kitleleri yan-
lış yönlendirebiliyorlar. Hatta günümüzde 
medya mafya gibi kullanılmaya çalışılıyor. 
Olması gereken, insanlara iftira atmadan, 
saptırmadan, doğru bilgiyi yalın bir şekilde 
sunabilmek. Aslında insanların hayrına 
olabilecek gerçekleri amasız, fakatsız 
sunabilmek. Bizim için en büyük haz aldı-
ğımız nokta tamda burası, insanları hayra 
yönlendirmek ve şerden alıkoymaktır. 

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesi radyo alanına 
nasıl etki ediyor? 

Görünüşte bu tür platformların geliş-
mesi radyoyu olumsuz etkilediği söylenir. 
Her alanda olduğu gibi cüzi bir oranda 
etkilendiği söylenebilir. Ancak internet 
ve sosyal mecralarda radyonun etkinliğini 
uyarlayıp bu tür ağlarda da var olması, 
aslında dezavantaj gibi görünen sonucu 
avantaja çevirmek için ciddi bir fırsat 
sayılıyor. Bugün yapılan yayınlar kara-
sal ve uydu yayınının dışında tüm sosyal 
ağlarda canlı veya paket yayın olarak 
içerikler paylaşılabiliyor. Aynı zamanda 
podcast dediğimiz altyapılarda ve akıl-
lı uygulamalar vesilesi ile aslında yayın 
mecrası ve ağı genişlemiş oluyor. Yapılan 
son araştırmalara göre günümüzde halen 
kişi başı ortalama 2,5 saat radyo dinlendiği 
sonucuna ulaşılmıştır. Buda azımsanacak 

bir ortalama değildir. Kaldı ki radyonun 
söyle bir artısından da bahsedebiliriz. 
Özel araçlarımızda, toplu ulaşım araçla-
rında, televizyonumuz üzerinden evin her 
odasındaki radyomuzdan, cebimizdeki ufak 
akıllı cihazlardan cep telefonlarına kadar 
dijitalleşmenin ve internetin olduğu her 
yerden radyo yayınına ulaşılabilir. Dolayısı 
ile takip edilebilirlik oranı diğer mecralara 
göre çok daha çeşitli ve kolaydır.

Bir iletişimcinin toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme 
gibi bir görevinin olduğunu düşünür 
müsünüz? Bu açıdan bakılınca Konya 
ve Türkiye’deki medya sektörü ve 
kalemleri millilik konusunda nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Kesinlikle düşünürüm ve düşünülmesi 
de şarttır zaten asli vazifesinin bu olması 
gerekir. Medya ve yayıncılık etik kulla-
rının en başında bu madde yer alır. Aksi 
taktirde kişinin hem kendine hem çevresi-
ne hem de topluma karşı bir ihanet içinde 
olduğu ifade edilebilir. Maalesef medyanın 
ticari işletme gibi görülmesi ve kar güdüsü 
ile davranan yayın kuruluşları siyasi erke-
ten veya yönetimlerden destek almaktadır. 
Buda belirli bir oranda yayıncının, bazı 
görüşler doğrultusunda angaje altına alın-
ması sonucunu doğurmuştur.

İş hayatında unutamadığınız anılar 
varsa birkaçını kısaca anlatabilir 
misiniz?

Birçok özel ve genel anılar yıllar 
içerisinde gerçekleşti tabi ki bunlardan 
bir tanesi teknik yönetmenliğe ilk baş-
ladığım sene akşam ana haber bültenini 
bir televizyon kanalına bağlayarak ortak 
yayın gerçekleştiriyorduk. Ana haber saati 
geldiğinde ben televizyonun sesini radyo 
yayınına bağladıktan sonra diğer kanal-
larda neler var acaba diyerek kanallar 
arasında dolaşmaya başladım. Tabi ki ben 
kanallar arasında dolaştıkça radyo yayı-
nının da bundan etkilendiğini anlamam 
çok zaman almadı. Birkaç dakika sonra o 
zamanki genel yayın yönetmenimiz sabit 
hattan arayarak “sen ne izliyorsan bizde 
onu radyodan duyuyoruz” dediğinde çok 
utanmıştım.

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Gençlere tavsiyem mutlaka isteyerek 
bu meleği seçmeleridir. Her işte olduğu 
gibi bu meslekte de severek ve insanlara 
faydalı olmayı şiar edinerek çıkılırsa bu 
yola, mutlaka başarı da arkasından gele-
cektir. Seçtikleri alanla ilgili ne kadar çok 
araştırma yapıp ne kadar çok çalışıp çaba 
gösterilirse bir o kadar kendilerini geliş-
tirmiş olurlar. Hiçbir zaman ben oldum 
hissine kapılmadan, daha iyisi nasıl olabilir 
sorusunu kendilerine sordukları zaman 
görülecektir ki tecrübe ve birikim o zaman 
kazanılmaya başlanacaktır.

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Bu fırsatı bize tanıdığınız için çok te-

şekkür ederim. 
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A ldığı eğitim ardından gazete 
ve televizyonlarda staj yaparak 
kendini geliştiren, sonrasında ise 

2013 yılında Kanal 42’de çalışmaya başlayan 
Gazeteci Rumeysa Zügül, meslekteki çalışma-
larını başarıyla sürdürüyor. Gazete muhabirliği 
ile başladığı sektörde televizyon haber seslen-
dirmesi, kurgu-montaj, televizyon muhabirliği 
de yapan ayrıca yine Kanal 42’de Turkuaz isimli 
programın yapım ve sunuculuğu gerçekleştiren 
Zügül, şuan Ana Haber sunuculuğu görevini 
yürütüyor. Meslek üzerine dikkat çeken açıkla-
malar yapan Zügül, “Gazeteciler hak ettiklerini 
alamıyor diyeceğim ama artık bu çok da spesifik 
bir bilgi olmayacak. O yüzden buralara hiç 
girmeyeyim, onun yerine söyleyeceğim şey şu 
olsun: Gazetecilik umarım eskisi gibi kıymet 
verilen bir meslek olur, şimdi maalesef pek de 
öyle değil” dedi.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

Doğma büyüme Konyalıyım, ancak baba 
yanım Kafkasya göçmenidir. Eğitim hayatımı da 
Konya’da tamamladım. Yoğun bir iş tempomuz 
var haliyle, geri kalan zamanlarda kitap okuya-
rak, deneme yazıları yazarak vakit geçiren bir 
insanım. Müzik dinleyerek tek başıma yürüyüş 
yapmayı severim. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Gazetecilik hayalimde olan meslekti, aldığım 

özel eğitim sonrası farklı gazete ve TV’lerde staj 
yaparak ilk adımımı atmış oldum. Sonrasında 
yolum Kanal 42 ile kesişti, 2013 yılında Kanal 
42’de görev yapmaya başladım, o tarihten bu 
yana Kanal 42 ailesi ile birlikteyim. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Meslek olarak gerçekten ama gerçekten 
sevmeyi gerektiren bir meslek. Öyle laf ile değil, 
delisi olmanız lazım, bu mesleğe aşık olmanız 

lazım. Yoksa bazı zamanlar oluyor ki çok ciddi 
zorluklar yaşıyorsunuz. Sektör olarak bakacak 
olursak, samimiyetin daha çok olması gerekti-
ğini düşünüyorum. Sektör içinde birbirimizin 
elinden tutmayı, destek vermeyi, meslektaşları-
mızın başarısı ile gururlanmayı beceremiyoruz. 
Sektör olarak bu ciddi bir eksiklik. Umarım sa-
mimiyet dediğim noktayı daha iyi analiz eder ve 
uygularız. Ayrıca meslekte bizlere yol gösteren, 
işimizi öğreten abi ve ablalarımıza da teşekkü-
rü borç bilirim. Hepsinden farklı farklı çok şey 
öğrendik ve öğrenmeye devam ediyoruz, iyi ki 
varlar. 

Gazetecilik anlamında ne tür çalışmalar 
yaptınız? Hangi kurum ve kademelerde 
görevlerde bulundunuz?

Hakimiyet Gazetesi, Konya Postası ve Sun 
TV’de kısa süreli staj yaptım. O yıllarda yayın 
hayatına başlayan Konya’nın Sesi Gazetesi’nin 
ilk sayısının ilk manşet haberini yaptım mesela. 

‘GAZETECİLER HAK 
ETTİKLERİNİ ALAMIYOR’

Mesleğin sorunlarına ilişkin açıklamalar yapan Gazeteci Rumeysa Zügül, “Gazeteciler hak 
ettiklerini alamıyor diyeceğim ama artık bu çok da spesifi k bir bilgi olmayacak. Gazetecilik umarım 

eskisi gibi kıymet verilen bir meslek olur, şimdi maalesef pek de öyle değil” dedi

RUMEYSA ZÜGÜL

Hem çömez hem de heyecanlı günlerdi. Son-
rasında basın hayatından bir süre uzak kaldım 
ve bu camiaya tekrar Kanal 42 Televizyonu (o 
dönemlerde ismi Konya TV olarak bilinir) ile 
geri döndüm. Gazete muhabirliği ile başladığım 
görevlerim daha sonra televizyon haber ses-
lendirmesi (perfore), kurgu-montaj, televizyon 
muhabirliği ile devam etti. Kanal 42’de Turkuaz 
isimli programın yapım ve sunuculuğu yaptım 
uzun süre, şuan Kanal 42’de Ana Haber sunu-
culuğu yapmaktayım ve ayrıca sokak röpor-
tajları yaptığım programım da devam ediyor. 
Yetişebildiğim kadarıyla Merhaba Gazetesi’nde 
köşe yazıları da yazmayı sürdürüyorum. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Aslına bakarsanız bu çok kolay bir soru gibi 

geliyor ama bunu anlatabileceğim kelimeler 
tam da hislerimi anlatamayacak gibi. Hem zor 
hem de çok keyifli bir meslek bu, tabi ki sevene. 
Kendimce tüm samimiyetimle şu şekilde ifade 
edeyim o zaman.

İçimdeki merak güdüsü beni harekete 
geçiriyor, merak ettiğim her ne ise cevabını 
buluyorum, yazmayı çok sevmem ile birlikte 
bu cevapları yazıyorum yahut konuşmayı çok 
sevdiğim için bu bilgilerimi anlatıyorum da 
anlatıyorum. Aslında halka “Benim baktığım 
pencereden, manzara bu şekilde” diyorum. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Daha önce de ifade ettim, eksik olan şey 
gerçekten samimiyet. Zaten başta maddi olmak 
üzere gazeteciler ciddi anlamda zorluklar yaşı-
yor, bir de bunların üstüne meslektaş olarak ka-
bul edilen isimlerin samimi olmaması meslekte 
olan çoğu arkadaşımı çok üzüyor, biliyorum. 
Keşke olmasa böyle şeyler ama bu da bizim sek-
törün eksiği. Gazeteciler hak ettiklerini alamıyor 
diyeceğim ama artık bu çok da spesifik bir bilgi 
olmayacak. O yüzden buralara hiç girmeyeyim, 
onun yerine söyleyeceğim şey şu 
olsun: Gazetecilik umarım eskisi 
gibi kıymet verilen bir meslek olur, 
şimdi maalesef pek de öyle değil. 

Bir gazeteci veya yazar 
olmak için ne tür çalışmalar 
yapılmalı? Ya da hangi vasıflara 
sahip olunmalı? 

Konuşmayı ve dinlemeyi çok 
sevmeniz ve becerebilmeniz lazım. 
Caddelerde sokaklarda çok tanıdı-
ğınız olsun, yoksa da tanışın yeni 
çevreler oluşturun çünkü haberin 
nereden geleceği belli olmaz. 
Ayrıca elbette ki yazı yazabilmek 
(hele ki imla ve noktalamaya uygun 

şekilde yazabilmek) için çok kitap okumak ve 
bilgi amaçlı beslenmek için de araştırmak gerek. 

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı getirmek 
nasıl bir duygu? 

Bir laf vardır, çocuklarının karnı doyunca 
anne de yemek yemiş gibi olurmuş. Bende ki 
his de aynen bu şekilde oluyor. Bir bilgiyi veya 
bakış açısını detay detay not alıp haber yapıp ka-
muoyuna sunmak, üzerimdeki vazifeyi layıkıyla 
yaptım diyebilmek harika bir his. 

Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Farklı bakış açıları olmadan düşünce zen-
ginliği olamaz. Çeşitlilik her zaman var olanı 
daha iyi yapmaya götürür. Elbette farklı bakış 
açısı olacak diye milli ve manevi değerlere, 
vatan ve milletin bölünmez bütünlüğüne ters 
düşecek bir konumda olmamanız lazım. Kırmızı 
çizgileri aşmadan eleştirmek, farklı bakış açıları 
ile yorum yapmak her zaman bu ülkeyi veya 
yaşadığımız şehirleri daha iyi yere taşıyabilmek 
içindir. Mimar Sinan’ın bir çocuk ile yaşadığı 
“eğri minare” hikayesi burada verilebilecek 
güzel örnek bana göre. 

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını nasıl 
değerlendirirsiniz? 

İnternet ve sosyal medya ile birlikte artık 
gazetecilik hatta televizyonlar yok olacak diye 
çok söylendi ama ben buna hiç katılmıyorum. 
Unutmayın, gazetecilikte haberi cihazlar değil 
gazeteci yapar. Yani siz yazmadığınız müddetçe 
bilgisayar ve klavye kendisi haber yapamaz. 
O sebeple bana göre gazetecilik teknolojiye 
yenilmeyecek, çünkü halk her zaman “bunu 

kim söylemiş/yazmış?” diyerek okuyacak veya 
izleyecek. Kimin yazdığı veya söylediği her 
zaman önemini koruyacak. 

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme gibi 
bir görevinin olduğunu düşünür müsünüz? 
Bu açıdan bakılınca Konya ve Türkiye’deki 
medya sektörü ve kalemleri millilik 
konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Derdimiz tabi ki bu, vatan millet inancı 
ile köklerinize sıkı sıkıya bağlıysanız elbette 
çok iyi bir nesil için çaba gösteren gazeteciler 
olursunuz. Tek derdimiz çok izlenmek olsaydı, 
youtuber olurduk, üstelik parası da çok iyi :) 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını kısaca 
anlatabilir misiniz?

Çok anı var ama tek bir tanesini yazayım. 
Bir gün haberdeyiz hem de televizyona canlı 
bağlantı yapmaya çalışıyorum orada olan olay-
ları ekranda anlatacağım, yüksek bir tepedeyim 
arkamdaki alanda bir hareketlilik var. Ayağımın 
altı toprak, ben daha iyi noktaya geleyim derken 
arkaya doğru gittim ve gittikçe toprak zeminden 
ses gelmeye başladı. Tabi orada halk da var, 
arkadaki hareketliliği izliyorlar. Halkın arasından 
bazıları bana “daha fazla arkaya gitme, toprak 
ayağının altından kayar” dediler ama Rumeysa 
dinler mi? İlla ki en iyisini yapacak işte, “yok bi-
şey olmaz merak etmeyin” dedim. Birkaç dakika 
sonra sağ ayağım bir anda kaymaya başladı ve 
durmadı. Evet abilerin dediği gibi ben bastıkça 
toprak kaymış, ben sağ ayakla birlikte aniden 
toprak kendini bıraktıkça aşağı doğru gitmeye 
başladım bedenimin yarısı kayboldu, insanla-
rın ayaklarını görüyordum. Bir anda elimden 
kolumdan tutanlar oldu, birkaç kişi beni yukarı 
çektiler. Neyse ki meraklı kalabalık oradaydı 
beni tutup çektiler ve neyse ki mikrofona bir şey 
olmadı :) 

Sektöre yeni girecek 
olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Gençler; oflamadan, pofla-
madan, çok trip atmadan, yeri 
geldiğinde çile çekeceğimi bilerek 
ve üşengeç olmayarak bu meslekte 
ilerlemeye varım diyorsanız yolu-
nuz açık olsun.  Haa bir de mesela 
dahi anlamındaki -de/da ayrı yazılır. 
İmla noktalamaya lütfen dikkat 
edin, öğrenin. Sonra müdürden çok 
azar yersiniz benden söylemesi :) 

Başta büyüklerim olmak üzere, 
meslektaşım olan herkesin 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü kutlu 
olsun. 
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A ldığı eğitim ardından gazete 
ve televizyonlarda staj yaparak 
kendini geliştiren, sonrasında ise 

2013 yılında Kanal 42’de çalışmaya başlayan 
Gazeteci Rumeysa Zügül, meslekteki çalışma-
larını başarıyla sürdürüyor. Gazete muhabirliği 
ile başladığı sektörde televizyon haber seslen-
dirmesi, kurgu-montaj, televizyon muhabirliği 
de yapan ayrıca yine Kanal 42’de Turkuaz isimli 
programın yapım ve sunuculuğu gerçekleştiren 
Zügül, şuan Ana Haber sunuculuğu görevini 
yürütüyor. Meslek üzerine dikkat çeken açıkla-
malar yapan Zügül, “Gazeteciler hak ettiklerini 
alamıyor diyeceğim ama artık bu çok da spesifik 
bir bilgi olmayacak. O yüzden buralara hiç 
girmeyeyim, onun yerine söyleyeceğim şey şu 
olsun: Gazetecilik umarım eskisi gibi kıymet 
verilen bir meslek olur, şimdi maalesef pek de 
öyle değil” dedi.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

Doğma büyüme Konyalıyım, ancak baba 
yanım Kafkasya göçmenidir. Eğitim hayatımı da 
Konya’da tamamladım. Yoğun bir iş tempomuz 
var haliyle, geri kalan zamanlarda kitap okuya-
rak, deneme yazıları yazarak vakit geçiren bir 
insanım. Müzik dinleyerek tek başıma yürüyüş 
yapmayı severim. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Gazetecilik hayalimde olan meslekti, aldığım 

özel eğitim sonrası farklı gazete ve TV’lerde staj 
yaparak ilk adımımı atmış oldum. Sonrasında 
yolum Kanal 42 ile kesişti, 2013 yılında Kanal 
42’de görev yapmaya başladım, o tarihten bu 
yana Kanal 42 ailesi ile birlikteyim. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Meslek olarak gerçekten ama gerçekten 
sevmeyi gerektiren bir meslek. Öyle laf ile değil, 
delisi olmanız lazım, bu mesleğe aşık olmanız 

lazım. Yoksa bazı zamanlar oluyor ki çok ciddi 
zorluklar yaşıyorsunuz. Sektör olarak bakacak 
olursak, samimiyetin daha çok olması gerekti-
ğini düşünüyorum. Sektör içinde birbirimizin 
elinden tutmayı, destek vermeyi, meslektaşları-
mızın başarısı ile gururlanmayı beceremiyoruz. 
Sektör olarak bu ciddi bir eksiklik. Umarım sa-
mimiyet dediğim noktayı daha iyi analiz eder ve 
uygularız. Ayrıca meslekte bizlere yol gösteren, 
işimizi öğreten abi ve ablalarımıza da teşekkü-
rü borç bilirim. Hepsinden farklı farklı çok şey 
öğrendik ve öğrenmeye devam ediyoruz, iyi ki 
varlar. 

Gazetecilik anlamında ne tür çalışmalar 
yaptınız? Hangi kurum ve kademelerde 
görevlerde bulundunuz?

Hakimiyet Gazetesi, Konya Postası ve Sun 
TV’de kısa süreli staj yaptım. O yıllarda yayın 
hayatına başlayan Konya’nın Sesi Gazetesi’nin 
ilk sayısının ilk manşet haberini yaptım mesela. 

‘GAZETECİLER HAK 
ETTİKLERİNİ ALAMIYOR’

Mesleğin sorunlarına ilişkin açıklamalar yapan Gazeteci Rumeysa Zügül, “Gazeteciler hak 
ettiklerini alamıyor diyeceğim ama artık bu çok da spesifi k bir bilgi olmayacak. Gazetecilik umarım 

eskisi gibi kıymet verilen bir meslek olur, şimdi maalesef pek de öyle değil” dedi

RUMEYSA ZÜGÜL

Hem çömez hem de heyecanlı günlerdi. Son-
rasında basın hayatından bir süre uzak kaldım 
ve bu camiaya tekrar Kanal 42 Televizyonu (o 
dönemlerde ismi Konya TV olarak bilinir) ile 
geri döndüm. Gazete muhabirliği ile başladığım 
görevlerim daha sonra televizyon haber ses-
lendirmesi (perfore), kurgu-montaj, televizyon 
muhabirliği ile devam etti. Kanal 42’de Turkuaz 
isimli programın yapım ve sunuculuğu yaptım 
uzun süre, şuan Kanal 42’de Ana Haber sunu-
culuğu yapmaktayım ve ayrıca sokak röpor-
tajları yaptığım programım da devam ediyor. 
Yetişebildiğim kadarıyla Merhaba Gazetesi’nde 
köşe yazıları da yazmayı sürdürüyorum. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Aslına bakarsanız bu çok kolay bir soru gibi 

geliyor ama bunu anlatabileceğim kelimeler 
tam da hislerimi anlatamayacak gibi. Hem zor 
hem de çok keyifli bir meslek bu, tabi ki sevene. 
Kendimce tüm samimiyetimle şu şekilde ifade 
edeyim o zaman.

İçimdeki merak güdüsü beni harekete 
geçiriyor, merak ettiğim her ne ise cevabını 
buluyorum, yazmayı çok sevmem ile birlikte 
bu cevapları yazıyorum yahut konuşmayı çok 
sevdiğim için bu bilgilerimi anlatıyorum da 
anlatıyorum. Aslında halka “Benim baktığım 
pencereden, manzara bu şekilde” diyorum. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Daha önce de ifade ettim, eksik olan şey 
gerçekten samimiyet. Zaten başta maddi olmak 
üzere gazeteciler ciddi anlamda zorluklar yaşı-
yor, bir de bunların üstüne meslektaş olarak ka-
bul edilen isimlerin samimi olmaması meslekte 
olan çoğu arkadaşımı çok üzüyor, biliyorum. 
Keşke olmasa böyle şeyler ama bu da bizim sek-
törün eksiği. Gazeteciler hak ettiklerini alamıyor 
diyeceğim ama artık bu çok da spesifik bir bilgi 
olmayacak. O yüzden buralara hiç girmeyeyim, 
onun yerine söyleyeceğim şey şu 
olsun: Gazetecilik umarım eskisi 
gibi kıymet verilen bir meslek olur, 
şimdi maalesef pek de öyle değil. 

Bir gazeteci veya yazar 
olmak için ne tür çalışmalar 
yapılmalı? Ya da hangi vasıflara 
sahip olunmalı? 

Konuşmayı ve dinlemeyi çok 
sevmeniz ve becerebilmeniz lazım. 
Caddelerde sokaklarda çok tanıdı-
ğınız olsun, yoksa da tanışın yeni 
çevreler oluşturun çünkü haberin 
nereden geleceği belli olmaz. 
Ayrıca elbette ki yazı yazabilmek 
(hele ki imla ve noktalamaya uygun 

şekilde yazabilmek) için çok kitap okumak ve 
bilgi amaçlı beslenmek için de araştırmak gerek. 

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı getirmek 
nasıl bir duygu? 

Bir laf vardır, çocuklarının karnı doyunca 
anne de yemek yemiş gibi olurmuş. Bende ki 
his de aynen bu şekilde oluyor. Bir bilgiyi veya 
bakış açısını detay detay not alıp haber yapıp ka-
muoyuna sunmak, üzerimdeki vazifeyi layıkıyla 
yaptım diyebilmek harika bir his. 

Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Farklı bakış açıları olmadan düşünce zen-
ginliği olamaz. Çeşitlilik her zaman var olanı 
daha iyi yapmaya götürür. Elbette farklı bakış 
açısı olacak diye milli ve manevi değerlere, 
vatan ve milletin bölünmez bütünlüğüne ters 
düşecek bir konumda olmamanız lazım. Kırmızı 
çizgileri aşmadan eleştirmek, farklı bakış açıları 
ile yorum yapmak her zaman bu ülkeyi veya 
yaşadığımız şehirleri daha iyi yere taşıyabilmek 
içindir. Mimar Sinan’ın bir çocuk ile yaşadığı 
“eğri minare” hikayesi burada verilebilecek 
güzel örnek bana göre. 

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını nasıl 
değerlendirirsiniz? 

İnternet ve sosyal medya ile birlikte artık 
gazetecilik hatta televizyonlar yok olacak diye 
çok söylendi ama ben buna hiç katılmıyorum. 
Unutmayın, gazetecilikte haberi cihazlar değil 
gazeteci yapar. Yani siz yazmadığınız müddetçe 
bilgisayar ve klavye kendisi haber yapamaz. 
O sebeple bana göre gazetecilik teknolojiye 
yenilmeyecek, çünkü halk her zaman “bunu 

kim söylemiş/yazmış?” diyerek okuyacak veya 
izleyecek. Kimin yazdığı veya söylediği her 
zaman önemini koruyacak. 

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme gibi 
bir görevinin olduğunu düşünür müsünüz? 
Bu açıdan bakılınca Konya ve Türkiye’deki 
medya sektörü ve kalemleri millilik 
konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Derdimiz tabi ki bu, vatan millet inancı 
ile köklerinize sıkı sıkıya bağlıysanız elbette 
çok iyi bir nesil için çaba gösteren gazeteciler 
olursunuz. Tek derdimiz çok izlenmek olsaydı, 
youtuber olurduk, üstelik parası da çok iyi :) 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını kısaca 
anlatabilir misiniz?

Çok anı var ama tek bir tanesini yazayım. 
Bir gün haberdeyiz hem de televizyona canlı 
bağlantı yapmaya çalışıyorum orada olan olay-
ları ekranda anlatacağım, yüksek bir tepedeyim 
arkamdaki alanda bir hareketlilik var. Ayağımın 
altı toprak, ben daha iyi noktaya geleyim derken 
arkaya doğru gittim ve gittikçe toprak zeminden 
ses gelmeye başladı. Tabi orada halk da var, 
arkadaki hareketliliği izliyorlar. Halkın arasından 
bazıları bana “daha fazla arkaya gitme, toprak 
ayağının altından kayar” dediler ama Rumeysa 
dinler mi? İlla ki en iyisini yapacak işte, “yok bi-
şey olmaz merak etmeyin” dedim. Birkaç dakika 
sonra sağ ayağım bir anda kaymaya başladı ve 
durmadı. Evet abilerin dediği gibi ben bastıkça 
toprak kaymış, ben sağ ayakla birlikte aniden 
toprak kendini bıraktıkça aşağı doğru gitmeye 
başladım bedenimin yarısı kayboldu, insanla-
rın ayaklarını görüyordum. Bir anda elimden 
kolumdan tutanlar oldu, birkaç kişi beni yukarı 
çektiler. Neyse ki meraklı kalabalık oradaydı 
beni tutup çektiler ve neyse ki mikrofona bir şey 
olmadı :) 

Sektöre yeni girecek 
olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Gençler; oflamadan, pofla-
madan, çok trip atmadan, yeri 
geldiğinde çile çekeceğimi bilerek 
ve üşengeç olmayarak bu meslekte 
ilerlemeye varım diyorsanız yolu-
nuz açık olsun.  Haa bir de mesela 
dahi anlamındaki -de/da ayrı yazılır. 
İmla noktalamaya lütfen dikkat 
edin, öğrenin. Sonra müdürden çok 
azar yersiniz benden söylemesi :) 

Başta büyüklerim olmak üzere, 
meslektaşım olan herkesin 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü kutlu 
olsun. 

125



Basın sektörünün sorunlarının çözümü için birlik ve beraberliğe dikkat çeken Kanal 42 Genel 
Müdürü Esat Ergener, “Sorunların çözümü ise, medya sektörünün tek yumruk haline gelip, 

yitirdiği önemini tekraren tırnaklarıyla kazıya kazıya almasıdır” dedi

TEK YUMRUK OLURSAK 
SORUNLAR ÇÖZÜLÜR

Kanal 42 Genel Müdürü Esat Ergener, 
gazeteciliğe dair önemli açıklamalar 
yaptı. Basın hayatına üniversite yılların-

da radyo programcılığı ve köşe yazarlığı yaparak 
giriş yaptığını belirten Ergener, 2014 yılında 
girdiği Kanal 42’de çeşitli görevlerde bulunması-
nın ardından şuan televizyonun Genel Müdürlüğü 
görevini sürdürdüğünü söyledi. Gazeteciliğin 
önemli bir meslek olduğuna işaret eden Ergener, 
basının sorunlarının çözümü için ise birlik olmak 
gerektiğini savundu. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
M. Esat Ergener. 1985 Konya doğumlu. İlk, 

orta ve lise eğitimini Konya’da tamamladım. Üni-
versite eğitimim biraz karışık işin aslı. Cumhuriyet 
Üniversitesi Diş Hekimliği fakültesinde başladım 
tahsilime. 4. sınıfın ikinci döneminde teşhisi 
konulan bir genetik rahatsızlıktan ötürü Marmara 
Üniversitesine geçmek zorunda kaldım. Ve Diş 
Hekimliğinden mezun oldum. Ancak genetik ra-
hatsızlığımın kalbime ciddi etki etmesinden ötürü 
mesleğimi sadece 11 ay icra edebildim. Bundan 
ötürü ikinci bir üniversite olarak Selçuk Üniver-
sitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı’nı kazandım ve bu 
bölümü bitirdim. Daha sonra Anadolu Üniversitesi 
Adalet bölümünü bitirdim. Akademik seviyede 
İngilizce bilmekteyim. Orta seviyede ise İspanyol-
ca ve Arapça biliyorum. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Sivas’taki üniversite yıllarımda radyo prog-

ramcılığı ve gazetelerde, dergilerde köşe yazıları 
yazarak bu mesleğe giriş yaptım. Konya’ya kesin 
dönüş yaptıktan sonra ise yine radyo programları 
ve köşe yazıları yazmaya devam ettim. 2014 yı-
lında ise Kanal 42’de program yapmaya başladım. 
O dönemden beri hem radyo, hem televizyon, 
hem de gazetelerde çeşitli işler yapmaya gayret 
ediyorum. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Haber alma, geçmişten günümüze kadar 
önemini arttırarak devam ettiren bir olgu. Ulaklar 
ve güvercinler ile başlayan bu süreç, şiirler, atış-
malar, ceylan derisi üzerinden yapılan yazışmalar 
gibi çeşitli şekillerden değişim göstererek günü-
müz medyası oluşmuş vaziyette. Gazetecilikte her 
zaman doğru ve hızlı haber önemli olmuş olup, 
haberlerin doğruluğu ve hızlılığına göre savaşlar 
kazanılmış, canlar kurtarılmış ve belki de ülkeler 
sağ kalabilmiş. Hâsılı, gereği yerine getirilerek ya-
pılacak olan gazetecilik mesleği, aslında hava gibi, 
su gibi ihtiyaç olan ve önemini asla yitirmeyecek 
bir meslektir. Şeklen illaki değişkenlik gösterecek-
tir ama önem olarak kendinden bir şey kaybede-
ceğini düşünüyorum, aksine her geçen yıl daha 
da önemini arttıracağını düşünüyorum. 

Gazetecilik anlamında ne tür çalışmalar 
yaptınız? Hangi kurum ve kademelerde 
görevlerde bulundunuz?

Türkiye genelinde 3 ilde gazetecilik mesleğini 
yaptım. Sivas’ta Radyo Hilal’de radyo programcı-
lığı, yerel birkaç gazetede köşe yazarlığı yaptım. 
Ulusal ve uluslararası dergilerde makalelerim 
yayınlandı ve yayınlanmaya devam etmekte. Kon-
ya’da ise kanal 42’de Genel Müdürlük görevim 
devam etmekle birlikte, Konya Gazeteciler Cemi-
yeti Yönetim Kurulu üyesiyim. Ayrıca ulusal çapta 
yayın yapan dergilerde hem akademik hem de 
güncel konularla ilgili yazılarım devam etmekte.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
İnsanların en temel ihtiyaçlarından biri olan 

haber almayı yapabildiğim ve bunu yapan bir 
kurumun başında olduğum için öncelikle çok 
mutluyum ve gururluyum. Bunun yanı sıra, Kon-
ya’da ve Türkiye’de biz bazı şeyler göstermeye ça-
lışmaktayız. Öncelikle, Konya’dan da ulusal çapta 

yayın yapılabileceğini göstermeye çalışıyoruz. 
Sonrasında, doğru, dürüst, hızlı ve güvenilir haber 
yaparak da, birilerinin peşkeşlerine, tehditlerine 
aldırış etmeden de başarılı olunabileceğini gös-
termeye çalışıyoruz. Halkımızın hem kurumuma, 
hem de şahsıma ve çalışanlarıma gösterdiği 
teveccüh ile de bunu bir noktada başardığımızı 
görmek beni ziyadesiyle memnun etmekte. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Şahsi kanaatim, medya sektörünün en 
önemli sorunu; değerinin bilinmemesi ve medya 
içerisinde çalışanların da buna tırnak içinde, ami-
yane tabirle, özür dileyerek “çanak tutması”dır. 
İnsanlar, şirketler ve kurumlar medya sektörünü 
kendisine hizmet etmesi gereken kuruluşlar 
olarak görmekte, dolayısı ile yeterli ehemmiyeti 
ve değeri vermemekte. Aslında diğer bütün 
sorunların en temel sebebi de bu bakış açısından 
kaynaklanmakta. Ekonomik sıkıntılar, yetişmiş 
eleman sıkıntısı, hammadde ve kurumsal öde-
melerden doğan sıkıntılar… Sorunların çözümü 
ise, medya sektörünün tek yumruk haline gelip, 
yitirdiği önemini tekraren tırnaklarıyla kazıya 
kazıya almasıdır. Bu vesile ile diğer sorunlar da 
zamanla otomatik olarak çözüme kavuşmaya 
başlayacaktır. 

Bir gazeteci veya yazar olmak için ne tür 
çalışmalar yapılmalı? Ya da hangi vasıflara 
sahip olunmalı? 

Öncelikle, vatandaşlarımızın şunu kabul 
etmesi gerekir ki, her insan her mesleği yapabilir 
diye bir kaide yok! Hayatıma şiar edindiğim bir 
söz, Osmanlı’da medreselerde tahtanın üstünde 
yazan bir söz: “Bu sınıfta hiçbir balığa uçma, hiç-
bir kuşa da yüzme öğretilmez!” Hasılı, her insanın 
farklı meziyetleri, yetenekleri vardır ve insan as-

ESAT ERGENER

lında ilk etapta bunları keşfetmelidir. Eğer gazete-
cilik ile ilgili bir meziyeti yoksa, sadece çok sevdiği 
için veya baba mesleği diye veya prestijinden ve 
şartlarından kaynaklı gazeteci olmak istiyorsa, en 
başta kendisine ihanet eder. Gazeteci olabilmek 
için öncelikle objektif olabilmek ve eleştiriye açık 
olabilmeli insan. Akabinde, kendini geliştirmek 
için çaba göstermeli ve boynuzun kulağı geçmesi-
ne müsaade etmelidir. Doğru ve güvenilir haber-
den vazgeçmemeli, vatandaşlarımızın güvenini 
hiçbir zaman boşa çıkarmamalıdır. 

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı getirmek 
nasıl bir duygu? 

Her insan en nihayetinde nefis taşıyor. Ve 
insanoğlu taltif edilmeyi her zaman sever. Bir 
noktadan sonra da nefis insana bu noktadan yak-
laşır. Şahsi kanaatim, ilk defa medyada duyulacak 
bir olayı paylaşmak her gazetecinin isteyeceği bir 
durum. Ancak bu kişilerin veya kurumların özel 
hayatlarına saldırı şeklinde olacaksa veya yalan, 
gerçeği yansıtmayacak bir durum ise, bu durum-
dan koşarak kaçarım. 

Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Günümüzde sizi ve kurumunuzu takip eden 
insanlar ikiye ayrılıyor: Haberleri sizin dilinizden 
duymak, sizi eleştirecek materyalleri ele geçir-
mek. Vermiş olduğumuz bilgileri birilerinin beğe-
nisini kazanmak veya birilerine cevap yetiştirme 
noktasında olmaması gerektiği kanaatindeyim. 
Yaptığımız için sonucunda kime faydası olacağını 
düşünerek yapmalıyız. Eğer yapılan bilgilendir-
menin kimseye bir faydası yoksa, o bilgilendir-
meyi yapmaya gerek yok kanaatindeyim. Hasılı, 
yapılacak olan haber veya programı önce iyi ni-
yetli olup olmadığına göre değerlendirir, akabinde 
kime faydası olacağına bakarım. Eğer bir sıkıntı 
yoksa da, ilgili ve gerekli her şeyi yapar, gerekli 
ve ilgili her kurum ve kuruluşa bilgi veririm. Ki 
verilen emeğin bir karşılığı olmuş olsun.

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını nasıl 
değerlendirirsiniz? 

“Değişmeyen tek şey değişimdir” motto-
su pek tabii gazetecilik ve medya açısından da 
kullanılabilir. Medya sektörü ise, kendi bünyesinde 
olan değişikliklere ayak uydurmaya çalışıyor. Bu 
aşikâr. Buradaki asıl temel sıkıntı, dijital medyaya 
direkt geçiş yapan kurum ve kuruluşlar ile ilgili 
bir düzenlemenin olmaması. Dolayısıyla, mantar 
gibi türeyen bir dijital gazetecilik ortaya çıkmak-
ta. Denetimi olmayan, vergi yükü olmayan ve 
birkaç kişi ile herkesi etkileyebilmek için türlü 
yalan – dolana tenezzül eden bir yapı gün geçtikçe 
oluşuyor. Aslen bu durumun devamı ileride çok 
büyük sıkıntılara yol açabilir. Değişime illaki ayak 
uydurmalıyız. Ancak bunu her zaman yaptığımız 
gibi doğru bir şekilde yapmalıyız. Birilerinin hakkı-
na girerek, üstüne basarak yapılan işlerin sahibine 
etkisi de illaki olacaktır. En nihayetinde; “Ayarını 
bozduğun kantar, gün gelir seni de tartar!”

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme gibi 
bir görevinin olduğunu düşünür müsünüz? 
Bu açıdan bakılınca Konya ve Türkiye’deki 
medya sektörü ve kalemleri millilik 
konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Halkı bilgilendirme ve yönlendirme nokta-
sında, ülkemiz basınına lokal ve ulusal olarak 
bakılması gerektiğini düşünenlerdenim. Lokal 
olarak haberlerin yalan yapılması hemen hemen 
hiç olmamakta. Haberlerin farklı açılardan ele 
alınması durumu illaki olmakta. Bu durum da as-
lında Konya yerel basının renkliliğini göstermekte. 
Çünkü, farklı açılardan ele alınan haberlerde, as-
lında her bakış açısının kendine göre doğru olduğu 
ve manipülasyon bir gibi niyetin olmadığı, yalnızca 
ve yalnızca yaşanılan yer ile ilgili iyinin, doğrunun, 
güzelin ve faydalının düşünülmesinden kaynaklı 
farklı görüşlerin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. 
Ulusal çapta medyaya bakacak olursak da, kirli bir 
medyanın olduğunu söylemekten çekinmemeliyiz. 
Gözümüzün önünde, amiyane tabir ile kabak gibi 
aşikar olan olaylarla ilgili dahi, halkı yönlendirme-
ye çalışan gazetecilerin (!) sayısı azımsanmayacak 
kadar çok. Bunun çözümü ise, vatandaşlarımızın 
bu gazetecilere yüz vermemesi olacaktır. Ki bu 
durumu da yakın gelecekte hemen çözümlenebi-
lecek bir durum olarak göremeyiz. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını kısaca 
anlatabilir misiniz?

Yaklaşık 15 yıldır bu sektörün içerisindeyim. 
Ve hemen hemen her sektöründe ve kade-
mesinde çalıştım. Bu süreçte unutamadığım 
belki onlarca olay yaşanmıştır. İlk programların 
verdiği heyecanlar, bacakların titremesi, yapılan 
haberden veya yazılan yazıdan dolayı size gelen 
teşekkür, tebrik veya eleştiri telefonları… Yüz-
lerce olay sığdırmışımdır belki de. Ancak unutul-
mayacak olaydan ziyade asla unutmamam gere-
ken bir düstur olduğunun farkındayım. Asla ve 
asla doğruluktan ve dürüstlükten vazgeçmemek. 
Verdiğim sözü tutmak. En nihayetinde hepimiz 
faniyiz, şahıslarımız değil yaptığımız işler hatır-
lanacak ve bilinecektir. Bir de kendimi sürekli 
geliştirmeye çalışıyorum. Yaptığım programları 
peyderpey izler, yazdığım yazıları aralıklarla 
okurum. Ki kendi hatalarımı görebileyim, onları 
bir daha yapmamaya gayret edeyim. 

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Kendi prensipleri olmalı/olsun. Doğruluk ve 
dürüstlük, sözünün eri olmak, güleryüzlü olmak 
ve iyi niyeti asla ve asla kaybetmemek bunların 
başında gelmeli. Birilerini yargılamayı, küçüm-
semeyi, kötülemeyi hiçbir zaman düşünmemeli, 
buna zorlandığı durumlarda ise o ortamdan 
kaçmayı orada durmaya tercih etmeli. Bir şey 
unutulmamalı ki, gömleğin ilk düğmesi doğru 
iliklenirse, sonuna kadar doğru olur düğmeler. 
Mesleğe nasıl başlarsa yeni arkadaşlarımız, 
ömürlerinin sonuna kadar, kısmi değişiklikler 
olsa da, ekseri olarak başladıkları gibi gide-
ceklerdir. Dolayısı ile, kendilerine başlangıçta 
zor gelecek alışkanlıkları dahi edinebilmek için 
azami gayret sarfetmeliler. Ki ilerleyen yıllarda 
sıkıntı çekmesinler.

Eklemek istedikleriniz var mı? 
2022 yılının başta şehrimize, ülkemize ve 

tüm İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini 
temenni ediyorum. Doğru, dürüst insanların ve 
gazetecilerin ellerinden geldiğince aynı yolda 
devam etmeye gayret etmeleri için her daim 
dua ediyorum. Ülküsü, mefkuresi, ilkesi olan 
kardeşlerimizin sayısı inşallah gün geçtikçe çok 
daha artar. ki geleceğimizi çok daha güzel şekil-
de inşa edebiliriz. Bu güzel sayfalarda bizlere de 
yer verdiği için Yenigün gazetemize de hassaten 
teşekkür ediyorum. 
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Basın sektörünün sorunlarının çözümü için birlik ve beraberliğe dikkat çeken Kanal 42 Genel 
Müdürü Esat Ergener, “Sorunların çözümü ise, medya sektörünün tek yumruk haline gelip, 

yitirdiği önemini tekraren tırnaklarıyla kazıya kazıya almasıdır” dedi

TEK YUMRUK OLURSAK 
SORUNLAR ÇÖZÜLÜR

Kanal 42 Genel Müdürü Esat Ergener, 
gazeteciliğe dair önemli açıklamalar 
yaptı. Basın hayatına üniversite yılların-

da radyo programcılığı ve köşe yazarlığı yaparak 
giriş yaptığını belirten Ergener, 2014 yılında 
girdiği Kanal 42’de çeşitli görevlerde bulunması-
nın ardından şuan televizyonun Genel Müdürlüğü 
görevini sürdürdüğünü söyledi. Gazeteciliğin 
önemli bir meslek olduğuna işaret eden Ergener, 
basının sorunlarının çözümü için ise birlik olmak 
gerektiğini savundu. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
M. Esat Ergener. 1985 Konya doğumlu. İlk, 

orta ve lise eğitimini Konya’da tamamladım. Üni-
versite eğitimim biraz karışık işin aslı. Cumhuriyet 
Üniversitesi Diş Hekimliği fakültesinde başladım 
tahsilime. 4. sınıfın ikinci döneminde teşhisi 
konulan bir genetik rahatsızlıktan ötürü Marmara 
Üniversitesine geçmek zorunda kaldım. Ve Diş 
Hekimliğinden mezun oldum. Ancak genetik ra-
hatsızlığımın kalbime ciddi etki etmesinden ötürü 
mesleğimi sadece 11 ay icra edebildim. Bundan 
ötürü ikinci bir üniversite olarak Selçuk Üniver-
sitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı’nı kazandım ve bu 
bölümü bitirdim. Daha sonra Anadolu Üniversitesi 
Adalet bölümünü bitirdim. Akademik seviyede 
İngilizce bilmekteyim. Orta seviyede ise İspanyol-
ca ve Arapça biliyorum. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Sivas’taki üniversite yıllarımda radyo prog-

ramcılığı ve gazetelerde, dergilerde köşe yazıları 
yazarak bu mesleğe giriş yaptım. Konya’ya kesin 
dönüş yaptıktan sonra ise yine radyo programları 
ve köşe yazıları yazmaya devam ettim. 2014 yı-
lında ise Kanal 42’de program yapmaya başladım. 
O dönemden beri hem radyo, hem televizyon, 
hem de gazetelerde çeşitli işler yapmaya gayret 
ediyorum. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Haber alma, geçmişten günümüze kadar 
önemini arttırarak devam ettiren bir olgu. Ulaklar 
ve güvercinler ile başlayan bu süreç, şiirler, atış-
malar, ceylan derisi üzerinden yapılan yazışmalar 
gibi çeşitli şekillerden değişim göstererek günü-
müz medyası oluşmuş vaziyette. Gazetecilikte her 
zaman doğru ve hızlı haber önemli olmuş olup, 
haberlerin doğruluğu ve hızlılığına göre savaşlar 
kazanılmış, canlar kurtarılmış ve belki de ülkeler 
sağ kalabilmiş. Hâsılı, gereği yerine getirilerek ya-
pılacak olan gazetecilik mesleği, aslında hava gibi, 
su gibi ihtiyaç olan ve önemini asla yitirmeyecek 
bir meslektir. Şeklen illaki değişkenlik gösterecek-
tir ama önem olarak kendinden bir şey kaybede-
ceğini düşünüyorum, aksine her geçen yıl daha 
da önemini arttıracağını düşünüyorum. 

Gazetecilik anlamında ne tür çalışmalar 
yaptınız? Hangi kurum ve kademelerde 
görevlerde bulundunuz?

Türkiye genelinde 3 ilde gazetecilik mesleğini 
yaptım. Sivas’ta Radyo Hilal’de radyo programcı-
lığı, yerel birkaç gazetede köşe yazarlığı yaptım. 
Ulusal ve uluslararası dergilerde makalelerim 
yayınlandı ve yayınlanmaya devam etmekte. Kon-
ya’da ise kanal 42’de Genel Müdürlük görevim 
devam etmekle birlikte, Konya Gazeteciler Cemi-
yeti Yönetim Kurulu üyesiyim. Ayrıca ulusal çapta 
yayın yapan dergilerde hem akademik hem de 
güncel konularla ilgili yazılarım devam etmekte.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
İnsanların en temel ihtiyaçlarından biri olan 

haber almayı yapabildiğim ve bunu yapan bir 
kurumun başında olduğum için öncelikle çok 
mutluyum ve gururluyum. Bunun yanı sıra, Kon-
ya’da ve Türkiye’de biz bazı şeyler göstermeye ça-
lışmaktayız. Öncelikle, Konya’dan da ulusal çapta 

yayın yapılabileceğini göstermeye çalışıyoruz. 
Sonrasında, doğru, dürüst, hızlı ve güvenilir haber 
yaparak da, birilerinin peşkeşlerine, tehditlerine 
aldırış etmeden de başarılı olunabileceğini gös-
termeye çalışıyoruz. Halkımızın hem kurumuma, 
hem de şahsıma ve çalışanlarıma gösterdiği 
teveccüh ile de bunu bir noktada başardığımızı 
görmek beni ziyadesiyle memnun etmekte. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Şahsi kanaatim, medya sektörünün en 
önemli sorunu; değerinin bilinmemesi ve medya 
içerisinde çalışanların da buna tırnak içinde, ami-
yane tabirle, özür dileyerek “çanak tutması”dır. 
İnsanlar, şirketler ve kurumlar medya sektörünü 
kendisine hizmet etmesi gereken kuruluşlar 
olarak görmekte, dolayısı ile yeterli ehemmiyeti 
ve değeri vermemekte. Aslında diğer bütün 
sorunların en temel sebebi de bu bakış açısından 
kaynaklanmakta. Ekonomik sıkıntılar, yetişmiş 
eleman sıkıntısı, hammadde ve kurumsal öde-
melerden doğan sıkıntılar… Sorunların çözümü 
ise, medya sektörünün tek yumruk haline gelip, 
yitirdiği önemini tekraren tırnaklarıyla kazıya 
kazıya almasıdır. Bu vesile ile diğer sorunlar da 
zamanla otomatik olarak çözüme kavuşmaya 
başlayacaktır. 

Bir gazeteci veya yazar olmak için ne tür 
çalışmalar yapılmalı? Ya da hangi vasıflara 
sahip olunmalı? 

Öncelikle, vatandaşlarımızın şunu kabul 
etmesi gerekir ki, her insan her mesleği yapabilir 
diye bir kaide yok! Hayatıma şiar edindiğim bir 
söz, Osmanlı’da medreselerde tahtanın üstünde 
yazan bir söz: “Bu sınıfta hiçbir balığa uçma, hiç-
bir kuşa da yüzme öğretilmez!” Hasılı, her insanın 
farklı meziyetleri, yetenekleri vardır ve insan as-

ESAT ERGENER

lında ilk etapta bunları keşfetmelidir. Eğer gazete-
cilik ile ilgili bir meziyeti yoksa, sadece çok sevdiği 
için veya baba mesleği diye veya prestijinden ve 
şartlarından kaynaklı gazeteci olmak istiyorsa, en 
başta kendisine ihanet eder. Gazeteci olabilmek 
için öncelikle objektif olabilmek ve eleştiriye açık 
olabilmeli insan. Akabinde, kendini geliştirmek 
için çaba göstermeli ve boynuzun kulağı geçmesi-
ne müsaade etmelidir. Doğru ve güvenilir haber-
den vazgeçmemeli, vatandaşlarımızın güvenini 
hiçbir zaman boşa çıkarmamalıdır. 

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı getirmek 
nasıl bir duygu? 

Her insan en nihayetinde nefis taşıyor. Ve 
insanoğlu taltif edilmeyi her zaman sever. Bir 
noktadan sonra da nefis insana bu noktadan yak-
laşır. Şahsi kanaatim, ilk defa medyada duyulacak 
bir olayı paylaşmak her gazetecinin isteyeceği bir 
durum. Ancak bu kişilerin veya kurumların özel 
hayatlarına saldırı şeklinde olacaksa veya yalan, 
gerçeği yansıtmayacak bir durum ise, bu durum-
dan koşarak kaçarım. 

Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Günümüzde sizi ve kurumunuzu takip eden 
insanlar ikiye ayrılıyor: Haberleri sizin dilinizden 
duymak, sizi eleştirecek materyalleri ele geçir-
mek. Vermiş olduğumuz bilgileri birilerinin beğe-
nisini kazanmak veya birilerine cevap yetiştirme 
noktasında olmaması gerektiği kanaatindeyim. 
Yaptığımız için sonucunda kime faydası olacağını 
düşünerek yapmalıyız. Eğer yapılan bilgilendir-
menin kimseye bir faydası yoksa, o bilgilendir-
meyi yapmaya gerek yok kanaatindeyim. Hasılı, 
yapılacak olan haber veya programı önce iyi ni-
yetli olup olmadığına göre değerlendirir, akabinde 
kime faydası olacağına bakarım. Eğer bir sıkıntı 
yoksa da, ilgili ve gerekli her şeyi yapar, gerekli 
ve ilgili her kurum ve kuruluşa bilgi veririm. Ki 
verilen emeğin bir karşılığı olmuş olsun.

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını nasıl 
değerlendirirsiniz? 

“Değişmeyen tek şey değişimdir” motto-
su pek tabii gazetecilik ve medya açısından da 
kullanılabilir. Medya sektörü ise, kendi bünyesinde 
olan değişikliklere ayak uydurmaya çalışıyor. Bu 
aşikâr. Buradaki asıl temel sıkıntı, dijital medyaya 
direkt geçiş yapan kurum ve kuruluşlar ile ilgili 
bir düzenlemenin olmaması. Dolayısıyla, mantar 
gibi türeyen bir dijital gazetecilik ortaya çıkmak-
ta. Denetimi olmayan, vergi yükü olmayan ve 
birkaç kişi ile herkesi etkileyebilmek için türlü 
yalan – dolana tenezzül eden bir yapı gün geçtikçe 
oluşuyor. Aslen bu durumun devamı ileride çok 
büyük sıkıntılara yol açabilir. Değişime illaki ayak 
uydurmalıyız. Ancak bunu her zaman yaptığımız 
gibi doğru bir şekilde yapmalıyız. Birilerinin hakkı-
na girerek, üstüne basarak yapılan işlerin sahibine 
etkisi de illaki olacaktır. En nihayetinde; “Ayarını 
bozduğun kantar, gün gelir seni de tartar!”

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme gibi 
bir görevinin olduğunu düşünür müsünüz? 
Bu açıdan bakılınca Konya ve Türkiye’deki 
medya sektörü ve kalemleri millilik 
konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Halkı bilgilendirme ve yönlendirme nokta-
sında, ülkemiz basınına lokal ve ulusal olarak 
bakılması gerektiğini düşünenlerdenim. Lokal 
olarak haberlerin yalan yapılması hemen hemen 
hiç olmamakta. Haberlerin farklı açılardan ele 
alınması durumu illaki olmakta. Bu durum da as-
lında Konya yerel basının renkliliğini göstermekte. 
Çünkü, farklı açılardan ele alınan haberlerde, as-
lında her bakış açısının kendine göre doğru olduğu 
ve manipülasyon bir gibi niyetin olmadığı, yalnızca 
ve yalnızca yaşanılan yer ile ilgili iyinin, doğrunun, 
güzelin ve faydalının düşünülmesinden kaynaklı 
farklı görüşlerin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. 
Ulusal çapta medyaya bakacak olursak da, kirli bir 
medyanın olduğunu söylemekten çekinmemeliyiz. 
Gözümüzün önünde, amiyane tabir ile kabak gibi 
aşikar olan olaylarla ilgili dahi, halkı yönlendirme-
ye çalışan gazetecilerin (!) sayısı azımsanmayacak 
kadar çok. Bunun çözümü ise, vatandaşlarımızın 
bu gazetecilere yüz vermemesi olacaktır. Ki bu 
durumu da yakın gelecekte hemen çözümlenebi-
lecek bir durum olarak göremeyiz. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını kısaca 
anlatabilir misiniz?

Yaklaşık 15 yıldır bu sektörün içerisindeyim. 
Ve hemen hemen her sektöründe ve kade-
mesinde çalıştım. Bu süreçte unutamadığım 
belki onlarca olay yaşanmıştır. İlk programların 
verdiği heyecanlar, bacakların titremesi, yapılan 
haberden veya yazılan yazıdan dolayı size gelen 
teşekkür, tebrik veya eleştiri telefonları… Yüz-
lerce olay sığdırmışımdır belki de. Ancak unutul-
mayacak olaydan ziyade asla unutmamam gere-
ken bir düstur olduğunun farkındayım. Asla ve 
asla doğruluktan ve dürüstlükten vazgeçmemek. 
Verdiğim sözü tutmak. En nihayetinde hepimiz 
faniyiz, şahıslarımız değil yaptığımız işler hatır-
lanacak ve bilinecektir. Bir de kendimi sürekli 
geliştirmeye çalışıyorum. Yaptığım programları 
peyderpey izler, yazdığım yazıları aralıklarla 
okurum. Ki kendi hatalarımı görebileyim, onları 
bir daha yapmamaya gayret edeyim. 

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Kendi prensipleri olmalı/olsun. Doğruluk ve 
dürüstlük, sözünün eri olmak, güleryüzlü olmak 
ve iyi niyeti asla ve asla kaybetmemek bunların 
başında gelmeli. Birilerini yargılamayı, küçüm-
semeyi, kötülemeyi hiçbir zaman düşünmemeli, 
buna zorlandığı durumlarda ise o ortamdan 
kaçmayı orada durmaya tercih etmeli. Bir şey 
unutulmamalı ki, gömleğin ilk düğmesi doğru 
iliklenirse, sonuna kadar doğru olur düğmeler. 
Mesleğe nasıl başlarsa yeni arkadaşlarımız, 
ömürlerinin sonuna kadar, kısmi değişiklikler 
olsa da, ekseri olarak başladıkları gibi gide-
ceklerdir. Dolayısı ile, kendilerine başlangıçta 
zor gelecek alışkanlıkları dahi edinebilmek için 
azami gayret sarfetmeliler. Ki ilerleyen yıllarda 
sıkıntı çekmesinler.

Eklemek istedikleriniz var mı? 
2022 yılının başta şehrimize, ülkemize ve 

tüm İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini 
temenni ediyorum. Doğru, dürüst insanların ve 
gazetecilerin ellerinden geldiğince aynı yolda 
devam etmeye gayret etmeleri için her daim 
dua ediyorum. Ülküsü, mefkuresi, ilkesi olan 
kardeşlerimizin sayısı inşallah gün geçtikçe çok 
daha artar. ki geleceğimizi çok daha güzel şekil-
de inşa edebiliriz. Bu güzel sayfalarda bizlere de 
yer verdiği için Yenigün gazetemize de hassaten 
teşekkür ediyorum. 
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Konya basının emektarlarından 
Hüseyin Menekşe, mesleğe nasıl 
başladığını, mesleki tecrübeleri-

ni, gazetecilik mesleğinin geleceğine iliş-
kin açıklamalarda bulundu. Gazeteciliğin 
gönül işi, onur işi, karakter işi olduğuna 
dikkat çeken Gazeteci Hüseyin Menekşe 
ile gazetecilik üzerine keyifli bir röportaj 
gerçekleştirdik. Gazetecilik mesleği ile 
ilgili görüşlerini anlatan Menekşe, “ Ga-
zeteciliğin zor  meslek olduğunu söyleye-
bilirim. Gecemizin gündüzümüze karıştığı 
birçok zamanların olduğunu söylemek 
mümkün. Bu mesleğe başladıysanız şunu 
unutmamak gerek; Bazen ailenizi bile gör-
meye onlarla ilgilenmeye fırsat bulamaya-
biliyorsunuz” dedi. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

Konya Meram doğumlu olup 30 yaşın-
dayım. Karatay Ticaret Meslek Lisesi’nden 
mezun olduktan sonra 3 yıl üniversite 
sınavlarına hazırlandım. 3. Sınavda yeterli 
puan alarak Mehmet Akif Ersoy Üniversi-
tesi Grafik Tasarım Bölümüne yerleştim. 
Mezuniyetimin ardından 1 sene civarında 
bölümüm ile alakalı olarak ajanslarda 
çalıştım. Aynı zamanda okul sürecinde de 
ticaretle uğraştım. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Üniversiteden mezun olduktan sonra 
mesleğim ile alakalı olarak iş arayışı-

na girdim. Konya Yenigün Gazetesi’ne 
grafiker olarak başvuru yapmaya geldi-
ğimde Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan ile görüşme yaptık. Kendisi grafiker 
elemana ihtiyaç olmadığını ancak beni 
gazeteciliğe yönlendirebileceğini söyledi. 
Benimde uzaktan da olsa takip ettiğim ve 
ilgi duyduğum bir meslekti gazetecilik. Bu 
meslekle ilgili teklifi duyduğum an mutlu 
oldum ve büyük bir heyecan ile gazetecilik 
serüvenim Konya Yenigün Gazetesinde 
başlamış oldu. Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’a teşek-
kürlerimi iletiyorum. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazeteci Hüseyin Menekşe, “Gazetecilik gönül işidir, onur işidir, karakter işidir.  Bu 
zamanda ne kadar zor olsa da mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu mesleğe başladıysanız 

şunu unutmamak gerek; Bazen ailenizi bile görmeye onlarla ilgilenmeye fırsat 
bulamayabiliyorsunuz” dedi

GAZETECILIK GÖNÜL IŞIDIR, 
ONUR IŞIDIR, KARAKTER IŞIDIR

HÜSEYİN MENEKŞE

Zor bir meslek olduğunu söyleyebilirim. 
Gecemizin gündüzümüze karıştığı birçok 
zamanların olduğunu söylemek mümkün. 
Bu mesleğe başladıysanız şunu unutmamak 
gerek; Bazen ailenizi bile görmeye onlarla 
ilgilenmeye fırsat bulamayabiliyorsunuz. 
Mesleğe ilk başladığım an Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürümün bana şu şekilde bir sözü 
olmuştu; “Bu meslek seni açta bırakmaz 
fakat zenginden yapmaz. Günü gelir aileni 
bile unutabilirsin bu meslekte” demişti. 
Gerçekten de çok doğru söylemiş. Elbette 
hiçbir mesleğin kolay olduğunu söylemiyo-
rum ama bizim mesleğimiz 1 kat daha zor. 

Gazetecilik anlamında ne tür 
çalışmalar yaptınız? Hangi kurum ve 
kademelerde görevlerde bulundunuz?

Gazetecilik mesleğini icra ederken ta-
rafsız ve doğru olmayı ilke edindim. Birçok 
kurum, kuruluş ve vatandaşlar ile yapmış 
olduğum röportajlarda her zaman için 
söyleneni ve doğru olanı paylaştım. 2016 
yılında başlamış olduğum Yenigün Gazete-
si’ndeki görevimden 2018 yılının sonlarına 
doğru ayrıldım. Yaklaşık olarak 3 senedir 
de Yeni Meram Gazetesinde gazetecilik 
görevimi sürdürmekteyim. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz? 

Son zamanlarda gazete okuma oran-
larının azalması ile birlikte gazetelerin 
tirajları gerilemişti ancak ne yazık ki buna 
bir de salgın eklendi. Koronavirüs salgı-
nı ile birlikte kelimenin tam anlamıyla 
sektör büyük yara aldı. Basılı gazetelerin 
tiraj gelirleri yüzde 60 ile yüzde 80’lere 
varan oranlarda geriledi. Özellikle de yerel 
basının ilan ve reklam gelirleri, salgın ile 
birlikte kelimenin tam anlamıyla durma 
noktasına geldi. Bu süreçte firmalar rek-
lamları tamamen durdururken, Basın İlan 
Kurumu üzerinden alınan resmi ilanlar da, 
icra ve ihale ilanlarının yayınlanmaması 
sonucu yüzde 70’lara varan oranlarda 
azaldı. 

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını 
nasıl değerlendirirsiniz? 

Yazılı basındaki tiraj kaybının engel-
lenememesiyle birlikte, internet haber-
ciliğinin yaygınlaşarak gazetelerin yerine 
alacağı endişesi her geçen gün elbette 
artıyor. Ancak ben internet ve sosyal 
medyanın, yazılı basının yerini alacağını 
tahmin etmiyorum. 

Televizyon çıktığında nasıl ki radyo-
lar bitmediyse, internet haberciliği de 
gazeteleri ve televizyonları tamamen 
ortadan kaldıramaz. Birçok gazete reklam 

geliri ve maliyetler nedeniyle dijital yayına 
geçmekte. Ancak sayısı azalsa da gazete-
lerin de içeriklerini zenginleştirerek dijital 
yayınlara rakip olmaya devam edeceğini 
düşünüyorum. Kâğıt gazetenin kendine 
has müşterisi olmaya devam eder. Kâğıt 
gazetelerin tabiattaki kâğıt kaynakları 
bitene kadar yayına devam etmesi sürpriz 
olmaz. 

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz? 

Mesleğe girecek olan genç arkadaşlara 
tavsiyem bu mesleği zorluğu ile kabul-
lenmeleri olur. Baştan bunları göze almak 
gerekir ve bu işi severek yapmaları lazım. 
Gazeteciliğin bir karakter işi olduğunu da 
kendilerine hatırlatmak isterim. 

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Gazetecilik gönül işidir, onur işidir, 

karakter işidir.  Bu zamanda ne kadar 
zor olsa da mücadelemizi sürdürüyoruz. 
İnşallah “Basın Öne Eğilmez” Tüm mes-
lektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Gününü kutlar, görevlerinde başarılar 
dilerim. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
nedeniyle de böyle güzel bir çalışmaya 
imza attıkları için ben Yenigün Gazetesi 
ailesine en kalbi duygularımla şükranları-
mı sunuyorum. 
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Konya basının emektarlarından 
Hüseyin Menekşe, mesleğe nasıl 
başladığını, mesleki tecrübeleri-

ni, gazetecilik mesleğinin geleceğine iliş-
kin açıklamalarda bulundu. Gazeteciliğin 
gönül işi, onur işi, karakter işi olduğuna 
dikkat çeken Gazeteci Hüseyin Menekşe 
ile gazetecilik üzerine keyifli bir röportaj 
gerçekleştirdik. Gazetecilik mesleği ile 
ilgili görüşlerini anlatan Menekşe, “ Ga-
zeteciliğin zor  meslek olduğunu söyleye-
bilirim. Gecemizin gündüzümüze karıştığı 
birçok zamanların olduğunu söylemek 
mümkün. Bu mesleğe başladıysanız şunu 
unutmamak gerek; Bazen ailenizi bile gör-
meye onlarla ilgilenmeye fırsat bulamaya-
biliyorsunuz” dedi. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

Konya Meram doğumlu olup 30 yaşın-
dayım. Karatay Ticaret Meslek Lisesi’nden 
mezun olduktan sonra 3 yıl üniversite 
sınavlarına hazırlandım. 3. Sınavda yeterli 
puan alarak Mehmet Akif Ersoy Üniversi-
tesi Grafik Tasarım Bölümüne yerleştim. 
Mezuniyetimin ardından 1 sene civarında 
bölümüm ile alakalı olarak ajanslarda 
çalıştım. Aynı zamanda okul sürecinde de 
ticaretle uğraştım. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Üniversiteden mezun olduktan sonra 
mesleğim ile alakalı olarak iş arayışı-

na girdim. Konya Yenigün Gazetesi’ne 
grafiker olarak başvuru yapmaya geldi-
ğimde Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan ile görüşme yaptık. Kendisi grafiker 
elemana ihtiyaç olmadığını ancak beni 
gazeteciliğe yönlendirebileceğini söyledi. 
Benimde uzaktan da olsa takip ettiğim ve 
ilgi duyduğum bir meslekti gazetecilik. Bu 
meslekle ilgili teklifi duyduğum an mutlu 
oldum ve büyük bir heyecan ile gazetecilik 
serüvenim Konya Yenigün Gazetesinde 
başlamış oldu. Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’a teşek-
kürlerimi iletiyorum. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazeteci Hüseyin Menekşe, “Gazetecilik gönül işidir, onur işidir, karakter işidir.  Bu 
zamanda ne kadar zor olsa da mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu mesleğe başladıysanız 

şunu unutmamak gerek; Bazen ailenizi bile görmeye onlarla ilgilenmeye fırsat 
bulamayabiliyorsunuz” dedi

GAZETECILIK GÖNÜL IŞIDIR, 
ONUR IŞIDIR, KARAKTER IŞIDIR

HÜSEYİN MENEKŞE

Zor bir meslek olduğunu söyleyebilirim. 
Gecemizin gündüzümüze karıştığı birçok 
zamanların olduğunu söylemek mümkün. 
Bu mesleğe başladıysanız şunu unutmamak 
gerek; Bazen ailenizi bile görmeye onlarla 
ilgilenmeye fırsat bulamayabiliyorsunuz. 
Mesleğe ilk başladığım an Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürümün bana şu şekilde bir sözü 
olmuştu; “Bu meslek seni açta bırakmaz 
fakat zenginden yapmaz. Günü gelir aileni 
bile unutabilirsin bu meslekte” demişti. 
Gerçekten de çok doğru söylemiş. Elbette 
hiçbir mesleğin kolay olduğunu söylemiyo-
rum ama bizim mesleğimiz 1 kat daha zor. 

Gazetecilik anlamında ne tür 
çalışmalar yaptınız? Hangi kurum ve 
kademelerde görevlerde bulundunuz?

Gazetecilik mesleğini icra ederken ta-
rafsız ve doğru olmayı ilke edindim. Birçok 
kurum, kuruluş ve vatandaşlar ile yapmış 
olduğum röportajlarda her zaman için 
söyleneni ve doğru olanı paylaştım. 2016 
yılında başlamış olduğum Yenigün Gazete-
si’ndeki görevimden 2018 yılının sonlarına 
doğru ayrıldım. Yaklaşık olarak 3 senedir 
de Yeni Meram Gazetesinde gazetecilik 
görevimi sürdürmekteyim. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz? 

Son zamanlarda gazete okuma oran-
larının azalması ile birlikte gazetelerin 
tirajları gerilemişti ancak ne yazık ki buna 
bir de salgın eklendi. Koronavirüs salgı-
nı ile birlikte kelimenin tam anlamıyla 
sektör büyük yara aldı. Basılı gazetelerin 
tiraj gelirleri yüzde 60 ile yüzde 80’lere 
varan oranlarda geriledi. Özellikle de yerel 
basının ilan ve reklam gelirleri, salgın ile 
birlikte kelimenin tam anlamıyla durma 
noktasına geldi. Bu süreçte firmalar rek-
lamları tamamen durdururken, Basın İlan 
Kurumu üzerinden alınan resmi ilanlar da, 
icra ve ihale ilanlarının yayınlanmaması 
sonucu yüzde 70’lara varan oranlarda 
azaldı. 

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını 
nasıl değerlendirirsiniz? 

Yazılı basındaki tiraj kaybının engel-
lenememesiyle birlikte, internet haber-
ciliğinin yaygınlaşarak gazetelerin yerine 
alacağı endişesi her geçen gün elbette 
artıyor. Ancak ben internet ve sosyal 
medyanın, yazılı basının yerini alacağını 
tahmin etmiyorum. 

Televizyon çıktığında nasıl ki radyo-
lar bitmediyse, internet haberciliği de 
gazeteleri ve televizyonları tamamen 
ortadan kaldıramaz. Birçok gazete reklam 

geliri ve maliyetler nedeniyle dijital yayına 
geçmekte. Ancak sayısı azalsa da gazete-
lerin de içeriklerini zenginleştirerek dijital 
yayınlara rakip olmaya devam edeceğini 
düşünüyorum. Kâğıt gazetenin kendine 
has müşterisi olmaya devam eder. Kâğıt 
gazetelerin tabiattaki kâğıt kaynakları 
bitene kadar yayına devam etmesi sürpriz 
olmaz. 

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz? 

Mesleğe girecek olan genç arkadaşlara 
tavsiyem bu mesleği zorluğu ile kabul-
lenmeleri olur. Baştan bunları göze almak 
gerekir ve bu işi severek yapmaları lazım. 
Gazeteciliğin bir karakter işi olduğunu da 
kendilerine hatırlatmak isterim. 

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Gazetecilik gönül işidir, onur işidir, 

karakter işidir.  Bu zamanda ne kadar 
zor olsa da mücadelemizi sürdürüyoruz. 
İnşallah “Basın Öne Eğilmez” Tüm mes-
lektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Gününü kutlar, görevlerinde başarılar 
dilerim. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
nedeniyle de böyle güzel bir çalışmaya 
imza attıkları için ben Yenigün Gazetesi 
ailesine en kalbi duygularımla şükranları-
mı sunuyorum. 
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Konya’nın tanınmış gazetecilerin-
den biri olan ve bugüne kadar 
spor alanı başta olmak üzere 

sayısız habere imza atan Muhabir Samet 
Aktaş, bizlere gazeteciliğin ilkelerinden 
bahsetti.  Bu mesleğin heyecanla yapılması 
gerektiğini ifade eden Aktaş, “Gazetecilik 
aslında bir meslekten öte gönül işidir. O 
yüzden bizlerde basın emekçileri olarak 
gönüllere hoş bir seda bırakabilmek için 
çalışıyoruz” dedi. Aktaş gazetecilik yapmak 
isteyenlerin çok okumasını, araştırmalar 
yapmasını, şehre ve ülkeye katkılar sunması 
gerektiğini ifade ediyor.  

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

Aslında insanın kendisini ifade edebil-
mesi kadar güzel bir şey yok. Hepimizin 
kendine göre bir duruşu ve hedefi vardır. 
Bende bu doğrultuda topluma faydalı bir 
insan olabilmeyi kendime amaç edindim 
ve halada öyle devam etmeye çalışıyorum. 
Ben 1992 doğumluyum. Konya’da doğdum 
büyüdüm. Namık Kemal İlkokulu’ndan 
sonra Cemil Keleşoğlu Anadolu Lisesi’nde 
okulumu bitirdim. Müzik dinlemeyi, film 
izlemeyi, kitap okumayı, fotoğraf çek-
meyi araştırmaya yapmayı ve yeni yerler 
keşfetmeyi çok severim. Bugüne kadar 
60’dan fazla il gezme görme fırsatım oldu. İç 
Anadolu başta olmak üzere, Ege, Akdeniz, 
Marmara, Doğu gibi alanlarda çeşitli iller 
gördüm. Burada kendimi övme gibi bir ama-
cım yok ama yeni yerler görmeyi, gezmeyi, 
tarihi ve kültürel yerleri keşfetmeyi kendime 
ilke edinmiş bir insanım. Geçmiş dönemde 
yapılmış ve bugüne kadar ayakta dimdik 
durabilen tarihi yapıtlar benim direk ilgi 
alanıma giriyor. İnsanlık tarihinden bugüne 
kadar birçok başyapıt yapılmış, milyonlarca 
insan yaşamıştır. Günümüzde hala geçmiş 
dönemin izleri araştırılıyor ve yeni eserler 
ortaya çıkarılıyor. 

“KENDİNİZİ İFADE ETMEKTEN 
ÇEKİNMEYİN”

Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı Dev-
leti ve Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihini 
hala okur ve araştırırım. Müzik konusuna 
değinecek olursak, kulağa hoş gelebilecek 
her müzikten dinlerim. Ülkemizin yetiştir-
diği gerçekten çok önemli sanatçılar var. 
Film konusuna değinecek olursak, gerçek 
hayattan sinema sektörüne uyarlanmış 
birçok önemli konu olduğunu düşünüyo-
rum. Hayata pozitif bakmaya çalışan bir 
insanım. Ülkemizin o kadar çok güzellikleri 
var ki, bunları saymakla bitiremeyiz. Bunun 

yanında teknolojik gelişmeleri de yakında takip 
ederim.  Teknoloji dünyası da gerçekten başka 
bir boyut…  Tabi futbolu da es geçemeyeceğim. 
Çocukluk döneminde Konyaspor alt yapısın-
da, lise zamanında ise Araplarspor’da futbol 
oynadım. Futbolda bana göre ayrı bir tutkudur. O 
yüzden spor dünyası da ilgi duyduğum alan-
lardan biridir. Kendimi ifade etmekten hiçbir 
zaman çekinmedim. O yüzden bu konuyla alakalı 
tavsiyem, hiçbir zaman kendinizi ifade etmekten 
çekinmeyin. Doğruluk ve dürüstlükten vazgeç-
meyin. Belli bir duruşunuz, karakteriniz olsun. 
Emin olun kazanan siz olursunuz.  

Gazetecilik mesleğine nasıl giriş yaptınız?
Hani derler ya işin mutfağından gelen 

biriyim diye. Aslında bende tam olarak böyle-
yim. Bu mesleğe giriş yapmam aslında benim 
çocukluğumdan beri ilgi duyduğum en önemli 
alanlardan biriydi. 13 yaşımdan beri basın sektö-
ründeyim. Eskiden Kontv, Koyunoğlu Müzesi’nin 
altında yer alıyordu, şimdiki binalarından önce… 
Çocukken Kontv’yi durduk yere ziyarete gittim 
ve benim basınla tanışmama neden oldu. Tabi 
bu ziyaret ve devamında televizyona sürekli gel-
git yapmam zamanla beni iş öğrenmeye itti. Lise 
zamanında da orada ki büyüklerimden habercilik 
noktasında yeni şeyler öğrenmeye başladım. 
Gerek teknolojinin o dönemlerde yavaş yavaş 
gelişmeye başlaması, yeni bilgisayarların piyasa 
sürülmesi, kamera ve fotoğrafçılık gibi alanların 
uzmanlaşmaya başlaması, benim lise dönemle-
rinde orada kalmama neden oldu. Hala görüştü-
ğüm saygı duyduğum büyüklerim vardır orada… 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik aslında bir meslekten öte gönül 
işidir. O yüzden bizlerde basın emekçileri olarak 
gönüllere hoş bir seda bırakabilmek için çalışıyo-
ruz. Gazetecilik yapmak yapabilmek bana göre 
kolay bir şey değil. Tabi her mesleğin bir zorluğu 
var ama gazetecilik gerçekten azim isteyen, 
emek gerektiren, canla başla koşturulması gere-
ken bir iştir. Bunun için azim lazım. Bizler ger-
çekten yağmur, çamur demeden piyasa da olan 
emek işçileriyiz. Yeri geliyor 40 derece sıcağın 
altında koşturuyoruz, yeri geliyor -10 derece de 
mücadele veriyoruz. Bizim tek bir amacımız var. 
Kamuoyunu olan bitenden haberdar etmek. Tabi 
bunun içinde objektif ilkelere göre hareket etmek 
lazım. Bu düsturu kendime amaç edinmiş bir 
insan olarak yıllardır bu alanda mücadele veriyo-
ruz. Bize her şeyden önce saygı duyulması lazım. 
Bu mesleğin bir ağırlığı ve onuru var. O yüzden 
onurumuzu hiçbir zaman ayaklar altına aldırma-
dım çok şükür. Neyse onu yazdım. Haberlerimde 
hep kaynak gösterdim. Köşe yazımlarımda ise 
kendi hür irademle düşüncelerimi aktardım. Sek-
törden bahsedecek olursak, basın olmadan hiç 

GAZETECİLİKTE 
İLKELERİN OLSUN 

Tanınmış gazetecilerden biri olan Samet Aktaş, mesleğin 
önemli ilkeleri olduğunu belirterek, “Gazetecilik gönül ve 
emek işidir. Bir gazeteci sürekli okumalı bununla beraber 

araştırma yapmalıdır. Tarihi ve kültürel konular başta 
olmak üzere genel olarak araştırma yapan, okuyan, bilgi 
paylaşımı yapan herkes medeniyete ışık tutabilir” dedi  

SAMET AKTAŞ

kimse bir şey öğrenemez. Biz bu ülkenin temel 
taşlarından biriyiz. Aslında toplumsal bir hizmet 
sağlıyoruz. Bunun kıymetinin bilinmesi gerek…

Gazetecilik anlamında ne tür çalışmalar 
yaptınız? 

Bugüne kadar gerçekten birçok sayısız 
habere imza attım. Özel haber adı altında birçok 
toplumsal sorunlara değindim. Gerek siyasiler, 
bürokrasiler, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve 
vatandaşlarla hep iç içe oldum. Özel haberlerin 
yanı sıra, sürekli gündemi takip ederek, bunları 
doğrudan vatandaşa aktardım. Mesleğin son 4-5 
yılı ise spor alanında yürüdüm. Sporun birçok 
farklı branşları mevcut. İlimizde ise birçok sayısız 
sporcu var. Bu arkadaşlarımıza baktığımız zaman 
ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını 
görüyoruz. Bunları duyurmak ve başarılarına 
ortak olmak aslında gazeteciden de öte bir va-
tandaş görevi olduğuna inanıyorum.  Farklı spor 
branşların yanı sıra, gerek Konyaspor haberleri, 
gerekse amatör spor kulüp haberlerine hep ilgi 
gösterdim. Karate, judo, tekvando, yüzme gibi 
alanlarda ülkemiz yeni sporcular yetiştirmeye 
devam ediyor. Bunlara sahip çıkılması gerektiğini 
düşünüyorum. Daha önce Kontv/Yeni Konya 
Gazetesi, Hakimiyet Gazetesi, Konya’nın Sesi 
Gazetesi’nde çalıştım. Şimdi ise Yenigün ailesine 
katıldım. Gazetecilik anlamında sayısız haber, 
köşe yazısı, röportajlara imza attım. 

Hangi kurum ve kademelerde görevlerde 
bulundunuz?

Kontv/Yeni Konya Gazetesi’nde gündem 
muhabirliği yaptım. Hakimiyet Gazetesi’nde 
muhabirlik görevinden sonra, Yazı İşleri Müdür-
lüğü’ne terfi ettim. Tabi askerlik günü geldikten 
sonra vatani görevimi yapmak için Şanlı Urfa’ya 
gittim. Askerlik sürecinden sonra ise Konya’nın 
Sesi’ne katıldım. Burada ise internet editörlüğü, 
spor muhabirliği yaparak sayısız önemli haber-
lere imza attım. Bugüne kadar birçok alanda 
köşe yazılarına imza attım. Son zamanlarda spor 
yazarlığı görevini üstlendim. Yazdığım yazıların 
hep arkasında durdum. Bundan sonrada aynı 
şekilde devam edeceğim. İnternet editörlüğü, 
spor muhabirliği, gündem muhabirliği, yazı işleri 
müdürlüğü görevlerini layığı ile yerine getirdiği-
mi düşünüyorum. Tabi burada eleştirilere de açık 
olmak lazım. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazeteciliği aslında kelimelerle tarif etmek 

zor olsa da birkaç hususa dikkat çekmek isterim. 
Gazetecilik her şeyden önce gönül işidir. Emek 
gerektiren, azim isteyen kutsal önemli bir iştir. 
Tabi bu mesleğin elbette kendine göre belirli bir 
ilkeleri vardır. Gazetecilik aslında topluma fayda 
sağlamak, insanları bilinçlendirmek, gerekti-
ğinde yön vermektir. İnsanlarla iç içe olmaktır. 
Bizler toplumun en önemli taşlarından biriyiz. 
Yağmurda, çamurda, hava soğukken, kara kışta 
haber peşinde koşturan emekçileriz. Yazın 35-40 
derece sıcağın altında, topluma haber aktar-
mak ve bilinçlendirmek için sürekli sahada olan 
emekçileriz biz. Yeri geldiğinde asayiş haberleri-
ne tehlike arz eden yerlere gidiyoruz. Doğal afet 
oluyor, riskli bölgelere gidiyoruz. Savaş oluyor 
ülke dışına çıkıyoruz. Maç oluyor gece mesaisi 
yapıyoruz. Devlet büyüklerimiz geliyor, gündemi 
takip ediyoruz. Aslında bir her şeyiz…

 
Gazetecilik sektöründe günümüzde 

yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Gazetecilik tanımını yukarıda az çok yapma-
ya çalıştım. Tabi bizlerinde kendimize göre hal-
ledilmesi gereken sorunlarımız var. Biliyorsunuz 
gazetelerin en büyük gelir kaynaklarından birisi 
basın ilan kurumu. Kâğıt masraflarının sürekli 
arttığı bir dönemden geçiyoruz. Gelirlerimizin 
bir tık daha iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyo-
rum. Tabi bizler yeri geldiği zaman gece gündüz 
çalıştığımız için yıpranabiliyoruz. Bu doğrultuda 
yıpranma haklarımızın da aynı şekilde daha iyi 
yerlere çekilmesi gerektiğine inanıyorum. Hem 
maddi hem manevi olarak bunun bizlere yansı-
ması gerek.  

Bir gazeteci veya yazar olmak için ne tür 
çalışmalar yapılmalı? Ya da hangi vasıflara 
sahip olunmalı? 

Aslında bu sorunu cevabı çok basit. Gazete-
cilik gönül işidir demiştim. Yani bu işi yapmak 
isteyen arkadaşlarımızın sevmesi gerek. İnsanın 
içinden gelmesi lazım. Tabi işin birde teknik 
boyutu var. Bu işi yapmak isteyen arkadaşlara 
en büyük tavsiyelerimden birisi çok okuma-
larıdır. Bok bol kitap okumak insanın hayal 
gücünü geliştiren önemli bir kavramdır. Tabi 
bunun yanında araştırma yapılması gerekti-

ğini de düşünüyorum. Bir konu hakkında özel 
haber yapılacaksa, önceden onun araştırılması 
lazım. Sadece haber için değil tabi ki, herhangi 
bir konuda araştırma yapmak, girişimci olmak, 
insanlarla ikili ilişkilerini geliştirmek sektörün en 
önemli amaçlarından biridir. 

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı getirmek nasıl 
bir duygu? 

Kimsenin bilmediği, ya da duymadığı bir 
konuyu gündeme getirmek kolay bir şey değil. 
Yani rutin gündem dışında bir gazeteci, kendini 
sektörde kanıtlaması için sıra dışı haberlerde 
yapması gerekiyor. Tabi özel haber boyutu farklı 
bir şey. Özel haber yapmak gazetecinin kariyerini 
geliştiren, kendinden emin olmasını sağlayan 
önemli bir faktör. Sıra dışı işlere imza atmak ve 
onun gazete ve internet sitesinde yayınlanması 
biz gazetecileri gururlandırır. Tabi herşey haber 
olmaz bunu da unutmamak gerek. Yapılan özel 
haberin geri dönüşleri çok önemli aslında. Yani 
vatandaşlar tarafından okunma açısından iyi 
olması gerekir. Kamuoyuna yön verebilecek bir 
haber ise, yetkili mercilerin yapılan haber hak-
kında geri dönüş sağlaması lazım. Lakin elinde 
ispatınız kanıtınız varsa ve neticede o haber 
gündem olmuşsa ve sizin sayenizde bir eksiklik 
giderilmiş ise, emin ol çok gururlarsınız. 

Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Bizim yaptığımız işler aslında gazetecilik 
kimliğinden öte, bir kamu hizmetidir. Çünkü 
biz emekçiler toplumsal sorunları dile getiren 
önemli şahsiyetleriz. Kendi bilgi ve birikimleri-
mizi aktarmak şehre ve ülkeye elbette önemli 
katkılar sunuyor. Yerel ve ulusal basında birçok 
arkadaşlarımız şuan aktif görev yürütüyor. Be-
nim bir sözüm vardır. Yerel basın olmadan ulusal 
basın asla olmaz. Dikkat ederseniz ulusal basına 
giden haberlerin çoğu buradaki yerel temsil-
ciler sayesinde gidiyor. Misal İstanbul’dan bir 
muhabirin Hakkari’de ki yaşanan bir olayı gelip, 
gidip, araştırıp yazması, çizmesi kolay bir iş değil. 
Çünkü o bölgede çalışan meslektaşlarımızda var. 
Bilgi aktarmak için tabi elinizdeki kaynaklarını-
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Konya’nın tanınmış gazetecilerin-
den biri olan ve bugüne kadar 
spor alanı başta olmak üzere 

sayısız habere imza atan Muhabir Samet 
Aktaş, bizlere gazeteciliğin ilkelerinden 
bahsetti.  Bu mesleğin heyecanla yapılması 
gerektiğini ifade eden Aktaş, “Gazetecilik 
aslında bir meslekten öte gönül işidir. O 
yüzden bizlerde basın emekçileri olarak 
gönüllere hoş bir seda bırakabilmek için 
çalışıyoruz” dedi. Aktaş gazetecilik yapmak 
isteyenlerin çok okumasını, araştırmalar 
yapmasını, şehre ve ülkeye katkılar sunması 
gerektiğini ifade ediyor.  

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

Aslında insanın kendisini ifade edebil-
mesi kadar güzel bir şey yok. Hepimizin 
kendine göre bir duruşu ve hedefi vardır. 
Bende bu doğrultuda topluma faydalı bir 
insan olabilmeyi kendime amaç edindim 
ve halada öyle devam etmeye çalışıyorum. 
Ben 1992 doğumluyum. Konya’da doğdum 
büyüdüm. Namık Kemal İlkokulu’ndan 
sonra Cemil Keleşoğlu Anadolu Lisesi’nde 
okulumu bitirdim. Müzik dinlemeyi, film 
izlemeyi, kitap okumayı, fotoğraf çek-
meyi araştırmaya yapmayı ve yeni yerler 
keşfetmeyi çok severim. Bugüne kadar 
60’dan fazla il gezme görme fırsatım oldu. İç 
Anadolu başta olmak üzere, Ege, Akdeniz, 
Marmara, Doğu gibi alanlarda çeşitli iller 
gördüm. Burada kendimi övme gibi bir ama-
cım yok ama yeni yerler görmeyi, gezmeyi, 
tarihi ve kültürel yerleri keşfetmeyi kendime 
ilke edinmiş bir insanım. Geçmiş dönemde 
yapılmış ve bugüne kadar ayakta dimdik 
durabilen tarihi yapıtlar benim direk ilgi 
alanıma giriyor. İnsanlık tarihinden bugüne 
kadar birçok başyapıt yapılmış, milyonlarca 
insan yaşamıştır. Günümüzde hala geçmiş 
dönemin izleri araştırılıyor ve yeni eserler 
ortaya çıkarılıyor. 

“KENDİNİZİ İFADE ETMEKTEN 
ÇEKİNMEYİN”

Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı Dev-
leti ve Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihini 
hala okur ve araştırırım. Müzik konusuna 
değinecek olursak, kulağa hoş gelebilecek 
her müzikten dinlerim. Ülkemizin yetiştir-
diği gerçekten çok önemli sanatçılar var. 
Film konusuna değinecek olursak, gerçek 
hayattan sinema sektörüne uyarlanmış 
birçok önemli konu olduğunu düşünüyo-
rum. Hayata pozitif bakmaya çalışan bir 
insanım. Ülkemizin o kadar çok güzellikleri 
var ki, bunları saymakla bitiremeyiz. Bunun 

yanında teknolojik gelişmeleri de yakında takip 
ederim.  Teknoloji dünyası da gerçekten başka 
bir boyut…  Tabi futbolu da es geçemeyeceğim. 
Çocukluk döneminde Konyaspor alt yapısın-
da, lise zamanında ise Araplarspor’da futbol 
oynadım. Futbolda bana göre ayrı bir tutkudur. O 
yüzden spor dünyası da ilgi duyduğum alan-
lardan biridir. Kendimi ifade etmekten hiçbir 
zaman çekinmedim. O yüzden bu konuyla alakalı 
tavsiyem, hiçbir zaman kendinizi ifade etmekten 
çekinmeyin. Doğruluk ve dürüstlükten vazgeç-
meyin. Belli bir duruşunuz, karakteriniz olsun. 
Emin olun kazanan siz olursunuz.  

Gazetecilik mesleğine nasıl giriş yaptınız?
Hani derler ya işin mutfağından gelen 

biriyim diye. Aslında bende tam olarak böyle-
yim. Bu mesleğe giriş yapmam aslında benim 
çocukluğumdan beri ilgi duyduğum en önemli 
alanlardan biriydi. 13 yaşımdan beri basın sektö-
ründeyim. Eskiden Kontv, Koyunoğlu Müzesi’nin 
altında yer alıyordu, şimdiki binalarından önce… 
Çocukken Kontv’yi durduk yere ziyarete gittim 
ve benim basınla tanışmama neden oldu. Tabi 
bu ziyaret ve devamında televizyona sürekli gel-
git yapmam zamanla beni iş öğrenmeye itti. Lise 
zamanında da orada ki büyüklerimden habercilik 
noktasında yeni şeyler öğrenmeye başladım. 
Gerek teknolojinin o dönemlerde yavaş yavaş 
gelişmeye başlaması, yeni bilgisayarların piyasa 
sürülmesi, kamera ve fotoğrafçılık gibi alanların 
uzmanlaşmaya başlaması, benim lise dönemle-
rinde orada kalmama neden oldu. Hala görüştü-
ğüm saygı duyduğum büyüklerim vardır orada… 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik aslında bir meslekten öte gönül 
işidir. O yüzden bizlerde basın emekçileri olarak 
gönüllere hoş bir seda bırakabilmek için çalışıyo-
ruz. Gazetecilik yapmak yapabilmek bana göre 
kolay bir şey değil. Tabi her mesleğin bir zorluğu 
var ama gazetecilik gerçekten azim isteyen, 
emek gerektiren, canla başla koşturulması gere-
ken bir iştir. Bunun için azim lazım. Bizler ger-
çekten yağmur, çamur demeden piyasa da olan 
emek işçileriyiz. Yeri geliyor 40 derece sıcağın 
altında koşturuyoruz, yeri geliyor -10 derece de 
mücadele veriyoruz. Bizim tek bir amacımız var. 
Kamuoyunu olan bitenden haberdar etmek. Tabi 
bunun içinde objektif ilkelere göre hareket etmek 
lazım. Bu düsturu kendime amaç edinmiş bir 
insan olarak yıllardır bu alanda mücadele veriyo-
ruz. Bize her şeyden önce saygı duyulması lazım. 
Bu mesleğin bir ağırlığı ve onuru var. O yüzden 
onurumuzu hiçbir zaman ayaklar altına aldırma-
dım çok şükür. Neyse onu yazdım. Haberlerimde 
hep kaynak gösterdim. Köşe yazımlarımda ise 
kendi hür irademle düşüncelerimi aktardım. Sek-
törden bahsedecek olursak, basın olmadan hiç 

GAZETECİLİKTE 
İLKELERİN OLSUN 

Tanınmış gazetecilerden biri olan Samet Aktaş, mesleğin 
önemli ilkeleri olduğunu belirterek, “Gazetecilik gönül ve 
emek işidir. Bir gazeteci sürekli okumalı bununla beraber 

araştırma yapmalıdır. Tarihi ve kültürel konular başta 
olmak üzere genel olarak araştırma yapan, okuyan, bilgi 
paylaşımı yapan herkes medeniyete ışık tutabilir” dedi  

SAMET AKTAŞ

kimse bir şey öğrenemez. Biz bu ülkenin temel 
taşlarından biriyiz. Aslında toplumsal bir hizmet 
sağlıyoruz. Bunun kıymetinin bilinmesi gerek…

Gazetecilik anlamında ne tür çalışmalar 
yaptınız? 

Bugüne kadar gerçekten birçok sayısız 
habere imza attım. Özel haber adı altında birçok 
toplumsal sorunlara değindim. Gerek siyasiler, 
bürokrasiler, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve 
vatandaşlarla hep iç içe oldum. Özel haberlerin 
yanı sıra, sürekli gündemi takip ederek, bunları 
doğrudan vatandaşa aktardım. Mesleğin son 4-5 
yılı ise spor alanında yürüdüm. Sporun birçok 
farklı branşları mevcut. İlimizde ise birçok sayısız 
sporcu var. Bu arkadaşlarımıza baktığımız zaman 
ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını 
görüyoruz. Bunları duyurmak ve başarılarına 
ortak olmak aslında gazeteciden de öte bir va-
tandaş görevi olduğuna inanıyorum.  Farklı spor 
branşların yanı sıra, gerek Konyaspor haberleri, 
gerekse amatör spor kulüp haberlerine hep ilgi 
gösterdim. Karate, judo, tekvando, yüzme gibi 
alanlarda ülkemiz yeni sporcular yetiştirmeye 
devam ediyor. Bunlara sahip çıkılması gerektiğini 
düşünüyorum. Daha önce Kontv/Yeni Konya 
Gazetesi, Hakimiyet Gazetesi, Konya’nın Sesi 
Gazetesi’nde çalıştım. Şimdi ise Yenigün ailesine 
katıldım. Gazetecilik anlamında sayısız haber, 
köşe yazısı, röportajlara imza attım. 

Hangi kurum ve kademelerde görevlerde 
bulundunuz?

Kontv/Yeni Konya Gazetesi’nde gündem 
muhabirliği yaptım. Hakimiyet Gazetesi’nde 
muhabirlik görevinden sonra, Yazı İşleri Müdür-
lüğü’ne terfi ettim. Tabi askerlik günü geldikten 
sonra vatani görevimi yapmak için Şanlı Urfa’ya 
gittim. Askerlik sürecinden sonra ise Konya’nın 
Sesi’ne katıldım. Burada ise internet editörlüğü, 
spor muhabirliği yaparak sayısız önemli haber-
lere imza attım. Bugüne kadar birçok alanda 
köşe yazılarına imza attım. Son zamanlarda spor 
yazarlığı görevini üstlendim. Yazdığım yazıların 
hep arkasında durdum. Bundan sonrada aynı 
şekilde devam edeceğim. İnternet editörlüğü, 
spor muhabirliği, gündem muhabirliği, yazı işleri 
müdürlüğü görevlerini layığı ile yerine getirdiği-
mi düşünüyorum. Tabi burada eleştirilere de açık 
olmak lazım. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazeteciliği aslında kelimelerle tarif etmek 

zor olsa da birkaç hususa dikkat çekmek isterim. 
Gazetecilik her şeyden önce gönül işidir. Emek 
gerektiren, azim isteyen kutsal önemli bir iştir. 
Tabi bu mesleğin elbette kendine göre belirli bir 
ilkeleri vardır. Gazetecilik aslında topluma fayda 
sağlamak, insanları bilinçlendirmek, gerekti-
ğinde yön vermektir. İnsanlarla iç içe olmaktır. 
Bizler toplumun en önemli taşlarından biriyiz. 
Yağmurda, çamurda, hava soğukken, kara kışta 
haber peşinde koşturan emekçileriz. Yazın 35-40 
derece sıcağın altında, topluma haber aktar-
mak ve bilinçlendirmek için sürekli sahada olan 
emekçileriz biz. Yeri geldiğinde asayiş haberleri-
ne tehlike arz eden yerlere gidiyoruz. Doğal afet 
oluyor, riskli bölgelere gidiyoruz. Savaş oluyor 
ülke dışına çıkıyoruz. Maç oluyor gece mesaisi 
yapıyoruz. Devlet büyüklerimiz geliyor, gündemi 
takip ediyoruz. Aslında bir her şeyiz…

 
Gazetecilik sektöründe günümüzde 

yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Gazetecilik tanımını yukarıda az çok yapma-
ya çalıştım. Tabi bizlerinde kendimize göre hal-
ledilmesi gereken sorunlarımız var. Biliyorsunuz 
gazetelerin en büyük gelir kaynaklarından birisi 
basın ilan kurumu. Kâğıt masraflarının sürekli 
arttığı bir dönemden geçiyoruz. Gelirlerimizin 
bir tık daha iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyo-
rum. Tabi bizler yeri geldiği zaman gece gündüz 
çalıştığımız için yıpranabiliyoruz. Bu doğrultuda 
yıpranma haklarımızın da aynı şekilde daha iyi 
yerlere çekilmesi gerektiğine inanıyorum. Hem 
maddi hem manevi olarak bunun bizlere yansı-
ması gerek.  

Bir gazeteci veya yazar olmak için ne tür 
çalışmalar yapılmalı? Ya da hangi vasıflara 
sahip olunmalı? 

Aslında bu sorunu cevabı çok basit. Gazete-
cilik gönül işidir demiştim. Yani bu işi yapmak 
isteyen arkadaşlarımızın sevmesi gerek. İnsanın 
içinden gelmesi lazım. Tabi işin birde teknik 
boyutu var. Bu işi yapmak isteyen arkadaşlara 
en büyük tavsiyelerimden birisi çok okuma-
larıdır. Bok bol kitap okumak insanın hayal 
gücünü geliştiren önemli bir kavramdır. Tabi 
bunun yanında araştırma yapılması gerekti-

ğini de düşünüyorum. Bir konu hakkında özel 
haber yapılacaksa, önceden onun araştırılması 
lazım. Sadece haber için değil tabi ki, herhangi 
bir konuda araştırma yapmak, girişimci olmak, 
insanlarla ikili ilişkilerini geliştirmek sektörün en 
önemli amaçlarından biridir. 

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı getirmek nasıl 
bir duygu? 

Kimsenin bilmediği, ya da duymadığı bir 
konuyu gündeme getirmek kolay bir şey değil. 
Yani rutin gündem dışında bir gazeteci, kendini 
sektörde kanıtlaması için sıra dışı haberlerde 
yapması gerekiyor. Tabi özel haber boyutu farklı 
bir şey. Özel haber yapmak gazetecinin kariyerini 
geliştiren, kendinden emin olmasını sağlayan 
önemli bir faktör. Sıra dışı işlere imza atmak ve 
onun gazete ve internet sitesinde yayınlanması 
biz gazetecileri gururlandırır. Tabi herşey haber 
olmaz bunu da unutmamak gerek. Yapılan özel 
haberin geri dönüşleri çok önemli aslında. Yani 
vatandaşlar tarafından okunma açısından iyi 
olması gerekir. Kamuoyuna yön verebilecek bir 
haber ise, yetkili mercilerin yapılan haber hak-
kında geri dönüş sağlaması lazım. Lakin elinde 
ispatınız kanıtınız varsa ve neticede o haber 
gündem olmuşsa ve sizin sayenizde bir eksiklik 
giderilmiş ise, emin ol çok gururlarsınız. 

Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Bizim yaptığımız işler aslında gazetecilik 
kimliğinden öte, bir kamu hizmetidir. Çünkü 
biz emekçiler toplumsal sorunları dile getiren 
önemli şahsiyetleriz. Kendi bilgi ve birikimleri-
mizi aktarmak şehre ve ülkeye elbette önemli 
katkılar sunuyor. Yerel ve ulusal basında birçok 
arkadaşlarımız şuan aktif görev yürütüyor. Be-
nim bir sözüm vardır. Yerel basın olmadan ulusal 
basın asla olmaz. Dikkat ederseniz ulusal basına 
giden haberlerin çoğu buradaki yerel temsil-
ciler sayesinde gidiyor. Misal İstanbul’dan bir 
muhabirin Hakkari’de ki yaşanan bir olayı gelip, 
gidip, araştırıp yazması, çizmesi kolay bir iş değil. 
Çünkü o bölgede çalışan meslektaşlarımızda var. 
Bilgi aktarmak için tabi elinizdeki kaynaklarını-
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zın sağlam olması gerek. Kamuoyuna yanlış bir 
bilgi vermek meslek açısından etik olabilecek 
bir şey değildir. Doğruya doğru, yanlışa yanlış 
demek önemli. Yani objektif ilkelere göre hareket 
edersek şehre ülkeye katkıları olabilir. Tabi bunu 
sadece habercilik açısından da düşünmemek 
lazım. Şehre bir katkı yapmak isteniyorsa o 
şehrin gelenekleri tanıtılabilir. Şehrin tarihi ve 
kültürel açısı ne tür zenginlere sahip olduğu 
kamuoyuna aktarılabilir. Bunun içinde gezi yazı-
ları yazılması gerektiğini düşünüyorum. Bugün 
Türkiye’nin dört bir tarafını gezmiş bir insan 
olarak, gittiğim her yeri tanıtmışımdır. Biz in-
sanların tatil mantığı maalesef biraz deniz, kum, 
güneş üzerine kurulu. Aslında işin diğer tarafına 
baktığımız zaman ülkenin o kadar keşfedilmesi 
ve gezilmesi gereken var ki, maalesef bunları es 
geçiriyoruz. Şahsen ben 60’dan fazla il gördüm. 
Gittiğim her yerde araştırma yaptım, fotoğraf 
çektim. Tanıtımına katkı sağladım. Marmara, 
Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu, Batı 
derken, ülkenin geçmişten kalan birçok önemli 
medeniyetlere ev sahipliği yaptığını görüyoruz. 
Yani medeniyet kavramı bana göre sadece 
gezmekte değildir. Aynı şekilde anlamakta lazım.  
Bir gazeteci sürekli okumalı bununla beraber 
araştırma yapmalıdır. Tarihi ve kültürel konular 
başta olmak üzere genel olarak araştırma yapan, 
okuyan, herkes medeniyete ışık tutabilir”

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını nasıl 
değerlendirirsiniz? 

Gazetecilikte günümüz teknolojilerine 
ayak uydurulması gerektiğini düşünüyorum. 
Teknoloji başta olmak üzere, internet ve sosyal 
medya alanları giderek gelişmeye başladı. Şimdi 
herkesin elinde akıllı telefon var. Dileyen herkes 
istediği şeyi anında öğrenebiliyor. Tabi doğru 
kaynaklardan bilgi edinmek önemli bana göre. 
İnternet ve sosyal medya gazeteciliği süreklilik 
isteyen bir durum. Misal Cumhurbaşkanı sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasını, diğer 
kurumlardan 2-3 saat sonra yayınlamak mesleki 
ilkelere göre etik değildir. O yüzden anında takip 
etmek lazım. Hemen internet sitesi ve sosyal 
medyaya vermek gerek. İnternet editörlüğü 
de yapmış bir insan olarak, şahsen ben sürekli 

takipte olan bir insandım ve halada öyleyim. 
Takipte olursan, diğer kurumlardan farkın olur. 

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme gibi 
bir görevinin olduğunu düşünür müsünüz? 
Bu açıdan bakılınca Konya ve Türkiye’deki 
medya sektörü ve kalemleri millilik 
konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Gazetecilik bir kamu hizmetidir demiştim. 
Bizlerin elbette toplumu doğru yönlendir-
mek gibi önemli görevlerimiz vardır. İnsanlar 
bir takım asılsız iddialar üzerinden galeyana 
gelebiliyor. Eğer doğruyu söylemeyeceksen o 
zaman gazeteciliğin önemi kalmaz. Tabi bunun 
için işinizi dürüst yapmak gerekiyor. İş ahlakı 
gazetecilikte önemli bir ilke. Bana göre ülkenin 
milli çıkarlarını daima gözetmek lazım. Yani 
özellikle milli konularda sadece Konya’da değil, 
tüm ülkenin birlik ve beraberlik içerisinde olması 
gerekiyor. Bir gazeteci olarak, bir vatandaş 
olarak hiç fark etmez. Siyaset yapma gibi hiçbir 
zaman düşüncem olmadı. Ama bugün Savunma 
Sanayi’nde yapılan SİHA’lar, İHA’lar beni ciddi 
bir şekilde gururlandırıyor. Milli değerlerimizi 
ayaklar altına almaya çalışan birçok güruhlar var. 
Yani ülkenin her alanda milli çıkarlarını sadece 
gazeteciler değil, herkesin düşünmesi gerek. Ben 
milli konularda çok hassas bir insanım. Ülkenin 

çıkarlarını düşünmek zorundayım çünkü çok 
güzel bir vatana sahibiz.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını kısaca 
anlatabilir misiniz?

Acaba hangi birini anlatsam diye bir an dü-
şündüm. Bir gün Kontv’de çalıştığım dönemde 
asayiş istihbaratı geldi. Adamın birisi kendisini 
yakacakmış. Hemen apar topar olay yerine gittik. 
Bir baktık ki, adamın elinde benzin bidonu, diğer 
elinde ise bıçak var. İkiye bir beni çekersiniz ken-
dimi yakarım diyor. Havada inanılmaz soğuktu. 
Tabi etrafa bu şahıs tehditler savunuyordu. Bizde 
görevimizi icra etmek için gelmiştik. Bu esnada 
aklıma doğal olarak büyük üstat Kemal Sunal’ın 
filmi geldi. O da ‘100 Numaralı Adam’ filminde 
bir sahnede kendini yakmak istiyordu. Akşam 
vakti olunca yaklaşık olay yerinde 1 saat kadar 
dışarıda bekledik. Üşümüştük de.. Bu şahıs hala 
kendini yakmak istiyordu sözde. Bende espri 
amacıyla, yak hadi ısınalım demiştim. Sonuç 
adam bizi kovaladı. Sonra polisler etkisiz hale 
getirdi ve emniyete götürmüşlerdi. 

“KALMAMLA İNMEM BİR OLMUŞTU”

Günün birinde ise, Sayın Ahmet Davutoğ-
lu’nun Konya programını takip etmek üzere 
görevlendirilmiştim. Tabi o zaman kendisi Dışiş-
leri Bakanlığı görevini yürütüyordu. Sabah 9’da 
başlayan görevim akşam Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Akademik Yıl açılışı programı ile bi-
tecekti. Tabi gün içinde koşturmaktan inanılmaz 
derecede yorulmuştum. Akşam vakti halsizlik-
ten ötürü biraz dalmışım. O esnada Konya’da 
bulunan bir heyet hemen arkamdan geliyormuş. 
Tabi aralarında Davutoğlu’nun yanı sıra; millet-
vekilleri, vali, belediye başkanları, oda başkanları, 
sivil toplum kuruluş temsilcileri derken birde 
korumalar vardı. Yolun ortasında olduğumu yor-
gunluktan bir an fark edemedim. Korumalardan 
biri beni oyuncak gibi kaldırıp, kenara kaldır-
mıştı. Yani bir an havaya kalkmamla inmem bir 
oldu. Buda yaşadığım komik olaylardan biriydi… 
Beni sabırla okuduğunuz için teşekkür ederim. 
Buradan görevini aşk ile yapan tüm meslektaşla-
rıma, bizi tanıyan tüm kamuoyuna teşekkürleri-
mizi sunuyorum. 
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zın sağlam olması gerek. Kamuoyuna yanlış bir 
bilgi vermek meslek açısından etik olabilecek 
bir şey değildir. Doğruya doğru, yanlışa yanlış 
demek önemli. Yani objektif ilkelere göre hareket 
edersek şehre ülkeye katkıları olabilir. Tabi bunu 
sadece habercilik açısından da düşünmemek 
lazım. Şehre bir katkı yapmak isteniyorsa o 
şehrin gelenekleri tanıtılabilir. Şehrin tarihi ve 
kültürel açısı ne tür zenginlere sahip olduğu 
kamuoyuna aktarılabilir. Bunun içinde gezi yazı-
ları yazılması gerektiğini düşünüyorum. Bugün 
Türkiye’nin dört bir tarafını gezmiş bir insan 
olarak, gittiğim her yeri tanıtmışımdır. Biz in-
sanların tatil mantığı maalesef biraz deniz, kum, 
güneş üzerine kurulu. Aslında işin diğer tarafına 
baktığımız zaman ülkenin o kadar keşfedilmesi 
ve gezilmesi gereken var ki, maalesef bunları es 
geçiriyoruz. Şahsen ben 60’dan fazla il gördüm. 
Gittiğim her yerde araştırma yaptım, fotoğraf 
çektim. Tanıtımına katkı sağladım. Marmara, 
Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu, Batı 
derken, ülkenin geçmişten kalan birçok önemli 
medeniyetlere ev sahipliği yaptığını görüyoruz. 
Yani medeniyet kavramı bana göre sadece 
gezmekte değildir. Aynı şekilde anlamakta lazım.  
Bir gazeteci sürekli okumalı bununla beraber 
araştırma yapmalıdır. Tarihi ve kültürel konular 
başta olmak üzere genel olarak araştırma yapan, 
okuyan, herkes medeniyete ışık tutabilir”

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını nasıl 
değerlendirirsiniz? 

Gazetecilikte günümüz teknolojilerine 
ayak uydurulması gerektiğini düşünüyorum. 
Teknoloji başta olmak üzere, internet ve sosyal 
medya alanları giderek gelişmeye başladı. Şimdi 
herkesin elinde akıllı telefon var. Dileyen herkes 
istediği şeyi anında öğrenebiliyor. Tabi doğru 
kaynaklardan bilgi edinmek önemli bana göre. 
İnternet ve sosyal medya gazeteciliği süreklilik 
isteyen bir durum. Misal Cumhurbaşkanı sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasını, diğer 
kurumlardan 2-3 saat sonra yayınlamak mesleki 
ilkelere göre etik değildir. O yüzden anında takip 
etmek lazım. Hemen internet sitesi ve sosyal 
medyaya vermek gerek. İnternet editörlüğü 
de yapmış bir insan olarak, şahsen ben sürekli 

takipte olan bir insandım ve halada öyleyim. 
Takipte olursan, diğer kurumlardan farkın olur. 

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme gibi 
bir görevinin olduğunu düşünür müsünüz? 
Bu açıdan bakılınca Konya ve Türkiye’deki 
medya sektörü ve kalemleri millilik 
konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Gazetecilik bir kamu hizmetidir demiştim. 
Bizlerin elbette toplumu doğru yönlendir-
mek gibi önemli görevlerimiz vardır. İnsanlar 
bir takım asılsız iddialar üzerinden galeyana 
gelebiliyor. Eğer doğruyu söylemeyeceksen o 
zaman gazeteciliğin önemi kalmaz. Tabi bunun 
için işinizi dürüst yapmak gerekiyor. İş ahlakı 
gazetecilikte önemli bir ilke. Bana göre ülkenin 
milli çıkarlarını daima gözetmek lazım. Yani 
özellikle milli konularda sadece Konya’da değil, 
tüm ülkenin birlik ve beraberlik içerisinde olması 
gerekiyor. Bir gazeteci olarak, bir vatandaş 
olarak hiç fark etmez. Siyaset yapma gibi hiçbir 
zaman düşüncem olmadı. Ama bugün Savunma 
Sanayi’nde yapılan SİHA’lar, İHA’lar beni ciddi 
bir şekilde gururlandırıyor. Milli değerlerimizi 
ayaklar altına almaya çalışan birçok güruhlar var. 
Yani ülkenin her alanda milli çıkarlarını sadece 
gazeteciler değil, herkesin düşünmesi gerek. Ben 
milli konularda çok hassas bir insanım. Ülkenin 

çıkarlarını düşünmek zorundayım çünkü çok 
güzel bir vatana sahibiz.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını kısaca 
anlatabilir misiniz?

Acaba hangi birini anlatsam diye bir an dü-
şündüm. Bir gün Kontv’de çalıştığım dönemde 
asayiş istihbaratı geldi. Adamın birisi kendisini 
yakacakmış. Hemen apar topar olay yerine gittik. 
Bir baktık ki, adamın elinde benzin bidonu, diğer 
elinde ise bıçak var. İkiye bir beni çekersiniz ken-
dimi yakarım diyor. Havada inanılmaz soğuktu. 
Tabi etrafa bu şahıs tehditler savunuyordu. Bizde 
görevimizi icra etmek için gelmiştik. Bu esnada 
aklıma doğal olarak büyük üstat Kemal Sunal’ın 
filmi geldi. O da ‘100 Numaralı Adam’ filminde 
bir sahnede kendini yakmak istiyordu. Akşam 
vakti olunca yaklaşık olay yerinde 1 saat kadar 
dışarıda bekledik. Üşümüştük de.. Bu şahıs hala 
kendini yakmak istiyordu sözde. Bende espri 
amacıyla, yak hadi ısınalım demiştim. Sonuç 
adam bizi kovaladı. Sonra polisler etkisiz hale 
getirdi ve emniyete götürmüşlerdi. 

“KALMAMLA İNMEM BİR OLMUŞTU”

Günün birinde ise, Sayın Ahmet Davutoğ-
lu’nun Konya programını takip etmek üzere 
görevlendirilmiştim. Tabi o zaman kendisi Dışiş-
leri Bakanlığı görevini yürütüyordu. Sabah 9’da 
başlayan görevim akşam Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Akademik Yıl açılışı programı ile bi-
tecekti. Tabi gün içinde koşturmaktan inanılmaz 
derecede yorulmuştum. Akşam vakti halsizlik-
ten ötürü biraz dalmışım. O esnada Konya’da 
bulunan bir heyet hemen arkamdan geliyormuş. 
Tabi aralarında Davutoğlu’nun yanı sıra; millet-
vekilleri, vali, belediye başkanları, oda başkanları, 
sivil toplum kuruluş temsilcileri derken birde 
korumalar vardı. Yolun ortasında olduğumu yor-
gunluktan bir an fark edemedim. Korumalardan 
biri beni oyuncak gibi kaldırıp, kenara kaldır-
mıştı. Yani bir an havaya kalkmamla inmem bir 
oldu. Buda yaşadığım komik olaylardan biriydi… 
Beni sabırla okuduğunuz için teşekkür ederim. 
Buradan görevini aşk ile yapan tüm meslektaşla-
rıma, bizi tanıyan tüm kamuoyuna teşekkürleri-
mizi sunuyorum. 

MATBAA
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Lise yıllarında gazete ve dergi çıkaran, 
okulun etkinliklerinde sunuculuk 
yapan Gazeteci Ayşegül Büyüksarı 

Şencan gazetecilik mesleğini severek sürdürüyor.  
Gazeteciliğin gönül işi olduğuna dikkat çeken 
Ayşegül Büyüksarı Şencan, “Cesur, üretken, 
sorumlu, becerikli insanlar tarafından olaylar ve 
olgulara getirilen farklı bakış açılarının, medyatik 
disiplinle topluma aktarılmasıdır. Bence gaze-
tecilik her ne kadar profesyonel bir meslekse de 
amiyane tabirle “gönül” işidir” dedi. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
İnsanın kendisinden bahsetmesi sanırım en 

zor sorulardan biri olsa gerek. Konyalım. Belki de 
kendim için söylemem gereken en güzel ifade 
budur. ‘Türbe önünde evi Meram’da bağı ‘diye 
bir tabir vardır ya Konya’da tam da öyle. Türbe 
önünde, köklü bir aile de büyüdüm. İstanbul cad-
desinde ilkokulum, Konya İmam Hatip Lisesinde 
de lise hayatım geçti. Gururla İmam Hatipliyim 
diyebilirim. Sanırım ‘kendim olma’  tohumlarımı 
İmam Hatip ruhu ile attım. Evliyim 2 evladım 
var. Mesleğime sevgim ve aşkım bambaşkadır, 
ama en çok bu dünya da anne olmayı sevdim. 
Önce alaylı sonra Medya İletişim mezunuyum. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Lise yılarımdı belki.  Konya İmam Hatip Li-

sesinde dergi ve gazete çıkardığımız dönemlerde 
ya yazılarımla dergi de ya da okulun özel gün ve 
gecelerinin sunumu için sahnedeydim. Sahne – 
sunum heyecanım İmam Hatip Lisesi B Bloğunda 
ki kütüphane sahnesinde başladı diyebilirim. Hiç 
unutamadığım Mehmet Emin Karataş hocamın 
konser sunumlarını yapmak, okulun Çanakka-
le, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif, Necip Fazıl 
Anma geceleri ve okulumuzun ödül törenleri 
sunumu benim dünyamda çok önemli yere sahip 
birer tecrübe oldu. Liseden hemen sonra Milli 
Gençlik Vakfı (MGV) Konya İl sekreterliği yaptım. 
Rahmetli Erbakan Hocamızın, Şevki Yılmaz’ın 
dizlerinin dibinde büyüyen bir neslin içinde 
olmaktan hep gurur duydum. Onların bizim nesle 
yerleştirdiği şuur, dava bilinci,  inancımız için 
mücadele etme ruhunu asla kaybetmedim. O 
dönemin gençliği olarak çok güzel günler yaşadık. 

Ardından Dr. Semin Güler ablamın teşviki ile 
ANMEG bünyesinde KONTV ile tanıştım. Çocuk 
programı yönetmenliği ile başlayan meslek 
hayatım kamera önünde uzun yıllar devam etti. 
Eşimin tayininden dolayı uzun bir süre Aksaray 
ve Niğde’de bulundum. O dönemde de KONTV 
ile bağlarım hiç kopmadı. Konya’ya kesin dö-
nüşümden sonra kurumumda  ‘Cesur Adımlar’ 
programı ile yeniden başladım. Uzun süre KON 
TV’nin sabah kuşağı ‘Hanımeli’ programının 
yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptım.  Bu süre 
içerisinde Yeni Konya Gazetesi’nde ve konhber.
com internet sitesinde yazılarıma devam ettim. 
KON TV’de programlarım devam ederken bir 
buçuk senedir de Yeni Konya Gazetesi yazı işleri 
sorumlusu olarak görevime devam ediyorum. 
İslami duruşu sergilemek ve bir kadın gazeteci, 
kalem olarak bu ülkeye hizmet etmek bilinciyle, 
her zaman vatanım ve bayrağım için çalışmaya 
devam ediyor olmak gurur verici.  

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Cesur, üretken, sorumlu, becerikli insanlar 

tarafından olaylar ve olgulara getirilen farklı bakış 
açılarının, medyatik disiplinle topluma aktarılma-

sıdır. Bence gazetecilik her ne kadar profesyonel 
bir meslekse de, amiyane tabirle “gönül” işidir. 
Mesleğimi anlattığım ilk cümlelerimde o an vatan 
millet aşkımı hissediyorum. Bu ülkenin her karışı 
için bir cümle yazmak, en ücra köşeye ulaşmanın 
da bir vatani görev olduğunu düşünüyorum. Bu 
yüzden gazetecilik çok büyük bir sorumluluk geti-
rir. Bir kalemin dünyaya ulaşmasıdır.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Mesleğimizin şu dönemde iki büyük prob-
lemi olduğu düşüncesindeyim. Bunlardan ilki, 
genele yayılmış olan “liyakat” konusudur. Diğer 
önemli sorun ise hızla popülarite ve sosyal kabul 
kaybı yaşıyor olmasıdır. Bu hengamenin içerisin-
de yerel basın çalışanları olarak ayakta kalmaya 
çalışıyoruz. Tüm haber akışının nabzını yerel 
medya (görsel ve yazılı) sırtlansa da, yerel basın 
hep garip ve yalnız bırakılmıştır. Bu yalnızlık 
ekonomik olarak da çalışanları zorlamaya devam 
ediyor. Vizyonu kalemi ve gerçek duruşu olan ga-
zetecilerin ‘adamcılık’ ile değil ürettikleri ile değer 
görmesi gerektiğine inanıyorum. Bir çamura şekil 
vermek  ve onu faydalı hale getirmek hiçte kolay 
bir iş değildir.

Bir gazeteci veya yazar olmak için ne tür 
çalışmalar yapılmalı? Ya da hangi vasıflara 
sahip olunmalı? 

Her zaman söylediğim bir cümle var VİZYON 
ve DURUŞ sahibi olmak. Birilerinin adamı olma-
dan, kendi üslup ve duruşuyla, işine yalan dolan 
katmadan, insanları kandırmadan, doğrunun 
kalemi için çalışsınlar. Yazdığımız her cümleden 
bu dünyada da öbür dünyada da mesulüz.  Çok 
okumak gereklidir. Ama her şeyi okuyabilmek.  
Buna hayatı, insanı okumakta dahil. Özellikte 
bizim mesleğimizde insana dokunuyoruz. Bilgi 
aktarıyoruz. Okuyup, okuduğunu özümseyerek 
süzgeçten geçirmek, kişinin kendi ifadeleri ile 
ilerlemenin ve yol alabilmenin en önemli değer 
olduğunu düşünüyorum. Çalışkan olmak, planlı 
olmak ve hep inandığım ‘NOT ALMAK’ mesleğin 
kilit noktasıdır. Bir de HEYECAN. Heyecan 
olmadan bu iş yapılamaz.  Ulaştığımız insanlara 
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ilham verebilmek çok değerli. Yazılarımda ve 
sunacağım haberlerde hep insana dokunmanın, 
havada kalan cümlelerin değil de kalbe,  duyguya 
dokunan bir tarafın olmasını önemsedim. Hakkı 
ve haklıyı savunup, adaleti, liyakat esasını gözete-
rek hareket etmek gerektiği inancındayım. 

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı getirmek nasıl 
bir duygu? 

Konya’yı çok seviyorum. Bu şehrin sosyal ve 
manevi iklimi çok farklıdır. Bu nedenle samimi, 
doğal ve kültür birikimi en üst seviyede olan bir 
şehirde gazeteci olmaktan onur duyuyorum. 
Özellikle “metropol” olarak adlandırılan büyük 
sahalardan daha zor olduğumuza inanıyorum. 
Ülkemizde kadın gazeteci olmak oldukça zordur. 
Pek çok mesleki sorunun içerisinde, bir de kadın 
olarak mücadele edebilmeyi gerektirir. Bu hala 
aşılamamış meçhul bir deniz gibidir. Temelde 
mesleğin kadını erkeği tabii ki yok. Ancak kadın 
dokunuşunun, anne hassasiyetinin farkında 
olarak hareket etmek çok farklıdır. Her insanı ye-
tiştiren bir annedir. Doğuran, büyüten, eğiten ve 
hayata kazandıran da . Bana göre haber de evlat 
gibidir. Dünyaya getirir, şekil verir ve sunarsın. 
Aynı hassasiyet ve bilinçle, bir parçanmış gibi 
büyütmek gerekir.

Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Medya bir güçtür. Yazılı ve görsel med-
yayı artık silah olarak kullanan bir dünya var. 
Şimdinin savaşı topla tüfekle değildir. Kalemle,  
görüntü iledir. Haberimizle kalemimizle, şehre 
ve ülkeye kattıklarımız, kadim kültürümüzden 
ve inancımızdan gelenleri yitirmeden, günün 
meselelerini yeniden inşa ederek bu toprakların 
mayası ile yapılmalıdır. Bizim kimseye ihtiyacı-
mız yok. Batı sevicilerle de işimiz yok! Batının 
ahlaksız, acımasız ve edepsiz düşüncelerine de 
ihtiyacımız yok. 

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını nasıl 
değerlendirirsiniz? 

Mesleğimiz internet eksenindeki hizmetlere 
doğru gidiyor. Bunların içerisinde sosyal medya 
etkileri, dijital hıza ulaşarak kirlenen bir toplum-
sal çevre yer almaktadır. Kapitalist unsurların 
sarmaladığı bir dünyada, gazetecilik de ilkelerini 
ve etik yapısını yitirmektedir. Evet dijitalleşme 

gerçeğini yadsıyamayız. Ama bir taraftan da yazılı 
basının her gün ‘tarihe not’ düştüğüne inancımı 
yitirmeden gelecek için önemli bir arşiv taşıdığına 
inanıyorum. Dijital hayat gazeteciliğe değil gaze-
tecilik dijitale etki etmelidir.

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme gibi 
bir görevinin olduğunu düşünür müsünüz? 
Bu açıdan bakılınca Konya ve Türkiye’deki 
medya sektörü ve kalemleri millilik 
konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Yerli ve milli… bunu son yıllarda çokça söy-
lüyoruz. Bu iki kelimenin çok değerli olduğuna 
inanıyorum. Ülkesini, bayrağını seven insanlar 
olarak adaletin kalemi olmalıyız. Yıllarca yabancı, 
bizim olmayan değerleri bize empoze etmeye 

çalıştılar. Kendi pazıllarının parçası gibi yerleş-
tirmek istediler. Ama olmadı. Olmayacak! Bizim 
mayamız başka, bizim mayamız irfandır, bizim 
mayamız Anadolu’dur. Çok büyük ve güçlü bir 
vatanımız var. Her toprağı çok değerlidir.  Hakkı 
savunan kalemler olmak tek gayemiz olmalıdır. 
Türkiye artık her alanda gücünü haykıran bir 
ülkedir. Bu ülkenin konuşan, yazan kalemleri 
olarak inancımızı da haykırmalı, vatanımızı da 
sevmeliyiz. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını kısaca 
anlatabilir misiniz?

Bu soruyu okuduğumda yaptığım tecrübe-
sizliklerim bir bir gözümün önüne geldi. O ân 
krizleri çözmek için yaşadığım ve düzeltmek için 
geçtiğim B planlarını anımsadım. İçindeyken 
yaşadığım zorluklara minnettarım. Hepsi değerli 
bir deneyim oldu. Onları yaşamış olmasaydım, 
bugün cebimde kriz çözme planlarım olmazdı. 
Ayrıca televizyon yayıncısı da olduğum için canlı 
yayın anılarımı anlatsam korkarım roman olur. 
Belki bir gün, neden olmasın...

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Gazeteci olmak eğitiminin dışında, tecrübe 
ister. Meslekte pişmek için ustaları takip etmenin 
önemli olduğunu düşünüyorum. Yakalayabil-
dikleri her ustanın dizinin dibinde bir şeyler 
öğrenmenin okumak kadar önemli olduğunu 
düşünüyorum. Yüksek öğrenim, teorik bilgiler 
tabii ki çok kıymetli ama bizim mesleğimizde 
ustaların tecrübesi yadsınamaz. Bir de acı çek-
meden hiçbir yere ulaşılmaz. Bu her işte böyledir. 
Emek, acı, zorluk insanı besler ve olgunlaştırır. 
Yeni nesil geçmişini yok saymamalıdır. Bu ülke-
nin irfanını yok saymadan bu güçlü ülkenin sesi, 
sözü, kalemi, kulağı olurlarsa iz bırakanlardan 
olurlar. Ben gençlere güveniyorum. İki üniver-
siteli genç evlatta ben yetiştiriyorum. Onlar bu 
ülkenin aydınlık yüzü olacaklar. Hepsine başarılar 
diliyorum. 

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Haz ve hız çağında her sabah yeni bir ateşe 

ve değişime gebe.  Bırakın 5 yılı 5 günlük zaman 
dilimin de görünenin ve olacağın bambaşka 
haliyle yüzleşiyoruz. Bıraktığımızı yetiştirdiğimizi 
yani; ektiğimizi biçeceğiz. O yüzden ektikleri-
miz gelecek için attığımız her tohum bugün bu 
güzel vatanda filizlenecek. Bu vesile ile çalışan, 
emek veren gazetecilerin tokatlanmadığı bir ülke 
diliyor, tüm emek veren arkadaşlarımın 10 Ocak 
Gazeteciler gününü kutluyorum.
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Lise yıllarında gazete ve dergi çıkaran, 
okulun etkinliklerinde sunuculuk 
yapan Gazeteci Ayşegül Büyüksarı 

Şencan gazetecilik mesleğini severek sürdürüyor.  
Gazeteciliğin gönül işi olduğuna dikkat çeken 
Ayşegül Büyüksarı Şencan, “Cesur, üretken, 
sorumlu, becerikli insanlar tarafından olaylar ve 
olgulara getirilen farklı bakış açılarının, medyatik 
disiplinle topluma aktarılmasıdır. Bence gaze-
tecilik her ne kadar profesyonel bir meslekse de 
amiyane tabirle “gönül” işidir” dedi. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
İnsanın kendisinden bahsetmesi sanırım en 

zor sorulardan biri olsa gerek. Konyalım. Belki de 
kendim için söylemem gereken en güzel ifade 
budur. ‘Türbe önünde evi Meram’da bağı ‘diye 
bir tabir vardır ya Konya’da tam da öyle. Türbe 
önünde, köklü bir aile de büyüdüm. İstanbul cad-
desinde ilkokulum, Konya İmam Hatip Lisesinde 
de lise hayatım geçti. Gururla İmam Hatipliyim 
diyebilirim. Sanırım ‘kendim olma’  tohumlarımı 
İmam Hatip ruhu ile attım. Evliyim 2 evladım 
var. Mesleğime sevgim ve aşkım bambaşkadır, 
ama en çok bu dünya da anne olmayı sevdim. 
Önce alaylı sonra Medya İletişim mezunuyum. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Lise yılarımdı belki.  Konya İmam Hatip Li-

sesinde dergi ve gazete çıkardığımız dönemlerde 
ya yazılarımla dergi de ya da okulun özel gün ve 
gecelerinin sunumu için sahnedeydim. Sahne – 
sunum heyecanım İmam Hatip Lisesi B Bloğunda 
ki kütüphane sahnesinde başladı diyebilirim. Hiç 
unutamadığım Mehmet Emin Karataş hocamın 
konser sunumlarını yapmak, okulun Çanakka-
le, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif, Necip Fazıl 
Anma geceleri ve okulumuzun ödül törenleri 
sunumu benim dünyamda çok önemli yere sahip 
birer tecrübe oldu. Liseden hemen sonra Milli 
Gençlik Vakfı (MGV) Konya İl sekreterliği yaptım. 
Rahmetli Erbakan Hocamızın, Şevki Yılmaz’ın 
dizlerinin dibinde büyüyen bir neslin içinde 
olmaktan hep gurur duydum. Onların bizim nesle 
yerleştirdiği şuur, dava bilinci,  inancımız için 
mücadele etme ruhunu asla kaybetmedim. O 
dönemin gençliği olarak çok güzel günler yaşadık. 

Ardından Dr. Semin Güler ablamın teşviki ile 
ANMEG bünyesinde KONTV ile tanıştım. Çocuk 
programı yönetmenliği ile başlayan meslek 
hayatım kamera önünde uzun yıllar devam etti. 
Eşimin tayininden dolayı uzun bir süre Aksaray 
ve Niğde’de bulundum. O dönemde de KONTV 
ile bağlarım hiç kopmadı. Konya’ya kesin dö-
nüşümden sonra kurumumda  ‘Cesur Adımlar’ 
programı ile yeniden başladım. Uzun süre KON 
TV’nin sabah kuşağı ‘Hanımeli’ programının 
yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptım.  Bu süre 
içerisinde Yeni Konya Gazetesi’nde ve konhber.
com internet sitesinde yazılarıma devam ettim. 
KON TV’de programlarım devam ederken bir 
buçuk senedir de Yeni Konya Gazetesi yazı işleri 
sorumlusu olarak görevime devam ediyorum. 
İslami duruşu sergilemek ve bir kadın gazeteci, 
kalem olarak bu ülkeye hizmet etmek bilinciyle, 
her zaman vatanım ve bayrağım için çalışmaya 
devam ediyor olmak gurur verici.  

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Cesur, üretken, sorumlu, becerikli insanlar 

tarafından olaylar ve olgulara getirilen farklı bakış 
açılarının, medyatik disiplinle topluma aktarılma-

sıdır. Bence gazetecilik her ne kadar profesyonel 
bir meslekse de, amiyane tabirle “gönül” işidir. 
Mesleğimi anlattığım ilk cümlelerimde o an vatan 
millet aşkımı hissediyorum. Bu ülkenin her karışı 
için bir cümle yazmak, en ücra köşeye ulaşmanın 
da bir vatani görev olduğunu düşünüyorum. Bu 
yüzden gazetecilik çok büyük bir sorumluluk geti-
rir. Bir kalemin dünyaya ulaşmasıdır.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Mesleğimizin şu dönemde iki büyük prob-
lemi olduğu düşüncesindeyim. Bunlardan ilki, 
genele yayılmış olan “liyakat” konusudur. Diğer 
önemli sorun ise hızla popülarite ve sosyal kabul 
kaybı yaşıyor olmasıdır. Bu hengamenin içerisin-
de yerel basın çalışanları olarak ayakta kalmaya 
çalışıyoruz. Tüm haber akışının nabzını yerel 
medya (görsel ve yazılı) sırtlansa da, yerel basın 
hep garip ve yalnız bırakılmıştır. Bu yalnızlık 
ekonomik olarak da çalışanları zorlamaya devam 
ediyor. Vizyonu kalemi ve gerçek duruşu olan ga-
zetecilerin ‘adamcılık’ ile değil ürettikleri ile değer 
görmesi gerektiğine inanıyorum. Bir çamura şekil 
vermek  ve onu faydalı hale getirmek hiçte kolay 
bir iş değildir.

Bir gazeteci veya yazar olmak için ne tür 
çalışmalar yapılmalı? Ya da hangi vasıflara 
sahip olunmalı? 

Her zaman söylediğim bir cümle var VİZYON 
ve DURUŞ sahibi olmak. Birilerinin adamı olma-
dan, kendi üslup ve duruşuyla, işine yalan dolan 
katmadan, insanları kandırmadan, doğrunun 
kalemi için çalışsınlar. Yazdığımız her cümleden 
bu dünyada da öbür dünyada da mesulüz.  Çok 
okumak gereklidir. Ama her şeyi okuyabilmek.  
Buna hayatı, insanı okumakta dahil. Özellikte 
bizim mesleğimizde insana dokunuyoruz. Bilgi 
aktarıyoruz. Okuyup, okuduğunu özümseyerek 
süzgeçten geçirmek, kişinin kendi ifadeleri ile 
ilerlemenin ve yol alabilmenin en önemli değer 
olduğunu düşünüyorum. Çalışkan olmak, planlı 
olmak ve hep inandığım ‘NOT ALMAK’ mesleğin 
kilit noktasıdır. Bir de HEYECAN. Heyecan 
olmadan bu iş yapılamaz.  Ulaştığımız insanlara 
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sürdürüyor. Gazeteci Ayşegül Büyüksarı Şencan, “ Gazetecilik her ne kadar 
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ilham verebilmek çok değerli. Yazılarımda ve 
sunacağım haberlerde hep insana dokunmanın, 
havada kalan cümlelerin değil de kalbe,  duyguya 
dokunan bir tarafın olmasını önemsedim. Hakkı 
ve haklıyı savunup, adaleti, liyakat esasını gözete-
rek hareket etmek gerektiği inancındayım. 

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı getirmek nasıl 
bir duygu? 

Konya’yı çok seviyorum. Bu şehrin sosyal ve 
manevi iklimi çok farklıdır. Bu nedenle samimi, 
doğal ve kültür birikimi en üst seviyede olan bir 
şehirde gazeteci olmaktan onur duyuyorum. 
Özellikle “metropol” olarak adlandırılan büyük 
sahalardan daha zor olduğumuza inanıyorum. 
Ülkemizde kadın gazeteci olmak oldukça zordur. 
Pek çok mesleki sorunun içerisinde, bir de kadın 
olarak mücadele edebilmeyi gerektirir. Bu hala 
aşılamamış meçhul bir deniz gibidir. Temelde 
mesleğin kadını erkeği tabii ki yok. Ancak kadın 
dokunuşunun, anne hassasiyetinin farkında 
olarak hareket etmek çok farklıdır. Her insanı ye-
tiştiren bir annedir. Doğuran, büyüten, eğiten ve 
hayata kazandıran da . Bana göre haber de evlat 
gibidir. Dünyaya getirir, şekil verir ve sunarsın. 
Aynı hassasiyet ve bilinçle, bir parçanmış gibi 
büyütmek gerekir.

Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak şehre 
veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Medya bir güçtür. Yazılı ve görsel med-
yayı artık silah olarak kullanan bir dünya var. 
Şimdinin savaşı topla tüfekle değildir. Kalemle,  
görüntü iledir. Haberimizle kalemimizle, şehre 
ve ülkeye kattıklarımız, kadim kültürümüzden 
ve inancımızdan gelenleri yitirmeden, günün 
meselelerini yeniden inşa ederek bu toprakların 
mayası ile yapılmalıdır. Bizim kimseye ihtiyacı-
mız yok. Batı sevicilerle de işimiz yok! Batının 
ahlaksız, acımasız ve edepsiz düşüncelerine de 
ihtiyacımız yok. 

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarını nasıl 
değerlendirirsiniz? 

Mesleğimiz internet eksenindeki hizmetlere 
doğru gidiyor. Bunların içerisinde sosyal medya 
etkileri, dijital hıza ulaşarak kirlenen bir toplum-
sal çevre yer almaktadır. Kapitalist unsurların 
sarmaladığı bir dünyada, gazetecilik de ilkelerini 
ve etik yapısını yitirmektedir. Evet dijitalleşme 

gerçeğini yadsıyamayız. Ama bir taraftan da yazılı 
basının her gün ‘tarihe not’ düştüğüne inancımı 
yitirmeden gelecek için önemli bir arşiv taşıdığına 
inanıyorum. Dijital hayat gazeteciliğe değil gaze-
tecilik dijitale etki etmelidir.

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme gibi 
bir görevinin olduğunu düşünür müsünüz? 
Bu açıdan bakılınca Konya ve Türkiye’deki 
medya sektörü ve kalemleri millilik 
konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Yerli ve milli… bunu son yıllarda çokça söy-
lüyoruz. Bu iki kelimenin çok değerli olduğuna 
inanıyorum. Ülkesini, bayrağını seven insanlar 
olarak adaletin kalemi olmalıyız. Yıllarca yabancı, 
bizim olmayan değerleri bize empoze etmeye 

çalıştılar. Kendi pazıllarının parçası gibi yerleş-
tirmek istediler. Ama olmadı. Olmayacak! Bizim 
mayamız başka, bizim mayamız irfandır, bizim 
mayamız Anadolu’dur. Çok büyük ve güçlü bir 
vatanımız var. Her toprağı çok değerlidir.  Hakkı 
savunan kalemler olmak tek gayemiz olmalıdır. 
Türkiye artık her alanda gücünü haykıran bir 
ülkedir. Bu ülkenin konuşan, yazan kalemleri 
olarak inancımızı da haykırmalı, vatanımızı da 
sevmeliyiz. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını kısaca 
anlatabilir misiniz?

Bu soruyu okuduğumda yaptığım tecrübe-
sizliklerim bir bir gözümün önüne geldi. O ân 
krizleri çözmek için yaşadığım ve düzeltmek için 
geçtiğim B planlarını anımsadım. İçindeyken 
yaşadığım zorluklara minnettarım. Hepsi değerli 
bir deneyim oldu. Onları yaşamış olmasaydım, 
bugün cebimde kriz çözme planlarım olmazdı. 
Ayrıca televizyon yayıncısı da olduğum için canlı 
yayın anılarımı anlatsam korkarım roman olur. 
Belki bir gün, neden olmasın...

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Gazeteci olmak eğitiminin dışında, tecrübe 
ister. Meslekte pişmek için ustaları takip etmenin 
önemli olduğunu düşünüyorum. Yakalayabil-
dikleri her ustanın dizinin dibinde bir şeyler 
öğrenmenin okumak kadar önemli olduğunu 
düşünüyorum. Yüksek öğrenim, teorik bilgiler 
tabii ki çok kıymetli ama bizim mesleğimizde 
ustaların tecrübesi yadsınamaz. Bir de acı çek-
meden hiçbir yere ulaşılmaz. Bu her işte böyledir. 
Emek, acı, zorluk insanı besler ve olgunlaştırır. 
Yeni nesil geçmişini yok saymamalıdır. Bu ülke-
nin irfanını yok saymadan bu güçlü ülkenin sesi, 
sözü, kalemi, kulağı olurlarsa iz bırakanlardan 
olurlar. Ben gençlere güveniyorum. İki üniver-
siteli genç evlatta ben yetiştiriyorum. Onlar bu 
ülkenin aydınlık yüzü olacaklar. Hepsine başarılar 
diliyorum. 

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Haz ve hız çağında her sabah yeni bir ateşe 

ve değişime gebe.  Bırakın 5 yılı 5 günlük zaman 
dilimin de görünenin ve olacağın bambaşka 
haliyle yüzleşiyoruz. Bıraktığımızı yetiştirdiğimizi 
yani; ektiğimizi biçeceğiz. O yüzden ektikleri-
miz gelecek için attığımız her tohum bugün bu 
güzel vatanda filizlenecek. Bu vesile ile çalışan, 
emek veren gazetecilerin tokatlanmadığı bir ülke 
diliyor, tüm emek veren arkadaşlarımın 10 Ocak 
Gazeteciler gününü kutluyorum.
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Ahmet Yıldız, gazetecilik ve basın üzerine 
açıklamalarda bulundu. 

Küçük yaşlardan itibaren okumaya, 
yazmaya ilgi duyduğunu bu durumun kendisini gaze-
teciliğe ittiğini dile getiren Yıldız, Çumra Belediyesi’nin 
ilk Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini üstlenme-
sinin de bu ilgisinin katkısının olduğunu söyledi. Yazılı 
basının günümüzde zor bir süreçten geçtiğini belirten 
Yıldız, “Bugün gazeteler talebin azalması, kağıdın pahalı 
olması ve diğer masrafların yoğunluğu ile özveri içinde 
var olma savaşı vermektedir” dedi. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?
1960 Yılında Çumra Baraj Mahallesi tek katlı kerpiç 

evde doğdum.  Daha önce Çumra ilçesine bağlı eski adı 
Dorla şimdiki Aydoğmuş Köyünden çocukların okutmak 
adına Çumra’ya göçen Ayakkabı İmalatçısı esnaf babam 
ve ev kadını ailenin yedi çocuğundan biriyim. İlko-
kulu Çumra Hürriyet İlkokulunda, Ortaokul ve Liseyi 
Çumra Cumhuriyet Lisesinde okudum. Konya Selçuk 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesine devam ettim fakat 
mezun olmadım. Askerliğimi yaptıktan sonra uzun yıllar 
baba mesleği olan Büyükbaş Besiciliği ve hayvan alım 
satımı yaparken Hububat, bakliyat ve Yem, Un Ticareti 
yaptım. Bu zaman zarfında Ülkü Ocağı Yöneticiliği 
yaparken MHP Çumra İlçe Başkanlığına seçildim üç 
dönem çeşitli aralıklarla bu görevi yürüttüm. 1994 Yılı 
Yerel Seçimlerimde arkadaşlarımla yaptığımız program 
çalışma ile Çumra Belediye Başkanlığını halen Pankobir-
lik Genel Başkanı olan Recep Konuk Başkan ile kazan-
dık. 1997 Nisan ayında MHP Genel Başkanı Alpaslan 
Türkeş vefatıyla yapılan kurultayda delege olarak Dr. 
Devlet Bahçeli Beyin seçilmesi noktasında gayretlerimiz 
oldu. Dr. Devlet Bahçeli Beyi ilk kurultayın ertelenme-
sinden sonra daha sonra yapılan kurultayda MHP Genel 
Başkanı seçtik. Aynı yıl içerisinde MHP Çumra İlçe 
Başkanlığını arkadaşlarıma devrettim. Çumra Belediyesi 
Genel Koordinatörlüğü ve Basın Halkla İlişkiler Müdür-
lüğünü sekiz yıl yürüttüm. 1999 Temmuz ayında Konya 
Pancar Kooperatifi Seçimlerine Recep Konuk Başkanla 
katılıp kazandık.  Bugün 46 fabrika ile 15 bin insanımızı 
istihdam eden Çumra, Konya ve Türkiye ye örnek ku-
ruluş olan Konya Şeker, Anadolu Birlik Holdingin kurul-
masında karınca kararınca emeğim oldu. Halen Konya 
Pancar Ekiciler Kooperatifi Denetleme Kurulu Üyeliği 
görevini yapmaktayım. 2004 yılında Çumra Belediyesi 
İtfaiyesinde göreve başladım. İtfaiye eri, itfaiye amiri, 
İtfaiye Müdürü olarak 10 yıl çalıştıktan sonra beş yıl 
Çumra Belediyesi Spor Tesisleri Müdürlüğü görevinde 
iken emekli oldum.

Sivil Toplum Kuruluşlarında ve çeşitli derneklerde 
aktif olarak görev aldım. 1995 yılında Çumra Güneş 
Spor yönetiminde bulundum. Recep Konuk Başkanın 
direktifleri ile Türkiye’nin ilk ilçe bisiklet takımının 
kurulması çalışmalarında bulundum. Bu bisiklet takımı 
Bisiklet Türk Milli Takımına onlarca sporcu kazandırma-
sı sevincimiz gururumuz olmaktadır.

1997 yılında Çatalhöyük Çumra Belediye Spor yö-
neticiliği ve aynı zamanda Konya Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığını Rahmetli 
Genel Başkan İsmail Mirza ile bir dönem yürüttükten 
sonra halen Spor Bakan Genel Müdürü Mehmet Baykan 
ile Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda 
Mehmet Baykan Genel Başkan bende yardımcısı olarak 
çalıştık.

Bir süre spor yöneticiliğinden ayrıldıktan sonra 
2014 yılında tekrar Çatalhöyük Çumra Belediye Spor 
Kulübü yönetiminde Dr. Ömer Yıldırım Başkanla beş 

yıl görev yaptık. Bunun yanında Çumra Kızılay Derneği 
Çumra yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra halen Türk 
Hava Kurumu Çumra Şube Başkanlığı görevini yürü-
tüyorum.

Liseli yıllardan bu yana şiir, hikâye, gezi, inceleme 
yazılarım gazete ve dergilerde yayımlandı. Halen Konya 
günlük yayımlanan Hâkimiyet Gazetesi, Yenigün Gaze-
tesinde ve 26 Haziran Çumra Gazetesinde köşe yazısı 
yazmaktayım.

 Kuruluşundan bugüne Çumra ile ilgili kitap, dergi, 
gazete, yazı, fotoğrafları biriktirmekteyim. Çumralı 
hemşerilerimin de faydalandığı zengin bir kitaplığım 
bulunmaktadır. Dünü Bugünü Yarını Çumra Sempoz-
yumu’nda “Çumra Dağ Köy Ve Kasabaları” adlı sunum 
yaptım. 2 Cilt olarak basılan sempozyumun 553’den 
596 sayfalarında değerlendirildi. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Gazetecilik ortaokullu yıllarda rahmetli babam Dor-

lalı Eşref her gün eve Bizim Anadolu Gazetesi alır kapı 
komşumuz Ebu Seyfi Hotamışlı Tercüman Gazetesi 
diğer komşumuz Kalaycı Veli Çömçe ise Yeni Nesil ga-
zeteleri alırlardı. Değiş tokuş her üç gazeteyi de okuma 
imkanımız olurdu.

Okulda Okul gazetesini hazırlayan ekip yer aldım. 
Güncel haber, şiir ve yazı yazmaya burada başladım. 
Yerel Ulusal Gazete ve dergilere şiir ve yazılar yazdım. 
Yüksek okulda okurken de Çumralı hemşehrimizin 
Konya Postası Gazetesine haber ve yazılar yazdım. 1994 
yılı sonrasında Çumra Belediyesi Basın Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü yapmamdan dolayı basın yakından ilgilen-
meye devam ettim. Bu zaman zarfında müstear yani 
takma adla misafir kalem olarak köşe yazıları yazdım. 
2000 yılından itibaren 26 Haziran Gazetesinde Sohbet 
Köşesi’de sürekli olarak ve 2013 yılından bugüne kadar 
Hakimiyet Gazetesinde köşe yazıları yazdım.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Gazetecilik sektörü Türkiye’de ilk gazete 17. 
Yüzyılda basılmış ve 2000’li yıllara kadar gelişimini 
sürdürmüştür. 70’ Yıllarda internetin ortaya çıkması 
90’lı yıllarda gazetelere internet üzerinden ulaşılması 
ile basılı gazetelere talep önemli derecede azalmıştır. 
Bugün gazeteler talebin azalması, kağıdın pahalı olması 
ve diğer masrafların yoğunluğu ile özveri içinde var 
olma savaşı vermektedir.

Gazetecilik anlamında ne tür çalışmalar 

yaptınız? Hangi kurum ve kademelerde 
görevlerde bulundunuz?

Yukarda da ifade ettiğim üzere küçük yaşlardan 
itibaren okumaya, yazmaya ilgimden dolayı gazeteye ve 
gazeteciliğe sıcak baktım. Tabi bunun yanında Çumra 
Belediyesi ilk Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü yapma-
mın buna ayrıca katkısı oldu.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
Gazeteci; haberleri, dürüst, ahlaki, tarafsız bir şekil-

de araştıran, araştırdığını belgeleyen, yazan ve kamuo-
yuna sunan özverili çalışkan kişiye gazeteci diyorum.

Gazetecilik sektöründe günümüzde yaşanan 
sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Gazetecilik sektörü özellikle internetin çıkması ve 
internetle kolay erişilebilir olmasıyla yazılı basına olan 
ilgi azalmış çok zor fedakârlık gerektiren meslek haline 
geldi.

Bir gazeteci veya yazar olmak için ne tür 
çalışmalar yapılmalı? Ya da hangi vasıflara sahip 
olunmalı?

Gazeteci güncel gelişmelere karşı ilgili olmalıdır. 
Çok karmaşık sorunları hızlı kavrayarak basit özlü bir 
dille yazıp sunabilmeli, Bunun yanında çok iyi gözlem 
ve analiz yapabilmelidir. Sözlü ve yazılı iletişim becerisi 
olmalı. Gazetecinin günün 24 saatinde çalışabilme 
kabiliyeti ve dayanma gücü olmalıdır. Gazetecilik 
prensiplerine uymalıdır.  Çok okumalı, araştırmalı, bil-
gilenirken, öğrenirken mensup olduğu Türk Milletinin 
kutsi değerleri dini, dili, gelenek ve göreneklerine saygı 
duymalıdır. 

Kimsenin bilmediği bir konuyu kamuoyuyla 
paylaşmak veya o konuya kendinizce farklı bir 
bakış açısı getirmek nasıl bir duygu?

Kimsenin bilmediği bir konuyu kamuoyuna 
sunarken kamuoyunun bilgi edinme hakkına saygı 
duyan gazeteci veya yazar için bu bilgileri kamuoyuyla 
paylaşmak kutsi görev olarak görmelidir. Ki, hem bilgi 
veren hem de bilgi memnun olur değil mi?

Yazmak veya kamuoyuna bir konu hakkında 
bilgi aktarımı yapmak şehre veya ülkeye ne tür bir 
katkı sunuyor? Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Yazarak kamuoyuna şehre veya ülkeye faydalı bilgi 
aktararak yapıcı ve kalıcı eserler verilmesine neden 
olabilir. Konya Basını son yıllarda Mavi Tüneli devamlı 
işleyerek ön plana ve gündeme getirerek bugün Mavi 
Tünel Projesinin hayatiyete geçmesine katkıda bulun-
muştur.

İnternet mecrası ve sosyal medya yapılarının 
gelişmesiyle birlikte gazeteciliği ve yazmak 
kavramlarını nasıl değerlendirirsiniz?

Daha öncede ifade ettiği üzere internet ve sosyal 
medya yapılanması böylesi afat gibi gelişmesi gazeteci-
liğe daha çok çalışma en güzeli sunarak kalite getirme-
lidir.  

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme gibi bir 
görevi olduğunu düşünür müsünüz?

Elbette gazeteci ve yazarın toplumu doğru yön-
lendirme ve doğru yola sevk etme gibi görevi vardır. 
Nitekim Konya Basını Mavi Tünel ve birçok Konya için 
önemli projelerde görevini yaptığına inanıyorum.

GAZETELER VAR OLMA SAVAŞI VERIYOR
Yazılı basının zor bir süreçten geçtiğini belirten Gazeteci-Yazar Ahmet Yıldız, “Bugün 

gazeteler talebin azalması, kağıdın pahalı olması ve diğer masrafların yoğunluğu ile özveri 
içinde var olma savaşı vermektedir” dedi 
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Ahmet Yıldız, gazetecilik ve basın üzerine 
açıklamalarda bulundu. 

Küçük yaşlardan itibaren okumaya, 
yazmaya ilgi duyduğunu bu durumun kendisini gaze-
teciliğe ittiğini dile getiren Yıldız, Çumra Belediyesi’nin 
ilk Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini üstlenme-
sinin de bu ilgisinin katkısının olduğunu söyledi. Yazılı 
basının günümüzde zor bir süreçten geçtiğini belirten 
Yıldız, “Bugün gazeteler talebin azalması, kağıdın pahalı 
olması ve diğer masrafların yoğunluğu ile özveri içinde 
var olma savaşı vermektedir” dedi. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?
1960 Yılında Çumra Baraj Mahallesi tek katlı kerpiç 

evde doğdum.  Daha önce Çumra ilçesine bağlı eski adı 
Dorla şimdiki Aydoğmuş Köyünden çocukların okutmak 
adına Çumra’ya göçen Ayakkabı İmalatçısı esnaf babam 
ve ev kadını ailenin yedi çocuğundan biriyim. İlko-
kulu Çumra Hürriyet İlkokulunda, Ortaokul ve Liseyi 
Çumra Cumhuriyet Lisesinde okudum. Konya Selçuk 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesine devam ettim fakat 
mezun olmadım. Askerliğimi yaptıktan sonra uzun yıllar 
baba mesleği olan Büyükbaş Besiciliği ve hayvan alım 
satımı yaparken Hububat, bakliyat ve Yem, Un Ticareti 
yaptım. Bu zaman zarfında Ülkü Ocağı Yöneticiliği 
yaparken MHP Çumra İlçe Başkanlığına seçildim üç 
dönem çeşitli aralıklarla bu görevi yürüttüm. 1994 Yılı 
Yerel Seçimlerimde arkadaşlarımla yaptığımız program 
çalışma ile Çumra Belediye Başkanlığını halen Pankobir-
lik Genel Başkanı olan Recep Konuk Başkan ile kazan-
dık. 1997 Nisan ayında MHP Genel Başkanı Alpaslan 
Türkeş vefatıyla yapılan kurultayda delege olarak Dr. 
Devlet Bahçeli Beyin seçilmesi noktasında gayretlerimiz 
oldu. Dr. Devlet Bahçeli Beyi ilk kurultayın ertelenme-
sinden sonra daha sonra yapılan kurultayda MHP Genel 
Başkanı seçtik. Aynı yıl içerisinde MHP Çumra İlçe 
Başkanlığını arkadaşlarıma devrettim. Çumra Belediyesi 
Genel Koordinatörlüğü ve Basın Halkla İlişkiler Müdür-
lüğünü sekiz yıl yürüttüm. 1999 Temmuz ayında Konya 
Pancar Kooperatifi Seçimlerine Recep Konuk Başkanla 
katılıp kazandık.  Bugün 46 fabrika ile 15 bin insanımızı 
istihdam eden Çumra, Konya ve Türkiye ye örnek ku-
ruluş olan Konya Şeker, Anadolu Birlik Holdingin kurul-
masında karınca kararınca emeğim oldu. Halen Konya 
Pancar Ekiciler Kooperatifi Denetleme Kurulu Üyeliği 
görevini yapmaktayım. 2004 yılında Çumra Belediyesi 
İtfaiyesinde göreve başladım. İtfaiye eri, itfaiye amiri, 
İtfaiye Müdürü olarak 10 yıl çalıştıktan sonra beş yıl 
Çumra Belediyesi Spor Tesisleri Müdürlüğü görevinde 
iken emekli oldum.

Sivil Toplum Kuruluşlarında ve çeşitli derneklerde 
aktif olarak görev aldım. 1995 yılında Çumra Güneş 
Spor yönetiminde bulundum. Recep Konuk Başkanın 
direktifleri ile Türkiye’nin ilk ilçe bisiklet takımının 
kurulması çalışmalarında bulundum. Bu bisiklet takımı 
Bisiklet Türk Milli Takımına onlarca sporcu kazandırma-
sı sevincimiz gururumuz olmaktadır.

1997 yılında Çatalhöyük Çumra Belediye Spor yö-
neticiliği ve aynı zamanda Konya Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığını Rahmetli 
Genel Başkan İsmail Mirza ile bir dönem yürüttükten 
sonra halen Spor Bakan Genel Müdürü Mehmet Baykan 
ile Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda 
Mehmet Baykan Genel Başkan bende yardımcısı olarak 
çalıştık.

Bir süre spor yöneticiliğinden ayrıldıktan sonra 
2014 yılında tekrar Çatalhöyük Çumra Belediye Spor 
Kulübü yönetiminde Dr. Ömer Yıldırım Başkanla beş 

yıl görev yaptık. Bunun yanında Çumra Kızılay Derneği 
Çumra yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra halen Türk 
Hava Kurumu Çumra Şube Başkanlığı görevini yürü-
tüyorum.

Liseli yıllardan bu yana şiir, hikâye, gezi, inceleme 
yazılarım gazete ve dergilerde yayımlandı. Halen Konya 
günlük yayımlanan Hâkimiyet Gazetesi, Yenigün Gaze-
tesinde ve 26 Haziran Çumra Gazetesinde köşe yazısı 
yazmaktayım.

 Kuruluşundan bugüne Çumra ile ilgili kitap, dergi, 
gazete, yazı, fotoğrafları biriktirmekteyim. Çumralı 
hemşerilerimin de faydalandığı zengin bir kitaplığım 
bulunmaktadır. Dünü Bugünü Yarını Çumra Sempoz-
yumu’nda “Çumra Dağ Köy Ve Kasabaları” adlı sunum 
yaptım. 2 Cilt olarak basılan sempozyumun 553’den 
596 sayfalarında değerlendirildi. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Gazetecilik ortaokullu yıllarda rahmetli babam Dor-

lalı Eşref her gün eve Bizim Anadolu Gazetesi alır kapı 
komşumuz Ebu Seyfi Hotamışlı Tercüman Gazetesi 
diğer komşumuz Kalaycı Veli Çömçe ise Yeni Nesil ga-
zeteleri alırlardı. Değiş tokuş her üç gazeteyi de okuma 
imkanımız olurdu.

Okulda Okul gazetesini hazırlayan ekip yer aldım. 
Güncel haber, şiir ve yazı yazmaya burada başladım. 
Yerel Ulusal Gazete ve dergilere şiir ve yazılar yazdım. 
Yüksek okulda okurken de Çumralı hemşehrimizin 
Konya Postası Gazetesine haber ve yazılar yazdım. 1994 
yılı sonrasında Çumra Belediyesi Basın Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü yapmamdan dolayı basın yakından ilgilen-
meye devam ettim. Bu zaman zarfında müstear yani 
takma adla misafir kalem olarak köşe yazıları yazdım. 
2000 yılından itibaren 26 Haziran Gazetesinde Sohbet 
Köşesi’de sürekli olarak ve 2013 yılından bugüne kadar 
Hakimiyet Gazetesinde köşe yazıları yazdım.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Gazetecilik sektörü Türkiye’de ilk gazete 17. 
Yüzyılda basılmış ve 2000’li yıllara kadar gelişimini 
sürdürmüştür. 70’ Yıllarda internetin ortaya çıkması 
90’lı yıllarda gazetelere internet üzerinden ulaşılması 
ile basılı gazetelere talep önemli derecede azalmıştır. 
Bugün gazeteler talebin azalması, kağıdın pahalı olması 
ve diğer masrafların yoğunluğu ile özveri içinde var 
olma savaşı vermektedir.

Gazetecilik anlamında ne tür çalışmalar 

yaptınız? Hangi kurum ve kademelerde 
görevlerde bulundunuz?

Yukarda da ifade ettiğim üzere küçük yaşlardan 
itibaren okumaya, yazmaya ilgimden dolayı gazeteye ve 
gazeteciliğe sıcak baktım. Tabi bunun yanında Çumra 
Belediyesi ilk Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü yapma-
mın buna ayrıca katkısı oldu.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
Gazeteci; haberleri, dürüst, ahlaki, tarafsız bir şekil-

de araştıran, araştırdığını belgeleyen, yazan ve kamuo-
yuna sunan özverili çalışkan kişiye gazeteci diyorum.

Gazetecilik sektöründe günümüzde yaşanan 
sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Gazetecilik sektörü özellikle internetin çıkması ve 
internetle kolay erişilebilir olmasıyla yazılı basına olan 
ilgi azalmış çok zor fedakârlık gerektiren meslek haline 
geldi.

Bir gazeteci veya yazar olmak için ne tür 
çalışmalar yapılmalı? Ya da hangi vasıflara sahip 
olunmalı?

Gazeteci güncel gelişmelere karşı ilgili olmalıdır. 
Çok karmaşık sorunları hızlı kavrayarak basit özlü bir 
dille yazıp sunabilmeli, Bunun yanında çok iyi gözlem 
ve analiz yapabilmelidir. Sözlü ve yazılı iletişim becerisi 
olmalı. Gazetecinin günün 24 saatinde çalışabilme 
kabiliyeti ve dayanma gücü olmalıdır. Gazetecilik 
prensiplerine uymalıdır.  Çok okumalı, araştırmalı, bil-
gilenirken, öğrenirken mensup olduğu Türk Milletinin 
kutsi değerleri dini, dili, gelenek ve göreneklerine saygı 
duymalıdır. 

Kimsenin bilmediği bir konuyu kamuoyuyla 
paylaşmak veya o konuya kendinizce farklı bir 
bakış açısı getirmek nasıl bir duygu?

Kimsenin bilmediği bir konuyu kamuoyuna 
sunarken kamuoyunun bilgi edinme hakkına saygı 
duyan gazeteci veya yazar için bu bilgileri kamuoyuyla 
paylaşmak kutsi görev olarak görmelidir. Ki, hem bilgi 
veren hem de bilgi memnun olur değil mi?

Yazmak veya kamuoyuna bir konu hakkında 
bilgi aktarımı yapmak şehre veya ülkeye ne tür bir 
katkı sunuyor? Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Yazarak kamuoyuna şehre veya ülkeye faydalı bilgi 
aktararak yapıcı ve kalıcı eserler verilmesine neden 
olabilir. Konya Basını son yıllarda Mavi Tüneli devamlı 
işleyerek ön plana ve gündeme getirerek bugün Mavi 
Tünel Projesinin hayatiyete geçmesine katkıda bulun-
muştur.

İnternet mecrası ve sosyal medya yapılarının 
gelişmesiyle birlikte gazeteciliği ve yazmak 
kavramlarını nasıl değerlendirirsiniz?

Daha öncede ifade ettiği üzere internet ve sosyal 
medya yapılanması böylesi afat gibi gelişmesi gazeteci-
liğe daha çok çalışma en güzeli sunarak kalite getirme-
lidir.  

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme gibi bir 
görevi olduğunu düşünür müsünüz?

Elbette gazeteci ve yazarın toplumu doğru yön-
lendirme ve doğru yola sevk etme gibi görevi vardır. 
Nitekim Konya Basını Mavi Tünel ve birçok Konya için 
önemli projelerde görevini yaptığına inanıyorum.

GAZETELER VAR OLMA SAVAŞI VERIYOR
Yazılı basının zor bir süreçten geçtiğini belirten Gazeteci-Yazar Ahmet Yıldız, “Bugün 

gazeteler talebin azalması, kağıdın pahalı olması ve diğer masrafların yoğunluğu ile özveri 
içinde var olma savaşı vermektedir” dedi 

AHMET YILDIZ
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ŞEREFLI KONYA BASINININ 
MÜMTAZ MENSUPLARI

Bazı toplantı ve açılışlarda kullanılan klişeleşmiş bir ifade 
vardır; hazirun selamlanırken araya bir de “Basınımızın 
değerli temsilcileri” diye bir sözcük eklenir. Konya 

basını faaliyete başladığı ilk yıllardan bu yana öylesine 
destansı bir duruş sergilemiştir ki; İstiklal mücadelesinden 15 
Temmuz darbe görünümlü işgal kalkışmasına kadar bütün 
milli meselelerde şeref defterine adını kaydettirmiştir.

Konya’nın ilk gazetesi 1870 yılında Valilik tarafından Konya 
gazetesi adıyla yayınlanmıştır. İlk sivil gazete olarak tarihe 
geçen Babalık ise milli menfaatler doğrultusunda yayın 
yapmaktan ödün vermemiş, Konya’nın İtalyan işgalinde 
olduğu yıllarda kurutuluş mücadelesine destek vermekten 
geri durmamıştır. Keza Afyon’da kurulan Öğüd gazetesi de 
bu şehrin Yunan işgaline uğrama tehlikesi zuhur edince 
taşındığı Konya’da destansı bir yayın periyodu sergileyip, 
Anadolu halkının yedi düvele karşı şahlanışında öncü 
kuvvetlerden olmuştur.

Araştırmacılar Ekekon gazetesinin “CHP İl Örgütü tarafından 
kurdurulduğunu” kaydeder ki, yayın çizgisi de bu yöndedir. 
Fakat çok partili döneme girerken CHP teşkilatından DP’lileri 
karalayan haberler yazılması talepleri, hatta baskıları gelir 
ki Ekekon gazetesinin yazı işleri müdürü Besim Ergun, 
“gazetenin ve matbaanın elinden alınması pahasına” bu 
istekleri geri çevirerek meslek ilkelerinden ödün vermez.

İsimleri günümüzde pek bilinmese de bu şehirde Meşrik-i 
İrfan, Anadolu, Hakem, Şems, Çiftçi, Osmanlı, Tekamül, 
Hançer, Telgraf, İntibah, İbret Konya, Halk, Hedef, Duygu, 
Yeni Anadolu, Yeni Ses, Babacan, Zaman, Çağ, Ekekon, 
Selçuk, Akyokuş, Küme, Gürses, Mengene, Durak, Kervan, 
Öz Demokrat Konya, Işık, Sabah, Şehir Postası, Anadolu’da 
Hamle gibi pek çok gazete tarihimize not düşmüştür.

Ve elbette bu gazetelerde fikirleri ve kalemleriyle hizmet 
veren onlarca gazeteci de halka ve olaylara ışık tutmuştur. 
Bu noktada şunu vurgulamakta yarar var; 1950’li yıllara 
kadar, gazetecilik müstakil bir meslek olamamıştır. O 
dönemde birkaç kişi hariç, gazete sütunlarında öğretmen, 
avukat, vilayet memurları ve sair kalem erbaplarını görmek 
mümkündür. Kısacası gazetecilik kimlerine ikinci iş, 
kimilerine hobi, kimilerine de resmi makamların verdiği 
görevdir o yıllarda.

Konya basın tarihine dair Prof. Dr. Caner Arabacı, Prof. 
Dr. Bünyamin Ayhan ve Dr. Adem Demirsoy kapsamlı 
araştırmalar yaparak tarihe ışık tuttu. Biz de Konya basınına 

fikirleri ve yazılarıyla emek veren müteveffa gazetecilerin 
biyografilerini derleme çalışmaları yaparken eserlerinden ve 
kendilerinden istifade ettik.

Bazı müteveffaların aile fertlerine ulaşarak yeni bilgiler 
derledik veya eksik olanları tamamladık. Mesela Reyhan 
Taşkale’den babası Önal Vasıf ve kardeşi Selman Cahit Öztaş 
ile ilgili, Muhittin Beştav’dan babası Yusuf Ziya ve dedesi 
M.Ali Beştav ile ilgili bilgiler edindik. Dr. Ahmet Yıldırım’dan 
babası İbrahim Yıldırım’a dair, Ömer Tanrıverdi’den de 
babası H.Hüseyin Tanrıverdi’ye dair bilgiler aldık. Karamanlı 
yazar Mustafa Koçak ile görüşüp çalışma arkadaşı Mahir 
İba ile ilgili bildiklerini anlatmasını istedik. Bunlardan başka 
Sabit Horasan, Ali Sait Öge, Prof. Dr. Mehmet Bildirici, Nail 
Bülbül, Sadık Gökce, Ali Işık ve Mustafa Akgöl’ün bilgi ve 
arşivlerinden istifade ettik. Her birine teşekkür ediyoruz.

Konya basınında hiç çalışmamış olmasına rağmen, Konya 
doğumlu olmalarından dolayı ulusal basının tanınmış bazı 
simaları da çalışmamıza dâhil ettik. Bu çalışmamızda 162 
meslektaşımızın biyografisini derleme imkânı bulabildik. 
Ahmet Macit Sarıkaya, Ali Galip Yazan, Nihat Kişnişçi, Edip 
Yılmaz, Aydın Özsoy, Ali Denizkuşları, Rıfat Saatçi, Necdet 
Akbay, Kemal Selçuker, M. Şakir Arıtan, Müberra İmral Önal, 
İsmet Akbaş, Ömer Bulguroğlu, Feyyaz Caner, Ali Rıza 
Köse, Yusuf Harmancı, Ali Rıza Uğurlu, Nâzım Ermaral ve 
Ziya Çalık gibi bazı gazeteci ve yazarların tam bilgilerine 
ulaşamadığımız için isimlerini zikretmekle yetinmek 
durumundayız.

Müteveffa gazetecileri tanıtırken hatıraları canlı tutmak için 
de onlarla çalışan ya da tanışan arkadaşlarından anılarını 
yazmalarını talep ettik. Yazmaya zaman bulabilenlerin 
değerli hatıralarını ilgili biyografilerin devamında 
bulacaksınız.

Yerleşim sıralamasını vefat tarihlerine göre yaptık. Birkaç 
kişinin vefat tarihine dair bilgiye ulaşamadığımız için 
“tahminen” yerleştirildi. Bazı sayfalarda ise “tipografik 
nedenlerle” yer değiştirenlerin olması anlayışla 
karşılanmalıdır.

Bütün zorluklara göğüs gererek Konya basınına emek veren 
vefat etmiş bütün gazetecileri saygıyla anarken; üç yıldır 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne özel dergiler planlayıp 
yayınlayan Yenigün gazetesi imtiyaz sahibi değerli dostum 
Mustafa Arslan ve gazete ekibine bu müstesna çalışma 
nedeniyle teşekkür ediyorum.

MUSTAFA GÜDEN
Gazeteci
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Yusuf Mazhar BABALIK

1886 - 1930

1886 yılında Isparta’nın Yalvaç ilçesinde dünyaya geldi. Babası 
Bosna- Hersekli Nedim Bey’dir. Gazeteciliğe genç yaşlarda baş-
ladı. Konya İdadisinde tahsil gören Yusuf Mazhar öğretmenlik ya-
parken diğer taraftan da vilayetin resmi Konya gazetesinde çalıştı. 

İdadide ve Sanayi Mektebi’nde Türkçe, Tarih ve Coğrafya Öğret-
menliği yaptığı sıralarda bağımsız bir gazete çıkarma arzusu taşı-
yordu. 1910 yılında Nafia Müdürlüğü Başkatipliğine atanınca Kon-
ya valisi Arifi Paşa ile bir yakınlık kurup gazete çıkarma konusunda 
desteğini aldı. Meşrutiyet yıllarında Konya’da çıkan “Meşrik-i İrfan 
Gazetesi”nin başyazarı olan Yusuf Mazhar, Vali Paşa’ya çıkarak ga-
zetenin imtiyazının kendisine verilmesini istedi. Arifi Paşa Talebi 
kabul etti ve onun yardımsever ve babacan tavırları sebebiyle, 
yeni çıkan gazeteye  “Babalık” ismi verildi. 23 Aralık 1910 tarihin-
de yayına başlayan Babalık Gazetesini Konya’nın en uzun soluklu 
yayın organı oldu. Gazete ilk yıllarda bazen haftada bir gün bazen 
de iki gün basıldı.  Daha sonra günlük yayına geçti.

Mütareke yıllarında (1918-1920) İstanbul’da bulunduğu sırada, or-
tağı Viyulaki’nin onu İngilizlere ihbar etti ama Antalya’ya kaçmayı 
başardı ve Konya milletvekili Hulki Bey’in yardımlarıyla Konya il 
sınırlarına girdi. 1921 yılında kendi matbaasını kurdu ve Milli Mü-
cadele kazanılıncaya kadar hem gazetesini hem de matbaasını 
Garp cephesinin emrine verdi. Babalık gazetesi milli çizgide yayın 
yaptı, Yunan ordusu üzerine atılan iki milyon Rumca beyanname 
de Babalık matbaasında ücretsiz olarak basıldı.

Cumhuriyetin İlanından sonra Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafın-
dan Kütahya mebusluğu seçildiği kendisine telgrafla bildirilince 
, “gazeteci olarak memleketime daha faydalı olurum” diyerek bu 
teklifi reddetti. Daha sonra Vilayet Genel meclisine seçilen Yusuf 
Mazhar fakir ve kimsesizlerin hamisi oldu. 

5 Eylül 1930 tarihinde geçirdiği apandist ameliyatı sonrası genç 
yaşta vefat etti ve Yediler Mezarlığına defnedildi. Yusuf Mazhar’ın 
vefatından sonra Babalık gazetesini eşi Nedime Hanım, kayınbira-
deri Afif Evren ve onun kızları Dürrişehvar ile Şivezar 22 yıl boyun-
ca yayınlamaya devam etti.

Muzaffer HAMİD

1896 - 1934

Muzaffer Hâmid 1896 yılında Konya’da Avukat Tev-
fik Efendi’nin oğlu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta 
öğrenimini müteakiben dişçilik mektebini bitirip 
diş hekimi oldu. Askerlik görevini yaptıktan sonra, 
1926’da diş hekimliğinin yanı sıra Babalık gazete-
sinde başmuharrirlik (başyazarlık) görevini 1930 yılı 
sonuna kadar sürdürdü.

Öğrencilik yıllarında da bazı dergilerde şiir ve yazıları 
çıkan Muzaffer Hâmid, mizahi şiirlerinde, Kânî-i As-
far (Sarı Kâni), fıkralarında, Fassal, romanlarında Ker-

peten, başyazı ve makalelerinde ise S. Sâtı, Tiryaki 
gibi müstear isimler kullandı. Serbest Fırka’nın kuru-
luşunda CHF aleyhinde yazdığı yazılar üzerine Ne-
dime Babalık’ın avukatının isteğiyle işine son verildi. 

Vilayet Umumi Meclisi üyeliği de yapan Muzaffer 
Hâmid Askeri Ortaokul’da Tabiat Bilgisi (Biyoloji) 
öğretmeni olarak derslere girdiği 25 Ekim 1934’de 
vefat edince Üçler Mezarlığına defnedildi. Muzaffer 
Hamid’in ismi Konya Belediyesi tarafından Konya 
Lisesi’nin arkasındaki sokağa verdi.

Mehmed Zeki DOLBAY

1879 - 1935

16 Eylül 1879 tarihinde Konya’nın Şemsi Tebrizi Mahallesi’nde 
doğdu. BabasıHadimli Konya Vilayeti Mahkeme-i Ticaret Reisi 
Hacı Mehmed’tir. İsmi Mehmed, mahlası ise Zeki’dir. Yazdığı bazı 
fıkralarda “Karaboğa” takma adını kullandı. 

1313’te Konya Daru’l-muallimin’den mezun olarak öğretmenliğe 
başlayan Mehmed Zeki Bey sırasıyla; Kaş kazası ilk mektep baş-
muallimliği (1314- 1315), Isparta rüştiyesi muallimi sanisi (1315-
1318), Isparta idadisi Din Kültürü, Arapça, Farsça, Tarih ve Coğraf-
ya dersleri öğretmenliği (1318–1325), Niğde (1325-1331), Nevşehir 
İdadisi (1331-1335), Konya İmam Hatip Mektebi tarih ve coğrafya 
öğretmenlikleri (1341-1341) ve Konya Köprübaşı Mektebi (1928- 
1935) başmuallimlerinde bulundu.

Folklor araştırmaları; Konya hattat ve halk şairleri hakkında topla-
dığı bilgiler, Babalık gazetesinde yayınlandı.

Dolbay Nevşehir İdadisi’nde görevli iken istifa edip Konya’ya dön-
dü ve bir müddet manifaturacılıkla meşgul oldu. Bu sırada Konya 
Halkevi’nde çalıştı, Gördüğü kasaba ve köylerden derlediği mem-
leket tetkikleri, atasözleri, teşbihler, kinayeler, söz derlemeleri, 
köylü ve halk fıkraları, yerli adet ve ananeleri Babalık, Yeni Fikir ve 
Selçuk gibi gazetelerde yazdı. Türk basınında Ürgüp’teki Peri Ba-
calarını, mağaralardaki freskli Bizans kiliselerini ilk defa yazıp gün-
deme getireni tanınmasına vesile olan Dolbay’dır. Babalık gaze-
tesinin Memleket Tetkikleri sütunlarında çıkan o yazıda Mekke’ye 
giden Yuanis efsanesini de anlatır.

Kısa aralıklarla on beş yıl kadar gazetelerde yazan Dolbay’ın derle-
diği Sille halk ve saz şairlerine ait bilgiler Konya Halkevi tarafından 
kitap haline getirilerek yayımlandı.

Mehmed Zeki Dolbay 23 Şubat 1935’de Körübaşı Mektebi Mual-
limi iken vefat etti. Aynı gün Musalla Mezarlığında Gömeç hatun 
Türbesi karşısına defnedildi.
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Abdülgani Ahmet DOYRAN

1886 - 1936

1886 yılında Selânik’in Doyran kasabasında doğdu. Rüştiye öğ-
renimini tamamladıktan sonra Vilâyet Matbaası’nda mürettip 
olarak çalışmaya başladı. Mustafa Kemal ile de burayı ziyaret et-
tiği sıralarda tanıştı. Balkan savaşlarının başlaması üzerine 1912 
yılında İstanbul’a gelerek Cağaloğlu’nda küçük bir matbaa açtı. 
Daha sonra, hemşerisi Mustafa Kemal’in tavsiyesiyle Anadolu’ya 
geçip 1917 yılında Afyon’a yerleşti. Burada İkaz matbaasının sa-
hibiyle anlaşıp iki ay kadar haftalık İkaz gazetesini yayınladı. Bu 
sırada İstanbul’dan bir baskı makinası satın alarak 1 Eylül 1917 
tarihinde haftalık Öğüd gazetesini çıkardı.

Yunanlıların İzmir’i işgal etmesi üzerine, yayınlarına devam ede-
meme tehlikesi oluşunca matbaa ve gazeteyi Konya’ya nakletti. 
İşgalci İtalyan askerlerinin baskılarına rağmen Konya’da Öğüd 
gazetesini günlük olarak yayınladı. Öğüd o tarihlerde, diğerleri 
süreli yayınlandığı için, Konya’da günlük yayınlanan tek gazete 
oldu.

Milli Mücadeleye büyük destek veren Öğüd, İstanbul’daki İngiliz 
İşgal Kuvvetleri Komutanının emriyle 26 Ocak 1920’de İtalyan 
askerleri tarafından, kapatılmak üzere basıldı. Ancak baskından 
bir gün önce haberdar olan gazete çalışanları pratik baskı ya-
pabilecekleri emtiaları gece yarısı gizlice Söylemez Türbesine 
taşıdılar. Bu sırada Mustafa Kemal’in onayı ile 28 Ocak 1920’de 
Hükümet alanında Öğüd gazetesinin kapatılması girişimine kar-
şı coşkulu bir miting tertip edildi. Mustafa Kemal protestonun 
miting ile sınırlı kalmasını uygun bulup “Diğer bir gazete imtiyazı 
alınarak onun neşredilmesi” talimatını verince Öğüd’ün yayını 
durdurulup,  27 Ocak günü gazete Nasihat adıyla basıldı. Matba-
adaki İtalyan işgali kaldırılınca Öğüd 17 Şubat’ta yeniden yayın-
lanmaya başladı.

Delibaş ayaklanmasına isyancılar Öğüd gazetesi tesislerini de ta-
lan etti. Gazetenin sahibi Abdülgani Ahmet ile Yazı İşleri Müdürü 
Feridun Kandemir vilayet binası altındaki tevkifhaneye götürüle-
rek işkence edildi. İsyan bastırıldıktan sonra 7 Ekim 1920’de yaralı 
halde matbaaya gelip gazeteyi yayına hazırladılar.

Anadolu’nun en yüksek tirajlı gazetesi Öğüd, Mustafa Kemal’in 
1921 Haziran’ında verdiği talimat üzerine Ankara’ya taşınarak 
yayına burada devam ederken, matbaanın da önemli bir kısmı 
Büyük Millet Meclisi’nin baskılarını yapmak üzere Meclis Matba-
asına devredildi.

9 Mayıs 1923’de Öğüd’ün son baskısını okurlarına sunan Doy-
ran gazeteciliği bırakarak matbaa işleriyle meşgul oldu. 20 Mart 
1936’da Ulus’un Konya sokağındaki evinde vefat etti.
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Naci Fikret BAŞTAK

1891 - 1948

1891’de Konya’da doğdu. Babası Ayanbeyzade Mustafa Fik-
ri Efendi’dir.   İlköğrenimi babasından aldıktan sonra 1904’de 
Konya Mülki İdadisi’ne başladı ve 1909’da mezun oldu. 

Konya İdadisi son sınıfında iken arkadaşları Halit Zeki, Cevdet 
Tahir (Arıkut) ve Fuat Rıza (Gökbudak) ile beraber Ufku Ati 
adında ilmi ve edebi bir dergi yayınladı. İhtiyat zabiti olarak 
Birinci Cihan Harbi’nde Irak Cephesi’nde bulundu ve İstiklâl 
Harbi’ne de iştirak etti.

1910 yılında Ümit İdadi-i Hususisi’nde coğrafya ve felsefe eği-
timciliğe başlayan Baştak öğretmenliğe Konya Sultanisi’nde 
coğrafya dersleri vererek devam etti. Askerlik sonrasında Kon-
ya Sultanisi’nde Felsefe ve Konya Erkek Lisesi’nde coğrafya ve 
felsefe öğretmenlikleri yaptı. Tayin edildiği Çanakkale ve Af-
yon’a gitmeyince Konya Akif Paşa Mektebi İptidai öğretmen-
liğine atanıp 21 gün kaldıktan sonra Adana Erkek Lisesi’ne de 
görevlendirildi. Ancak buraya da gitmedi. 

1924–1926 yılları arasında Konya Asar-ı Atika Müzesi müdür-
lüğü yaptıktan sonra 5 Nisan 1929–1 Haziran 1930 tarihleri 
arasında Yusufağa Kütüphanesi memurluğunda bulundu. 

1929 yılında çok sevdiği ninesini kaybedince gittiği İstanbul’da 
önce Darülfünun Edebiyat kaleminde, 1930 yılından sonra da 
ölünceye kadar İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kütüphanesi’nde 
kütüphane memuru olarak çalştı.

Konya’da yayınlanan Bârika, Şahap, Rehber, Ocak, Hak Yolu, 
İş Ocağı ve Yeni Fikir dergileriyle, Babalık gazetesinde ve İs-
tanbul’da yayınlanan Zekâ (Baha Tevfik) ve Felsefe Mecmuası, 
Millî Mecmua ve Servet-i Fünun (Uyanış) dergilerinde edebi ve 
felsefi yazıları yayınlandı.  Şiirlerinde Azer takma adını kullandı. 
Namdar Rahmi ile birlikte Asie Minuire (Küçük Asya) adında 
bir dergi çıkardılar ancak tek sayı yayınlayabildiler. 

Latince, Fransızca, Arapça ve Farsça bilen Baştak’ın Prehisto-
rik devirden itibaren Konya’nın tarihini anlatan Konya-I isimli 
eseri 1945 yılında Konya Halkevi Neşriyat Komitesi’nce kitap-
laştırıldı. Dinler tarihi konusunda yazdığı bilinen ama yayın-
lanmayan Edyân isimli eserinin müsveddeleri ise günümüze 
ulaşmadı. 

Hiç evlenmedi ve yaşamını kimsesiz ve yoksulluk içinde geçi-
ren Baştak 5 Aralık 1948 tarihinde İstanbul’da vefat etti.

Nurettin Rüştü BÜNGÜL

1882 - 1951

1882’de Konya’da dünyaya geldi. Babası Müftüzade-
lerden Ahmet Rüştü Efendidir. İlk ve orta öğrenimini 
Konya’da tamamladıktan sonra İstanbul Hukuk Mek-
tebi’ne gitti fakat bitirmeden ayrıldı. Folklor ve tarih 
konularında araştırmalar yapıp makaleler yazarken 
bir yandan da İstanbul’da Kapalıçarşı’da antikacılık 
yaptı.

II. Meşrutiyetin İlânı’ndan sonra 1908 ile 1909 yılların-
da yüz on beş sayı yayınlanan Geveze adlı mizah ga-
zetesini çıkardı. 1911 yılında yayınına başladığı Cada-
loz adlı mizahi gazete ise 9 Eylül 1911 tarihine kadar 
45 nüsha basıldı. Gazetenin sorumlu müdürlüğünü 
Haydar Rüştü üstlenmişti.

Nesir, mizah ve hicivleriyle dikkat çeken Nurettin 
Rüştü şarkı güfteleri de kaleme aldı. İstanbul’dan 

gönderdiği şiirler Babalık gazetesinde yayınlandı. 
Ozan olarak tanımlanan Büngül kahramanlık şiirleri 
de yazdı. Konya’nın Külfetsiz Nimetleri adlı şiiri Baba-
lık ve Yeni Meram gazeteleri ile Çağrı dergisinde de 
yayınlandı.

Türkevleri’ne Armağan (1937), Dumlupınar Duygu-
ları (1939), Hüseyin Bin Ahmet Erzurumi (1939), Eski 
Eserler Ansiklopedisi (1939), Cambaz Deli Osman 
Ağa (1944), Şarkılarım (1944), Bütün Dünya’dan Yan-
kılar (1944) ve Okçuluk Hakkında Hülasa (1944) adlı 
yayınlanmış kitapları var.

II. Dünya Savaşı yıllarında antikacılığı ve yazarlığı bıra-
kan Nurettin Rüştü, 17 Mart 1951’de gezmek için git-
tiği İzmir’de kaldığı otel odasında geçirdiği kalp krizi 
sonrası hayata gözlerini kapadı ve orada defnedildi.
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Mehmet Namdar Rahmi KARATAY

1896 - 1953

12 Kasım 1896’da Kütahya’da dünyaya geldi. Evkaf Müdürü Konyalı  Ab-
dülfettahoğullarından Rahmi Bey’in oğludur. İlk ve orta öğrenimini Kü-
tahya’da tamamlayıp 1912’de Konya İdadisi’nden mezun olduktan son-
ra Hocası Hayrettin Bey’in müdürlüğünü yaptığı Özel Ümit İdadisi’nde 
öğretmenliğe başladı. Ancak babasının ısrarıyla üzerine, Konya Hukuk 
Mektebi’nde de tahsiline devam etti. 
Ümit İdadisi’nin kapanmasından sonra Numune İdadisi’nde vekâleten 
Fransızca dersleri verdi. Bu okulun da kapanması üzerine bir kez daha 
işsiz kalan Namdar Rahmi, Afyon Mutasarrıfı Şevket Bey’in isteği üzeri-
ne 1915 Eylül’ünden itibaren Afyon İdadisi’nde Tarih ve Coğrafya öğret-
menliğine başladı. 
Afyon’dan dönünce siyasetle ilgilenmeye başlayan Namdar Rahmi, Ra-
sim Haşmet’in de etkisiyle İttihat ve Terakki’yi destekler. Neticesinde de 
İttihat ve Terakki Mektebi Müdürlüğüne getirilir. İttihat ve Terakki güç kay-
betmeye başlayınca okulun yönetimi de mali açıdan zorlaşır. İttihat ve 
Terakki Mektebi 1 Eylül 1917’de kapatılsa da yerine aynı gün İsmail Zühdü 
ve Mümtaz Bahri Koru ile birlikte ANİM’ni kurdular. Fakat ekonomik zor-
luklar nedeniyle ANİM’de 16 Ekim 1920’de öğretime ara verdi. Namdar 
Rahmi okulların kapanmasından sonra 1920 ve 1922 yıllarında iki defa 
orta öğretim kâtipliği yaptı. 1920–1922 yılları arasında da Konya Sultani-
si’nde Edebiyat ve Felsefe derslerini okuttu. 
Okul yıllarında Muzaffer Hamid ve Hulki Amil’in çıkardıkları Şahap dergi-
sinde ilk şiirleri yayınlanan Namdar Rahmi’nin basın sektörüyle tanışması 
da böylece gerçekleşti. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin faaliyetlerindeki 
çalışmalarıyla Vali Muammer Bey’in beğenisini kazanan Namdar Konya 
Türk Ocağı’nın çıkardığı Ocak dergisinin başına getirildi. Konya’da yayın-
lanan Babalık gazetesi, Afyon’da yayınlanan Nur dergisi ile Yeni Fikir ve 
Millî Mecmua’da da felsefi ve içtimai konulu yazıları yayınlandı. 
1918 yılında birkaç arkadaşıyla birlikte Budapeşte ve Viyana’ya giderek 
incelemelerde bulundu. 1925 yılında hükümet tarafından Fransa’ya Sor-
bone Üniversitesine psikoloji ve pedagoji eğitimi için gönderildi. Babalık 
gazetesinde yayınlanan Paris Mektupları’nı bu dönemde yazdı. Ankara 
Gazi Eğitim Enstitüsü’nde psikoloji ve pedagoji öğretmeni oldupu yıllar-
da Babalık gazetesinde Konya anılarını kaleme aldı.
Dolmabahçe Sarayı’nda, Atatürk’ün huzurunda toplanan Birinci Türk 
Dili Kurultayı’na Samih Rıfat’ın teklifiyle katılan Namdar Rahmi’nin bura-
da yaptığı konuşma davetliler tarafından çok beğenildi. Fakat ilkTürk Dili 
Kurultayı’nda Atatürk’ün onu takdir etmesi dönemin bazı isimlerinde kıs-
kançlığa yol açtı ve ikğnci kurultaya davet edilmeyip unutturuldu.
Yeni alfabenin kabulünden sonra Uyanış adını alan Servet-i Fünun dergi-
sinde felsefi yazılar yazdı. Arkadaşı Ahmet Şekuri Bey’in Konya’da çıkardı-
ğı ve yalnızca bir sayı yayınlayabildiği Balarısı adlı dergide şiirleri yayınlan-
dı. Dergideki muhalif yazıdan rahatsız olan hükümet, dergiyi Namdar’ın 
yayınladığını zannederek onu öğretmenlikten uzaklaştırarak cezalandır-
dı. Uzun uğraşlar sonucu mesleğine döndü ve 1929 yılı sonlarında Bursa 
Lisesi Felsefe öğretmenliğine atandı. 1939’da ise Bursa’da Süeda Hanım’la 
evlendi ve 1942’de Gazi Terbiye Enstitüsü’ne edebiyat öğretmeni olarak 
tayin edildi. 
Felsefî Meslekler Vokabüleri (1932), Namık Kemal ve İdealizmi (1941), Yaz-
ma Dersleri (Prof. Dr. Daniel Monet’nin “Pratik Fransızca Kompozisyon 
Dersleri” kitabından faydalandı, 1945), Kitaplarımın Hikâyeleri (Hatıraları, 
1952), Paris Mektupları (1952) ve Geçti Borun Pazarı (Mizahî şiirleri, 1954) 
adlı kitapları yayımlandı. Yıllardır dillere pelesenk olan “Geçti Bor’un Pazarı 
Sür Eşeği Niğde’ye” başlıklı şiirin yazarıdır.
1947 yılında yakalandığı hastalığın tedavisi için İstanbul’a gitmesi ge-
rektiğinden müracaatı üzerine Çapa Kız Enstitüsü’ne tayin edildi. 2 Ka-
sım 1948’de felç geçirdi ve Fatih Millet Kütüphanesi’nde görevlendirildi. 
1952’de buradan emekli oldu. 1953 yılı Haziran ayında yerleşmek için 
gittiği İzmir’de 26 Ağustos 1953’de vefat etti.
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Celâleddin Ali İMER

1885 - 1955

1885’de Konya’da doğdu. Sıbyan Mektebi, Rüştiye Okulu 
ve Konya İdadisini bitirdi. Devlet memurluğuna Konya’da 
başladı. Sonradan açılan Dârü”l-Muallim (Öğretmen Okulu) 
sınavını kazandı. Tarih ve Coğrafya öğretmenliğine atandı. 
Askerî Rüştiye Okulu’na geçti. Öğrencisi olduğu Konya Hu-
kuk Mektebi’ni Birinci Dünya Savaşı’nın çıkınca bitiremedi. 
İstanbul’da yedek subay stajını gördükten sonra istihkâm 
subayı olarak Kafkas Cephesi’nde katıldı. Askerlik sonrası öğ-
retmenlik sınavına girerek diploma aldı. Konya Lisesi, Konya 
Erkek ve Kız Öğretmen okullarıyla, Konya Ortaokulu’nda Ta-
rih, Coğrafya ve Yurttaşlık Bilgisi derslerine girdi. 1950 yılın-
da emekli oldu. 

Memuriyetin yanı sıra Babalık, Meşrık-ı İrfan, Hakem, Yeni 
Konya ve Konya gazetelerinde çeşitli konularda makale-
ler yazdı. Yeni Konya’da 7 Mart 1953’de Konya Erkek Sanat 
Enstitüsü’nün Tarihçesi adlı dizi yazısı -yayınlandı. 1955 yılı 
başlarında “Memleket meseleleri” ve “Biraz Tarih, Biraz Coğ-
rafyacı Gözüyle” gibi köşelerin yazılarını yazdı. 

Üsküdar Mevlevîhânesi şeyhi Ahmed Remzi Akyürekin Far-
sça’dan çevirisini yaptığı Şeyh Sadreddîn-i Konevî”nin Tab-
sıratü”-mübtedî ve Tezkiretü”l-müntehî adlı yayınlanmamış 
kitabı için kaleme aldığı bir inceleme yazısı ile değerli bir 
biyografisi İstanbul Belediyesi’nin bastırdığı Muallim Cevdet 
Hatırası kitabı içinde yer aldı. 

3 Aralık 1955’de vefat etti ve Üçler Mezarlığı’nda defnedildi.

Mustafa Şevki ERGUN

1889 - 1954

1889 tarihinde dünyaya geldi. İlk ve orta tahsilinin ardından Kon-
ya Hukuk Mektebini bitirdikten sonra memuriyet hayatında Konya 
Belediyesi Mukayyitliği, Konya İdadisi Kâtipliği ve Hesap-Hendese 
Muallimliği, Konya Maârif Dairesi Kâtip Muavinliği, Tahrirat ve Mü-
fettiş Kâtipliği, Konya Belediyesi Başkâtipliği, Konya Hazine Avukat-
lığı, Konya Ticaret Okulu Öğretmenliği yaptı.

Siyasetle yakından ilgilendi ve 1930-1938 yılları arasında Konya Be-
lediye Başkanlığı yaptı. TBMM çatısı altında VI., VII. ve VIII. Dönem 
Konya Milletvekili olarak yasama çalışmalarına katıldı. Konya Müda-
faa-yı Hukuk Cemiyeti Heyeti Merkeziye Azalığı, Meclis-i Umûmî 
Azalığı, Tayyare Cemiyeti ve Kızılay Cemiyeti Azalıkları, Halkevi Baş-
kanlıklarında da bulundu. Kırmızı Kurdeleli İstiklal Madalyası sahibi, 
evli ve iki çocuk Babasıdır.

CHP Konya İl yönetiminin destekleriyle 14 Mart 1935 tarihinden 
itibaren yayın hayatına giren Ekekon gazetesinin imtiyaz sahipliği-
ni üstlendi. Gazetenin ismini Mustafa Kemal Atatürk’ün belirlediği 
nakledilmektedir. 24.08.1954 tarihinde, 65 yaşındayken vefat etti.

İbrahim KARAYILMAZ

1918 - 1955

1918 yılında dünyaya gelmiştir, 25.08.1955 tarihinde de vefat et-
miştir. Kabri Üçler Mezarlığındadır. Biyografik bilgisine rastlanıl-
mamaktadır. Doç. Dr. Mehmet Pınar’ın “Cumhuriyet Döneminde 
Mersin ve İçel’de Siyasi Hayat” konulu kitabında, Mersin’de ya-
şanan ve davası Konya mahkemelerinde görülen bir hadisenin 
Cumhuriyet gazetesinde onun imzasıyla haber olarak neşredil-
diği görülmektedir.
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Mehmet Muhlis KONER

1886 - 1957

17 Mayıs 1886 tarihinde Konya’da doğdu. Babası Rüştü Efendi, an-
nesi Emine Şerife hanımdır. Sıbyan Mektebi’nden sonra Rüştiye 
ve İdadiyi bitirdi. 1907 yılında başladığı Konya İdadisi’ndeki kâtiplik 
görevi sırasında Türkçe, Edebiyat ve Fransızca derslerine de gir-
di. 1927’de Adana Maarif Müdürü oldu, bir süre de Eskişehir Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nde bulundu. Konya Halkevi Başkanlığı yaptı. 

Çalışkanlığı ile dönemin Konya Valisi Muammer Beyin dikkati-
ni çekti ve 1917 yılında Konya Belediye Reisliği’ne getirildi. Milli 
Mücadele yıllarına tekabül eden bu dönemde İstiklal Savaşı ve-
ren milli kuvvetlere erzak ve mühimmat temininde yardımcı 
oldu. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti faaliyetlerinde fiilen görev aldı. 
1918’de kendisinden sonra atanan iki belediye başkanının ardın-
dan 1919’da aynı göreve getirildi ve 1923’e kadar sürdürdü. 1946-
50 döneminde üçüncü defa Belediye Başkanlığına getirildi. 

Koner’in ilk Belediye Başkanlığı sırasında 1917 yılında Konya’da ilk 
atlı tramvay tesisi kuruldu. Konya’ya elektrik santrali de onun Baş-
kanlığı döneminde inşa edildi. Yeni pazar ve hal binalarını yaptırıp 
Alaeddin Tepesi’ni ağaçlandırdı, Müze Caddesi’ni açtı.

1950 yılında Belediye Başkanlığı’ndan ayrıldıktan sonra, tamamen 
Mesnevi çalışmalarına yöneldi ve sekiz yılı aşkın bir süre uğraşarak 
” Mesnevi’nin Özü ” isimli en hacimli eserini meydana getirdi.

Liselilerin çıkardığı Ufk-u Ati ve Şahap gibi mecmualarda yazı-
ları yayınlandı. Felsefi, içtimai ve edebi konular içeren ilk yazıları 
Babalık gazetesinde yer buldu. Ekekon, Öğüt, Yeni Konya ve Yeni 
Meram gibi yerel gazetelerin yanı sıra İstanbul Şehbat ve Ankara 
Din Yolu adlı dergilerde makaleleri yayınlandı. 

1945’de çıkarmaya başladığı Selçuk isimli siyasi gazeteyi, tekrar 
belediye başkanı seçilmesi üzerine 1947 yılı sonlarında kapattı. 
Yeni Konya gazetesinde 1949–1957 yılları arasında “Sosyal Mese-
leler; Sözün Kısası” gibi köşelerde yazdı. “Kur’an’ın İçyüzü; Mesne-
vi’nin Özü” gibi dizi yazıları da Yeni Konya’da yayınlandı. 

Basılmış eserleri arasında, Görüşlerim, Gelin-Kaynana, Konya 
Rehberi, Ayaşlı Şakir, Hovarda ve Mesnevi’nin Özü gibi kitapları 
var. Rete ve Ben adlı bir roman kaleme aldı ancak yayınlamaya 
ömrü vefa etmedi. 21 Ekim 1957’de vefat etti ve Üçler Mezarlığı’n-
da toprağa verildi.
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Sabit GÜNBAY

1905 - ?

1905 yılında Seydişehir’de doğdu. Aslen Isparta’nın Böcüoğulları 
ailesindendir. Bu sebeple gazete yazılarında Böcüoğlu müste-
ar adını kullandı. Konya Erkek Öğretmen Okulu mezunu ve asıl 
mesleği öğretmenliktir. 1948 yılında Selçuk gazetesinde muha-
birlik yaptı. Selçuk kapatıldıktan sonra Yeni Konya’da çalışmaya 
başladığında gazetenin ilkyazı işleri müdürü olmasına rağmen, 
Gazi Mustafa Kemal İlkokulu müdürlüğü görevini yürüttüğü için 
künyede ismi yer almadı. Günümüz mesleki terimlerine göre ilk 
haber editörü olduğunu söylemek de mümkündür.

Polis ve jandarma bültenlerini habere dönüştürdüğü, eski Türkçe 
ve hızlı yazdığı için Ankara radyosu yazdırma servisi haberlerini 
not alarak haberleştirdiği nakledilir. Yeni Sabah, Zafer, Demokrat 
İzmir Gazeteleri Konya muhabirliği görevlerini yürüttü. “Duy-
duk-Gördük-Düşündük” ve “Görüşler” gibi sütunlarda yayınlanan 
makalelerinde Böcüoğlu müstear adını kullandı. Ölüm tarihi hak-
kında bilgi yoktur.

Mahir İBA 

1925 - ?

1925’de Konya’da dünyaya geldi. Ömrünün son yıllarını Antal-
ya’da geçirdiği için vefat tarihine dair bilgi yoktur. Çocukluk yılla-
rında Ahmet Bahçıvan’ın Ülkü Basımevinde mürettip çıraklığı ya-
parak meslek hayatına atıldı. İlerleyen yıllarda matbaa işçiliğinden 
gazeteciliğe geçti. 

Askerlik görevini yaptıktan sonra 1950’li yıllarda Konya’nın büyük 
ilçesi Karaman’a yerleşerek Sadi Gökçe’nin çıkardığı İleri Karaman 
gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Sadi Bey ilerleyen yıl-
larda gazeteyi amcası Hüsnü Göncü’ye devrederek İstanbul’a 
yerleşti. Bu süreçte Yeni Karaman adını alan gazetede Mahir İba 
yazı işleri müdürlüğü görevine devam etti. 1958 yılında Mahir İba 
gazetenin imtiyaz sahipliğini devralarak yazı işleri müdürlüğünü 
Sıtkı Soylu’yu getirdi.

Demokrat Parti’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Karaman gazetesi 1960 
askeri darbesinden sonra zor bir süreç yaşadı.  İdareyi yazı işler 
müdürüne bırakarak Konya’ya dönen Mahir İba müesseseyle ilgi-
lenemeyince gazete kapandı.

Konya’da Pürçüklü Sokak’ta bir süre Anadolu gazetesini yayınladı 
ancak devam ettiremedi. Çıraklığını geçirdiği Yeni Meram’da Ra-
mazan manileri ve muhtelif yazılar kaleme aldı. “Yeşil Köşe” adını 
verdiği sütununda yazılarının arasına serpiştirdiği dizelerle farklı 
bir yazı üslubuna sahipti. Yerel Sabah gazetesinde istihbarat şef-
liği yaptı. A.Rıdvan Bülbül’ün uhdesindeki Anadolu Ajansı ve TRT 
Konya bürosu ile Hürriyet’te muhabirlik yaptı. 

Konya Gazeteciler Cemiyetinin kuruluş yıllarında görev aldı. Bir 
ilaç şirketinin temsilciliğini üstlenerek Karaman, Niğde, Nevşehir, 
Kayseri civarında pazarlama faaliyetlerinde bulundu. Meslektaşı 
Emin Ergene ve emekli öğretmen yazar İffet Sıdıka Ayas ile bera-
ber 1965 seçimlerinde Yeni Türkiye Partisi Milletvekili Kesin Aday 
Listesinde yer aldı, ancak seçilemediler.

PTT’de Posta Kutusunu kontrol edip çıktıktan sonra otomobili-
ni çalıştıramadan yüksek tansiyona bağlı kriz geçirdi. Tesadüfen 
olay yerinden geçen Anadolu Ajansı muhabiri Ahmet Tapu, İba’yı 
otomobilin içinde hareketsiz görünce duruma müdahil olup A. 
Rıdvan Bülbül ve ailesine haber verdi. Felç geçirdiği anlaşılan İba 
daha sonra oğlunun işi dolayısıyla Antalya’ya yerleşti. Ölümün-
den sonra da vasiyeti üzerine, Antalya’da eşi Sabri’ye hanımın ya-
nında toprağa verildi.

Mehmet Emin BOLAY

1886 - 1962

1902 yılında Konya’da dünyaya geldi. Babası müftü Hacı Lokman 
Beştav’dır. İktisat eğitimi alarak muhasebeci oldu. Çalışma hayatına 
Konya Belediyesinde muhasebe memuru olarak başladı. Belediye 
Bünyesinde faaliyet gösteren E.S.O (Elektrik Su Otobüs) İşletmesinde 
uzun yıllar muhasebeci olarak çalışıp emekli oldu.
1959 yılında Işık gazetesini kurarak yayın hayatına kazandırdı. Aynı 
zamanda Işık matbaasını da kurarak baskı hizmetleri verdi ama baskı 
makinası ebadı gazete baskısına uygun olmadığı için Kanaat mat-
baasından hizmet aldı. Yaşlılık nedeniyle bir süre sonra gazetenin 
İmtiyaz Sahipliğini, mürettiplikten yetişen oğlu Yusuf Ziya Beştav’a 
devretse de gazete ile ilişkisini devam ettirdi.
17 Ekim 1964 günü yayın hayatına son veren Işık gazetesinde şu tek 
cümlelik yazı ile okurlarına veda etti: “Son çıkan kararname ile Kon-
ya’mızın bağrında faydalı bir ışık daha söndü, var olan yok olmaz.”
Gazetenin kapanmasından bir buçuk ay sonra, 29.11.1964 tarihinde 
vefat etti ve Musalla mezarlığına defnedildi.
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Mümtaz Bahri KORU

1888 - 1962

2 Ekim 1888 tarihinde Konya’da doğdu. Babası Mevlâna soyundan 
Hacı Ahmed Efendi’dir. Türbe Mektebi adındaki Sıbyan Mektebi’n-
de başlayan eğitim hayatı, Dergâh bitişiğindeki Bahaiye Mekteb-i 
İbtidaiyesi ve Hamidiye Mektebi’nde sürdü. Konya Mektebi İdadi-
si’nde beşinci sınıf imtihanları sonunda 12 Temmuz 1903’te Liva 
idadisi diplomasını, 9 Temmuz 1905’te sekizinci sınıf sonunda 
Vilâyet İdadisi diploması aldı. 

İlk memuriyetine 1906’da Konya Maarif İdaresi Mekâtib-i İbtidadi-
ye Kâtibi olarak başladı. Bu görevindeki başarısı üzerine Mektebi 
İdadisi Usul-ü Defter öğretmenliği ile Kitabet-i Resmiye öğretmen 
vekilliği görevleri de kendisine verildi. Bu görevleri sırasında Konya 
Hukuk Mektebi kaydolup 6 Eylül 1912 tarihinde mezun oldu.

1914 yılında Ekonomi tahsili için Fransa’ya gitti. Fakat I. Dünya Sa-
vaşı başlayınca öğrenimini yarıda bırakıp döndü. 19 Ekim 1914’de 
Konya’da açılan Numune Mektebi’nin müdürlüğünü üstlendi. 
1915’te okulun kapatılmasından sonra bankacılık mesleğine girdi. 
1 Eylül 1917’de İttihat ve Terakki Mektebi’nin kapatılması sonrası 
İsmail Zühdü ve Mümtaz Bahri’yle birlikte kurdukları Anadolu İn-
tibah Mektepleri Müdürlüğünü yaptı. Bu dönemde evinde millî 
düşünce ve duyguları yaymak üzere toplantılar yaptı. 

Konya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurucularındandır. 16 Ekim 
1920’de ekonomik nedenlerle okulun kapanmasından sonra, 
Konya Dârü’l Muallimatı‘nda Hesap, Cebir ve Usul-ü Defter ders-
leri okuttu. Konya Sultanisi’nde Türkçe, Hukuk ve İktisat dersle-
ri, Dârü’l Hilafe Medresesi’nde de Türkçe grubu dersleri verdi. 10 
Kasım 1922’de müdürlüğüne getirildiği Konya İktisad-i Millî Ban-
kası’ndan, Ziraat Bankası Konya Şubesi Müdürlüğü’ne getirildi.13 
Temmuz 1948 tarihinde emekli oldu.

İlk yazısı 1916 yılında Babalık gazetesinde yayınlandı. Babalık ga-
zetesinin adı Türk Sözü adıyla yayınlandığı dönemde ekonomik 
ve sosyal konularda dizi yazılar yazdı. Konya Türk Ocağı’nın yayın 
organı Ocak dergisinde de millî hissiyatı güçlendiren makaleler 
kaleme aldı. Konya’da Fransızca yayınlanan Asie Mineure dergisi-
ne de makaleler yazdı. Yeni Konya’da 9 Ağustos 1949’dan itibaren 
“İsviçre Mektupları” adıyla dizi halinde gezi ve inceleme yazıları 
yayınlandı. O tarihten itibaren Yeni Konya’da memleket sorunla-
rına dair aralıksız yazmaya devam etti. M. Ferit Uğur, M. Muhlis 
Koner ve M. Faik Soyman ile birlikte 1923 yılında Konya Rehberi’ni 
hazırladılar. Eserin Ahval-i İçtimaiye ve İktisadiye, Sanayi, Ticaret, 
Ziraat ve İktisadiyat bölümlerini Bahri Koru kaleme aldı.
Ömrünün son yıllarında sosyal ve kültürel hizmetlere zaman ayır-
dı. 5 Ocak 1962 tarihinde vefat etti. Cenazesi Üçler Mezarlığı’nda 
toprağa verildi.
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Mehmet Ali BEŞTAV

1902 - 1964

1886 yılında Konya’nın Fakihdede mahallesinde dünyaya geldi. 
İlköğretimini Derviş Efendi Mektebi’nde tamamlayıp hafız oldu. 
Konya Rüştiye ve İdadi Mektepleri’ni bitirdi. Ağabeyi Hacı İsa Efen-
di’den de İslâmi bilgileri tahsil ederek icazet aldı. Daha sonra İstan-
bul’a gidip bugünkü adıyla Hukuk Fakültesi olan Mektebi Kuzat’a 
(kadı, hakim okulu) kaydolup burayı ikincilikle bitirdi. Ardından 
Lapseki, Köyceğiz, Gemlik, Karaman ve Ulukışla kadılıkları yaptı. 
Birinci Dünya Savaşı sırasında Konya’ya dönerek avukatlığa başla-
dı. Bunun yanı sıra imam-hatiplik ve vaizlik görevlerini de sürdür-
dü. O yıllarda Konya’da çıkarılan Öğüt gazetesinin yayınlanmasına 
da önemli katkılar verdi. Sonraki dönemde de milli hareketi des-
teklemek üzere İbret gazetesini çıkardı. Atatürk’ün Sivas’tan Vila-
yetlere yaptığı tebliğler ve konuya dair özel haberler İbret’te geniş 
şekilde yayınlandı. Kuruluşundan itibaren Yeni Konya gazetesinde 
uzun yıllar dini ve siyasi konularda makaleler yazdı. 
Musalla Camii’nin imam-hatipliğini yaptı, Kapu Camii’nde vaaz 
verdi. Geçirdiği beyin kanaması sonucu 23 Ocak 1962’de vefat etti 
ve Musalla Mezarlığı’na defnedildi.

İbrahim Aczi KENDİ

1881 - 1965

1881 yılında Konya’da doğdu. Saray kurşuncubaşısı Ethem Efendi’nin 
torunudur. Babası Kurşuncuzade Mahmut Efendi, annesi Emine Ha-
nımdır. İsmi İbrahim, Aczi ise mahlasıdır. Eğitime 1895 yılında Konya 
İdadisi’nde başladı. Özel hocalardan Arapça ve Farsça dersler aldı. 
Güzel sanatlara da ilgisi olduğundan resim dersleri aldı. Dönemin 
Konya Valisi Ferit Paşa, tesadüfen girdiği sınavda, Aczi Kendi’nin zekâ-
sı, ileri görüşü ve fikirlerini takdir edip 1900 yılında Mülkiye tahsili için 
İstanbul’a gönderdi. Fakat eğitimi sırasında Namık Kemal’in kitaplarını 
okuduğu ve Mithat Paşa taraftarı olduğu anlaşılınca Konya’ya geri 
gönderildi.

Ebüzziya Tevfik ve Ziya Gökalp’le temas kurarak siyasi tavrını ke-
sinleştirir. Devlet idaresi faaliyetlerini zararlı gördüğünden Aczi’yi 
şehirden uzaklaştırmak üzere Tahrirat Kâtipliğine atadı. 1907 yılında 
getirildiği Karaman Maliye Kâtipliğinden sonra Aladağ, Barla ve Afşar 
beldelerinde 10 yıl süreyle Nahiye Müdürlüğü yaptı. Şartların iyileş-
tiği dönemde öğretmenlik mesleğine geçerek Hatunsaray, Akviran, 
Orhaniye, Hadim Hocalar, Belekler ve Gözlü köylerinde 17 yıl öğret-
menlik yaptı. 1936 yılında emekli oldu.

Babalık, Ekekon, Yeni Meram, Yeni Konya, Öz Demokrat Konya ve Şe-
hir Postası gazetelerinde dil, edebiyat, tarih ve folklor konularını içe-
ren yazılar kaleme aldı. Yeni Konya’da “Devran Köşesi” adlı sütununda 
şiirleri yayınlandı. Görev yaptığı köy ve kasabalarda yaşanan örf ve 
adetleri, kültür ve gelenekleri konu alan CÖNK’leri el yazısı ile yazıp, 
suluboya ile resmetti. Bu eserler halen Yusufağa Kitaplığında Yazma 
Eserler bölümünde ayrı camekan içinde muhafaza edilmektedir. 
Bazı yazılarında Aczi mahlasını kullandı. Hayal Bahçesi, Tercümeler 
ve Fikirler, Hazreti Mevlana, Hayyam ve Eserleri, Mezar Folkloru, Âşık 
Semi Konuşuyor adlı kitapları yayınlandı.

9 Ağustos 1965 tarihinde 84 yaşındayken vefat etti. Kabri Üçler Me-
zarlığı’ndadır. Ölümünden birkaç gün önce hazırladığı “Dağlar” adlı 
yazısı, ölümünün 10. Yılında Yeni Konya gazetesinde yayınlandı.

01.01.1926 tarihinde Konya’da doğdu. Sedirler il-
kokulu ve Karma Ortaokulu’ndan mezun oldu. 
Konya Lisesinde ikinci sınıf öğrencisiyken sağlık 
sorunları nedeniyle eğitim hayatını yarıda bıraktı. 
Mürettip çırağı olarak matbaada işe başladı. Eke-
kon, Zaman ve Yeni Konya gazeteleriyle, askerlik 
görevi sırasında Genel Kurmay Matbaasında mü-
rettiplik ve sermürettiplik yaptı.

Tuna’nın haberciliğe geçişi ise askerlik dönüşün-
de gerçekleşir. Bir süre Yeni Konya’da musahhihlik 
yani düzeltmenlik yaptıktan sonra gazetenin yazı 
işleri kadrosuna dâhil edildi. Önceleri spor haber 
ve yorumları yazdı, ilerleyen yıllarda Ramazan 

Sayfaları da hazırladı. 27 Mayıs 1960 darbesinden 
sonra hazırlayıp yayınladığı “Albay Osman Özko-
çak’ın anlattıklarından Kayseri Olaylarının İçyüzü” 
adlı yazı dizisi ilgi çekti. Aynı yıllarda Milliyet gaze-
tesinin Konya temsilciliğini de üstlendi. 9 yıl süren 
Yeni Konya döneminin ardından Yeni Meram ga-
zetesine geçti.

1965 yılında seminer için gittiği İstanbul’da aniden 
hastalanınca Konya’ya getirilen Tuna doktorların 
tavsiyesi üzerine Ankara SSK Hastanesi’ne kaldı-
rıldı. Burada yapılan tedaviye de cevap vermeyen 
Tuna 13 Ağustos 1965’de hayata gözlerini yumdu 
ve Ahmet Dede Yediler Mezarlığına defnedildi.

Ali İhsan TUNA

1926 - 1965
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Nevzat AYASBEYOĞLU

1888 - 1966

23 Haziran 1888’de Muğla’nın Bodrum ilçesinde doğdu.  Asıl adı Ab-
düllâtif Nevzat’tır. Babası aslen Seydişehirli olan M. Sabit Bey’dir. İlköğ-
renimini babasının memurluk yaptığı Isparta Uluborlu, Seydişehir, 
İstanbul ve Yemen’de yaptı. Orta öğrenimini 1907’de Pertevniyal Lise-
si’nde, yükseköğrenimin 1911’de Dârülfûnun Edebiyat Fakültesi’nde 
yaptı. Edebiyat Fakültesi son sınıfında Dârüşşafaka’da Osmanlıca öğ-
retmeni olarak memuriyete başladı. Ayasbeyoğlu, Mezun olduktan 
sonra da Koca Mustafa Paşa Askeri Rüştiyesi, Üsküp Sultanisi, İstan-
bul Sultanisi Menatık-ı Harbiyye Şubesi ve Beyrut Sultanisi’nde dil ve 
edebiyat öğretmenliği yaptı. Gelenbevi ve Vefa Liselerinde ikinci mü-
dürlük, Cebelil Lübnan sancağı ve Aydın maarif müdürlüğü, İstanbul 
maarif müfettişliği, Maarif Nezâreti Heyeti Teftişiye Dairesi müfettişliği 
ve tedrisat-ı tâliye ikinci şube müdürlüğü gibi millî eğitimin çeşitli ka-
demelerinde çalıştı. 

Haydar Paşa Lisesi felsefe öğretmeniyken, 1939’da Bursa milletvekili 
seçildi. Bu görevi sırasında millî eğitimle ilgili birçok kanunun çıkma-
sına öncülük etti; Köy Enstitüleri kanununun sözcülüğünü yaptı. Aktif 
siyaseti bırakınca da Gazi Eğitim Enstitüsü öğretmenliğine tayin edil-
di. Burada kurduğu pedagoji bölümünün başkanıyken 1954 yılında 
yaş haddinden emekli oldu. 1961 yılında İstanbul Yüksek İslâm Ensti-
tüsü’nde yeniden öğretim hayatına dönen Ayasbeyoğlu, 1963’de bu 
görevden yazılarına ağırlık verdi.

İlk yazısı 1908 yılında Meram dergisinde yayımlandı. 1911-1913 yılla-
rında pek çok dergide sosyoloji ve edebiyat üzerine makaleleri yer 
aldı. Sırat-ı Müstakim, Sebilürreşad, ve İslâm mecmualarından sonra 
cumhuriyet devrinde Nur, Duygu ve Düşünce, Muallimler Birliği, Mu-
allimler Mecmuası, Ülkü, Yeni Okul, İlköğretim, Öğretmen ve İleri der-
gileriyle, Vakit, Tasvir, Ulus, Cumhuriyet ve Yeni Konya gazetelerinde 
pedagoji, din, ahlâk, felsefe, edebiyat, tarih, biyografi, sosyoloji, sanat 
ve hukuk alanlarında makaleler yazdı.

Ayasbeyoğlu 1950’li yıllarda Yeni Konya gazetesinin daimi yazarların-
dandır. 1954’de “Günün Yazısı” başlıklı köşesinden okurlarına seslendi. 
1955’de başyazarlık yaptı. “Günün Yazısı”, “Günün Mevzuu” ve “Mem-
leket Meseleleri” sütunlarında yazdı. 

İnsan Âkilesi Üzerine Deneyişler, Anayasamız Değişmeli mi?, TC Millî 
Eğitimi: Kuruluşlar ve Tarihçeler, İbn-i Rüşd Felsefesi  ve İbn-i Rüşd’ün 
“Faslü’l-Makal ve El-Keşf’an Menâhici’l-Edille adlı kitapları basıldı. 25 
Aralık 1966’da İstanbul’da vefat etti.
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Mithat Şakir ALTAN

1901 - 1968

1901 yılında doğdu. Ilgın’ın eski belediye başkanlarından Karaağaçlı 
Şakir  Efendi’nin oğludur. İdadi (Lise) öğrenimini Konya’da bitirdikten 
sonra 40 yılı aşkın bir süre öğretmenlik, başöğretmenlik, ilkokul mü-
dürlüğü, ilköğretim müfettişliği, Millî Eğitim (Maarif) müdürlüğü yaptı. 
Ankara’da öğretmen olduğu yıllarda Hukuk Mektebi’ni de tamam-
landı.

Mithat Şakir henüz 9 yaşındayken 1910 yılında Babalık gazetesinde 
Maarif başlıklı yazısıyla yazı hayatına girdi. 12 yaşında ortaokul öğ-
rencisiyken yazdığı Fransoniz başlıklı yazısı da Osmanlı gazetesinde 
Ahmet Mithat müstear ismiyle yayınlandı. Bu onun ilk siyasi yazısıdır. 
Daha sonra Bedbin Beye Hikâye adlı tasavvufi, bir seyyah ile dervişi 
konuşturan manzume yazdı. Tarsus gazetesinde de Bir Neş’e-i Mu-
tasavvıfâne başlıklı bir şiiri yayınlandı. 1917 yılında Altan ve Göktürk 
adlarıyla makaleler, fıkraların yanında Harâkî adlı bir de şiiri Babalık’ta 
yayınlandı.

Mithat Şakir Babalık’ta ve Türk Sözü’nde Türk milliyetçiliği ve Türk 
kültürüne dair yazılar kaleme aldı. Milliyetçi kimliğiyle ne çıkan Şakir 
Babalık’taki yazılarında işgal kuvvetlerine “Defolun!” diyecek kadar da 
korkusuz bir yazardır. Halkevi başkanlığı görevinde bulundu, 1946–
1950 yılları arasında ise bir dönem CHP’nden Konya milletvekilliği 
yaptı.

Osmanlı, Aksaray, Çankırı, Duygu, Türk Sözü, Hakimiyet-i Milliye- 
Ulus, Sakıt, Halk, Tarsus, Yeni Mecmua, Ocak, Yeni Fikir, Asie Mineure, 
Konya, Ekekon, Yeni Konya, Selçuk gibi gazete ve dergilerde maka-
leleri yayınlandı. Babalık ve Ekekon’daki başmakale ve şiirlerinde ise 
Altan, Göktürk, Türâbi, Harâkî, Ahmet Mithat gibi müstear isimler 
kullandı. 

Gazetelerde yayınlanan makale ve yazılarını Çizgiler isimli eserinde 
topladı. 1 Mayıs 1968 tarihinde İstanbul’da vefat eden Mithat Şakir Al-
tan, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

1889 yılında Halep Mevlevihanesi’nde doğdu. 
1909 yılına kadar da Halep’te yaşadılar. Evde 
özel dersler aldı, Arapçayı öğrendi. Babasının 
görevi nedeniyle gittikleri Kastamonu’nu da Or-
taokulu 1922’de bitirdi. Hariciye okumak istese 
de teyzesinin oğlu Mümtaz Bahri Koru’dan et-
kilenerek Haydarpaşa Askeri Tıbbiye’sine gitti. 
Mezuniyetinden sonra Doktor Niyazi Paşa’nın 
yanında Göz İhtisası yaptı. Uzun süre askeri he-
kim olarak hizmet verip albay rütbesiyle emekli 
olarak Konya’ya yerleşti ve serbest hekim olarak 
çalıştı. Kızılay Konya Şubesi ve Konya Tabipler 
Odası Başkanlıklarını yaptığı yıllarda Yeni Konya 

ve Yeni Meram gazetelerinde yazarlık yaptı. 

1955’de Demokrat Parti’den Belediye Meclisi 
üyeliği yapan Keymen, 27 Ekim 1957 seçimle-
rinde partisinden Konya milletvekili seçildi. 27 
Mayıs darbesinden sonra tutuklanarak Yassıa-
da’da yargılandı. 4 yıl hapis ve bir yıl 2 ay Kon-
ya’da gözetim cezasına çarptırılan Keymen, 18 
Ekim 1962’de aftan yararlanarak serbest kaldı.

30 Mart 1968’de Ankara’da vefat eden Keymen, 1 
Nisan’da Hacıbayram Camii’nde kılınan cenaze 
namazından sonra Ankara’da toprağa verildi.

Hulki Amil KEYMEN

1889 - 1968

Fazlıoğlu Cemal Oğuz Öcal 
(Uslu Ozan)

1913 - 1971

1913 yılında Konya’nın Seydişehir İlçesine bağlı İncesu Bucağı’nda 
doğdu. Seydişehir Merkez İlkokulu’ndan sonra Konya ve İstanbul 
Erkek Öğretmen Okulları’nda tahsil gördü. 1936 yılından itibaren bir 
süre öğretmenlik yaptı. 

1945 yılında iki yıl süreyle Eskişehir Kocatepe gazetesinde neşriyat 
müdürlüğü  yaptıktan sonra Eskişehir Şeker Fabrikası, Seyitgazi Top-
rak Mahsulleri Ofisi, Eskişehir ve Konya Bölge Çalışma Müdürlükle-
ri’nde görev aldı. 1944 yılında Pedagoji eğitimi için gittiği Gazi Eğitim 
Enstitüsü’nde öğrenci iken, aralarında Alpaslan Türkeş ve Nihal At-
sız’ın bulunduğu, Irkçılık-Turancılık Davası’nda 23 kişiyle birlikte sanık 
olarak yargılandı. 1947’de öğretmenliğe döndü ve İstanbul’da görev 
yaptı. Türk milliyetçisi şair olarak tanındı. 

1948’de Millî Birliğin Sesi ve 1949’da Millî Birlik dergileriyle, 50 yıllardan 
itibaren Ekekon, Selçuk,  Yeni Konya ve Yeni Meram gazetelerinde 
şiirleri ve makaleleri yayınlandı. 3 Aralık 1971’de vefat etti. Cenazesi 
Sakızağacı Mezarlığı’nda 4. adada toprağa verildi.
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Emin ERGENE

1926 - 1971

Mevlana Müzesi civarında babası Muhtar Ergene’nin ismini taşıyan 
Muhtar Sokakta 1926 yılında dünyaya gelen Emin Ergene mesleğe 
Yeni Kitap Basımevi’nde başladı. Kardeşi Hayri Ergene ile birlikte 1960 
yılında Matbaacılar Sokağı olarak da bilinen Pürçüklü Sokağında Yıl-
dız Basımevini kurduktan sonra bir süre A. Rıdvan bülbül ile Sabah 
Gazetesini yayımladılar. 6 Şubat 1962 yılında ise Şehir Postası’nı ya-
yınlamaya başladılar. 1 Ekim 1966 tarihinde Şehir Postası, Yeni Konya, 
Yeni Meram ve Sabah Gazeteleri yayınlarına son vererek, ‘Birleşik Yeni 
Konya’ adıyla tek çatı altına toplandı. Yakalandığı Siroz hastalığı nede-
niyle 30 Eylül 1971 tarihinde vefat eden iki çocuk babası Emin Ergene 
Üçler mezarlığına defnedildi.

Saliha Tomris GÜNBAY

1902 - 1971

1902 yılında dünyaya geldi. Babası “Kara İmam” lakaplı Mehmet 
Efendi, soyadı kanunu çıktığında 1934’te “Şensoy” soyadını aldı. 
İlköğrenimini Konya İttihat ve Terakki Mektebi’nde yaptı. 1915-
1916 eğitim-öğretim yılında açılan Konya Dârü’l-Muallimât’ın 
(Kız Öğretmen Okulu) ilk mezunlardan olan Tomris Hanım Milli 
Mücadele yıllarında Isparta’da öğretmenliğe başladı. Cumhuriyet 
kurulduktan sonra da önce Konya’nın Ilgın ilçesine, daha sonra 
da şehir merkezindeki Altunçeşme ve Konya Gazi Mustafa Kemal 
ilkokullarına tayin edildi. 

İlk yazıları ve şiirleri Babalık gazetesinde yayınlandı. Adana’da Yeni 
Adana ve Türk Sözü gazetelerinde; Konya’da Ekekon ve Selçuk 
gazetelerinde hikâye, şiir ve röportajları yer aldı.

Tomris Günbay CHP’nin kayıtlı üyesi olmasına rağmen 1946 ve 
1954 seçimlerinde iki defa Konya’dan bağımsız milletvekili adayı 
oldu. Konya’nın hem ilk kadın milletvekili adayı hem de ilk şapka 
giyen kadını olarak tarihe geçti.

Kendisi gibi öğretmen olan Sabit Günbay ile evliydi. Emekli olduk-
tan sonra İstanbul’a yerleşti. 3 Haziran 1971 tarihinde vefat edince 
cenazesi Konya’ya getirilerek Üçler Mezarlığına defnedildi.
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Ahmet BAHÇIVAN (Takva)

1902 - 1975

1902 yılında Konya’da dünyaya gelen Ahmet Bahçıvan Takva la-
kabıyla ünlüydü. Gazetecilik mesleğine Babalık Gazetesi matba-
asında mürettip yardımcısı olarak başladı. Milli Mücadele döne-
minde matbaanın vazgeçilmeyen ismi olsa da daha sonra Vilayet 
Matbaasına geçti. 

1933 yılında Mustafa Ataman ile birlikte Ekekon Gazetesini çalış-
tırdılar. Ticareti seven Bahçıvan gündüzleri matbaada çalışırken 
geceleri de Belediye Sineması Büfesini işletirdi. Bahçıvan sonraki 
yıllarda M. Muhlis Koner ile birlikte Selçuk Gazetesi’ni kurdu. Sel-
çuk Gazetesi 1947 yılında tamamen Ahmet Bahçıvan’a geçti ve 
28 Ağustos 1950 tarihinden itibaren yayın hayatına Yeni Meram 
olarak devam etti.

Şakayı sevdiği kadar çok da hoşgörülü bir insan olan Ahmet 
Bahçıvan, gazetenin telefonu çaldığı zaman, ‘Burası Matbaa ben 
Takva buyrun’ demesi ile ünlü idi. Telaşın yoğun olduğu bazı za-
manlarda da “Burası Takva ben Matbaa” dediği de anlatılır. Takva 1 
Nisan 1975 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti ve 
Musalla Mezarlığına defnedildi.

İffet Sıdıka AYAS

1916 - 1975

1916 yılında Bağdat’ta doğdu ve ilk çocukluk yılları Irak’ta geçti. 
Konya’da  başladığı ilköğretimini, Adana Amerikan Koleji’nde 
tamamladı. 29 Ekim 1926 Cuma günü Konya’da Atatürk Hey-
keli’nin açılış töreninde öğrenci olarak heyecanlı bir Nutuk 
söyledi ve Babalık gazetesinin birinci sayfasında yayınlandı. 
Kendisi gibi öğretmen ve gazeteci yazar olan Namık Ayas ev-
lenip bir süre sonra ayrıldılar.

Tahsilini tamamladıktan sonra Öğretmen Okulu’nda okutulan 
derslerden fark sınavına girerek öğretmen oldu. 1928 yılında 
Zıvarık Köyünde (Altınekin İlçesi) başladığı meslek hayatına, 
Yedireis Bucağında ve Dere Köyünde devam etti. Daha son-
ra sırasıyla, Konya merkezde Meram, İhsaniye, Dumlupınar, 
Hâkimiyeti Milliye, Gazi, Mahmut Şevket Paşa İlkokullarında 
öğretmenlik, Diyarbakır Ziya Gökalp ve Ali Paşa İlkokullarında 
müdürlük yaptı. İstanbul’da Yetiştirme Yurdu, Altunizade ve 
Zeynep Kamil İlkokullarında öğretmenlik yaptıktan sonra, 1965 
yılında Özel Erenköy İlkokulu müdürlüğünden emekliye ayrıldı.  
Öğretmenlik yıllarından itibaren Babalık, Ekekon, Yeni Konya 
ve Diyarbakır gazetelerinde sosyal konularda, özellikle de kadın 
sorunları üzerine çok sayıda yazı kaleme aldı. Yeni Konya’da 
yayınlanan ilk makalesi, 26 Mayıs 1950’de çıkan “Halide Edip 
Adıvar ve Türk Kadınlığı” başlıklı makalesidir. 14 Ağustos 1975 
tarihinde İstanbul’da vefat etti. Cenazesi Konya’ya getirilerek 
Üçler Mezarlığı’na defnedildi.

Mehmet ARICAN

1911 - 1976

1911 yılında Konya’da doğdu. Gazete bayiliği, 
dağıtımı, kırtasiyecilik, okul malzemeleri da-
ğıtımı işlerinin gelişmesinde Konya’ya önemli 
hizmetleri oldu. Yeni Konya gazetesinin kuru-
luşunda ve sonrasında Gücüyenerler’in en bü-
yük destekçileriydi. Yeni Konya’nın kurucusu 
Mustafa Naci Gücüyener’in kız kardeşi ile evli 

olduğu için Konya basın camiasında ‘Enişte’ ola-
rak anıldı. Yazarlık yapmadı ancak 1950’li yıllarda 
bir dönem Yeni Konya gazetesinin sahibi olarak 
künyede ismi yer aldı. Konya Gazeteciler Derne-
ği’nin kurucularındandır. 3 Ocak 1976 tarihinde 
geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat etti ve 
Üçler Mezarlığı’na defnedildi.
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Ahmet Necati ATALAY

1888 - 1976

1888 yılında Konya’da dünyaya geldi. Yeni Konya gazetesinin kuru-
cusu Mustafa Naci Gücüyener’in dayısı ve kayınpederi idi. İlk ve or-
taokulu Konya’da bitirdi. Medresede Arapça ve Farsça tahsili gördü. 
1912 yılında Konya Dâr’ül Muallim Mektebi’nden (Öğretmen Okulu) 
mezun oldu.

İlk olarak Konya Feyz-i Hürriyet okulu başöğretmenliğine atandı. İki 
yıl sonra da Konya Dâr’ül Mualliminin Tatbikat Kısmı Başöğretmen-
liğine nakledildi. Buradaki görevi sırasında, 1915 yılında arkadaşlarıyla 
birlikte Konya Türk Ocağı’nı kurdu ve ilk faaliyet olarak Ocak adında 
bir mecmua yayınladılar. 

Maarif Müdürü Celil Bey ve Naci Fikret Bey’le birlikte çıkardıkları Yeni 
Fikir mecmuasında Özdil başlıklı yazılar yazdı. Halkiyat ve Harsiyat’a 
ait yazdığı yazılarında, hiçbir lügatta hatta Divan-ı Lügatit Türk’te ve 
Kamuslarda bulunmayıp sırf halk dilinde yaşayan kelimeleri yayın-
ladı. Konya Türk Dili derleme heyetinde yer alıp tedvin edilmemiş 
(derlenmemiş) kelimeleri yazdı ve bu kelimelerin lehçe lügatine geç-
mesini sağladı.

1918 yılından itibaren sırasıyla, Konya Öksüz Yurtları müdür muavin-
liği ve müdürlüğü ile Konya merkez ilköğretim müfettişliğinde bu-
lundu. Milli Mücadele dönemindeki Anadolu İntibah Mektebi öğret-
menliğinden sonra, Kütahya Yatılı Okul müdürlüğü görevine getirildi. 
Daha sonra Konya merkezde Topraklık, Cumhuriyet, Mahmut Şevket 
Paşa ve Akçeşme İlköğretim okullarında başöğretmenlik yaptı. 1950 
yılında emekli oldu.

1969- 1971 yılları arasında Yeni Konya gazetesinin yazı işleri müdür-
lüğü görevini üstlendi. 12 Haziran 1976 tarihinde vefat etti ve Üçler 
Mezarlığına defnedildi.
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Hamdi Ragıp ATADEMİR

1910 - 1976

17 Nisan 1910’da Konya’da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Şe-
hit Niyazi Bey Mekteb-i İptidaisi, Darü’l-Hilâfeti’l-Aliyye Medresesi ve 
Konya Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1928 yılında girdiği Fransa 
Nancy Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1932 yılında mezun oldu. 

Türkiye’ye döndükten sonra Samsun Lisesi’nde öğretmenliğe baş-
ladı. Konya Lisesi’ndeki görevinden sonra 27 Ekim 1939’da Ankara 
Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesine felsefe asistanı olarak gi-
rip1942 yılında doçent, 1949 yılında da profesör oldu. 1948–1956 yıl-
ları arasında kurucularından olduğu Türkiye Öğretmenler Dernekleri 
Millî Birliği’nin genel başkanlığını yaptı.

Yeni Konya ve Yeni Meram gazetelerinde makaleler yazıp Konya ve 
Türkiye’nin sorunlarına çözüm yollarına dair fikirlerini dile getirdi. 1 
Haziran 1973’de Konya basınına 25 yıl sürekli hizmet edenlere Yeni 
Konya gazetesince verilen şükran plaketiyle onore edildi. 1973 yılında 
Konya İl Yıllığı’nı hazırlayan heyette yer aldı.

1954’te siyasete atıldı ve 1954-1960 yılları arasında iki dönem Demok-
rat Parti Konya milletvekili olarak parlamentoda görev yaptı. Bu süre 
de UNESCO ve Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye’yi temsil etti. 1960 
darbesinin ardından tutuklandı ve iki buçuk yıl Yassıada’da ve Kayse-
ri’de hapiste kaldı. 1966 yılında çıkarılan siyasî aftan sonra üniversiteye 
döndü. 1968’de Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ne felsefe tarihi 
hocalığına tayin edildi, sekiz ay sonra da İlâhiyat Fakültesi dekanlığına 
atandı. Ancak ülkedeki siyasî karışıklıkların etkisiyle fakültede yaşanan 
huzursuzluklar yüzünden 1970’te dekanlıktan istifa etti. İlâhiyat Fakül-
tesi’ndeki hocalığını sürdürürken 3 Mart 1976’da Ankara’da öldü ve 
Başkent’te toprağa verildi.

Araştırma inceleme alanında Filozoflara Göre Felsefe (1947), Metot 
Üzerine (1949), Demokrasi Üzerine (1959), İlim ve Muhit (1959), Aris-
to’nun Mantık ve İlim Anlayışı (1974) adlı eserleri yayınlandı.

Phaidon (Eflatun’dan, Suut Kemal Yetkin ile birlikte, 1943), Yanlış Üze-
rine Deneme (Lacombe Brochard’dan, 1943), Nietzche ve Alman 
Felsefî Düşünüşüne Giriş (1944), Organon I, Kategoryalar (Aristo’dan, 
1947), Organon II, Önerme (1947), Lojistik (Jean-Louis Destouc-
hes’den, 1947), Çağdaş Düşünce İçinde Mantık Meselesi (E. Leon 
Veuthey’den, 1948), Son Düşünceler (Süleyman Ölçmen ile birlikte, 
Henri Poincare’den, 1948), İsagoji (Porphyrios’tan, J. Tricot’nun Fran-
sızca çe virisinden, 1948), Organon III, Birinci Anali tikler (1950), Orga-
non IV, İkinci Analitikler (1951), Organon V, Topileler (1951), Bilim ve 
Metot (Süleyman Ölçmen ile birlikte, Henri Poincare’den, 1951), Tü-
mevarım’ın Temeli Hakkında (Jules Lachelier’den, 1949-1967), İhtilâl-
lerin Ka nunu (André Joussain’den, 1965) adlı çevirileri vardır.

Fransızca’dan Türkçe’ye Yeni Deyimler Sözlüğü (1967), Alfabetik Filo-
zoflar-Felsefî Okullar ve Sistemler veya Filozoflar Lûgatı, Felsefe ne-
dir? Filozoflar ve Felsefe (ders notları), İzmler Hakkında, Hz.Muham-
med (André Tor’dan), Organon VI adlı eserleri ise basılmadı.

Alaaddin Metin BERBEROĞLU

1932 - ?

1932 yılında Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya’da, 
yükseköğrenimini İstanbul İktisadi ve İdari İlimler Akademisi’n-
de tamamladı. Bir süre sigortacılık ve serbest muhasebecilik 
yaptıktan sonra Esnaf ve Sanatkârlar Kooperatifi’nin muhasebe 
görevine getirildi. 

1951 yılında kaleme aldığı “Halk Dilinde Efsaneleşen İnanılmaz 
Vakalar” adlı yazı dizisi Yeni Konya’da Alâeddin Metin imzasıyla 
yayınlandı. 25 Ocak 1956’dan itibaren “Her hafta bir hikâye” adlı 
köşede ismine rastlanan Berberoğlu’nun 60’lı yıllarda da Yeni 
Konya’da köşe yazıları, sohbetleri, röportaj ve fıkraları yayınlan-
dı.

1962 yılında kurulan Şehir Postası gazetesinin yazı kadrosunda 
yer aldı. 1963 yılında Yeni Konya’da, imzasız günlük olaylara iliş-
kin hicivler kaleme aldı. “Satırbaşı Nokta” adını verdiği köşede, 7 
Eylül 1964 tarihinden itibaren kendi imzasını kullanmaya baş-
ladı. Sabah gazetesinde de bir müddet, “Olduğu Gibi” başlıklı 
sütununda kısa fıkralar kaleme aldı. Zaman zaman ara verse de 
1976 yılı ortalarına kadar Yeni Konya’da yazdı.

Yazı hayatıyla birlikte Esnaf ve Sanatkârlar Kooperatifi muha-
sebeciliğini de sürdüren Berberoğlu’nun adı Kooperatif bün-
yesinde bir yolsuzluk iddiasıyla anılması üzerine Yeni Konya, 
3 Temmuz 1976 günü 5. sayfasında “Metin Berberoğlu’nun 
gazetemizle hiçbir ilişiği kalmamıştır” şeklindeki bir duyuru ya-
yınladı. 

Hadiseden bir süre sonra İstanbul’a yerleşip bazı gazetelerde 
yazı hayatına devam etti. Yazarın vefat tarihine dair bilgiye ula-
şılmamaktadır.
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Afif EVREN 
(Ahmet Afif Sabri)

1908 - 1977

10 Temmuz 1908’de Aksaray’da doğdu. Babası eski mal müdürlerin-
den Ahibabaoğlu Hacı Sabri Efendidir. İlkokula Tatbikat Mektebi’nde 
başlasa da okulun taşınması üzerine eğitimine Anadolu Numune-i 
İntibah Mektebi’nde devam etti. Gazeteciliğe, 1926 yılında eniştesi 
Yusuf Mazhar Bey’in yayınladığı Babalık gazetesinde muhabirlik ola-
rak başladı. Haber, fıkra, hikâye, şiir ve makaleler yazdı.

Yusuf Mazhar’ın vefatından sonra çeşitli zorluklara rağmen Babalık 
gazetesini yirmi yılı aşkın bir süre yayınladı. Babalık, bu dönemde ba-
zen gazete kâğıdı bulamadığı için helva kâğıdına basılarak çıkarıldı. 
Afif Evren Babalık’ta A.Sabri, Ahioğlu, Evrenoğlu, Ahmet A. müstear 
adlarıyla da yazdı. Bilhassa Kurtuluş Savaşı döneminde millî bütünlü-
ğün korunmasına teşvik amaçlı önemli yazılar kaleme alarak halkın 
ve askerin moralini yüksek tutmaya gayret etti.

Babalık’tan sonra ise Yeni Konya gazetesi kurulduğu günden itiba-
ren “Küçük Tetkikler” başlığı altında imzalı yazılarının yanı sıra, Yeni 
Konya mahreçli başyazılar ve Yağıbasan müstear adıyla “Acısı Tatlısı” 
adlı köşesinde hicivler yazdı. Hazırladığı “Millî Mücadele Konya’sındaki 
Yazarlar ve Şairler” başlıklı yazı dizisi 13 Temmuz 1960 tarihinden iti-
baren yayınlandı ve okurların ilgisini gördü. Türk Folklor Araştırmaları 
dergisinde Konya’nın Külfetsiz Nimetleri; Konyalı Bir Koşukçu; Kon-
ya’nın Tandırı ile Oyalı Yaşmak adlı makaleleri yayınlandı. 

30 Ağustos 1960’da CHP tarafından yeniden yayınlanmaya başlanan 
Zaman gazetesinde “Günün Konuları” adlı köşesinde siyasi yazılar 
yazdı. 1967’de yayın hayatına giren Anadolu’da Hamle gazetesinde 
3 Mayıs 1967’ye kadar umumi neşriyat (genel yayın) müdürlüğü gö-
revini üstlenip “Yolcu” mahlasıyla “Yollar Boyunca” başlıklı sütununda 
günlük siyasi yazılar yazdı. 1973-1974 yıllarında Yeni Konya’da,  “Yolcu” 
ve “Atacı” mahlaslarıyla günlük siyasi yazılar kaleme aldı. 1976 yılının 
Ağustos ve Eylül aylarında kısa süre Konya’nın Sesi gazetesinde yazdı.
Gazete yazarlığının yanı sıra Konya’da Bir Ses, Bazı Konyalı Muharrir-
ler ve Hattatlar, Atatürk ve Konya, Konya İçin ve Folklor Demeti adlı 
kitaplar da yazıp yayınladı. 

1977 yılında hastalığından da, bir hastane köşesinde vefat ettiğinden 
de uzun süre kimsenin haberi olmadı. Ölümü iki aydan sonra du-
yuldu. Kim olduğu, üzerinden çıkan gazeteci kartından anlaşılan Afif 
Evren’in mezarının nerede olduğu ise maalesef bilinmiyor.
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Ali Kemal AKÇA

? - 1977

Bozkır ilçesine bağlı Akçapınar Köyü’nde doğdu. Babası Millî Müca-
dele sırasında Kemalci olarak tanınan Bozkır Müftüsü Hafız Hüse-
yin Hilmi Efendi’dir. İlkokulu Bozkır’da bitirdikten sonra Konya Erkek 
Muallim Mektebi’nden mezun oldu ve Çumra İzzetbey İlkokulu’n-
da öğretmenliğe başladı. İçeri Çumra, Kızılviran ve İbrala köylerin-
de öğretmenlik yaptıktan sonra sonra askere gitti. Askerlik dönü-
şü önce İsmet Paşa, daha sonra Sille İlkokulu öğretmenliği yaptı. 
Yazdığı Silleli Şairler adlı kitap 1939 yılında Konya Halkevi tarafından 
yayınlandı.

1943 yılında İstanbul Mahmutpaşa İlkokulu’na tayini çıktı. Bura-
da görev yaparken Folklor adlı eseri Eminönü Halkevi tarafından 
bastırıldı. Dağlar Delisi adlı bir romanı ile Konya’da Yetişen Alimler, 
Mütefekkirler, Mutasavvıflar ve Saz ve Halk Şairleri adlı eserlerini ta-
mamlayamadı.

1945 yılında İhsan Hınçer ile birlikte Folklor Postası adlı bir dergi çı-
kardı. 19 sayı basılan dergi 1946 yılında kapandı. Yazıları 1949 Ağus-
tos ayında İhsan Hınçer’in yayımladığı Türk Folklor Araştırmaları 
Dergisi’nde de yer aldı. Yeni Konya’da 1949’da “Yarının Konya Dava-
sı” başlıklı yazı dizisine başladı. 1950’li yıllarda Efsaneler Şehri Konya; 
Konya 3 Hamle Bekliyor; Konya Halkının Milli Davaları; Konya’nın 
Ana Davaları; Halk Edebiyatında At, Konya Düğünleri; İçtimaî ve İk-
tisadi Hayat Bakımından Konya Köylüsü; Tarih, Etnik ve Folklor Ba-
kımından Konya ile Konya’da Fikir Hamleleri başlıklı yazılar kaleme 
aldı. Akça 20 Nisan 1977 tarihinde İstanbul’da vefat etti.

BESİM ERGUN

1916 - 1977

1916 yılında Konya’da dünyaya geldi. Konya Lisesi mezunu-
dur. Avukatlık yaptı. 

1945 yılının ortalarından itibaren Ekekon gazetesinin Yazı 
İşleri Müdürlüğünü üstlendi. Haftada üç gün yayınlanan 
Ekekon’un Şubat 1950’den itibaren günlük yayınlanmasını 
sağladı. Ancak 1 Mayıs 1950 tarihinde yayınlanan 3143 sayılı 
nüshasıyla gazetenin yayın hayatı son erdi.

M. Fahri Nedim Yeni Konya’da 1959’da yayınlanan, Eke-
kon’un kapanış sebebini kaleme aldığı yazısında “CHP yö-
netimince, Ekekon gazetesi vasıtasıyla zamanın Demokrat 
ileri gelenlerine hakaret edilmesi, aile şecerelerinden bah-
sedilerek münakaşa ve mücadelelerin çirkin ve ayıp bir 
mecraya dökülmesi istenmiş ve teklif Besim Ergun tarafın-
dan geri çevrilmişti. Ekekon’un hazin hikâyesi asıl bundan 
sonra başlamış ve parti müfettişi Hıfzı Oğuz Bekata, Ekekon 
tesis ve matbaasını Besim Ergun’un elinden alarak Babalıkçı 
Dürrü Şehvar Hanım’a devir ve teslim etmişti. Yani sizin an-
layacağınız Babalık güya bundan sonra Ekekon tesislerinde 
basılacaktı. Basılması mümkün olmadı” diyerek o döneme 
ışık tutmuş, Besim Ergun’un tetikçi gazeteciliği reddedişini 
vurgulamıştır.

1977 yılında vefat eden Besim Ergun Üçler mezarlığına def-
nedildi.
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Ali SERT

1929 - 1978

1929 yılında Konya’nın Botsa köyünde doğdu. Gazeteci öğ-
retmen yazarlarındandır. İvriz Köy Enstitüsü’nden mezun 
olduktan sonra, Çumra’nın Elmasun köyünde öğretmenliğe 
başladı. İlk kitabı Köyden Sesler’i  de burada kaleme alıp ya-
yınladı. 

Köy Enstitüsü döneminde yazdığı ve Ekekon gazetesinde 
yayınlanan Hasretim adlı şiiri gazetelerde çıkan ilk şiiridir. 
Farklı okullarda öğretmenlik ve müdürlük yaptıktan sonra 
1972 yılından itibaren bir süre Halk Eğitim Merkezi Başkan-
lığı yaptı. 

Öğrencilik yıllarından itibaren Ülkü, Kaynak, Nilüfer, Çiftçi, 
Yurt ve İvriz dergilerinde şiirleri yayınlandı. 1950 yılından 
itibaren Yeni Konya gazetesinde “Köyün İçinden; Köyden 
Sesler; Meselelerimiz ve İzlenimler” adlı köşelerinde köy 
geleneklerini ve sorunlarını gündeme taşıyan yazılar kale-
me aldı. Öz Demokrat Konya gazetesinde “Kısaca” ve Sabah 
gazetesinde “Köyün İçinden” başlıklı köşelerinde de yazılar 
yazdı. 1977’de yılında Yeni Meram gazetesinde başyazar 
oldu. Yeni Konya’da çıkan yazılarını Gerçek Şair ve Şiir adlı 
kitabında topladı. Ayrıca Yıkıcılar adlı bir şiir kitabı da var.

30 Aralık 1978 tarihinde Konya Devrim Ortaokulu’nda Türk-
çe öğretmenliği yaptığı sırada vefat etti ve Hacı Fettah Me-
zarlığı’nda toprağa verildi.
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Ziya TANRIKULU

1932 - 1978

Konya’nın Sarıyakup Mahallesinde 1932 yılında dünyaya gelen Ziya 
Tanrıkulu’nun babası ulemadan, yazar Abdullah Fevzi Tanrıkulu’dur. 
Babasının 1943 yılında vefat etmesi üzerine ailenin en büyük erkek 
çocuğu olarak küçük yaşta matbaacılık sektöründe çalışmaya baş-
ladı.

Matbaada muhtelif gazetelerin baskılarını yaparken Anadolu’da 
Hamle Gazetesi’nde yazı işleri servisinde çalışmaya başladı. 1969 
yılında Türkiye’de Yarın gazetesini kurarak Konya basın hayatına ka-
zandırdı. 1978 yılında Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığını de-
vam ettirdiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Tanrıkulu 
Hacıfettah mezarlığına defnedildi.

Ziya Tanrıkulu’nun Vefatı
Cengiz Dönmez

ANILAR

Bir gün önce, eski Belediye Başkanlığı binasının bodrum katında Gaze-
teciler Cemiyeti Başkanlığı seçimi yapılmıştı. Ziya Tanrıkulu ve Hanefi 
Aytekin Başkanlığa adaydılar. Ziya ağabey, seçimi bir oy farkıyla kay-
betmişti.

Ertesi gün gazetedeydim… Kızı (bugün Avukat olan Ruhsar Tanrıkulu, 
o zamanlar sanırım 10-11 yaşlarındaydı) telefonla gazeteyi aradığında 
telefona ben çıkmıştım. “Cengiz amca, babam gazeteye giderken düş-
müş, kafasını duvara çarpmış, hastaneye kaldırdılar, ilgilenip bilgi vere-
bilir misin?” demişti.
Bugünün iletişim ve teknolojik imkânları o yıllarda yoktu... Kalktım, 
bugünkü Numune Hastanesine (o zamanlar adı Devlet Hastanesi idi) 
gittim. Acil servise girip, Ziya Tanrıkulu’nun durumunu sordum. Dok-
tor bana, “Maalesef vefat etti…” diye cevap verince adeta kan beynime 
sıçradı. “Daha dün sapasağlamdı, bir şeyi yoktu, şaka mı yapıyorsunuz?” 
dedim. Doktor, “Hadi gel gasilhaneye gidelim, cesedini göstereyim” 
dedi. “Tamam” dedim, birlikte gittik. Oradan çekmeyi andıran büyük 
gözlü ceset dolapları vardı. Çekmecenin birini çektiğinde, rahmetli Ziya 
Tanrıkulu’nun, üstü başı üzerindeyken orada cansız bedenini gördüm.

Üzgün, dalgın ve düşünceliydim… Şimdi aileye nasıl haber verecektim? 
Dışarıya çıkıp, bir soluklanmak istedim. Çıktığımda bir de ne göreyim? O 
sırada, eşi ve çocukları bahçeye gelmiş, bankta ağlaşarak oturuyorlardı. 
Onlara görünmeden tekrar hastanenin içerisine girdim. Çünkü duru-
mu onlara söyleyecek cesareti o an kendimde bulamamıştım.

Bir anda, hastanede doktor olan Numan Eminoğlu abiyi gördüm. 
Onun abisi Emin Eminoğlu bizim gazetenin (Türkiye’de Yarın) altında 
kitapçıydı. Yayınladığı kitapları da vardı. Bilhassa “Kur’an ışığında Kâinat 

ve Göklerin Fethi” isimli kitabı meşhurdu.

Numan abiye durumu anlatıp, dışarıda bekleyen aileye durumu uygun 
bir lisanla söylemesini rica ettim. Ne de olsa doktordu, b u gibi durumlar 
için uygun bir ifade yöntemi biliyor olmalıydı. Beni dinledikten sonra 
“Tamam söylerim, gidelim” dedi.

Bahçede Ziya abiyle ilgili haber bekleyen eşi ve çocuklarının yanına var-
dık. Dr. Numan abi, pat diye “Allah rahmet eylesin, Ziya bey vefat etmiş!” 
demez mi? Bu sözler üzerine adeta kıyamet koptu. Bağırışlar, ağlaşma-
lar ortalığı kapladı. O kadar ben de söylerdim ama doktor daha uygun 
bir lisanla, aileyi teskin edecek şekilde söyler diye beklemiştim…

Ziya abinin hastaneye gelen diğer yakınları eşini ve çocuklarını güç-be-
la taksiye bindirerek evlerine götürdüler.
Kötü haber tez duyulur derler ya… Bir anda olay duyuldu. Gazeteye 
dönüp, cenaze işleriyle ilgilenmeye başladım.  

Ziya Tanrıkulu’nun sahibi olduğu gazetenin, Yazı İşleri Müdürüydüm. 
Belediye Başkanımız Mehmet Keçeciler gazeteye geldi. Defin işleri için 
ne gerekiyorsa talimatlarını yanındakilere verirken bizlere başsağlığı di-
ledi. Arayan, başsağlığı dileyen, gazeteye bizzat gelen çoktu. Yanılmı-
yorsam, 5 Ağustos 1978 günüydü.

Ziya abi birisine “komünist” dediği için bir yıl kadar cezaevinde yatmış, 
bu zaman zarfında cezaevini kütüphane haline getirip, okur-yazar ol-
mayanlara okuma yazma öğretmiş; beyefendi, kalender, hoş görülü, 
samimi bir Müslümandı. Bu vesile ile, tekrar Allah’tan kendisine rahmet 
diliyorum.
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Feridun Kudret 
KANDEMİR

1895 – 1978

İstanbul’da 1895’de doğdu. Bahriyeli Ali Fahri Bey’in oğludur. 
Babasının sürgün edilmesi sebebiyle ilkokulu Trablusgarp’ta İr-
fan Mektebinde, ortaokulu İstanbul’da Numune Rüşdiyesinde, 
liseyi Fransız Saint Michel Koleji’nde okudu. Hukuk fakültesine 
başladığı yıl, Sedat Simavi ile çıkardıkları haftalık Hande dergi-
sinden sonra, İfham’ı yayınladı. Hukuk fakültesi ikinci sınıftay-
ken Birinci Dünya Savaşı başlayınca 1916’da Hicaz Cephesi’nde 
asker oldu. 

Cepheden döndükten sonra Millî Mücadeleye destek olmak 
üzere 1919’da Anadolu’ya geçip Konya’da günlük Öğüd ga-
zetesinin yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. İtalyanların Öğüd 
gazetesi baskını yaşadı, Delibaş ayaklanmasında isyancıların 
işkencelerine maruz kaldı. 

Öğüd’ün Milli Mücadeleye sağladığı büyük destek üzerine 
Mustafa Kemal tarafından Ankara’ya davet edilerek Büyük Mil-
let Meclisi’nin ilk matbaa müdürü oldu. Daha sonra Millî Hükü-
metin ilk istihbarat müdürü olarak Trabzon, Tiflis ve Batum’un 
yanı sıra, İran ve Hicaz’da çalıştıktan sonra 1927’de asıl mesleği 
olan gazeteciliğe döndü. Yazılarında Feridun Fahri ve Feridun 
Ferid imzalarını da kullandı.

Doğu’da Varlık ve Ankara’da Hâkimiyet-i Milliye gazetelerinde 
yazdı. Merhaba, Dün ve Bugün ve Yakın Tarihimiz dergilerini 
çıkardıktan sonra savaş anılarını kitaplaştırdı. 

Yayınlanan kitapları:
Zindan Hatıraları (1930, yeni bas. Jön Türklerin Zindan Hatı-
raları adıyla, 1975), Şehit Kubilay (1931), Kendi Ağzıyla Rıza 
Tevfik (1943), Enver Paşa’nın Son Günleri (1955), Kâzım Kara-
bekir (1948), İzmir Suikastının İçyüzü (1955), Atatürk’e İzmir 
Suikastından Ayrı II Suikast (1955), Cumhuriyet Devrinde Siyasî 
Cinayetler (1955), Siyasî Dargınlıklar (c. 1-6, 1955-1956), Hızla 
Kalkınan Türkiye: Konya (1957), Devlet Kuran Padişah: Osman 
Gazi (1958), Orhan Gazi (1958), Kosova Şehidi Murad Hüdâ-
vendigâr (1958), Avrupa’yı Titreten Kahraman: Yıldırım Bayazit 
(1959), Mustafa Kemal, Arkadaşları ve Karşısındakiler (1964), 
İstiklâl Savaşı’nda Bozguncular ve Casuslar (1964), Kâzım Kara-
bekir’in Yakılan Hatıraları Meselesinin İçyüzü (1964), Hatıraları 
ve Söyleyemedikleri ile Rauf Orbay (1965), Atatürk’ün Kurduğu 
Türkiye Komünist Partisi ve Sonrası (1966), İkinci Adam Masalı 
(1968), Fahreddin Paşa’nın Medine Müdafaası (1971).

55 yıl gazetecilik yaptıktan sonra 1978 yılında İstanbul’da vefat 
etti. 
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İhsan Mehmet HINÇER

1916 - 1979

1916 yılında Konya’da doğdu. Hapishane Müdürü Hulusi Efendi’nin 
oğludur. İlkokulu Konya’da, orta öğrenimini İstanbul Kabataş Lisesi’n-
de okuduktan sonra İstanbul Belediyesi’nde çalıştı.

Edebiyata olan ilgisi şiirle başladı. İlk şiiri 1933 yılında Mektepli gaze-
tesinde basıldı. 1935 yılında Ekekon gazetesinde şiir, hikâye ve yazıları 
yayınlanmaya başladı. İstanbul’a taşındığı 1937 yılından itibaren 1950 
yılına kadar Konya gazetelerinde “Gurbet Yazısı” başlığı altında günlük 
yazıları yayınlandı. 1953’ten itibaren Yeni Konya’da “İstanbul’dan Kon-
ya’ya Mektuplar” başlığı altında 3 yıl yazdı. 1955’de “Tiyatro Bahisleri” 
adlı köşede inceleme yazıları yayınlandı. 1941–49 yıllarında İnkılâpçı 
Gençlik, Yücel, Yeni Türk, Yurt, Babacan, Yeni İstanbul, Radyo Maga-
zin, Radyonun Sesi, İnci, Bozok gibi dergi ve gazetelerinde şiir, incele-
me, tanıtım yazısı ve röportajları yer aldı. 

1945–1946 yıllarında Kemal Akça ile birlikte Folklor Postası adlı dergiyi 
19 sayı yayınladı. Ağustos 1949’dan itibaren de Türk Folklor Araştır-
maları Dergisi’ni çıkardı. 

İstanbul’da 11 Kasım 1979’da vefat etti ve 13 Kasım 1979 Salı günü Zin-
cirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Derginin 364. Sayısı onun vefatından sonra İhsan Hınçer özel sayısı 
olarak çıktı ve Ocak 1980’de yayımına son verdi. Türklük Bir Yanar-
dağdır, Türk İsterse, İstiklâlimin Menkıbesi, İnkılâp Türküleri ve Çoban 
Kızı adlı yayınlanmış kitapları basıldı.

Mustafa Kubilay İMER

1928 - 1979

1928 yılında Konya’da doğdu. Celâleddin Ali İmer’in oğludur. Konya 
Lisesi’nden sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 
oldu. 

1960 yıllında Öz Demokrat Konya gazetesinde Başyazı’lar yazdı. 
1961’de Şafak gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. 1965 
yılından itibaren Yeni Konya gazetesinde yazdı. Anadolu’da Hamle 
gazetesi yayına başladığı günden, 22 Şubat 1967 tarihine kadar 2 ay 
süreyle “Başmakale” yazdı. 4 gazetenin birleşik yayına geçmesinden 
sonra sonra Yeni Konya’da “Bize Göre” adlı sütununda yazdı. Gazete-
lerin ayrılmasından sonra yazılarına Yeni Meram gazetesinde devam 
etti.

Yeni Konya’da yazdığı günlerde yapılan Amerika’yı Tel’in mitinginin 
ardından Yeni Konya gazetesini basıp tahrip eden eylemcilerin avu-
katlığını ücretsiz olarak üstlendi. Siyasetle yakından ilgilendi. İl Genel 
Meclisi üyeliği yaptı. 1965 seçimlerinden itibaren Adalet Partisi ve 
Demokrat Parti’den Konya milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. 
İslam’da sağ ve sol Mes’elesi ile İslamiyet ve Sosyalizm adlı kitapları 
yayınlandı.

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idamları görüşülürken 
TBMM kürsüsünde infaz kararını savunan konuşma yaptı. 11 Hazi-
ran 1979 günü geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara’da öldü. Cenazesi 
Konya’ya getirilerek 13 Haziran 1979’da Üçler Mezarlığı’nda toprağa 
verildi.

Selçuk ES

1911 - 1980

1 Mayıs 1911 tarihinde Konya’da dünyaya geldi. İs-
tanbul’da Feyzi Âti’den sonra Galatasaray lisesine 
devam edip Ankara Lisesi orta kısmından mezun 
oldu. 1933 yılında da Konya İlköğretmen Mekte-
bi’nden mezun oldu fakat öğretmenlik yapmadı.
Askerlik görevinden sonra 2 yıl TMO’da görev yap-
tıktan sonra 14 yıl çeşitli bankalarda çalıştı. Daha 
sonra da Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Kütüp-
hane memurluğuna atandı. Buradaki görevinden 
1976 yılında emekli oldu. 

Yazı hayatına 1935 yılında Ekekon gazetesinde 
yayınlanan iki şiiri ile başladı. “Konya’da İtfaiye Teş-
kilatı”, “1884 Çarşı Yangını” ve “Halep Postası’nın 
Soyulması” başlıklı makaleleri, 1962 yılında Şehir 
Postası gazetesinde yayınladı. 1962 yılında “Yarım 
Asır Evvelki Konya” başlıklı dizisi Yeni Konya gaze-
tesinde 2 ay süreyle yayınlandı. 1963 yılında Sabah 
gazetesinde “Konya Mezartaşı Kitabeleri”, daha 
sonra Şehir Postası’nda “Konya Spor Tarihi” araş-
tırması yayınlanan yazarın 1964 yılında Yeni Me-
ram’da önce “Konya’da Karahafızlar Ailesi” sonra 
da “Karamanoğulları’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne 

kadar Konya Valileri” yazı dizileri yayınlandı. Aynı 
tarihlerde Şehir Postası’nda “Konya Büyükleri” adlı 
dizi yazısı yer aldı. 

18 Mayıs 1968-2 Ekim 1969 tarihleri arasında Ana-
dolu’da Hamle gazetesinde “Büyük Konya Ansik-
lopedisi”ni dizi şeklinde yayınlamaya başladı. Bu 
gazetenin kapanması üzerine 16 Ekim 1969- 22 
Nisan 1976 tarihleri arasında ansiklopedi Yeni Kon-
ya’da yayınlandı. 

Vefat ettiği sırada Yeni Konya’da “Delibaş Mehmet 
Olayı” adlı dizisi yayınlanıyordu. Yaşadığı dönem 
içinde Konya’da yayınlanan tüm gazetelerde, 
Konya Kültür Tarihi’ne dair önemli konuları gün 
yüzüne çıkaran araştırma-inceleme yazıları yer 
aldı. Zengin kütüphane, arşiv ve koleksiyonlarını 
sağlığında Koyunoğlu Müzesi’ne bağışlayarak ge-
lecek nesillere aktarılmasını sağladı.

5 Eylül 1980 tarihinde vefat eden Es Sultan Selim 
Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Üç-
ler Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Muzaffer ERMİŞ (MÜCAY)

1926 - 1981

1926’da Konya’da doğdu. Eğitimini tamamladıktan sonra Hava astsu-
bayı oldu. Astsubaylıktan emekli olduktan sonra Konya Belediyesinde 
Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’nda memurluk ve sorumluluk yaptı. 
Henüz emekli olmadan Yeni Konya’da 1970 yılından itibaren Mücay 
müstear ismiyle “Tavsiye” başlıklı köşesinde hiciv içeren dörtlükler 
yazdı. 1976 yılında emekli olduktan sonra, “Endam Aynası” başlıklı 
köşesinde müstear adla yazdığı dörtlüklerin yanında kendi adıyla da 
yazılar yazdı. Belediyeye ait Konestaş Ekmek Fabrikası’nda çalıştı. 26 
Aralık 1981’de vefat etti ve Musalla Mezarlığı’na defnedildi.

Önal Vasıf ÖZTAŞ

1937 – 1981

Konya’nın Uluırmak Burhandede Mahallesinde 15.07.1937 tarihinde 
dünyaya geldi. Hâkimiyeti Milliye İlkokulunu bitirdikten sonra amcası 
Ahmet Öztaş’ın Attar dükkânında çırak olarak işe başladı. 1953 yılında 
ortaokulu dışarıdan bitirme sınavlarına girdi ve üç yıllık okulun bütün 
derslerini iki yılda vererek bitirdi. 1958 yılında da Konya Lisesinden 
mezun oldu ve sonradan başladığı eğitim hayatında büyük başarı 
göstererek Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi. Buradan mezun olunca 
da Kaymakam olarak atandı.
Şefaatli (Yozgat), Acıpayam (Denizli), Posof (Kars, şimdi Ardahan’a 
bağlı), Ayvacık (Çanakkale), Karaman (o yıllarda Konya’nın ilçesiydi, 
şimdi il), kaymakamlıkları yaptıktan sonra Ankara’da İçişleri Bakanlığı 
Özlük İşleri Genel Müdürlüğünde görevlendirildi.
Emekli olup Konya’ya yerleştikten sonra Işık gazetesinde başyazar-
lık yaptı. Aynı zamanda İslam’ın İlk Emri Oku dergisinde makale ve 
şiirler yazdı. 1978 yılında Yayımlanan Duvar adlı romanının “Önal Va-
sıf” adıyla yayımladı. Ulgar adlı romanını ise yayımlamaya ömrü kâfi 
gelmedi.
Öğrencilik döneminde Ankara’da yayımlanan edebiyat dergisi Anah-
tar ile yakından ilgilenip, müstear adlarla yazdı. Derginin teknik hazırlı-
ğına yardım edip, sayfa düzenini oluşturdu.
Mukaddes Hanım’la evlenen Önal Vasıf’ın; Reyhan Taşkale (1960), 
Selman Cahit Öztaş (1962) ve Adnan Salih Öztaş (1968) adlı üç ço-
cuğu olmuştur.
Hayatının son devrinde ailece Ankara’ya yerleştiler. Kalp yetmezliği-
ne bağlı olarak 11.03.1981 tarihinde Başkent’te vefat etti ve cenazesi 
orada defnedildi.
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İhsan BAYKAL

1906 - 1984

1906 yılında Konya’nın Sille kasabasında doğdu. Babası Sille’nin 
tanımış simalarından Hacı İsmail Efendi’dir. Mahalle mektebini 
1916 yılında, Mekteb-i Füyüzat’ı da 1921 yılında Sille’de tamam-
ladı. 1926 yılında Konya Dârü’l Muallimin’i (Erkek Öğretmen 
Okulu) bitirdikten sonra Sille İlkokulu’nda öğretmenliğe atan-
dı. Bir yıl sonra da Konya Erkek Öğretmen Okulu Uygulama 
İlkokulu öğretmenliğine görevlendirildi. Ardından Konya İsmet 
Paşa İlkokulu’na tayin edildi. 

Askerlikten sonra Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölü-
münü bitirdi. Ardından Akşehir, Ilgın, Kadınhanı ve Cihanbeyli 
ilçelerinde ilköğretim müfettişliği yaptı. İvriz Köy Enstitüsü mü-
dürlüğü yaptı 1952 yılında atandığı Konya Kız Öğretmen Oku-
lu’nda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Anılarını, Yaşantılar-E-
ğitim: Bir Öğretmenin Anıları adıyla kaleme alıp kitaplaştırdı.

1950’li yıllardan itibaren Yeni Konya gazetesinde, “Çocuk ve 
Eğitim Problemleri; Eğitim ve Eğitimde Gözlem; Düşünceler; 
Fikirler-Görüşler-Düşünceler; Folklor Köşesi; Düşünce Alanı, 
Yaşantılardan Damlalar” başlıklı köşelerde eğitim ve ülke so-
runları hakkında çok sayıda makalesi ile 1974 yılında “Kuzey 
ülkeleri gezisinden izlenimler; Anılar ve İstanbul’un İki Yüzü” 
adlı gezi ve inceleme yazıları yayınlandı. Zaman zaman başka 
Konya gazetelerinde de yazıları yer aldı. 1 Ocak 1962’de Akıncı 
Öğretmen adlı bir dergi yayınladı. 16 Kasım 1984 günü geçirdi-
ği kalp krizi sonrası İstanbul’da vefat eden Baykal Karacaahmet 
Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Arif BİLGE

1911 - 1984

4 Mart 1911’de Konya’ya bağlı Akören’de doğdu. İlköğrenimini kö-
yünde okuduktan sonra Konya Karma Ortaokulu’nu dışarıdan bitirdi. 
1942 yılında Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’ni bitirince Mersin Lisesi 
tarih öğretmeni olarak atandı. Sırasıyla, Konya Karma Ortaokulu, Er-
kek Lisesi, Konya Ticaret Lisesi ve Atatürk Kız Lisesi’nde tarih öğret-
menliği yaptı. 1959–65 yılları arasında Konya Yüksek İslâm Enstitü-
sü’nde Türk Medeniyet Tarihi dersleri verdi.

Tarih Boyunca Toprak; Nevşehir ve Lale Devri; Anadolu’nun Türk-
leşmesi-İslâmlaşması Tarihi ve Aramızdaki Rumlar Tarihi ve Anado-
lu’nun Türkleşmesi adlarında 4 kitabı yayınlandı. 

Yeni Konya’da 26 Ağustos 1950’den itibaren Akören adlı araştırma 
yazısı yer aldı. Sonraki yıllarda Tarihi araştırmaları Yeni Meram gaze-
tesinde de yer buldu.

Konya Anıtları Koruma Derneği, THK, Konya Yetiştirme Yurdu ve 
Türk Muharipler Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarında yönetim 
kurulu üyelikleri yaptı. Beden Terbiyesi ceza kurulu üyeliği yapan Bil-
ge, Konyaspor’un da bir numaralı üyesiydi. 28 Eylül 1984 yılında vefat 
eden Bilge, Musalla Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ramiz ARDA

1909 - 1983

1909 yılında Kosova’nın Akova kasabasında doğdu. 
Delibaş İsyanında şehit  düşen Nurettin Çavuş’un 
oğludur. İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamla-
dıktan sonra 1928 yılında Konya Ziraat Mektebi Me-
teoroloji bölümünden mezun oldu. Öğretmenlik 
mesleğine Seydişehir’in Çalmanda köyünde başla-
dıktan sonra Erzincan, Tunceli ve Elazığ’da da görev 
yaptı. Tekrar Konya’ya döndükten sonra Karapınar, 
Gölviran, Taşkent’te görevlendirildi. 1952 yılında 
Konya Merkez Cezaevi öğretmenliğine atandı.
Edebiyatla yakından ilgilenen Arda’nın şiir ve hikâ-
yeleri Gökbörü, Çınaraltı, Halkevi dergilerinde ya-
yınlandı. 1947 yılında Ülkü dergisinin düzenlediği 
yarışmada “Köyün Âdeti” adlı eseriyle üçüncülük 
ödülüne değer görüldü. 
Yirmi yıl Türk Dil Kurumu üyeliği de yapan Arda, 
Taşkent ve Karapınar kasabalarında kurum adına 

Türkçe sözcük tarama ve derleme çalışmaları ya-
parak Türkçe Sözlük çalışmalarına katkıda sağladı. 6 
piyes ve 2 roman yazdı. Piyesleri TRT Ankara Rad-
yosu’nda seslendirildi. Araştırma ve hikâye dalların-
daki bazı eserleri ödüle değer bulundu. 

Yeni Konya gazetesinde yazı işleri müdürlüğü ve 
yazarlık yaptı. 29 Ekim 1949’da Edebiyat Sayfası’n-
da yayınlanan “Toprak Kokusu” başlıklı hikâyesi, 
Arda’nın gazetede çıkan ilk çalışmasıdır. “Tarih Yap-
rakları” başlıklı köşesinde, “Türkler Kendini Savundu”, 
“Bizim Orta Asya”, “Arabistan’ı Nasıl Kaybettik”, “Bura-
sı Anadolu”, “Aramızdan Bazıları”, “İstanbul’un Muha-
sarası ve Zaptı”, “Türkler Arasındaki İnanç Çekişme-
leri” gibi tarih araştırmalarına dizi şeklinde yer verdi.  
Hiciv içeren dörtlükler yazdı. 13 Aralık 1983 tarihinde 
vefat etti ve Musalla Mezarlığı’na defnedildi.
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Taceddin ÖNEY

1917 - 1984

1917 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitim hayatını tamamladık-
tan sonra 1933 yılında gazeteciliğe başladı. Babacan, Boğaz, Perde, 
Sine Magazin gibi yayın kuruluşlarında çalıştı. 

1950 yılların başında Konya’ya yerleşip bir süre Ekekon’da çalıştıktan 
sonra Yeni Meram gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. Bu 
sırada Konya’da bir ilke imza atıp, İstanbul’dan arkadaşı; ilerleyen yıl-
larda çok ünlü bir yönetmen olan Recep Ekicigil ile Resimli Radyo 
Dünyası adlı dergiyi yayımladı. Dergi Yeni Meram gazetesine ait Ülkü 
Basımevinde dizilip basıldı.

Sonraki yıllarda İstanbul’a dönerek magazin gazetelerinde çalışmaya 
devam etti. 1980’li yıllarda, Kemal Uzan’ın sahibi olduğu ve bünyesin-
de Hayat ve Ses dergilerini bulunduran yayın grubunda musahhihlik 
yaptı. 27.2.1984 tarihinde İstanbul’da vefat etti.

İlk Yazımı 
Taceddin Bey Yayınladı

Nail BÜLBÜL

ANILAR

Cumartesi günleri İstanbul’da çıkan Türk Spor gazetesini sürekli oku-
yordum ve İzmir, Ankara ve Bursa’dan gönderilen haberler dikkatimi 
çekiyordu. 1954 senesinde bu gazeteye mektup yazarak Konya’dan 
haber göndermek istediğimi bildirdim. Bana “Sen de haber gönder 
yayınlayalım” diye bir cevap yazdılar. Böylece Türk Sor gazetesinin 
muhabiri oldum.
Aynı tarihlerde bir gün öğle üzeri Yeni Konya gazetesine varıp gö-
rüşecek kimse bulamayınca eski matbaacılar sokağındaki Ülkü Ba-
sımevine, Yeni Meram gazetesine gittim. Gazetenin sahibi Ahmet 
Bahçıvan’dı, Mehmet Ali Uz vardı, Mustafa Ataman şeyhül muharrir 
diye yazardı. İstanbul’da gazeteciliğe başlamış olan Taceddin Öney 
yazı işleri müdürüydü. Yukarıdaki odasına çıkıp ‘Ben gazetede spor 
yazısı yazmak istiyorum’ dedim. O da cevaben ‘Peki yaz getir’ dedi, 
hepsi bu kadar. 
Aynı zamanda Ticaret Borsasında çalışıyordum ve mesaiden sonra 
dairede daktilo ile bir yazı yazıp zarfa koyarak Taceddin Beye götür-
düm. İlk hevesle de yazının altına Yazan Nail Bülbül, dile ekledim. 
Yazım bir iki gün sonra gazetede çıktı ama ismim yoktu. Bir daha 
yazdım, o da çıktı. Yazılarım çıktıkça benim hevesim artıyordu ama 
ismimin neden çıkmadığını anlayamamıştım. Taceddin Beye de so-
ramadım, zaten soracak kadar uzun konuşmuyorduk. Kapısını tıkla-
tınca ‘gel’ diye sesleniyor giriyordum.  Zarfı alıp sadece “Peki” diyor, 
ben de çıkıp gidiyordum. 
Bir ay kadar böyle sürdükten sonra bir gün kendisi ‘Nail, ismim niye 
çıkmıyor diye merak etmiyor musun?’ dedi. Ben de ‘siz bilirsiniz’ diye 
karşılık verdim. Bana ‘Şımarmayasın diye imzanı koymuyorum. Hem 
ben seni denedim, bu çocuk hevesli mi ifadesi düzgün mü diye 
kontrol ettim’ diyerek ismimi gazeteye neden koymadığını izah etti. 
Böylece kendisiyle ilk uzun konuşmamızı da yapmıştık.
Taceddin Bey, Yeni Meram’da yazılarımı yayınlayan kişi olmasıyla be-
nim için önemlidir. İlk yazılarım sırasında şımarmamakla ilgili verdiği 
dersi de hiç unutmadım. Sonraki yıllarda İstanbul’a döndüğü için ir-
tibatımız olmadı.
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10 OCAK
GAZETECILER GUNU
Kutlu Olsun!

Basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak kamuoyunun
bilgilendirilmesi ve ülkenin geleceği için büyük rol üstlenen,

tüm değerli basın mensuplarının



1896 yılında Konya’nın Akşehir ilçesinde doğdu. 
Kendi ifadesine göre soyu Mevlânâ Celâleddîn-i 
Rûmî’ye dayanır. 

İlkokulu, Konya Yıkık Mahalle’deki mahalle mek-
tebinde, rüştiyeyi de (ortaokul) Hoca San Ali 
Efendi’nin Füyuzât-ı Hamidiye adındaki özel 
okulunda bitirdikten sonra Islâh-ı Medâris-i İslâ-
miyye’ye devam edip Arapça öğrendi. Bu srada  
Erzrumlu İbrahim Hakkı’nın Marifetnamesi’n-
den çok etkilenip İbrahim olan kendi adına Hak-
kı’yı ekledi.

I. Dünya Harbi sırasında açılan Şimendifer Mek-
tebi’ni bitirerek Türkiye’nin ilk demiryolcusu 
oldu. Devlet görevinde ilk olarak Batum istasyon 
müdürlüğü yaptı. Ardından Konya Sanayi Mek-
tebi’nde Türkçe öğretmenliği, İstanbul Meşihat 
Dairesi’nde ders vekâleti halifeliği, Başbakanlık 
Arşivi, Askerî Müze ve Vakıflar Genel Müdürlü-
ğü’nde uzmanlık görevlerinde bulundu. Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’nün Türk Vakıf Hat Sanatları 
Müzesi’nin kuruluşuna büyük emek verdi.
İbrahim Hakkı Konyalı yazı hayatına ilk Konya’da 
Meşrik-i İrfân gazetesinde başladı, Daha sonra 
Babalık gazetesinde yazılarına devam etti. Bu 
arada Hak Yolu isimli bir dergi çıkardı, ancak altı 
sayı yayımlayabildi. Kendi adının yanı sıra bazı 
yazılarında Amber Reisoğlu, Ayhan Atis, İ. Atis, 
Ayhan Nalbantoğlu, İbrahim Cimcoz ve Vaka-
nüvis gibi on üç takma ad daha kullandı. 

İntibah’ta başyazarlık yaptı, Mütareke yıllarında 
Tercümân-ı Hakîkat’te tarihî konuları ele alan 
makaleler yazdı. İstanbul’da bulunduğu yıllarda 
Zekeriya Sertel, Halil Lütfi Dördüncü, Selim Ra-
gıp Emeç ve Ali Ekrem Uşaklıgil’in çıkardığı Son 
Posta’da çalıştı. Bu gazete kapatılınca Tan ga-
zetesinde yazmaya devam etti. Sonraki yıllarda 
Vatan, Yeni Sabah, Hergün, Bugün, Yeni İstanbul, 
İstiklâl ve Yeni Asya gazetelerinde; Foto Maga-
zin, 7 Gün, Örnek, Tarih Dünyası, Tarih Konu-
şuyor, Vakıflar Dergisi, Vakıflar Bülteni ve Türk 
Yurdu dergilerinde çok sayıda yazı kaleme aldı.

Niyazi Ahmet Banoğlu ile birlikte Tarih Dünyası 
Dergisi’ni çıkardı. Daha sona ayrılıp Tarih Hazi-
nesi isimli bir dergi yayımladı. Bazı yazılarında 
gerçek soyadı olan Atis’i de kullandı. 

İbrahim Hakkı Konyalı, Bulgaristan’a satılan Os-
manlı arşiv belgeleriyle ilgili ilk haberi Son Posta 
gazetesinde 13 Mayıs 1931 tarihinde yazarak du-
rumdan kamuoyunu haberdar edip bu evrakın 
bir kısmının geri alınmasını sağlamasını sağla-
yarak büyük bir hizmette bulundu. Bu konuyu 
1936 yılında Açık Söz gazetesinde seri yazı kale-
me alarak detaylıca anlattı. 
Hayatı boyunca topladığı belge, fotoğraf ve ya-
zılı basınla ilgili dokümanları, Üsküdar’da Vakıf-

lar Genel Müdürlüğü tarafından 1979’da kurulan 
İbrahim Hakkı Konyalı Vakıf Kütüphanesi ve Ar-
şivi’ne bağışladı. Bu kütüphane halen Üsküdar 
Selimiye Camii Hünkâr Kasrı’nda hizmet ver-
mektedir. 1979’da Kültür Bakanlığı Yüksek Hiz-
met ödülünü aldı. 1981’de Selçuk Üniversitesi 
fahrî doktorluk unvanı verdi.

Şehir tarihlerine ışık tutan yazılar ve kitaplar yaz-
dı. Nasreddin Hoca’nın Şehri Akşehir (İstanbul 
1945), Alanya: Alaiye (İstanbul 1946), Abideleri 
ve Kitabeleri ile Erzurum Tarihi (İstanbul 1960), 
Âbideleri ve Kitâbeleri ile Konya Tarihi (Konya 
1964), Âbideleri ve Kitâbeleri ile Karaman Ta-
rihi, Ermenek ve Mut Âbideleri (İstanbul 1967), 
Âbideleri ve Kitâbeleri ile Kilis Tarihi (İstanbul 
1968), Âbideleri ve Kitâbeleri ile Konya Ereğli’si 
Tarihi (İstanbul 1970), Âbideleri ve Kitâbeleri ile 
Şereflikoçhisar Tarihi (İstanbul 1971), Âbideleri 
ve Kitâbeleri ile Niğde Aksaray Tarihi (I-III, İstan-
bul 1974-1975), Âbideleri ve Kitâbeleriyle Üskü-
dar Tarihi (I-II, İstanbul 1976-1977), Abideleri ve 
Kitabeleriyle Beyşehir Tarihi (Erzurum 1991) adlı 
kitapları yayımlandı.

Ayrıca Topkapı Sarayında Deri Üzerine Yapılmış 
Eski Haritalar (1936), İstanbul Âbideleri (İstanbul 
1940), Afrodit Hakkında Tarihî Tetkikler (İstan-
bul 1940), Harun er-Reşid (1941), İstanbul Âbi-
delerinden İstanbul Sarayları Atmeydanı Sara-
yı-Pertev Paşa Sarayı-Çinili Köşk (İstanbul 1942), 
Karacabey Mamuresi, Vakfiyesi, Tarihi ve Diğer 
Eserleri (İstanbul 1943), Eski ve İslâmî Paralar 
(İstanbul 1946, Takıyyüddin Ahmed Makrîzî’den 
tercüme), Mimar Koca Sinan (İstanbul 1948), 
Osmanlı Sultanları Tarihi (Karamanlı Nişancı 
Mehmed Paşa’nın Tevârîhu’s-selâtîni’l-Osmâ-
niyye adlı eserinin tercümesi [Osmanlı Tarihleri 
I içinde, İstanbul 1949, s. 323-369]), Mimar Koca 
Sinan’ın Eserleri (İstanbul 1950), Fatih’in Mimar-
larından Azadlı Sinan: Sinan-ı Atîk Vakfiyeleri, 
Eserleri, Hayatı, Mezarı (İstanbul 1953), Söğüt’de 
Ertuğrul Gazi Türbesi ve İhtifali (İstanbul 1959), 
Aslı Türkçe Çeviri ve Açıklamalarıyla Mesnevî 
(İstanbul 1963), Ankara Camileri (Ankara 1978) 
adlı eserleri de yayımlandı.

Yayımlanmamış kitapları da vardır. Üzerinde ça-
lıştığı Topun Tarihi, Kılıcın ve Başka Kabzalı Ke-
sici Silâhların Tarihi, Askerî Müzede Şaheserler, 
Askerî Müzedeki Yağlı Boya Tablolar, Ok ve Yayın 
Tarihi, Âbideleri ve Kitâbeleri ile Manavgat Tarihi, 
İstanbul Kütüphanelerindeki Tarih Kitapları Ka-
taloğu, Türk Tophaneleri, Karaman Vilâyetinin İç 
İl Livasının Ermenek, Karataş, Gülnar ve Mut Va-
kıfları Defteri adlı eserlerin çalışmasını yaptı an-
cak yayımlamaya ömrü vefa etmedi. 20 Ağustos 
1984 tarihinde Konya Akşehir’de vefat etti, cena-
zesi İstanbul’a götürülerek 21 Ağustos’ta Karaca-
ahmet Mezarlığı’na defnedildi.

İBRAHİM HAKKI KONYALI 
(ATİS)

1896 - 1984
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Mahmut Şevket ESKİL

1909 - 1985

Aksaray’ın Eskil köyünde 1909 yılında dünyaya gelen Mahmut 
Şevket Eskil Konya’nın ilk mühürcülerindendi. Basın hayatı ile 
1927 yılında meşhur Pürçüklü (Matbaacılar) Sokağında Kanaat 
Matbaasını kurduktan sonra tanıştı. Sonraki yıllarda haftalık ola-
rak Pınar Gazetesini yayınladı. 1967 yılında ise oğlu ve yakınları 
ile birlikte Anadolu’da Hamle Gazetesini çıkardı. Konya’da birçok 
yazarın yazıları ile destek verdiği gazete 1969 yılında yayın ha-
yatına son verdi. 2 çocuk babası Mahmut Şevket Eskil 26 Kasım 
1985 tarihinde vefat etti ve Musalla Mezarlığına defnedildi.

Muzaffer ERDOĞAN

1916 - 1985

14 Mart 1916’da Konya’da doğdu. Babası Hamdizâde Abdülkadir 
Bey’dir. İlk ve orta öğrenimini Konya’da yaptı. 1939 yılında İstan-
bul Topkapı Sarayı Müzesi’nde çalışmaya başladı. 1943 yılında 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden me-
zun oldu. 1947’de Başvekâlet Arşiv Umum Müdürlüğü’ne geçip 
burada tasnif heyetinde eski metinler telhisçisi ve uzman olarak 
görev yaptı. 1967’de Topkapı Sarayı Müzesi’ne uzman kadro-
suyla nakledilip arşivde görevlendirildi. 1968 yılında İstanbul’da 
yeni kurulan İstanbul Hisarlar Müdürlüğü’ne tayin edildi. 1972’de 
emekli oldu. 

Orijinal Osmanlı arşivlerine dayanarak, Osmanlı mimarlık tari-
hi, mimarları, esnaf teşekkülleri, loncalar, basın tarihi, vakıflar ve 
Konya tarihi üzerine birçok yayın yaptı. Makaleleri,  Babalık, Yeni 
Konya, Ekekon gibi gazetelerle, Anıt, Konevi, Konya, İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih,  Türk Folklor Araştırmaları, 
Vakıflar ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Güney-Doğu 
Avrupa Araştırmaları dergilerinde çıktı. “İzahlı Konya Bibliyog-
rafyası” ve “Lale Devri Baş Mimarı Kayserili Mehmet Ağa” adlı iki 
eseri yayınlandı. 

İstanbul’da 1985 yılında vefat etti ve Edirnekapı Şehitliği’nde top-
rağa verildi.
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Muvaffak Sami ONAT

1919 - 1986

26 Ağustos 1919 tarihinde Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde doğdu. Ba-
bası Avukat Mustafa Lütfi Efendidir. İlk ve orta öğrenimini Konya’da 
tamamlayıp Mülkiye Mektebi’ne giderek 1941 yılında mezun oldu. 
Ardından da 1954 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 

Eğitim öğretim hayatını tamamladıktan sonra bir müddet Maliye Ba-
kanlığı ve İstanbul Defterdarlığı’nda çalıştı. Ardından Çalışma Bakan-
lığı kadrosuna geçerek Konya ve İstanbul’da iş müfettişliği, Gaziantep 
Bölge Çalışma Müdürlüğü ve genel müdürlük yaptı. 1971 yılında Da-
nıştay üyeliğine seçildi. 1984 yılında emekli oldu. 

Edebiyata ilgisi 1936 yılında şiir yazarak başladı. Servet-i Fünun, Uya-
nış, Varlık, İnkılâpçı Gençlik, Sanat ve Edebiyat, Hisar ile Şadırvan gibi 
50’den fazla dergi ve gazetede şiirleri yayınlandı. Resim, şiir ve tiyatro 
üzerinde de çalışmalar yaptı. “Deli” adlı piyesi Ekekon gazetesinde 
tefrika halinde yayınlandı. Konya’da yayınlanan Konya, Anıtlar ve Nur 
gibi dergilerle ve Babalık, Ekekon, Meram, Selçuk, Yeni Konya gazete-
lerinde yazarlık yaptı. 

Türk Dil Kurumu, Türk Edebiyatçılar Birliği ve Birleşmiş Milletler Türk 
Derneği üyeliği yaptı. Vazo, Gel Gör Ki, Yaradılış (Kozmogoni Desta-
nı), Hibiskus Çiçekleri ve Şiirler adlı şiir kitapları ile Ekmel Onbulak ile 
birlikte yazdıkları İzahlı Yıllık Ücretli İzin Kanunu ve Talimatnamesi adlı 
meslek kitabı yayınlandı. 15 Şubat 1986’da İstanbul’da vefat etti.

Mahmut SURAL

1914 - 1987

1914 yılında Konya’da dünyaya geldi. Babası Konya esnafından 
Galatalı Tahir Efendi’dir. Asmalı Mektep’te ve Alemdar Mustafa 
Paşa İlkokulu’nda öğrenim gördü. İlk mektebi bitirmeden ayrılan 
Sural daha sonra girdiği Aziziye Mekteb-i İptidaisinden mezun 
oldu. Konya’nın meşhur hocalarından Hacı Haydar Efendi’nin ye-
tiştirdiği hafızlarındandır. Bir süre ortaokula devam etse de okul-
dan ayrılıp babasının yanında çalıştı. Galatalı Mahmut lakabıyla 
anılan Sural 1955-1961 yılları arasında Ankara’da kadar Çankaya 
Camii imam ve hatipliği görevinde bulundu. Fakat din adamları-
nın ücretle görev yapmasına karşı olduğu için bu mesleği bırakıp 
gazetecilik yapmaya başladı. İlk yazıları Babalık gazetesinde ya-
yınladı. Ekekon, ve Öğüt’te de çalıştı. 

Türk Folklor Araştırmaları Dergisi’nde Konya folkloru, örf ve âdet-
leriyle ilgili yazılar yazdı. 1962–65 arası Sabah, 1965–66 yıllarında 
Yeni Meram, 1969’da Anadolu’da Hamle, 1973–74 yıllarında Türki-
ye’de Yarın, 1976–1981 arasında ise Konya’nın Sesi gazetelerinde 
yazdı. 

1975–76 yılları arasında geri döndüğü Yeni Konya’da “Her Yönüyle 
Konya” adlı dizi yazısı araştırmacılar için önemli bir kaynak oldu. 
Meslek yaşamında hep muhalefet olmayı tercih etmenin yanında 
meslektaşlarıyla da sıkça polemiğe girdi. 10 Aralık 1987’de vefat 
etti ve Üçler Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

Fakir USMAN

1926 - 1987

1926 yılında Konya’da; şair, yazar ve eğitimci Ra-
şit Usman’ın oğlu olarak dünyaya geldi. Konya 
Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 
bitirdikten sonra Konya’da avukatlık yaptı. 

Şiir ve yazı yazmaya öğrencilik yıllarında başladı. 
Babalık, Ekekon, Selçuk ve Zaman gazetelerinde 
fıkra ve makaleleri, Konya dergisinde de şiirleri 
yayınlandı. Çengel ve Ara Sıra başlıklı köşelerin-
de, günün politik ve sosyal meselelerine dikkat 
çekten espri ve nükteli fıkralarında TAŞ ve Efkâri 

mahlaslarını kullandı. 

Yeni Konya’da, 16 Ağustos 1952’de başladığı ve 
ölünceye kadar devam ettirdiği Ara Sıra başlıklı 
yazıları dışında Fıkra ve Konya Fıkraları, Musi-
kimizin 3 Gayri Müslim Bestekârı gibi dizi ya-
zıları da yayınlandı. 1966 yılından itibaren Yeni 
Konya’da, yazdığı Konya fıkralar Aykut Özbay 
tarafından çizgileştirilerek verildi. 23 Mart 1987 
tarihinde trafik kazasında vefat etti ve Üçler Me-
zarlığı’nda toprağa verildi.
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Ömer CENGİZ

1918 - 1987

1918 yılında doğdu. Harp Okulu’ndan mezun olduktan sonra 
Kars’ta tayin edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde 
görev yaptı. Gelibolu 2. Kolordu Karargah Komutanlığı’ndan Albay 
rütbesindeyken emekli oldu. Sonraki yıllarda Konya Gazi Lisesi’n-
de uzun süre Fransızca öğretmenliği yaptı. 

Yeni Konya gazetesinde 27 Mart 1970 tarihinden itibaren millî ve 
manevî değerlere bağlı bir nesil yetişmesine yönelik yazı ve şiirler 
kaleme aldı. Cuma sohbetleri başlıklı köşe hazırladı. Gençleri millî 
ve manevî değerlere bağlı olmaya teşvik eden yazılar yazdı. Hür-
riyet Güneşi (İnkilâp Şiirleri) ve Yanardağ (Tarihi ve Milli Şiirler) adlı 
iki şiir kitabı yayınlandı. 9 Nisan 1987’de vefat etti ve Üçler Mezar-
lığı’na defnedildi.

Mustafa Naci GÜCÜYENER

1910 - 1989

1910 yılında Konya’da dünyaya geldi, Meşhur Babahasanlar sü-
lalesindendir. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Ticari 
hayata, kitap ve kırtasiyecilik yaparak başladı. 1937 yılında Takva 
namıyla maruf Hacı Ahmet Bahçıvan ile birlikte matbaacılığa 
başladı. 4 yıl süren bu ortaklığın ardından 1941 yılında Yeni Konya 
Basımevi’ni kurdu. Ekim 1946-Ocak 1947 tarihleri arasında Teknik 
Dergi’yi çıkardı. 1 Haziran 1949’da ise “dördüncü çocuğum” dediği 
Yeni Konya gazetesini Konya basın dünyasına kazandırdı. Yayın-
cılık hayatında pek çok yazara yardımcı olarak, kitaplarını ücretsiz 
bastı. Meşhur Kırmızı Kütüphane ile yayın dağıtım şirketi olan GA-
MEDA’nın da sahibiydi. 1 Nisan 1989 tarihinde hayatını kaybetti ve 
Üçler Mezarlığı’na defnedildi.
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1917 yılında Konya’nın Taşkent ilçesinde dünya-
ya geldi. Anadolu’ya Horasan bölgesinden gelen 
Avşar boyuna bağlı bir aileye mensuptur. İlkokula 
başladı ama küçük yaşta babasını kaybettiği için 
eğitimini devam ettiremeyip birinci sınıftan ayrıl-
dı. Gençliğinin ilk yıllarında Fethiye’deki eniştesinin 
yanına giderek maden işinde çalıştı. Daha sonra 
İzmir’de giderek satıcılık yaptı. 1930’lu yıllarda ki-
tapçılık yaptı. 1938’de İzmir’den ayrılarak İstanbul’a 
gitti. Bir süre Deniz Yollarının Havuzlar Fabrikası’n-
da çalıştıktan sonra 1940’ta askerlik görevi için si-
lahaltına alındı. 1943’te terhis olduktan sonra aynı 
fabrikada işine başladı ama 1945’te Cuma nama-
zına gittiği için işten çıkarıldı. 

Yıldız’da bakkal dükkânı açarak hayatını kazanma-
ya çalıştı. Bu sırada çok geniş bir edebiyat, siyaset 
ve askeri çevre edindi, küçük işyeri çok meşhur 
kişilerin uğrak yeri haline geldi. 

Turgut Özal, Korkut Özal, Süleyman Demirel, Nec-
mettin Erbakan, Alpaslan Türkeş, Faruk Sükan, 
Ferruh Bozbeyli, Sadettin Bilgiç, Rüknettin Tözüm, 
Mehmet Satoğlu, Hasan Kahraman, Bekir Berk, 
Şadi Pehlivanoğlu, Rasim Cinisli, Osman Yüksel 
Serdengeçti, Necip Fazıl Kısakürek, Ali Fuat Başgil, 
Nurettin Topçu, Ahmet Kabaklı, Ergun Göze, Ah-
met Davutoğlu’nun Babası Mehmet Davutoğlu, 
Doğu Türkistan Hükümeti Genel Sekreteri İsa Yu-
suf Alptekin ve daha pek çok meşhur sima ile dos-

tane ilişkileri vardı. Bakkalın bunca meşhur müda-
vimi olunca adı da “Milli Bakkal” olarak nam salmış.

1950’li yılarda zarar ettiği için bakkalı dükkânını 
kapattı ve Bekir Berk’in yayınladığı Komünizmle 
Mücadele dergisinin bir müddet Neşriyat Müdür-
lüğünü üstlendi. Ardından yaklaşık 8 yıl Bahariye 
Mensucat Fabrikası’nda çalıştı. 1959’da oradan 
ayrıldı ve biriketçilik yaptı. Düşünen Adam adlı 
derginin idare müdürlüğünü yürüttü. Daha sonra 
Alpkan matbaasını kurarak yayıncılığa geçti. 

1969 seçimlerinde Necmettin Erbakan ile Kon-
ya’ya gelerek tanıdığı yakın çevresiyle tanıştırarak 
Konya’dan bağımsız adaylığına destek verdi. An-
cak ilerleyen zamanda Erbakan ile Alpkan’ın mü-
nasebeti devam etmedi.
Babıali’de Sabah gazetesinin kuruluşuna öncü 
oldu; Bizim Anadolu gazetesini kurarak imtiyaz 
sahipliğini üstlendi. Gazetenin yayınına son ver-
dikten sonra Türkiye gazetesinde önemli görevler 
üstlendi. 

Hayat hikâyesinin bir bölümünü 1974 yılında kale-
me aldığı “Taşkent” adlı anı kitabında anlattı. Vefa-
tından sonra da oğlu Dr.Latif Ruhşat Alpkan baba-
sının hayatını anlatan “Milli Dava Adamı Mehmet 
Emin Alpkan” adlı kitabı kaleme aldı.
29 Haziran 1990 tarihinde İstanbul’da vefat etti ve 
Ortaköy’de defnedildi.

Mehmet Emin ALPKAN

1917 - 1990

1917 yılında Antalya’nın Konya sınırındaki İbradı 
beldesinde doğdu. İlk tahsilini müteakip Konya Li-
sesi’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’ni 1939 yılında en yüksek dereceyle bitir-
di. Doktora öğrenimini Almanya’da bulunan Zürih 
Üniversitesi’nde yaptı.

Siyasi sebeplerle 1957 yılında üniversitedeki göre-
vinden ayrılarak Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıl-
dı. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra üniversiteye 
dönüş yaptı. Profesörlüğünü Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden aldı.

27 Mayıs askeri darbesinden sonra kurulan Danış-
ma Meclisi üyeliğinde bulundu. 1961 Anayasa’sını 
hazırlayan komisyonda başkanlık yaptı. CHP’den 
İstanbul Milletvekili seçilere mecliste görev aldı. 
12 Mart 1971 Muhtırasından sonra tutuklandı ama 
ceza almadan aklandı.

Avrupa Konseyi Türkiye Temsilciliği ve Türk Hu-
kuk Kurumu başkanlığı görevlerini yürüttü. 12 Ey-
lül 1980 askeri darbesinin ardından Ankara Barosu 
başkanlığına seçildi, Atatürkçü Düşünce Derne-
ği’nin kurucu kadrosunda yer aldı.

Devrimci Öğretmenin Kıyımı ve Mücadelesi (2 
Cilt), Devlet Hukukla Yaşar, Laikliğe Çağrı, Atatürk 
ve Tam Bağımsızlık, Rejim Bunalımına ve Kötü 
Sonuçlarına Pupa Yelken Gidiş, Sosyalist Enternas-
yonal ve CHP, Atatürk ve Sosyal Demokrasi adlı 
kitapları yayınlandı. İstanbul basınında makaleleri 
yayımlandı.

31 Ocak 1990 tarihinde Bahçelievler, Ankara’da bu-
lunan evinden çıktığı sırada kimliği belirsiz kişilerce 
silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. 3 Şubat 
1990 tarihinde, Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa 
verildi.

Muammer AKSOY 

1917 - 1990

10 Aralık 1928 tarihinde Konya’da dünyaya geldi. 
İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladıktan 
sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’n-
den mezun oldu. Rize İkizdere’de başlayan öğret-
menlik hayatını Konya’nın Doğanbey nahiyesin-
den sonra, merkezde Karma ve Kız Ortaokulu’nda 
devam ettirdi. Konya Anadolu Lisesi müdürlüğü 
yaparken 1988 yılında önce Burdur Gölhisar Lisesi 
müdürlüğüne, ardından Sinop Milli Eğitim müdür 
yardımcılığı görevlerine atasa da her iki görevden 
de Bölge İdare Mahkemesi kararlarıyla Anadolu Li-
sesi müdürlüğü görevine geri dönerek ölümüne 

kadar sürdürdü.

Yazarlığa “Meram’ın Hali” başlıklı ilk yazısıyla 1953 
yılında Yeni Konya’da başladı. Aralıklarla eğitim so-
runları ve çözüm önerilerini konu eden makaleler 
yazdı. 1961’den itibaren de okurlarına “Sırası gel-
dikçe” adlı köşesinden seslendi. 9 Şubat 1965’ten 
itibaren Yeni Konya’da Başyazar oldu. Yeni Meram 
gazetesinde de “Objektif” adlı köşesinde yazılar ka-
leme aldı. 17 Eylül 1991 tarihinde vefat etti ve 18 
Eylül 1991 günü Hacıfettah Mezarlığında toprağa 
verildi.

Enver Şevki BOTSALI

1928 - 1991
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Kemal Bayram 
ÇUKURKAVAKLI

1934 - 1992

Çumra’ya bağlı Apasaraycık köyünde 14.01.1934 tarihinde doğdu. 
Anne ve babaları genç yaşta ölünce iki kardeş çocukluk yıllarında 
öksüz ve yetim kaldı.

1944 yılında elinden tuttuğu 6 yaşındaki kardeşi Mehmet ile birlikte 
Çumra’dan trene binerek Konya’nın yolunu tuttu. Oturdukları kuşetli 
vagonda karşılarına oturan takım elbiseli adam neden yalnız olduk-
larını ve nereye gittiklerini sorunca Kemal, “Anamız babamız öldü. 
Okuyup adam olmak için Konya valisine gidip bizi okutsun diye yal-
varmaya gidiyoruz” der.

Bu cevap meçhul adamı etkiler ve cebinden çıkardığı kartı Kemal’e 
uzatarak “Bunu valiye göster, selamımı söyle” diye tembihler. Oku-
ması olmayan Kemal kartı cebine koyar.

Vilayet binasındaki görevliler iki çocuğu valiyle görüştürmek isteme-
yince Kemal, takım elbiseli adamın verdiği kartı uzatıp “Bu amcanın 
da selamı var” der. Bunun üzerine kartı derhal makama alınırlar. Vali 
kartı gördükten sonra çocukların İvriz Öğretmen Okulunda oku-
tulmaları talimatını verir. Kemal çok sonra kartıyla kendilerini Valiye 
gönderen kişinin dönemin Maarif Müfettişi Hasan Ali Yücel olduğu-
nu öğrenir.

11 yaşında İvriz Köy Enstitüsü Uygulama İlkokulu’na başlayan Kemal, 
1945 yılında komünistlik propagandası yaptığı gerekçesiyle tasdikna-
mesi verilerek Haruniye Düziçi Köy Enstitüsü’ne gönderildi. Ancak 
burada bazı öğretmenlerin ihbarı ve bazı öğrencilerin şahitliğiyle 
16.04.1951 tarihinde, 142. maddeden tutuklandı. Çumra ve Adana/
Bahçe Cezaevlerinde yattı. Bu sebeple tahsilini tamamlayamadı. 

Cezaevinden çıktıktan sonra Adana’da çay ocağında garsonluk, 
otelde katiplik gibi işlerde çalışırken 1953 yılında Adana Bugün Ga-
zetesi’ne girdi. Sonraki yıllarda Tan Matbaası’nda düzeltmen, Dolmuş 
isimli mizah dergisinde yönetici, Pazar Postası’nda redaktörlük yaptı, 
Taş ve Akşam gazetelerinde farklı görevlerde çalıştı. 1958-1968 yılları 
arasında İstanbul Gazetesi’nin Adana ve Ankara büroları yöneticisi 
oldu. 1968’de Ankara’da Yenigün Gazetesi’ni kurup yayınına başladı.
Şiir yazmaya 13 yaşında başladı ve bu alanda farklı ödüller aldı. Bazı 
eserlerinde “Kemal Bayram” imzasını kullandı. Gezi kitaplarıyla 1983 
yılında Evliya Çelebi Ödülünü kazandı. Şiirleri, Adana Bugün, (1953-
1954) Yeni Konya, Yeni Meram, Selçuk, Vatan Gazetesi, Sanat Yap-
rağı, (1953-1954) Yurt Gazetesi, Karaman Gazetesi, Yedigün, Bayrak, 
Akşam, Gürses, Halkın Sesi, Türk Sözü gazetelerinde ve İvriz, Kaynak 
(1952), Güney, Salkım (1954), Çizgi Politika (1952), Sancak, Bizim Yay-
la, Galeri, Onuç, Yelken, Evrim, Okul Postası, Ülkü, Sultandağı, Damla, 
Halk Dergisi, Dolmuş, Pazar Postası, Yürüyüş, Petek (1957), Proleter 
(1962), İmece (1965) dergilerinde yayınlandı.

Yayınlanmış on beş kitabı vardır. Biri Yer Biri Bakar (1974), Sabahat-
tin Ali Olayı (1976), Düşe Kalka, Erken Öten Horoz (1977 şiir), Bir Kök 
Bir Damar (1977 şiir), Sibirya Şafağı (1978), Lenin’in Ülkesi (1978), İpek 
Yüzlü Çin, Çin İzlenimleri, Mezopotamya Irak Gezi Notları, Nar Da-
lında Çatlar (1978 şiir), Emek Kartalları (1980), Al Senin Olsun (1984 
şiir), Mihrican (1988 şiir), Mevsimsiz Pembe (şiir) adlı kitapları basıldı. İki 
çocuk babası olan Kemal Bayram Çukurkavaklı15.04.1992 tarihinde 
Ankara’da vefat etti.
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Koray Ekener canlı şiir gibiydi
Mustafa GÜDEN

Dülgerler Sokak’taki Konya Postası binasında olduğumuza göre 1991 yılın-
daydı… Koray Ekener merdivenleri bu defa aheste değil, acele adımlarla çı-
kıp gelmişti. “Bana bir daktilo verin” diye arandı. Herkes işindeydi. Biri “Sıranı 
bekle” dedi. Bana dönüp “Güden, beni sen anlarsın…” diye söze başlarken, 
şaryodaki haberi söküp boş bir kâğıt taktım. Karşımdaki masaya oturup 
yazmaya başladığında yüreğindeki coşku yüzüne yansıyordu. Şaryodan 
sanki kağıt değil de şelale akıyordu.

Bir şiirin satırlara dökülmesini canlı izliyordum. Kül tablasına iliştirdiği sigara 
kendiliğinden küle döndü. Gözümü ayırmadan ona bakarken bir canlı şiiri 
okur gibiydim.
Kâğıdı daktilodan söküp çıkardığında elini kül tablasına uzattı, sadece izma-
rit kalmıştı. Ayağa kalkıp şiirle önüme geldi, “Bun ilk olarak okumak senin 

hakkın, buyur kardeşim” dedi.
“Herkes var sen yoksun, şimdi evinin balkonu bomboş” mısraıyla başlayan 
dokunaklı bir şiirdi. “Geçmesen olmaz mı o sokaktan?” diyecek oldum. “Şiiri 
berbat etme!” dedi. Ahmet Eser’le maslarımız yan yanaydı, Marlborosu da 
her nedense hoyratça oradaydı. İçinden bir tane çekip “Bunca yürek yor-
gunluğuna…” diyerek uzattım.
Yokluğun, garibanlığın zirvesini yaşamış bir şairdi. Nitekim Nurettin Öz-
kan’da onu “Koray yokluğun şairi” diye tarif ederdi. Sivas’tan döndüğümde 
gazetede iki şey eksikti. Biri spor servisine emanet ettiğim makinamdı. Sor-
dum, “Tamirde…” dediler. İkincisini sormayınca üstelediler; “Koray gelmi-
yor” dedim. Selman Elçiçeği “Onu sorma öldü” dedi. Üstelik öldüğünden 
kimsenin haberi olmamış da yalnız yaşadığı evinde üç gün sonra bulun-
muş… Allah rahmet eylesin.

ANILAR

Orhan Samur, 1960 yılında Tatköy’de dünyaya geldi. 
Karatay Lisesi’ni bitirdikten sonra, yazdığı hikâye ve 
romanların yayınlanması isteğiyle Konya Postası ga-
zetesine gidince patron Durmuş Alagöz ’ün dikkatini 
çekti ve onun teşviki ile gazeteciliğe başladı. Konya 
Postasından sonra Konya’nın Sesi, Anadolu’da Bu-
gün ve Türkiye’de Yarın gazetelerinde de çalıştı. 1987 
yılında mesleğe başladığı ilk gazetesi Konya Postası-
na Yazı İşleri Müdürü olarak döndü. 
Konya’da henüz İletişim Fakültesi’nin olmadığı yıl-
larda hem Konya’da hem de Karaman’da gazeteci-
lik kursları açarak çok sayıda gazeteci yetiştirdi. Özel 
televizyonların kurulmaya başladığı 1990’lı yıllarda 

SUN TV’de özel programlar hazırlayarak sundu.

17 Temmuz 1993 tarihinde Makina Mühendisleri 
Odası tarafından düzenlenen Beyşehir gezisi sırasın-
da, gittikleri Hacıakif adasından dönerken bindikleri 
balıkçı teknesinin alabora olmasıyla Orhan Samur, 
eşi Satı hanım, çocukları Ali, İbrahim ve İsa ile birlikte 
hayatını kaybetti. 19 Temmuz günü mahşeri bir ka-
labalığın katıldığı törenle Musalla mezarlığına defne-
dildiler. Vefatından sonra Selçuklu Belediyesi ismini 
yaşatmak üzere İstanbul Yolu üzerinde Aydınlıkevler 
Mahallesinde bir yaya üstgeçidine “Gazeteci Orhan 
Samur Üstgeçidi” adını verdi.

Orhan SAMUR

1960 - 1993

Meram ilçesine bağlı Gazialemşah Mahallesi’nde 
1942 yılında dünyaya geldi. Babasının adı Rıza, 
annesi ise Melek Hanımdır. İlkokula Altınçeşme’de 
başlayıp Akif Paşa’dan mezun oldu. Karma Ortao-
kulunu bitirdikten sonra Konya Lisesine devam et-
tiyse de tahsilini yarıda bırakıp gazeteciliğe başladı.
Ulusal medyaya geçmeyi arzu edip bir ara Anka-
ra gazetelerinde çalıştı. Bu dönemde Anadolu’da 
yaptığı röportajları Başkentte çeşitli gazetelerde 
yayımlandı. İstanbul gazetelerinde maaşlı olarak 
çalışamasa da magazin eklerinde çıkan şiirleri Eke-
ner’i tanınmasında etkili oldu. Ünlü bestekâr Avni 
Anıl tarafından hicaz makamında bestelenen “Sen 
Saçlarıma Koşan Aklar Gibisin” adlı şiiri TRT reper-
tuarında yer buldu.
Şiirlerini 1968 yılında Gücüme Giden Dünya adlı 

kitabında derledi. Yeni Konya Matbaasında basılan 
kitap Çağrı Yayınlarından raflardaki yerini aldı. 
Gazeteci Yazar ve Fransızca Öğretmeni Faruk 
Sur’un girişimleriyle Kocaeli’de faaliyet gösteren 
Petkim’de memuriyete başlasa da memuriyet 
prensiplerinin kendisine uygun olmadığını söy-
leyip istifa etti. 1974-75 yıllarında Konya’nın Sesi 
gazetesi reklam departmanında çalıştı. Sonraki 
yıllarda Yeni Meram ve Konya Postası’nda yazıları 
yayınlandı.
Çileli hayatı 26 Haziran 1992’de Çimenlik Mahal-
lesi’nde “Teccal” namıyla maruf işadamı İhsan 
Atasagun’un tahsis ettiği çiftlik evinde son buldu-
ğunda kimsenin haberi olmadı. Çiftlik çalışanları 
üç gün sonra farkına varınca Ekener’in öldüğü du-
yuldu ve Musalla mezarlığına defnedildi.

Koray EKENER

1942 - 1992

Orhan Samur 
gazetede elim ayağımdı

Saffet YURTSEVER

Yıl 1981, Konya’nın Sesi gazetesini yeni satın almıştık. İmtiyaz sahibi Ali İh-
san Vatankurtar Hocamız, ben de Yazı İşleri Müdürüydüm. Birinci sayfanın 
mizanpajını hazırlıyordum. Henüz çok genç bir delikanlı gelip muhabir ol-
mak istediğini söyledi. Bazı şiir ve hikâyeler de getirmişti. Şöyle bir göz atıp 
“Bunları gerçekten sen mi yazdın?” dedim. Kendinden çok emin bir tavırla 
“Evet” dedi. Ali İhsan Hocam’ın odasına götürdüm. Yetenekli bir genç ol-
duğunu söyleyerek işimin başına döndüm. Çünkü kararı Ali İhsan Hocam 
verecekti. 

Bahsettiğim delikanlı Orhan Samur ertesi gün geldi ve işe başladı. Çok me-
raklı, heyecanlıydı. Birkaç ay sonra gazetemizin ismini Anadolu’da Bugün 
olarak değiştirdik. Bir yıla yakın beraber çalıştık. Kısa zamanda işi öğrendi. 
Hem yazılar yazıyor hem habere gidiyordu. Elim ayağım olmuştu. Sıkıntılı 
günlerdi. Sürekli tehdit telefonları alıyorduk. Bir yıl sonra ben ayrıldım ve 
Gümüşhane’ye öğretmen olarak gittim. Giderken de fotoğraf makinemi 
Orhan’a bıraktım. Konya’ya her gelişimde görüşürdük. Başarılı bir gazeteci 
olmuştu. Allah(cc) rahmet eylesin.

ANILAR
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Genel haberler nedir 
Orhan abi?

Ali ULURASBA

ANILAR

Orhan abi ile tanışmamız ile benim gazeteciliğe başlamam aynı 
gündür. Bir Anadolu irfanından söz edilir. Genel anlamda buna 
inanmam, insanlar arasında irfanlılar vardır. Orhan Samur tam 
da bu irfanın ete kemiğe bürünmüş sembolüdür. O hem insandı 
hem gazeteciydi, kategorik bir insan değildi. İnsanlığı da, gaze-
teciliği de erdemli bir insan gibiydi. Gazeteciliğe, daha doğrusu 
bugünkü hayatımın temelinde Orhan Samur’un yeri son derece 
büyük ve anlamlıdır. Dediğim gibi lise mezunu bir gazeteci olarak 
Koya Postasında beni alan odur (1987). Çıraklığımın, kalfalığımın 
şahididir. Tabii ki Konya Postası kadrosu o zaman son derece 
zengindi. Bu kısa hatırada o arkadaşları, abilerimizi de saygıyla 
anmak isterim. Benim ilginç anılarım oldu o Vakıf İş Hanı’ndaki 
ziftli taban tahtalarının, daktilo tıkırtılarının, klişe kokularının, nefes 
alamadığımız karanlık oda, çay ve tostun ve haberlerin ve daha 
bir sürü şeyin arasında (Orası bir haber mağarasıydı benim için 
ama bunu negatif anlamda söylemiyorum-bir okul olarak). En il-
ginci demeyeyim - çok ilginçlikler yaşandı- daha gazeteciliğimin 
ilk haftasıydı. Daktiloyu yeni öğreniyorum. Haber yazıyorum işte 
öğrenebildiğim kadarıyla. Orhan Abi’ye götürüyorum. Orhan Abi 
her zaman, neredeyse hiç kalkmadığı koltuğunda elindeki şu cet-
velle, silgi ve kurşun kalemiyle teksir kâğıdına gazete mizampajı 
çiziyor-siliyor çiziyor (ertesi günün gazetesi). Bir haber götürdüm, 
uzattım. Pala, yer yer boşluklar olan bıyığının altından gülümse-
yerek “Tamam bunu genel haberlere gönderelim” dedi; tombul 
yanaklarıyla da konuşurdu sanki bir şey söylerken. Sonra da ha-
berimi, buruşturup çöpe attı. Şaşırmıştım, haberim çöpe gidince. 
“Abi çöpe attın, hani genel haberlere gidecekti?” dedim. Bana 
gülerek “Eeee, işte orası genel haberler” diye karşılık verdi. O gün 
hatırlamıyorum, mağarada kimler vardı ama hepsi kahkahalarla 
gülmüştü… Bir şey diyememiştim, ne diyeceksin, haber müdü-
rün-genel yayın yönetmenin-büyüğün-örneğin senin... O zaman 
çırak muhabirlerin haberleri iyi bile yazılmış olsa en azından bir-
kaç tanesi genel haberlere-çöpe atılırmış, meğerse. Yani sadece 
şımarmaması için değil, deneyim kazanması, daha iyi haber yaz-
ması gibi sebeplerle. Böyle bir güzel anımız olmuştu.

Orhan Samur beni 
nasıl doktor yapmıştı

Saim ELMAS

ANILAR

1990 yılının ortalarıydı. Rahmetli Orhan Samur Konya Postası 
Yazı İşleri Müdürü ben de Milliyet Gazetesi Konya Büro Şefi idim.  
Orhan Samur beni telefonla arayıp “Çumra’nın bir köyüne haber 
yapmaya gideceğiz. Köy halkının çoğu guatr hastasıymış” dedi. 

Ertesi gün merhum Orhan Samur ve 3 gazeteci arkadaşla bera-
ber köye, Muhtar’ın evine gittik. Hasta olan kişileri bir araya getirip 
fotoğraf çekmemiz de gerekiyordu. Muhtar; “Doktor geldi de-
mezsek kimse gelmez” dedi. Bunun üzerine Orhan bana dönerek 
“senden iyi doktor olur” dedi. Guatr hastalığı bende de olduğu için 
biraz bilgi sahibiydim. Anons yapıldı, köy halkı okula gelmeye baş-
ladı. Gelenleri muayene için bana gönderiyorlardı. Ben de, “biz ön 
tarama için geldik. En kısa sürede Sağlık Müdürlüğü ekip gönde-
recek” diyordum. Hatta muhtar inandırıcı olsun diye kendi çocu-
ğunu da muayene için getirmişti. Fotoğraflar çekildi, bürolarımıza 
dönüp haber yaptık. 

Guatrlı köy haberi gazetelerde yer alınca, bir hafta o köye Sağlık 
Müdürlüğü doktorlardan oluşan ekip gönderdi. Rahmetli Orhan 
Samur ve diğer gazeteci arkadaşlarla birlikte köy halkına faydamız 
olduğu için çok mutlu olduk. Orhan Samur insanların sorunları 
ile dertlenir, çözene kadar gayret gösterirdi. Nur içinde yatsın in-
şallah.
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Orhan Samur 
idealist bir gazeteciydi

Ahmet ESER

Orhan Samur Karatay Lisesi’nde son sınıfta iken yazdığı şiirleri ve hikâye-
leri Konya Postası gazetesine getiriyordu. Liseyi bitirdikten sonra Konya 
Postası gazetesi sahibi Durmuş Alagöz’ün teşvikiyle gazeteciliğe Konya 
Postası Yazı İşleri Müdürü İbrahim Sur’un ekibinde muhabir olarak baş-
ladı. O dönem Konya Postası’nda, Orhan Samur haber muhabiri, ben 
spor muhabiriydim. Orhan ile gazetecilik anlamında büyük işler yaptık. O 
maneviyatı çok yüksek, milliyetçi, vatansever bir insandı. Mesleğine âşık-
tı. Duayen bir gazeteciydi. Ufku geniş, ileriyi görebilen bir kişiliğe sahipti. 
Bunu bir örnek ile anlatayım. Turgut Özal’ın Başbakanlığı döneminde 
özel televizyonlar kurulmaya başlanmıştı. Daha özel televizyonlar kurul-
maya başlamadan iki yıl önce rahmetli Orhan Samur ileriye dönük hazır-
lıklara başladı. Yerel tv’lerin kurulacağını ön görmüş; küçük bir kamera ile 
köylerde halkla ve belediye başkanları ile röportaj yaparak bunları özellik-
lerine göre arşivledi. 
Örneğin Akşehir’de Nasreddin Hoca Şenlikleri, Tuzlukcu’da Çilek Bayramı 
gibi. Kayıt altına aldığı bu tür çekimler için “İlerde kurulacak tv’lerde kesin-
likle yayınlarız. Gidişat bunu gösteriyor’ diye söylerdi.

Konya Postası Gazetesi’nde 1984 yılına kadar çalışmaya devam etti. Eko-
nomik sıkıntılar ve yönetimdeki değişiklik sebebiyle 1984 yılında Ziya 
Tanrıkulu’nun Türkiye’de Yarın gazetesine gitti. 1987 yılı Temmuz ayında 
Konya Postası gazetesinde, yönetimin değişmesi sonrasında yazı işleri 
müdürü olarak geri döndü ve birlikte çalışmaya devam ettik.

O yıllarda Konya’da basın sektöründe yetişmiş gazeteci bulmakta zorluk 
çekiliyordu ve Orhan’ın hazırladığı proje ile Türkiye’de ilk kez gazeteci-
lik kursu açtık. Beraber Konya Valiliği’ne gittik, Halk Eğitim Müdürlüğü’ne 
dosyamızı verdik. Türkiye’de ilk defa kısa adı LİMME olan Lise Mezunları 
Meslek Edindirme Projesi kapsamında hazırladığımız bu projeyi bakan-
lığa gönderdik. Kabul gördü, ardından Valilik’te onayladı. Konya’da üç 
yıl, ardından da Karaman’da hafta sonları olmak üzere iki yıl, liseyi bitirip 
mezun olan öğrencilere meslek edindirme yani gazetecilik kursu verdik. 
Başarılı olanlara sertifika verdik. O dönemde kursiyer olan arkadaşlarımız-
dan bazıları bu mesleği halen sürdürüyor. Bazıları ise emekli oldu.

Orhan, basın meslek ilkelerini benimsemiş, mesleğine dair herhangi bir 
okul okumamış olmasına rağmen kendini sürekli geliştiren, çalışkan, 
araştırmacı ve eğitime önem veren, disiplinli bir meslek anlayışına sahipti. 
Toplum yararına birçok haberlere imza attı. Ancak haberciliği sırasında, 
yazılmasının toplumsal sıkıntılar doğuracağını gördüğü haberleri de ya-
yınlamama erdemini de gösterebiliyordu.

Toplumu rencide edecek, infiale sebebiyet verecek olayları haber yap-
mazdı. Saplantılı bir siyasi bir görüşü yoktu. Doğruya doğru, yanlışa yanlış 
demekten çekinmezdi. 

Eğer Orhan sağ olsaydı bugün en büyük yaygın medya olarak adlandı-
rılan İstanbul gazetelerinden birinin başında olurdu. Bu kapasiteye sahip 
insandı. Yaptığı haberlerle gündem oluşurdu. Fikri takibi çok iyi bilen biri-
siydi. Alaylı denilen kısımdandı fakat kendini çok iyi geliştirmişti. 

O yıllarda Konya’da 5 yerel gazete vardı ve hepsi de güçlüydü. Orhan tiraj 
artırma adına her sene bir proje üretir, hayata geçirirdi.  Örneğin “Konya 
Postası İrfan Yuvaları’nda” diye bir yazı dizisi başlattı. Her gün bir okul-
dan 4-5 sınıfı öğretmeninden öğrencilerine kadar tanıtır, sınıfların top-
lu resimlerini sayfaya koyardı. Dolayısıyla her okuldan yeni okuyucular 
kazandırdı. Şehrin ve vatandaşın sorunlarıyla ilgili özel haberler yaparak 
gündem oluştururdu. 

Mesela Bir köy vardı. Burada her 10 kişiden en az 8’i guatr hastasıydı. Su-
yundan mıdır, havasından mıdır nedir, günde en az 3-4 kişi sağlık ocağına 
muayeneye gidiyordu. Bunu haber yaptık, Sağlık Bakanlığı ekip gönderip 
köyde sağlık taraması yaptı.

Bir başka örnek vereyim; Konya’da Sağlık Meslek Lisesi vardı. Yatılı bir 
okuldu. Yemekhanede öğrenciler ‘Tanrımıza hamdolsun’ yerine ‘Allah’ı-
mıza hamdolsun’ demişler. O gün ki nöbetçi öğretmen mi okul müdürü 
müydü tam hatırlamıyorum  ‘Niye böyle okumuyorsun? Orada yazdığı 
gibi okusanıza’ diye sormuş. Bir öğrencide ‘ikisi de aynı kapıya çıkar’ diye 
cevap vermiş. Okursun okumazsın, derken çocuğu dövmüşler. Öğren-
ci ertesi gün rapor almış. Bunu da bize bir kaynağımız söyledi. Öğrenci 
ile görüştük. Orhan öğrencinin yaşadığı bu olayı kâğıda döktü, altına da 
imzasını attı. Ertesi gün “Allah diyen öğrenciye dayak” diye manşet attı. 
Bunun üzerine Valilik soruşturma açtı ve sorumlu olan kişiler açığa alındı. 

Orhan’ın doğduğu Tatköy’ün erozyon sorunu vardı. Bunun için bakan-
lığa ve valiliğe dilekçe verdi. Köyün yerinin taşınmasını istedi. Onun giri-
şimleri üzerine köy yeniden yapılandırıldı, 3-4 km ileride başka bir yere 
taşındı.

17 Temmuz 1993 tarihinde Beyşehir Gölü’nde teknenin batmasıyla bü-
yük bir facia yaşandı. Bu kazada Orhan Samur, hamile eşi Satı, çocukları 
Ali, İbrahim ve İsa da yaşamını yitirdi. 

ANILAR

Orhan Samur 
samimi bir insandı 

Prof. Dr. Ahmet KALENDER
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Rahmetli Orhan Samur’la ilk tanışmam, 1988 yılının Ağustos ayıydı. Ben, 
Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler bölümünü yeni bi-
tirmiştim. Önce askerliğimi yapıp daha sonra iş aramak gibi bir niyetim var-
dı. Rahmetli büyük abimle belirttiğim tarihlerde, sarraf bir arkadaşını ziyaret 
etmiştik. Abimin arkadaşı, çalışmak istersem Konya Postası Gazetesi’nin 
sahiplerinden Süleyman Alagöz’ü arayabileceğini söyledi. Olabilir demem 
üzerine telefonla aradı ve Süleyman Alagöz’ün beni beklediğini ifade etti. 

Konya Postası o zamanlar Modern Vakıflar İş Hanı’nın alt katındaydı. Oraya 
gittim ve Süleyman Alagöz’le görüştüm. Süleyman Abi, muhabir ihtiyaç-
larının olduğunu ancak bir de Yazı İşleri Müdürü Orhan Samur’la görüş-

mem gerektiğini söyledi. Orhan Samur’un yanına gittim. Kendimi tanıttım 
ve biraz konuştuk. Samimi, mütevazı, içten pazarlıklı olmayan, vakarlı bir 
insan izlenimi bıraktı bende. Hoşuma gitti ve kendisine içim ısındı. Ertesi 
gün Konya Postası’nda muhabir olarak çalışmaya başladım. 
Orhan Abi ilk gün beni öğle yemeğine davet etti ve bir lokantada yemek 
yerken bana “Çoğu yazı işleri müdürü senin gibi gazetecilik mezunu ola-
nı işe almak istemez. Kendisinin yerine geçeceğinden korkar. Ama benim 
böyle bir korkum yok. Sana destek olmaya ve bildiklerimi öğretmeye hazı-
rım” dedi. Gazetede çalıştığım sürece de hep destek oldu ve yazdıklarımın 
arkasında hep durdu. Kendisini rahmetle, minnetle ve hürmetle anıyorum. 
Mekânı cennet olsun. 

ANILAR

172



Muhittin GÜZELKILINÇ

1918 - 1993

11 Mart 1918 tarihinde Konya Meram ilçesi Hatunsaray köyünde 
dünyaya geldi.  İlkokul mezunudur. Yeni Meram Gazetesi’nin ilk 
Yazı İşleri Müdürlerindendir. Konya’ya ticaret adamı, siyasetçi ve 
hayırsever olarak hizmetlerde bulundu. 1954 ve 1957 seçimlerin-
de DP’den iki dönem milletvekili seçildi. Konya Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanlığı yaptığı yıllarda Kayalıpark PTT arkasındaki Ticaret 
Odası Binası ile Konya Merkez Bankası Binası’nın inşa edilmesini 
sağladı. Konya’nın en eski modern çarşılarından olan Saray Çar-
şısı’nı da yaptıran kişidir. Kendi isminin verildiği 21 derslikli Meram 
Muhittin Güzelkılınç Lisesi’ni de inşa ederek eğitime armağan etti.

22 Ekim 1993 tarihinde vefat etti ve Araplar Mezarlığına defnedildi.

Galip YENİKAYNAK

1950 - 1994

1950 yılında Konya’da doğdu. Eğitim hayatının ardından gazeteci-
liğe 1969 yılında Yeni Meram gazetesinde başladı. Sonraki yıllarda 
Türkiye’de Yarın ve Konya Postası gazetelerinin spor servislerinde 
görev aldı. 1980 tarihinden itibaren ölümüne kadar Yeni Konya 
gazetesi spor müdürlüğü görevini sürdürdü. 1987 tarihinde TSYD 
(Türkiye Spor Yazarları Derneği) Konya Temsilciliği görevine geti-
rildi, vefatına kadar da bu görevi deruhte etti. 

1989’dan itibaren Türkiye’nin günlük ilk spor gazetesi Fotospor’un 
Konya büro şefliğini yaptı. Çeşitli dönemlerde Konya Gazeteciler 
Cemiyeti Yönetim Kulunda görevler aldı. 3 Eylül 1994 tarihinde 
Halı saha maçı oynadıkları sırada kalp krizi geçirdi ve tedavi gör-
düğü hastanede ertesi gün vefat etti.  Cenazesi 5 Eylül 1994 günü 
Sultan Selim Camiinde kılınan namazın ardından Üçler Mezarlı-
ğında toprağa verildi.
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Galip futbol sevdalısıydı ve 
futbol sahasında öldü

Sabit HORASAN

Onu çocukluk ve gençlik yıllarımızdan tanırdım. Yuvarlak kafalı,  Hü-
kümet meydanının değişmez ismiydi Galip Yenikaynak. 

Yıllar sonra gazetecilikte keşişti yolumuz. Çok konuşmayı, çok ye-
mek yemeyi severdi. Ama en çok da Konyaspor’u severdi. İdman-
yurtlu olmak onun kitabında yazmazdı. 

Birlikte çalışma olanağımız olmamasına rağmen aramızda uyum-
suzluk olmadı, hep dost kaldık. Uzun yıllar Türkiye Spor Yazarları 
Derneği Konya temsilciliği görevini yürüttü. 

Basın içerisinde yer aldığı dönemlerde, yıllarca Konyaspor’u çok ya-
kından takip etti, ilgilendi. Genel kurullar öncesi Başkan tayininden, 
yönetim kurulu listesi oluşturulmasına, teknik direktör belirlenmesine 
ve futbolcu transferlerine kadar el attı. Bundan da büyük zevk alırdı. 

Kısacası, Konyaspor başta olmak üzere futbol sevdalısıydı. Oğullarını 
da futbol sevdası üzerine yetiştirdi. Futbolla yatıp, futbolla kalktı, ha-
yatı öyle geçti. Nihayetinde de bir akşam halı saha maçında geçirdiği 
kalp krizi sonrası, futbol sahalarında yaşama veda etti. Mekanı Cennet 
olsun.

ANILAR

Galip abi benim güvencemdi
Mustafa GÜDEN

Konyaspor’a şampiyonluk yolunu açan Şenlikköy stadındaki Bakır-
köy maçında büyük bir izdiham vardı. Erken saatlerde kaç defa de-
nediysem giriş kapısını açtıramadım. Çay ocağında otururken Galip 
abi geldi. O yıllarda TYSD Konya Temsilcisiydi ve geldiği her deplâs-
manda bizi sahada bulur “ Bir ihtiyacımız olup olmadığını” sorardı. 
Öyle ya; yolculuk halinde paramızı düşürebilir yahut yankesiciliğe 
maruz kalabilirdik. Kaç kez denediysem giriş kapısını açtıramadığımı 
söyleyince “Birlikte gireriz” dedi. İri cüssesiyle Galip abi önde ben ar-
kada, kalabalığı iki yana yara yara kanatlı demir kapıya kadar vardık. 
Galip abi dönüp bana “Kemerimden sıkı tutun” dedi. Kapı ha kırıldı ha 
kırılacak derken polisler kapıyı açıp jopları sallayarak kalabalığı dağıt-
maya çalışırken biz slalom yaparak öyle bir koştuk ki, kendimizi ceza 
yayının üzerinde bulduk.

Güvencemdi dedim de; Konya Postası’nda son günlerimdi. Zira Mer-
haba ile anlaşmıştım. Konyaspor maçının devre arasında karşılaşınca 
Galip ağabey bana “Yarın Yeni Konya’ya gel de kahve içelim” dedi. 
Sayfa bitince gittim, epeyce sohbet ettik. “Merhaba ile anlaştığını duy-
dum. Vazgeçme şansın varsa Yeni Konya’da beraber çalışalım” dedi. 
Anlaşmadan caymanın benim açımdan şık olmayacağını söyledim. 

Biraz düşündükten sonra “O halde dedi, Merhaba’ya başla. Duruma 
bir bak, uyum sağlamada zorlanırsan kendini hiç sıkma. Telefon edip 
‘Ben geliyorum’ demen yeter. Yanıma senin için bir masa hazırlatı-
rım” dedi. Aynı güvenceyi, istifa ettiğim gazetenin patronu Süleyman 
Alagöz’de vermiş, geri dönme isteğim halinde kapının bana her daim 
açık olduğunu söylemişti.

Düğün günümde gelin arabasını Cevat Örnek süslerken telefon geldi. 
-Buyur Ayşe abla, nasılsın?
-Tabi buketi hemen hazırlarım, ama gönderemem. Çok yoğunun, siz 
birini gönderin, alsın.
Sonra yüzüne bir gölge indi.
-Öyle mi, kim öldü? Yaa! Başımız sağ olsun. Tamam, abla ben gön-
dereyim.
Telefonu kapatıp hızla yanımdan uzaklaşırken kolunu tuttum.
- Ayşe Şasi ile konuştuğunu anladım, kim ölmüş?
-Ortağım, bugün senin cenaze düşünme zamanın değil!
-Tamam da, bilmem lazım. Söyle de, Yeni Konya’yı arattırma bana!,
-Galip abi, dedi, Galip abi ölmüş.
Bunca zaman geçti. Şimdi Cevat da Ayşe de yok.

ANILAR

1938 yılında Cihanbeyli’de dünyaya geldi. Çocukluk 
yıllarında geçirdiği menenjit hastalığı sonrası kulak-
ları sağır oldu. Akçeşme İlkokulu’nda başladığı öğ-
renimini Mahmut Şevket Paşa İlkokulu’nda sürdür-
dü ama okulu tamamlayamadan, dördüncü sınıfta 
ayrıldı. Bir müddet terzilikle uğraştıktan sonra Ağır 
Bakım Fabrikası’nda memuriyete başladı ve 1993 
yılında emekli oldu.  

Eniştesi olan Milli Eğitim Eski Müdülerinden Mus-
tafa Kemal Yılmaz’ın da teşvikiyle yazdığı yazıların 
yayınlanmasıyla 1970’li yıllarda gazeteciliğe adım 
attı. İzmir’de yayınlanan Yeni Asır ile İstanbul’da ya-
yınlanan Bugün, Babıali’de Sabah, Türkiye, Bayrak, 
Yeni Devir, Zaman, Tercüman, Adalet, Gündem ve 

Yeni Asya gazetelerinde spor muhabirliği yaptı. Millî 
Gazete, Ortadoğu ve Anadolu gazetelerinde ise 
röportajları yayınlandı. 1974 yılından itibaaren Yeni 
Konya gazetesinde çalıştı ve burada haber, röportaj, 
makale, yorum ve dizi yazıları yayınlandı. Konya’nın 
Sesi, Türkiye’de Yarın, Konya Postası, Yeni Meram, 
Türkiye’de Yarın ve Merhaba gazetelerinde de rö-
portajları yer buldu. Edirne Sarayiçi’nde düzenlenen 
geleneksel Kırkpınar yağlı güreşlerini 25 yıldan fazla 
takip ederek dizi yazılar yazdığı için Edirne Beledi-
yesi tarafından şilt verildi. 

Yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak 4 
Mayıs 1994’te vefat etti ve Üçler Mezarlığı’nda top-
rağa verildi.

Muhtar BEDİR

1938 - 1994
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Kendi ölüm 
haberini yazıp da öldü

Mustafa GÜDEN

ANILAR

Bizim sıkı bir Konyaspor taraftarı olarak tribün müdavimi ve ga-
zete okuru olduğumuz yıllarda Yeni Meram gazetesinde Muhtar 
Bedir’in röportajları yayımlanırdı. Bilhassa Konya’dan kalkıp Trak-
ya bölgesine giderek, Edirne’de yapılan tarihi Kırkpınar güreşlerini 
tefrika haline getirmesi çok ilgi çekiciydi. Nitekim Kırkpınar Güreş 
Komitesi, yazdığı tefrikalar nedeniyle Bedir’i plaketle onore etmiş-
ti. Bu yıllarda zaman zaman şehrin muhtelif yerlerinde karşılaştığı-
mızda şahin bakışlı, sert bir insan intibaı uyandırırdı.

Gazeteciliğe başlayıp Konya Postası’na geçtikten bir müddet 
sonra yeni ekibimize Muhtar Bedir de katıldı. Meğer işitme en-
gelliymiş. Konuşurken karşısındaki insanın yüzüne odaklanır, 
dudaklarını okuyarak konuştuklarını anlardı. Yüzüne bakmadan 
konuşanları da “Bana bakarak konuş” diye uyarırdı.

Ben Merhaba’ya geçtikten kısa bir zaman sonra Bedir’de aynı ga-
zetede yazmaya başladı. Nail Bülbül, Recep Çınar ve bendenizle 
önceki teşrik-i mesaisi olduğundan spor servisine sıka gelir ve 
sohbet ederdik. Bir gün ızdıraplı bir şekilde gelip oturdu; konu-
şacak mecali yok gibiydi. “Boynum, başım ağrıyor” diye yakındı. 
Nail Bülbül ağabey bana bırakmayıp,  ileri yaşına rağmen yarım 
saatten fazla masaj yaptı. Bir yandan da “Garibim yalnız yaşıyor, 
eve ilgilenip sırtını ovacak kimsesi yok” diye söylendi. Bedir masaj-
dan umudunu kesmişti, “Olmuyor, rahatlayamıyorum. Ben has-
taneye gideyim” diye müsaade istedi. Birkaç gün sonra Meram 
Tıp Fakültesinden Nail ağabeye bir telefon geldi; Muhtar Bedir’in 
hastalığı için görüşmeye çağırıyorlardı. Ciddi bir durum olduğunu 
anlamıştık. Gazeteye döndüğünde Bülbül durumun vahametini 
anlattı. Doktorların dediğine göre kanser ilerlemiş Bedir’in sayılı 
günleri kalmıştı. Öyle de oldu, bir ay kadar sonra vefat etti. 

Onun hastalığını duyan muhabirler Tıp Fakültesinde ziyaretine 
gittiklerinde mutlu olup teşekkür ettikten sonra her birine birer 
zarf verir. Ardından da tembih eder “Zarflarda benim vefat habe-
rim var. Ölündüğümde gazetelerinizde bu haberi yayınlayın” der. 
Ölmeden önce vefat haberini de yazarak aramızdan ayrıldı.
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15 Mart 1961 tarihinde Konya’nın Başarakavak kö-
yünde dünyaya geldi. İlkokulu bitirdikten sonra 
Konya’nın Sesi gazetesinde ofis hizmetlisi olarak 
çaalışmaya başldı. Bir süre sonra meslek öğren-
mek amacıyla Türkiye’de Yarın gazetesi matbaası-
na gitti ve burada entertip elemanı (dizgici) oldu. 
Uzun yıllar, kurşun kokusunu teneffüs ederek ga-
zetenin bütün sayfalarının dizgisini gerçekleştirdi.

1991 yılında Türkiye’de Yarın’ın tipo baskıyı terk edip 
ofsete geçmesiyle entertip dizgi de tarihe karıştı. 
Bu tarihten sonra gazete idaresi Servet Arıcıoğ-

lu’nu spor servisinde istihdam etti. Kısa zamanda 
büyük aşama kaydeden Arıcıoğlu muhabirlikte 
önemli başarılar gösterdi. Sarı Basın Kartı sahibiydi.

15 Ocak 1994 Cumartesi günü iş çıkışında akşam 
arkadaşlarıyla salon futbolu oynadıktan sonra 
evinde hastalanarak soğuk algınlığı ilaçları kul-
lanmaya başladı. 19 Ocak 1994 günü evinde aya-
ğa kalktığı sırada dengesini kaybederek düşmesi 
sonucu başını sobaya çarparak beyin kanaması 
geçirdi ve vefat etti. Cenazesi Musalla Mezarlığına 
defnedildi.

Servet ARICIOĞLU

1961 - 1994

Servet bir cevherdi
Sabit HORASAN

Şeker Murat Mahallesi’nin ele avuca sığmaz haylaz çocuğuydu Servet. 
Dar gelirli bir ailenin tek oğluydu. Ya anne ve babası ayrıydı veya babası 
vefat ettiği için Servet  annesiyle birlikte yaşıyordu. Annesi, evin geçi-
mini sağlamak için var gücüyle didinir, oğlunu yetiştirmeye çalışırdı. 

Konya’nın Sesi gazetesi’nde çalıştığımız yıllardı. Sanırım 1978 yılında 
matbaada çalışan, aynı mahallede oturan Sadık arkadaş elinden tuta-
rak getirmişti Servet’i. Çelimsiz, ama cevher, atmaca gibi bir çocuktu. 
Fiziksel yetersizliğine rağmen ofis boy olarak görev yapması nedeniyle 
matbaa ile gazete idare hanesi arasındaki dik merdivenleri ikişer at-
layarak, hızla çıkar ve yapılan tashihleri alıp giderdi. Her yaptığı hay-
lazlıktan sonra, “bu çocuk adam olmaz” derdim. Çünkü mahallede ki 
durumunu da çok iyi biliyordum. 

Konya’nın sesi Gazetesi’nden ayrıldıktan sonra gittiği Türkiye’de Yarım 

gazetesinde aynı koşullarda göreve devam etti. Ancak, Merhaba dö-
neminde Nail Bülbül ağabey ve Recep Çınar arkadaşımızın elinden 
tutmasıyla kendisini Spor Servisinde buldu.  O artık cevher bir spor 
muhabiriydi. 

Naim Bülbül, Serap Önalan, Mustafa Güden, Muhammet Kencik ve 
Faruk Şahin ile oluşturdukları grupla başta futbol olmak üzere amatör 
branşları bir birleriyle yarışarak takip eder, büyük yardımlaşma içerisin-
de görev yaparlardı. 

Ama, ne yazık ki  Servet hayata erken veda etti. Üzüntüm iki kattı. 
Çünkü, o adam olmaz dediğimi haylaz çocuk beni yanıltmış, kendisini 
dostların, yardımıyla yetiştirmiş, sıkıntılardan arınmış ve tam hayatını 
yaşayacağı dönemde, uçup gitmişti öbür dünyaya. Mekânı Cennet 
olsun.

ANILAR

Entertip ustalığından, 
spor muhabirliğine

Mustafa GÜDEN

Servet Arıcıoğlu 1980’li yıllarda Türkiye’de Yarın’da entertip dizgi yapardı, iyi 
bir operatördü. Köylerimiz komşuydu, aynı bölgenin çocuğuyduk. 1991’de 
gazete Merhaba adını alıp ofsete geçtiğinde eski teknoloji de tarihe karış-
mış, görevler değişmişti. O sıralarda bize Sivas yolu göründü ve bir müddet 
Konya’da uzakta kaldık. Döndüğümüzde spor sahalarında yeni bir gazeteci 
ekibi oluşmuştu. Zira Muhammet Kencik Yeni Konya’da mesleğe dönüş 
yapmış, Servet Arıcıoğlu’da Merhaba’da muhabir olmuştu. Yeni Meram’dan 
Serap Önalan (Taştekin) ve Konya Postası’ndan bendenizle kare tamam-
lanıyordu. Yediğimiz içtiğimiz birdi. Merhaba’da deplasman maçlarına ge-
nelde Recep Çınar giderdi ama Servet’in de ısınması gerekiyordu. Bir gün 
bana telefon etti.
-Hemşehrim, Isparta maçına gidecek misin?
-Evet.
-Tamam o zaman, kendimi sana emanet ediyorum. Biletimizi al. Sen ora-
ları bilirsin, otelden de yerimizi ayırt. Kardeş kardeş gidip gelelim. 
Yanılmıyorsam onun ilk deplasman göreviydi. Seyahat boyunca sohbetin 
sonunu getiremedik. Bir ara beyaz gömleğinin cebinde (Ben buradayım) 
diyen sarı basın kartını çıkarıp “Kardeş, sen almadın da ne oldu, ben aldım 
da ne oldu? Yine sen kıdemlisin. Haa, öldüğümüzde halâ duruyorsa ce-
bimizde; TRT’de adımızı söyleyip öldü, diyecekleri hepsi bu” dedi. (TRT o 
yıllarda Türkiye’nin hangi vilayetinde olursa olsun, sarı basın kartı sahiple-

rinin ölümünü haberlerde verirdi) Servet deplasman yolunu açtı ve sonra 
epeyce yer gezdik.

Soğuk bir cumartesi günü 2 ve 3 nolu sahalarla Atatürk ve 100. Yıl Salonları 
arasında mekik dokuyarak zamanı geçirdik. Servet, sağlık memuru dostu-
muz Önder Yıldırım’la salon maçına gidecekti. “Gel seyret” dedilerse de ben 
eve gitmeyi tercih ettim. Ertesi gün Servet sahaya gelmedi. Önder gazete-
ye telefon edip işe de gelmediğini öğrenince evini aramış. “Üşütmüşüm, 
hastayım” deyince evine ilaç götürdü. Hafta içinde, vilayetten bültenleri ge-
tiren yeni muhabirlerinden Musa yanıma gelip “Abi spor muhabiri Servet 
ölmüş” dedi. İnanmak istemedik. Recep Çınar’ı aradım. Acı haberi teyit etti.

Cenazeden 10-15 gün sonra Konyaspor’un Seydişehir’de Etibank SAS ile 
hazırlık maçı vardı. Cüneyt Ersan, Mehmet Yenikaynak ve ben Cuma ak-
şamı Seydişehir’e gittik. Bizden birkaç saat sonra sayfaları bitirince Recep 
Çınar ve Ahmet Eser yanlarında İsmet Karababa’yla çıkıp geldiler. Efsene-
vi bir gün yaşadık. Ertesi gün Etibank-Konyaspor maçı için sahaya doğru 
yürürken Recep Çınar, yanımızda Ahmet Eser’de olduğu halde “Güden, 
Posta’da çalıştığın yeter, seni Merhaba’ya alalım” dedi. O teklifin devamın-
daki görüşmeler neticesinde Merhaba’ya, can dostum Servet’in ölümüyle 
boşalan masaya gittim.

ANILAR
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TARIK BUĞRA

1918 - 1994

02.09.1918 tarihinde Konya’nın Akşehir ilçesinde doğdu. İlk ve or-
taokulu Akşehir’de bitirdikten sonra İstanbul Lisesi’nde Pertev Naili 
Boratav’ın öğrencisi olarak, yatılı okudu. Yazar olmaya onuncu sı-
nıfta karar verdi. 1936’da Konya Lisesinden mezun oldu ve İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaydoldu. İki yıl sonra Hukuk Fakülte-
si’ne, oradan da Edebiyat Fakültesi’ne geçiş yaptı ama mezuniyet 
tezini vermeden ayrıldı.

Gazeteciliğe 1947 yılında Akşehir’de babası Nazım Bey’le birlikte 
Nasreddin Hoca gazetesini çıkararak başladı. 1951 yılının sonların-
dan itibaren Milliyet, Vatan, Yenigün, Yeni İstanbul gazeteleri ile haf-
talık Yol dergisinde yazdı. Bu gazete ve dergilerin bazılarında yazı 
işleri müdürlüğü de yaptı.

Tercüman Gazetesi’ndeki köşe yazarlığından 1976’da ayrılıp bütün 
zamanını edebiyata ayırdı. Devlet Tiyatroları Edebi Kurul Başkanlı-
ğı’nda, Edebi Kurul üyeliği yaptı. Üç saatte yazdığı “Oğlumuz” adlı 
hikâyesinin 1948’de Cumhuriyet Gazetesi’nin açtığı yarışmada ikin-
cilik kazanmasıyla şöhrete ulaştı. 

İbiş’in Rüyası adlı eseri ile 1970 TRT Sanat Ödülleri Yarışması’nda 
başarı ödülü, Osmanlı İmparatorluğu ‘nun kuruluş yıllarını anlattığı 
Osmancık’la (1985) Milli Kültür Vakfı Edebiyat Armağanı’nı, Yağmur 
Beklerken’le Türkiye İş Bankası Büyük Ödülü’nü aldı. 1991’de Devlet 
Sanatçısı unvanı verildi.

Tarık Buğra’nın Hikâyeleri:
Oğlumuz (1949), Yarın Diye Bir Şey Yoktur (1952), İki Uyku Arasında 
(1954), Hikâyeler (1964, yeni ilavelerle 1969), 

Tiyatroları: 
Ayakta Durmak İstiyorum, Akümülatörlü Radyo, Yüzlerce Çiçek 
Birden Açtı - 1979)

Gezi Yazıları:
Gagaringrad (Moskova Notları) (1962), Fıkra ve Denemeleri:
Gençlik Türküsü (1964), Düşman Kazanmak Sanatı (1979), Politika 
Dışı (1992).

Romanları:
Siyah Kehribar (1955), Küçük Ağa (1964), Küçük Ağa Ankara’da 
(1966)
İbişin Rüyası (1970), Firavun İmanı (1976), Gençliğim Eyvah (1979), 
Dönemeçte (1980), Yalnızlar (1981), Yağmur Beklerken (1981), Os-
mancık (1983).

26 Şubat 1994’de kanser tedavisi gördüğü Çapa Tıp Fakültesi Hasta-
nesi’nde öldü. Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi. Doğum 
yeri Akşehir’e 2004 yılında heykeli dikilti.
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1940 yılında Konya’da dünyaya geldi. İlk ve orta 
öğreniminin ardından Ankara Üniversitesi Ba-
sın Yayın Yüksek Okulu’nu bitirdi. Gazeteciliğe 
ise 1960 yılında Akis Dergisi’nde başladı. Vatan, 
Dünya, Yeni İstanbul, ANKA Ajansından sonra 
uzun yıllar Milliyet’te yazdı. Güneş, Günaydın ve 
Bugün’den sonra Meydan gazetesinde yazarlık 
yaptı. Konya basınında çalışmasa da Konyalı bir 
gazeteci olarak ulusal medyada yıllarca görev 
yaptı.
Evli ve 2 çocuk babası olan Teoman Erel, 6 Tem-

muz 1994’te ailesiyle birlikte İzmir Seferihisar’da-
ki yazlığına giderken Afyon’un Bayat ilçesi ya-
kınlarında bir kamyonun sıkıştırmasıyla mucura 
girip takla atan araçtan fırladı. Kaza yerine gelen 
ambulansta yeterli benzin yoktu, yaralının zor-
la götürüldüğü hastanede Bayat hastanesinde 
müdahale edecek doktor ve donanım yoktu. Te-
oman Erel hastanede geçen zamanda beyin ve 
akciğer ödeminden aynı gün hayatını kaybetti. 
Cenazesi Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’nda top-
rağa verildi.

Teoman EREL

1940 - 1994

1903 yılında Bozkır’ın Taşbaşı Köyü’nde doğdu. 
Babası Nazif Ağaoğullarından Hatip Ali Rıza Efen-
didir. İlk ve orta öğrenimini Seydişehir ve Bozkır 
Rüştüyesi’nde tamamladı. Konya Muallim Mek-
tebi’ni (Öğretmen Okulu) 1926 yılında bitirdi ve 
aynı yıl Bozkır merkez ilkokulunda öğretmenliğe 
başladı. Sonraki yıllarda Ereğli’de öğretmenlik, ba-
şöğretmenik ve Bozkır’da Maarif Memurluğu, öğ-
retmenlik ve Maarif vekilliği yaptıktan sonra 1971 
yılında tayin edildiği Konya İsmet Paşa İlkokulu’n-
da emekli oluncaya kadar başöğretmen ve mü-
dürlük görevlerinde bulundu.

Konya Muallim Mektebi son sınıfında iken Baba-
lık gazetesinde yazı yazmaya başladı. Babalık’ta 
kendi isminden başka Aydınoğlu, Tuğra, Kandil 
ve Taşer namları ile de yazıları çıktı. Konya Hal-
kevi, Öğretmenler Birliği, Memurlar Kooperatifi, 

Yerli Mallar Koruma Derneği, Öğretmenler Sosyal 
Yardım Sandığı, Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, 
Türk Hava Kurumu gibi sivil toplum kuruluşlarında 
üyelik ve yöneticilik yaptı. 

Yeni Konya’da “Yazdım da ne oldu?”, “Çiçek Deme-
ti” gibi köşelerden başka gezi izlenimlerini anlattığı 
“Adım Adım Avrupa”, Gurbet Mektubu” ve “Tren-
le Avrupa Yolculuğu” gibi dizi yazıları da yer aldı. 
Babalık ve diğer mahalli gazetelerde de mesleki, 
toplumsal konular üzerine çok sayıda yazısı yayın-
landı. 7 Eylül 1995’de İzmir’de vefat etti. Cenazesi 
Konya’ya getirilerek Musalla Mezarlığına defnedil-
di.

Günümüzde yaygın medyada gazetecilik yapan 
Aslı Aydıntaşbaş, Sıraç Aydıntaşbaş’ın oğlu Halis’in 
kızıdır.

Sıraç AYDINTAŞBAŞ 

1903 - 1995

Hayri ERGENE 

1929 - 1995

Hayri Ergene 1929 yılında doğdu. Gazetecilik mesleğini ağabeyi 
Emin Ergene ile birlikte yıllarca sürdürerek Konya Basınına önem-
li katkılar sağladı. Hayri Ergene Konya Belediyesi bünyesinde uzun 
yıllar Fuarı Müdürlüğü yaparken Konya Sanayi Çarşılarının kurucuları 
arasında yer alarak öncülük etti.

8 Temmuz 1995 tarihinde vefat eden 3 çocuk babası Hayri Ergene de 
ağabeyi gibi Üçler mezarlığında toprağa verildi.

Metin Erdoğan YÜKSEL 

1938 - 1995

01.01.1938 tarihinde dünyaya geldi. Konya bölgesinin lisanslı ilk bok-
sörlerindendir. Farklı dönemlerde Yeni Meram ve Yeni Konya gazete-
lerinde muhabirlik ve köşe yazarlığı yaptığı bilinmektedir. Seydişehir 
Etibank Alüminyum İşletmesinde çalışarak emekli oldu. 06.02.1995 
tarihinde vefat etti. Kabri Musalla mezarlığındadır.
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Hikmet AKKUŞ 

1970 - 1996

4 Ekim 1970 yılında babasının memuriyetinden dolayı Ankara’da 
dünyaya geldi. Baba tarafından Doğanhisar, anne tarafından Seydi-
şehirlidir. İlk ve orta öğrenimini Ankara ve  Adana’da tamamladıktan 
sonra Konya Gazi Lisesinde okudu. Selçuk Üniversitesi İnşaat bö-
lümünde okurken aynı zamanda Yeni Konya gazetesinin reklâm 
servisinde çalışma hayatına atıldı. Muhabirliğe ise Milliyet grubunun 
Meydan gazetesinde geçiş yaptı. 1993 yılında Konya Postası gazete-
sine geçti. 

Henüz 26 yaşındayken 2 Haziran 1996 günü Konya-Aksaray yolu-
nun Sultanhanı mevkiinde geçirdikleri trafik kazasında Konya Ama-
tör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Faik Özköksal ile birlikte ha-
yatını kaybetti. Kabri Üçler mezarlığınadır.

Yusuf Ziya BEŞTAV

1933 – 1996

29.05.1933 tarihinde Konya’da dünyaya geldi. Gazi İlkokulunu bitir-
dikten sonra Karma Ortaokulundan mezun oldu. Çocukluk yılların-
da, Yeni Meram gazetesinin matbaasında mürettip çıraklığı yaparak 
matbaa ustası oldu.

1959 yılından itibaren babası M.Ali Beştav’ın kurduğu Işık gazetesi 
kadrosunda yer aldı, yazılar yazdı. Babasının yaşlılığa bağlı sağlık so-
runları baş gösterince gazetenin İmtiyaz Sahipliğini üstlenerek ida-
reyi eline aldı. Ancak, Basın İlan Kurumu “Yerel gazetelerin entertip 
makine ile dizgi yapması zorunluluğu getirip buna uymayanların ila-
nını kesince” kuruluşunun 6.yılında Işık gazetesini kapatma kararı aldı. 
Gazetenin son nüshasındaki kısa veda yazısında “Maddi gücümüz ve 
imkânlarımız fırsat verseydi, çiğnenen anayasanın ve kararnamenin 
üzerinde neşriyata ve hizmete devam ederdim” dedi.

Gazeteyi kapattıktan sonra matbaacılık faaliyetine bir yıl kadar devam 
etse de işyerini tasfiye edip Konya Çimento Fabrikasında çalışmaya 
başladı ve buradan emekli oldu. 16.04.1996 tarihinde vefat etti ve Mu-
salla mezarlığında toprağa verildi.
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26 Eylül 1951 tarihinde Konya’da dünyaya geldi. Aslen 
Konya’nın Taşkent ilçesindendir. İlköğrenimini Hâki-
miyet-i Milliye İlkokulu’nda 1962 yılında tamamladı. 
Konya İmam Hatip Lisesinde tahsil gördü. O yıllarda 
İmam Hatip Lisesi mezunları üniversite imtihanları-
na giremediği için Konya Gazi Lisesi’ne kaydolup fark 
dersleri vererek buradan da mezun oldu. 1970 yılında 
Konya Yüksek İslam Enstitüsünü kazandı. 1971 sınavı 
kazanıp; Konya’da Selçuk, Karaimam, Çataloğlu, De-
mirci, Aydoğdu ve Güzelbahçe Camilerinde imamlık 
görevinde bulundu. 

1976 yılında İstanbul Hadımköy 1.Zırhlı Tugay 2. Tank 
Tabur Komutanlığı’nda Asteğmen olarak askerliğini 
ifa etti.  

Askerlikten sonra 20 Ekim 1976 tarihinde Kırıkkale 
Kurtuluş Ortaokulu Din Bilgisi ve Ahlak Dersi öğret-
menliğine atandı. 1978 yılında Kırıkkale İmam Hatip 
Lisesi Müdürlüğü görevine getirildi. Kendi isteğiyle 

Konya’ya edildi ve Karma Ortaokulu ile Gazi Lisele-
rinde idarecilik vazifelerinde bulundu. 1984 yılında İl 
Milli Eğitim Müdürlüğünde spor şube müdürü oldu 
ve 1990 yılına kadar görevine devam etti. 

1987 yılında “Tevrat ve Kur’an’a göre Hz. Adem ve 
Havva” konulu çalışmasıyla Dinler Tarihi bilim uz-
manı unvanını aldı. Bu eseri kitap olarak basıldı. 1991 
yılında Dinler Tarihi alanında doktora çalışmasını da 
tamamlayıp doktor unvanını aldı. 1991 yılında Selçuk 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Sekreterli-
ğine getirildi. 1994 yılında emekli oldu.

Emekliliğinin ertesi günü KON TV yönetim kurulun-
dan yapılan Genel Müdürlük teklifini kabul etti ve 
yeni gelişmekte olan özel televizyonculuk alanında 
yerini aldı.

23 Ekim 1996 günü sabah saatlerinde kalp krizi geçi-
rerek vefat etti. Cenazesi Üçler Mezarlığına defnedildi.

Dr. Ahmet ÖZCAN 

1951 - 1996

23 Eylül 1947 tarihinde Konya’nın Karatay ilçesi Ter-
cüman Mahallesinin tarihi Babasultan sokağında 
dünyaya geldi. Eğitim hayatının ardından gazeteci-
liğe 1966 yılında teyzesinin eşi olan Yeni Meram Ga-
zetesi’nin sahibi Ahmet Bahçıvan’ın yanında müret-
tip çıraklığı yaparak başladı.

Askerlik vazifesini tamamladıktan sonra 1 Nisan 1971 
tarihinde Yeni Meram gazetesinde kadrolu olarak ga-
zeteciliğe adım attı. Önemli haberlere imza atan Ga-
zel, Yeni Meram’da çalışırken, Metin Berberoğlu’ndan 
boşalan Hürriyet Haber Ajansı muhabirliğini de üst-
lendi. Meslek hayatında bir süre TRT Kameramanlı-
ğı da yapan Gazel 1980’li yıllarda Hürriyet gazetesi 

Konya bürosunu kurarak yerel gazetecilik alanından 
çekildi. 

1990’lı yılların başında özel radyoların kurulmaya 
başlamasıyla ismi ile soyadının baş harflerinden olu-
şan ME-GA FM’i kuran Gazel, yasal düzenleme yapı-
lıncaya kadar yayınlarını bazı zamanlar kapalı kasalı 
kamyonette sürdürdü. 

Konya’nın ilk yerel radyosunu kurmakla da tarihe ge-
çen Mehmet Gazel 17 Haziran 1997 tarihinde Meram 
Yeniyol altgeçidinde geçirdiği trafik kazası sonucu 
hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Gazel Musalla Me-
zarlığı’na defnedildi.

Mehmet GAZEL  

1947 - 1997

Gazel’in eline 
kimse su dökemezdi

Sabit HORASAN

Duayen gazeteci Mehmet Gazel Adam gibi adamdı. Tek cümle ile böy-
le anılabilir Gazel arkadaş.  

Mesleğe kırımcı olarak başlayıp ilerleyen dönemde kendisini gazete-
ciliğin içerisinde bulmuş, tam bir yetenek, doğuştan gazetecidir. İyi bir 
istihbaratçı, haberi adeta koklar, bulur çıkartır ve sütunlara dökerek oku-
yucuyla buluştururdu. 

Yıllarca Hürriyet Gazetesi ve ardından Doğan Haber Ajansı temsilciliği 
görevini başarıyla sürdürdü. Değme gazetecilerin başaramayacağı özel 
haberlere imza attı. Tehdit edildi, yılmadı, yolundan dönmedi. Yanında 
çalıştırdığı ve “canavarlar” dediği muhabirlerin yetişmesi için elinden 
gelen gayreti gösterdi. 

Kısacası, Konya’da  gazetecilik konusunda Gazel’in eline (İbrahim Sur’u 
ayrı tutuyorum) su dökecek birini daha tanımıyorum.

Tam bir dost, insan sevdalısı, vefa bilir, dürüst bir arkadaştı. Giyimine 
kuşamına hiç özen göstermez, aldırış etmezdi. Onun için önemli olan 
insanlıktı. Kimseyi kırmazdı, en büyük kötülüğü kendisineydi. Nitekim o 

yolda da göçüp gitti 17 Haziran 1997 tarihinde Dünya’dan. 

Gazel, kendisine yapılan en kötü şakaları bile espriyle karşılar, güler ge-
çerdi. Kendisiyle, bir kez Ankara ve bir kez de İstanbul’da yapılan TSYD 
genel kurul toplantılarına katılmıştık. İstanbul dönüş yolculuğumuz ol-
dukça eğlenceli ve maceralı geçmişti. 

Paraya önem vermez, o gün cebinde ne kadar para varsa dostlarıy-
la yerdi. İki-üç kişiyle oturduğu masalar kısa sürede 8-10 kişiye çıkardı. 
Ankara’da,  DHA’dan aldığı emeklilik ikramiyesini Konya’ya gelmeden 
bitirmiş, beş parasız dönmüştü. 

Bir kez arabası oldu. Anadol  marka araba gazetenin arka sokağında 
ateş alıp alev alev yanarken, gazeteden ve çevreden koşuşanlar itfai-
ye çağıralım demesine rağmen, o kahkahalar atarak “boş verin yansın” 
deme rahatlığına sahip bir insandı. 

Mehmet Gazel için kitaplar dolusu anı yazılabilir. Onun için övgüler 
yapmanın ölçüsü olamaz. Ama yine söylenecek tek cümle: adam gibi 
adam, iyi gazeteci olsa gerek.
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Ömer KARADENİZ

1966 - 1997

27.02.1966 tarihinde Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilinden sonra 
Yeni Konya gazetesinde muhabir olarak iş hayatına atıldı. Uzun yıllar 
aynı gazetede görev yaptı. Siyasi, adli ve güncel haberleri takip etti.

1996 yılında ağabeyi ile birlikte matbaacılık sektöründe faaliyet gös-
termek üzere ticarete atıldı. 19.06.1997 tarihinde otomobiliyle trafikte 
seyrederken yol inşaatı nedeniyle geçirdiği trafik kazansında vefat 
etti. Cenazesi Üçler Mezarlığına defnedildi.

Kemal BAĞCI

1965 - 1997

1965 yılında Gaziantep’te dünyaya geldi. Lise tahsilini bitirdikten son-
ra Selçuk Üniversitesi’nde sosyal bilimler tahsili gördü. Bu yıllarda, Ke-
mal Soylu ve Saim Elmas yönetiminde olan Milliyet gazetesi Konya 
bürosunda muhabirlik yaptı. Yükseköğrenimi sırasında dört yıl kaldığı 
Konya’da önemli haberlere imza attı, Konya Gazeteciler Cemiyeti 
üyeliğine kabul edildi, basın camiasının sevilen bir siması oldu.

Mezuniyetinden sonra memleketi Gaziantep’e dönerek Milliyet ga-
zetesinde muhabir olarak çalışmayı sürdürdü. 19.07.1997 tarihinde 
dönemin Devlet Bakanı Mehmet Batallı ve Tarım ve Köy İşleri Bakanı 
Mustafa Taşar’ın seçim programını takip etmek üzere bindiği seçim 
otobüsü üzerinde fotoğraf çekerken, bir grup arkadaşıyla beraber ka-
rayolu üzerindeki tabelaya kafasını çarparak ağır yaralandı. Hastane-
ye kaldırılan Bağcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı 
ve 22 Temmuz 1997 günü yaşamını yitirdi. Mezarı Gaziantep’tedir. 
Şehitkamil Belediyesi yaptırdığı 3 bin metrekarelik bir parka “Gazeteci 
Kemal Bağcı Parkı” adını verdi.
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İbrahim Zahit ORUÇ

1969 - 1997

1969 yılında Konya’nın o tarihlerde Karapınar’a bağlı olan Emirgazi 
ilçesinin Işıklar köyünde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini ta-
mamladıktan sonra Konya 60. Yıl Lisesi’ni bitirdi. Lise son sınıftayken, 
gazeteci Orhan Samur’un İş ve İşçi Bulma Kurumu desteğiyle açtığı 
Gazetecilik Kursuna katılarak mesleğe ilk adımını attı. Konya Postası 
gazetesinde spor muhabiri olarak çalıştı. Girdiği Üniversite sınavında 
Selçuk Üniversitesi İnşaat Teknikerliği Bölümünü kazanınca gazete-
ciliği bırakıp Ereğli’ye gitti. Mezuniyetinden sonra Konya sanayiinde 
çalıştığı fabrikada iş kazasında iki parmağını kaybetti.

1990’lı yıllarda İstanbul’a giderek Kanal 7 televizyonunda çalışmaya 
başladı. Konya seyahati planladığı 30 Nisan 1997’de, yalnız yaşadığı 
evinde kalp krizi geçirip vefat etti. Fakat iş arkadaşları onun Konya’da 
olduğunu zannedip birkaç gün aramadılar. Haber alamayınca evine 
giden arkadaşları Oruç’un cansız bedeniyle karşılaştı. Cenazesi Kon-
ya’ya getirilerek Musalla mezarlığında toprağa verildi.

Bir aşk adamı Zahit
Mustafa GÜDEN

Merhum Orhan Samur’un düzenlediği gazetecilik kursu vesilesiyle Konya 
Postası gençlerin uğrak yeriydi. Ahmet Eser Spor Şefi, ben de spor muha-
biriydim. Bir gün “Kardeş, gençlerden birini seç de spor servisine alalım” 
dedi. Sayfamız bitince hepsiyle sportif diyalog kurmaya çalıştım. İçlerinde 
bir tek Zahit futbola ilgili ve terimlere hakimdi. Ertesi gün Ahmet Eser’e “Za-
hit’i almayı” önerdim. Artık yalnız değildim. Spor haberlerinin özelliğinden 
fotoğraf tekniğine kadar gerekli bilgileri vermeye gayret ettim; çok çabuk 
gelişti. 

Bir gün stadyumda amatör antrenman salonlarını ziyaret ettikten sonra 
Zafer’e doğru yürürken “Ağabey sana çok önemli iki şey söyleyeceğim” 
dedi. “Önce kötü olanı söyle de iyi ile moral bulayım” diye karşılık verdim. 
“Yo, dedi, önce iyi olanı söyleyeyim. Seninle çalıştığım için çok şanslıyım. 
Benim mesleği bir an önce öğrenmem için haber tekniğinden, haber 
kaynaklarına kadar, fotoğraf çekiminden tab edilmesine kadar her şeyi 
öğrettin. Bunun için teşekkür ederim.”

“Zahit, bunun üzerine kötü bir şey söylenmez… İkinci şey neyse varsın 
dursun, söyleme” dedim. “Ama onu da söylemem lâzım” diyerek konuyu 
açtı: “Ben bir kıza âşık oldum. Fakat babası beni istemiyor. Kıza da epey 
baskı yapmış. Bu yüzen ben bu şehirde duramam. İşi bırakıp Konya’yı terk 
edeceğim” dedi.

Üzülmüştüm ve çözüm yolu üretmeye çalıştım. “Kimmiş seni beğenme-
yen adam?” diye ısrarla sorunca bildiğimiz, şehrin o günlerde tanınmış bir 
ismini söyledi. “Dert etme, Orhan Samur’a söyleriz, o ikna eder ve sizin dü-
ğünü yaparız” dedim. “Adam kıza ağır sözler sarf etmiş, üzerine gidersek 
daha da üzebilir” diyerek önerimi kabul etmedi. Bir süre daha gazetede 
kalmaya ikna ettim. Bu sırada Üniversite sınavları yapıldı ve Zahit, Selçuk 
Üniversitesi Ereğli İnşaat Teknikerliğini kazandı.

Aşkını mazide bırakmıştı ve okulu bitirdiğinde sanayide bir fabrikada çalış-
maya başladı. Bu sırada bir iş kazasında elini makinaya kaptırıp iki parma-
ğını kaybetti. Sonra bir kayboldu, bir daha haber alamadık.

1990’lı yılların ortalarında Merhaba’daydım. Bir gün haber dönüşü santral-
cimiz Selim Ev “Kanal 7 televizyonundan Zahit Beyin beni arayıp numara 
bıraktığını” söyledi. O sıralarda Zahit Akman çok meşhurdu ve “Zahit Beyin 
beni aradığını” duyan arkadaşlar hayretle Zahit Akman’ı nereden tanıdığı-
mı soruyordu. “Arayıp öğrenelim” dedim.

Telefon Kanal 7 Televizyonunun reklam departmanına aitti. Kısa bir bekle-
meden sonra bizim Zahit’in sesiyle irkildim, “Mustafa abi, ben Zahit Oruç, 
hatırlayabildin mi? diyordu. İsmini söylemese de ses yapısından hatırlar-
dım oysa. Uzun uzun sohbet ettik. Sonra birkaç defa daha görüştük. 

Bir gün ulusal reklam talebinde bulunan bir dostumuzla ilgilenmesi için 
telefon ettim. “Zahit Oruç ile görüşeceğimi” söyleyince sekreter bizi bek-
lemeye aldı ve bir-iki dakika kadar bağlamadı. Sonra hattı kendisi alıp “Be-
yefendi, Zahit Beyle ne en son ne zaman görüştünüz?” diye sordu. Şa-
şırmıştım. “Bir yıl oldu ama bunun önemi var mı? Şimdi tekrar görüşmek 
istiyorum” dedim. “Beyefendi Zahit Beyi yaklaşık bir yıl önce kaybettik” 
dedi. “Nasıl oldu?” diye sordum, anlattı:
“O günlerde bir Konya seyahati planlıyordu. Birkaç gün işe gelmedi ve biz 
Konya’ya gittiğini düşündük. Fakat irtibat kuramadık. Ailesini aradık, Kon-
ya’ya gelmediğini söylediler. Evine giden arkadaşlarımız kalp krizi geçirip 
vefat ettiğini görmüşler.” 

Aşkını kalbine gömüp kendini yalnızlığa verdiği ömrü böyle bir hüzünle 
sonlanmıştı. Yıllar sonra öğrendim ki meğer öldüğü tarihlerde yeni söz 
kesmiş ve bir yandan da evlilik hazırlığı yapıyormuş.

ANILAR

182



Mustafa EKMEKÇİ

1924 - 1997

1927’de Hadim’de doğdu. Konya Lisesinden mezun oldu. İstanbul 
Hukuk Fakültesi’nde öğrenciyken babasının ölümü üzerine öğreni-
mini yarım bırakıp açılan bir memuriyet sınavını kazanarak çalışma 
hayatına atıldı. Fakat memuriyete gönlü ısınmadı, zira o yazar olmak 
istiyordu. Devlet dairesinden görevinden ayrılıp Öğüt, Vatan, Ulus, 
Milliyet, Öncü, Yeni Ortam, Yankı ve Cumhuriyet gazetelerinde çalıştı. 
Milliyet Gazetesi’nden aldığı tazminat ile “Tüm” dergisini yayınladı. 
Fakat maddi imkânsızlıklar nedeniyle 4 sayıdan sonra yayına son 
verdi. İş hayatını Türk Haberler Ajansı ve Yankı Dergisi’nde çalışarak 
sürdürdü. 1975 yılında Cumhuriyet Gazetesi’ne girdi ve ölünceye ka-
dar burada yazdı. 1970 yılında Aldoğan Ekmekçi ile evlendi. Eylem ve 
Özlem adlarında iki kızları dünyaya geldi. 

Yazılarını “Gün ola Harman ola”, “Kılçıklı Balıklar”, “Domuzuna Yazılar”, 
“Tilkiyle Kuyruğu”, “Çarıklılar”, “Eylül Yazıları” ve “Öksüz Yamalığı” isimli 
kitaplarında topladı.

Ekmekçi, 1964 ve 1974 yıllarında Türk Dil Kurumu Gazetecilik Ödülle-
rini aldı. 21 Mayıs 1997’de Ankara’da çift taraflı zatürre sebebiyle vefat 
etti ve ertesi gün Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ekmekçi 
haberi söker alırdı

Hasan CEMAL

ANILAR

Gece yarısından sonra ya da sabahın köründe kim bilir kaç kez 
telefonla uyandırılmıştım Ekmekçi tarafından. Yalnız ben değil, 
Ankara’da kim bilir kaç politikacı aynı akıbete uğramıştır. Çünkü 
Ekmekçi haberin başına sabahın köründe oturur, gece geç vakit 
kalkardı. Haber kovalamakta inatçıydı. Bizim mesleğin deyişiyle 
bir fikri takip ustasıydı o.

1979 yılı olmalı. Ecevit hükümeti iş başında. Ben Cumhuriyet’in 
Ankara Temsilcisiyim. Diplomatik muhabir de Sedat Ergin. Ame-
rikan Dışişleri Bakan Yardımcısı başkentte. Çok önemli bir şeyler 
döndüğünün farkındayız. Ancak haberi bir türlü sökemiyoruz. 
Saat gece yarısını geçmiş. Baskı yaklaşıyor, zaman daralıyor. Son 
umudumuz Ekmekçi. Zira o saatten sonra ancak Ekmekçi uyan-
dırabilirdi bakanları, müsteşarları.

Çat kapı Ekmekçi’ye gidiyoruz. Dışişleri Genel Sekreteri de Büyü-
kelçi Şükrü Elekdağ. Ekmekçi, “O da galiba Konyalıymış, Ereğli’yle 
ilgisi mi varmış neymiş” diyor. İki dudağının arasında çiğnermiş-
cesine içtiği cigarası... Bilmediği bir konu olduğu için, Sedat soru-
ları yazıp önüne koyuyor. Ekmekçi, Büyükelçi Elekdağ’ı yatağın-
dan kaldırıyor. Gecenin o saatinde önce bir Konyalı muhabbeti 
başlatıp havayı ısıtıyor telefonda. Sonra soruları soruyor. Yanıtlarını 
yüksek sesle tekrarlarken Sedat hızla not alıyor. Arkasından doğru 
Rüzgârlı’ya, matbaaya koşturuyor.

Ertesi sabah sekiz sütuna manşetin, atlatma haberimizin keyfini 
yaşıyoruz hep birlikte... Yıllar böyle geçiyor. (alıntı-t24.com.tr)
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Adil GÜCÜYENER

1934 - 1998

Yeni Konya gazetesinin kurucusu M. Naci Gücüyener’in en büyük 
oğludur. 1934 yılında Konya’da doğdu. İlk ve ortaokulu Konya’da ta-
mamladıktan sonra Kayseri Talas Amerikan Koleji’nden mezun oldu. 
Babası gazetenin sahibi olduğu için gazetecilikle küçük yaşlarda ta-
nıştı. 1953 yılında Sofu Tuğrul’un teşvikiyle gazetede yazmaya başla-
dı. Fiske ve Süzgeç adını verdiği köşesinde yer verdiği fıkra, makale, 
gezi ve inceleme yazıları ilgi gördü. Fiske adlı küçük köşesinde yazdığı 
dörtlükler ile yerel ve ulusal sorunları mizahi bakışla hicvetti. 1 Haziran 
1998 tarihinde, aile kararıyla Yeni Konya gazetesini devredince yazıla-
rına 3 ay ara verse de ısrarlı talepler üzerine Fiske köşesinde ölümün-
den iki gün önceye kadar yazdı. 24 Ekim 1998 tarihinde vefat etti ve 
Üçler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ömer Faruk SUR

1943 - 1999

1943 yılında Konya’da doğdu. Uluırmak İlkokulu, Karma Ortaokulu ve 
Erkek Lisesi’nde ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Ankara 
Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Fransız Filolojisi’ni bitirdi. Pet-
Kim’de bir süre mütercim olarak çalıştıktan sonra Fransızca öğretme-
ni olarak Milli eğitimde görev aldı. 

Gazeteciliğe 1962 yılında Yeni Konya’da muhabirlik yaparak başladı. 
Haberlerinin yanı sıra gezi izlenimleri ve röportajları da yayınlandı. 
Cumhuriyet Sanat ekinde yazı ve çevirileri yer aldı. Fransız şair Arthur 
Rimbaud’un şiirlerinden derlediği “Seçmeler” ve “Ofelya” adlı iki çevi-
ri kitabı yayınlandı. 1999 yılında vefat etti ve Uluırmak Mezarlığında 
toprağa verildi.

Hanefi TEZER

1927 - 1999

1927 yılında Konya’nın Doğanhisar ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul-
dan sonra Ereğli İvriz Devlet Parasız Yatılı Öğretmen Okulu sınavına 
girerek kazandı ve buradan mezun oldu. Yedek subay olarak askerlik 
görevini icra ettikten sonra yurdun çeşitli yerlerinde öğretmenlik ya-
pıp 1968 yılında Afyon Sultandağı’ndayken emekli oldu.

Memleketi Doğanhisar’a yerleşip kırtasiye dükkanı işletirken 1972 
yılında Doğanhisar tarihinin ilk ve tek gazetesi Doğanhisar’ı haftalık 
olarak yayınlamaya başladı. İlçenin ilk matbaasını da kurarak baskı 
hizmetleri de verdi.

1977 yılında gazetenin imtiyaz sahipliğini oğlu Ali Zafer Tezer’e dev-
redip emeklilik hayatı yaşadı. 1999 tarihinde vefat eden Hanefi Tezer 
Doğanhisar’da toprağa verildi. Oğlu Ali Zafer gazeteyi uzun yıllar ya-
yınlasa da de gelişen teknoloji ve internet medyasının hâkim olması 
üzerine 2020 yılında kapatmak zorunda kaldı.

Ahmet Naim BÜLBÜL

1942 - 1999

01.01.1942 tarihinde Konya’da dünyaya geldi. Spor yazarlığına 1963 
yılında Işık gazetesinde başladı. 1966 yılında askerlik görevinden 
dönünce Yeni Konya gazetesinde çalışmaya başladı. 1974 yılında 
Garanti Bankası Afyon Şube müdürlüğü görevine tayin edilince 
Konya’dan ayrılmak durumunda kaldı. Garanti Bankası ve Anadolu 
Bankası’nda toplam 7 yıl süren memuriyet görevinden istifa edip ay-
rılarak 1981 yılında Konya’ya döndü ve ağabeyi Nail Bülbül’ün spor 
müdürü olduğu Türkiye’de Yarın gazetesinde ve müteakiben Mer-
haba gazetesinde spor yazıları yazdı. Bu yıllarda esnaflık da yapan 
Bülbül KON TV’de daimi spor yorumcusu olarak ekranlara çıktı.

Gazeteciler Cemiyeti, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 
ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği tarafından muhtelif ödüller 
alan Naim Bülbül Voleybol Tertip Komitesi üyesi olarak spora hizmet 
ederken atletizm, bisiklet, voleybol ve yüzme dallarında millî hakem-
lik lisansına sahipti.

1999 yılının Ocak ayında geçirdiği beyin kanaması sonucu hastane-
ye kaldırıldı. Ameliyat edilerek bir süre yoğun bakımda tutulan Bülbül 
7 Şubat 1999’da hayata gözlerini yumdu ve Üçler Mezarlığı’nda def-
nedildi.
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Mehmet ÇINARLI

1925 - 1999

1925 yılında Konya’nın Ermenek ilçesinde doğdu. (1989’da Karaman 
iline bağlandı) Tam adı Mehmet Nuri’dir. İlkokulu Ermenek’te, ortao-
kulu Konya’da, liseyi Antalya’da yatılı olarak okudu.1948 yılında Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. 

Maliye Bakanlığında Devlet memurluğuna başlayıp, çeşitli görevlerde 
bulunduktan sonra, 1960 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür 
Yardımcılığına getirildi. Bu görevde iken Amerika Birleşik Devletlerin-
ce verilen bursu kazanarak,1961 yılında, sekiz ay süre ile yurt dışına 
gönderildi. Bu sürede Amerikan Üniversitesi’nde kamu yönetimi ile 
ilgili bazı derslere devam etti, çeşitli eyaletlerinde incelemeler yaptı.

1964 yılında Maliye Tetkik Kurul Üyeliği’ne getirildi. 1967 yılında TBMM 
tarafından Sayıştay üyeliğine seçildi. 14 yıl bu görevde kaldıktan son-
ra,1981 yılında Sayıştay Genel Kurulu’nca Anayasa Mahkemesi üyeli-
ğine seçildi. 1990 yılında bu görevde iken emekli oldu.

Yazı hayatına 1942 yılında başladı, çeşitli gazete ve dergilerde yazı ve 
şiirleri yayımladı. 1950 yılından itibaren 1980 yılı sonuna kadar Anka-
ra’da yayınlanan aylık fikir ve sanat dergisi Hisar’ın kurucu ve yöneti-
cilerindendir. Derginin başyazılarını da kaleme almıştır.

1977 yılında, Mısır Hükümeti’nin davet ettiği iki Türk yazardan biri ola-
rak Kahire’ye gitti. 1980 yılında Yugoslavya’nın Struga kentinde yapı-
lan uluslararası şiir festivalinde Feyzi Halıcı ile birlikte Türkiye’yi temsil 
etti.

Şiirlerinden bazıları, İngilizce, Fransızca, Almanca, ve Makedonca’ya 
da çevrildi. Yayınlanmış eserleri ise şunlardır:

1. Güneş Rengi Kadehlerle (Şiir), 2. Gerçek Hayali Aştı (Şiir), 3. Halkımız 
ve Sanatımız (Denemeler), 4. Yeni Bir Dünya Kurmuşum (Şiirler), 5. 
Söylemek Yaraşır (Denemeler), 6. Sanatçı Dostlarım (Edebi Hatıra ve 
Portreler), 7. Zaman Perdesi (Şiir), 8. Hatıraların Işığında (Hatıralar ve 
gezi notları), 9. Aynı Yolda (Denemeler, hatıralar ve gezi notları), 10 
Mısralarda Gezinti (Edebiyata yeni bir tür getiren orijinal deneme-
ler),11. Güzelliklere Doyamam (Şiir).

Beyin rahatsızlığı sebebiyle 17.08.1999’da Ankara’da vefat etti ve Karşı-
yaka Mezarlığı’na defnedildi.

185



İrfan KARADUMAN

1965 - 1999

1965 yılında dünyaya geldi. İlkokulu bitirdikten sonra Yeni Konya ga-
zetesinin matbaa bölümünde mürettip çırağı olarak çalışma hayatı-
na girdi. Kalfalık seviyesine eriştiğinde kuruluş aşamasındaki Konya 
Postası gazetesine geçti. Müteakiben bir müddet Türkiye’de Yarın’da 
çalıştıysa da Konya Postasına dönerek 92 yılında buradan emekli 
oldu.  Matbaada çalışmasına rağmen zaman zaman spor haberle-
rine katkı veren Karaduman 1989 yılında sarı basın kartı sahibi oldu. 
Akciğer kanseri nedeniyle bir süğre tedavi gördü ve 31.10.1999 tari-
hinde vefat etti. Kabri Musalla mezarlığındadır.

1908 yılında Konya’nın Bozkır ilçesi Sarıoğlan nahiye-
sinde doğdu. Sıbyan mektebini bitirdikten sonra bir 
süre Islah-ı Medaris’e devam etti. 1923 yılında Babalık 
Matbaasında mürettip çırağı olarak işe başladı. Daha 
sonra Vilâyet Matbaasına geçti. 1926 yılında İstan-
bul’a giderek Yeni Ses, Milliyet gazeteleri ile Resimli 
Ay dergisinde çalıştı.

Askerlikten sonra Konya’da çeşitli kamu görevlerinde 
bulundu. 1946 yılında ise Ekekon gazetesinde baş-
mürettip olarak gazeteciliğe dönüş yaptı. Bu dönem-
de basılacak yazıların tashih etmenin yanında ağır 
ceza mahkemelerini takip edip, MA imzasıyla adliye 
haberleri yazdı. Böylece muhabirliğe de başlamış 

oldu. Ekekon’dan sonra 1955 yılına kadar Yeni Konya 
gazetesinde müteakiben de Yeni Meram, Türkiye’de 
Yarın ve Anadolu’da Hamle gibi gazetelerde günlük 
yazılar kaleme aldı. Anadolu’da Hamle’nin kapanma-
sıyla Yeni Konya’da “Olayların İçinden” adlı köşesine 
devam etti. Zaman zaman Kozanoğlu mahlasını da 
kullandı. Savti mahlasıyla da şiirler yazdı. 

1969 yılında emekli olmasına rağmen yazmaya de-
vam etti. 1987 yılından itibaren bir süre Konya Pos-
tası’nda başyazarlık yaptı. 28 Eylül 1999’dan itibaren 
Yeni Gazete’de “Çoban Armağanı” adlı köşesinden 
okurlarına seslendi. 17 Kasım 2001 tarihinde vefat etti 
ve Hacıfettah mezarlığında toprağa verildi.

Mustafa ATAMAN  

1908 - 2001

Ataman amcanın 
sınavından geçtim

Saim ELMAS

1982 yılının sonlarında üniversite öğrenimim için Konya’ya gelmiştim. İş 
bulmam da gerekiyordu. Konya Postası gazetesi iki muhabir almak için 
sınav açtı. Yaklaşık 25 kişi yazılı sınava girdik. Soru kâğıdında “adı soyadı, 
nerelisin” gibi başlıklar vardı. Ben “nerelisin” sorusuna cevap vermemiştim. 

Sınav sorusunun birinde “Köpek adamı ısırırsa haber olmaz, adam köpeği 
ısırırsa haber olur “ sözünü açıklamamız; diğerinde ise bir trafik kazasını 
haberleştirmemiz isteniyordu. Yazılı sınavı geçen 7 kişiden biride bendim. 
Mülakatı rahmetli Mustafa Ataman amca ile rahmetli İbrahim Sur abi 
yaptı. Gazetecilikle ilgili bazı sorular sorduktan sonra, Mustafa Ataman 
amca, “nerelisin” diye sordu, ben de “Hatay Dörtyol’luyum” dedim. “Bu-
raya niye yazmadın da boş bıraktın” diye sordu. Ben de “Hataylı olduğu-

mu yazsaydım yazılıda elenirdim” dedim. Bu diyaloğun üzerine Mustafa 
amca güldü, İbrahim abiye baktı ve “senden gazeteci olur” dedi.

Gazeteciliğe o zaman Durmuş Alagöz abinin sahibi, Rahmetli İbrahim 
Sur abinin Yazı İşleri Müdürü, Mustafa Ataman Amcanın köşe yazarı ol-
duğu Konya Postası gazetesinde Mustafa Gül ile birlikte muhabir olarak 
başladık. Mesleğe başladığım o yıllardan bugüne kadar beraber çalıştı-
ğım, tanıdığım tüm gazetecilere selam olsun. Hayatını kaybeden Mustafa 
Ataman, İbrahim Sur, Mehmet Gazel, Galip Yenikaynak, Rıdvan Bülbül, 
İhsan Kayseri, Orhan Samur, Ali Akgül, Şenol Demirbaş, Cevat Örnek, 
Hikmet Akkuş, Kemal Bağcı ve şu anda aklıma gelmeyen tüm gazeteci-
lerin mekânları cennet olsun. Nur içinde yatsınlar inşallah.

ANILAR
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Namık AYAS

1908 - 2001

Mevlâna soyundan Tevfik Çelebi’nin torunu Hukukçu Rüştü 
Efendi’nin oğludur. 1908 yılında dünyaya geldi ve tahsil haya-
tının ardından başöğretmen olarak eğitim camiasına muhabir, 
yazar, genel yayın yönetmeni olarak da basın camiasına yıl-
larca hizmet etti. Konyalı gazetecilerin mesleki örgütlenmesini 
sağlamak üzere 1950 yılında Konya Gazeteciler Cemiyeti’nin 
kuruluşuna öncülük etti ve ilk başkan olarak tarihe geçti.

Çalışma hayatına öğretmen olarak başlayan Ayas gazeteciliğe 
de Babalık gazetesindeki köşe yazılarıyla girdi. Sonraki yıllar-
da Resimli Zaman, Ekekon, Selçuk, Yeni Meram ve Yeni Konya 
gazetelerinde ‘Gedavet’ başlığı ile makaleler yazdı. Bir süre İleri 
gazetesini yayımladı.

İki evliliğinden 5 çocuk babası olan ve 18 Ağustos 2001 tari-
hinde İstanbul’da vefat eden Ayas Konya’ya getirilerek Üçler 
mezarlığına defnedildi.
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Selahattin Cezmi ALPAY

1928 - 2001

1928 yılında Konya’da dünyaya geldi. Gazeteciliğe ise Yeni Meram 
Gazetesi’nin kurucusu ve sahibi Ahmet Bahçıvan’ın (Takva) kızı Yur-
danur hanım ile evlendikten sonra başladı. Patronun kızıyla evli oldu-
ğu için basın bütün camiasında ‘Enişte’ lakabıyla anıldı. Yeni Meram 
Gazetesi’nde idari görevlerde bulundu, zaman zaman İstihbarat Şef-
liği yaptı. 20 Ocak 2001 tarihinde vefat etti ve Musalla mezarlığında 
toprağa verildi.

Konya’nın eniştesi: 
Selahattin Alpay

Sabit HORASAN

Deyim yerindeyse, enişte Selahattin. Yeni Meram gazetesinin büyük pat-
ronu merhum Ahmet Bahçıvan’ın büyük damadı. 

Aslen Antalya İbradı’lı. Yıllar önce Konya’ya gelip yerleşmiş ve Belediye’de 
görev yapmış. Ancak,  patron Ahmet Bahçıvan, oğlu Mustafa Bahçıvan’ın 
Ankara’da yüksek öğrenim görmesi nedeniyle Selahattin Alpay’ı Beledi-
ye’den alarak gazetenin başına getirmiş. O tarihten itibaren de yıllarca ga-
zetenin çeşitli kademelerinde görev yaptı. En baş görevi de muhasebey-
di. İşte enişte lakabı buradan gelmekte. Bazı istisnalar dışında herkes de 
ona Selahattin ağabey demez, samimi olarak “enişte” diye hitap ederdi. 

Selahattin Alpay,  çalışanlarla arkadaş gibiydi. Özellikle maaş öderken 
yaptığı el-kol hareketleri, onun samimiyetiyle özdeşleştirilerek  genç 
muhabir arkadaşları güldürürdü. Babacan bir hali de vardı. Yeni Meram 
Gazetesi’nin bodrumdaki bürosundan tutun da 1984 sonrası Mevlana 
Caddesi’ndeki  üst kat bürolarında yıllarca hizmet verdi. 

Aslında Gazetecilikle çok ilgisi yoktu ama geçmişte patronların yanlış 
uygulamaları ve aile bireylerini sarı basın kartı almaları için yazı işleri 
kadrosunda göstermeleri sonucu gazeteciliğin çeşitli katmanlarında 
(Yazı İşleri Müdürlüğü, Genel Yayın Yönetmenliği)  gibi; gazete künye-
sinde ismi geçerdi. İlerleyen yıllarda bu gelenek bozuldu ve çalışanlar 
daha çok ön plana çıkarak Konya’da sarı basın kartı alanların sayısı da 
arttı.  

Her ne kadar çalışanlarla iyi anlaşmış olsa da patronun damadı olması 
nedeniyle patroncu bir yanı da vardı. Ama çalışanlar onun bu yönünü 
saygıdan dolayı es geçer görmezden gelirler, sevgi duyarlardı. 

Selahattin Alpay (Enişte Selahattin) son yıllarında her ne kadar gazete-
den ayrı kalsa da kendisine yakın Tuncer Mengeç gibi dostları sayesin-
de hayata tutundu. Ancak, ecel onu da aramızdan aldı. Mekanı Cennet 
olsun.

ANILAR
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Faruk ŞAHİN

1952 - 2002

04.10. 1952 tarihinde Konya’da dünyaya geldi. 1972 yılında Sanat 
Okulu öğrencisiyken Nail Bülbül’ün spor müdürü olduğu Yeni Konya 
gazetesi spor servisinde muhabirliğe başladı. 

1979 yılından itibaren Türkiye’de Yarın gazetesinde sürdürdüğü spor 
muhabirliği ve yazarlığına 1991’den itibaren sırasıyla Merhaba ve Yeni 
Meram gazetelerinde devam etti. Basketbol, atletizm ve voleybol 
branşlarında millî hakem olan Şahin gazetecilik yaptığı yıllarda Konya 
Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesinde memuriyete başladığı 
için yazarlık hayatını fahri statüde devam ettirdi.

Yakalandığı mide rahatsızlığı sonucu 17 Nisan 2002’de vefat etti ve 
Hacıfettah Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Faruk Şahin 
atmaca gibi gazeteciydi

Sabit HORASAN

ANILAR

Faruk ile Yeni Konya Gazetesi’nde keşişti yolumuz. Sanat okulunda 
(Meram Endüstri Meslek Lisesi) okuduğu yıllarda, amatör maçları 
yakından takip ettiği için o dönemin Spor Müdürü Nail Bülbül tara-
fından keşfedildi.

Nail Bülbül tarafından elinden tutularak Yeni Konya’ya getirilen Faruk 
arkadaş, haftalık cüzi bir para ile  okul dışında boş kaldığı saatlerde ve 
hafta sonlarında başta futbol olmak üzere amatör branşları adeta bir 
atmaca gözü ile izlerdi.

İhsan Kayseri’den sonra Ali Oğuz Meydan’ın da gazeteden ayrılma-
sının ardından spor muhabirliğine getirilen Hasan Kayımkaya ile iyi 
bir ikili oluşturdular. Sabah öğleye kadar hazırladıkları haberler, öğle 
saatlerinde asıl işi Ticaret Borsası’ndaki görevinden gelen Spor Mü-
dürü Nail Bülbül’e sunulur ve o bir sonraki gün çıkacak gazetenin mi-
zanpajını yapar ve haberleri yerleştirirdi. Eksik olursa öğleden sonra 
Hasan ve Faruk arkadaşlar tamamlarlardı.

Faruk Şahin ile uzun yıllar birlikte çalıştık. Yeni Konya Gazetesi’nden 
ayrıldıktan sonra asıl işi Belediye Otobüs Hareket Şefliğinden arta ka-
lana zamanını spor ile doldururdu. Konya’nın Sesi ve Yeni meram ga-
zetelerinde benim yanımda oldu. Amatör branşların daimi dörtlüsü 
olan Naim Bülbül, Serap Önalan, Mustafa Güden ve Servet Arıcıoğlu 
ile birlikte uyum içerisinde görev yaptılar. 

O, amansız hastalığa yakalandığında  yanında olmaya çalıştım. Bi-
liyordum ki geri dönmeyecekti. Nitekim tedavi gördüğü Belediye 
Hastanesinde 17 Nisan 2002 tarihinde  yaşama veda etti.  Birbirimize 
‘adamım’ diye hitap ederdik. Evet, adamın, mekanın Cennet olsun.
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Erol İLDAY

1942 - 2002

1942 yılında Mustafa Kemal Paşa’da dünyaya geldi. 1966 yılında Liseyi 
bitirdikten sonra1969’da spor muhabir olarak Yeni Konya gazetesinde 
işe başladı. “Dost Acı Söyler” ve “Kalemin Yaz Dediği” adlı köşelerde 
sportif yorumlar yazdı. Sonraki yılarda bir müddet Şehir Postası gaze-
tesinde çalıştıktan sonra İstanbul’a giderek Fotospor dergisinde spor 
muhabiri olarak çalıştı. Müteakip yıllarda Günaydın gazetesinde spor 
muhabirliği, yazı işleri sayfa sekreterliği ve istihbarat şefliği gibi kade-
melerde görev yaptı. 1 Haziran 2002’de İstanbul’da vefat etti.

1924 yılında Niğde’de doğdu. İlk ve orta öğrenimi-
ni Aksaray’da, tamamladıktan sonra 1941 yılında 
Konya Lisesi’ni bitirdi. 1944 yılında İstanbul Yüksek 
İktisat ve Ticaret Okulu’ndan mezun oldu. Mıntıka 
Ticaret Müdürlüğü mümeyyizliği, İş Müfettişliği, 
İşçi Sigortalar muhasebeciliği yaptı. 

Yazarlığa 1945 yılında Babalık’ta başladı. Ekekon’da 
da yazıları yayınlandı. 3 Haziran 1949’dan itibaren 
Yeni Konya’da yazmaya başladı. 1 Ocak 1950’den 
20 Nisan 1956 tarihine kadar Yeni Konya gaze-
tesinde yazı işleri müdürü olarak çalıştı. 1 Nisan 
1952’de ise Bizim Şehir gazetesinin yazı işleri mü-

dürlüğünü üstlendi. 

1 Temmuz 1952’den itibaren 2 yıl Konya Gazeteci-
ler Cemiyeti Başkanlığı yaptı. 1954–1980 yılları ara-
sında Ankara’ya giderek Cumhuriyet gazetesinde 
görev aldı. Cumhuriyet gazetesinde görevli iken 
dahi fırsat buldukça Yeni Konya’da “Ankara’dan 
Sohbet başlıklı sütunda Başkent kulislerini yazdı. 

Cumhuriyet’ten sonra Parlamenterler Birliği yayın 
organında genel yayın sorumluluğunu üstlendi. 2 
Eylül 2002’de Ankara’da yaşamını yitirdi ve Ankara 
Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sofu TUĞRUL

1924 - 2002

1935 yılında Konya’da doğdu. Niyazi Yalçın Dikili-
taş’ın ağabeyidir. Babasının memuriyeti dolayısıyla 
ilk ve ortaokulu Malatya’da okuduktan sonra Kon-
ya Lisesi’ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve 
Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nde üç yıl askeri 
öğrenci olarak okuduktan sonra öğrenimini ta-
mamlamadan okuldan ayrılarak çalışma hayatı-
na atıldı. Emlak Kredi Bankası, Garanti Bankası ve 
Pamukbank’ta memur, şef ve müdür olarak çalıştı. 

Gazete yazılarına Malatya’da öğrenci olduğu dö-

nemde Demokrat Malatya gazetesinde başladı. 
Ailesiyle Konya’ya taşındıktan sonra Yeni Konya’da 
ilk olarak 1961’de “İşte Köylerimiz” başlıklı yazılar 
yazdı. Ancak sürekli yazmadı ve sık sık ara verdi. 
1990 yılından itibaren “Konyalıdan Mektuplar” baş-
lıklı köşede yazdı. 1993 yılında da “Bu Dünya, Bu 
insanlar”   adlı köşelerinde okurlarıyla buluştu. Gö-
revi nedeniyle Konya’da bulunduğu yıllarda Yeni 
Konya ve Yeni Meram gazetelerinde hem yazı 
hem de şiirleri yayınlandı. 8 Aralık 2002 tarihinde 
vefat etti.

Mehmet Kaya DİKİLİTAŞ

1935 - 2002
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Suat ABANAZIR

1921 - 2003

17 Aralık 1921 tarihinde Konya’da doğdu. İstanbul Üniversite-
si Hukuk Fakültesi’ni bitirdi ve 1948 yılından itibaren Konya’da 
1998 yılında kadar avukatlık yaptı. Yeşilyurt olan soyadını, 
mahkeme kararıyla Atalarının lâkabı Abanazır olarak değiştir-
di. Siyasetle iştigal edip CHP’de çeşitli kademelerde görev aldı. 
1960-1965 yılları arasında ise İl Başkanlığı yaptı. 1947–1950 yıl-
ları arasında iki defa Halkevi Başkanı seçildi. 
İlk yazısı 1936 yılında Hayri Kılavan’a ait Orta Anadolu dergi-
sinde yayınlandı. Şiirleri Necip Fazıl’ın Büyük Doğu, Mehmet 
Kaplan’ın İstanbul ve Varlık dergilerinde, küçük hikâyelerinin 
tamamıyla bazı şiirleri Çağrı dergisinde yayınlandı. 1945 yı-
lında CHP’ye yakınlığıyla bilinen Ekekon gazetesinde politika 
ve sanat içerikli başyazı, fıkra ve inceleme yazıları kaleme aldı. 
Fıkralarında “Eloğlu” mahlasını kullandı. Bu dönemde Babalık 
gazetesinde de yazdı. 1950 yılında CHP’nin seçimi kaybet-
mesi sonrası Ekekon’un kapanması üzerine partinin malı olan 
matbaada çıkarılmaya başlanan Öğüt adlı gazetede yazı işleri 
müdürlüğü yaptı. Bir süre sonra matbaa makinelerine el konu-
lunca gazeteyi Halkevi başkanlığına bıraktı. 

1948-1950 yılları arasında Babalık gazetesinin yazı işleri mü-
dürlüğünü üstlendi. 1960 yılında A. Rıdvan Bülbül’ün çıkardığı 
Sabah gazetesine başyazar olarak katıldı. Sabah döneminde, 
CHP İl Başkanlığı tarafından çıkarılan Zaman’da da Günün Ya-
zısı başlıklı köşede okurlarına seslendi. 

1965 yılından itibaren Yeni Konya gazetesinde Düşünce sütu-
nunda yazan Abanazır 29 Kasım 1968’den itibaren Günün Ya-
zısı başlıklı sütunda yazmaya başladı. 5 Mayıs 1998’da yazarlığı 
bırakarak emekli hayarı yaşamaya başladı. 22 Aralık 2003 tari-
hinde vefat etti ve Üçler Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Hasan Basri ELMAS

1955 - 2003

05.03.1955 tarihinde Konya’nın Dere Nahiyesi Camiikebir Mahalle-
sinde dünyaya geldi. Lise tahsilini tamamladıktan sonra MEDAŞ Ge-
nel Müdürlüğünde memuriyete başladı ve kurumun basın servisin-
de görev yaptı. Gazeteciliğe 1986 yılında Konya Postası gazetesinde 
fahri muhabirlik yaparak başladı, spor yorumları yazdı. Başkan Faik 
Özköksal döneminde Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonun-
ca yayınlanan Doruk adlı derginin yönetmenliğini üstlendi. 1990’lı 
yılların başında yerel televizyonculuğun gelişmesiyle SUN TV ekran-
larında program sunuculuğu yaptı. 

Çalıştığı MEDAŞ Genel Müdürlüğü bünyesindeki spor kulübü TEK 
Meramspor’da yıllarca spor yöneticiliği yaptı. Konya Gazeteciler Ce-
miyeti’nde önce fahri sonraki yıllarda asil üye olarak yer aldı.
29 Temmuz 2003 tarihinde evinde geçirdiği beyin kanaması sonu-
cu Meram Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alındı. 30 Temmuz günü 
sabaha karşı vefat etti. Cenazesi aynı gün Dere Büyük Mezarlığa def-
nedildi.

Gönüllü muhabirimizdi
Mustafa GÜDEN

Hasan Basri Elmas ile Konya Postası’nda spor servisine geçtiğim yıllarda 
tanıştık. TEK’te (Türkiye Elektrik Kurumu) memurdu ve TEK Meramspor 
kulübüyle yakından ilgileniyordu. Gazeteciliğe karşı da içinde bir arzu 
vardı.

Spor İl Müdürlüğünden haftalık spor müsabaka programını aldığımda 
görev taksimi yapar kimin hangi sahada hangi maçları izleyeceğini belir-
lerdik. Hasan Bari Elmas bila ücret her cumartesi-pazar günün sahalarda 
geçirmeye talipti; hangi sahada görev verilirse üşenmeden giderdi. Sade-
ce futbol değil, güreş, karate gibi branşlarla da yakından ilgilenirdi.

Bir sezon Konyaspor’un Beşiktaş ve Fenerbahçe deplasmanları aralıksız 
üst üste denk gelmişti. Bendeniz cumartesi günü oynanan Beşiktaş ma-
çına gidip dönmüştüm. Pazartesi günü Hasan Basri gazeteye geldi. Bir-
likte çıktık; onun arasındaydık. “Ortağım, sen çok deplasmana gidiyorsun. 
Bu hafta da üst üste geldi. Sen dinlensen de bu hafta Fenerbahçe maçına 
ben gitsem olur mu?”

İstanbul deplasmanının, hele de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi 
maçların kendisi açısından zorlayıcı olacağını söyledim ana aşırı arzuluy-
du. İstanbul’da bir gazetede akrabası çalışıyormuş. Kıramadım ama habe-
ri sahadan telefonla yazdırmasını özellikle istedim. Maç günü beni dinle-
meyen Hasan Basri, akrabasıyla birlikte Kadıköy’den Avrupa yakasındaki 
gazete binasına gidip faks geçmek istemiş. İstanbul trafiği o yıllarda şim-
diki kadar rahat değildi. Onlar saatlerce Boğaz Köprüsünde beklerken biz 
de gazetede onları bekledik. Henüz ajansa da abone değildik. Baktık ki 

sayfa gecikiyor, ben İstanbul’daki gazeteci arkadaşlardan yardım alıp ha-
beri yazdım, sayfayı bitirdik. Bu sırada Hasan Basri telefon edip, “Kardeş, 
biz gazeteye yeni geldik, hemen yazmaya başlıyorum” dedi.

Usulünce “Haberi yazdığımı ve bir yorum yazıp fakslamasını” söyledim. 
Ertesi gün gazeteye filmleri getirdi. İşi bitirince beraber çıktık. Yolda “Kar-
deş dedi, duyan okuyan da Mustafa İstanbul’a gitmiş, oh ne alâ der. Ne 
zor iş imiş meğer İstanbul deplâsmanı? Allah size kolaylık versin” gibi şey-
ler söyleyerek deplâsman zahmetini öğrendiğini ifade etti.

Gazetecilikle ilgisi yok ama merhumun başından geçen acı bir hatırası 
vardır. TEK Meramspor’da yönetici olduğu bir sezon Konyaspor ile oy-
nadıkları maçın esame listesini hazırlarken yedek oyunculardan Fevzi’yi 
yazmayı unutmuş. Kimse de bu eksiğin farkına varmadan listeyi imzala-
yıp hakeme vermişler. 3 nolu sahadaki kıran kırana geçen maçta TEK Me-
ramspor galip durumdayken merhum Fevzi oyuna girince, Konyaspor 
yedek kulübesinde o ana kadar yırtınırcasına oyuncularına talimatlar 
yağdıran Ali Niyazi İnal sessizce yerine oturdu. Maç bittikten sonra da 
“Esame listesinde olmayan oyuncunun oynatılmasına itiraz edip, kay-
bettiği maçı 3-0 hükmen kazandı.

Hasan Basri ile dostluğumuz gazete dışında da devam etti. 2003 yılında 
Terziler İşhanındaki büromdayken Muhammet Kencik telefon edip, be-
yin kanaması geçiren Hasan Basri’nin Tıp Fakültesinde olduğu bilgisini 
verdi. Gittik ama elimizden gelen bir şey yoktu. Ertesi sabah Muhammet 
bir telefon daha edip vefat haberini verdi.

ANILAR
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Mustafa ERTAŞ

1972 - 2003

01.12.1972 tarihinde Konya’nın Cihanbeyli ilçesine bağlı İnsuyu kö-
yünde  dünyaya geldi. Lise tahsilinden sonra çeşitli sektörlerde ça-
lıştıktan sonra 2000 yılında KTV televizyonunda muhabir olarak 
gazeteciliğe adım attı. Bir süre SUN TV’de çalıştıktan sonra 2001 yılı 
sonlarında, Ankara’dan bölgesel yayın yapan Anayurt gazetesi Konya 
temsilciliğini üstlendi.

Evliliğinin ilk aylarında,  05.10.2003 tarihinde akrabalarıyla çıktıkları 
Ilgın seyahatinde geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti. Cena-
zesi ertesi gün Üçler mezarlığına defnedildi.

Mustafa Ertaş’ı 
Anayurt’a temsilci yaptım

Mustafa GÜDEN

ANILAR

Konya temsilciliğini üstlendiğim Anayurt gazetesini 2000 yılında bı-
raktığım ilk günlerde bir akşam market alışverişi sırasında genç gaze-
teci Mustafa Ertaş ile karşılaştık. Rafların arasında sohbetimiz koyu-
laştı. Anayurt’a hazırladığım Konya sayfasını hayranlıkla takip ettiğini 
anlatan Ertaş’ın durumdan henüz haberi yoktu. Sözün bir yerinde 
“Anayurt’u bırakıp Büyük Hamle’yi çıkarmaya odaklandığımı” söyle-
dim. O günlerde işsizmiş; “Abi devam et, ben sana yardım ederim” 
diye ısrar etti. Tek odaklı çalışma planımı söylediğimde de “O halde 
temsilciliği bana alır mısın?” diye bir istekte bulundu. Yarın görüşmek 
üzere sözleşip ayrıldık. 

Mustafa ertesi gün Yapıcı İş Merkezindeki büroma geldi. Gazetenin 
imtiyaz sahibi merhum Naci Alan’ı telefonla arayıp Ertaş’ı temsilci 
yapması ricamı ilettim. Naci bey ayrılmamı hiç istemiyordu; “Eleman 
da bulmuşsunuz. Siz temsilciliğe devam edin o arkadaş yardımcınız 
olsun” diye ısrarını yineledi. Ben kabul etmeyince “Yarın gelsin, tanışıp 
belgesini verelim” dedi.

İki gün sonra Mustafa “İş sahibi bir gazeteci olarak” teşekkür ziyaretine 
geldi. Birkaç gün sonra da Telgrafçı Hamdi Bey Caddesinden bir büro 
kiralayıp bizi davet etti. Çok heyecanlı ve mutluydu. “Abi hangi masayı 
arzu edersen senindir” diyerek de bir jest yaptı. O günden sonra ara 
sıra yanımıza geldi, fikri mülahazalara yaptık. Hatta bazı reklam müş-
terilerine de götürdüm.

İlçe turundan döndüğüm bir akşam, televizyon ekranında Musta-
fa’nın, trafik kazası görüntüsünün üzerine bindirilmiş vesikalık bir fo-
toğrafını görünce dikkat kesildim. Ilgın yolunda kaza geçirmişler ve 
Mustafa vefat etmişti.
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Gültekin SÂMANOĞLU (Samancı)

1927 - 2003

2.11.1927 tarihinde Konya’da doğdu.  Asıl soyadı Samancı’dır. Fakat 
edebiyat tarihlerine, şiirlerinde ve kitaplarında kullandığı Sâmanoğ-
lu soyadıyla geçti. Bazı şiir ve yazılarında “Gültekin Samancı” ve “Nuri 
Fehmi Gültekin” imzalarını da kullandı. Babası nüfus memuru Fehmi 
Samancı, annesi Havva Vesile Hanımdır. Kardeşi Metin Nuri Samancı 
ise Defne dergisini yayımlamıştır.

İlköğrenimine babasının nüfus memuru olduğu Çumra ilçesindeki 
Altınçeşme İlkokulu’nda başladı. Yine babasının görevi sebebiyle son 
üç sınıfı Konya’da okudu. Ortaokulu anneannesi ve dayısının yanın-
da, İstanbul Beyoğlu Ortaokulu’nda tamamladı. 1943 yılında kaydol-
duğu Konya Kuleli Askeri Lisesi’nden 1947’de mezun oldu ardından 
1949’da Kara Harp Okulu’nu bitirdi.

1949 yılında Ankara’da Ordu Donatım Asteğmeni olarak çalışırken 21 
Temmuz 1951’de Müzeyyen Hanım’la evlendi. 1952 yılında TSK tara-
fından Almanya’da görevlendirildi. 1959’a kadar ordu donatım subayı 
olarak Ankara, İskenderun, Gaziantep ve Islahiye’de görev yaptıktan 
sonra bu tarihte kendi isteğiyle askerlik mesleğinden ayrıldı. 
Üniformayı çıkardıktan sonra aynı yıl Basın Yayın Genel Müdürlü-
ğü’nde memuriyete başladı. 1960’ta İç Basın müdürü, 1961’de Basın 
İlan Kurumu yönetim kurulu üyesi, 1967’de genel müdür yardımcısı, 
1973’te ise genel müdür oldu. 

1983’te Makedonya’da düzenlenen Struga Şiir Şöleni’nde Ümit Yaşar 
Oğuzcan ile birlikte Türkiye’yi temsil etti. 1988-96’da TRT yönetim ku-
rulu üyeliği yaptı. Hisar dergisinin (1950-57, 1964-80) kurucu ve yö-
neticileri arasında yer aldı. Türk Yurdu dergisinin (1959-60) edebiyat 
sayfasını yönetti. “Gözaydınlarla” adlı şiirinin öyküsü oyunlaştırılarak 
1995’te TRT’de gösterildi. 

Fevzi Halıcı ile birlikte Basın İlan Kurumu’nun Bayramoğlu’ndaki tatil 
köyünde “Gönül Dostları Şiir ve Musiki Toplantıları” adında toplantılar 
düzenledi. Konya Kültür ve Turizm Vakfı ile Türk Edebiyatı Vakfı’nın 
kurucularındandır.

Uzun Vuran Gölge adlı şiir kitabı ile 1983 Konya Kültür ve Turizm Vak-
fı “En İyi Kültür ve Sanat Eseri” Ödülünü, 1987’de Anadolu Basınına 
Üstün Hizmet Ödülünü, 1988’de Son Kırk Yılın En Başarılı Gazetecisi 
Ödülünü kazandı. Sâmanoğlu’nun şiirle ilgisi çocuk yaşlarda başladı. 
Dede ve ninelerinden duyduğu manzum masal ve hikâyeler onu 
edebiyata yönlendirdi. 

Sâmanoğlu’nun dergilerde yayımlanan ilk şiiri “Ebediyet Yolcusu” adı-
nı taşır ve 1947 yılında Nilüfer dergisinde Gültekin Samancı imzasıy-
la çıktı. Daha sonra Bayrak, Doğu, Güney, Bizim Yayla, Pınarbaşı, Elif, 
Türke Doğru, Hisar, Türk Yurdu, Çağrı, Türk Edebiyatı, Millî Kültür ve 
Türk Dili dergilerinde eserleri yer buldu. 

Gültekin Sâmanoğlu, 11 Nisan 2003 tarihinde İstanbul’da öldü ve Ka-
racaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ali Kemal BELVİRANLI

1923 - 2003

1923 yılında Konya’da dünyaya geldi. Babası ve Kadiri Şeyhi Ali 
Efendi’dir ve ondan aldığı derslerle on bir yaşında hafızlığını ta-
mamladı. İslâmi ilimler, Arapça ve Farsça dersleri alarak yetişti. 
1944’te Konya Lisesini, 1949’da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakül-
tesini bitirdi.

Öğrencilik yıllarında H.Sami Ramazanoğlu, Abdülaziz Bekkine, 
Kenan Rıfai, Ömer Nasuhi Bilmen, A. Şeref Güzelyazıcı, H. Basri 
Çantay gibi İslâm alimleri; İ. Mahmud Kemal İnal, Eşref Edip, 
Ebulûlâ Mardin, M. Halil İnanç, Necip Fazıl, Nureddin Topçu, 
Mahir İz, Osman Turan gibi edebiyatçı ve fikir adamları; Var-
nalı Hamdi Efendi, Gönenli Mehmed Efendi, Sadeddin Kaynak 
gibi sanat ve musiki üstadları; Hamid Aytaç, Ömer Kirazoğlu, 
Sabahattin Zaim gibi gönül dostlarıyla tanışıp sık sık görüş-
tü.1952-53 yıllarında İslâm’ın Nuru adlı aylık dergiyi çıkardı ve 
24 sayı yayınlanan bu dergide bunların pek çoğunun makalesi 
yer aldı.

1953’ten sonra Konya’da hekimlik mesleğini yürüttü. Bu yıl-
larda Tahir Büyükkörükçü, Fevzi Özçimi, Lütfi İkiz, Arif Etik 
ve Hüseyin Arı gibi isimlerle ilmî, edebî çalışmalar ve musiki 
programları tertip etti. 1961 yılında AP Konya il teşkilatını kurdu. 
Konya’da İmam Hatip Lisesi ve Yüksek İslâm Enstitüsü öğren-
cileriyle Osmanlıca ve musiki çalışmaları yaptı. Aydın Fikirler 
Kulübünü kurarak fikir ve sanat etkinlikleri düzenledi.

1967-73 yılları arasında tıp mesleğiyle ilgili olarak İngiltere’ye 
giderek Londra ve Birmingham’da kaldı. Bu dönemlerde ulus-
lararası İslâmi teşkilatların içinde aktif görevler üstlenerek pek 
çok Müslüman fikir adamıyla yakın teması oldu.

Yayınlanmış pek çok eseri mevcuttur: İslâm Prensipleri (1961, 
The Principles of Islam adıyla İngilizceye çevrilerek yayımlan-
dı), Kur’an Rehberi (Hamid Aytaç’ın eseri, yay. haz. 1965), Te-
cvid (1965), Gümüş Tül ve Alemler (Ali Ulvi Kurucu’nun tüm 
şiirleri, yay.haz, 1972), Aruz ve Ahenk, Musiki Rehberi (teorik 
bilgi ve çoğu A.Ulvi Kurucu’dan 40 beste, 1968), Cönk (Musi-
ki Rehberi’nin cep boyu, 1968), Ölümsüz Müdafaa (Mevlânâ 
Ebûl-Kelam Âzâd’dan çeviri, 1970), Osmanlıca Öğrenme Dizisi 
(4 kitap), Seyahat Rehberi (Arapça-İngilizce-Türkçe).

Özellikle “İslam Prensipleri” adlı eseri çok okunan Ali Kemal 
Belviranlı, 16 Eylül 2003 tarihinde Konya’da vefat etti ve Hacı 
Fettah Mezarlığında toprağa verildi.
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Niyazi Yalçın DİKİLİTAŞ

1944 - 2004

3 Nisan 1944 tarihinde Konya’da doğdu. İlkokulun ilk iki sınıfı-
nı, babasının memuryeti sebebiyle Malatya Fırat İlkokulunda, 
sonraki sınıfları Konya Kız Tatbikat Okulunda okudu. Karma 
Ortaokulu ve Konya Lisesi’ni bitirdi. İlk şiiri, edebiyat öğretmeni 
Kemal Or’un hazırladığı “Okullar Şiir Antolojisi-1969” isimli ki-
tapta yayımlandı.

Hediyelik tahta kaşık ve tabak üzerine Mevlâna resimleri yap-
tığı sırada Feyzi Halıcı’nın Çağrı dergisinde düzeltmenlik yapa-
rak gazeteciliğe ısındı. 1963 yılında Ali Rıdvan Bülbül’ün teklifi 
üzerine Sabah gazetesinde 125 lira maaşla gazeteciliğe başladı.

1964 yılında Yeni Meram gazetesine geçti. 1965 yılında De-
nizli’de 4. Piyade Er Eğitim Tugayı’na giderek askerlik görevini 
yaptı. Askerlik dönüşü Anadolu’da Hamle gazetesine geçti. Bu 
gazetelerde hem kendi ismiyle hem de Fahrettin Filiz ve Sevim 
Duyar müstear adlarıyla magazin ağırlıklı köşe yazıları da yazdı.
Anadolu, Işık ve Yeni Meram gazetelerinden sonra Yeni Kon-
ya’da 12 yıl süreyle “N’aber” köşesinde siyasi hiciv içeren dört-
lükler, “Estikçe” ve “Gümbürtü,” köşelerinde güncel konulara 
ilişkin yazılar yazdı. “

1997-2000 yılları arasında Yeni Gazete’de Genel Yayın Koordi-
natörlüğü, Genel Yayın Müdürlüğü gibi görevler üstlendi. Yeni 
Gazete ve 2001 yılından itibaren çalışmaya başladığı Konya 
Postası gazetelerinde “Kahvenin Hatırı” köşesinde köşe yazıları 
yazmanın yanında her iki gazetede de Cönk adını verdiği Kon-
ya kültür ekini hazırladı. Cönk’ü, ömrünün son döneminde Flaş 
Dergisi bünyesinde çıkarmaya devam etti.

KON TV, SUN TV, KTV ve KANAL1 gibi yerel televizyonlarda, 
300’ün üzerinde “Gönül Dostları” isimli programı yapımcı ve 
sunucu olarak icra etti. On binin üzerinde dörtlük ve beş yüz 
civarında şiiri vardır fakat bunlar kitap haline getirilememiştir.

Selçuklu Belediyesi tarafından yayınlanan “Sille Fotoğraf Albü-
mü” ve “Selçuklu Eserleri Fotoğraf Albümü” adlı eserlerin yayın 
koordinatörlüğünü üstlendi. 2000 yılında Meram Belediyesi 
yayın organı Meram Dergisinin 2. Sayısında “Nerede Benim 
Meram’ım?” adlı makalesi yayınlandı. Yerel Sun TV’de Sefa 
Odabaşı ile birlikte Konya kültür ve sanatına ilişkin programlar 
hazırladı. 2003 yılından itibaren Anadolu Manşet gazetesinde 
perşembe günleri verilen Kültür Sanat ekinde “Benim İnsan-
larım” adlı köşesinde Konya’ya hizmet vermiş kişiler hakkında 
biyografik anılar kaleme aldı. Aynı sıralarda Flaş dergisi genel 
yayın yönetmenliği görevini de yürüttü. Uzun süredir üstün-
de uğraştığı ve 4 cilt olmasını planladığı Konya Ansiklopedisi 
üzerinde çalışırken 19 Ekim 2004 tarihinde geçirdiği kalp krizi 
sonrası yaşamını yitirdi. 20 Ekim çarşamba günü Sultan Selim 
Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Üçler Mezarlı-
ğı’nda toprağa verildi. 
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1926 yılında Konya’nın Çumra ilçesine Karkın Kö-
yü’nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya’da ta-
mamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
sonra Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde oku-
yup 1950 yılında bu fakültenin Tarih bölümünden 
mezun oldu.  Aynı yıl Mevlâna Müzesi asistanlığı ve 
müdür yardımcılığına, kısa bir süre sonra da müze 
müdürlüğüne atandı. 14 yıl süreyle Müze Müdürü 
olarak görev yaptı. 

Gazeteciliğe hevesi lise yıllarında gelişti. İlk yazısı da 
lise öğrenci olduğu 1942 yılında Babalık gazetesinde 
yayınlandı. Aynı yıllarda gazetenin başyazı sütunun-
da da yazdı. 1945 yılından itibaren Akşehir, Akyokuş, 
Babalık, Ekekon, Özdemokrat Konya, Selçuk, Zaman, 
Yeni Meram ve Yeni Konya gazeteleriyle, Anıt, Bizim 
Yayla, Çağrı, Işık, Ney, Konya ve Türk Folklor Araştır-
maları dergilerinin de bulunduğu 80’i aşan dergi ve 
gazetede Konya tarihi, folkloru ve kültürü üzerine 
yüzlerce makalesi yayınlandı. 1946 yılında ilk şiir kita-
bı Köyün Bağrından’ı ve Nur adlı kültür-sanat-edebi-

yat dergisini yayınladı.

Kuruluşundan itibaren 1964 yılına kadar Yeni Konya 
yazı kadrosunda yer aldı. Araştırma-İnceleme yazıları 
dışındaki yazılarını “Gününe Göre” başlıklı sütununda 
okurlarına sundu.

1964 yılında Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü 
olarak Ankara’ya tayin edildi. Millî Eğitim ve Kültür 
Bakanlıklarında üst düzey görevlerde bulunduktan 
sonra 1987 yılında emekli oldu. 

Konya Maarif Tarihi; Konya Matbuat Tarihi; Mevlâna 
Şehri Konya; Konya ve Çeşme Şadırvanları; Konya 
Eski Eserleri ve Kitabeleri ve Konya Rehberi gibi bir-
çok eseri yayımlandı.

23 Ağustos 2004 pazartesi günü Ankara’da vefat etti. 
Cenazesi Konya’ya getirilerdi ve 25 Ağustos çarşam-
ba günü Sultan Selim Camii’nde kılınan cenaze na-
mazı sonrasında Üçler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Mehmet ÖNDER

1926 - 2004

1923 yılında Konya’nın Hadim ilçesine bağlı bir 
Taşkent kasabasında doğdu. 1948 yılında İstan-
bul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 
oldu ve Konya’da avukatlığa başladı. Konya Ba-
rosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardım-
cılığı yaptı. Çeşitli dönemlerde Konya Çocuk 
Esirgeme Kurumu, Konya Boks İhtisas Kulübü 
ve Konya Yükseltme Derneği, Konya Türk Hava 
Kurumu ve Konya’yı Kalkındırma Derneklerinin 
Başkanlıklarını da yürüttü. Konya Gazeteciler 
Cemiyeti’nin ilk kurucuları arasında yer aldı.

Kurulduğu dönemden itibaren Yeni Konya ga-
zetesinin yazı kadrosunda yer alıp 8 Kasım 1950 
tarihine kadar başyazıları yazdı. 1953 yılında NEY 
dergisinde yazıları yayınlandı. Zaman gazetesi-
nin CHP tarafından tekrar yayınlandığı dönem-
de gazetenin başyazılarını yazdı.

Siyasetle yakından ilgilenip CHP’de çeşitli kade-
melerde görevler aldı. 

1957 yılında CHP’den milletvekili adayı oldu ama 
seçilemedi. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra 
06.01.1961-15.10.1961 tarihleri arasında Kurucu 
Meclis’te Konya İli Temsilcisi olarak görev yaptı. 
Darbe sonrası normal siyasi hayata geçildiğinde 
ise; 10.10.1965 ve 12.10.1969 genel seçimlerinde 
CHP’den 12. ve 13. dönem Konya Milletvekili se-
çilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı.

1973 yılında TSK içindeki Kabibay Cuntası üyesi 
olmakla suçlandığı için 12 Mart döneminde bir 
süre tutuklu kaldı. Bir ara ERDEMİR yönetim ku-
rulu üyeliği de yapan Özfakih İzmir’e yerleşerek 
yaşamını burada sürdürdü. 11 Kasım 2004 tari-
hinde vefat edince de Balçova’da toprağa verildi.

Mustafa Fakih ÖZFAKİH

1923 - 2004

4 Nisan 1929 tarihinde Konya’nın Akşehir ilçesinde 
dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenim tahsilini tamam-
ladıktan sonra Zonguldak’ta Maden Mühendisliği 
yüksek tahsili gördü. Akşehir’de 19 Mayıs 1953 
tarihinde Pervasız gazetesini kurarak yayın haya-
tına kazandırdı. Gazetesinin ismiyle müsemma 

bir yayın politikası benimseyen Şener 2004 yılı 
Ekim ayında rahatsızlandığı için yaklaşık bir ay 
tedavi gördü ve 26 Kasım 2004 günü vefat etti. 
Kabri Akşehir içesindedir. Fasılasız 51 yıl gazetecilik 
mesleğini icra eden Ahmet Şener Basın Şeref Kartı 
sahibiydi. 

Ahmet ŞENER

1929 - 2004
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Hasan Hüseyin KORUCU

1955 - 2004

1955 yılında Konya’da dünyaya geldi. Gazeteciliğe genç yaşlarda Yeni 
Meram Gazetesi’nde Rıdvan Bülbül’ün yanında başladı. Bilhassa adli 
haberlerde öne çıkan Korucu sonraki yıllarda uzun süre Hürriyet Ga-
zetesi Konya Büro Şefi Mehmet Gazel ile birlikte çalıştı. Bir dönem 
otomobil ticaretiyle iştigal etse de daha sonra Türkiye’de Yarın Ga-
zetesi’nde Haber Müdürü olarak mesleğe dönüş yaptı. 1991’de Tür-
kiye’de Yarın gazetesi isim değişikliği yaparak yoluna Merhaba adıyla 
devam ederken Hasan Hüseyin Korucu’da uzun yıllar İstihbarat 
Servis Şefi olarak çalıştı. Emekli olduktan sonra kısa bir dönem Yeni 
Konya’da çalışan Korucu 10 Mart 2004 tarihinde evinde geçirdiği kalp 
krizi sonucu hayata veda etti. Kabri Üçler Mezarlığındadır.

Hasan Korucu 
haberi iyi koklardı

Murat DÖNMEZ

ANILAR

Bizim muhabirlik dönemimizde Adliye denilince akla gelen ilk isim 
Hasan Korucu idi. Ne eder nasıl yapar işi koparırdı. Bir bakarsınız (eski 
Adliye, Alaaddin Tepesinin olduğu yerde) birinci katta, bir bakarsınız 
3 katta; haberin kokusunu iyi alırdı.  Bizde zaman zaman ona takılır, 
ondan bir şeyler öğrenir hem de haber konusu bulurduk.

Bonkör biriydi. Paylaşmayı severdi. Titizliği de önemliydi. Eski Fuarın 
olduğu yerde bulunan 2 katlı Konya Gazeteciler Cemiyetinde her 
gün iş bitiminde buluşur,  vakit geçirirdik. Ne yazık ki ömrünün son 
dönemlerini sıkıntılı geçirdi. Mekanı cennet olsun...

197



Ahmet Sefa ODABAŞI

1929 - 2004

1929 yılında Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini tamamladıktan 
sonra İstanbul Hukuk Fakültesinde yükseköğrenim görmeye başladı. 
Fakat daha sonra eğitim hayatını yarıda bırakarak yedek subay rütbe-
siyle askerlik görevini ifa etti.

1958 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) Bölge Müdürlüğünde 
memuriyete başladı. 1982 yılında emekli oldu ve halıcı dükkânı aça-
rak ticari hayata atıldı. Gençlik yıllarından itibaren okumaya ve araş-
tırmaya düşkün bir insandı. Konya, Ankara ve İstanbul başta olmak 
üzere sahaflar ve eskiciler uğrak yeriydi. Buralardan çok sayıda el yaz-
ması eser, kitap ve tarihi fotoğrafı sahiplenip yok olmaktan kurtardı.

Konya türküleri ve mutfak kültürü başta olmak üzere önemli folklorik 
araştırmalara imza attı. Yeni meram, Yeni Konya ve Yeni gazete (Haki-
miyet) başta olmak üzere çok sayıda yerel gazetede araştırma yazıları 
yayımlandı. Bazı yazıları İstanbul’da yayınlanan dergilerde de yer aldı. 
1990’lı yıllarda Yalçın Dikilitaş ile birlikte SUN TV’de folklor programları 
yaptı.

Fotoğraflarla Geçmişte Konya (Konya Büyükşehir Belediyesi Yayın-
ları, İstanbul 1996), Geçmişten Günümüze Konya Kültürü (Selçuklu 
Belediyesi Kültür Müdürlüğü Yayınları No: 13, Konya 1999), Dünden 
Bugüne Konya Türküleri (Konya İl Kültür Müdürlüğü Yayınları, Kon-
ya 1999) Eskimeyen Meram (Meram Belediyesi Yayınları: 3, Konya 
2000), Konya Mutfak Kültürü (Konya Ticarete Odası Yayınları: 26, 
Konya 2001) ve Konya İmajı Mekânlar İnsanlar (Konya Ticaret Odası 
Yayınları: 2003) adlı kitapları yayımlandı.

Merkezi İstanbul’da bulunan Türk Nümizmatik Derneği ile Türkiye 
Anıtlar Derneği Konya Şubesi, Konya Kültür ve Turizm Derneği, Kon-
ya Kültür Sanat ve Fikir Adamları Derneği’nin üyesiydi. 22 Nisan 2004 
gecesi vefat etti. 23 Nisan günü Sultan Selim camiinde kılınan cenaze 
namazından sonra Musalla Mezarlığına defnedildi.

Selçuk YELLİ

1957 - 2004

30.12.1957 tarihinde Konya’nın Taşkent ilçesinde dünyaya geldi.  İlko-
kul eğitimini tamamladıktan sonra Yeni Konya gazetesinde çaycılık 
yaparak çalışmaya başladı. Gücüyener ailesinin güven ve sevgisini 
kazanan Yelli matbaa bölümünde dizgi operatörü olarak yetişti. Kısa 
bir dönem Yeni Meram’da çalışsa da yuvası bildiği Yeni Konya’ya dö-
nüş yaptı. 

1980’li yılların sonuna doğru Yeni Konya ofset teknolojisine intibak 
edince kurşun dizgi makinasına da ihtiyaç kalmadı. Bunun üzerine 
Yelli reklam biriminde istihdam edildi. Bu sırada Galip Yenikaynak yö-
netimindeki spor servisinde yardımcı muhabirlik yapıp maç yorum-
ları yazdı. 1996 yılında emekli olmasına rağmen çalışmaya devam 
etti. Yeni Konya gazetesinde yönetim değişikliğine gidilmesinden 
sonra Anadolu Manşet gazetesine geçerek bir süre Genel Müdürlük 
yaptı. 

3 çocuk babası Yelli 22.04.2004 tarihinde gece saatlerinde evinde ge-
çirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Kabri Musalla mezarlığındır.

Mehmet Lütfi HODOĞLU 

1921 - 2004

1921 yılında Konya’da dünyaya geldi. Konya Lisesi mezunlarındandır. 
Tahsilini bitirdikten sonra bir müddet Devlet Demir Yollarında çalıştı. 
Daha sonra istifa ederek ayrıldı ve İstanbul caddesinde mobilya tica-
retiyle iştigal etti. Kayınpederi Yeni Sinemanın sahibiydi ve o da sine-
macılıkla yakından ilgilendi. Yazıları muhtelif gazetelerde yayımlandı. 
1950 yılında Konya Gazeteciler Cemiyeti’nin kuruluş çalışmalarında 
Feyzi-Mehdi Halıcı kardeşlerin yanında yer aldı. 1952 yılında Mehdi 
Halıcı ile birlikte, beş ay yayımlayabildikleri Bizim Şehir adlı haftalık 
gazeteyi çıkardılar. 

Sonraki yıllarda İstanbul’a yerleşerek ticaretini ve yazı hayatını burada 
sürdürdü. Ömrünün son yıllarını Muğla’nın Fethiye İlçesinde geçirir-
di. 2004 yılında vefat etti.
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Ahmet Tufan ŞENTÜRK

1924 - 2005

12 Mayıs 1924 tarihinde Konya’nın Ermenek ilçesinde bağlı Esentepe 
köyünde dünyaya geldi. (1989’dan sonra Karaman’a bağlandı.) İlko-
kulu parasız yatılı olarak Ankara ve Ermenek’te okudu. Ortaokulu Bi-
lecik’te, liseyi İstanbul Haydarpaşa Lisesi’nde 1944’de tamamladı. Bir 
süre Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne devam etti fakat mezun 
olamadan ayrıldı.

Ankara İl Özel İdare Teşkilâtı’nda rüsum ve emlak memurluğu, emlak 
şefliği ve emlak müdürlüğü görevlerinde bulundu. Emlâk ve İstimlâk 
müdürü iken 1975 yılında emekliye ayrıldı.

Yazdığı şiirlerle tanınan Ahmet Tufan Şentürk bazı eserlerinde Battal 
Arif, Battal Gökçan, Gökçe, Ahtuşen ve Battaloğlu Ahtuşen mahlas-
larını kullandı. Atatürk’ün ölümü üzerine kaleme aldığı ilk şiiri 1938 
yılında Ankara’da Yurt gazetesinde yayımlandı. 

Şiir ve yazıları Türk Dili, Hisar, Filiz, Bahçe, Çağrı, Kemalist Ülkü, Köye 
Doğru, Çınaraltı, Varlık, Foto Magazin, İnkılapçı Gençlik gibi dergilerde 
ve Anayurt, Tasvir, Vakit, Yurt gazetelerinde yayımlandı. 
Şiirlerinden bazıları Erol Sayan, Gültekin Çeki ve Ali Kocatepe tarafın-
dan bestelendi. 

Kendisi 1950 ve 1951 yıllarında Hisar dergisinin genel sekreterliğini 
üstlendi. İLESAM üyesi olan Ahmet Tufan Şentürk, Türk kültürüne 
hizmet ve katkılarından ötürü 1994 yılında İLESAM Hizmet Şeref 
Ödülü, 2001 yılında ise Orhan Şaik Gökyay Şiir Ödülü ile taltif edildi. 
Birleşmiş Milletler Türk Derneği Folklor Araştırma Kurumu üyesi de 
olan Şentürk hakkında Yahya Akengin Torosların Öbür Yüzü adlı ese-
ri kaleme aldı. Bu eser oyun olarak TRT radyolarında oynandı. Taha 
Feyizli’nin hazırladığı Ahmet Tufan Şentürk belgeseli TRT’de yayım-
landı. BAzı şiirleri ders kitaplarında yer aldı.

İlk şiir kitabı Sarhoş Dünya 1958 yılında yayımlandı.  Daha sonra 
Mustafa Kemal (1965), Allah Versin (1969), Çakırdikeni (1971), İnsanlık 
Şarkısı (1976), Hepsinden Güzel (1986), Sevgiyle (1988), Şölen (1991), 
İnsanlık Şarkıları (1998) adlı şiir kitapları;
Gidenler-Kalanlar-Gerçekler-Yalanlar (1951), Yarası Olan Gocunsun 
(1999) adlı Düşünce ve Araştırma kitapları;
50. Sanat Yılında Ahmet Tufan Şentürk (H. Rıdvan Çongu-1997), Anı-
lar Koridorunda Sarıveliler, Armağan 1 (şiir-nesir, Mustafa Ceylan’la, 
2000), Ahmet Tufan Şentürk İçin Ne Dediler? Armağan II (Mustafa 
Ceylan’la, 2002) adlı anı kitapları ileHalk Fıkralarındaki Gerçek (1999) 
adlı derleme kitabı yayımlandı.

09.05.2005 tarihinde Ankara’daki evinde 81 yaşında vefat etti. Cena-
zesi doğduğu yer olan Esentepe’de defnedildi.
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1950 yılında Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini 
Konya’da Uluırmak İlkokulu, Devrim Ortaokulu ve 
Karatay Lisesi’nde tamamladıktan sonra Konya Sel-
çuk Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünü bitirdi. 

1966 yılında gazeteciliğe Yeni Konya’da Vur Abalıya, 
Ayna, İbrahim Sur yazıyor ve ŞİİŞŞŞT gibi köşelerin 
yanı sıra 6 Ağustos 1971’den itibaren haftalık sanat 
sayfası hazırladı. 

1977’de yeni kurulan Konya Postası’na, sonraki dö-
nemde ise Yeni Meram gazetesine geçerek Yazı İşleri 
Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1980’li yılların ba-
şında Yazı İşleri Müdürlüğünü sürdürdüğü Yeni Me-
ram gazetesi ofset baskı tekniğine geçerek şehirde bir 
ilki gerçekleştirdi. Görünen Köy adlı köşesinde şehir 
ve ülke sorunlarına dair yazılar yazdı. Yeni Meram’da 
çakışırken emekli olduktan sonra Anadolu Manşet 
gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendi.

1980’li yıllarda Milliyet gazetesi Konya temsilciliği de 

yapan Sur 1990’lı yıllarda yerel MRT televizyonunun 
kuruluş çalışmalarını üstlendi. 2 Şubat 1999’dan itiba-
ren Anadolu Günlüğü adlı bir gazete yayınladı ancak 
yayın hayatı uzun sürmedi. 2000’li yılların başında 
ise Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürlüğü’nde 
muhabir olarak çalıştı. 

1980’li yıllarda Futbol İl Temsilciliği yaptı. Bir süre 
Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı da yapan 
Sur, KGC ve TSYD Konya Şubesi’nde yönetim kurulu 
üyeliklerinde de bulundu. Ayrıca 2006 yılında kuru-
lup bir süre faaliyet gösteren Konya Basın Birliğinin 
de kurucu üyeleri arasında yer aldı.

28 Aralık 2006 Perşembe günü öğle saatlerinde ge-
çirdiği kalp krizi sonrasında getirildiği Konya Numu-
ne Hastanesi’nde yaşamını yitiren Sur’un cenazesi 
29 Aralık 2006 günü Yeni Konya gazetesi ve Konya 
Gazeteciler Cemiyeti’nde yapılan törenlerin ardın-
dan Selimiye Camii’nde kılınan cenaze namazını 
müteakiben Uluırmak Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

İbrahim SUR

1950 - 2006

İbrahim Sur’un 
kalemi güçlüydü

Ali Mennan MENNANOĞULLARI

Ben 1970’li yıllarda yayınlanan İslam’ın İlk Emri Oku mecmuasında 
çalıştıktan sonra Türkiye’de Yarın gazetesinin Yazı İşleri Müdürlüğünü 
üstlenmiştim. Her ikisi de İslami hassasiyetleri olan sağ görüşlü yayın 
organıydı. Ve ben Çaybaşı mahallesinin çocuğuydum. Orada yaşadım, 
büyüdüm. İbrahim Sur ile diğer kardeşleri Faruk ve Abdullah ile mahal-
leden çocukluk arkadaşlarıydık. Hatta İbrahim ile Eğitim Enstitüsünde 
sıra arkadaşıydık. O arkadaşlarımız içerisinde bilgili saygılı, kibar, etiğe 
düşkün bir insandı. 

Ben sağ görüşlüydüm ve görüşümle mütenasip dergi ve gazetelerde 
çalıştım. İbrahim sol görüşlüydü ve Konya’nın Sesi’nde çalışırdı. Gazete-
lerimiz eski Bolu Lokantasının orada sırt sırtaydı. Görüşlerimiz farklı olsa 
da sıkı arkadaşlardık. O dönemin kavgalı dövüşlü ortamlarda büyüdük. 
Ama iki çocukluk arkadaşı ve iki farklı görüşe sahip meslektaş olarak 
arkadaş kalmaya hep özen gösterdik. İbrahim kaleminin hakkını veren, 
mesleğine aşık, Konya’nın meselelerine hakim bir gazeteciydi. Özlemle 
anıyorum.

ANILAR

Siz Rus’musunuz?
Cengiz DÖNMEZ

Türkiye’de Yarın Gazetesi’nin Spor Servisi Şefi, aynı zamanda, Milliyet 
Gazetesi’nin de Konya Muhabiriydi…

Türkiye’de Yarın Gazetesi’nde çalışmaya başlamadan önce, İbrahim Sur 
ağabeyin yanına uğramıştım. Kendimi tanıtmış ve “Gol Kralı Murat” diye 
bir spor-romanı yazdığımı, 10-15 gün devam edebileceğini söyledim. 
Aldı, şöyle bir göz atıp inceledi, “Sonra bakayım” dedi.

Sohbet ederken, masasının üzerindeki isimlik dikkatimi çekmişti. As-
lında normal bir isimlikti ve “İbrahim SUR” yazıyordu. Fakat ben nasıl 
olduysa soy ismini tersinden okumuşum. “Abi kusura bakmazsanız 
size bir şey sorabilir miyim?” dedim.  “Tabi Cengiz bey kardeşim.” dedi. 
(Daha sonra bu gazetede 7 yıl kadar yazı işleri müdürlüğü de yaptım 
ve uzun yıllar birlikte çalıştık. İbrahim Sur’u tanımış ve birlikte çalışmış 
olmaktan çok bahtiyarım.)
İbrahim Sur, beyefendi, kibar, karıncayı bile incitmeyen, eğer zararı var-
sa sadece kendisine olan bir kişiydi. Sosyal Demokrat’tı.. İnsan sevgisiyle 
doluydu.
Pat diye sordum:
 “-Abi siz Rus musunuz?”

Sanki ortaya bomba düşmüştü..
Önce bozulduğunu hissettim ama çaktırmamaya çalıştı.. Yine kibar ve 
nazik bir şekilde, “Nerden çıkarttın be kardeşim?” dedi.
 “Masanın üzerindeki isimlikte İbrahim RUS diye yazıyor” dedim.
Sonra “Sarışın ve gözleriniz de renkli olunca” diye ilave ettim. 
“Ne Rus’u, SUR diye yazıyor” dedi.
Bu cevap üzerine hatamın farkına varmıştım. “Abi kusura bakma, bir an 
dalmışım, tersinden okumuşum, özür dilerim” dedim.
O sırada bana kızıp, kovsa yeriydi yani… Ama; kibarlığını, insan sevgisini, 
beyefendiliğini gören ve şahit olan bir kişiyim. 
Bir kahkaha attı ve “Yahu dedi, kaç yıldır benim SUR olan soy ismimin 
tersinden RUS diye okunduğu hiç aklıma gelmemişti” dedi.
Sonra, benim “Gol Kralı Murat” adlı spor tefrika yazısını gazetede sanırım 
15 gün süreyle roman gibi yayınladı. Romandaki Murat, benim karde-
şim Murat Dönmez’i temsil ediyordu. O zamanlar küçük kardeşimin 
adını romanın kahramanına vermiştim. O Gol Kralı Murat, bugün Türki-
ye Spor Yazarları Derneği Konya Şubesi’nin Başkanlık görevini yapıyor.

Zamansız aramızdan ayrılan İbrahim Sur ağabeye bu vesile ile Allahtan 
rahmet diliyorum.

ANILAR

200



İbrahim Sur 
kibar bir insandı

Erol SUNAT

ANILAR

“Mesleğine aşık insanların, mesleğine sevgi ile bağlanan insanların, 
cenazesi çalıştıkları yerden çıkar” diye bir söz vardır. İbrahim Sur, bir 
ömür verdiği mesleğini, çalıştığı Yeni Konya Gazetesinde bir daha 
geri dönmemek üzere noktaladı.

Rahmetli Sur ile basın toplantıları dışında şahsi bir tanışıklığım olama-
dı. Ancak, işlek ve tesirli bir kalemi vardı. Köşe yazarları genelde bir-
birlerinin ne yazdığı okur. Belli bir zaman sonra, bazı köşe yazarlarını 
devamlı okursunuz. Okuduğunuz satırlarda, renk vardır, ahenk vardır, 
akıcı ve tatlı bir üslup vardır. Rahmetli İbrahim Sur, onlardan biriydi. 

Onun için, Konya’nın en iyi bir kaç Yazı İşleri Müdüründen biri sözü-
nü duyanlardan biriyim. Yerel Basının en çileli günlerini ve yıllarını ya-
şamış olması, basının gerçek emektarlarından biri olması, mesleğine 
aşık olması İbrahim Sur’un en önemli meziyetleriydi. Kibar, nazik ve 
beyefendi bir insandı. 

Dost İnsan: İbrahim Sur
Sabit HORASAN

ANILAR

Karatay Lisesi’nde ilk yılımızdı. 1967-68 döneminin ikinci yarısında, 
kuzenim Ayhan sayesinde tanıştık İbrahim Sur ile. Sınıflarımız ayrı ol-
masına karşın sanki kırk yıllık dostmuş gibi kanımız kaynadı, bir daha 
bir birimizi bırakmadık dersem yanlış olmaz. 

Değişik sınıflardan oluşturduğumuz 8 kişilik grubun lideriydi. Kendi-
sine has ses tonu ve sevecenliği ile tüm arkadaşlara yaklaşımı sıcaktı, 
dostaneydi. Karatay Lisesi’nde son iki sınıfta ise dostluğumuz iyice 
arttı. O, gazete mürettibi baba ile ev hanımı bir annenin 5. Çocuğuy-
du. İlerici, yurtsever bir ailede Dünya’ya gelmenin verdiği demokrat-
lıkla davranır,  tüm grup arkadaşlarımızı kucaklardı. İki dönem boyun-
ca, her şeyi paylaştık. İbrahim ile birlikte bir diğer grup arkadaşımız 
Tahsin’in evleri sanki kendi evimiz gibi girip çıktık. 

İbrahim Sur, okul dönemlerinde de, babasının Yeni Konya Gazete-
si’nde mürettip olması ve ağabeyleri Faruk ve Abdullah Sur’un köşe 
yazarı olmaları nedeniyle gazeteye gider gelirdi. 

Lise öğreniminin bitmesinden sonra gazetede Yazı İşleri Müdürlüğü 
görevini üstlendi. Aynı zamanda, Selçuk Eğitim Enstitüsü Edebiyat 
Bölümünü kazanarak yüksek öğrenime devam etti ve terör olayla-
rının hız kazandığı en zor yıllarda eğitimine devam edip diploma aldı. 
Gazetecilik kanına işlediği için öğretmenliği düşünmeyen Sur ile 
okuldan sonra yolumuz Yeni Konya Gazetesi’nde de birleşti. Daha 
sonra Konya’nın Sesi ve Yeni Meram Gazetelerinde de birlikte görev 
yapma şansını yakaladık. 

İbrahim Sur, iyi bir gazeteci, iyi bir aile reisi ve iyi bir arkadaştı.  Kalemi 
güçlüydü. Hani derler ya, o gazeteci doğanlardandı. Ama ne yazık 
ki, Konya basınına daha çok katkılar sağlayacağı bir dönemde, er-
ken yaşta aramızdan ayrıldı. Kimseyi kırmadan, dökmeden 28 Aralık 
2006 tarihinde göçüp gitti bu Dünya’dan. Işıklar içerisinde uyusun.
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İbrahim ağabey 
bana iş teklif etmişti

Mustafa GÜDEN

Anadolu’da Bugün gazetesinin merkezi Toptan Gıdacılar Çarşısın-
daydı. Vakıflar Çarşısı’nın, şimdi banka şubesi olan zemininde ise o 
yıllarda dükkânlar vardı. O dükkânlardan biri bizim gazetenin çarşı 
bürosuydu. İbrahim Sur, Selçuk Demirel ve Ali Eroğlu’nu burada ta-
nıdım. Genel Yayın Müdürümüz Ahmet Polat’ın sıklıkla misafiri olur, 
haftada birkaç defa da kekikli sade etliekmek yaptırılırdı.

Ahmet Polat’ın hemen ardından ben de Konya Postası’na geçmiş-
tim ama o uzun süre kalmadan ayrıldı. Bir ikindi vakti şimdi Sarraflar 
Yeraltı Çarşısı olan yerde, bisikletiyle gazeteden ayrılmakta olan İbra-
him Sur ile karşılaştık. Selamlaşıp geçmiştik ki, beni çağırdığını işittim. 
Kaldırıma yanaşıp beni bekliyordu. Koşarak yanına vardım. “Güzelim, 
sen Posta’da devam ediyor musun?” diye sordu. Kısaca “Evet” dedim. 
“Peki, yarın bu vakitten önce yanıma gel de seninle bir görüşelim” 
dedi.

Benim için heyecan verici bir randevuydu. Ertesi gün dediği saatte 
Yeni Meram’ın merdivenlerinden çıkıp küçük odasına vardım. Ofset 
mizanpaj sayfasını ilk defa İbrahim ağabeyin masasında gördüm. 
“Seni tanıyorum, beğeniyordum da… Burada bizimle birlikte çalışma-
nı istiyorum” dedi. Kısaca “Şeref duyarım” diye cevap verdim.

-Posta’da kaç para maaş alıyorsun?
-25 bin lira…
-Bizim patronun (Mustafa Yalçın Bahçıvan) sana önereceği maaş 40 
bin liradır. Ben rica ederim, sana 45 bin lira verir. Yılbaşında da 55-60 

bin lira rahat alırsın. Hem teknolojimiz yeni, klişe derdimiz yok. Çekti-
ğiniz fotoğrafları rahatlıkla kullanıyoruz. Ekibimiz çok iyi…
Konya’nın ilk ofset gazetesinden teklif almaktan başka maddi boyutu 
da ayrı bir heyecanlıydı. Ethem Öyken, Erdoğan Nesimoğlu, İbrahim 
Okumamış, Kemal Soylu; ekip de çok sağlamdı. Söylemekte yarar 
var; ben o sırada henüz spor servisine geçmemiştim ve haber servi-
sinde çalışıyordum.
Ertesi gün istifa dilekçemin üzerine yazdığım haberleri koyup Yazı 
İşleri Müdürü Osman Nuri Bengi’nin masasına bıraktım. “Bu ne yaa…” 
diyerek yırtıp buruşturup çöpe attı. Oturup bir dilekçe daha yazdım 
ve “Rica ediyorum, yırtmadan imzala” dedim. Uzatmayalım; o gün en 
az 20 defa dilekçe yazdım, Osman’da 20 defa yırttı. Sayfayı bitirdikten 
sonra matbaada entertip makinasının arkasına oturup o beni vazge-
çirmeye çalışırken belki iki demlik çay bitirdik. Mürettipler üzerimize 
ışığı söndürüp gittiğinde çoktan akşam olduğunu fark edip ayrıldık.

Ertesi sabah ben yeni bir istifa hamlesi yapma niyetiyle gazeteye var-
dığımda patronumuz Durmuş Alagöz çağırıp “Aklında ne var bilmem 
ama biz seni bırakmak istemiyoruz. Belki bizden fazla maaş teklif 
eden olmuş, bu da sana cazip gelmiştir. Ama yazı işlerinden matbaa-
ya kadar herkes, (Güden’i salma) diye bana geldi. Bu kadar sevildiğin 
bir yeri terk etmen doğru olmaz” dedi. 

Biz Alagöz’le konuşurken matbaadaki arkadaşlar da camekanın ar-
dından bizi izliyordu. Böylece İbrahim Sur’un teklifi askıda kaldı, Yeni 
Meram defterini açmadan kapattım.

ANILAR

30.08.1946 tarihinde Konya’da doğdu. İlk ve orta 
öğrenimini, Konya’da Hakimiyeti Milliye İlkokulu, 
Karma Ortaokulu ve Erkek Lisesi’nde tamamladı. 

1962 yılında fıkra, bulmaca ve basından seçme-
lerin yer aldığı “Derleme” adlı köşeyi hazırlayarak 
Yeni Konya’da gazeteciliğe başladı. 1963 yılında 
da benzer içerikle “Kırkanbar” adlı köşeyi hazırla-
dı. “Kritikler,  Bir Geziden Notlar ve Güz Mektubu” 
gibi köşelerde gezi yazıları ve edebi makaleler 
yazdı. 1964 yılında “Atatürk’ün Mahalle Arkadaşı” 

ve “Hafız Ağa” adlı dizi yazılar hazırladı. 70’li yıllar-
dan itibaren gazetenin spor sayfasında çalışmaya 
başladı. 

Memuriyete Konya Belediyesi’nde başladı ve 
uzun yıllar Büyükşehir Belediyesi Basın Müşavir-
liği görevinde bulundu. Memuriyetten emekli ol-
duktan sonra bir süre yapan SUN TV’de program 
sunuculuğu yaptı. Vefat etti. 2007 yılında, doğum 
günü olan 30 Ağustos günü vefat etti ve Uluır-
mak mezarlığına defnedildi.

Abdullah SUR 

1946 - 2007
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Ali’nin kalemi 
sivri ve güçlüydü

Erol SUNAT

ANILAR

Köşe yazarlığı yapmaya başladığım ilk dönemde gazeteci kardeşi-
miz Ali Akgül ile birçok yerde yollarımız kesişti. Sivri ama güçlü bir 
kalemi vardı. Araştırmacı gazetecilik konusunda kendini iyi yetiştirmiş 
gazetecilerden biriydi. Tam bir Bozkır sevdalısıydı. Bozkır’a Belediye 
Başkanı olmayı çok arzu etmiş, ama nasip olmamıştı. Bozkır onunla 
bir sevdalısını kaybetti. Kısa bir süre yayın hayatına devam eden İleri 
gazetesinde birlikte yazmıştık. O günlerde de, kalp rahatsızlığı nük-
setmişti. Belli bir süre hastanede yatmıştı. Kesinlikle yasak denmesine 
rağmen sigarayı bırakamamıştı. “İnan ki, günde birkaç tane içiyorum 
Erol Abi...” sözleri hala kulaklarımdadır.

Ali AKGÜL

1964 - 2007

01.03.1964 tarihinde Konya’nın Bozkır ilçesine bağlı Çağlayan kasa-
basında dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Bozkır’da tamamladık-
tan sonra Konya İmam Hatip Lisesine kaydoldu. Gazeteciliğe 1981 
yılında Anadolu’da Bugün’de başladı. Daha sonra Yeni Meram ga-
zetesinde çalıştı. Birlikte çalıştıkları Mehmet Gazel’in Hürriyet Konya 
Temsilcisi olmasıyla Hürriyet Konya muhabirliğine de başladı.

Mehmet Gazel ile uzun yıllar Hürriyet Konya Bürosunda çalıştı. Ku-
rumdaki değişimle birlikte Doğan Haber Ajansı’nda da çalıştıktan 
sonra Finansal Forum ve Referans gazetelerinin Konya temsilciliğini 
üstlendi. Muhabir olarak önemli haberlere imza attı, haber ve fotoğraf 
kategorilerinde ödüller kazandı. 2000 yılında emekli oldu ancak sağ-
lık sorunlarına rağmen çalışmaya devam etti.

20 Eylül 2002’de Bozkır’ın Sesi gazetesini çıkardı fakat 9 sayı yayım-
layabildi. Selçuk Üniversitesi Basın Müşavirliğinde editörlük yaptı, 
Memleket gazetesinde köşe yazıları kaleme aldı. Kalp krizi geçirerek 
Meram Tıp Fakültesinde tedavi altına alındı ancak 11.11.2007 tarihin-
de vefat etti ve Üçler Mezarlığına defnedildi.
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Ali Akgül 
deli dolu ama vefalıydı

Murat DÖNMEZ

Ali’ye Nam-ı diğer “Cantırkırık” diye takılırdık.. Mesleğin aşık bir isimdi. Asla 
taviz vermez, yapamadığı, daha doğrusu atladığı haber olduğunda ger-
çekten üzülürdü.

Öylesine meslek ciddiyeti vardı ki; Konyaspor maçlarında yeşil beyazlılar 
gol attığında zaman zaman bizler sevinirken, o ciddiyetinden asla taviz 

vermez, daha iyi fotoğraflar çekmek için çabalardı.

Beraber Yunanistan’a gitmiştik. Orada da bi çok anılarımız oldu. Deli dolu, 
bazen agresif biriydi  ama; vefalıydı.  Son dönemlerde hem böbreklerinden 
sıkıntılıydı hem de kalp rahatsızlığı yaşıyordu. Meram Tıp Fakültesi hasta-
nesinde tedavi altında iken her gün ziyaret ederdim. Mekanı cennet olsun.

ANILAR

Ali Akgül 
her an gazeteciydi

Mustafa GÜDEN

Ali Akgül, benden evvel Anadolu’da Bugün’de başladığı meslek hayatında 
önce Yeni Meram’a oradan Hürriyet’e bir seyrüsefer yapmıştı. Muhabbet 
ortamlarında da bizim dönemdeki Anadolu’da Bugün’ün “Yetiştirici” yönü-
ne vurgu yapar, “Biz aynı mektebin çocuğuyuz” derdi.

Adliye-hastane muhabirliği yaptığım 80’li yıllarda bir gün Adliye’ye gel-
mekte gecikmiştim. Öğle tatili yaklaşmasına rağmen içerisi tıklım tıklımdı. 
Ben kapıdan girip etrafı kolaçan ederken Ali Akgül kolumdan asıldı. “Orta-
ğım, şu oturan iki kadın falcı numarasıyla işadamını dolandırmış. Polis he-
men götürecek onları. Sen fotoğrafı çek, bilgileri ben vereyim” dedi. Bu işte 
bir çapanoğlu olmalıydı, zira bir muhabir bu kadar kolay haber vermezdi. 
Fakat riske de giremezdim. Kadınların karşısına geçip netlik ayarı yaparken, 
başını şalvarın arasına indirmiş olan kadını beklemek zorunda kaldım. Fakat 
o bir hışımla ayağındaki terliği çıkarıp bana fırlatarak hücuma kalktı. Adliye 
bir anda arenaya dönmüş, kadının küfürleri yankılanıyordu.

Neyse, polis durumu kontrol etmekte gecikmedi ve saldırı başladığı nokta-
da bitti. Avukat odasının önünde ise Ali Akgül ve Hasan Korucu rahmetliler 
başta olmak üzere herkes gülme krizine girmişti. Ben varınca Ali boynuma 

sarılıp “Ortağım, ucuz haber olmaz. O terliği hepimiz yedik. Sana da haberi 
bedava kaptıramazdık” deyip notları verdi.

Yıllar sonra bir gün Konyaspor maçında özel bir fotoğraf çekip sıra dışı bir 
sayfa yapmanın telaşındaydım. Diğer foto muhabirleri kalenin çaprazında 
maç izlerken biz Ali ile karşılıklı volta atarak pozisyon arıyorduk. Bir anda 
top kaleye geldi, saliselik bir hamle ile tek kare fotoğraf çektim. Dijitalin bu 
güzelliği vardı; baktım, sayfayı kurtaracak fotoğraf olduğunu görünce ra-
hatladım. Bu sırada Ali “Çektim, golü çektim” diyerek foto muhabirlerinin 
yanına gitti. Çektiği fotoğrafı gösterip onların resmini de görmek istedi 
ama kimsede gol yoktu. Bana geldi “Ortağım bunlar maç seyretmiş; senin 
resmin nasıl bakayım” dedi. Makinaları yan yana getirip ekranı açtık. “Ooo 
dedi, senin zamanlaman daha harika olmuş.” Aydınger teknolojisi kullan-
mamıza rağmen o fotoğrafı o gün hem de renkli olarak tam sayfa kullanıp 
yanılmıyorsam bir ilke imza atmıştık.

Ben o sıralarda Hakimiyet spor servisini yönetiyor ve bir farklılık oluşturmak 
için bir günlüğüne foto muhabirliği yapmıştım. Ama Ali emekliydi ve sade-
ce gazetecilik zevkini yaşıyordu.

ANILAR
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Celâleddin KİŞMİR

1919 - 2008

1919 yılında Antalya’nın İbradı ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortao-
kulu Konya’da okuduktan sonra 1942 yılında Adana Erkek Lisesi’ni 
bitirdi. 1944 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 
Türkoloji Bölümü’ne kaydolup 1946 yılında ayrılarak askere gitti. As-
kerlik dönüşünde gazeteciliğe başladı. 

Henüz öğrenci iken 1936 yılında Ekekon gazetesine götürdüğü ilk 
yazısını Ziya Çalık;  bir öğrenciden bu kadar başarılı bir yazı beklemi-
yor olacak ki “Bu yazıyı sen yazamazsın. Bir daha öyle şeyler yapma!.” 
şeklinde reddedince 1940 yılına kadar yazmayı bıraktı. Sonraki yıllar-
da Babalık, Ekekon, Selçuk, Yeni Meram ve Yeni Konya gazetelerinde 
yazıları yayımlandı. 

1940–1950 yılları arasında Ekekon’da, 1950–1973 yılları arasında da 
Yeni Konya’da yazdı. 1952 yılında kısa bir süre Yeni Meram’da Pazar-
tesi-Perşembe başlıklı köşesinde yazıları yayınlandı. Yazılarında Kon-
ya’nın tarihi, folkloru, örf ve adetleri, sosyal yaşamı, unutulup giden 
kişileri gündeme taşıdı. Yeni Konya gazetesinde bir yıla yakın Konya 
Fıkraları adlı köşede Konya ve ilçelerinden okurların gönderdiği fıkra-
ları yayınladı. 

Gazetelerin yanında, Konya Halkevi yayın organı Konya, Ankara 
Halkevi yayın organı Ülkü, Türk Folklor Araştırmaları, Şadırvan, Hisar, 
Defne, Çağrı, Bizim Yayla, Türk Dili gibi edebiyat, kültür ve sanat der-
gilerinde de Konya ile ilgili yazıları yayınlandı. 

Ülkü dergisinin düzenlediği öykü yarışmasında Kırküçlü Çavuş adlı 
öyküsü mansiyon kazandı. Öykülerinin bir bölümünü topladığı “Pey-
nir Gemisi” adlı kitabı, 1954 yılında yayınlandı. Öykü dışında çocuklar 
için Kırk Köse Bir Köse, Akıllı Horoz, İyi Kalpli Ayşecik adlı tekerlemeli 
masallar da yazdı. Eserlerinden birisi Sadi Yaver Ataman tarafından 
müzikli oyun haline getirilip sahnelendi.

Gazetecilik hayatı dışında; 1948 yılında Sosyal Sigortalar Müdürlü-
ğü’nde memuriyete başladı. Belediye Başkanı Rüştü Özal dönemin-
de de Turizm Müdürü olarak Belediye geçti. Daha sonra Konya İl Halk 
Kütüphanesine geçti ve 1956- 1973 yılları arasında müdürlük yaptı. 
Bu dönemde merkez kütüphane dışında, çocuklar için ayrı bölümleri 
olan 16 kütüphaneyi hizmete açtı. Eve kitap götürme uygulamasıy-
la gezici kütüphaneler de Kişmir döneminde gerçekleştirildi. Hadim, 
Taşkent, Ereğli, Beyşehir, Huğlu, Seydişehir, Ermenek, Kulu, Yunak ve 
Karaman’ın iki yüze yakın köyüne iki adet gezici araçla kitap götürül-
mesini sağladı. 1962 yılında bir süre, İngiltere Kütüphaneleri’nde ve 
gezici servislerinde incelemelerde bulundu. 1979 yılında Bulgaristan 
köy kütüphanelerinde iki ay süre ile çalıştı. 1973 yılında gittiği İstan-
bul’daki görevinden 1983 yılında emekli oldu. Emekli olduktan Gala-
tasaray Lisesi Kütüphanesi’nde müdürlük görevini yürüttü.

Geçirdiği beyin kanaması sonrasında kaldırıldığı Şişli Eftal Hastane-
si’nde 4 Mayıs 2008’de vefat eden Kişmir, Konya Aydınlıkevler Fatih 
Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Musalla Mezarlığı’nda top-
rağa verildi.
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10 Nisan 1927 tarihinde Konya’da doğdu. İlk ve 
orta öğrenimini Konya’da tamamladıktan sonra 
1950’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’n-
den mezun oldu. 1958’de Fransa Caen Üniver-
sitesi’nde Osmanlı Maliye Tarihi teziyle hukuk 
doktoru unvanını aldı; Norveç Oslo Üniversite-
si’nde ise kooperatifçilik alanında eğitim gördü. 
1960 darbesinden sonra Kürtçülük suçlamasıyla 
tutuklandı ve 4,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra 
29 Ekim’de çıkarılan genel afla serbest bırakıldı.

Bir Yolculuk Anısı adlı ilk öyküsü 25 Nisan 1941’de 
Cemal Nadir’in çıkardığı çocuk dergisi Arkadaş’ta 
yayımlandı. Lise son sınıfta öğrenciyken Muam-
mer Yüzbaşıoğlu ile birlikte Konya’da Babalık Sa-
nat ve Kültür Dergisi’ni yayınladı. Ardından 1951 
yılında Lütfi Hodoğlu ile Bizim Şehir adlı haftalık 
gazeteyi çıkardı. 1987 yılında da Mehmet Köse ile 
Haftalık Görüş gazetesini yayınladı.

Öyküleri Norveç, Danimarka ve Yugoslavya’da ki 
sanat dergileriyle, Türkiye’de Cumhuriyet gazete-
sinde, İstanbul, Varlık, Çağrı ve Türk Dili dergile-
rinde yer buldu. Yeni Konya gazetesinde, yazdığı 
kültür ve sanat ağırlıklı yazıları, Paris’te Mevlâna 
Anma Törenleri, “Paris’ten Notlar, “Londra Anıları, 
Konya’da İki Amerikalı gibi gezi dizi yazılarının dı-
şında siyasi içerikli Başyazı’lar yazdı. 

1958–1960 döneminde Öz Demokrat Konya 
gazetesinde incelemeleri, Sabah gazetesinde 
de başyazıları yayınlandı. 80’li yıllarda Yeni Kon-
ya’ya dönerek sanat ve siyaset ağırlıklı yazılarına 
devam etti. 10 Ekim 1985’de Mehdi Halıcı imzalı 
yazmaya başladığı “Geniş Kapsamlı Bir Af İçin” 
başlıklı yazısı, 11 Ekim’den sonra Cemal Can im-
zasıyla devam ettirdi. Ağabeyi Feyzi Halıcı’nı çı-
kardığı Çağrı dergisini bir süre yönetti. 

1961–64 yılları arasında Konya Gazeteciler Cemi-
yeti başkanlığını yaptı. 1959–1980 yılları arasında 
Türk Dil Kurumu üyeliğinde bulundu. 1962 yılın-
da Millet Partisi, 1968’de de SDHP Konya İl Baş-
kanlıkları yaptı. 1974 yılında ikinci defa Norveç’e 
gitti ve 1983 yılına kadar Antikçağ Anadolu Tarihi 
üzerine incelemeler yaptı. 1983 yılında Konya’ya 
döndükten sonra 1988’de İzmir’e yerleşti. Varlık, 

Türk Dili, İstanbul, Çağrı, Sesler (Üsküp-Yugos-
lavya), Via Menn (Oslo-Norveç), Yaba, Berfin ve 
Bahar gibi dergilerde yazı ve öyküleri yayınlandı.

Cumhuriyet, Gündem, Yeni Meram ve Yeni Kon-
ya gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı; Özgür Bilim, 
Yeni İnsan, Sekretin, Roj, Tori, Berfin, Bahar, Pir 
Sultan Abdal, Evrensel Kültür, Welat, Halay Satan, 
Yurtsever Emekçiler, Alevi Halk Gerçeği, Behrem, 
Nefes ve Revşen dergilerinde yazıları yayımlandı.

1991 yılında İstanbul’da Kürt Enstitüsü’nün kurul-
ması çalışmalarını yürüttü. Paris’te Jean Vidal’ın 
kurduğu Bilim Komitesi üyeliğine seçildi. 1991–
1997 yılları arasında başta Almanya olmak üzere 
Avusturya, İsviçre, Hollanda, Belçika, Norveç ve 
İngiltere’de 47 konferans ve panele konuşmacı 
olarak katıldı. 1992 yılında Londra’da Avam Ka-
marası Kültür Salonu’nda İşçi Partisi’ne mensup 
milletvekillerinin katıldığı toplantıda da konuşma 
yaptı. 

Resim ve şiir alanlarında da eserleri olan Halıcı 
Cemşit Bender müstear adıyla: Kürt Mitoloji-
si-I-II, Kral Nemrut ve İbrahim Peygamber, Kürt 
Tarihi ve Uygarlığı, Kürt Mutfak Kültürü ve Kürt 
Yemekleri, Kürt Kızı Zenge(Keçe Kurd Zenge 
Kürtçe baskısı), 12 İmam ve Alevilik, Kürt Uygar-
lığında Alevilik, Korku ve Cesaret/ Kürt Tarihine 
Sataşanlar, Çatıdaki İsa, Genel Kurmay Belgele-
rinde Kürt İsyanları, Mehdi Halıcı adıyla yayınladı-
ğı eserleri: Karides Durağı; Gülen İnek; Türk Halk 
Şiirinin Altın Kitabı; Türk Hikâyeciliğinin Dünü ve 
Bugünü ve Osmanlı Devletinin Mali Teşkilatı, Sel-
çuklu’dan Günümüze Konya’da İz Bırakanlar adlı 
kitaplar yazdı. Bu eserleri kürtçü ve bölücü olarak 
değerlendirildi. 

Kendi adıyla yazdığı eserleri ise Gülen İnek, Ka-
rides Durağı, Osmanlı Maliye Tarihi, İskandi-
navya’da Turizm, Halk Şiirimizin Altın Kitabı ile 
Yeni Konya’da yayınlanan yazılarını yeni ekler 
ve açıklamalarla zenginleştirdiği Konya Sazı ve 
Türküleri, Türk Hikâyeciliği’nin Dünü ve Bugünü 
adlı kitaplardır. 7 Nisan 2008 Pazartesi günü İz-
mir’deki evinde vefat eden Halıcı, 8 Nisan günü 
de İzmir’de defnedildi.

Mehdi HALICI 

1927 - 2008
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Cahit neşe kaynağıydı
Mustafa GÜDEN

ANILAR

Konyaspor’un Gaziantepspor deplasman maçına gideceğim bir ta-
rihte gazete birlikte çalıştıklarım dışında Serap Önalan (Taştekin), Ca-
fer Eser gibi saha arkadaşlarımdan da “Antep Baklavası getirmeden 
gelme” diyenler olmuştu. Galiba o maçtan 11-12 paket baklava ile 
dönmüştüm.

Pazartesi günü sayfaları bitirip herkesin baklavasını teslim ettikten 
sonra Serap ve Cafer’i arayıp ekibi stadyumdaki kafeteryada topla-
malarını istedim. Kalabalık bir buluşma oldu. Muhabbetin bir yerinde 
Cahit Özdemir, elinde sıfır bir zoom bulunduğunu anlatınca Cafer 
“Senin makinaya uyumlu, alırsan işine yarar” dedi. Cahit’e yanımda-
ki baklava paketini gösterip “Zoomu şu paketle takas edelim” dedim, 
gülüştük. Ertesi gün Yeni Konya’da işini bitirince elinde objektifle çıkıp 
geldi. “Baklava paketlerini dağıtıp bitirdik” deyince “Sorun değil, para 
da verebilirsin” diyerek hazır cevaplılığını gösterdi.

Bulunduğu ortama neşe katan bir kardeşimizdi. Yıllar bir müddet 
sonra Hakimiyet’te çalıştı. Sonra sektördeki daralama üzerine Aksa-
ray’a yerleşip orada çalıştı ve oradan vefat haberi geldi.

Cahit ÖZDEMİR

1971 - 2010

07.04.1971 tarihinde Konya’nın Dağdere köyünde dünyaya geldi. Lise 
tahsilinden sonra 1990 yılında Yeni Konya gazetesinde muhabir ola-
rak çalışmaya başladı. Sonraki yıllarda Konya Postası ve Hakimiyet 
gazetelerinde görev yaptı. 2000’li yılların son döneminde Aksaray’a 
yerleşerek Aksaray yerel medyasında görev yaptı. 

30.08.2010 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta vefat etti. 
Cenazesi Konya’ya getirilerek Ahmet Dede Yediler Mezarlığına def-
nedildi. 
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ÇALIŞAN GAZETECiLER
GÜNÜ KUTLU OLSUN

10 OCAK

“Basın hürriyeti kalkarsa, vicdan,
eğitim, konuşma hürriyetleri de

kalkar.”

KONYA ŞUBESİ



03.03.1967 tarihinde Konya’nın Bozkır ilçesinde 
dünyaya geldi. Gazeteciliğe Lise yıllarında, anne-
sinin çalıştığı Anadolu Ajansına ziyaretleri sırasın-
da ısındı. Yeni Meram Yeni Konya gazetelerinde 
muhabir olarak çalıştıktan sonra Konya Posta-
sı’nda uzun süre görev yaptı. Konya gazetesinde 
çalıştı, televizyonculuğun yaygınlaştığı 1990’lı 
yıllarda MRT, SUN, Kanal 1, KTV televizyonlarında 
görüntülü habercilik yaptı. Kısa bir süre Emniyet 
basın bürosunda da görev yaptı. Sabah gazetesi 

Konya muhabirliği görevinde bulundu.

2000’li yıllarda Konya Gazeteciler Cemiyetinden 
istifa ederek muhalif hareket başlattı ve Anadolu 
Gazeteciler Birliği Başkanlığı yaptı. Kanal Avru-
pa Konya Temsilciliğinden sonra Kanal A Tele-
vizyonu Konya Temsilciliği görevinde bulundu. 
01.05.2011 tarihinde gece saatlerinde evinde kalp 
krizi geçirerek vefat etti. Cenazesi Üçler Mezarlı-
ğına defnedildi.

Abdullah Şenol DEMİRBAŞ 

1967 - 2011

01.01.1912 tarihinde İstanbul Eğrikapı’lı bir ailenin 
oğlu alarak dünyaya geldi. Küçük yaşlarda Türk 
Müziğine ilgi duydu, Eyüp Musiki Cemiyetinin ve 
1928 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün önünde 
konser veren Üsküdar Musiki Derneğinin en genç 
üyesidir.

Dünya çapında bir rebap virtüözüydü ve 1954 yı-
lında düzenlenen Mevlana’yı Anma Törenlerinde 
mutrip heyetinde yer alarak rebap icra etti.
Üniversiteye gitmedi ama iki yıllık bir kurs sonucu 
Bayındırlık Bakanlığı tarafından verilen diploma ile 

inşaat Mühendisi oldu. Bayındırlık Bakanlığı bün-
yesinde çeşitli illerde görev yaptıktan sonra Mev-
lana sevgisi sebebiyle Konya’ya naklini talep etti. 
1987 yılında emekli olmasına rağmen Konya’dan 
ayrılmadı.

Konya’da uzun yıllar Yen Meram gazetesinde köşe 
yazıları yazdı. Zaman zaman Konyaspor’un futbol 
maçlarına da gelip spor kritiği yazardı. 11.12.2011 
tarihinde 99 yaşındayken Şeb-i Aruz törenlerinin 
başladığı gün hayatını kaybetti ve Üçler Kabrista-
nına defnedildi.

Edip SEVİŞ

1912 - 2011

5 Aralık 1932 tarihinde Konya’da dünyaya geldi. 
Gazi Mustafa Kemal Paşa İlkokulu, Erkek Orta-
okulu ve Konya Lisesi’nde ilk ve orta öğrenimini 
tamamlayıp Ankara Hukuk Fakültesi’ne giderek 
yüksek tahsil yaptı.

Gazeteciliğe lise öğrencisi olduğu 1949 yılında 
Yeni Konya’da muhabir olarak başladı. 1951 yı-
lından itibaren “Şehrin İçinden; Sırası Geldikçe; 
Bende Konuşacağım; Günlerin Işığında¸ Haftanın 
İçinden; Günün Getirdikleri”  gibi köşelerde ma-
kaleler yazdı. Gazeteci Ali Rıdvan Bülbül ile birlikte 
BÜL-TEK imzasıyla anonim yazılar kaleme aldılar. 

27 Mayıs 1960 sonrası ‘subaylara gümrüksüz araba 
verilecek’ haberleri üzerine yazdığı yazısı sonrası 
uzunca bir süre yazılarına ara vermek zorunda 
kaldı. 1961 yılından itibaren “Sarnıçtan Bir Damla” 
adlı köşesinde yazılarına başladı ve uzunca bir 
süre devam ettirdi. Fıkraları Milliyet gazetesi tara-
fından iktibas edildi. 1965 yılında Garanti Banka-
sı’nda memurluğa başladı. Çarşı, Polatlı, Nazilli ve 
Adapazarı Şubelerinde banka müdürlükleri yaptık-
tan sonra 1975 yılında emekli oldu. Sonraki yıllarda 
2000 yılına kadar oto yedek parça ticareti yaptı. 27 
Mart 2012 tarihinde vefat etti ve Üçler Mezarlığına 
defnedildi.

Haluk TEKMEN

1932 - 2012

Şenol telsiz 
dinlemeden uyuyamazmış

Murat DÖNMEZ

Mesleğinden olsun veya olmasın, onu herkes Şekerim Şenol olarak bilir ve 
tanırdı. Kurduğu her cümlede mutlaka “şekerim” kelimesini kullanırdı. Mes-
leğine tutkulu bir isimdi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan, başbakan olmuş ve 
ilk ziyaretini Konya’ya yapmıştı. Mevlana Müzesindeki program öncesinde 
Şenol, polis telsizini dinliyordu. “Niye telsiz dinliyorsun,  başbakan geliyor. 
Ondan önemli haber var mı?” dediğimde ise, “Alışkanlık oldu.  Telsiz dinle-

meden uyuyamıyorum bile . Ninni gibi geliyor” demişti.
O dönemlerin moda şarkıcısı olan ‘Binnaz’ şarkısıyla tanınan şarkıcı Ciguli 
lakaplı şarkıcıya benzettiğimiz için biz de ona Ciguli diye takılırdık. Vefat et-
tiği günün ikindi saatlerinde görüşmüş, sabah 10.00 gibi bir randevu için 
sözleşmiştik. Gidemedik kısmet olmadı...Çünkü  o günün akşam saatlerin-
de hayatını kaybetti. Mekanı cennet olsun...

ANILAR
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Metin BİLGİLİ

1961 - 2012

05 Şubat 1961 tarihinde Konya’nın Derbent ilçesinde dünyaya geldi 
ve ilköğrenimini memleketinde yaptı. Askerlik görevini icra edip çe-
şitli sektörlerde çalıştıktan sonra 1992 yılının Ağustos ayında hizmetli 
kadrosuyla Anadolu Ajansı Konya Bürosunda işe başladı.

Keskin zekâsı ve gayretiyle kısa zamanda haberciliğe dair ayrıntıları 
da öğrenip hizmetliden ziyade ajans haberlerine önemli katkı ver-
di. 2011 yılında kanser olduğunu öğrendi. 06 Haziran 2012 tarihinde 
emekli oldu. Ayakta tedavisi devam ederken durumu ağırlaştı ve 06 
Aralık 2012’de vefat etti. Aynı gün Tekke mezarlığında ebedi istirahat-
gâhına konuldu.

Metin Bilgili 
adam gibi adamdı

Ahmet TAPU

ANILAR

Günlük konuşmada çok kullanılan tabiriyle adam gibi adam tabiri-
nin cuk oturduğu biriydi rahmetli Metin Bilgili. Anadolu Ajansında 
odacı kadrosuyla işe başlayan sonra ayrılan ve tekrar başlayan Metin 
Bilgili “köyden indim şehire” misali Derbent’ten Konya’ya gelmiş ve 
işini severek yapan iyi bir insandı. Hem arkadaşım hem odacım hem 
muhabirim olarak çalıştığım Metin Bilgili tanımaktan çok mutlu oldu-
ğum kişilerden biriydi. 

Metin Bilgili’nin Anadolu Ajansında sadece sıradan bir odacı değil 
aynı zamanda bir gazeteci hatta zamanla bir idareci gibi görev yap-
tığını söylemeden geçemeyeceğim. Davranışlarıyla başarısıyla azim 
ve kararlılığıyla tam tabiri ile tam bir dost canlısı, iyi bir sırdaş ve dert 
ortağıydı. İyilik yapmayı seven ancak sınır koymasını da bilen bir ya-
pıya sahipti. Yanlışı gördüğü zaman uyarı yapmaktan çekinmeyen 
Metin Bilgili, her ne kadar hizmetli kadrosunda olsa da kendisini yetiş-
tirmiş bir çoğundan daha başarılı bir gazeteci olmuştu. Eğitimi yeterli 
olsaydı zaten çoktan muhabirlik kadrosu alacak kapasiteye sahipti. 
Üzerinde çok emeğim olan Metin Bilgili tabiri caizise her türlü yardım 
ve desteği hak eden ve aldığının hakkını veren, değerini bilen biriydi. 
Bu dünyadan erken gitti vesselam. Allah rahmet eylesin…
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Bir kardeşi kaybetmek
Osman Vasfi DİKİLİTAŞ

1997 yılında Yeni Gazete’nin yayın hayatına başlaması için ön hazırlıklar 
yapıyorduk. O dönem Tekstil Pazarı’nda bir yer kiralandı, bilgisayarlar 
geldi, programlar kuruldu ve personel şekillenmeye başladı. Her gün 
öğle arası o civarda bulunan bir cafeye giderek bir şeyler atıştırıyorduk. 
Sürekli aynı yere gidince bir gün cafenin sahibi bizimle tanışma ihtiyacı 
duyup, nerede çalıştığımızı sordu. Biz de yeni bir gazetenin yayın haya-
tına başlayacağını ve orada çalıştığımızı söyledik. Cafenin sahibi bunu 
duyunca, Çevre Mühendisi bir akrabalarının olduğunu ve iş aradığını 
söyleyince görüşmek için gazeteye davet ettik. Bir gün sonra rahmetli 
Ayşe Bağrıaçık geldi. Gazetecilik konusunda tecrübesinin olmadığını 
belirterek çalışmak istediğini söyledi. Bizler de olumlu karşıladık ve ga-
zetede işe başladı. Rahmetli Ayşe kardeşimiz ile tanışmamız ve basın 
hayatına başlaması bu şekilde oldu. 
Gazete yayına başladı, ben o yılın sonunda askere gittim ve Ayşe Kon-

ya’da ilk bayan yazı işleri müdürü olarak görevlendirildi. Askerden dön-
dükten sonra uzun süre birlikte aynı odada çalıştık. Kendisi ailemizin bir 
parçası gibiydi adeta. Bir gün yaptığı bir haberden dolayı bir vatandaş 
geldi ve “Bu haberi kim yaptı?” diye sordu. Ayşe biraz tedirgin olunca 
“Ben yaptım” dedim ve vatandaş ile uzun süre görüşerek işi tatlıya bağ-
ladım. 

Aradan yıllar geçtikten sonra kendisinin vefat haberini aldım. Cenazesi 
Konya dışından uçakla geliyordu. Hakimiyet Gazetesi’nin sahibi Yusuf 
Gürbüz ile birlikte Konya Havaalanı’na giderek Ayşe’nin cenazesini 
uçaktan alıp cenaze aracına yerleştirdik. İnanın kardeşim gibi sevdiğim 
bir insanın genç yaşta hayatını kaybetmesi ve cenazesini taşımak beni 
çok üzmüştü. Ayşe Bağrıaçık kalbinde zerre kötülük taşımayan, iyini-
yetli bir insandı. Mekânı Cennet olsun.

ANILAR

Nuran Ayşe BAĞRIAÇIK

1975 - 2012

03.05.1975 tarihinde Konya’nın Taşkent ilçesine bağlı Şıhlar köyünde 
dünyaya geldi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni bitirerek Çevre 
Mühendisi oldu. Fakat hiç mühendislik yapmadı. 1997 yılında, sonraki 
dönemde adı Hakimiyet olarak değiştirilen Yeni gazete de muhabir 
olarak işe başladı. Mesleğe başlamasına vesile olan Yazı İşleri Müdürü 
Osman Vasfi Dikilitaş’ın askere gitmesiyle onun görevini devraldı.

Selçuk Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler biriminde bir müddet ça-
lıştıktan sonra 2000’li yılların ortalarında girdiği memuriyet sınavını 
kazandı ve Karaman Adliyesine katip olarak atandı.

2011 yılı sonlarında hastalandı. İstanbul’da kanser teşhisi konulunca, 
Milliyet gazetesinin Almanya bürosunda görevli ağabeyi Münir Bağ-
rıaçık tarafından tedavi amacıyla Almanya’ya götürüldü. Ancak ya-
kalandığı amansız hastalıktan kurutulamadı ve 6 Şubat 2012’de vefat 
etti. Vasiyeti üzerine, memuriyet yaptığı Karaman’a getirilen cenazesi 
Yeşil Camide kılınan cenaze namazından sonra Merkez Mezarlığına 
defnedildi.
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Ali İhsan VATANKURTAR

1934 - 2012

06.10.1934 tarihinde Konya’nın Kalenderhane mahallesinde doğdu. 
İlkokulu bitirdikten sonra Babalık Gazetesi’nin matbaasında, gazete 
kapanıncaya kadar çalıştı. 16 yaşında bisiklet sporuna ilgi duydu ve 
1950’li yıllarda beş sene profesyonel bisiklet sporu yaptı.

Askerlik dönüşünde tahsiline devam etmeye karar verip Hacı İsa 
Ruhi Efendi’den (Bolay) Arapça, Bozkırlı Mustafa Efendi’den (Parlak-
türk) fıkıh okudu. Daha sonra 1960 askeri darbesine kadar Şam’da 
Nazım Kıbrısî’nin yanında kalıp dersler aldı. Manevî olarak da Şeyh 
Abdullah Dağıstanî’den feyz aldı. Türkiye’ye döndükten sonra evlenip 
muhtelif yerlerde vaizlik yaptı.

1970’li yılların son döneminde İslamî Değerleri Tanıtma Derneği’ni 
kurarak sosyal faaliyetlerde önemli aktivitelerde bulundu, bu sırada 
fahrî vaizliğe devam etti. 1980 askeri darbesinin acı tecrübelerini ya-
şadı, hapse girdi. Hapisten çıktıktan hemen sonra Mehmet Emin Ço-
rum’la birlikte Konya’nın Sesi gazetesini satın aldılar. Kısa bir çalışma 
döneminden sonra da sonra Çorum’la olan ortaklıklarını bitirip ga-
zetenin ismini Anadolu’da Bugün şeklinde değiştirdi. Anadolu’da Bu-
gün’ü Özkaymak grubuna satınca gazetecilik hayatını da sonlandırdı. 

Anadolu’da Bugün maddi ve teknik imkânsızlıklara ilave olarak sı-
kıyönetim idaresine rağmen Konya’nın çok satılan gazetelerinden 
biri olmuştu. 12 Eylül döneminde Vatankurtar’ın gazetede yayımla-
nan haberler sebebiyle bir ay içerisinde 18 defa 2. Ordu Sıkıyönetim 
Merkezi’ne ifade vermeye çağırılması rekor kabul edilmektedir. Bir 
defasında sorgulama yapan albay, “Neden böyle haberler ve yazılar 
yazıyorsunuz, herkes nasıl yapıyorsa siz de öyle çalışın” diye çıkışınca 
Ali İhsan Vatankurtar cevaben aynı tavırla “Bunları yazmayacaksam, 
suya sabuna dokunmadan gazetecilik yapılmaz. Bırakır bakkallık ya-
parım” deyip iki buçuk yıllık gazetecilik hayatını bu badirelerin ardın-
dan noktalamıştır. 

Vatankurtar 1988 yılında İstanbul’a yerleşip kalan ömrünü okumakla 
ve çeşitli aylık dergilere makale yazmakla geçirdi. Fakat kendi adı yer 
alan hiçbir neşriyatı kişisel arşivinde tutmadığı için ailesine böyle bir 
arşiv bırakmadı. 21.07. 2012 tarihinde kalp yetmezliğinden vefat etti ve 
cenazesi Konya’ya getirilerek yakın çevresi tarafından Musalla Mezar-
lığı’na defnedildi. Vasiyeti gereği vefatı duyurulmadı.

Özel kütüphanesinde bulunan kitaplar vefatından sonra Konya Yaz-
ma Eserler Bölge Müdürlüğü, Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi ve 
benzeri vakıf kütüphanelerine bağışlandı.
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Rasim Kasım KARADUMAN

1927 - 2012

15.02.1927 tarihinde Konya’nın Hadim ilçesine bağlı Kongul köyünde 
dünyaya geldi. Eğitim hayatını müteakiben Konya Ticaret Borsasın-
da memuriyete başladı. Futbola olan sevdası onu spor gazeteciliğine 
yönlendirdi. Anadolu’da Hamle gazetesinde spor haberleri yazdı, say-
fa hazırladı. Fahri olarak sürdürdüğü gazeteciliği, meslekteki teknolo-
jik gelişmelerin ardından bırakarak emeklilik hayatı yaşadı. 25.09.2012 
tarihinde vefat edince cenazesi Uluırmak mezarlığına defnedildi.

Köşemin ismini 
Mehmet Vural vermişti

Mustafa GÜDEN

1980’li yıllarda Konya Postası Modern Vakıflar Çarşısının alt katındaydı. Yeni 
Meram’ın spor yazarı Mehmet Vural ve Maliye’den arkadaşı Mustafa Çelebi 
bir gün Şenyurt Özbay’ı ziyarete geldiler; kendileriyle o gün şahsen tanıştık. 
Vural bana “Kardeş, senin çok güzel yazıların var da köşenin neden adı yok? 
diye sordu. “İsmim köşemin de adı olsa olmaz mı?” diye takıldım. Umur-
samayıp “Dur senin köşeye isim bulalım” dedi. Bir saatten fazla zamanda 
onlarca isim zikredildi. En son Vural gazetedeki son yazımı bir kez daha 
okurken “Buldum, senin mikroskobik bir yaklaşımın var, köşenin adı da 
Mikroskop olsun” dedi. Öylece benim köşenin ismini Mehmet Vural ver-
miş oldu.

Bir zaman sonra ben Merhaba’ya transfer olunca birkaç defa ziyaretimize 
geldi ama yazma şansı olmadı. Yeni Gazete ve Şampiyon döneminde ya-
nımızda beliren ilk isimlerden biri oldu. Maraton Gazetesini kurduğumda 
koşarak geldi ama bizim nefesimiz kalmamıştı. Son olarak 2000’li yıllarda 
Hakimiyet’te yeni bir atılım içerisinde olduğumuz sırada “Duydum ki bura-
daymışsın, ihtiyacın varsa diye çıktım geldim” dedi. 7-8 kişilik spor servisinin 

en yaşlı fakat en heyecanlı ve yüksek tempolu elemanıydı. “Müdürüm; se-
nin sistemde çalışmak istiyorum” dediğinde “Terk etmeyeceğine söz ver, 
sistemi kuralım” dedim. “Mezara kadar” karşılığını verdi. Ve öyle bir sistem 
kurduk ki spor camiasındaki bütün haberler Mehmet Vural’a akar oldu. 

Memuriyetten geldi, emeklilik çağında spor muhabiri, bütün ekibin dağıldı-
ğı sırada da spor müdürü oldu. Bir gün “İz bırakacak bir proje ver, yapayım” 
dediğinde “Yaşayan Efsaneler adıyla bir dizi başlatmasını” önerdim. 200’e 
yakın spor adamıyla röportajlar yaptı. Hatta üşenmedi İstanbul, Ankara, 
Mersin ve Adana gibi şehirlere gidip buralarda yaşayan Konyalıları da bul-
du, söyleşip geldi. Böylece Konya basın tarihinin en uzun süreli spor röpor-
taj dizisini gerçekleştirmiş oldu.

Başlarken verdiği sözüne sadık kaldı; bizim kendisine sağladığımız imkân-
lardan çok daha fazlası vaad edilen iş teklifleri almasına rağmen bizden 
kopmadı. Bir de sigaradan kopamadı ve belki de o tiryakilik kalp krizinin 
tetikçisi oldu; erken sayılacak yaşta aramızdan ayrıldı.

ANILAR

1954 yılında Konya’da doğdu. Lise tahsilinin ardından 
Maliyede memuriyet hayatına başladı. Çocukluk 
yıllarından itibaren spora aşırı ilgi duydu ve bu ilgi 
sayesinde memuriyetinin yanında gazetelerde spor 
yorumları yazdı. 1980’li yıllarda Yeni Meram, 1990’lı 
yıllarda Konya Postası, Yeni Gazete, Şampiyon ve 
2000 yılında Maraton gazetesinde yazdı.

Memurluktan emekli olduktan sonra çok sevdiği ga-
zeteciliğe daha çok zaman ayırdı. Hakimiyet gazete-

sinde 2004 yılında spor muhabirliğine başladı. Konya 
sporuna hizmet edenlerin tanıtıldığı “Yaşayan Efsa-
neler” başlıklı yazı dizisi yaklaşık 150 bölüm devam 
etti.2009 yılında Spor Müdürü oldu. Aynı tarihlerde 
kurumun kardeş gazetesi Konya’nın Sesi’nin de spor 
servis sorumluluğunu üstlendi. 

24 Mart 2013 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu 59 
yaşında vefat etti. Cenazesi aynı gün Üçler mezarlı-
ğına defnedildi.

Mehmet VURAL

1954 - 2013
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Hüseyin KÖROĞLU

1922 - 2013

Hüseyin Köroğlu Karatay ilçesi Kuzgunkavak Mahallesinde 15 
Şubat 1922 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Ladiklidir.  İsmetpaşa 
İlkokulu, Karma Ortaokulu, Konya Lisesi Fen Kolu’ndan mezun 
oldu. İstanbul Fen Fakültesi ile Yüksek Öğretmen Okulu Matema-
tik ve Fizik Bölümünü bitirdikten sonra 1945 yılında Balıkesir’de 
öğretmenliğe başladı. 1946 yılında Cebir Uygulama Kitabını ya-
yımladı. 1950 yılında Konya Lisesi’ne Matematik öğretmeni olarak 
tayin edildi. 1951 yılında Milli Eğitim Bakanlığınca takdirname ile 
ödüllendirildikten sonra aynı yıl Selçuk Eğitim Enstitüsü fizik öğ-
retmenliği yaptı. Meram Yeni Yol üzerindeki enstitü binasının 50 
bin metrekarelik arazisini ağaçlandırmak üzere ağaç bayramı dü-
zenledi. Enstitünün kurucu müdürü oldu ve fizik, kimya, biyoloji 
laboratuvarlarını hizmete açtı.

1950 yılından itibaren Yeni Konya’da Fikirler, Eğitimci Gözüyle ve 
Görüş Açısı adlı köşelerde tarih, şehircilik, mimarlık, sanat ve kültür 
üzerine yazıları yayınlandı. 1959 yılında Öz Demokrat Konya’da 
yazdı. 

Eğitim kitapları eksikliğini gidermek üzere Fen Yayınevi’ni kurdu 
ve Mekanik Kitabı’nı yayımladı. Bu kitabı bütün enstitülerde ders 
kitabı olarak okutuldu. 1958 yılında evsiz kişiler için yapı koope-
ratifi kurdu. 1954 yılında Konya’da ilk Çamaşır Makinasını üretip 
Hükümet Meydanında uygulamalı olarak halka sundu. 

1970 yılında Ankara Üniversitesi Fizik Öğretim Görevlisi oldu. 
Konya Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’nde fizik dersleri verdi. 
1975 yılında emekli oldu. 

Konya Lisesi Tarihi’ni yazdı. 5 ciltlik Türk Edebiyatı Tarihi kitabı ile 
Konya ve Anadolu Medreseleri kitaplarını kültür hayatımıza ka-
zandırdı. 2008 yılında Karatay ilçesine Sevim-Hüseyin Köroğlu 
İlköğretim Okulu’nu yaptırarak eğitime armağan etti. 3 Mart 2013 
tarihinde vefat etti. Cenazesi Musalla Mezarlığı’na defnedildi.
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O bir İstanbul beyefendisiydi
Sabit HORASAN

Orhan Berk centilmendi, tam bir spor sevdalısıydı.  Dahası, futbol hasta-
sıydı. Gençlik yıllarında Konya’da ve daha sonda Üniversite eğitimi nede-
niyle gittiği Ankara’da, dönüşte de yine Konya’da çeşitli takımlarda ama-
törce futbol oynamış ve bu sevdasını 70 yaşlarına kadar devam ettirmişti. 

Gazetecilik kadar, iyi bir muhasebeciydi. Kökeni, Meramlı  tanınmış bir ai-
leye dayanıyordu. Sevilen bir insandı. Gazeteciliği daha çok köşe yazarlığı 
ile geçti. Gençlik yılları dışında aktif muhabirlik yaptığı söylenemez. 

Tüm branşlarda maçları titizlikle izler, toplantılara katılır ve daktilonun ba-
şına oturup yazısını yazar ve zaman hoş sohbetle nasıl geçer anlamazdı-
nız. Özellikle, masa başındaki sohbetlerine doyum olmazdı. İstanbul be-
yefendisi dedim ya, o midesine dokunmaması için üzümün kabuğunu 
bile bıçakla soyar öyle yerdi. Balığı en ince noktasına kadar en iyi şekilde 
o temizlerdi.

Paylaşımcıydı, yemesini içmesini bilirdi. Türk Sanat Müziği tutkunuydu. 

Orhan ağabey (Berk) ile  bizim Yeni Konya’da çalıştığımız yıllarda uzaktan 
tanışırdık. Ancak, 1976 yılı Mayıs ayından itibaren Konya’nın Sesi Gaze-
tesi’nde yolumuz kesişti. Ben Spor Müdürü, o muhasebeci olarak görev 
yapıyorduk gazete de. Konya’nın Sesi Gazetesi’nin 5 yılın sonunda sa-
tılmasının ardından birlikteliğimiz Yeni Meram Gazetesi’nde devam etti.  
Orhan Berk ile gazetenin sahibi Mustafa Yalçın Bahçıvan, çocukluk arka-
daşıydı. Öğrenim yılları birlikte geçmiş, iyi dostlardı. 

Orhan Berk ile Türkiye Spor Yazarları Derneği Konya Şubesi çatısı altında 
da uzun yıllar yönetici ve başkan olarak görev yaptık. Bu görev süremiz 
hep uyum içerisinde geçti. Onun o amansız hastalığa yakalanması ve 
kısa süre sonra da aramızdan ayrılmasına değin birlikteliğimiz sürdü.

Aslında, yaşamı boyunca ölümden hiç bahsetmeyen Orhan ağabeyin 
vefatı, şairin dediği gibi “her ölüm erken ölüm” sözleriyle de bağdaştırı-
labilir. Keşke daha uzun yıllar daha aramızda olabilseydi. Mekanı Cennet 
olsun. 

ANILAR

28.05.1939 tarihinde Konya’da dünyaya geldi. İlk 
ve ortaöğrenimini Konya’da Kız Tatbikat İlkokulu 
ve Ticaret Lisesi’nde bitirdi. İstanbul Yüksek Ticaret 
Okulu’nda başladığı yükseköğrenimini ise nakil yo-
luyla geçtiği Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akade-
misi İşletme Bölümü’nde 1961 yılında tamamladı. 

Gazeteciliğe üniversite öğrencisi olduğu 1958 yı-
lında Ankara’da Ulus gazetesinde muhabirlik ola-
rak başladı. Tuzla Piyade Okulu ve Ankara Muhafız 
Alayı’nda askerlik görevini tamamladıktan sonra bir 
süre Ereğli Demir Çelik İşletmesi’nde çalıştı. Daha 
sonra Ankara’ya dönüp bir ilâç firmasında görev 
aldı. Başkentte ticaret yaptığı sırada Konya gazete-
lerinin Birleşik yayın yapma kararı alan Konya ga-
zetelerinden gelen teklif üzerine Konya’ya gelerek 
birleşik Yeni Konya’da müessese müdürlüğü gö-
revini üstlendi. Gazetelerin müstakil yayın yapma 
kararı almasından sonra da Yeni Konya’da kalarak 
yazı işleri müdürlüğü yaptı. 

1970 yılında Yeni Konya’dan ayrıldıktan sonra Tür-
kiye’de Yarın, Konya’nın Sesi, Konya Postası ve Yeni 
Meram gazetelerinde çalıştı. 1991 yılında özel rad-
yoların kurulmaya başlamasıyla bu sahada faaliye-

te gösteri Konya’nın Sesi’yle radyo yayıncılığı yaptı. 
Bir dönem, Mehmet Gazel ile birlikte bir reklâm şir-
keti de işlettiler. 7. Gün adını verdiği gazeteyi daha 
sonra aylık dergi olarak sürdürdü. 

Radyo istasyonlarının çoğalması üzerine bu sa-
hadaki faaliyetine bir müddet ara verse de sonraki 
yıllarda yayına devam etti. Özel televizyonculuk 
döneminin ilk Gün TV adlı bir televizyonu da yayın 
hayatına kazandırdı ve iki yıllık bir yayın hayatından 
sonra radyo ve televizyonu başka bir gruba devre-
derek bu sahadan çekildi. 

Uzun yıllar Yeni Meram gazetesinde spor yazarlığı 
yapan Berk 1966–69 yılları arasında Konya Gazete-
ciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeliği, Türkiye Spor 
Yazarları Derneği Konya Şubesi’nin açıldığı 1998 
yılından itibaren de Başkan ve Başkan Yardımcılığı 
görevlerinde bulundu.

Konya Gazeteciler Cemiyeti tarafından Meslek-
te 50 Yıl Onur Ödülü verilen Orhan Berk ömrü-
nün son yıllarında kanser hastalığına tutuldu ve 
27.07.2014 tahinde vefat etti. Cenazesi Musalla Me-
zarlığına defnedildi.

Orhan BERK

1939 - 2014

Orhan Berk 
tam bir beyefendi idi

Murat DÖNMEZ

Ben bugün Türkiye Spor Yazarları Derneği Konya Şube Başkanı isem Or-
han Berk’e borçluyum. Üye olmamı o istemiş, onun başkanlık döneminde 
üye olmuştum.

Kibar, nazik beyefendi bir kişiliği vardı. Yemek yerken ve de yan yana isek, 
onu izlerdim. Çünkü öyle bir yemek yeme şekli vardı ki; hayran kalmamak 

elde değildi. Bir kuşbaşı eti 3’e 4’e böler dakikalarca çiğnerdi. Yemek yemek-
ten büyük keyif alırdı.

İstanbul ve Antalya’daki TSYD toplantılarının birçoğuna beraber katıldık. Bir 
kış günü Antalya’dan dönerken kendi kullandığı araçta bayağı heyecanlı 
dakikalar yaşamıştık. Mekanı cennet olsun..

ANILAR
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Erol TOKAY

1957 - 2014

10.10.1957 tarihinde Cihanbeyli İlçesine bağlı Karabağ köyünde 
dünyaya gelen Erol Tokay gazeteciliğe Mehmet Gazel’in teşvi-
kiyle Hürriyet gazetesi Konya bürosunda muhabir olarak başladı. 
Aynı zamanda Karayolları 3. Bölge Müdürlüğünde işçi statüsünde 
kadrolu olarak çalışan Tokay uzun yıllar kurumun basın bürosu 
işleri yürüttü. 

Hürriyet Haber Ajansı Konya bürosunda yıllarca kaşeli muhabirlik 
yapan 3 çocuk babası Erol Tokay 14 Ağustos 2014 tarihinde evin-
de rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybet-
ti. Cenazesi Musalla mezarlığında toprağa verildi.

İsmail ÇELİK

1946 - 2014

10.01.1946 tarihinde Konya’nın Akören İlçesine bağlı Orhaniye 
köyünde  dünyaya geldi. Erbil Koru Lisesinden mezun olduktan 
sonra Konya’nın Sesi gazetesinde spor muhabirliğine başladı. 
Daha sonra imkân oluşunca Konya Müzeler Müdürlüğünde me-
muriyete başladı, uzun yıllar Mevlana Müzesi bekçiliği yaptı. Fakat 
gazetecilikle ilgisini kesmeyip hafta sonları spor müsabakalarını 
takip ederek fahri muhabirlik yaptı.

Futbol Antrenörlüğü diploması alarak Akviran Kültürspor ve Sel-
çukspor takımlarını çalıştırdı. Çeşitli dönemlerde Yeni meram, 
Konya Postası ve 1980-90 yılları arasında yayınlanan Anadolu’da 
Bugün de fahri muhabir olarak spor haberleri ve köşe yazıları yaz-
dı, haftalık spor panoramaları düzenledi.

1996 yılında memuriyetten emekli olduktan sonra münzevi bir 
hayat yaşadı. 2010 yılında böbrek nakli oldu ve sonraki yılları has-
talıklarla devam etti. 18.01.2014 tarihinde tedavi gördüğü hastane-
de vefat etti. Cenazesi ertesi gün Uluırmak Mezarlığına defnedildi.
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08.12.1926 tarihinde Karaman’da doğdu. Babası Ka-
ramanlı din âlimi Yahya Bey, annesi Adviye Hanım’dır. 
Çocukluk yılları Karaman ve Konya’da geçti. İlk şiirini, 
ilkokul üçüncü sınıfta Yerli Malı Haftası münasebe-
tiyle yazdı. Babası 1936’da vefat edince dört kardeşin 
en büyüğü olması sebebiyle ailenin sorumluluğunu 
üzerine aldı. 

II. Dünya Savaşı nedeniyle Konya’ya taşınan Kuleli 
Askerî Lisesine girip eğitimini 1946 yılında tamam-
ladı. Ardından Ankara’da Kara Harp Okulu’na devam 
edip 1949 yılında piyade subayı olarak mezun oldu. 

Çankırı’dan sonra Erzurum’da görev yaptı. 1953 yı-
lında Ankara Askerî Ekmek Fabrikası İnzibat ve Ta-
kım Komutanlığı’na atandı. Görevi sırasında Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili 
ve Edebiyatı’na kayıt yaptırdı ve 1957 yılında mezun 
oldu. 

1960 yılında Deniz Ordusu’na edebiyat öğretmeni 
olarak atandı. İstanbul Beylerbeyi’ndeki Deniz Astsu-
bay Hazırlama Okulunda ve Heybeliada’daki Deniz 
Lisesi’nde görev yaptı. 1974’te kıdemli albaylıktan 
emekli oldu.

Emekliliğinde yazları Heybeliada’da, kışları Eren-
köy’de öğretmenlik yaptı. Marmara Koleji, İstanbul 
Atatürk Kız Lisesi, Alman Lisesi gibi pek çok okulda 
çalıştı. 1991 yılında öğretmenliği bırakarak günlerini 

şiir yazarak geçirdi.

İlk olarak Behçet Kemal Çağlar’ın evindeki toplantı-
da okuduğu “Hancı” şiiri 1949’da Şadırvan dergisinde 
yayımlanınca Bekir Sıtkı Erdoğan’ın afı edebiyat çev-
relerince duyulur. 

Daha sonra Çınaraltı, Hisar, Türk Edebiyatı, Erciyes, 
Şadırvan, İstanbul, Türk Yurdu, Kubbealtı Akademi 
Mecmuası, Millî Kültür gibi pek çok dergide şiirleri 
yayımlandı. Hancı, Eminem, Sen Karşıma Her Özle-
diğim Anda Çıkarsın, Yaz Mevsimidir, Aşka Heveslen-
di Bu Gönlüm” gibi şiirleri Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça, 
Dr. Selahattin İçli, Münir Nurettin Selçuk, Amir Ateş, 
Erol Sayan tarafından bestelendi. Harp Okulu Marşı’nı 
1965’de ve 50. Yıl Marşı’nı1973’de yazdı, bu eserleriyle 
ödül kazandı. 2000 yılında Fırat Üniversitesi tarafın-
dan kendisine fahri doktorluk unvanı verildi. İLESAM 
üyesidir.

Bir Yağmur Başladı (1949), Yalan Dünya (1958) ve 
v Dostlar Başına (1965) adlı şiir kitapları yayımlan-
dı. Sabır Sarmaşıkları (rubailer), Gönüller Kavşağı ve 
Kaybolmayan İzler (Elif Divanı) adlı şiir dosyalarını ise 
yayınlayamadı.

25.08.2014 tarihinde, tedavi gördüğü Gülhane Aske-
ri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde 
vefat etti. Cenazesi Karaman’a götürülerek burada 
toprağa verildi.

Bekir Sıtkı ERDOĞAN

1926 - 2014

1944 yılında Konya’nın Karatay ilçesinde doğdu ve 
ilkokulu burada tamamladıktan sonra matbaacılık 
mesleğinde çıraktan ustalığa kadar yükseldi. Kon-
ya’nın Pürçüklü Mahallesi’nde ilk işyeri olan Güzeliş 
Matbaası’nı açtı. 1970’li yıllarda işyerini bir başka mes-
lektaşına devrederek Seydişehir ilçesine taşındı.

Seydişehir’de matbaacı rahmetli İsmail Eser, gaze-
teci ve matbaacı Mustafa Yalçın Bahçıvan ve Zeki 
Erman’la ortak olarak açtıkları Seydişehir Postası 
Matbaası ve Gazetesi’nde uzun yıllar mesleğini sür-
dürürken, Hürriyet Haber Ajansı’nın Seydişehir ilçe 
muhabirliğini de yaptı.

Seydişehir Postası Matbaası ve Gazetesi’nde ortak-
lığın sona ermesiyle aynı ilçede Önses Matbaası’nı 
kurup Önses adıyla haftalık olarak bir yerel gazete 
daha çıkardı. Uzun yıllar Seydişehir’de devam eden 
matbaacılık ve gazetecilik hizmeti verdikten sonra 
Beyşehir ilçesine taşınıp mesleğini burada sürdürdü.

Beyşehir’de matbaasını açtıktan sonra, Beyşehir Pos-
tası Gazetesi’ni çıkarmaya başladı. İmtiyaz sahipliğini 
üstlendiği gazete mizanpaj ve röportaj dallarında 
Anadolu Basın Birliği ve Basın Yayın  ve Enformasyon 
Müdürlüğü’nün ödüllerine layık görüldü.

Haftalık olarak uzun yıllar yayın hayatını sürdüren 
Beyşehir Postası’nın yanında kısa süreli olarak yayın-
lanan Beyşehir Esinti Gazetesi’nin de imtiyaz sahip-
liğini yaptı.

Beyşehir Gazeteciler Cemiyeti’nin kurucu üyeleri 
arasında yer aldı. Beyşehir Postası gazetesinin yayın 
hayatını 1986 yılında sonlandırıp bir süre daha mat-
baacılığa devam etse de ilerleyen dönemde mesleği 
bırakıp farklı işkollarında da çalışarak emekli oldu.
Emeklilik devrinde Antalya’ya yerleşti. 12 Mayıs 2014 
tarihinde 70 yaşındayken vefat etti. Vasiyeti üzerine 
Beyşehir’e getirilerek uzun yıllar gazetecilik yaptığı ve 
çok sevdiği Beyşehir ilçesinde defnedildi.

Mustafa ÖNSES 

1944 - 2014

18 Ekim 1944 tarihinde Kayseri’de dünyaya gelen 
Sefa Yedidağ ilk gençlik yıllarında Konya’ya yerleş-
ti. Basın camiasına matbaacılık yaparak girdi. Kur-
şunu potada eriterek gazete yazılarının yazıldığı 
entertip dizgi makinası operatörüydü. Yeni Kon-
ya, Anadolu’da Bugün, Konya Postası ve Anadolu 

Manşet gazetelerinde çalıştı. Matbaacılık yaptığı 
yıllarda zaman zaman spor haberleri yazarak ha-
ber servisine katkı verdi. Konya Postası gazetesin-
de çalışırken emekli oldu. 28 Mart 2015 tarihinde 
kalp yetmezliği sonucu vefat etti ve Musalla me-
zarlığına defnedildi.

Sefa YEDİDAĞ

1944 - 2015
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Osman ADARSA

1967 - 2015

1967 yılında Konya’nın İsmil kasabasında dünyaya geldi. Babası 
Hulusi Bey İsmil’in eski Belediye Başkanlarındandır. Lise tahsilini ta-
mamladıktan sonra 1987 yılında Konya Postası gazetesinde muhabir 
olarak çalışmaya başladı.

1992 yılında yazdığı bir haberden dolayı tazminat cezası alınca gaze-
teciliği bırakarak önce Konya sanayiinde bir süre kardeşleriyle çalıştı. 
Daha sonra İsmil’e dönerek tarım aletleri ticaretiyle meşgul oldu, çift-
çilik yaptı.

4 Çocuk babası Osman Adarsa 8 Kasım 2015’de evinde fenalaşınca 
hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Adarsa 11 
Kasım günü sabaha karşı vefat etti ve aynı gün İsmil’de defnedildi.  

Tazminat cezasına kızıp 
gazeteciliği bıraktı

Mustafa GÜDEN

ANILAR

Konya Postası yıllarımızda gazetenin en renkli, neşeli simalarından 
biriydi Osman Adarsa. Çiftçi ve siyasetçi bir babanın evladıydı ve köy 
çocuğu imajını hiç kaybetmedi ve hiç de gocunmadı. Her sabah 
İsmil’den Konya’ya gelir, her akşam da Konya’dan İsmil’e dönerdi. O 
yıllarda Konya basınında üç Osman vardı. Biri bizim Osman Adarsa, 
diğeri Anadolu’da Bugün’ün Spor Şefi Osman Öztokmak ve Sabah’ın 
Konya muhabiri Osman Avanoğlu. Avanoğlu, Adarsa’nın nazik da-
marlarını bilir ve zaman zaman yaptığı ince şakalarla yüreğini hop-
latırdı.

1990’lı yılların başında haber muhabirleri Adliye’de bir sorun yaşadı 
ve durumu bütün gazeteler haberleştirdi. Taraflar arasında sulh sağ-
lanmasına yönelik girişimler sürerken muhabirler bir anda tekzip ve 
tazminatla sarsıldı. O sıralarda benim yolum Sivas’a evrilmişti ve bizim 
Osman tazminatı kurum ödemeyince kendisi ödemiş ve buna içer-
leyip sektörü bırakarak İsmil’e dönmüş.

Köyünde ziraatçiliğin yanında zirai malzemeler satıyordu.  Karapı-
nar’a, Ereğli’ye giderken, hatta birkaç defa da şahsına özel seyahatle 
ziyaret ettim. Bir gün beyin kanaması geçirdiği haberi geldi, bir kaç 
gün sonra da vefat etti.
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1950 yılında Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Aşağıçiğil 
kasabasında doğdu. Konya Karatay Lisesi ve Ankara 
M. Rüştü Uzel Kimya Meslek okulunu bitirdi. Selçuk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Ede-
biyatı bölümünden mezun oldu.  Eğitim Fakültesin-
den pedagojik formasyon aldı. Lisans tezini, SÜ-Fen 
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölüm baş-
kanı Prof. Dr. Mustafa Özcan’ın danışmanlığında; Yeni 
Adam ve Yedi Tepe dergilerinin kurucusu, eleştir-
men-yazar Hüsamettin Bozok’un edebî makaleleri 
üzerine yaptı. Askerliğini 1972 yılında Tekirdağ Çor-
lu’da yaptı. Etibank Seydişehir Alüminyum Tesisleri 
Araştırma Laboratuvarlarında laborant ve teknisyen 
olarak çalıştı.

Gazeteciliğe 1976 yılında, Türkiye gazetesi Seydişe-
hir temsilcisi olarak başladı. Seydişehir Postası’nda 
sekiz yıl başyazarlık yaptı. Seydişehir Haber gazetesi 
ve Hilâl dergisinde de yazılar kaleme aldı. Aynı za-
manda şairdi ve şiirleri, İstanbul merkezli “Türkiye’de 
ve Dünyada Sabah” gazetesinde yayınlandı. 1992’de 
Türkiye gazetesinin haftalık eki Türkiye Pazar’da, “Pa-
zar Muhabbeti” sütununda yazılar yazdı. Seydişehir 

Televizyonunda (SEY TV) programlar hazırlayıp sun-
du. İki dönem Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti baş-
kanlığı yaptı. Meslek yaşantısında çeşitli ödüller aldı. 
1995’de Konya’ya taşındı ve Türkiye gazetesinin yanı 
sıra Yeni Meram gazetesi ile 7. Gün ve Heybe dergi-
lerinde yazdı. 2000 yılında İstanbul’a yerleşti. Babıâli 
Kültür Yayıncılığında (BKY) editörlük ve yayın yönet-
menliği yaptı. Makâleleri Biyografi Analiz dergisinde 
yer aldı. 

İstanbul’da yaşadığı 2001-2013 arasında Türkiye ga-
zetesinde musahhihlik, editörlük ve kültür sanat yö-
netmenliği yaptı; “İğnelik”, “Üçüncü Yeni”, “Yaşadıkça” 
sütunlarında köşe yazıları yazdı.

Don Kişot Sendromu- Ermeni Soykırımı Komed-
yası, (BKY) , 2001-İstanbul, Irak’da Kanlı Şafak/ Şiirler, 
(Mavi Web) -2004 İstanbul ve Sanatta Muhafazakâr 
Yapılanma (ACTA Medya), 2014 İstanbul yayınlanan 
kitaplarıdır. 05 Ağustos 2015 Çarşamba günü İstan-
bul’da vefat etti ve cenazesi Eyüp Sultan Camii’nde 
kılınan cenaze namazından sonra Eyüb Kabristanına 
defnedildi.

Sefa KOYUNCU

1950 - 2015

Koyuncu Şiirde Üçüncü Yeni 
Hareketini başlatanlardandı

Sadık GÖKCE

Türkiye Gazetesinde çalıştığım dönemde iş arkadaşlarım arasında bir 
hayli Konyalı hemşerim vardı. Sefa Koyuncu da bunlardan birisi idi. 
Sefa Koyuncu benim emeklilik yıllarım yaklaştığı bir dönemde gaze-
tenin yazı işlerinde göreve başlamıştı.  Daha önce Türkiye Gazetesinin 
Seydişehir Bölge Temsilciliğini yapmıştı. Ilgın Aşağı Çiğil doğumlu idi…

Şatafattan hoşlanmayan, sade giyinen işini ciddiye alan bir kişiliğe 
sahipti. Ben o sıralarda Türkiye Gazetesi Avrupa Baskılarında görev 

yaptığım için sık görüştüğüm arkadaş grubu içerisinde olmamasına 
rağmen Sefa Koyuncu ile karşılaştığımızda sohbet eder, özellikle kül-
tür konularında konuşur idik. O dönem gazetenin Kültür Sanat Sayfa-
sının editörlüğünü yapıyordu. Sefa Koyuncu Selçuk Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu idi. Koyuncu 
Şiirde Üçüncü Yeni Hareketini başlatan grubun içerisinde yer aldı. Ben 
emekli olup Konya’ya yerleştikten sonra pek görüşemedik. Allah rah-
met etsin.

ANILAR

Sefa Abi Hocalarımdandı
Ali SAYLAM

Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı

Usta-çıraklık ilişkisiyle 3 yıla yakın beraber çalıştığımız rahmetli gazeteci 
Sefa Koyuncu abiden mesleğimiz adına çok şeyler öğrendik.

90’lı yıllarda 3 yıl beraber çalıştık. o zamanlar Seydişehir’in İhlas Gru-
bunda Türkiye Gazetesi ve İhlas haber Ajansı Sorumlusuydu.

Gazeteciliği bana sevdiren ve öğreten değerli bir abimdi.

Bizim o yıllarda gazeteciliğimizle uğraşımızın parasal bir karşılığı yoktu. 
Ancak harçlık kabilinden bir katkı sağlanırdı.

Çalışmamın karşılığı ve hatıra olsun diye de bana İhlas mağazalarında 
satışı yapılan Lider marka bir ütüyü hediye etmişti.

O ütüyü hala evimin en güzel köşesinde saklıyorum.

Gazeteciliğimin yanı sıra yol göstericiliği ve önderliğide vardı.

Şuanda kullandığımız 90’lı yıllarda açılan stabilize durumundaki Kon-
ya-Seydişehir yolunu tanıtmak için Seydişehirlileri örgütleyerek ilk bu 
yolu kullanan bir büyüğümüzdü.

Gazetecilikte alaylı olan, azim ve gayreti ile sonradan Edebiyat Fakül-
tesini bitirerek eğitim yönünü de tamamlayan Sefa Abi daha sonra 
Seydişehir’e “Seydişehir Vilayeti” kitabını çıkararak ilçemizin tanıtımına 
önemli bir katkı sağlamış, iş nedeniyle daha sonra Konya ve İstanbul’da 
medyayla ilgili çalışmalarında Seydişehir’den hiç kopmamış değerli bir 
Abimizdi.

Türkiye Gazetesinin kültür sayfasını hazırladığı yıllarda da ilçemize 
önemli katkıları oldu. Allah Rahmet Eylesin.

ANILAR
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Erol MERMER

1955 - 2015

10.10.1955 tarihinde Konya’nın Karabağ Kasabası’nda doğdu. İlk ve 
orta tahsilini Konya’da tamamladıktan sonra Karaman Lisesini bitirdi. 
Öğrencilik yıllarında tiyatroya ilgi duydu. İstanbul Devlet Güzel Sanat-
lar Akademisi Grafik Bölümü’nden mezun oldu. 

Para-Kredi Ekonomi Dergisi’nde grafiker olarak mesleğe başladı. 
Sinemaya ise görüntü yönetmeni Orhan Kapkı’nın yanında kame-
ra asistanı olarak başladı. Bir yıl kadar bu sektörde çalıştıktan sonra, 
yaşanan ekonomik krizden dolayı reklam sektörüne dönüş yaptı. 
Tele-Ajans ve Güzel Sanatlar Reklam Ajansı’nda art direktör olarak 
çalıştı. Askerliğini Harp Akademileri Komutanlığında yaptı.

1989-1993 yıllarında Türkiye Gazetesi’nde Grafik Servis Şefi olarak ça-
lıştı. 1993-2000 yılları arasında TGRT’de yönetmenlik, yapımcılık ve 
drama müdürlüğü görevini üstlendi. Vefa (1993), Kimsesizler (1994), 
Sevginin Bittiği Yer (1993) ve Annemi İstiyorum gibi film ve dizilerde 
yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. 

2000 yılında basın kadrosundan emekli oldu. Bir süre özel bir okulda 
(BSF Akademi) sinema ve grafik dersleri verdi. sanatalemi.net internet 
sitesinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Edebiyat Sanat ve Kültür 
Araştırmaları Derneği (ESKADER) Yönetim Kurulu Üyesiydi. İstanbul 
2010 Ajansı’nda danışman olarak görev yaptı. 6 Nisan 2015 tarihinde 
İstanbul’da vefat etti. Cenazesi Eyüp Sultan’da toprağa verildi.

Erol, Kültür 
Sanat Editörümüzdü

Sadık GÖKCE

ANILAR

Erol Mermer sanat dünyasının içinde yer almış, İlk İslami temalı film 
yapımlarında görev yapmış, sanatçı ruhlu bir entelektüeldi. 

Grafikerlikle başladığı medya sektöründe TGRT’nin kuruluşunda 
görev yapmış,  Türk Sinemasına emek ve gönül vermiş bir kişiy-
di Onunla Türkiye Gazetesi Kültür Sanat Sayfası Editörlüğü yaptığı 
dönemde tanıştım. Hoş sohbet ve ağırbaşlı birisi idi... Sohbetlerimiz 
genellikle sinema üzerine olur o plan ve projelerinden bahsederdi. 
Güler yüzlü ve şık giyimli olmaya özen gösterirdi.
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Halil USLU

1951 - 2015

1951 Van’a bağlı Gürpınar’da doğdu. Konya’ya yerleşip eğitim hayatı-
nı tamamladıktan sonra Yeni Asya gazetesi Konya temsilciliğini üst-
lendi. Yeni Asya’da uzun yıllar haftalık yazılar kaleme alan Halil Uslu 
yurt içi ve yurt dışında bin beşyüz civarında konferans verdi. 12 Eylül 
1980 darbesinde tutuklananlar arasında yer aldı.

Müjde Peygamberi “ASM”, Bediüzzaman’ın Kardeşi Abdülmecid Nur-
si “Ünlükul”, Bediüzzaman’dan Çağımıza Müjdeler, Şifa Yaprakları, Ri-
sale-i Nurda 40 Hadis-i Şerif ve Alem Çarşısı adlı kitapları basıldı. Yeni 
Asya’nın yanı sıra Konya Postası ve Van Bölge Gazetesinde de köşe 
yazarlığı yaptı. Ayrıca Anadolu’da pek çok gazete ve dergide makale-
leri yayınlandı, TV ve radyo yayınlarına katıldı.

Konya Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Uslu 21 Temmuz 2015 tari-
hinde kalp krizi geçirdi. Uslu 22 Temmuz’da müşahede altında ol-
duğu Meram Eğitim Araştırma Hastanesinde vefat etti. Cenazesi 23 
Temmuz 2015 günü Üçler Mezarlığında defnedildi.

Ahmet YAVUZ

1954 - 2016

14.03.1954 tarihinde Beyşehir’e bağlı Doğanbey kasabasında dün-
yaya geldi. Tahsiline devam ederken Ağabeyi Mehmet Yavuz’un 
da çalıştığı Yeni Meram gazetesinin yayınlandığı Ülkü basımevinde 
boş vakitlerinde çıraklık yaptı. Latifeyi seven hoşsohbet bir insandı ve 
“Kaymak Ahmet” lakabıyla ünlenmişti.

Yeni Meram gazetesinin ilan ve reklam servisinde uzun yıllar çalışıp 
1998’de emekli olsa da boş durmayıp, o tarihlerde Endüstri Holding 
bünyesine katılan Yeni Konya gazetesinde görev aldı. Daha sonra şe-
ker hastalığı nedeniyle çalışma hayatını sonlandırıp inzivaya çekildi. 
Kalp yetmezliği sebebiyle 28.03.2016 tarihinde vefat etti ve cenazesi 
30 Mart günü Üçler mezarlığına defnedildi.

Nevin ÇALIŞKAN

1981 - 2016

1981 yılında Erzurum’un Şenkaya İlçesine bağlı Turnalı köyünde 
dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimin memleketi Erzurum’da 
tamamladıktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Gazetecilik Bölümünden mezun oldu.

Mesleğe Milli Gazete’de başladı. daha sonra Kocaeli Darıca’da 
ikamet eden amcaları Cevat ve Abdülkadir Çalışkan’ın davetiyle 
Gebze’ye yerleşip Gebze gazetesinde 10 yıl muhabir grafiker ola-
rak çalıştı. 

Ardından Konya’ya dönerek SUN TV grubu bünyesinde yayınla-
nan Anadolu Telgraf gazetesinde muhabir grafiker olarak görev 
aldı. 06 Ocak 2016 tarihinde çıktığı Aksaray seyahatinde, oto-
büsten indiği sırada bir aracın çarpması üzerine ağır yaralı olarak 
hastaneye kaldırıydıysa da aynı gün vefat etti. Konya’ya getirilen 
cenazesi memleketi Erzurum’a gönderildi ve Turnalı köyü mezar-
lığına defnedildi.
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Şaban KARATAŞ

1928 - 2016

1928’de Konya’nın Ereğli ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi’ni bitirdikten sonra Zootekni Kürsüsü’nde Doktora unvanını 
aldı. Aynı fakültede 30 Haziran 1955’te asistan, 29 Kasım 1962’de do-
çent, 30 Haziran 1966’da da profesör oldu. 

Amerikan Cornell Üniversitesinde Eğitim gördü, Atatürk Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı yaptı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Üyeliğinde bulundu. 

Milli Prodüktive Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Radyo Te-
levizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğinin ardından TRT Genel 
Müdürlüğüne getirildi.

TRT Genel Müdürlüğü sırasında kurum içi kadrolaşmayı tasfiye et-
mek istediğinde tehditlere ve saldırılara maruz kaldı. Karataş mahke-
me salonları ile kurum arasında adeta mekik dokuyarak, Danıştay ile 
Ankara 8. Asliye Mahkemesi’nde görülen dava sonucu görevini 22 
Haziran 1977’de bıraktı. 
Konya ile birlikte Anadolu’nun pek çok ilinde yayımlanan yerel ga-
zetelere makaleler gönderdi. Ayrıntılı Haber ve İstanbul Gazetesi 
Başyazarlığı, Vakıflar Bankası İdare Meclisi Üyeliği, Bezmiâlem Vakıf 
Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyet Başkanlığı yaptı.

Refah Partisinden XVI. Dönem (Ara Seçim) Konya Milletvekili oldu. 
MHP’den de XX. Dönem (24.12.1995 – 18.04.1999) Ankara Milletvekili 
seçildi ve TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı.

14 Şubat 2016’da hayatını kaybetti. Naaşı TBMM’de düzenlenen töre-
nin ardından Kocatepe Camisi’ne getirilerek cenaze namazı kılındı ve 
Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi.
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01 Temmuz 1924 tarihinde Konya’da doğdu. Halı 
tüccarı Sabri Halıcı’nın oğludur. İlk ve orta öğrenimini 
Konya’da tamamladıktan sonra 1950’de İstanbul Üni-
versitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünden mezun 
oldu. Konya Gazeteciler Cemiyeti, Konya Kültür ve 
Turizm Derneği ile Konya Kültür ve Turizm Vakfı’nın 
kurucuları arasında yer aldı. 1968-1977 yılları arasında 
on yıl süreyle Adalet Partisi Konya Senatörlüğü yaptı.
İlk şiirlerinde Âşık Fezai mahlası ile C.Hıfzı Eyial im-
zasını kullandı. Yedi Gün, Çınaraltı, Şadırvan, Varlık, 
İstanbul Hisar, Türk Dili, Millî Kültür, Türk Edebiyatı, 
Toprak, Aydabir dergilerinde şiirleri ve yazıları yayın-
landı. Kurulduğu yıllardan itibaren kesintilerle de olsa 
Yeni Konya gazetesinde şiirleri, gezi ve inceleme ya-
zılarıyla, Mevlâna ve Konya üzerine çok sayıda ma-
kalesi yayınlandı. 
1957 yılında aylık kültür, sanat, turizm ve folklor dergi-
si Çağrı’yı yayınlamaya başladı. Bu sırada Öz Demok-
rat Konya, Yeni Meram ve Yeni Konya gazetelerinde 
“Günaydın” başlıklı köşesinde yazdı. Zaman zaman 
spor tenkitleri ve spor yazıları da yazdı.
1957 yılında Türk Dil Kurumu üyesi oldu. Yedi yıl sü-

reyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Çağdaş Türk Eser-
leri Yayın Kurulu ve Millî Kültür Dergisi Yayın Kurulu 
üyelikleri yaptı. Şiir, güldeste, gezi, araştırma, folklor 
ve halk edebiyatı ile ilgili çok sayıda eseri yayınlandı. 
Bazı şiirleri Anna Masala tarafından çevrilerek 1987’de 
İtalya’da Türkçe ve İtalyanca olarak basıldı. 

Mevlâna konusunda Almanya, Fransa, Belçika, İtalya, 
İngiltere ve Japonya’da kongre ve seminerlere katıldı. 
International Poets Academy’nin onur belgeli üye-
sidir. Üye olduğu kurumlar arasında International 
Federation of Travel Writers and Journalist, TÜTAV, 
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk 
Kültür Merkezi Bilim Kurulu, İstanbul Kültür ve Sa-
nat Vakfı Londra Rumi Komitesi’de var. Konya Kültür 
ve Turizm Derneği, Türk Kooperatifçilik Kurumu ve 
Türkiye-Pakistan Kültür ve Dostluk Cemiyetleri’nde 
genel başkanlık yaptı. Mevlana İhtifallerini Sinema 
salonlarında başlatan kişidir. Bun yanında Âşıklar 
Bayramı ve Gül Yarışmalarının da mucididir. 08 Ekim 
2017’de İstanbul’da vefat etti ve 09 Ekim günü Kon-
ya’da Musalla Mezarlığında toprağa verildi.

Feyzi HALICI

1924 - 2017

03.19.1968 tarihinde Karapınar’ın Çetmi Köyünde 
dünyaya geldi. Eğitimini tamamladıktan sonra ta-
mamladıktan sonra 1985 yılında Yeni Konya gaze-
tesinde sekreter/musahhih olarak çalışma hayatına 
atıldı. 2000 yılına kadar aynı gazetede çalışırken ha-
ber servisine de katkı vermeye başladı. Daha sonra 
Konya Postası gazetesine geçti ve 17 yıl düzeltmenli-

ğin yanında çeşitli sayfaların hazırlığını üstlendi.

2017 yılının Temmuz ayında beyin kanaması geçirdi 
ve Meram Tıp Fakültesinde ameliyat edilip tedavi altı-
na alındı. Ancak 30 Temmuz 2017 tarihinde vefat etti.  
Cenazesi 31 Temmuz 2017 günü Üçler Mezarlığında 
toprağa verildi.

Ayşe ŞASİ

1968 - 2017

11.07.1961 tarihinde dünyaya geldi. Orta tahsilini ta-
mamladıktan sonra çalışma hayatına girdi. 1980’li 
yılların başlarında Yeni Meram gazetesinde santral 
görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1987 yılında Orhan 
Samur yönetimindeki Konya Postası gazetesine ge-
çerek muhabir oldu.

1990’lı yılların başında Tarım İl Müdürlüğünde me-
muriyete başladı. Yerel televizyon dönemi başlayınca 

(Kurum müsaadesiyle) SUN TV’de görev aldı, eğlen-
ce ve şov programları düzenledi. Çekimleri Konya’da 
yapılan bazı filmlerde rol aldı. Memuriyetten emekli 
olduktan sonra Takip gazetesinde çalıştı. 

Kendisinden birkaç gün haber alamayan arkadaşları-
nın 21 Aralık 2017’de tarihinde durumu emniyete bil-
dirmeleri üzerine evinde yalnızken öldüğü anlaşıldı. 
Cenazesi Üçler Mezarlığına defnedildi.

Tahir BOZKIR

1961 - 2017

Tahir sivri dilli 
ama eğlenceliydi

Murat DÖNMEZ

Yeni Meram gazetesinde santral görevlisi olarak başlayan, daha sonra da 
tarım il Müdürlüğünde görev yapan ama içimizden asla ayrılmayan Tahir 
sivri dilliydi, kalemi sertti.

Babasıyla beraber tiyatrolar, televizyonlarda eğlence programları yapmış 

sonrasında da bazı yerel gazetelerde görev almıştı.
Hayatı hep sıkıntılarla doluydu. Neler yaşamadı, neler yapmadı ki? Ama 
hiç bir şey onu oğlunun erken ve talihsiz ölümü kadar yormadı, yıprat-
madı ve üzmedi. Fazlada dayanamadı zaten kalbi. O acıyla oda erken 
yaşta aramızdan ayrılanlar kervanına katıldı. Mekanı cennet olsun...

ANILAR
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Veyis ERSÖZ

1926 - 2018

1926 yılında Konya’nın Akviran ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu 
köyünde tamamladı. 1941 yılında Eskişehir Çifteler Köy Enstitüsü’ne 
kaydoldu. Köy Enstitüsü son sınıfın öğrencisiyken stajyer olarak git-
tiği Çumra Küçükköy İlkokulu’nda 1945–1954 yılları arasında öğret-
menlik yaptı. 

Askerlik hizmeti sonrası öğretmenliğe devam etti. 31 yıllık meslek 
yaşamında Karaman Göçer Köyü, Akviran Atatürk ve Konya Alpas-
lan İlkokullarında öğretmenlik yaptı. 1976 yılında emekli olduktan 
sonra çeşitli dönemlerde Milli Selamet Partisi’nde (MSP) İl Başkan 
Yardımcılığı, Milli Gençlik Vakfı (MGV), Fatih Vakfı, Ravza Eğitim Vakfı 
ve İlim Yayma Cemiyeti’nde yöneticilik yaptı. 

Ersöz’’ü yazarlığa teşvik eden ise Çifteler Köy Enstitüsünde öğren-
ciyken yazdığı Toprak adlı şiirin kendisinden habersiz olarak öğret-
meni tarafından gönderildiği dergide yayınlanması hem de ödül 
alması oldu. Şiirin üç ayrı kitapta ve İlkokul Mecmuası’nda yayınlan-
ması onu yazar olmaya yönlendirdi. Çumra’da öğretmenlik yaptığı 
1947–1975 yılları arasında Yeni Konya gazetesine mektupla gönder-
diği makaleler “Köyden-Kentten”, “Akviran Notları”, “Arada Bir” ve “Dü-
şünce Alanı” gibi başlıklar altında yayınlandı. İlk yıllarda konusu köy 
yaşamı olan yazılar kaleme aldı.

Konya Postası, Türkiye’de Yarın, Merhaba ve Hâkimiyet gazetelerin-
de “Manzara” ve “Yorumluyorum” başlıklı sütunlarda yazan Ersöz’ün 
yaygın basında da Milli Gazete, Yeni Devir ve Anadolu’da Vakit’te 
makaleleri yayınlandı. 1982-85 yılları arasında Ribat dergisinde yazı 
işleri müdürlüğü görevini üstlendi ve dergideki yazıları nedeniyle 
Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılandı.

Ersöz’ün Gönüllerden Damlalar (1951), Ünitelerin Şiirle İzahı (1954), 
Yeni İlahiler (1974), Sosyalizm Komünizm, Faşizm ve Şeriat Nedir? 
(1976), Dünden Bugüne Kültür ve Maarifimiz (1985), İslam’da Akıl 
ve Nefis Eğitimi (1985), İslam’da Cemaat ve Önemi (1991), Ayetlerle 
Allah Korkusu (2007), Tarihte Ünlü Kefereler, Ünlü Zalimler (2008), 
Cami ve Cemaat Adabı İle Namaz Risalesi (2009), Ayet ve Hadislerin 
Işığında Ölüm ve Sonrası (2009), İslam’da İlim Ahlak, Sabır ve Şükür 
(2009), İslam’da Hak Batıl, Ümit Korku ve Cömertlik Cimrilik (2010), 
İslam’da Evlilik-Aile Hayatı ve Komşuluk (2010), İslam’da Ana-Baba 
ve Kul Hakkı (2010) dlı kitapları yayımlandı. 27 Temmuz 2018’de ve-
fat eden Veyis Ersöz Üçler mezarlığına defnedildi.
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15 Nisan 1942’de Konya’da doğdu. 1954 yılında Akif 
Paşa İlkokulu’nu; 1960 yılında Konya Ticaret Lisesi’ni 
bitirdi. 1962 yılında Konya Kız İlköğretim Okulu’ndan; 
1966’da Selçuk Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümün-
den mezun oldu.

1956 yılında Ticaret Lisesi 2. Sınıf öğrencisiyken 
Edebiyat öğretmeni, ünlü folklorcu yazar Cahit Öz-
telli’nin rehberliğinde folklor araştırmaları yapmaya 
başladı. İlk folklor araştırmaları tefrikası “Konya Folk-
loru Cilt: l” başlığı ile 1958 yılında Öz Demokrat Kon-
ya Gazetesi’nde yayınlandı. Ardından 1959 yılında 
“Konya Türküleri” tefrikası yine Öz Demokrat Konya 
Gazetesi sütunlarında yer aldı. 1960 yılında arkadaş-
ları ile birlikte “Umut” adlı kültür ve sanat dergisini ya-
yınladı. Aynı yıl “Issız Yuvalar/Konya Türküleri” kitabı 
basıldı. 1961’de “Eğitim Yayınevi”ni kurdu. 

1958-1962 yılları Seyit Küçükbezirci’nin Yeni Konya, 
Zaman, Sabah, Öz Demokrat Konya, Umut, Özlem, 
Anahtar gazete ve dergilerinde folklor ve sanat üzeri-
ne araştırma, fıkra, köşe yazısı ve şiirlerinin yayınladığı 
dönem oldu.

Seyit Küçükbezirci yönetiminde 6 Şubat 1962’de ya-
yınlanmaya başlayan Şehir Postası gazetesi Konya 
basınına içerik, dil, mizanpaj ve teknolojik yenilikler 
kazandırdı. Şehir Postası, 1 Ekim 1966’da Sabah ve 
Yeni Meram gazeteleri ile birlikte yayınını durdura-
rak “birleşik basın” kararına göre Yeni Konya’ya katıl-
dı. Birleşme kararı bozulduğunda da yayın hayatına 
dönmedi.

İki yıl Selçuk Eğitim Enstitüsü Öğrenci Demeği Baş-
kanlığı yaptı. İstanbul’da Türkiye Milli Talebe Federas-
yonu yönetiminde bulundu. 

1969 yılında Polatlı “Topçu ve Füze Okulu”nu bitirdi 
ve Asteğmen olarak İstanbul/Akpınar’a atandı. Bir yıl 
sonra teğmenliğe terfi etti; “Ateş İdare Subayı” ve “Ba-
tarya Subayı” görevlerinde bulundu.

1967 yılında arkadaşları ile birlikte “Sarıcalar Köyü 
Toprak ve Su Kooperatifi”ni kurdu. Türkiye’de ilk kez 
köyde gazete yayınladı; “Sarıcalar Kooperatifçilik 
Gazetesi” ülke çapındaki bütün kooperatifçilik hare-
ketlerini destekledi. Türkiye’nin “İlk” Kooperatifler Ha-
ber Ajansı’nı kurup binden fazla gazeteye haber ve 
makale servisi yaptı. Sarıcalar Toprak Su Kooperati-
fi’ni anlatan “Yokluğu Yenme Savaşı, Başarılı Adımlar, 
Hedef Yakın, Zafere Doğru” adlı rapor ve kitap yazdı. 
Bu kitabı ile 1974 yılında Milliyet Gazetesi Karacan 
Armağanı’na katıldı. Kitap jüri tarafından “yayınlan-
maya değer üç kitaptan biri” olarak değerlendirildi. 
Aynı yıl “Türkler de Bulutlan Sağabilir” yayınlayarak 
Türkiye’de “Bulut Sağma/Sun’i yağmur yağdırma” 
hareketlerine öncülük etti.

1970 yılında Konya’da kurulan “Özel Selçuk Kolejlinde 
Türkçe Öğretmenliğine başladı. Arkadaşları ile birlik-
te Türkiye’nin “İlk Eğitim Kooperatifi”ni kurarak Koleji 
devraldı.

1973 yılında “EYA/Ekonomik Yatırımlar, Araştırma, Ya-

yın Kuruluşu’nu kurdu. Köy kooperatifçiliği için fizibi-
liteler dönemini başlattı. Sebzecilikte hibrit tohumlar 
üretim ve dağıtımına yurt çapında etkinlik gösterdi. 
Kooperatif hareketini desteklemek için, bütün ga-
zetelere servis yapan “Türk Kooperatifler Haber 
Ajansı’nı kurdu. “Köy Kooperatifleri Kalkınma Reh-
beri”, Türkiye’de Yeni İş İmkânları”, “Yapı Kooperatifleri 
Rehberi” adlı kapsamlı kitaplan yazdı. 1973’de “Eğitim 
Yayınevi”ni kurdu ve eğitimde ilgili kitaplar yayımladı. 

Gazete yazılarına gelince; 1962-66 Şehir Postası baş-
yazarlığı; 1968-69 Anadolu’da Hamle Gazetesi baş-
yazarlığı; 1970-1983 Yeni Meram başyazarlığı; 1976-
1979 Konya’nın Sesi Gazetesi başyazarlığı; 1984-1996 
Yeni Meram’da “Pazartesi Yazılan” başlığı ile kültür ve 
sanat yazıları; 1997-99 Yeni Gazete’de “Pazartesi Ya-
zıları”, 2002-2004 Anadolu’da Manşet Gazetesi’nde 
“Pazartesi Yazıları”, 2006-2008 Yeni Konya; 2011-
2018 Memleket Gazetelerinde “Pazartesi Yazıları” 
yazdı.

1982’de Konya basınına 20 yıl hizmet onur belgesi, 
1983’de Konya Kültür ve Turizm Vakfı’nın “Konya kül-
türüne 25 yıl kesintisiz hizmet onur belgesi, 1983’de 
Konya Gazeteciler Cemiyeti Fıkra-Makale dalında 
yılın gazetecisi ödülü, 1985’de Konya Gazeteciler 
Cemiyeti Fıkra dalında yılın gazetecisi ödülü, 1998’de 
Konya Aydınlar Ocağı Genel Başkanlığı, Türk kültü-
rüne ve Konya folkloruna hizmet plaketi, 1999’da “Ye-
rel Basın Köşe Yazarları” dalında Selçuk Üniversitesi 
İletişim Fakültesi’nce “Yılın İletişimcisi” ödülü, 2009’da 
Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, “Konya bilim, 
kültür ve sanatına katkılan için “ihtiram Beratı”, 2011’de 
Konya Aydınlar Ocağı, “Türk kültürüne hizmetlerinin 
50. yılında teşekkür plaketi, 2012 yılında Konya Gaze-
teciler Cemiyeti Meslekte 50. Yıl Onur Ödülü, Türkiye 
Yazarlar Birliği Konya Şubesi “Akademik sayfalar ve 
Konya kültürüne hizmetleri için teşekkür plaketi ve 
Konya aydınlar Ocağı, “Konya halkiyat ve harsiyatına 
70. yaş hizmet plaketi ile ödüllendirildi.

Yayınlanan kitapları şöyle: 
1- Konya Folkloru 71958-59 / Öz Demokratta Tefrika
2- Konya Türküleri / 1959-60 / Öz Demokratta Tefrika
3- Issız Yuvalar / Konya Türküleri / Umut Yayını 1960
4- Türkler de Bulutlan Sağabilir
5- Konya Folklor Araştırmaları /1985 Yeni Meram, 
Tefrika
6- Köy Kooperatifleri Kalkınma Rehberi / İki kez baskı
7- Türkiye’de Yeni İş İmkânları
8- Yapı Kooperatifleri Rehberi
9- Üretimde Yeni Uruklar / Selçuk Üniversitesi Vete-
rinerlik Fakültesi
10-  Konya Halkbilimi - Folklor Güldestesi /’Konya Va-
liliği İl Kültür Müdürlüğü Yayınlan / 2005
11- Konya Merkez Türküleri / Konya Valiliği İl Kültür 
Müdürlüğü Yayınlan 72005
12- Konya Aydınlan üstüne yazılar-Cumhuriyet Dö-
nemi l kitap-Selcuklu Belediyesi 2013

Ömrünün son bir yılında kanser tedavisi görmesine 
rağmen kültürel toplantı ve faaliyetlere katılmayı ih-
mal etmedi. 11.12.2018 tarihinde vefat etti ve Araplar 
Mezarlığına defnedildi.

Seyit KÜÇÜKBEZİRCİ

1942 - 2018
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Seyit Küçükbezirci 
yaşayan tarihti

Erol SUNAT

ANILAR

Seyit Küçükbezirci, güçlü, etkili, tesirli, ses getiren, geniş bir okur ve 
hayran kitlesine sahip bir kalemdi. Konya Fikir Adamları Derneği ve 
Konya Turizm Derneği gibi kamuoyunda itibar ve takdir gören der-
neklerde Başkanlık yapmıştı. Konya’nın sayılan ve sevilen birçok ünlü 
ismiyle yakın dosttu. Kendi tabiriyle “Sarı Siyit’ti,” bizler içinse yiğitler 
içinden has bir yiğitti!

Miryakefalon gibi kutlu bir zaferi 840. Yıl dönümünde bu şehre tekrar 
kazandırdı. Hem öyle bir kazandırdı ki… 30 yıldır Selçuklu tarihinin 
kenarından geçmeyenler, bu şehrin Kılıçaslanlar şehri olduğunun 
farkına varmak istemeyenler, bu şehrin Kudüs’e kalkan görevini üst-
lendiğini bilmemekte ve anlamamakta ısrar edenler, bu şehrin İstiklal 
savaşında, İstiklal mücadelesi veren ruhun sırtını dayadığı şehir ol-
duğunu dile dahi getirmek istemeyenlerin aksine,  bunları söyleyen, 
yazan, anlatan, anlattıkça yazdıkça coşan bir Seyit Küçükbezirci vardı!

Seyit Küçükbezirci yaşayan bir tarihti…Konya’nın üzerine titrerdi…
Sessiz sedasız aramızdan ayrıldı gitti…

Mustafa ŞENYURT ÖZBAY

1948 - 2018

31 Aralık 1948’de Konya’nın Sarayönü İlçesinde dünyaya gelse 
de nüfus  kayıtlarında doğum tarihi 2 Ocak 1949 olarak yazıl-
mıştır. Babası Konya’nın efsane futbolcularından Kâzım Öz-
bay’dır. Meram Şükrü Doruk İlkokulu’nda başlayan ve Karma 
Ortaokulu’nda devam eden öğrenim hayatını Gazi Lisesi’nde 
tamamladı. 

Gazetecilik mesleğine birleşik Yeni Konya’da Müzik Dolabı ve 
Musikimizin Pınarları başlıklı müzik sayfası hazırlayarak başladı. 
Yazdığı Utanç adlı romanı 1973 yılında Yeni Konya’da yayın-
landı. Askerlik sonrası İstanbul’da Günaydın gazetesinde önce 
polis muhabiri sonra spor muhabiri olarak görev yaptı. Bir süre 
Saklambaç gazetesinde çalıştıktan sonra Konya’ya döndü. 

Yeni Konya, Yeni Meram, Konya Postası ve Takip gazeteleri baş-
ta olmak üzere birçok gazetede çalışarak emekli oldu.  Emek-
lilik sonrası Konya Postası’nda çalıştığı sırada 12 Şubat 2018’de 
vefat etti. Kabri Üçler Mezarlığındadır.
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Rıza Poçan özel gazeteciydi
Sabit HORASAN

Kendisine has giyimi ve üslubuyla  özel bir gazeteciydi o. Konuşmaya 
başladığı zaman ettiği edebî sözlerle  kendisini dinletirdi. Onu dinleyenler,  
çok dolu bir insan olduğuna inanırlardı. Yerel gazetelerde kısa sürelerle 
görev yaptı. Palavrayı severdi.

Ama, Rıza Poçan asıl kendi çıkardığı Sorgu Gazetesi ile ses getirdi. Rıza, 
eleştirel haberlerle sansasyonel gazetecilik yaptı dersek doğru olur. Hatta 
eleştirdiği kişiler tarafından bir kaç kez dövdürüldü, yara bere içerisinde 

tedavi görerek hayata tutundu. Kısacası, haksızlıklara karşı sesini yükseltir, 
sponsor bulduğu dönemlerde de gazetesini çıkarmaya devam ederdi. 

Vefatından önce, bir süre Ege İllerinde konakladı. Ara sıra geldi, eş dost 
ziyaretlerinde bulundu. Yine her zaman olduğu gibi palavralar atarak 
Devlet büyüklerine hakaret ettiği için mahkeme için Konya’ya geldiğini 
söyler, sonra da ortadan kaybolurdu. Rıza Poçan, kendi dünyasında yaşa-
dı ve  apansız olarak yaşama veda etti. Mekanı Cennet olsun.

ANILAR

Kayımkaya cin gibiydi
Sabit HORASAN

Onun için ‘Atom Karınca’ demek daha uygun olur sanırım. Evet, Hasan 
Kayımkaya’dan bahsediyorum. Yeni Konya Gazetesi’nde İhsan Kayseri ve 
Ali Oğuz Meydan’ın ayrılmasından sonra, sadık dost Faruk Şahin ile birlikte 
spor servisinde görev yaptı. Spor Müdürü elbette ki duayen Gazeteci Nail 
Bülbül idi. 

Hasan Kayımkaya, 1.60 boyunda olmasına rağmen iyi bir kaleciydi. Ama-
tör takımlarda oynadı. Boyu küçük demeyin, atom karınca gibi uçan bir 
panterdi adeta. Aktif spor yaşamını sonlandırdıktan sonra futbol hakemliği 

yaptı. Özellikle yardımcı hakem olarak başarılı oldu. 
Yeni Konya gazetesinden sonra kendisini o dönem Beden Terbiyesi İl Mü-
dürlüğü (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü) basın bürosunda buldu. Burada, 
basın bültenleri hazırladı. Ayrıca futbol ile birlikte bisiklet, güreş, voleybol, at-
letizm başta olmak üzere birçok branşta hakemlik yaptı. Cin gibiydi, her işin 
üstesinden geldi. Emekli olduktan sonra KON TV’de spor programı yaptı. 
Ama sonra eşiyle birlikte adeta inzivaya çekildi. Basın içerisinde unutulan 
isimlerin başında yer aldı. Dahası, vefasızlığı yaşadı. Apansız olarak da ara-
mızdan ayrıldı. Mekanı Cennet olsun.

ANILAR

1954 yılında Konya’nın Altınekin ilçesine bağlı 
Akköy’de doğdu. Lise mezunudur. Anadolu’da 
Bugün gazetesinde muhabir-yazar olarak çalıştı. 
7 Eylül 1982 tarihinde Konya’da haftalık olarak 
yayın yapan Sorgu Gazetesi’ni yayımlamaya 
başladı. Ancak ekonomik sıkıntılar ve hakkın-
da açılan davalar nedeniyle 1994 yılına kadar 
75 sayı basılabildi. Gazete başlığının yanına da 
“Bütçesi olduğu ve sahibi cezaevinde bulun-
madığı zamanlar yayınlanır” ibaresini yazdı. Zira 

yazıları nedeniyle sık sık hâkim karşısına çıktı, 
hapis yattı. Zaman zaman tehditler de aldı. Özel 
Televizyonların geliştiği ilk dönemde Kanal 6 te-
levizyonunda, sonraki dönemde de Kon TV’de 
yorumculuk yaptı. 

1999 yılında “Emret Oligarşi Yangel Demokrasi” 
adlı kitabı yayımlandı. 20 Eylül 2018’de tedavi 
gördüğü hastanede vefat etti ve memleketi Ak-
köy’de defnedildi.

Rıza POÇAN

1954 - 2018

01.02.1947 tarihinde Konya’da doğdu. Çocukluk 
yıllarından itibaren spora ilgi duydu. Öğrencilik 
yıllarında spor sahalarında tanıştığı Yeni Konya 
Spor Şefi Nail Bülbül’ün yanında gazeteciliğe 
başladı, spor haberleriyle ilgilendi. Sonraki yıl-
larda adı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak 
değiştirilen Beden Terbiyesi ve Spor İl Müdür-
lüğünde memuriyete başladı ve 1990’lı yıllarda 
emekli oldu.  Bisiklet, atletizm, futbol ve voleybol 

dallarında uzun yıllar hakemlik yaptı.

Emekli olduktan sonra bir süre Merhaba gazete-
sinde spor yazıları kaleme aldı. Daha sonra KON 
TV Spor Müdürlüğü görevini üstlendi.

Ömrünün son döneminde hastalıkları nedeniy-
le tedavi gördü. 10.11.2018 tarihinde vefat etti ve 
Musalla mezarlığına defnedildi.

Hasan KAYIMKAYA

1947 - 2018
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Kayımkaya nüktedandı
Muzaffer TULUKCU

ANILAR

Rahmetli Hasan Kayımkaya ağabeyimi atletizm sporuna başladığım 
1969 yılı sonunda tanıdım. O yıllarda hem spor muhabiri hem de at-
letizm hakemiydi. Bizim yarışları kaleme aldığı ve müsabakalarımız-
da hakemlik yaptığı için, merhabamız olmasa da uzaktan birbirimizi 
biliyorduk. O günlerdeki intibaı ile hareketli, muhabbetli, yaptığı şaka-
lar ve nüktedanlığı ile herkesin çabukça kaynaştığı bir kişi idi.

Mevlâ’nın takdiri; 1974 yılında o günkü adıyla Beden Terbiyesi Bölge 
Müdürlüğü’nde atletizm antrenörü olarak göreve başlayınca Rah-
metli Kayımkaya abimle diyaloğumuz artmaya başladı. O yıllarda 
Bölge Müdürümüz olan Cemil Ergen teşkilatın spor ile ilgili yaptığı 
faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması konusunda basına özel önem 
verirdi. Nitekim bu çerçevede 1975 yılında Kayımkaya abim kurumda 
göreve başladı ve her geçen gün birbirimize ısınmaya başladık.

Kayımkaya sülalesinin en garibanlarından biri olan Hasan abim, gü-
reş, voleybol, basketbol, futbol, halter, masa tenisi gibi branşlarda ha-
kemlik yaparak aile geçimi için gayretten kaçınmadı. Gayesi ailesinin 
daha iyi şartlarda yaşamasıydı. Bu branşlarda müsabakalar yapılırken 
bir gülüşme ve muhabbet sesi geliyorsa Hasan Kayımkaya abiden 
kaynaklandığını herkes bilirdi. Bazen de ola ki oradaki sessizlik uzun 
sürerse Nizamettin Yetişen, Kerim Sargın, Cihat Yazıcı, Mustafa Sılay 
gibi isimler muhabbet ortamına çıtır atarlardı.

Yıllar birbirini kovaladı; 1990’lı yılların sonunda başkanlığını yaptığım 
Konya Bisiklet Sporunu Kalkındırma Derneği’nde Mustafa Dündar, 
Erhan Sözen, Fazlı Meral, Nurettin Kirpiksiz ve Kayımkaya abimle be-
raber dört yıl görev yaptık. Dolayısıyla birçok sosyal aktivitede beraber 
olduğumuzdan münasebetimiz çok yüksek düzeydeydi.

Kayımkaya abim emeklilik sonrası KON TV’de görev yaptı. Ben de 
emekli olunca Akcakonak adlı müessesede çalıştım. O yıllarda Ka-
yımkaya abimle ilişkimiz yine hiç kopmadı. Frekansımız tutmuştu; 
ben, Mustafa Dündar ve Kayımkaya ayrılmaz üçlü olmuştuk. Zaman 
zaman Beyşehir Yolu tarafındaki evinde ve öncesinde Özalkent Çev-
re Yolu dönüşündeki evinde çayını içtiğimiz yengemizin yanında bile 
gırgır şamatadan kaçınmazdı.

İyi gününde, zor gününde yanında olmaya çalıştığımız Hasan Ka-
yımkaya abimiz ani bir kalp krizi ile vefat etmişti. Bize düşen rahmet 
okumaktı. Bizde hem onu yapmaya ailesiyle münasebetlerimizi sür-
dürmeye gayret ediyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin.
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Raif YAVUZ

1937 - 2018

1937 yılında Bolu’ya bağlı Mengen’in Gökçesu Nahiyesi Ka-
dirler köyünde dünyaya geldi. 1944 depreminden 6 ay sonra 
annesini kaybetti. Babası polis olma arzusuyla Konya’ya geldi; 
buradan Adapazarı’na tayin edildi. Adapazarı Sabiha Hanım il-
kokulunda eğitim hayatına başlayan Raif Yavuz, babasının tek-
rar tayini çıkması üzerine ortaokula Konya’da devam etti. Halk 
Edebiyatçısı Fevzi Halıcı’nın Konya Turizm Derneği’ne katılarak 
Sinema salonlarında düzenlenen Mevlana İhtifallerinde görev 
aldı. 

Konya’nın meşhur Bolu Lokantasını açarak etliekmeğin sunum 
ve tanıtımına büyük katkı sağladı. Sonraki yıllarda lokantayı 
devreden sektörden çekildi.
Memuriyet hayatına Konya Belediyesinde başladı. 1960 askeri 
darbesinden sonra Bolu Belediyesine müracaat ederek doğ-
duğu şehirde çalışmak istediğini bildirdi. Bolu Belediyesine Su 
İşleri İdare Müdürü olarak nakledildi. 

1964 yılında Bolu Turizm Derneğini kuran, 1963-64 yıllarında 
Bolu’da ilk tiyatroyu sergileyen ve Köroğlu Şenliklerinin yapıl-
masına öncülük eden Yavuz 1980 askeri darbesinin ardından 
1983 yılında MÇP’nin (Milliyetçi Çalışma Partisi) kurucu Bolu İl 
Başkanlığını üstlendi. İllüzyonla da yakından ilgilenip bilimsel 
çalışmalar yaptı. 1999-2000 arasında Bolu Gazeteciler Cemi-
yeti Başkanlığı yapan Yavuz Konya’da bulunduğu dönemde 
Konya Postasında köşe yazıları kaleme aldı.

Konya’dan ayrıldıktan sonra Bolu’ya yerleşti. Ömrünün son dö-
nemi kanser tedavisiyle geçti. 7 Ocak 2018’de  vefat etti. Cena-
zesi 8 Ocak günü Bolu Aşağı Soku mezarlığında toprağa verildi.

Mehmet Zeki AKDAĞ

1929 - 2018

28 Haziran 1929’da Konya’nın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe Kö-
yü’nde doğdu. (1989 yılında Karaman il olunca Konya’dan ayrıldı) Ve-
teriner Sağlık Teknisyeni Okulu’ndan mezun olduktan sonra 1960’da 
Ordu Dil Okulu’nu bitirdi. Astsubaylıktan 1968’de emekli olduktan 
sonra Milliyet gazetesinde gazeteciliğe başladı. Akşam, Bayrak, Gü-
neş, Yeni İstanbul, Son Posta, Hergün, Ortadoğu, Ayyıldız ve Bugün 
gazetelerinde muhabir, haber müdürü, yazı işleri müdürü ve genel 
yayın müdürü olarak görev aldı.

Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatkârlar Vakfı kurucu üyesiydi. Türkiye 
İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin İstanbul Şubesinde 
10 yıl Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

1945 yılında şiir yazmaya başladı; eserleri ilk 1947’de Erciyes dergisin-
de yayımlandı. Erciyes dergisinde yayımlandı. Şiir ve yazıları Çınaraltı, 
Hisar, Türk Edebiyatı, Türk Dili, Millî Kültür, Yeni Ufuklar, Türk Yurdu, 
Türk Dünyası, Kültür Dünyası, Orkun Tarla, Kızılelema, Türk Sanatı, 
Petek, Dokuz Eylül gibi çok dergide yer buldu. Arkadaşları ile birlikte 
altı yıl Mızrap adlı bir musiki dergisi yayınladı. Otuzu aşkın şiiri Türk 
Sanat Müziği formunda bestelenip TRT repertuvarına girdi. 

Kırkikindi (1967), Dar Saat (1973), Uzun Hava (1991), Yağmura Duran 
Bulut (1999), Önce Şiir Vardı (1999), Boşa Çiğnemedim Yalan Dünyayı 
(2003) adlı şiir kitapları yayınlandı. Günümüzün Karacaoğlan’ı olarak 
anıldı.

1977 yılında Gazetecilik Araştırma Dalında Yılın Gazetecisi Ödülünü 
kazandı. Adına Kültür Bakanlığı tarafından halk kütüphanesi açıldı. 29 
Ağustos 2018 günü İstanbul’da hayatını kaybetti. Cenazesi Göktepe 
Köyüne getirilerek defnedildi.

03.06.1963 tarihinde Konya’da dünyaya geldi. Kay-
makam şair yazar Önal Vasıf Öztaş’ın oğludur. İlko-
kulu Yozgat  Şefaatli’de, ortaokulu Kars Posof’ta, Liseyi 
Ankara’da okudu. Sırayla  A.Ü Fen Fakültesi, A.Ü Hu-
kuk Fakültesi, A.Ü Edebiyat Fakültesine devam etti. 
Üniversite öğrenciliği yıllarından itibren Ankara’da 
edebiyat dergilerinde yazmaya başladı. Daha sonra 
İstanbul’a yerleşerek meslek hayatını burada sürdür-
dü.

“Erguvan, Genç Dost, Türk Edebiyatı, Töre, İnanç, Do-
ğuş, Kayıtlar ve Kaf Dağı dergilerinde şiirleri yayınlan-
dı. Kurulduğu il yıldan itibaren Yeni Şafak gazetesinde 

önce “musahhihlik” yaptı, ardından “Bilgi İşlem Şefi” 
olarak kendi ekibini kurdu. Kalp rahatsızlığı ilerleyince 
son on yılda evine çekilerek şiirleriyle ilgilenip gaze-
tenin bulmaca sayfasını hazırladı. 

Hint müziğine ve kültürüne hayrandı. Bu sebeple 
Hint dilini öğrendi.  Ayrıca İngilizce ve Fransızca bi-
liyordu. Osmanlı Türkçesine iyi derecede vakıftı. “Ayı-
şığına Mektuplar” ve “Kelebek Düğünleri” adlı kitapları 
yayımlandı.

13.03.2018 tarihinde İstanbul’da vefat etti ve Çekme-
köy’de defnedildi.

Selman Cahit ÖZTAŞ

1963 – 2018
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15.07.1932 tarihinde Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı 
Doğanbey kasabasında doğdu. İlk ve orta öğrenimi-
ni Konya’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversi-
tesi Basın-Yayın Yüksekokulu Gazetecilik ve Radyo 
Televizyon bölümlerini bitirdi. 

Gazeteciliğe henüz Konya Ortaokulu’nda öğrenci 
olduğu yıllarda başladı. İlk denemeleri Babalık, Eke-
kon ve Selçuk gazetelerinde yayınlandı. Konya Erkek 
Lisesi’nde öğrenci iken Yeni Konya gazetesinin ilkyazı 
kadrosunda yer aldı. Yeni Konya’da yayınlanan ilk ya-
zısı 13 Haziran 1949’da pahalılığa dair yazdığı maniler 
oldu. Şairlik yönü de güçlü olan Bülbül Şırıltı; “Şundan 
Bundan; Pazar Hicivleri; Ramazan Hicivleri; Bülbül 
ve Biz Bize” adlı köşelerinde günlük yazılar, şiirler ve 
fıkralar kaleme aldı. 

Mesleki alanda en önemli bir çalışması da Sabah 
adlı günlük bir gazete çıkarmasıydı. Fikirlerini Sabah 
gazetesinde “Kulis; Sabah-Sabah ve Başyazı”; Öz 
Demokrat Konya’da, “Olduğu Gibi, Sanat Yaprağı ve 
Biz Bize”; Zaman’da “Başyazı, Biz Bize ve Sabah Sa-
bah” başlıklı köşelerinde okurlarıyla paylaştı. Sabah ve 
Zaman gazetelerinin yazı işleri müdürlüklerini birlikte 
yürüttü, her iki gazete de aynı anda yazmaya devam 
etti. Öz Demokrat Konya, Şehir Postası ve Yeni Me-
ram gazetelerinde de çeşitli dönemlerde, başyazarlık 
ve yazı işleri müdürlüğü görevlerinde bulundu. Bi-
zim Yayla, Başak, Bozok ve Çağrı dergilerinin kuru-

luşunda yer aldı. 
Konya Gazeteciler Cemiyeti’nin kurucularından olan 
Bülbül, Cemiyetin 18 yıl başkanlığını yaptıktan sonra 
yönetim kurulu tarafından cemiyetin onursal baş-
kanlığına seçildi.

TRT’de muhabirlik, genel müdür danışmanlığı, Türk 
Haberler Ajansı’nda bölge müdürlüğü, Anadolu 
Ajansı’nda muhabirlik, bölge müdürlüğü, genel mü-
dür danışmanlığı yaptı. Ankara Gazeteciler Cemiyeti 
tarafından 1988 yılında “Yılın Gazetecisi” ve 1980-
1990 yılları arasında son 10 yılın en başarılı gazetecisi 
ödüllerine layık görülen Bülbül meslek hayatını otu-
zun üzerinde ödül ile taçlandırdı.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde misafir öğ-
retim görevlisi olarak dersler verdi. Konya’nın Sesi 
gazetesinde 2 Haziran 2011 Perşembe gününden 
itibaren haftalık “Perşembenin Gelişi” adlı sütunun-
dan okurlarına seslendi. Şiirlerini, Aynalar Sustu, Gök-
yüzü Mahallesi, Güdümlü Mermi ve Milattan Önce 
de Böyleydi Sevgi adlı kitaplarında topladı. Mesleki 
alanda Haberin Anatomisi, Genel Gazetecilik Bilgileri, 
İletişim ve Etik, Uluslararası İletişim, Yazılı Anlatım ve 
Yazı Türleri, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yayıncılığı, Tanıtım Teknik 
ve Yöntemleri adlı eserlerini kaleme aldı. Yaşlılığa 
bağlı rahatsızlıklarından ötürü 10.07.2019 tarihinde 
vefat etti ve Üçler mezarlığına defnedildi.

Ali Rıdvan BÜLBÜL

1932 - 2019

Rıdvan Bülbül bir markadır
Ahmet TAPU

Duayen Gazeteci denildiği zaman Konya’da akla gelecek ilk isim ve bu 
değerlendirmeye en layık olan kişi merhum Rıdvan Bülbül’dür. Gazeteci-
liği ömrünün sonuna kadar sürdürmüş ve duayen lakabını sonuna kadar 
haketmiştir. Meslek hayatımın 20 yıl gibi önemli bir bölümünü yanında 
çalışarak geçirdiğim Rıdvan Bülbül aynı zamanda kimseyi kırmayan, her-
kese evet diyen ve hayır kelimesini lügatından çıkaran bir kişiliğe sahipti. 
Hatta kendisi için yanlış düşünen ve davranan kişilere bile iyilik yapar on-
ları daha o anda affederdi.

Rıdvan Bülbül, sadece Konya’da değil ulusal basında da renkli kişiliği ve 
başarıları dolayısıyla büyük bir çoğunluk tarafından tanınır takdir edilir, 
beğenilir ve saygı duyulurdu. Siyasilerden merhum Necmettin Erbakan, 
merhum Süleyman Demirel, merhum Bülent Ecevit başta olmak üzere 
biçoğuyla birebir tanışır yakın ilişkiler kurardı. Konya’ya yolu düşenler Rıd-
van Bülbülü aramadan ya da görüşmeden dönmezlerdi. Aynı zamanda 
şair olan ve edebiyat konusunda ders verecek kadar bilgili olan Rıdvan 
Bülbül tatlı dilli ile çok kolay ve rahat iletişim kurardı. O hem alaylı hem de 

mektepliydi. 
Hem yakın akrabam hem de meslekte ustam ve büyüğüm olan Rıdvan 
Bülbül mesleğinin yanında dost canlısı ve ailesine çok bağlı yapıda biriy-
di. Anne, baba, eş ve çocukları konusunda kimse onunla yarışamazdı ve 
onun kadar fedakâr birini bu yaşıma kadar tanımış değilim. Hastalandı-
ğında bile Konya basının hali pür melalini merak eder her görüşmemizde 
benden detaylı bilgi isterdi. Kimin ne yaptığını, gazetelerin, tv lerin durum-
larının ne olduğunu sorardı.

Söylenecek çok söz var ama zannımca bu kadarı kâfidir. Sonuç olarak 
söyleyebileceğim tek söz; örnek alınacak, son derece başarılı, mesleğine 
aşık biri olarak tarif edebilirim. Ben meslek hayatımda 45 yılı geride bırak-
tım. Ömrünün 60 yılını basına adamış Rıdvan Bülbül, 5-6 ulusal gazetenin 
muhabirliğini aynı anda yapmanın yanında TRT ve Anadolu Ajansı gibi 
kurumların Bölge temsilciğini başarıyla götürmüş ve de ömrü boyunca 
deklanşöre basmamış tek gazetecidir. Bu konuda daha ikinci bir ismi ben 
duymadım. Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun…

ANILAR

Hem gazeteci hem şairdi
Sabit HORASAN

Konya basın camiasının duayen ismidir, Rıdvan Bülbül. Gazetecilikte 
üzerine yoktu. Ajansların yoğun olmadığı dönemlerde oturduğu yerde 
haber üretirdi. Rıdvan Bülbül, gençliğini dolu dolu yaşamış, gazetecilik 
dönemlerini de çok iyi değerlendirmiş ve dönemine damga vurmuş 
bir isimdi. Siyasetçisinden bürokratına kadar tanımadığı yoktu. Dahası 
dostu da çoktu. 
O, kendisine has konuşma şekli ile yanında görmek istediği genç ga-
zetecileri iyi değerlendirir, görmek istemedikleriyle arkadaş kalmasına 
rağmen çalışma alanına almazdı. Hani yalan söylemeye gerek yok; 
beni de vefatından öncesi son yıllara kadar çok sevmezdi. Ama, emekli 
olup Yeni Meram Gazetesi’ne daha çok zaman ayırmaya başladığı yıl-

larda birlikteliğimiz artarak devam etti.

Rıdvan Bülbül, gazeteciliğin yanı sıra iyi bir şairdi. Sosyal yönü güçlüy-
dü, çeşitli sosyal derneklerde görev aldı. Vefatından bir yıl kadar önceki 
görüşmemizde, kendisini çok iyi gördüğümü söylemiştim ve bana “Sen 
yaşlanmışsın, ben daha gencim, araba da kullanıyorum” diye yanıt ver-
mişti. Oysa, görünüşü hiçte öyle değildi. 

Kısacası, Rıdvan Bülbül, çok iyi yaşadı, iyi gazetecilik yaptı, Konya basını-
na birçok gazeteci kazandırdı ve Dünya’da iyi dostlar kazanarak aramız-
dan ayrıldı. Işıklar içerisinde uyusun.
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06.02.1964 tarihinde Konya’nın Bozkır İlçesine 
bağlı Dere köyünde dünyaya geldi. Babasının 
DSİ’deki görevi nedeniyle gençlik yıllarını Anka-
ra’da geçirip Keçiören Lisesi’nden mezun oldu. 
Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi’ni bitirerek 
yüksek tahsilini tamamladı. 1980’li yılların sonun-
da Konya Valiliğinde memuriyete başladı. Yeşil 

Kart büro memurluğunun ardından İl Basın Bü-
rosu Memurluğuna geçti. İlerleyen yıllarda İl Basın 
Müdürü oldu.

2017 yılında kanser teşhisi konuldu ve uzun bir te-
davi dönemi yaşadı. 04.12.2019 tarihinde vefat etti. 
Cenazesi Üçler mezarlığında toprağa verildi.

Hasan Hüseyin TANRIVERDİ

1964 - 2019

01.12.1963 tarihinde Sarayönü’de dünyaya geldi. 
Lise eğitimini tamamladıktan sonra 1985 tarihinde 
Mehmet Gazel’in yönetimindeki Hürriyet gazetesi 
Konya bürosunda muhabirliğe başladı. Burada 4 yıl 
çalıştıktan sonra 1989 yılında, Kemal Soylu yöneti-
mindeki Milliyet Konya bürosuna transfer oldu.

1993 yılında Devlet Hastanesi karşısında bir büfeyi 
kiralayarak çiçekçilik sektörüne geçti. İşyerini sonra-

ki yıllara İstanbul Caddesine ve Demirci İş Merkezi-
ne taşıyarak ticaretini sürdürdü. Omurilik ameliyatı 
oldu. İyileşmesine rağmen ilerleyen yıllarda bu defa 
boğazında kanser tespit edildi. Ameliyatı başarılı 
geçmesine rağmen sonraki aylarda enfeksiyon ne-
deniyle hastaneye kaldırıldı. Bir aylık yoğun bakım 
sürecinin ardından 09 Nisan 2019 tarihinde vefat 
etti. Cenazesi aynı gün, ömrünü yanı başında ge-
çirdiği Musalla Mezarlığına defnedildi.

Cevat ÖRNEK

1963 - 2019

Cevat, örnek bir arkadaştı
Mustafa GÜDEN

Cevat Milliyet’e geçtiğinde Kemal Soylu yönetimindeki büroya sık sık 
uğrar; Muammer, Yüksel Soylu ve Bülent’inde katılımıyla meşverette 
bulunurduk. Cevat mesleği bırakıp çiçekçi büfesi işleteceğini de o bü-
roda söylemişti. Devlet Hastanesi karşısında alüminyumdan oval yapı 
bir büfede çiçekçilik başladı yaparak başladı, sonra İstanbul caddesine 
taşındı.

1994 yılında benim düğünüm vardı. Meğer gelin arabası süsletmeye 
damat gidermiş, benim bildiğim yoktu. Pazar sabahı “Hadi bakalım” 
deyince duruma vakıf olduk ama çiçekçiden alınmış randevumuz 
yoktu. Cevat’ın yanına vardık; başı kalabalıktı. Beni takım elbiseli ve 
kravatlı görünce “Hayrola, bugün spor muhabiri gibi değilsin?” dedi. 
“Düğünüm var ve biz çay içmeye değil, araba süsletmeye geldik” de-
dim. “Ortağım acelen ne, yarın süslerdik!” diyerek randevusuzluğu-
muza atıf yapınca “Hani dükkân bizimdi?” dedim.

Elindeki arabayı bir elemanına verip bizim işe odaklandı. Sıradan bir 
süs yapmak istemiyor gibiydi. Bir ara yanına gelen müşteri araba süs-
leme fiyatı sordu. “Arabasına göre değişir” deyince adam bizim araba-
yı gösterip “Bu gibi bir süs kaça olur” dedi. Baktı adam bizim arabayı 
gösteriyor, o arabanın fiyatı yok amca. Bu bizim kendi arabamız” dedi.

İş bitince ben elimi cebime atarken bileğimi kavrayıp “Bu arabanın fi-
yatı yok dedim, duymadın mı?” diye de çıkıştı. Ben “Söz uçtu” deyince 
“Bizde söz bakidir” diye karşılık verdi.

Çok sonra Cevat omurilik ameliyatı oldu iyileşti. Ardından ben beyin 
ameliyatı oldum. Yolumu Demirci İş Merkezine düşürdüğüm zaman-
larda sohbetin zirvesine varır, ayırılırken de birbirimize doktorların “En-
feksiyon kapmayın” uyarısını hatırlatırdık. Son buluşmamızda hanımı 
da iş yerindeydi; “Bitkiyle, gübreyle uğraşırken enfeksiyon kapmasın” 
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15.04.1949 tarihinde Konya’nın Konya Merkez İşga-
laman Mahallesinde  dünyaya geldi. Aslen Kızılören-
li’dir. İlköğrenimini İstanbul’da, orta ve lise öğrenimi-
ni Konya İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Lisans 
Eğitimi için Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi’ne devam ederken aynı zamanda Konya 
Yüksek İslam Enstitüsü’nde de öğrenim görmeye 
başladı. Fakat dönemin zorluklarına 1970’li yılların 
kaos ortamı da eklenince yüksek tahsili yarıda bırakıp 
çok sevdiği gazetecilik mesleğine yöneldi. Türkiye’de 
Yarın gazetesinde muhabir olarak sektöre girdi. Kısa 
süre sonra gazetenin Yazı İşleri Müdürlüğünü üstle-
nen Yıldırım bir dönem Hürriyet gazetesi Konya mu-

habiri olarak da çalıştı. 

1970’li yılların ortalarında Kültür ve Turizm İl Müdür-
lüğünde memuriyete başlayan Yıldırım daha sonra 
Konya Valiliğine geçti. İl Basın Müdürlüğü kadrosu-
nun ihdas edilmesiyle Vilayet Basın Müşavirliğine 
atandı. Eşzamanlı olarak Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışma Vakfı İl Müdürlüğünü de üstlendi. İlerleyen 
yıllarda Valilik Özel Kalem Müdürlüğü ve İl Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Yıldırım 
1998 yılında emekli olduktan sonra münzevi bir ha-
yat sürdü. 11 Nisan 2019 tarihinde vefat etti ve Üçler 
Mezarlığına defnedildi.

İbrahim YILDIRIM

1949 - 2019

Gazeteciliği İbrahim 
Yıldırım’dan öğrendim

 Saffet YURTSEVER

İbrahim Yıldırım Türkiye’de Yarın gazetesinin yazı işleri müdürüydü. 
Gazetenin köşe yazarı İbrahim Sur ile aynı odada oturuyorlardı. Ben 
Teknik Lisede okuyordum. Fotoğraf çekiyor, hikâye ve şiir yazıyordum. 
Anadolu Ajansı’ndan da fahri basın kartım vardı, Konya’dan haberler 
gönderiyordum. Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde şiirlerim çıkıyor-
du. Okuldaki şiir ve kompozisyon yarışmalarında derecelere giriyor-
dum. Okulun folklor ekibinde,  tiyatro kolundaydım. Taekwondo sporu 
yapıyordum. Sürekli okuyordum. Hareketli ve başarılı bir öğrenciydim. 

Babası İl Basın Müşaviri olan aynı okuldan Güray Aytekin isimli bir ar-
kadaşım beni babasına yönlendirdi. O da bir gazeteye gönderdi ama 

oradaki ortamı pek sevmemiştim. Türkiye’de Yarın gazetesine gittim. 
İbrahim Yıldırım Ağabey’e durumu anlattım. Okuldan kalan vakitlerde 
ve tatillerde fotoğraf makinemle ve önceden hazırladığım hikâye ve şi-
irlerimle gazeteye gidiyordum. Benim için bir köşe ayırdı. Burada her 
gün bir ya da iki şiirim ve bir hikâyem tefrika ediliyordu. Bazen de beni 
habere gönderiyorlar, fotoğraf çekiyordum ve haberin notlarını yazıp 
getiriyordum. İbrahim Yıldırım Ağabey bana muhabirliğin incelikle-
rini, haberi nasıl yazmam gerektiğini, haber fotoğrafını nasıl çekmem 
gerektiğini öğretti. Çok hoşgörülü, dürüst, beyefendi bir insandı. Bana 
model olmuştu. Daha sonra da Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü 
oldu. Allah rahmet eylesin.  

Yıldırım Basına 
eşit mesafede durdu

 Sabit HORASAN

Yeni Konya Gazetesi’ne başladığım yıllarda o, Türkiye’de Yarın Gaze-
tesi’nde, rahmetli Ziya Tanrıkulu ile birlikte çalışıyordu.  Tanrıkulu’nun 
sadık bir arkadaşı ve elemanıydı.

Siyasi görüşlerimiz ayrı olmasına rağmen her dönem onunla basın eti-
ği içerisinde iyi bir ortam oluşturarak çalıştık ve aramızda en küçük bir 
ayrılık olmadı. Türkiye’de Yarın Gazetesi’nden sonra Valilik İl Basın büro-
sunda uzun yıllar görev yaptı ve oradan emekli oldu. 

Bizim Yeni Meram Gazetesi’nde maaş almama boykotu yaptığımız dö-
nemde, onun önerisiyle zamanın Valisi Kemal Katıtaş’ın önemli katkıla-

rıyla yardım almamız sağlanmıştı. 

İbrahim Yıldırım, şahsi siyasi görüşüne rağmen, vilayetteki görevi bo-
yunca tüm basın kuruluşlarına ve gazeteci arkadaşlarımıza aynı mesa-
fede oldu. Emekli olduktan sonra kendi kabuğuna çekildi ve yaşamını 
ailesine adadı. Dahası, basın camiasından uzak kaldı, birkaç kişi dışında 
birçok gazeteciyle görüşmedi takip ettiğim kadarıyla. 

Rahatsızlığı sırasında da, evlerimizin yakın olması nedeniyle bir kaç kez 
görüşme olanağı bulduğum İbrahim Yıldırım, uzun süren tedavisinin 
ardından aramızdan ayrıldı. Mekanı Cennet olsun.

Vilayette siyaset 
manşetini nasıl attık?

 Mustafa GÜDEN

Konya Postası haber servisinde olduğum 1986 yılında Emniyet ve jan-
darma bültenlerini Valilik Basın Bürosundan alırdık. O gün vardığımda 
İbrahim Yıldırım odasında değildi. Ben jandarma bültenlerini not alır-
ken geldi ve masanın diğer ucundaki kâğıtları göstererek “Mustafa’cığım 
bunu da az önce sizlere iletmemiz ricasıyla bıraktılar, alırsan sevinirim” 
dedi. Bu, iktidar partisi ANAP’ın bir basın bildirisiydi.

Benim rutin haberlerin dışında bir planım yoktu ama Yazı İşleri Mü-

dürümüz Osman Nuri Bengi parti bültenini Vilayet Basın Bürosundan 
aldığımı duyunca “Haberin kralını getirmişsin” diyerek “Vilayette siya-
set” manşetini attı. Tabi ertesi gün ortalık karıştı, Valilikten durumu izah 
eden açıklamalar yapıldı, İbrahim Yıldırım bu dururum sıkıntısını yaşadı.  
Ertesi gün bülten için basın bürosuna vardığımda hiç bir şey söyleme-
me fırsat vermeden “Aleyhimde olmasına ve beni zorda bırakmasına 
rağmen güzel haberdi, tebrik ederim. Ben partiden gelen o ricayı geri 
çevirmeliydim” dedi.

ANILAR
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17.08.1943 tarihinde Konya’da dünyaya geldi. As-
len Akşehirlidir. 1967 yılında Konya Yüksek İslam 
Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra Milli Eği-
tim Bakanlığı’na bağlı ortaöğretim kurumlarında 
iki yıl öğretmenlik yaptı.

Öğrenciliğinden itibaren sanat ve kültüre ilgisi 
olan Özönder 1969 yılında girdiği sınavda ba-
şarılı olunca Konya Yüksek İslam Enstitüsünde 
Türk Medeniyet ve Tarihi derslerini vermek üzere 
öğretim görevlisi olarak tayin edildi. 1979 yılında 
Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakül-
tesi’nde Türk İslam Sanatları ve Mimarisi Tarihi 
Anabilim Dalında doktora unvanını kazandı. 1982 
yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 
yardımcı doçentliğe atandı. Doktora diploması 
haricinde 1990 yılında Selçuk Üniversitesi Türk 
El Sanatları Ana Sanat Dalında “Sanatta-Yeterlilik” 
unvan ve diplomasını aldı. Bu vesileyle de sanat 
ve mimari sahasında çifte diploma sahibi nadir 
akademisyenlerden biri oldu.

Konya Meram Belediyesi 2004 yılında “Sanata 
Saygı Ödülü”, Konya Büyükşehir Belediyesi de 
2012 yılında “Konya Kültürüne Hizmet Ödülü 
verdi. 

Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda ilmî faaliyete 
katıldı; çalışmaları genellikle Konya ve Mevlevîlik 
tarihi üzerine oldu. Ayrıca ansiklopedi yazarlığı da 
yaptı. Diyanet Başkanlığı İslâm Ansiklopedisi ve 
Konya Ansiklopedisi’ne çeşitli maddeler yazdı. 

Hasan Özönder’in yayınlanan kitapları şunlar: Mi-
mar Sinan, Konya 1972, Peygamberimizin Sağlık 
Öğütleri, İstanbul 1974, Konya Vakıf Eserleri, Konya 
1985, Konya Mevlana Dergâhı, Ankara 1989, Kon-
ya Velileri, Konya 1990, Evvel Zaman İçinde Me-
ram, Konya 1997, Sille (Tarih, Kültür, Sanat), Konya 
1998, Eski(meyen) Meram, (Fotoğraf Albümü),(Ko-
misyon), Konya 2000, Selçuklu Emiri Beşare Bey 
ve Başarakavak, Konya 2001, Ansiklopedik Hat 
ve Tezhip Sanatları Deyimleri, Terimleri Sözlüğü, 
Konya 2003, Konya, Konya 2005, Tarih Boyunca 
Mevlevi Kıyafetleri ve Sembolik Anlamları, Konya 
2006 ve Mevlana ve Mevlevilik, Konya 2006.

Akademik çalışmalarını sürdürürken çeşitli gazete 
ve dergilerde çok sayıda makalesi yayınlandı. Yeni 
Konya, Hakimiyet ve Konya Postasından sonra 
uzun yıllar Merhaba gazetesinde makaleler yazdı. 
29 Aralık 2019 tarihinde vefat etti. Cenazesi Üçler 
Mezarlığı’na defnedildi.

Hasan ÖZÖNDER

1943 - 2019

Ahmet GÜLDAĞ

1930 - 2019

Konya’nın Altınekin ilçesine bağlı Dedeler Köyünde 17 Ekim 1930 
tarihinde  dünyaya geldi. Hadim’in Gölyazı köyünde geçtikten 
sonra Konya Sanat Okulunda tahsilini tamamladıktan sonra Ka-
rayolları Bölge Müdürlüğünde çalışmaya başladı. 1952 yılından 
itibaren Yeni Meram Gazetesi’nde yazıları yayımlandı. 

Memuriyetten emekli olduktan sonra yazı hayatına ağırlık verdi. 
Konya’da uzun yıllar Merhaba ve Antalya’da Toros Ayyıldız ga-
zetelerinde yazdı. 2017 yılında Konya Aydınlar Ocağı vefa gecesi 
düzenlenerek plaketle onore edildi. 

24 Aralık 2019 Salı günü vefat etti ve Üçler mezarlığına defnedildi.

Ünal GÜCÜYENER

1938 - 2020

M. Naci Gücüyener’in ortanca oğludur. 11 Nisan 1938’de Kon-
ya’da doğdu. İlkokulu 19 Mayıs İlkokulu’nda, ortaokulu Kayseri 
Talas Amerikan Koleji’nde, liseyi ise Robert Koleji’nde okudu. 
Girdiği İstanbul Yüksek Ticaret ve İstanbul Eczacılık Fakültele-
ri’ne devam ederken gazetenin İstanbul muhabirliğini yaptı. Bu 
sırada meslek sevgisi ağırlık kazanınca yüksek tahsilini tamam-
lamadan Konya’ya dönerek gazetede çalışmaya başladı. Gaze-
tede genel koordinatörlük ve yazı işleri müdürlüğü görevlerini 
üstlendi. Günlük makaleler yazmasa da gezi yazıları yazdı. 1 
Mart 2020 tarihinde vefat etti ve 2 Mart 2020 günü Hacıveyis 
Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığına 
defnedildi.
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Günümüzde Karaman’a bağlı Ermenek ilçesinin 
Esentepe (Lemus) köyünde 1932 yılı Haziran 
ayında arpa tarlasında dünyaya geldi. İlkokulu 
köyünde bitirdikten sonra Ermenek’te açılan sı-
navla kazandığı Ereğli İvriz Köy Enstitüsü’nü biti-
rip öğretmen oldu. Enstitü yıllarında bir fotoğraf 
makinası alarak okulda arkadaşlarının fotoğrafla-
rını çekti. Fotoğrafların satışını da memleketinden 
para gelmeyen yoksul öğrencilere yaptırarak on-
ların harçlıklarını kazanmalarını sağladı. İlçe mer-
kezindeki gazete bayiinden getirdiği gazeteleri 
öğretmen ve diğer memurlara satarak bir anlam-
da gazeteciliğe ısınmaya başladı. Okulu bitirdik-
ten sonra 1969 yılında öğretmen oldu.

Ali Rıdvan Bülbül’ün yayınladığı Sabah gazetesi-
ne haberler göndererek mesleğe giriş yaptı. Bül-
bül tarafından bazı haberleri ulusal gazetelere de 
gönderilen Can Hürriyet Gazetesin yapılan teklifi 
kabul ederek Ereğli muhabiri oldu. Bir süre sonra 
da Anadolu Ajansı muhabirliğini üstlendi.  Bir nü-
mayişte Ereğli Emniyet Müdürlüğünün yakılması 
haberini TRT’ye de bildirince kurumun Yurt Ha-

berleri Müdürü Basri Balcı’dan muhabirlik teklifi 
aldı. Aralıksız 41 sene TRT’nin, 42 sene Anadolu 
Ajansının ve 29 sene Hürriyet Gazetesi’nin Ereğ-
li temsilciliğini yaparak bir rekorun sahibi oldu. 
Ulusal medyanın yanı sıra yerel gazetelere de 
muhabirlik hizmeti verdi. 

Ereğli’de ağaçlandırma çalışmalarında öncü ça-
lışmalar yapıp 5 tane orman oluşturdu. Haberci-
lik merakıyla doğa gezi ve incelemesi yaparken 
Ereğli ile Karapınar arasındaki Karacağ’da asırlar 
öncesine ait yer altı şehrini keşfedip, turizm lite-
ratürüne kaydedilmesini sağladı. Aralarında çivi 
yazılarının da bulunduğu birçok tarihi eseri Ereğli 
Müzesi’ne kazandırdı. Bu çalışmalarıyla dikkat 
çeken Can kadrosu İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğündeyken Kültür Bakanlığının talimatıyla Ereğli 
Müzesi müdürlüğüne atandı. 1967 yılında günlük 
olarak Ereğli Güneş gazetesini çıkarmaya başladı.
2020 yılının Kasım ayında Koronavirüs hastalığı-
na yakalanan Hasan Can tedavi gördüğü hasta-
nede 2 Aralık 2020 tarihinde vefat etti ve 3 Ara-
lık’ta Ereğli’de toprağa verildi.

Hasan CAN

1932 - 2020

Ahmet Cenap KENDİ

1923 - 2020

23 Nisan 1923 tarihinde Konya’da dünyaya geldi. İbrahim Aczi 
Kendi’nin oğludur. İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladı. 
Konya Lisesi’nde okurken ekonomik nedenlerle eğitimini yarıda 
bıraktı. Konya Lisesi’nde öğrenci olduğu sırada yazdığı şiirleri Eke-
kon ve Babalık gazeteleriyle, haftalık 7.Gün dergisinde yayınlandı. 
1949 yılının Ocak ve Şubat aylarında iki sayı yayınlanabilen Bo-
zok adlı derginin ilk sayısında Yurdum adlı şiiri yer aldı. Yeni Konya 
gazetesinin 4 ve 5 Haziran 1949 tarihli nüshalarında “Dilenci” adlı 
hikâyesi 2 bölüm halinde yayınlandı. 13 Mart 1952’den itibaren 
“Pratik Tavukçuluk” adlı bir dizi yazıya imza attı. Yeni Konya’da 
uzun yıllar devam eden “Gönül Penceremden” köşesindeki yazı-
larına sonraki dönemde Konya Postası Yeni Meram ve Memleket 
gazetelerinde devam etti. Udidir ve bestelediği eserleri de vardır. 
98 yaşındayken 7 Temmuz 2020 tarihinde vefat etti. Kabri Üçler 
Mezarlığındadır.

Ahmet ÇOBANOĞLU

1929 - 2020

18.04.1929 tarihinde Konya’da dünyaya geldi. Ortaokul tahsilini 
müteakiben çalışma hayatına atıldı. Zaman içerisinde İngilizce 
öğrendi. Serbest ticaretle iştigal etti, müteahhitlik yaptı. CHP kad-
rolarında yer alıp siyaset yaptı, Konya Belediye Meclis Üyeliğine 
seçildi. 19 Mayıs 1976 tarihinde Konya’nın Sesi gazetesini kurdu ve 
yönetti. Gazetesinde köşe yazıları yayımlandı. 

05.06.1977 genel seçimlerinde CHP’den 16. Dönem Konya Mil-
letvekili seçilerek 12 Eylül1980 askeri darbesine kadar TBMM’de 
yasama çalışmalarına katıldı. 7 Nisan 1981’de Konya’nın Sesi ga-
zetesini Mehmet Emin Çorum-Ali İhsan Vatankurtar ortaklığına 
devrederek basın sektöründen çekildi.

29 Ağustos 2020 tarihinde, Konya’da tedavi gördüğü hastanede 
93 yaşında vefat etti. Cenazesi Musalla mezarlığına defnedildi.
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11.09.1929 tarihinde, babasının Kaymakam oldu-
ğu Konya’nın Kadınhanı İlçesinde dünyaya geldi. 
Tam adı Orhan Eşref Koloğlu’dur. Ailesinin soyu 
Libya’dan gelmedir. Kökleri Osmanlı dönemin-
de Trablusgarp’a yerleşen Türkler’in, yerli kadın 
ile evliliklerinden doğan çocuklarını kasteden 
“Kuloğulları” toplumuna dayanmaktadır. Babası, 
Türkiye’de çeşitli yerlerde kaymakamlık ve valilik 
yapan, İkinci Dünya Savaşından sonra 1949-1952 
arasında Ankara hükümetinin izni ile Libya’da 
başbakanlık yapan Sadullah Koloğlu’dur. Libya 
doğumlu olan babası Eşkıya Laz Hüseyin’i yaka-
lamasıyla ünlüdür.

Orhan Eşref, İlkokulu Konya’da bitirdikten son-
ra Galatasaray Lisesinden 1947’de mezun oldu. 
İstanbul Üniversitesi Yüksek Gazetecilik Enstitü-
sünde öğrenim gördü ve 1964’te diplomasını aldı. 
Doktorasını 1969’da Strasbourg Üniversitesinde 
“Fransız Basınında Türk 1470-1815” konulu teziyle 
yaptı. Gazetecilik mesleğine 1947’de başladı. Son 
Saat, Yeni İstanbul, Yeni Sabah, Akşam, Milliyet, 
Barış ve Aydınlık gazetelerinde muhabir, yazı işle-
ri müdürü ve yazar olarak çalıştı. Tripoli (Libya) Al 
Fateh Üniversitesinde doçent oldu.

1964-71 arasında Roma, Karaçi, Paris, Londra ve 
Beyrut’ta Turizm ve Basın Ataşeliği yaptı. 1972-74 
döneminde Milliyet gazetesinin Almanya baskısı 
yazı işleri müdürü ve Hürriyet gazetesi muhabiri 
oldu. 1974-75 ve 1978-79’da iki defa Basın Yayın 
Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. 1975-77 
arası CHP’nin dış ilişkiler danışmanlığını yürüttü. 
1978’den itibaren Hacettepe, Anadolu, Marmara, 
Galatasaray, İstanbul, Libya El Fateh üniversitele-
rinde çalıştı.

1962’de İstanbul Gazeteciler Sendikası Gümüş 
Kalem Ödülünü, 1986’da İstanbul Gazeteciler Ce-
miyeti Araştırma Ödülünü, 1990’da Yunus Nadi 
Araştırma Ödülünü, 1995’de Sedat Simavi Sosyal 
Bilimler Ödülü ile Afet İnan Ödülünü aldı. 

Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça dillerinde 
yüzden fazla bildiri ve makalesi uluslararası ya-
yınlarda yer aldı. İstanbul Gazeteciler Cemiyeti, 
Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti ve Tarih Vakfı (ku-
rucu) üyesidir.

Reklamcılar Derneği Orhan Koloğlu’nun yüzyıl-
lık reklam arşiv koleksiyonunu 2001 yılında satın 
alarak “Türkiye’de Reklamcılığın İlk Yüzyılı: 1840-
1940” adıyla hem sergi açtı hem de kitaplaştırdı.

Araştırma-İnceleme eserleri:
Fikret Mualla (1968), Tarihte Aşk (1969), Le Turc 
dans la Presse Française 1470-1815 (Beyrut, 1971), 
Müthiş Türkler (1972), Türk Subaylarının Libya Sa-
vaşı Anıları (Arapça, Tripoli 1979), İslâmda Başlık 
(1979), Mazlum Milletler Devrimleri ve Türk Dev-
rimi (1980), Mustafa Kemal’in Yanında İki Libyalı 
Lider (1981), Takvim-i Vekayi (1981), Muslim Pub-
lic Opinion During Libyan War (1911-1912), Os-
manlı Meclislerinde Libya (2 Cilt), Miyop Çörçil 
Olayı (1986), La Turquie en Transition (contribu-
tion, Paris 1986), Basımevi ve Basının Gecikme-
si ve Sonuçları (1986), Abdülhamit Gerçeği: Ne 
Kızıl Sultan Ne Ulu Hakan (1987), Türk’ü Dünya-
ya Saydıran Adam (1988), 1911-12’de Karikatür 
Savaşı (1989), İlk Gazete ve İlk Polemik (1989), 
Abdülhamit ve Masonlar (1991), İttihatçılar ve 
Masonlar (1991), Türkiye’de Basın (1992), İslâm’da 
Değişim (1993), Gazi’nin Çağında İslâm Dünyası 
(1994), 1919-1938 Türk Çağdaşlaşması (1995), Av-
rupa’nın Kıskacında Abdülhamit (1998), Osman-
lı Basınının Doğuşu ve Blak Bey Ailesi (çev. Erol 
Üyepazarcı, 1998), Reklamcılığımızın İlk Yüzyılı 
(1999), Kim Bu Mustafa Kemal, 1918: Aydınların 
Bunalım Yılı (2000), Ecevit ile CHP / Bir Aşk ve 
Nefret Öyküsü (2000), Kim Bu Ecevit? (2001), M. 
Fahri Tuncel - Çeşme- i Beyt-i Dilden Damlalar 
(Gönül Evinin Çeşmesinden Damlalar, yay.haz., 
2003), Bir Garip Kişi-Fikret Mualla (2003), Osmanlı 
Meclislerinde Libya ve Libyalılar (2003), Abdülha-
mid ve Masonlar (2004), Avrupa’nın Kıskacında 
Abdülhamit (2005), Osmanlı dan 21. Yüzyıla Ba-
sın Tarihi (2006), Cilbabtan Türbana Türkiye’de 
Örtünmenin Serüveni (2008), Fizan Korkusun-
dan Libya Mücahitliğine (2008), Soros, CFR ve 
Arap Ayaklanması (Barış Doster, Haluk Hepkon, 
Mehmet Ali Güller ile, 2011), Tarih Boyunca Aşk 
(2004), Abdülhamid Gerçeği (2005), Dünyadan 
Çizgilerle Atatürk (2006), Sorularla Vahdettin 
(2007), Bilimselden ‘Medyatik’e Tarih (2009), Üç 
İttihatçı (2011), İslam Aleminde Masonluk (2012), 
Curnalcilikten Teşkilatı Mahsusa’ya, Osmanlı’dan 
21.Yüzyıla Basın Tarihi (2013, 2015), Cumhuriyet 
Dönemi Masonlar (2013), İlk Gazete İlk Polemik 
(2014), Osmanlıcadan Türkçeye Okuryazarlığı-
mız (2015), Lawrence Efsanesi (2016),  Türk - Arap 
İlişkileri Tarihi (2017). Cem Sultan, Loti’nin Kadın-
ları (1999- Tarihi Roman).

90 yaşındayken 17.04.2020 tarihinde, ardında 
yazdığı 90 kitap bırakarak İstanbul’da vefat etti. 
Cenazesi 18 Nisan 2020 Cumartesi günü Zincirli-
kuyu Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Orhan KOLOĞLU 

1929 - 2020
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1 Ocak 1947’de Konya’da doğdu. Hâkimiyet-i Milliye 
İlkokulu ve Endüstri Meslek Lisesi’nden sonra Konya 
Selçuk Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünden mezun 
oldu. Dedesi çocuk yaşlarda Kayseri’den geldiği için 
Kayseri Soyadını aldı.

Öğrencilik yıllarında bisiklet sporu yaptı ve milli takı-
ma kadar yükseldi. Bursa’da milli takım antrenma-
nında geçirdiği kazada köprücük kemiği kırılınca aktif 
spor yaşantısını noktaladı. Gazeteciliğe de spor yap-
tığı yıllarda katıldığı yarış sonuçlarını Yeni Konya’nın 
spor müdürü Nail Bülbül’e bildirerek ısındı. Sporu bı-
rakınca 1967 yılında Anadolu’da Hamle gazetesinde 
spor muhabiri olarak çalışmaya başladı. Yeni Meram 
gazetesine geçtikten sonra Milliyet gazetesi Konya 
muhabirliğini de üstlendi. Yeni Konya gazetesinde 
görev aldı. 1983 yılında bir grup işadamıyla birlikte 
Anadolu’da Bugün gazetesini çıkardı. Daha sonra 
Tercüman gazetesi temsilciliği yaptı. Çeşitli tarihlerde 
Güneş gazetesi ile Akdeniz ve Hürriyet Haber Ajans-
larının Konya temsilcilikleri de üstlendi. Bir süre Ana-
dolu Ajansında çalıştı.

Konya Postası, Yeni Gazete, Yeni Konya gibi gazete-
lerde spor muhabirliği, genel yayın yönetmenliği ve 
yazı işleri müdürlüğü gibi görevlerde bulundu. Son 
olarak 27 Temmuz 1998’de Yeni Konya’nın genel ya-
yın yönetmenliğini üstlendi ve “Bakış” adlı köşesinde 
Konya kültürü üzerine inceleme yazıları yazdı.

Emekliliğinden sonra Merhaba, Memleket ve Ye-
nigün gazetelerinde yazılarına devam etti. Zaman 
zaman M.İhsan Konevi müstear adını kullandı. Bir 
dönem KTV’de haftalık programlar hazırlayıp sundu. 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TSYD ve Konya Gaze-
teciler Cemiyeti üyesiydi ve bu kurumlar tarafından 
çeşitli ödüllerle taltif edildi.

Voleybol, basketbol, futbol, güreş, halter, yüzme ve 
masa tenisi, bisiklet, atletizm sporlarında hakem-

lik yapıp çeşitli kademelerde hizmet veren Kayseri, 
Konya ve Ankara Gazeteciler Cemiyetleri ile TSYD 
tarafından çeşitli ödüllere layık görüldü.
Kişisel girişimle ömrünün son 20 yılında, Konya’ya 
hizmet etmiş kişileri mezarları başında anmak üzere 
vefa hareketi gerçekleştirdi.

Kurucu Başkanlığını Adnan Ağırbaşlı’nın yaptığı Yaşlı 
ve Engelli Eğitim Bakım Araştırma ve Uygulama Vakfı 
(YEBAV)’ın kurucu mütevelli heyeti ve kurucu yöne-
tim kurlunda yer aldı.

İhsan Kayseri 1981 yılında Atatürk ve Konya ilk kitabı-
nı yayınladı. Emekli olduktan sonra da kendini biyog-
rafik kitaplar yazmaya adadı. Türk Medeniyet Tarihin-
de Ahilik (2000), Doğumunun 120. Yılında Mehmet 
Muhlis Koner (2006), Konyalı bir Gazeteci Mehmet 
Gazel (2007), Konyalı Duayen Öğretmen Hüseyin 
Köroğlu (2007), Konuşa Konuşa M. Özgen Küçük-
koner’in Hayatı ve Hatıraları (2007), Konyalı Duayen 
Siyasetçi Haydar Koyuncu (2007), Konyalı Arif ve Etik 
Bir Hoca Arif Etik (2008), Konya’nın “Gül” Babası M. Ali 
Apalı (2010), Asitanenin Son Dervişi Mehmet Dede 
(2010), Konyalı Hattat Hafız Mehmet Sakaoğlu (2011-
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ile birlikte), Konyalı İlahiyatçı 
Ahmet Gürtaş (2014), Millî Bisikletçi Süleyman Okur 
Zamana Karşı Yarışı (2015), Veli Ertan (2015), Asita-
ne’nin Son Mesnevihan’ı Sıdkı Dede (2016) adlı eser-
leri yayınlandı.

Gazeteci Mustafa Güden, Kayseri’nin hayatı ve ha-
tıralarını “Ebül Vefa İhsan Kayseri” adıyla kitap haline 
getirdi ve eser Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür 
Yayınlarınca “Bana Konya’yı Anlat” serisinin ikinci ki-
tabı olarak basıldı.

Bir yılı aşkın hastalığı neticesinde 23 Haziran 2021 
Çarşamba günü akşam saatlerinde evinde vefat etti. 
25 Haziran Cuma günü saat öğleden önce Uluırmak 
Mezarlığında ebedi istirahatgâhına defnedildi.

Mehmet İhsan KAYSERİ 

1947 - 2021

Benden kitabını yazmamı istedi
 Mustafa GÜDEN

İhsan Kayseri ile bilhassa 2000’li yılların ortalarından itibaren çok yakın 
mesaimiz oldu. Başlattığı vefa hareketi kapsamında önceleri salon top-
lantıları düzenleyerek, ilerleyen zamanda da kabristanlara giderek, Kon-
ya’ya hizmet etmiş şahsiyetleri anma programları tertip edip bendenizi 
de bu faaliyetin bir nevi sözcüsü yapmıştı.

Yine bu zaman diliminde yayımladığı kitaplara dizgi, tasarım ya da plan-
lama anlamında katkı vermemizi istedi; biz de elimizden geleni yaptık. 
Merhum Adnan Ağırbaşlı ile yakın dostlukları vardı ve onun başkanlığın-
da kurulan YEBAV’ın kuruluş senedini benim yazmamı, kurucu müte-
velli ve kurucu yönetim kurullarında bulunmamı istediler; reddetmedik.

Sağlığı her geçen gün bozulduğu halde, üstelik sadece bir gözüyle yüz-
de 9 oranında görebiliyorken kültürel faaliyetlerden geri kalmamaya can 
atıyordu. Dostlarımızdan, “İhsan’ı kendi kitabını yazmaya ikna et” diyen-
ler oldu. Birkaç defa, başka kitap yazmayı erteleyip kendi hayatını yaz-
mak üzere bir plan yapmasını söyledim. “Daha erken” diyerek geçiştirdi.

Meram SGK Hastanesine kaldırıldığını duyar duymaz yanına gittik; du-
rumu iyi değildi. Oradan Meram Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Tam da o 
günlerde Koronavirüs salgını zuhur etmişti. Taburcu edildiği gün evinde 

buluşup epeyce sohbet ettik. Taburcu dediğime bakmayın, tıbbi olarak 
yapılacak bir şey kalmadığından gönderilmişti. O gün Prof. Dr. Yaşar Se-
miz’den bir kitap istediğini ve onu almamı rica etti. Kampüse gidip ricayı 
yerine getirdim fakat o kitabı kendisine vermek mümkün olmadı. Zaten 
sağlığı da planladığı çalışmayı icra etmeye kâfi değildi.

Bir gün eşi Rahime Hanımefendi arayıp “İhsan Bey bugün iyi ve sizin-
le konuşmak istedi” diyerek telefonu kendisine verdi. Zayflamış sesiyle 
“Mustafacığım, hani sen abi başkalarını yazmayı bırak da seni yazalım 
diyordun ya… Vakti geldi, beni en iyi sen yazarsın. Bugüne kadar sana 
ne anlattıysam, kayıtlarında, aklında ne varsa onlar sana yeter. Yaz” dedi. 

O günlerde, merhum Veyis Ersöz ile yaptığım uzun metrajlı söyleşi-
yi kitaplaştırmak üzere çalışıyordum. Dosyayı kenara koyup “Ebül Vefa 
İhsan Kayseri” adlı kitaba yoğunlaştık. Proje bitme safhasına geldiğinde 
Büyükşehir Belediyesi “Bana Konya’yı Anlat” serisine dâhil ederek bu ki-
tabı yayınlamak istedi. Kabul ettik. Ömrünün son bir ayında kitabın bir 
nüshasını Hanımefendiye iletip İhsan Ağabeyin beğenisine sunduk. 
Büyükşehir Basın Bürosu, kitabın basıldığını duyuran haberi servis ettiği 
günün akşam saatlerinde İhsan Ağabey hayata gözlerini yumdu. Allah 
rahmet eylesin.
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O bir Vefa babaydı
Erol SUNAT

Vefanın kaybolduğu, vefa diye aramaya çıktığımız, vefayı çıkmaz 
sokaklarda kaybettiğimiz bir dönemin tam ortasındayız. İşte böyle 
bir zamanda…Bu işi uzun zamandan beri üstlenen biri vardı şeh-
rimizde. Yılmadan, bıkmadan, usanmadan, söz verenler sözlerin-
den defalarca caysa da, davetlere icabet etmese de, hasta halinde, 

yorgun halinde, koşmaya devam eden bir İhsan Kayseri vardı.

Vefanın bu şehirde var olduğunu, kaybolmadığını ispatlayan, 
vefakar bir adamdı. Vefa Baba gibi bir yakıştırmayı hak eden bir 
adamdı.

23.01.1957 tarihinde Konya’da dünyaya geldi. İlk 
ve orta tahsilinden sonra lise yıllarında gazete-
cilik mesleğine ilgi duydu ve boş zamanlarında 
Konya Postası gazetesinde spor haberleri yazdı 
haftalık spor panoramaları hazırladı. Tahsilini ta-
mamladıktan sonra kısa bir süre Türkiye’de Ya-
rın da çalıştıktan sonra Turizm İl Müdürlüğünde 
memuriyete başladı. Aynı dönemlerde İl Futbol 
Hakem Kursunu başarıyla bitirip maçlarda görev 
aldı. Klasman hakemliğine yükseldi ve Türkiye 
Profesyonel 2. Lig maçlarında da görev yaptı.

Emekli olmadan memuriyetten ayrıldıktan son-

ra çeşitli iş kollarında bir süre çalıştı. 2013 yılında 
yayın hayatına başlayan Anadolu’da Bugün ga-
zetesinde Genel Yayın Yönetmeni olarak mesle-
ğe dönüş yaptıktan sonra aralıksız çalıştı. Konya 
Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkan Vekilliği ve 
Uluslararası İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler 
Derneği (UİGAD) Konya Şube Başkan Yardımcı-
lığı yaptı.

2019 yılında hastalandı ve dönemler halinde te-
davi gördü. 19.07.2021 tarihinde evinde kalp krizi 
geçirerek vefat etti ve Musalla Mezarlığına defne-
dildi.

Mustafa EKMEKCİOĞLU

1957 - 2021

1929 yılında Akören’in o zamanki adı Eksila olan 
Çatören köyünde dünyaya geldi. Köy Enstitüleri 
paralelinde eğitim vermek üzere kurulan Özden 
Teknik Tarım Okulu’ndan 1946-1947 döneminde 
birincilikle mezun oldu. 

1947-1949 döneminde Akören bölgesinde örnek 
tarım işletmeciliği kurucu önderliği yaptı. Vatani 
görevini Hava Askeri olarak tamamladıktan sonra 
Konya Valiliği’nde kamu görevine başladı. Valilik 
İl Basın Müşavirliği ve İl Genel Meclisi İdari Mü-
dürlük görevlerinde bulunduktan sonra 1982 yı-
lında kendi isteğiyle emekli oldu. Memuriyeti dö-
neminde ve emeklilik hayatında Yeni Meram ve 
Yeni Konya başta olmak üzere bazı gazetelerde 
birçok araştırma, inceleme yazılarıyla makaleleri 
yayınlandı.

Türkiye’de ilk olmak üzere Özel Konya İl Haritası-
nı renkli olarak İngilizce tercümesi ile birlikte 1962 
yılında yayınladı. Sonraki yıllarda da Ankara, Ada-
na, Antalya, Afyon, Karaman, Mersin İl Haritaları-
nı ders aracı ve mahalli rehber olarak hazırlayıp 
yayınladı. 

Okul Payesi, 100 Ünlü Konya Valisi, Konya-Kara-
man Şehitlikleri ve Şehitleri, Yurt sathında yarar-

lanılan Mali İdari ve Teknik İhale Mevzuatı, Konya 
İl Atlası, Tarihi Konya Rehberi ve 2003’den Ku-
ruluşuna Konya Belediye Başkanları gibi eserleri 
yayınlandı. Kişisel maddi imkânlarıyla Konya Me-
ram’da Hanefi Aytekin İlköğretim Okulu’nu inşa 
ederek Milli Eğitime armağan etti.
Buhran dönemlerinde Konya Basınının örgütlen-
mesine öncülük etti, Konya Gazeteciler Cemiye-
tinde Başkalık yaptı, yönetim kurulu üyeliğinde 
bulundu. 

T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından Onur Plaketiy-
le ve Mehmetçik Vakfına bir eserinin gelirinden 
100 milyara yaklaşan getiri sağladığından ötürü 
ilgili Vakıf tarafından altın madalya ile taltif edildi. 
Konya Garnizon Komutanlığınca da şilt verilerek 
onore edildi.
Memuriyetten emekli olduktan sonra Aytekinler 
İlaç Kimya-Ayvet Veteriner Ürünleri adlı Aile Şir-
ketinin altyapısını kurup geliştirerek ülke tarımına 
da hizmet etti.

Uzun yıllar Yeni Meram’da 8.Gün adlı köşesinde 
yazan Aytekin nefes darlığına bağlı rahatsızlığı 
nedeniyle tedavi gördüğü sırada 17 Mart 2021 
tarihinde hayatını kaybetti ve Üçler Mezarlığına 
defnedildi.

Hanefi AYTEKİN

1929 - 2021
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1946 yılında Konya’nın, o zamanlar ‘Çukur Ma-
halle’ diye anılan Piriesat Kabasakal Mahalle-
sinde Akçeşme Sokak’ta dünyaya geldi. İlköğ-
renimini o günkü ismiyle Hâkimiyet-i Milliye, 
bugünkü ismiyle 23 Nisan İlkokulunda yaptı. 
Orta öğrenime Karma Ortaokulunda başlayıp 
Devrim Ortaokulundan diploma aldı. Lise tah-
silini Konya Sanat Enstitüsü Motor Bölümünde 
de yaptı.

Basketbol sporuyla Karma ortaokulunda öğ-
renciyken tanıştı. 1958 yılında sarı-yeşil formalı 
Konyaspor’da basketbol oynadı. 1959 yılında 
Konya İdmanyurdu Gençlik ve Spor Kulübüne 
transfer oldu. Basketbolda üst üste on yıl Kon-
ya şampiyonu olan kadronun oyuncusu olarak 
tarihe geçti. Atletizmde beş yıl üst üste yüksek 
atlama Konya şampiyonu oldu. Basketbola ha-
kem, antrenör, gözlemci ve il temsilcisi olarak 
hizmet etti. Basketbol Federasyonu Yurtiçi Or-
ganizasyonlar Komitesinde üye olarak görev 
yaptı. 

Ünlü basketbolcu Kılıç Gombadi’yi Konya İd-
manyurdu’na transfer etmek için Üniversite sı-
navlarının hemen öncesinde hocacıyla birlikte 
İstanbul’a gitti ve dönüş yolculuğundaki gecikme 
nedeniyle sınava giremedi. Bunun üzerine Yeni 
Meram Gazetesinde muhabir olarak çalışmaya 
başladı gazetenin spor şefliğini yaptı. 1971 yılında 
askere gidinceye kadar dört yıl burada çalıştı.

1974’de, sonraki yıllarda adı Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü olan Beden Terbiyesi ve Spor İl Mü-
dürlüğünde memuriyete başlayıp altı sene Sicil 
Lisans Şefliği yaptı. 1980-83 yılları arasında da SSK 
Hastanesinde çalıştı. 1984 yılında da Konya Tica-
ret Odasına geçerek emekli olduğu 1994 yıllına 
kadar Başkanlık Basın Müşaviri olarak görev yaptı. 

Ömrünün son döneminde Yenigün gazetesinde 
spor tarihine dair makaleler yazdı. Yakalandığı 
kanser hastalığı nedeniyle ömrünün son yılını 
tedavi altında geçirdi. 31.03.2021 tarihinde vefat 
etti ve aynı gün Üçler Mezarlığına defnedildi.

Nizamettin YETİŞEN 

1946 - 2021

11.07.1957 tarihinde Ereğli’nin Hortu köyünde doğdu. 
Tahsil hayatının ardından gazetecilik mesleğine ilgi 
duydu. Çeşitli dönemlerde Milliyet ve Sabah gazete-
leriyle AA, Mil-Ha ve MHA haber ajanslarının Ereğli 
temsilciliğini yaptı. Yeni Meram, Anadolu’da Bugün 
ve Konya Postası gazetelerinin de temsilciliklerini yü-
rüten Hortu son yıllarda kendisine ait Ergüncel haber 

sitesini yayınlıyordu.

Gazeteciliğin yanında uzun yıllar Ereğli Şeker Fabri-
kası’nda işçi olarak çalışıp emekliye ayrılan Hortu şid-
detli soğuk algınlığı nedeniyle evinde tedavi gördüğü 
22 Ocak 2021 tarihinde kalp krizi geçirerek vefat etti 
ve Ereğli’de toprağa verildi.

Ekrem HORTU

1957 - 2021

Nizamettin tam 
bir spor adamıydı

 Sabit HORASAN

Konya basınına, sporun içerisinden gelen isimlerinden biriydi Ni-
zamettin Yetişen. Onu, Karma Ortaokulu’na başladığım yıllarda 
tanıdım. Tabi ki o dönem samimiyetimiz yoktu. Onlar, bizden iki 
sınıf üstteydi. Okulun Basketbol takımında oynuyordu. Nizamet-
tin Yetişen gibi ünlü basketbolcular daha sonra Konya takımları ile 
birlikte İstanbul ve Ankara takımlarında da basketbola devam etti. 

Nizamettin Yetişen’in gazeteciliği, bizden önceki yıllarda Yeni Me-
ram’da başlar.  Benim Yeni Konya’ya girdiğim dönemde Nizamettin 

Yeni Meram’dan ayrılarak Beden Terbiyesi İl Müdürlüğü’nde görev 
almıştı. Burada uzun yıllar devam etti. Aktif sporculuğu bıraktıktan 
sonra da hakemlik yaptı, basketbol hakem komitesinde görev aldı. 

Nizamettin Yetişen daha sonra Konya Ticaret Odası’ndan tek-
lif alarak oraya geçti ve basın bürosunda görev yaptı, oradan da 
emekli oldu. Gazetecilik ve spor camiasında başarılı işlere imza 
atan Yetişen 2021 yılı başlarında yaşamını yitirdi. Mekanı Cennet 
olsun.
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Ali GÜNERİ

1936 - 2021

1936 yılında Konya’nın Uluırmak Burhan Dede Mahallesi’nde doğdu. 
Bir evin bir oğluydu. Ticaret Lisesinin orta kısmını bitirdikten sonra 
Kur’an kursuna gitti. Üç yıl süren Kur’an ve Arapça eğitiminden sonra, 
liseyi okumak için yaşıtlarından geri kaldığını fark edince İstanbul’a 
gitti. Normal liselere kayıt yaptıramayınca da İtalyan Kolejine gitti.

Ticari hayata çocukluk yıllarından itibaren babasının dükkânında alış-
tı. İkinci dükkanı açma hazırlığı yapan babası, 1950 yılında Vergi Usul 
Kanunu çıkınca Aziziye Camii civarındaki dükkânı oğlunun üzerine 
açtı. Böylece 14-15 yaşında iken ilk defa işletme sahibi oldu. Konya’nın 
ünlü helva üretim fabrikası GESAŞ’ı çok ortaklı bir şirket olarak kurdu.

1969 yılında İsmail Karaçam ve Ali Kemal Belviranlı hocaların ısrarıy-
la, Konya’dan bağımsız milletvekili adayı olan Necmettin Erbakan’a 
destek veren propaganda ekibinde yer alarak siyasete girdi. Milli Ni-
zam Partisi Konya İl Başkan Yardımcısı, Milli Selamet Partisi Kurucu İl 
Başkanı oldu. Refah Partisi ve Fazilet Partisi’ne de “Ali ağabey” olarak 
liderlik etti. Milli Görüş Hareketindeki partilerin üst yönetimlerinde da-
ima söz sahibi oldu. 

20 Ağustos 1969 tarihinde Şükrü Tanrıkulu, Şerife Tanrıkulu ve Ziya 
Tanrıkulu ile birlikte kurdukları Türkiye’de Yarın gazetesinin imtiyaz 
sahipliği ve genel yayın müdürlüğünü üstlendi. 

Türkiye’de Yarın, gelişen matbaa ve gazetecilik teknolojisine uyum 
sağlamak üzere 15 Mart 1991 tarihinden itibaren Merhaba adını ala-
rak yayın hayatına devam etti. Bu dönemde Ali Güneri Konya yerel 
medyasında ilk defa dört renkli baskı yapan gazetenin sahibi olarak 
tarihte yerini aldı. 

Ömrünün son yıllarında kanser tedavisi gören Ali Güneri 2020’in son 
ayında koronavirüs hastalığına yakalandı ve tedavi gördüğü hasta-
nede 01.01.2021 tarihinde vefat etti. Cenazesi Musalla mezarlığına 
defnedildi.

Cafer Tayyar ZIVLAK

1933 - 2021

05.04.1933 tarihinde, o zamanlar Çumra’ya bağlı olan Akviran na-
hiyesinin Çomaklar köyünde dünyaya geldi. Köyün hem muhtarı 
hem de Cuma günleri vaaz eden hatibi olan babası Çomaklarlı Hatip 
Kemal Efendi, evinde sıkça misafir ettiği kaymakam, nahiye müdü-
rü ve jandarma komutanının “Bu çocuk mutlaka okumalı” demeleri 
üzerine oğlu Cafer Tayyar’ı Akviran Belediye Başkanının evinde ika-
mete vererek ilkokula yazdırdı. Böylece 6-7 yaşlarında gurbet hayatı 
başlamış oldu.

Cafer Tayyar İlkokulu bitirir bitirmez kolundan tutup şehre getiren 
nahiye müdürü onu Konya Erkek Sanat Enstitüsüne kaydettirir. Ha-
yatından ilk defa şehir gören Cafer Tayyar okulda “İlk Adım” ismiyle 
duvar gazetesi çıkararak hem bütün öğretmen ve arkadaşlarının sev-
gisini kazanır hem de gazeteciliğe adım atar.

Enstitü’nün marangozluk bölümünden mezun olunca sanatıyla il-
gili işyeri açıp esnaflığa başladı. Fakat içindeki gazetecilik heyecanını 
kaybetmemişti. Mengene isimli bir gazete çıkararak şiirlerini ve sosyal 
içerikli yazılarını burada yayımladı.

Askerlik görevini ifa ettikten sonra marangozluk mesleğine devam 
ederken bir grup arkadaşıyla bu defa Kervan isimli bir gazete yayım-
lamaya başladı.

Kitap halinde yayımlamamış olsa da 700 civarında şiiri vardır. 1949 
yılında Konya Halkevi tarafından tertip edilen şiir yarışmasında “Gece” 
adlı eseriyle altıncı oldu. Şiirlerinden bazıları bestelenmiş, eserlerinin 
bir kısmı da TRT radyosu tarafından kabul edilmiştir.

20.02.2021 tarihinde vefat etti ve Üçler mezarlığına defnedildi 
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Öğretmen Hacı Hasan Efendi ve Hacı Fatma 
Hanımefendi’nin 6. çocuğu olarak 1952 yılında 
dünyaya geldi.  1980 yılında Selçuk Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü’nde başarıyla 
mezun oldu. Konya Gazi Lisesi’nde öğrenim gör-
düğü dönemden üniversite yıllarının sonlarına 
değin, 1974-1980 yılları arasında Milli Türk Talebe 
Birliği’nde  (M.T.T.B.) Orta Öğretim Komite Baş-
kanlığı’nı yürüttü. 1977 yılında Milli Selamet Par-
tisi Gençlik Kolları kapsamında Konya İli Selçuklu 
İlçesi Tepeköy Beldesi’nde Akıncılar Derneği’ni 
kurup yöneticisi oldu. 1983 tarihinde Burdur’da 
askerlik vazifesini ifa etti.

Gazeteciliğe 1983 yılında Milli Gazete’nin Kon-
ya Temsilciliğin üstlenerek başladı. Aktif siyasete 
atıldığı 1989 yılına kadar Milli Gazete’deki görevini 
sürdürdü. 1985 yılında Konya’nın İnci Fahrünisa 
Hanımefendi ile evlendi. Evliliğinden Sümeyra, 
Fatma Şeyma ve Şeyda isimli üç kız evladı dünya-
ya geldi. 1989-1994 döneminde Refah Partisi’nden 
Konya Tepeköy Kasabası Belediye Başkanlığına 
seçildi. 1994-97 yılları arasında Konya Şehirlera-
rası Otobüs Terminalleri Müdürlüğü görevinde 
bulundu. 1997 yılında Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Fuar Müdürlüğü görevine getirildi. 1997-1999 
yılları arasında Konya Büyükşehir Belediyesi Saray 

İdare ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev yaptı. 
1999 yılında Fazilet Partisi’nden Selçuklu İlçesi Te-
peköy Belediye Başkanı olarak seçildi. 2001 yılın-
da AK Parti’nin kurucuları arasında yer alırken, bu 
partiye katılan ilk belediye başkanı olma özelliğini 
kazandı.  Türkiye Belediyeler Birliği Yönetim Kuru-
lu Üyeliği görevinde de bulundu.

Çeşitli dernek ve vakıflarda da sosyal faaliyetlerde 
bulundu. Başkanı olduğu Fatih Kur’an Kursu De-
neği vasıtasıyla Tepekent’te Fatih Kur’an Kursu’nu 
inşa ettirdi. Tepekent Anadolu İmam Hatip Lisesi 
binasının inşa edilmesine öncü oldu.  

Fatih Kültür ve Eğitim Vakfı’nda uzun yıllar Yöne-
tim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Kurucusu 
ve Başkanı olduğu Erenköy Tahir Büyükkörükçü 
Hoca Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği faali-
yeti olarak Selçuklu İlçesi Erenköy Mahallesi’nde 
Tahir Büyükkörükçü Camii’nin yapılmasına katkı 
verdi.

2021 yılı Eylül ayında Korornavirüs hastalığına ya-
kalanarak hastanede tedavi altına alındı. 4 Ekim 
2021 tarihinde vefat etti. Naaşı, Hocacihan Tatbi-
kat Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra 
Hocacihan Mezarlığı’na defnedildi. 

Mevlüt BOYDAK 

1952 - 2021

Gazetecilikten 
siyasete sahnesine

 Mustafa GÜDEN

1980’li yılların ortalarında bendeniz Konya Postası gazetesinde spor 
muhabirliği yaparken Milli gazetenin Konya temsilciliğini de Mevlüt 
Boydak ağabey üstlenmişti. Yazı İşleri Müdürümüz merhum Orhan Sa-
mur’un da Tepeköy’e komşu olan Tatköy’den olması aralarındaki bağı 
kuvvetlendiriyordu. Bir ziyareti sırasında “memleket meselesi açılınca” 
bana soruldu, “Derbentliyim” dedim. Bir hayret nidasıyla “Anaa, Orhan 
bu da bizim dağdan! Neresindensin Derbent’in”diye sordu. “Mülayim” 
dedim. Bu defa gevrek gevrek gülüp, “Müleyim desene; köyü gibi kendi 
mülayim…” demişti.

1989 seçimlerine giden çetin süreçte Konya Postası’nın Refah Partisi 
çizgisinde durması Milli gazete ekibiyle bizi daha da yakınlaştırmıştı. 
Mevlüt Boydak da kasabası Tepeköy belediye başkan adayı olmuşu. Bir 

hafta sonu ben deplasman yolculuğuna hazırlanırken Orhan Samur 
“Maça gitme istersen; Mevlüt Boydak Tepeköy’de kuzu kesecek, seni de 
özellikle davet etti” dedi. Rekabet şartlarında bu mümkün değildi. “Bizim 
ekip birer lokma fazla yesin” diyerek selam yolladık. Aradan geçen onca 
yılda muhabbet ortamlarında Mevlüt ağabey “Mustafa’yı kuzu yemeye 
davet ettim, maçı tercih etti” diye latife ederdi.

2001 yılında taşraya yönelik bir gazete yayımlama fikrini geliştirip be-
lediye başkanlarına tanıtmak üzere yola düştüğümde ilk durağım Ba-
şarakavak’ta Adem Büyüksırık ardından Tepeköy’de Mevlüt Boydak ol-
muştu. Ben anlatırken cankulağıyla dinledikten sonra “Bizim en büyük 
eksiğimizi tespit edip çözümü de üretmişsin” diyerek en büyük destek-
çim olmuştu.
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