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TAKDİM

Zor zamanda adam olmanın -kalmanın- zor olduğu 
kadar zor zamanda gazeteci olmak daha da zor!

İnsanlığa dair tüm yerleşik değerlerin tehdit altında 
olduğu, değişime ve aşınmaya tabi olduğu, sınırların 
ortadan kalktığı dünya, coğrafya olarak aynı gibi 
gözükse de zihinlerde yepyeni dünyaların kurulmakta 
olduğu ve fakat tüm bu değişime karşı savunma 
zaafları ile karşı karşıya olduğumuz, değer üretme ve 
yeni güzellikler ortaya koymada geri kaldığımız bir 
süreci yaşıyoruz. Bu süreçte temel ihtiyaçlar arasında 
olan haberleşme işlevinin yerine getirilmesine ilişkin 
araçların baş döndürücü hızla değiştiği, kirliliğin 
alabildiğine hakim olduğu, kuralsızlığın başat olduğu ve 
değişimin yerden yere vurduğu meslek; gazetecilik.

Dündeki değerleri bugün yaşanılır ve yarına 
aktarılabilir kılma adına hayati görevi haiz gazetecilik, 
özgürlük ortamını sağlamada temel bir araç iken 
paradoksal bir şekilde özgürlüğe en muhtaç alandır. 
Bu kaotik süreçte ekonomik özgürlük kıskancında 
sıkışan meslek, yapısal sorunlara cevap üretmeye 
harcayacağı enerjiyi sürdürülebilirlik kaygısına feda 
etmiş gözüküyor.

Temel sorunlara ilişkin kaygı ve arayışlara devam 
ederken biz pratiğimize yakından bakalım. 

Uluslararası medya örgütleri; uluslararası finans ve 
ideolojilerin yedeğinde giderken, dijital medyanın baş 
döndürücü gelişmesi ile etkinliğini daha merkezi ve 
daha yıkıcı hale getirmiş durumda. Yerel yaygın medya 
kuruluşları ise maalesef sağdan soldan tekelleşme ile 
hakim gidişi ancak körükleyici yönde işlev görmekte. 
Geriye elimizde yerel medya kalıyor! Tüm teknolojik 
yetersizlik, yetişmiş eleman eksikliği ve yetersiz 
eleman sıkıntılarına rağmen ‘son kale’ olmak mahallin 
görevi olarak öne çıkıyor. Acın yatıp gücün kalkmak, 

kıt kanaat geçinmek, tokluğa çalışmak... Tüm bu deyim, 
yakıştırmalar yerel gazetecilik ve yerel gazeteciler için 
üretilmiş, söylenmiş olmalı. Gerçekten bugünkü günde 
yerelde gazetecilik yapıyor olmak tam da bu kavramlar 
ile açıklanabilir. Geçen yıl 10 Ocak Dergimiz’in başlığı 
‘Aşk mesleğinin karar sevdalıları; Gazeteciler’ idi. Tam 
da öyle değil mi? Bu yıl da ‘Bitmeyen maratonun 
son 100 metresini koşanlar’ ile ‘Zihin teri alın 
terine karışanlar’ arasında kaldık.  Hepsi doğrudur. 
Hatta eksiktir. Zira ışık vermek için mumun kendini 
erittiği gibi ömrümüzü tükettiğimiz de hakikattir. 
Yıprandığımız, sonuna kadar yorulduğumuz da 
gerçektir. Kalp, diyabet başta olmak üzere türlü hastalık 
sahibi olduğumuz da...

10 Ocak gazetecilere yıpranma hakkının tanındığı 
günün anısına kutlanılan bir gündür. Ne var ki gün 
itibari ile Basın Kartı şartına bağlı bir yıpranma hakkı 
kullanımı söz konusudur. Anayasa Mahkemesi’nin 
‘eşitsizlik’ nedeni ile iptaline rağmen Yasama Organı 
iptal öncesi duruma yakın bir kararda ısrar etmiştir. 

Değerli dostlarım;

Elinizdeki çalışma Konya Basını’na, ülke basınına 
emeği geçen tecrübeli isimler ile genç kuşağı bir araya 
getirme gayretinin ürünüdür. Konya Basın Tarihi’ne 
not düşme, anın fotoğrafını yansıtma çabasının 
sonucudur. Hemen tüm renkleri ile, düşünceleri 
ile Konya Basını’nın kahramanlarını bu yapraklar 
arasında göreceksiniz. Ekip arkadaşlarım ile birlikte 
bu çalışmaya nefes veren tüm meslektaşlarıma 
teşekkürlerimi içtenlikle sunuyorum. Zor zamanda, zor 
mesleği kuşanmış, ateşten gömlekle hayatını onurla 
sürdürmek, var olmak için gayret eden kahramanları 
kutluyorum.

Kalın sağlıcakla...

Mustafa ARSLAN
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı
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MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM

Bir 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne 
ulaştık. 

Konya’da hep yeniliklerin öncüsü olan Yenigün 
Gazetesi, geçtiğimiz yıl bir ilke imza atmış, 
mesleğin kıymetli isimlerini biraraya getirerek, 
önemli bir çalışmaya imza atmıştı. Oldukça 
beğenilen bu çalışmanın, bu yıl ikincisini 
yapmış olduk. Derler ya “Terzi kendi söküğünü 
dikemez” diye. Biz kendi söküğümüzü dikelim 
dedik. Hep başkalarını haber yapan bizler, bu 
kez kendimize yer verelim istedik. Geçtiğimiz 
yıl başlattığımız bu çalışmanın ikincisiyle yine 
örnek alınacak bir ürün ortaya çıkarmış olduk.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü gibi günler 
sayesinde mesleğimizi hatırlıyor, gazeteciliğin 
ne kadar önemli olduğunu yeniden 
özümseyebiliyoruz. Sahi, gazetecilik o kadar 
önemli bir meslek mi?

Tüm meslektaşlarımın “elbette” dediğini duyar 
gibiyim. 

Tabi ki gazetecilik çok önemli ve saygın bir 
meslek. Mesleğin önemini anlatmak sayfalar 
dolusu tutar ancak kısaca birkaç konuya dikkat 
çekmeye çalışacağım. 

Gazetecilik, zor bir meslektir. Bu mesleği 
sevmek, özümsemek gerekir. 

Kendinizi mesleğe ait hissetmeniz gerekir. 
“Benim rahat bir işim olsun, ben oturayım 
iş yapayım, akşam 17:00’da çıkıp evime 
gideyim” diye bir düşüncedeyseniz, gazeteci 
olmayacaksınız. Gazetecilik mesai mefhumu 
olmayan bir meslek. Mesleksel zorluk bir 
kenara gazetecilik; büyük bir sorumluluk ister. 
Çünkü yaptığımız iş kamusal bir görev. Halkın 
sesi olmak, doğruları göstermek, yanlışları 
eleştirmek bizim görevimiz. Bunları yaparken 
Hakk’tan hakikatten ayrılmamak da en can alıcı 
nokta. 

Bu açıdan Türkiye’de gazeteci olmak hem kolay 
hem de zor. Kolay; çünkü belli bir gazetecilik 
kültürünün olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Zor; 
çünkü gazetecilik mesleğinin gereklerini bazı 
güçlerin zorlamasıyla unutabiliriz. İşte bunu 
unutursak, gazeteci gazeteci olmaktan çıkar, 

farklı amaçlar doğrultusunda işler yapmaya 
çalışır. Son yıllarda bu tür örnekleri çokça 
yaşadığımız için, mesleğin itibarıyla ilgili ciddi 
sorunlar da ortaya çıktı. Bu nedenle mesleki 
itibarımız bazı noktalarda artık eskisi gibi değil. 
Bu bir gerçek. Elbette bu itibarı yeniden üst 
düzeye çıkarmak, yine bizim elimizde. 

Bizler mesleğimize sahip çıkarsak, gazetecilik 
ölmeyecektir.

Ayrıca, son yıllarda artan sosyal medya 
kullanımıyla birlikte “Artık herkes gazeteci” 
cümlesini kurmak, bence bizi bitiren 
unsurlardan birtanesi. Mesleğine saygı duyan 
bir gazetecinin asla bu cümleyi kurmasını 
istemem. Çünkü bu cümleyi kurmak, 
gazeteciliği anlamamaktır. Evet sosyal 
medyada olağanüstü bir enformasyon var, bu 
doğrudur. Ancak yine aynı sosyal medyada 
yine olağanüstü bir dezenformasyon var. 
Dolayısı ile sosyal medyada herhangi bir bilgiyi 
paylaşmak, “gazetecilik” olarak yorumlanamaz. 
Çünkü sosyal medyada paylaşılan bilgiler, 
gazeteciliğin gereği olan şartları çoğu zaman 
taşımaz. Nedir o şartlar? Gazeteci bir bilgi 
paylaşıyorsa, o bilgiyi doğrulatmak zorundadır. 
Gazeteci “iddia” üzerine dahi bir bilgi 
paylaşıyorsa, o iddianın bile sağlam bir temeli 
vardır. Gazeteci olaylara tarafsız bakandır. 
Dolayısı ile, sosyal medyada paylaşılan her 
bilgiyle gazetecilik yapılmaz. Bu nedenle sosyal 
medya ile herkes gazeteci olmamış aksine 
bu kadar kirli bilginin içerisinde gazetecilik 
daha önemli hale gelmiştir. Bu açıdan, 
mesleğine saygı duyan, mesleğinin saygınlığını 
özümseyen meslektaşlarımın sosyal medyayı 
örnek vererek “Artık herkes gazeteci” cümlesini 
kurması kendi ayağımıza kurşun sıkmaktır. 
Bunun yerine, gazetecilerin yeniliklere 
ayak uydurarak, bilgi akışını sosyal medya 
aracılığıyla etkin bir şekilde kullanması daha 
doğru ve akılcı olanıdır. Bu açıdan, mesleğin 
onuru tamamen kendi elimizde. Gelin birlikte 
mesleğimize sahip çıkalım. Bu vesileyle; değerli 
büyüklerimin, meslektaşlarımın 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. 

Saygı, sevgi ve dua ile…

ABDULLAH AKİF SOLAK
Yenigün Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Yıl: 7 Sayı: 83

10 OCAK ÇALIŞAN 
GAZETECİLER GÜNÜ 

ÖZEL SAYISI 
YEREL SÜRELİ 
ÜCRETSİZ EK

YENİBAHAR İLETİŞİM 
YAYINCILIK REKLAM VE SAN.

TİC. A.Ş. ADINA SAHİBİ
MUSTAFA ARSLAN

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
ABDULLAH AKİF SOLAK

REKLAM KOORDİNATÖRÜ
İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

ALİ ARSLAN

GENEL KOORDİNATÖR
FAHRİ ALTINOK

BASKI

MERVE DURGUT
GRAFİK TASARIM

RASİM ATALAY
MEHMET ALİ ELMACI
YUNUS ALTINBEYAZ

MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

SAYI EDİTÖRYAL EKİBİ

BASKI TARİHİ
OCAK 2021
İLETİŞİM

Musalla Bağları Mahallesi
Dereboyu Sokak 10/1

Selçuklu/KONYA
444 5 158

www.konyayenigun.com

TEşEKKüR
Gazetecilerin ev 

sahibi olmaları için 
yaptığı çalışmalar 
nedeni ile Çevre 

ve Şehircilik 
Bakanı Sayın 

Murut KuruM ve 
ekip arkadaşlarına 

teşekkür ederiz. 
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HEP ‘ÇALIşAN GAZETECİ’ OLDUK

Hakimiyet ve Hürriyet gazeteleri…

62 yıllık yaşamımı etkileyen mihenk taşları…

“Nasıl yani” diye sorduğunuzu duyar gibiyim...

Anlatayım efendim…

Bursa Erkek Lisesi’ni yatılı olarak bitirdikten sonra 
1930’lu yıllarda Yıldız Teknik İnşaat Mühendisliğini 
bitiren rahmetli babam Kenan Kolaylı, tam bir kitap 
kurdu ve iyi bir gazete okuyucusuydu…

Koltuğunun altında yaklaşık 500 gazeteyle 
“gazteeeee” diye bağırarak dolaşan Salim amca her 
gün evimize Hakimiyet ve Hürriyet gazetelerini 
bırakırdı ve evimize haftalık çıkan Hayat Dergisi de 
alınırdı. 

Biz de ablam Gül Kolaylı’yla birlikte gazeteleri 
hemen kapar, karıştırmaya başlardık. Okuma yazma 
bilmezken, annemize tek tek okuturduk haberleri, 
çizgi roman tefrikalarını…

GAZETELEr HAYATIMIN PArÇASI OLDu

Velhasıl gazeteler doğduğum andan itibaren 
hayatımın bir parçası oldu.

Tabii ki gazeteciler de benim için inanılmaz önemli 
insanlardı. 

Hiç unutmam; lisede okurken bir öğretmenimizin 
Atatürk’e yaptığı saygısızlığı şikayet etmek için 
gittiğimiz Bursa’nın Sesi Gazetesi’nin sahibi 
Necati Akgün’ün yanına girdiğimizde heyecandan 
elim ayağım titremişti. Daha sonra uzun yıllar 
birlikte çalıştığımız rahmetli Necati Amca, bizi 
oturtup anlattıklarımızı ciddiye alıp dinlemiş ve 
öğretmenimizden de görüş alıp yayınlamıştı ve 
okulumuzda ortalık ayağa kalkmış, öğretmenimizle 
ilgili müfettiş gelmişti.

GAZETECİLİK Bİr TuTKu OLMuŞTu

Yani gazetecilik, benim için çocukluğumdan 
itibaren bir tutku olmuştu. 

Bu tutkuma da ilk adımımı, bir gazete ilanıyla attım.

Lise çağlarındayken babamın işleri bozulmuştu. Evde 
sadece ablam çalışıyordu ve benim de iş bulmam 
gerekiyordu. Bursa Hakimiyet Gazetesi teknik 

servisine eleman arandığını okuduğum anda koşa 
koşa işe başvurdum. Benim çok istekli olduğumu 
hisseden idari müdür tarafından işe alındım.

Böylece mesleğe ilk adımımı 11 Aralık 1975’te Bursa 
Hakimiyet Gazetesi’nde atmış oldum. Gece çalıştım, 
gündüz liseye gittim. Liseyi ve üniversiteyi gazetede 
çalışırken bitirdim

HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI: BurSA HAKİMİYET 
GAZETESİ

Tam bu noktada meslek yaşantımı dönüm noktasını 
belirleyen Bursa Hakimiyet Gazetesi’nden de 
bahsetmeden geçmem mümkün değil…

Çocukluğumdan itibaren her gün evimize alınan 
Hakimiyet Gazetesi, ofsete dönüştüğünde Bursa 
Hakimiyet adını almıştı. 

rahmetli Armağan Gerçeksi’nin Günaydın 
Gazetesi’yle kurduğu ortaklıkla, Hakimiyet 
Gazetesi’nin isim hakkını Terzioğlu ailesinden 
satın almışlar ve adını Bursa Hakimiyet olarak 
değiştirmişlerdi.

Ve 11 Eylül 1974’te Bursa’nın ilk ofset gazetesi olarak 
yayın hayatına başlamıştı.

Teknik servisinden başlayarak, sayfa sekreterliği, 
yazı işleri müdürlüğü, genel yayın yönetmenliği 
yaptığım ve uzun yıllar çalıştığım Bursa Hakimiyet 
Gazetesi, Celal Sönmez sahipliğinde yayın hayatını 
sürdürüyor.

Halen büyük bir onurla yürüttüğüm Bursa 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’nı da Bursa 
Hakimiyet’te Genel Yayın Yönetmenliğim sürecinde 
üstlendim.

BGC Başkanlığımın yanı sıra 7 yıl önce kuruluşunu 
gerçekleştirdiğimiz Türkiye Gazeteciler 
Konfederasyonu Genel Başkanı olarak her zaman 
basın çalışanlarının, basının sorunları benim 
sorunum oldu ve olmaya devam ediyor.

ANADOLu GAZETE SAHİPLErİNİN YILMAZ 
SAVAŞÇISININ İSTEĞİ…

Gelelim esas konumuza; 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günümüze…

NURİ KOLAYLI
Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı
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Uzun yıllardır Anadolu gazeteleri ve gazetecileri için 
omuz omuza mücadele ettiğimiz; Anadolu Gazete 
Sahiplerinin yılmaz savaşçısı sevgili kardeşim 
Mustafa Arslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
nedeniyle bir çalışma yaptığını ve bununla ilgili bir 
yazı istediğini söyledi.

Bu nedenle, çalışan gazeteciler günüyle ilgili yazı 
kaleme alırken basın sektöründeki çalışma yaşamımı 
da sizlerle paylaşmak istedim.

Meslektaşlarımızın her sorununun yanında olan, 
mücadele eden biri olarak 10 Ocaklar benim için 
büyük anlam ifade ediyor. 

Öncelikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün 
önemine vurgu yapmak istiyorum.

VİKİPEDİ’YE GÖrE; 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLEr 
GÜNÜ

“Çalışan Gazeteciler Günü, gazetecilik mesleğini 
icra edenleri onurlandırmak için 1961’den beri 10 
Ocak günü düzenlenen Türkiye’ye özgü bir kutlama 
günüdür.

1961-1971 arasında “Çalışan gazeteciler 
bayramı” adıyla kutlanırken; 1971 yılındaki askeri 
müdahaleden sonra ülkede gazetecilerin bazı 
haklarının geri alınması üzerine kutlama gününün 
adı, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” olarak 
değiştirildi.

4 Ocak 1961’de kabul edilen ve basın çalışanlarının 
bazı haklar ve yasal güvence sağlayan 212 Sayılı 
Kanun’un Resmî Gazete’de yayınlanması nedeniyle 
10 Ocak günü kutlama günü oldu.

Söz konusu düzenleme, iş sözleşmelerinin yazılı 
olarak yapılması, sözleşmelere işin türü ve ücret 
miktarının yazılması gibi gazetecilerin özlük ve 
sosyal haklarına yönelik yasal hükümler içeriyordu.

Bu yasa ile kendilerine yüklenen sorumlulukları 
kabul etmek istemeyen 9 gazete patronu (Akşam, 
Cumhuriyet, Dünya, Hürriyet, Milliyet, Tercüman, 
Vatan, Yeni İstanbul ve Yeni Sabah) 212 Sayılı 
Yasa’nın ve Basın İlan Kurumu’nun oluşmasına ilişkin 
195 Sayılı Kanun’un mesleki sakıncalar doğuracağını 
iddia eden bir ortak bildiriye imza atarak gazetelerini 
3 gün kapadıklarını duyurmuşlardır. 

“Dokuz patron olayı” olarak basın tarihine geçen bu 
gelişme üzerine gazeteciler, boykot boyunca “Basın” 
adlı bir gazete yayımlamaya karar verdiler. 

Basın Gazetesi 11 Ocak günü yayına başladı ve 
üç günlük boykot sırasında düzenli olarak yayını 
sürdürdü. Çalışan Gazeteciler Günü, bu olayın 
bir sonucu olarak ortaya çıktı. 10 Ocak, “Çalışan 
Gazeteciler Bayramı” olarak kutlanmaya başladı ve 
1971’de “Çalışan Gazeteciler Günü” halini aldı.”

HEr YIL BEKLENTİLErİMİZİ AÇIKLIYOruZ

Son 25 yıl boyunca çalışan gazetecilerin her 
sorununu dile getiren biri olarak her an mesleki 
sorunlarımızı dile getirmeye çalıştım. Sizlerle, “10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” ile ilgili yaptığım 
son açıklamayı paylaşmak istiyorum;

“2020’li yıllara girdiğimiz günümüzde medya sektörü 
zor bir dönemden geçiyor. Mesleki düzenleme ve 
basın özgürlüğünden İnternet Yasası’na dek pek çok 
alandaki sorunlar sebebiyle 10 Ocak’ı ‘bayram’ değil 
‘dayanışma günü’ olarak kutluyoruz.

‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle 
çözüm bekleyen sorunlarımızı kamuoyuyla 
paylaşmak istiyoruz. Çünkü sektörümüzde yaşanan 
sorunların bir an önce çözümlenmesi, sürekli itibar 
kaybeden basın mesleğinin gelişmesi açısından 
büyük önem taşımaktadır. 

Sürekli vurguladığımız gibi ülkemiz, medya 
alanında kapsamlı bir değişime, yenilenmeye 
ihtiyaç duymaktadır. Basın özgürlüğünden basında 
çalışma koşullarına, mesleki standartlardan 
yasal düzenlemelere kadar bir dizi yenilik, geniş 
katılımlı çalıştaylar dizisi ile belirlenmeli ve zaman 
geçirilmeden uygulamaya konulmalıdır. 

Sektörümüzde mesleki düzenleme olmaması; tehdit 
ve şantaja dayalı etik dışı haberlerin yapılmasına, 
birikimine, eğitimine bakılmaksızın dileyen herkesin 
gazeteci maskesi altında sektörümüzde boy 
göstermesine neden olmaktadır.  Meslektaşlarımız, 
meslek onurlarını korumak adına mücadele etse 
de, yasal boşluktan yararlanan çıkarcıların medya 
sektöründe boy göstermesine engel olamamaktadır. 
Bu nedenle basın sektöründe öncelikli olarak 
mesleki düzenleme yapılmalıdır.

Bilindiği gibi 10 Ocak 1961, basında çalışanların 
haklarına ilişkin 212 Sayılı Yasa’nın uygulanmaya 
başlandığı gündür. Bu yasa, basın emekçilerinin 
sigortalı çalışmasını, işten çıkarılmaları durumunda 
ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesini, yıllık 
ve haftalık olmak üzere belirlenen tarihlerde izin 
yapmalarını ve belki en önemlisi de gazetecilik 
faaliyetlerini özgürce yürütmelerini güvenceye 
bağlamaktaydı.

Ancak günümüzde meslektaşlarımız çalışma 
ve yaşama koşulları ile mesleki yeteneklerini 
geliştirme ve mesleklerini özgürce yapma olanakları 
bakımından 10 Ocak 1961’den daha iyi haklara sahip 
değildirler. Bu nedenle meslektaşlarımız açısından 
bir bayramdan da söz edemeyiz. Hep tekrarladığımız 
gibi 10 Ocak’lar ve 24 Temmuz’lar bizim için 
bayram günü değil, dayanışma günleridir.

Unutulmamalıdır ki; Basın özgürlüğü ve basın 
özgürlüğünü de kapsayan ifade özgürlüğü, 
çağımızda demokratik yaşamın olmazsa 
olmazıdır. Özgür basın, demokrasinin yaşamasını 
ve gelişmesini sağlayan kurumların başında 
gelmektedir. Halkın sesi olma görevini üstlenen 
bağımsız ve özgür basın, düşünce özgürlüğünün de 
en etkili aracıdır. Çağdaş demokratik toplumlarda 
halkın haber alma hakkı basın ve ifade özgürlüğüyle 
mümkündür. Bu nedenle ülke olarak basının 
sorunlarını elbirliği ile çözümlemeliyiz.

10 Ocak Basın Bayramı’nı gerçek anlamıyla 
kutlayabileceğimiz günlere elbirliğiyle ve en kısa 
zamanda ulaşmak umuduyla meslektaşlarıma saygı 
ve sevgilerimi sunarım.”
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HERKESİN SESİNİ DUYURDUK DA
BİR KENDİ SESİMİZİ DUYURAMADIK

2020 dünya için çok zor bir yıl oldu. Korona virüs 
2020 başlarında hayatımıza öyle bir giriş yaptı ki, 
bütün alışkanlıklarımız değişti. Neredeyse hayatımız 
ters düz oldu. 

İnsanlar ekmek kavgasının yanına can tehlikesin de 
koydular. Elbette sağlık sıhhat her zaman önemliydi 
ve insanların önceliğiydi. Ancak göremediğimiz 
ve bilemediğimiz ölümcül bir illet hepimizi köşeye 
sıkıştırdı. Yaşamak ve bu illete yakalanmamak birinci 
önceliğimiz oldu. Bu durum elbette normaldi ama 
bir taraftan da hayat devam ediyordu ve insanlar 
yaşamak için yemek, barınmak ve giyinmek 
gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmak 
zorundaydı.

Devlet bu noktada bazı tedbirler aldı ve çalışma 
düzeni değişikliği ve bazı yasaklarla bu süreci 
yönetmeye çalıştı. Zaman içinde alınan tedbirler 
işe yarasa da yeterli olmadığı gibi tedbirlerin 
gevşetilmesi ve desteklerin yetersizliği ağır ekonomik 
sonuçlar doğurmaya başladı. Bu nedenle de yasaklar 
kalktı ve olmayan normalleşme süreci başladı. Bunun 
ağır sonuçlarını şimdilerde görüyoruz. O nedenle 
yeniden yasaklar ve tedbirler alınmaya başladı.

Bu ağır süreçlerden her kesimden insan ve meslek 
gibi basın sektörü de ciddi etkilendi. Gelirler yüzde 

70 azalırken, ihaleler durduğu ve ilan gelirleri azaldığı 
için gazeteler kapanmaya, TV’ler ekran karartmaya 
başladı. İşin üzücü tarafı bu sıkıntılı süreci haber 
yapan olup biteni vatandaşa duyuran gazeteciler, 
terzi kendi söküğünü dikemezmiş hesabı kendi 
dertlerini bir türlü üst makamlara anlatamadılar. 
Basın mensupları süreçte en ağır yarayı alan meslek 
gruplarından oldular.

Elbette devletin genel anlamda vergi ve SGK 
ötelemesi ile Kısa Çalışma Ödeneğinden basın da 
istifade etti. Ancak geliri sıfıra yaklaşan kurumlar 
gazetelerini çıkartmak, ekranlarını açık tutmak 
zorundaydı. Bunu da birikimlerini elden çıkararak, 
borçlanarak yaptılar. Şimdi ötelenen borçlar da geldi 
dayandı. Artık bir çıkış yolu lazım ama o imkansız. Ek 
geliri olmayan basın kuruluşları çok zorluk çekiyor ve 
yok olma tehlikesi yaşıyor.

Böylesine sıkıntılı bir süreçte 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Bayramını kutluyoruz. Zaten tartışmalı 
ve sıkıntılı kutlanırdı. Bayram olarak kabul edilmez 
çalışanların sorunlarının çözümü için temennilerde 
bulunulurdu. Onu da yapacak durumumuz yok. 
Dileğimiz bu süreçte arkadaşlarımızın işsiz ve 
maaşsız kalmaması.

Sefa ÖZDEMİR
Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
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Toplumsal bilinci ve kamu yararını 
gözeten, fedakârca çalışarak gelişmeleri 

halkımızla paylaşma yolunda emek
harcayan tüm gazetecilerimizin

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, 
meslek hayatlarında başarılar dileriz.
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YENİGüN GAZETESİ, KONYAMIZIN 
SESİ vE SÖZü OLMUşTUR!

Konya’mızın güzide yayın organlarında biri olan 
Yenigün Gazetesi ve tüm çalışanlarını buradan 
selamlıyorum. Tüm basın emekçilerimizi tebrik ediyor, 

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum. Basınımız 
büyük bir azim ve fedakârlıkla toplumun sesi olmaya devam 
ediyor.

Özellikle, yerel medyanın sesini 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 en önemli araçtır. Bu anlamda şehrin yöneticileri 
için de yerel basın lokomotif güçtür.

Gittiğimiz her bir şehirde bizlere eşlik eden yerel medya 
mensuplarımızın fedakârlığına hepimiz şahitlik ediyoruz. 
Ben bu anlamda gece demeden gündüz demeden, her 
zaman 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 vatandaşlarımıza 
ses oluyorlar. 

Yenigün gazetesi de haberleriyle, çalışmalarıyla her 
zaman Konya’mızın sesi, sözü olmuştur. Ben bu anlamda 
Yenigün gazetesi çatısı altında çalışan tüm arkadaşlarıma 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Hepimiz, ülkemiz için, şehirlerimiz için, milletimiz için, 
evlatlarımızın geleceği için çalışıyoruz. Konya’mız da; 
Selçukludan Osmanlıya, Osmanlıdan Cumhuriyete 
medeniyetimizin izlerini taşıyan en önemli şehirlerimizden 
biridir. Payitaht şehrimizdir. Selçuklunun başkentidir. 

Biz de bu şehrin bir evladı olarak, bugünlere gelmemizde 
emeği olan bu topraklara borcumuzu yaptığımız 
çalışmalarla ödeme gayretindeyiz. Göreve geldiğim andan 
itibaren de bir ayağımız hep Konya’mızda olmuştur.

Tarihi meydan projelerimizden millet bahçelerimize, sosyal 
konutlardan çevre yatırımlarımıza kadar tüm çalışmalarımızı 
valimizle, Genel Başkan Yardımcımızla, milletvekillerimizle, 
Büyükşehir Belediyemizle, ilçe belediyelerimizle birlikte 
gerçekleştiriyoruz, Konya’yı şehircilikte öncü bir bir marka 
şehir haline getirmek için çalışıyoruz. 

2020’nin Haziran ayında ilkini Konya’dan başlattığımız bir 
program gerçekleştirdik. “2023’e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü 
Türkiye” programıyla Konya yatırımlarımızı, müjdelerimizi 
hemşerilerimizle paylaştık. Hamdolsun o gün açıkladığımız 
projelerde bugün güzel bir ilerleme kaydettik.

Konya’nın sadece Selçuklu mirasının değil, Osmanlı ve 
Cumhuriyet dönemi mimari mirasının da korunabilmesi 
için, bütüncül yaklaşımlarla projeler hazırlıyoruz. 

Konya’nın merkezinde yürüttüğümüz 3 büyük projeyi bu 
anlayışla gerçekleştiriyoruz. Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı 
Dönüşüm projeleri ile Alaaddin Bulvarı Sokak Sağlıklaştırma 
Projesinde önemli ilerlemeler kaydettik. 

Önümüzdeki günlerde Mevlana Çarşısında temellerimizi 
atıyoruz. Altın Çarşıda da dönüşüm çalışmalarımızı 
başlatıyoruz. 

Alâeddin Bulvarı’nda sokak sağlıklaştırma çalışmamızın ilk 
etabını bitirdik. 2. etapta 40 binanın yenileme çalışmalarını 
da başlatıyoruz. İnşallah 2021 yılı içerisinde sokak 
sağlıklaştırma çalışmamızı tamamlayacağız. 

Bu projelerle ecdat yadigârı tarihi eserlerimizi gün yüzüne 
çıkarıyoruz, şehrin merkezindeki kirli görüntüyü ortadan 
kaldırıyoruz. Tüm bu projelerimizle Konya’mızın çehresini 
yeniliyoruz. 

Tabi, kentsel dönüşüm çalışmalarımızın bir diğer ayağında 
ise riskli alanların dönüşümü bulunuyor. Konya’da 94 hektar 
büyüklüğünde 6 riskli alanda çalışmalar yürütüyoruz. Bu 
alanların 2’si Meram’da, 2’si Karatay’da, 1’i Ereğli’de, 1’i Ilgın’da.

Bunun dışında 4.417 hektar büyüklüğünde 27 rezerv 
alanımız bulunuyor. Konya’mıza kentsel dönüşüm 
çalışmaları kapsamında bugüne kadar 102 milyon liralık bir 
desteğimiz oldu. 

Konya’daki en önemli çalışmalarımızdan biri Sahipata 
Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’dir. 163 bin 
m2 alanda kentsel dönüşüm çalışmasını 4 etap halinde 
gerçekleştiriyoruz. 1. etapta hemşerilerimizle % 94 
oranında anlaştık ve 222 yapıyı yıktık. Yine 1. etap için kira 
yardımlarımız devam ediyor. Geçtiğimiz Haziran ayında 
TOKİ’yle 116 dükkân ve 182 ofisin ihalesini yapmıştık. Proje 
kapsamında 1.400 konut üreteceğiz. Burada sadece konut 
yapmıyoruz. Konya’nın ticaretini ve turizmini destekleyen 
bir projeyi hayata geçiriyoruz.

Yine, Selçuklu Akıncılar ve Esenler mahallelerinde yatay 
mimariye uygun, sosyal alan ve yeşil alanların olacağı 1 
milyon 100 bin m2’lik alanda kentsel dönüşüm projemize 

Murat KURUM
Çevre ve Şehircilik Bakanı
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Selçuklu belediyemizle birlikte başladık.

Bunun yanı sıra, tarihin en eski yerleşim yerlerinden biri 
olan Sille’de tarihi ve kültürel dokuyu koruduğumuz sokak 
sağlıklaştırma, meydan ve otopark projemizi Belediyemizle 
birlikte yapıyoruz. 

Karapınar Pınarbaşı ve Çetmi mahallelerinde TOKİ tarafından 
yürütülen 110 milyonluk 603 konut ve 4 ticaret merkezi 
inşaatlarımızın Kasım ayında ihalesini gerçekleştirdik, yer 
teslimini yaptık, Eylül 2021’de tamamlayacağız.

Karatay’da Mevlana Kültür Vadisi Projemiz ile Akçeşme 
Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemize de belediyemizle 
birlikte devam ediyoruz.

Sanayicilerimizin de desteğiyle; Eski Sanayi ve Karatay Sanayi 
sitelerini, Konyalı sanayicilerimizi desteklemek amacıyla çok 
daha geniş ve modern bir alana taşıyoruz. 

Karatay Fevziçakmak Mahallesi Yeni Motorlu Küçük Sanayi 
Sitemizde tam 2.690 sanayi birimi, 134 ticari alan yapıyoruz. 
1 milyon 881 bin m2’lik alanda planlanan bu projeyi 
TOKİ Başkanlığımız eliyle yürütüyoruz. Sanayi sitelerinin 
ihalelerini bu ay içerisinde 4 etap halinde başlatacağız. 

Ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımızı bırakmama 
hedefiyle yola çıktığımız sosyal konut çalışmalarımız 
da olanca hızıyla devam ediyor. TOKİ’mizle Konya’da 
bugüne kadar yaklaşık 21 bin konutumuzu tamamlayıp 
hemşerilerimize sıcak yuvalarını teslim ettik.

Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlattığımız 50 bin 
sosyal konut kapsamında 7 projede 2.372 konut, 100 bin 
sosyal konut kapsamında 11 projede toplam 3.927 konut 
yapıyoruz. Konutlarımızın inşa süreçleri devam ediyor.

Ayrıca, basın mensuplarımızın da uygun ödeme koşullarında 
ev sahibi olabilmelerini sağlamak amacıyla TOKİ’mizle 512 
konutun inşasına başladık. Konutlarımızı inşallah en kısa 
sürede tamamlayarak sahiplerine teslim edeceğiz. 

Konya’da, şehircilik kültürümüzün en kıymetli parçası olan 
millet bahçelerini yeniden ihya ediyoruz. Meram Dutlukır 
Millet Bahçemizi Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılışını 
yapmış Konyalı kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk.

Bugün; Konya’nın yeşiline, meydanlarına, sokaklarına, tarihi 
dokusuna sadık kalarak yürüttüğümüz 11 millet bahçemizin 
çalışmaları devam ediyor. 

Beyşehir’e, Ereğli’ye, Karapınar’a, Sarayönü’ne, Seydişehir’e, 
Yalıhüyük’e, Çumra’ya, Ilgın’a, Tuzlukçu’ya ve Kadınhanı’na 
birer millet bahçesi kazandırıyoruz.

Eski stadın bulunduğu alanda yapacağımız millet 
bahçemizin temel atma törenini Konyalı hemşerilerimizle 
birlikte gerçekleştireceğiz. Millet bahçemizde evlatlarımızın 
kenarında koşup oynayacağı havuzlar, birbirinden güzel 
çiçeklerden, bitkilerden oluşan bahçeler ve ailelerimizin 
huzur içinde vakit geçirebileceği piknik alanları yer alacak. 

Yine bu millet bahçemizde, selatin camileri gibi 
kültürümüzü, medeniyetimizi yansıtan çok güzel bir 
camimizi de Konyalı kardeşlerimizin hizmetine sunacağız.

Ayrıca bir millet kıraathanesi, bisiklet yolu, yürüyüş yolu da 
yapıyoruz. Bisiklet yollarımız, yeşil yürüyüş yollarımız millet 
bahçelerimizin ve hatta ekolojik koridorlarımızın en önemli 
ulaşım hatlarıdır. Millet bahçelerimizde; şehir içi ulaşımına 
entegre, turizme ve uluslararası spor organizasyonlarına 
hizmet verecek bisiklet yolları, bisiklet parkurları ile park 
istasyonları yapıyoruz.

Konya’mız 550 km’lik bisiklet yoluyla en uzun bisiklet yoluna 
sahip olan şehrimizdir. Biz de bu ağı daha da artırmak 
için geçtiğimiz yıl Konya Büyükşehir Belediyemizle bir 
protokol imzaladık. “Konya Bisikletli Ulaşım Ana Planı” 
kapsamında Konya’da kesintisiz bir bisiklet ağı oluşturmayı 
ve mevcut bisiklet ağını 2030 itibarıyla 786 km’ye çıkarmayı 
hedefliyoruz. 

Proje için İller Bankamız kanalıyla 10 milyon lira destek 

sağladık. İnşallah bu çalışmalarımızla Konya’yı sadece 
Türkiye’de değil dünyada da örnek ve model bir bisiklet şehri 
haline getireceğiz.

Konya’mız birbirinden değerli tarihi ve doğal zenginliklere 
sahip. Tüm bu zenginlikleri titizlikle koruyoruz.

Konya Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Beyşehir Gölü’nü 
temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Yapılan ekolojik 
çalışmalar neticesinde göl dibinde tespit ettiğimiz 2.427 
hayalet ağdan 470’ini ilk etapta çıkardık.

Konya’mızın sınırları içerisinde 48 doğal sit alanı, 174 anıt 
ağaç, 14 mağaramız var. Bu alanlarımıza yönelik koruma 
çalışmaları da yürütüyoruz. Koruma çalışmaları kapsamında 
son 18 yılda 105 milyon lira yatırım gerçekleştirdik.

Ayrıca; Obruk Hanı, Zazadin Hanı, Sultanhanı Kervansarayı, 
Yukarı Hamam ve Eski Gazi İlkokulu restorasyon çalışmaları 
belediyelerimizle iş birliği içinde yürütüyoruz. Bu kapsamda 
belediyelerimize 23 milyon lira hibe desteği sağladık. 

Yine, Konya Karapınar’da Kızören Obruğu, Meyil Obruğu, 
Boncuklu Höyük, Çatalhöyük, Manazan ve İncesu mağaraları 
ile Acıgöl gibi pek çok tarihi ve doğal zenginliklerin yer aldığı 
alanı jeopark alanı ilan etmek üzere bir projemiz var.

Cumhurbaşkanlığı 3. 100 Günlük Eylem Planında da yer alan 
bu seçkin projeyle, turizm, kültür, eğitim ve tarih mirasımızı 
evlatlarımıza aktaracağız.

Proje kapsamında jeopark alanların tespit ve tesciline 
yönelik araştırma, literatür taraması ve mevzuat oluşturma 
gibi çalışmalar devam ediyor. Mevzuat çalışmalarını 
tamamladıktan sonra bu alanı inşallah, jeopark alanı olarak 
ilan edileceğiz.

Çevre koruma projeleri kapsamında atıksu arıtma, katı atık 
depolama, sıfır atık, çöp toplama araçları gibi yaklaşık 164 
milyon lira değerinde çevre yatırımı gerçekleştirdik.

Uluslararası finans kuruluşları kanalıyla 35.8 milyon avro 
bedelli 3 projeyi tamamlayarak Konyalı kardeşlerimizin 
hizmetine sunduk. Konya Katı Atık Yönetimi Projesi, Akşehir 
Su ve Atıksu Projesi ve Seydişehir Su ve Atıksu Projesi 
faaliyete geçti. 

İller Bankamızla Konya’nın altyapı ve üstyapı projelerine 
destek olmaya devam ediyoruz. Son 18 yılda 2.5 milyar lira 
değerinde 400 projeyi tamamladık. 

Şu an hâlihazırda 165 milyon lira bedelli 21 projenin ise 
çalışmaları devam ediyor. 

Merhum Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir isimli eserinde 
medeniyetimizin şehircilik anlayışını çok güzel bir şekilde 
ifade eden şöyle muhteşem bir sözü var; “Cedlerimiz inşa 
etmiyor, ibadet ediyorlardı. Maddeye geçmesini ısrarla 
istedikleri bir ruh ve imanları vardı. Taş ellerinde canlanıyor 
ve bir ruh parçası kesiliyordu.”

İşte biz de Konya’mızı, bu kadim şehri, bu Selçuklu 
başkentini, aynı ruhla, aynı duygularla; pek çok alanda 
yürüttüğümüz projelerle ihya edeceğiz. 81 ilimizde olduğu 
gibi Konya’mızı da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023’e, 
2053’e, 2071’e hazırlıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 
Konya’mızın her bir meselesinin, güçlü Konya hedefimizin, 
marka şehir Konya idealimizin her zaman yanında olmuştur.

Konya da her zaman Cumhurbaşkanımıza vefasını 
göstermiştir. Konya, bin yıllık ulu çınarlar gibi AK Parti’nin, 
liderinin yanı başında her zaman dimdik durmuştur.

Biz de, Bakanlarımız, Valimiz, Genel Başkan Yardımcımız, 
milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, tüm 
belediyelerimizle el birliğiyle, omuz omuza Konya’mızı 
geleceğe taşıyacağız. İnşallah,2023’ün Güçlü Konya’sını 
Konyalı hemşerilerimizle birlikte inşa edeceğiz. 

Sizlerin vesilesiyle de Konya’mıza, Konyalı hemşerilerimize 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
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‘GAZETECİLİK YEMİNİ’ YAPILMALI!

Okuyucunun bilgilendirilmesinde, eğitilmesinde, 
eğlendirilmesinde ve sosyalleşmesinde etkin olmaya 
çalışan gazeteci, haberlerin sunuluş biçiminde 

yorumlarıyla ön plana çıkar. Daha çok objektif tavır 
göstermesi gereken gazeteci, sübjektif bir bakışla okuyucunun 
yönlendirilmesine sebep olabilir. Gazetecilerin haberleri kendi 
mecrasından çıkararak sübjektif bir şekilde sunması çoğu defa 
okuyucu tarafından eleştirilir. Bu, zaman içerisinde gazete ve 
gazetecilere güvensizlik sorunu ortaya çıkarmaktadır. 

Devletler, mecazi anlamda geleceğe ulaşmak için kalemi ve 
kılıcı birlikte kullanır. Kalem, ilmi, bilgiyi; kılıç, gücü temsil eder.

Gazeteci ise kalemini, kendisini devlet yerine koyarak bir kılıç 
gibi, bir silah gibi kullanmalı daima kelemin kalem olarak 
hakkını vermelidir. Gazetecilik sosyal sorumluluk isteyen bir 
iştir. Gazetecilik menfaat temini ve intikam duygularını tatmin 
için silah olarak kullanılamaz. 

Ülkemizde, Avrupa’da ve dünyanın diğer ülkelerinde fake 
habercilik olarak nitelendirilen haberler ve bilgi akışı gazetecilik 
etiği açısından oldukça sorunludur. Bu gibi yanıltıcı ve çıkara 
dayalı davranışlar gazete ve gazetecilerin itibarını oldukça 
sarsmaktadır. 

Gazeteciler, okuyucusu için gerekli haberleri toplar, bilgileri 
edinir ve çoğu defa yorumuyla hedef kitlesine ulaştırır. 

Gazeteci görevini yerine getirirken kendisini ilgilendiren 
yasalara dikkat etmeli, basın özgürlüğü çerçevesinde, halkın 
doğru haber alma ve bilgi edinmesinden yana tavır almalıdır. 
Yaptığı haberin, getirdiği yorumun ve verdiği sorumluluğunun 
bilincinde olmalıdır. Gazetecilik demek, layüsellik demek 
değildir. 

Kaynağı olmayan veya şaibeli olan haber ve bilgileri, doğru 
haber diye okuyucu ile paylaşmamalıdır. Bu durum, onun 
güvenilir olmasını ortadan kaldıracak ve inanılır olmaması 
sonucunu doğuracaktır. Az sayıda kişinin yapabileceği bu 
tür hareketler gazetecilik etiğine zarar verebileceği göz 
önünde bulundurulmalıdır. Gazetecilik, etik değerlerden ayrı 
düşünülmelidir. İletişim Fakültelerinde de “Hipokrat Yemini “gibi 
gazetecilik etik değerlerine saygılı olunacağına dair “Gazetecilik 
Yemini” yapılmalıdır.

Bir hekim hata yaparsa sadece o hastasına zarar verir. Ama bir 
gazeteci hata yaparsa, o hata bütün topluma zarar verir.

Okuyucusuna veya takipçisine doğru haber vermekle yükümlü 
olan gazeteci, şiddetten bölücülükten ve toplumun milli 

ve manevi değerlerine yabancı olmaktan kendini korumalı 
ve okuyucusunun tahrik edip onun değerlerine saygısızlık 
etmemelidir. Gazeteci, okuyucusunu sonu belli olmayan 
boşluklara yönlendirmemelidir.

Milletin ve devletin menfaatleri yabancı ideolojilerin çıkarına 
yok saymamalı, kendi menfaatinden daha çok önemsemelidir. 

Günümüzde iletişime salt gazete ile bakmamak icap eder. 
Bir bakıma gazete ile var olan dergi, radyo ve televizyon 
gazeteciliğine bugünün en ileri teknolojisi olarak kabul edilen 
interneti de ilave etmek gerekmektedir.

İletişim hangi araçla yapılırsa yapılsın milletin istekleri dikkate 
alınmalıdır. Toplumun çıkarları her şeyin üzerindedir. Bu 
mecralarda görev yapan gazeteciler ise, üzerine düşen 
görevleri toplumun geleceği noktasında ahlaki çerçevede 
yerine getirmelidir.

Bugünün iletişiminde çeşitlilik artmıştır. Geleneksel gazete ve 
gazetecilik zenginleşmiş, daha kolay yapılabilir hale gelmiştir.

Bilgisayar destekli yeni iletişim alanları açılmış, klasik 
gazeteciliğin daha altında maliyetlerle geniş kitlelere ulaşabilme 
imkanları doğmuştur. 

İçerik üretmede ve içeriğe ulaşmada oldukça hız kazanılmıştır. 
İnternet vasıtasıyla, bölge ve ülke sınırları aşılmış, küresel bir 
güce ulaşılmıştır. Klasik gazetede okuyucusu yerini çevrimiçi 
gazete takipçisine bırakmıştır. Böylece haberin iletişimi anlık 
olarak geniş kitlere yayılmıştır.

Çevrimiçi gazeteciliğin klasik gazetecilikten farkları ortaya 
çıkmıştır. Bunlardan bazıları, Haberlerin, yayıncılar tarafından 
her an yenilenebilir oluşu, görüntülü haber verilebilmesi, video 
teknolojisinin kullanabilmesidir.  Ayrıca takipçi veya kullanıcı 
diye adlandırdığımız hedef kitlenin yorum ve eleştiriyle 
yayınlara katabilme fırsatları doğmuştur. Böylece kullanıcı ve 
takipçi yayıncıyı denetleyebilme ve geri besleme imkanlarına 
kavuşmuştur. İnternet üzerinden yapılan yeni gazetecilik 
anlayışında geleneksel gazetedeki tiraj kavramı yerini tıklanma, 
izlenme ve takipçi kavramına bırakmıştır.

Klasik gazete veya gazeteciler, çevrimiçi gazetecilik anlayışıyla 
birlikte, günün şartlarına uyabilmelidir. Yine geleneksel 
gazetecilik, günün teknolojik gelişmelerine ayak uydurarak 
geleceğe sağlam adımlarla yürümelidir. Kendini yenileyebilmeli 
ve okuyucusuyla birlikteliğini sürdürebilmelidir. Esasen yeni 
iletişim teknolojileri ile, gelecekte gazetecilik, televizyon 
yayıncılığı ve çevrimiçi kavramı iç içe eğilimindedir.

Prof.Dr. İlhan YERLİKAYA
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi 
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PANDEMİ ETKİSİNDE 8 NOLU İş KOLU

Ülkemiz, Covid-19 salgını ikinci dalgasının 
etkisi altındaki ülkelerden biri. Dünyada vaka 
ve vefat sayıları ciddi seviyelere gelmiş olsa 

da, Devletimizin aldığı önlemlere halkımızın riayet 
ediyor olması ikinci dalga sürecini ülkemizde, diğer 
dünya ülkelerine göre, daha yönetilebilir şekilde 
geçirmemizi sağlamaktadır. Ancak; Covid-19 
salgınının sosyal ve ekonomik etkisi, işçileri ve 
çalışma yaşamını kaçınılmaz olarak derinden 
etkilemektedir. 

Sendikamızın kurulu bulunduğu işkolunda, salgının 
iki temel etkisini deneyimlemekteyiz, birincisi işsizlik; 
basılı yayına olan talebin düşüşüyle matbaaların 
ciddi anlamda üretim kaybına uğraması ve matbaa 
işçisinin işsizlik tehdidiyle karşı karşıya kalması, 
ikincisi ise Covid-19 hastalığına yakalanma; 
salgının tırmanışı sürerken, halkın haber alma hakkı 
ve özgürlüğü için çalışmaya devam eden basın 
emekçileri ile işleri gereği toplu halde çalışmaya 
devam eden diğer işçilerin artan temasları sonucu 
koronavirüse yakalanma riski;

İŞSİZLİK: Uygulamaya koyulan salgınla mücadele 
paketleriyle bu süreçte iş ve gelir kaybına uğrayan 
işçilerin kayıpları en aza indirilmeye çalışılmaktadır. 
Özellikle kısa çalışma ödeneğinin, uğranan 
gelir kaybının telafisinde etkin bir araç olduğu 
görülmektedir. Ancak, salgınla mücadelede kullanılan 
diğer bir uygulama olan ücretsiz izin desteği, 
denetim açığından faydalanan bazı kötü niyetli 
işverenlerce ceza aracı olarak kullanılabilmektedir. 
İşverenler, geçerli bir sebep göstermeksizin, 
bazen sadece sendikaya üye oldukları için, işçileri 
ücretsiz izne çıkarmaktadır ayrıca birçok işçi 
de tam zamanlı çalıştırılıp kısa çalışma yapıyor 
olarak gösterilmektedir. Salgın öncesinde kendi 
rızası dışında ücretsiz izne çıkarılan işçi, iş akdini 
haklı nedenle feshedip tazminatını alıp işten 
ayrılabilmekteydi. Ücretsiz izin uygulamasıyla, 
ücretsiz izne gönderilme işçi için haklı nedenle fesih 
sebebi olmaktan çıkarıldı, böylece işçilere ya kıdem 
tazminatından vaz geç işten istifa et, ya da tek geliri 
olan günlük brüt 39.24 TL ücretsiz izin desteği ile 
geçin denmektedir. Bu süreçte işyeri denetimlerinin 
sıklaştırılması, özellikle bu uygulamalardan 
faydalanan işyerleri için denetimlerin artırılması 
kötü niyetli eylemleri engelleyecek ve uygulamaların 
etkinliğini artıracaktır.

COVİD-19: Covid-19 salgından korunabilmenin en 
garanti yolunun evde kalmak olduğu her kesim 
tarafından dillendirilmektedir. Birçok işyerinde 
koronavirüs tedbirlerine özenle uyulduğunu, 
teması en aza indirmek üzere uzaktan çalışma, 
dönüşümlü çalışma, kısmı çalışma, çalışma yerini 
maske-mesafe-temizlik ilkeleri doğrultusunda 
yeniden planlama gibi birçok yol izlenmekte 
olduğunu görmekteyiz. Ancak, işin gereği olarak 
uzaktan çalışmanın mümkün olmadığı, toplu 
halde çalışma yürütülen işyerleri varlığını koruyor. 
Salgın, kurulu olduğumuz işkolu özelinde, basım 
işlerinde büyük bir iş kaybına yol açtığı gibi, bazı 
ürünlerde de talep artışına sebep oldu. Örneğin, 
birçok restoranın paket servise geçmesiyle, ambalaj 
üretim işlerinde talep patlaması yaşanmaktadır. Artan 
talebe cevap verebilmek için yoğun şekilde çalışan 
bu işyerlerinde uzaktan çalışma ya da dönüşümlü 
çalışma yapmak mümkün olmamakta ve işçiler, 
işyerinde toplu çalışırken ya da işyerine gidebilmek 
için kullandığı toplu taşımada Covid-19 hastalığına 
yakalanabilmektedirler.  Basın emekçileri için de 
durum ne yazık ki farklı değil. Mesleğin gereği 
olarak haber peşinde dışarda olan gazeteciler de 
her an hastalığa yakalanma riskiyle karşı karşıyalar. 
Covid-19 virüsü dışsal bir etkendir. İşçinin, çalışırken 
ya da işyerine ulaşmak üzere kullandığı toplu taşıma 
da coronavirüse yakalanması(dışsal bir etkiye 
maruz kalması sonucu) durumu iş kazasıdır. Şartlar 
ne olursa olsun işinin başında olan ve üretime 
devam eden işçilerin, iş ortamında koronavirüse 
yakalanması iş kazası, meslek hastalığı sayılmalıdır. 
Mesai kavramı olmaksızın, büyük bir iş stresi altında 
mesleğin kendine has tüm zorluklarının yanında bir 
de sağlıkları tehdit altında olan gazetecilere, 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü’nde yıpranmada iyileştirme 
müjdesinin verilmesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Gününün anlamına yeni bir anlam katacaktır.

 Ülkemiz, Covid-19 salgınına karşı 
mücadelede en disiplinli ve başarılı ülkelerden biridir. 
Uygulamada yaşanan eksiklerinin giderilmesi ve 
işyeri denetimlerinin artırılmasıyla, salgın süreci 
hem işçiler için hem de işverenler için en az kayıpla 
geçilecektir. Sendika olarak, salgınla mücadelede 
üzerimize düşeni yapmakta olduğumuzu ve yapmaya 
devam edeceğimizi açıkça ifade ederiz.

Sezai BALLI
Medya İş Sendikası Genel Başkanı
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‘İLETİşİMCİ YETİşTİRİYORUZ’

Tüm dünyanın vazgeçilmezi olan ve günümüzde 
ihtiyaç alanları sürekli artan medya-İletişim 
alanı, her yıl yeni istihdamları beraberinde 

getiriyor. Bu konuda devreye ise İletişim Fakülteleri 
giriyor. Sektöre yetişmiş eleman kazandırma 
noktasında önemli çalışmalar yürüten İletişim 
Fakülteleri, biryandan akademik olarak donanımlı 
bireyler yetiştirirken diğer yandan öğrencileri 
uygulama alanlarında da eğitiyor. Her iki konuda da 
büyük başarılar gösteren ve Türkiye’de ilk sıralardaki 
yerini daima koruyan Selçuk Üniversitesi (SÜ) 
İletişim Fakültesi de sektöre niteli eleman yetiştiren 
bir ‘Ekol’ statüsünde. Akademik bilgilerin yanında 
farklı uygulama alanlarıyla mesleki anlamda başarılı 
bireyler çıkararak sektörün kalitesinin artmasına 
katkı sağlana Selçuk İletişim, ülke genelinde 
yetiştirdiği gazetecilerle de anılıyor. Konuyla ilgili 
değerlendirmelerde bulunan SÜ İletişim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç, Selçuk İletişim’in 
bir marka olduğuna dikkat çekti. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Aslen Elbistan’lı olmakla birlikte 26 yıldır 
Konya’da yaşıyorum. Öğrencilik, Öğretmenlik ve 
Akademisyenlik hayatım Konya’da geçti. Selçuk 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve 
Sinema Bölümü akademik personeli olarak 22 yıllık 
bir mazim var. Siyasal iletişim, toplumsal hareketler, 
sosyal medya ve popüler kültür üzerine makale ve 
kitap çalışmaları yaptım. Halen S.Ü. İletişim Fakültesi 
Dekanı olarak görev yapmaktayım.

Selçuk iletişim Fakültesi’nin kuruluş serüveni 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, metropol 
şehirlerin dışında Anadolu’da açılan ilk 
fakültelerdendir. Yaklaşık 30 yıllık bir geçmişe 
sahip fakültemiz, 1993 yılında Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım bölümüyle faaliyetlerine başlamıştır. Bir yıl 
sonrasında Gazetecilik bölümü, 1997 yılında Radyo-
Televizyon ve Sinema Bölümü, 2011 yılında da 
Reklamcılık bölümü kurulmuştur. İletişim fakülteleri 
içinde gerek teorik düzeyde gerekse uygulama 
noktasında lokomotif bir konumda yer alan Selçuk 
İletişim artık bir marka haline gelmiştir.

Selçuk İletişim Fakültesi Türkiye’de önemli bir 

konumda. Bu başarının sırrı nedir?

Az önce de ifade ettiğim gibi fakültemiz, 30 yıllık 
geçmişiyle köklü bir noktada. Başarının sırrı tek 
bir cümle: Eğitimi hem sırada hem de sahada 
gerçekleştirebilmek, başarının özü bu işte. Paradigma 
fetişizmine kapılmadan, tüm düşüncelere özgür bir 
biçimde kapı aralamayı teorik eğitimde başarabilmiş 
olan Selçuk İletişim, uygulama noktasında da ciddi 
yatırımlarla çığır açmış bir fakülte. Fakültemiz 
bünyesindeki çeşitli uygulama birimleriyle öğrenciler 
bilgi, beceri ve donanımlarını ilgi alanlarına göre 
geliştirebiliyor. Türkiye’nin günlük 24 saat kesintisiz 
yayın yapan ilk ve tek televizyonu Üniversite 
Televizyonu ÜNTV ve Radyo Üniversite bu fakültenin 
yüz akları… Buradan saymaya kalksam, ülke 
kamuoyunun yakından tanıdığı ve takdir ettiği 
onlarca isim sayabilirim bu birimlerden mezun 
olan. Sadece televizyon ve radyo mu, hayır. Reklam 
Atölyesi, Selçuk İletişim Gazetesi ve Kısa Film 
Atölyesi de yine öğrencilerimize vizyon kazandıran 
altın birimlerimiz. Şunun da altını çizmek isterim ki, 
öğrenciler bölümlerine uygun olan birimde çalışmak 
zorunda da değil. Gazetecilik bölümü öğrencimiz 
çok rahat gidip radyoda çalışabilir, hakeza reklamcılık 
öğrencimiz de gelip uygulama gazetesinde ses 
getiren bir araştırma haberine imza atabilir. Tekrar 
altını çizecek olursam; bizi yıllardır başarılı ve tercih 
edilir kılan, az önce “sıra ve saha” şeklinde metaforik 
olarak bahsettiğim gibi teorik ve pratik eğitimi 
iyi sentezleyebilmek. Bunu başardığınız taktirde 
öğrencileriniz “arayan” değil “aranan” bir konuma 
yükseliyor.  

Fakültenin öğretim kadrosuyla ilgili neler 
söylersiniz?

Dört bölümde eğitim öğretim faaliyetlerini 
yürüttüğümüz fakültemizde hatırı sayılır bir nitelikte 
hoca kadromuz olduğunu gururla ifade edebilirim. 
Her birisi alanında kendisini iyi yetiştirmiş ve birçok 
öğrenci yetiştirmiş öğretim kadromuz sayesinde 
Selçuk İletişim, “okul”dan ziyade bir “ekol” haline 
gelmiştir. Ayrıca şunu da büyük bir gururla ifade 
etmek isterim ki; buradan lisans, yüksek lisans 
ve doktora eğitimini tamamlamış olan onlarca 
öğretim elemanı Anadolu’nun farklı yerlerinde her 
kademede görev yapmaktadır. Türkiye’de “mülkiyeli 

Enderhan KARAKOÇ
S.Ü. İletişim Fakültesi Dekanı
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olmak” gibi bir bilinci, biz de yeni idaremiz altında 
Selçuk İletişim mezunları arasında yerleştirmek ve 
kurumsallaştırmak istiyoruz ki kısa bir zaman içinde 
buna yönelik planlamamızı tamamlayacağımızı 
söyleyebilirim. 

Sektörde Selçuk iletişim mezunu olan yüzlerce 
öğrenci var. Bu konuda neler söylersiniz?

Yazılı basından internet medyasına, sinema 
sektöründen televizyonlara, reklam ajanslarından 
radyo istasyonlarına kadar aklınıza gelecek 
medyadaki tüm ortamlarda mezunlarımızın sayısı 
günden güne artıyor. Artık mezunlarımızın önemli 
bir kısmı da medyada yönetici pozisyonlarında 
başarıyla görevlerini devam ettiriyor. Tüm 
samimiyetimle ifade etmek isterim ki, ebeveynlerin 
evlatlarının başarısına sevinmesi nasıl bir duyguysa, 
biz hocaların da öğrencilerini güzel bir mevkide 
görmesi aynı duygu. “Hocam, tüm emekleriniz için 
teşekkür ederiz, iyi ki sizin öğrenciniz olmuşuz” 
şeklindeki bir cümle, bizim için payelerin en büyüğü. 
Biz de bu başarı çıtasını korumanın ve daha üst 
bir noktaya taşımanın omuzlarımıza yüklediği ağır 
sorumluluğun farkındayız ve gecemizi gündüzümüze 
katarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

İletişim Fakültelerinin günümüzdeki konumu ve 
sektörlere olan katkıları nedir?

Bizim temel hedefimiz, iletişim sektörünün ihtiyaç 
duyduğu, nitelikli, etik ve toplumsal değerlere bağlı 
öğrenciler yetiştirmek. Bununla birlikte elbette 
sektörün istediği vasıflara sahip, bilgiye kolay 
ulaşabilen, analitik ve eleştirel bir sorgulamaya 
sahip, yerinde ve doğru karar alma becerisine sahip 
bireyleri alana kazandırmak da öteden beri bizim 
öğretim ilkelerimiz içinde… Sahaya bu vasıflara sahip 
bireyler kazandırdığınız taktirde medyadan şikayet 
edilen birçok konu da ortadan kalkmış oluyor. Bu 
bağlamda şunu söylemek isterim ki, daha nitelikli 
ve kamusal faydayı önceleyen bir medya ortamı için 
iletişim fakültesi mezunlarının bu alanda daha fazla 
istihdam edilmesi hayati bir gerekliliktir. 

Gazetecilik mesleğiyle ilgili neler söylersiniz? 

Tarih boyunca insanlar daima haber alma ihtiyacı 
duymuşlardır. Gazeteler de haber mektupları 
şeklinde ortaya çıkmış ve bu haber mektupları 
gelişerek zamanla gazetelerin ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. Bu işle ilgilenenler de gazeteciliğin 
bir meslek olarak ortaya çıkmasını sağlamışlardır. 
Günümüzde medyanın dördüncü bir güç olduğu 
düşünülürse, bu bağlamda gazeteciler de demokratik 
toplumlar için büyük önem taşımaktadır. Gazeteciler, 
kanaat önderidirler ve toplumu bilgilendirme 
gibi bir misyonları vardır. Gazeteciler; bireylerin 
bilgilenmesinde, tecrübe sahibi olmasında, dış 
dünyayı insanlara aktarma konusunda büyük bir 
aracı konumundadır. 

Yine gazetecilik büyük bir sorumluluk demektir. 
Çünkü toplumun sağlıklı düşünebilmesi, çevresinde 
veya dış dünyada olan biteni daha iyi anlayıp 
anlamlandırabilmesi sağlam haber kaynaklarına 
dayanır. Yalan haber, toplumları iç savaşa kadar 
bile sürükleyebilir. Bunun örneğini Arap Baharı’nın 
fitilini ateşleyen Tunus’ta kendini yakan Muhammed 
Buazizi olayında gördük. Yayılan habere göre Buazizi 

üniversite mezunu bir işsizdir ve kadın polisten 
tokat yemiştir. Fakat gerçek bambaşka çıkmıştır. Ne 
üniversite mezunudur ne tokat yemiştir. Yani bir 
yalan haber sadece bir toplumu değil birçok toplumu 
bile kaosa, iç savaşa sürükleyebilir.  

Gazetecilik mesleğinin sorunları nelerdir? Konuyla 
ilgili çözüm önerilerinizi alabilir miyiz?

1990’lara kadar gazeteciler, Basın İş Kanunu 
çerçevesinde gerek hakları gerekse sendikal 
örgütlenmeleri sayesinde diğer işkollarında çalışan 
(işçilere) göre daha iyi koşullarda çalışıyorlardı. 
Ne var ki 1990’lı yıllarda basın sektöründe ciddi 
sayılabilecek bazı sorunlar ortaya çıktı. 2000’li 
yıllardan itibaren ise gazetecilikte işsizlik, kayıt dışı 
istihdam hat safhaya çıktı.

Gazetecilerin bir diğer sorunun da sektördeki 
sahiplik yapısında meydana gelen değişikliklerden 
kaynaklanıyor. 1980 öncesinde basın sektöründe 
holdingleşme başlamıştı. Fakat büyük sermaye sahibi 
holdingler, 1980’lerden itibaren diğer sektörlere 
de yöneldi. Yani geleneksel medya sahipleri basın 
sektöründen uzaklaşırken, sektörün yeni oyuncuları 
inşaat, bankacılık, turizm, ticaret gibi alanlara 
yatırımlar yapan, medyayla alakası olmayan iş 
insanları oldu. Böylece medyanın sahiplik yapısı 
kökten değişti ve ortaya çapraz tekelleşme çıktı. Bu 
durumda sektör, sürekli üretimin yapıldığı bir sanayi 
tesisine dönüştü. Basındaki bu yeni sahiplik yapısı, 
bu sektörle ilgisi olmayan işverenlerin medyayı, diğer 
şirketlerinin kârlarını artırmalarında bir araç olarak 
görmelerine neden oldu. Bu da medya sektörünün 
ekonomik temelli bir işletme politikasıyla varlıklarını 
sürdürmelerini beraberinde getirdi. Gazetecilerin 
sorunlarıyla ilgili raporlarda (TESEV gibi-2012) 
medya sektöründeki kötü çalışma koşullarının 
sektörün yapısal ekonomik sorunlarından da 
kaynaklandığı ifade ediliyor. Öyle ki başta gazeteler 
olmak üzere medya kuruluşlarının pek çoğu bağlı 
oldukları holdinglerin başka alanlardaki yatırımlarına 
fayda sağlamak üzere kâr etmeden hatta zarar 
ederek faaliyetlerini sürdürdüklerinden, düşürülen 
maliyet, gazetecilerin emeklerinin sömürülmesiyle 
destekleniyor. Günümüzde düzensiz ve ağır çalışma 
koşulları, adaletsiz ücret uygulamaları gibi sorunları 
yaşıyorlar. Bunların çözümlenmesi gerekiyor.  
Bunu çözümlemek için öncelikle sendikalaşmanın 
güçlendirilmesi gerekiyor. Böylece gazetecilerin az 
önce bahsettiğimiz temel çalışma alanı medya/basın 
olmayan işverenler karşısında maddi ve manevi 
her türlü haklarının savunulması önem arz ediyor.  
Ayrıca yerel ve bölgesel gazeteler sosyal medya 
nedeniyle eskisi kadar abonelik toplayamamakta, 
Basın İlan Kurumunun düzenlemeleri ve gazetenin 
eskisi kadar her zaman eksikliği hissedilen bir 
obje olmaktan çıkması nedeniyle gelir kaybına 
uğramışlardır. Dolayısıyla yaşanan bu kayıp çalışan 
sayısında kısıntıya gidilmesine neden olmuş, artık 
gazetecilik gerçekten gönüllük ve adanmışlıkla 
yürütülen bir mesleğe doğru evrilmiştir. Yine sarı 
basın kartının sağladığı avantajların gün geçtikçe 
azaltılması, sendikaların haklarını koruyamaması 
gibi birçok neden gazetecilik mesleğinin tercih 
edilmesini engellemektedir.
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BAşKAN KAvUş; “DOĞRU HABER vE DOĞRU 
BİLGİ AşIĞI HER GAZETECİ, İYİLİĞE, GüZELLİĞE 
vE GELECEĞE DAİR UMUTLARIMIZI ARTIRIYOR” 

Gazetecinin, insanların gören gözü, dinleyen 
kulağı, anlatan gür sesi ve hisseden vicdanı 
olduğuna vurgu yapan Meram Belediye 

Başkanı Mustafa Kavuş, “Bu mesleğin her bir ferdinin, 
toplumların demokratik ilerleyişi için ortaya koyduğu 
zorlu çalışmalar her yönden takdire şayandır” 
şeklinde konuştu. 

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili yayımladığı 
mesajında ayrıca şu görüşlere yer verdi; “Gazetecilik, 
tarihe tanıklık etmek ve insanlığında bu tanıklığa 
ortak olmasını sağlamaktır. Gazetecilik, daha güzel 
bir dünyaya atılan adım, değişim ve dönüşüm için ilk 
basamaktır. Gazetecilik, iyiliğe, güzelliğe ve özlemi 
duyulan geleceğe inanmaktır. Kamuoyunun kendisini 
tanımasında, farklı seslerin kendini ifade etmesinde 
çok önemli bir görev üstlenen gazeteciler, bu 
görevi binbir güçlük içinde ve büyük fedakarlıklarla 
yerine getirmektedirler. Tüm bunlara karşın çoğu 
zaman en önemli talepleri ise mesleklerinin ve 
kalemlerinin onurunu koruyabilmek olmuştur. 

Ancak, zalimlere karşı mazlumların, emperyalizme 
karşı ülkesinin, darbecilere karşı milletinin çığlığı 
olan cesur gazetecilerin sesi her darbe sonrası 
biraz daha kısılmıştır. Gazeteciler Bayramı’nın 1971 
darbesinin ardından alınan haklar sebebiyle ‘10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak değiştirilmesi de bu 
kısıtlamaların bir sonucu ve belki de bir sembolüdür. 
Ancak Türkiye o günleri artık çok geride bıraktı. 
Son 18 yılda ülkemiz hak, hukuk, özgürlükler ve  
demokratikleşme alanında önemli adımlar attı. Bu 
adımlardan gazetecilerimiz de nasibini fazlasıyla aldı. 
Vatanı, milleti, hak ve haklı için doğru haber ve doğru 
bilgiyi rehber edinen tüm gazetecilerin yollarındaki 
engeller kaldırıldı. Atılan her adım insanımıza haber 
alma özgürlüğünde yeni ufuklar açtı. Gelinen nokta 
demokrasi ve özgürlükler adına gurur vericidir. 

Tüm bu duygularla, gazeteci arkadaşlarımın 
emeklerinin karşılığını fazlasıyla alabildiği ve rahat 
çalışma koşullarına sahip bir ortamda çalışabilmeleri 
en büyük dileğimizdir. Basın emekçilerinin 
Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, vefat eden 
gazetecilerimize de Allah’tan rahmet diliyorum.” 

Mustafa KAvUş
Meram Belediye Başkanı



17



Konya’da gazetecilik mesleğinin dua-
yenlerinden İhsan Kayseri ile mesleğe 
dair keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. 

. Endüstriyel gelişmeler her alanda olduğu gibi 
gazeteciliği de evrime tabî tuttu.ifadesini kullanan 
Kayseri, gazeteciliği ise “benim için aşktır, sevda-
dır, vefadır. Aşk olmayınca gazetecilik yapılmaz” 
şeklinde tarif etti.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz, 
İhsan Kayseri kimdir, Kayseri soyadı nereden 
gelmektedir?

Babası 1980’lı senelerde babası vefat edince 
yetim kalan Dedem Lütfi Efendi Konya’da bulunan 
binbaşı amcasının yanına gelmiş. Ailemizin 
Konya’ya yerleşmesi böyle olmuş. Dedem zamanla 
ticarete atılıp Konya’nın önemli tüccarlarından 
birisi olmuş. Un Değirmenini işletmiş, yol müteah-
hitliği yapmış, askeriyeye, et, postal temin etmiş. 
Dedemin Konya’ da ‘Kayserili Lütfi Efendi’ namıyla 
anılmasından ötürü, soyadı kanunu çıkınca Kayseri 
ismini almışız. Babam Yusuf Efendi de Dedemoğlu 
mahallesinde dünyaya gelmiş. Konya’nın ilk oto-
mobil tamircisiydi. Ben de dünyaya gözlerimi baba 
ocağında 1.1.1947 tarihinde açmışım.

Hakimiyet-i Milliye İlkokulu’nu bitirdikten 
sonra babam beni Konya Erkek Sanat Okulu Motor 
Bölümüne yazdırdı. Orta ve Lise eğitimim burada 
tamamladım ama babamın dükkânına gezmeye 
gitmekten başka işim olmadı, motor tamirciliği 
yapmadım.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Gazetecilikten önce ortaokul ve Lise yıllarımda 

önce basketbol sonra bisiklet sporu yaptım. Hatta 
bisiklette başarılı bir sporcuydum ve Milli Takıma 
kadar da yükseldim. O yıllarda şimdiki gibi ajanslar 
ve internet, telefon imkânları olmadığı için yerel 
gazeteler bizim şehir dışındaki yarışlarımızı haber 
yapmakta zorlanıyordu. Ben de katıldığım yarış 
sonuçlarını Yeni Konya’daki Nail Bülbül ağabeye 
bildirerek ona fahri muhabirlik yapıyordum. Bu 
vesileyle gazeteciliği sevdim, zamanla da kendime 

meslek edindim.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Meslek bugün bizim yıllarımızdaki teknik 
imkânların çok çok geride bıraktı. Artık daktilo yok, 
filmli fotoğraf makinası, film banyosu, fotoğraf kartı 
tarihe karıştı. Klişeyi bilen kalmadı. Endüstriyel 
gelişmeler her alanda olduğu gibi gazeteciliği de 
evrime tabî tuttu. Şimdi her şey bilgisayarla, akıllı 
telefonlarla yapılıyor. Hatta kağıda basılmadan 
haberler telefondan okunuyor.

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

Bisiklet Milli Takımında bir kaza yaşadım ve 
orada köprücük kemiğim kırıldı. Bu hadise sonra-
sında da sporu bıraktım. Nail ağabeye yarış sonuç-
ları vermekten gazeteciliğe yatkınlığım olduğu için 
Yeni Konya’da çalışmaya başladım.  1968’de ise 
Gülay Eskil’in sahibi olduğu, Ziya Tanrıkulu’nun 
d Genel Yayın Müdürlüğü yaptığı Anadolu’da 
Hamle’ye geçtim. Daha sonra çocukluk arkadaşım, 
birlikte basketbol oynadığım Nizamettin Yetişen’in 
Spor Müdürü olduğu Yeni Meram Gazetesi’ne 
gittim. Çalışırken, rahmetli Rıdvan Bülbül’ün 
çıkardığı Sabah Gazetesi’nin spor sayfalarını da 
hazırlardık.

Ama benim gözüm gönlüm ulusal basındaydı. 
Milliyet’in Konya muhabiri Ali İhsan Tuna vefat 
edince ben müracaatta bulundum ve temsilci 
olmak istediğimi ilettim. Başvurum kabul edildi ve 
20 yaşındayken Milliyet Konya temsilcisi oldum.

Aşkla şevkle çalışıp her gün özel haber 
göndermeye gayrete ettim. Haberlerim çıktıkça 
da daha çok motive oluyordum. Televizyon yaygın 
olmadığı, bilgisayarın, internetin bulunmadığı o 
dönemde insanlar haber okumak için gazete alırdı. 
Milliyet2ten sonra Tercüman Büro Şefliği yaptım. 
Akdeniz Haber Ajansı ve Türk Haberler Ajansı 
Muhabirlikleri yaptım. Güneş Gazetesi Konya 
Temsilciliği yaptım. Hürriyet Haber Ajansı ve 

Anadolu Ajansı’nda çalıştım. 
Ulusal basının Anadolu bürolarına yönelik ka-

rarlarından sonra yerel gazetelerde yazmaya baş-
ladım. 1980’lerin ilk yıllarında Anadolu’da Bugün 
Gazetesi’nin imtiyaz sahipliğini üstlenmiş, birlikte 
olduğu arkadaşlarla uyuşmazlık sebebiyle ayrıl-
mıştım.  80’lerin ortalarında da dönem bir süre 
Konya Postası’nda çalıştım.  1990’lı yıllarda kısa 
süre Yeni Gazetede çalıştıktan sonra aktif çalışma 
hayatından çekilip sadece yazarlığa yöneldim. Mer-
haba, Memleket ve Yenigün gazetelerinde yazmış 
olmakla iftihar ediyorum. Meslek hayatımızın yol 
hikâyesi böyledir.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
Babam beni kendi mesleğine hazırlamak için 

Meslek Lisesi okuttu. Selçuk Eğitim Enstitüsü ede-
biyat Bölümünü bitirip öğretmen olmama rağmen 
bir gün bile öğretmenlik yapmadım. Gazetecilik 
benim için aşktır, sevdadır, vefadır. Aşk olmayınca 
gazetecilik yapılmaz. Menfaat için haber yazıl-
maz. Gazetecinin temel görevi toplumsal çıkarları 
gözetmektir.

Bunun için gazeteci günün her saatini gazeteci 
gibi yaşar. Eşiyle çocuklarıyla kırda pikniktey-
ken bir gözüyle çevrede haber kovalar. Evinde 
istirahatteyken yarın ne tür haberler üreteceğinin 
planlamasını yapar. Bunun için gazetecinin işini 
bürosunda bırakıp evine gitme şansı yoktur. İşi 
onun yaşam biçimidir.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Bugün gazetecilik bizim yıllarımızdan çok 
daha pratik yapılıyor. Ben boynumda iki makine ile 
çalışırdım. Birinde dia, diğerinde siyah beyaz film 
olurdu. Haber notlarını kendim tutar; kocaman da 
bir teybim vardı, ona da ses kaydedip daktilo ba-
şında çözümlerdim. Film yıkama işini de kendimiz 
yapardık. Haberleri İstanbul’a otobüsle yollardık. 
Sonradan teleks, faks gibi cihazlar gelişti ama 
bugünkü bilgisayarın, internetin yerini tutacak 

Gazetecilik mesleğinde yarım asrı geride bırakmış İhsan 
Kayseri sektörü değerlendirdi. Kayseri, “Gazetecinin temel 

görevi toplumsal çıkarları gözetmektir” dedi.

“AŞK OLMAYINCA 
GAZETECILIK YAPILMAZ”

kabiliyette değildi. Bizim dönemimizde neredeyse 
her gazeteci alaylı idi. Gazetecilik ve İletişim Fakül-
teleri sonradan yaygınlaştı. Şimdi gençler okulda 
öğrenip mesleğe giriyor.

Günümüzde medya teknik donanım açısında 
zirveye erişmiş durumda. Fakat kâğıt gazeteye 
olan talep, diğer teknik gelişmeler sebebiyle 
geriledi. Gazetelerin ve gazetecilikle ilgili birimlerin 
bu konuda ortak ciddi çalışmalar yaparak çözüm 
üretmesi gerekiyor.

Gazeteci veya yazar olmak için ne tür 
çalışmalar yapılmalı, ya da hangi vasıflara 
sahip olunmalı?

Gazeteciliğin temel şartı, mesleğe sıkı sıkıya 
bağlı olmaktır. Ali gücenir, Veli kırılır diye dü-
şünerek adam kayırmadan, toplumun, milletin, 
memleketin menfaati düşünülerek gazetecilik 
yapılmalıdır. Gazeteci çok okuyan, çok araştıran, 
merak eden insan olmalıdır.

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

Bunun tarifi mümkün olmayan bir hazzı 
vardır. Kimsenin, hatta diğer meslektaşlarınızın 
dahi bilmediği bir konuyu yazıp, ertesi günü bütün 
toplumun onu sizin haberinizden öğrenmesi, size 
olan sevgiyi de saygıyı da, hürmet de geliştiren 
artıran ve toplum içinde ayrıcalık kazandıran bir 
etkendir. 

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

Her gazetecinin kendine has haber üslubu, 
haber dili ve değerlendirme kriteri vardır. Oku-
yucu da bu kriterlere sahip gazetecilerden kendi 
dimağına uygun gördüğü kimseleri okumayı tercih 
eder. Yanlış işlerin düzeltilmesi, doğru üslupla 
anlatılmasıyla orantılıdır. Gazetecinin güzeli de 
çirkini de, doğruyu da yanlışı da ölçülü ve objektif 
bir şekilde yazması toplum hayatına çok önemli 
katkılar sağlar.

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

Bakın bu çok önemli bir nokta. Biz eskiden 
kütüphanelerde saatlerce arşiv karıştırırken 
şimdiki nesil bilgisayar başında her şeyi ekrandan, 
hatta cep telefonundan yapabiliyor. Gazeteler, 
televizyonlar, kütüphaneler hepsi telefonun içine 
girmiş durumda. Böle olunca insanlar internet 
mecrasındaki haber araçlarından daha fazla istifa-
de ediyor. Oralarda herkes her şeyi yazabildiği için 
bir kontrolsüzlük, bilgi kirliliği, hatta yalan-dolan 
daha fazla oluyor ama önümüzde böyle bir mecra 
var ve onu yok sayamayız. Bu sebeple ben sorum-
lu gazetecilerin internet mecralarında daha kolay 
ulaşılabilir hale gelmelerinden, getirilmelerinden 
yanayım.

Yazmak, günlük notlar tutmaktan başlaya-
rak her insanın görevi olmalıdır. Kişi çocuklarına 
hayatına dair notları da bırakabilmelidir. Bundan 
başka; gazetecinin yazamaya hevesinin herkesten 
fazla olması gerekir.

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

Sohbetimizin bence en önemli sorusunu 
sordunuz. Gazete toplum yararına bir kuruluştur 
ve gazeteci toplum için vardır. Elbette gazetecinin 
okuruna doğru bilgiler vererek onların bu yönde 
kanaat edinmeleri gibi bir sorumluluğu vardır. 
Ama yanlış insanlar her meslekte olduğu gibi 
bizim mesleğimizde de yer buluyor maalesef. 

Konya medyası bu tarihten bu yana çok 
önemli milli görevleri deruhte ederek bugünlere 
gelmiştir. Milli Mücadele döneminde cepheden 
günü gününe haberler veren Konya gazeteleri 
olmuştur hatta savaş cephelerine belki de ilk 
muhabir yollayan gazeteler Konya gazeteleridir.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını kısaca 
anlatabilir misiniz?

Her biri genç gazeteciler için ders sayılacak 
çok hatıramız var.

1980 darbesinden bir müddet sonra, Orge-
neral Kenan Evren Konya’yı ziyarete gelmişti. 
Meram Yolundaki İlahiyat Fakültesi de ziyaret 
kapsamındaydı. Evren’in yanındaki heyetle 
birlikte ben de odaya girdim ve arkamızdan kapı 
örtüldü. İçerideki tek gazeteci bendim. O gün 
kendisine bir Kur’an-ı Kerim hediye edilince 
Kenan Evren’de onu öpüp alnına götürerek 
kabul etmiş, bu anın fotoğrafını da sadece ben 
çekmiştim. Koşarak otobüse filmi yetiştirdim. 
Ertesi gün sayfanın göbeğinde Kenan Evren’in 
fotoğrafı yayınlanınca yer yerinden oynadı. Solcu-
ların o fotoğraf hiç hoşuna gitmemiş, Evren’i çok 
eleştirmişlerdi.

Bir günde rahmetli Süleyman Demirel 
Mevlana İhtifallerine gelmişti. Ama benim bir 
protokol tribünü fotoğrafı göndermek hoşuma 
gitmiyordu. Nezaketli bir şekilde yanına yaklaşıp, 
ara verildiğinde semazenleri ziyaret edip edeme-
yeceğini sordum; olur edelim dedi. Ara olunca 
birlikte semazenlerin yanına gittik, onlarla sohbet 
etti; cübbe ve sikke giyerek bize fotoğraf çektirdi. 
Tabi ertesi gün bu fotoğraflar gazetede rutin bir 
ziyaret fotoğrafına oranla daha geniş yer buldu.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Tavsiyem, hayatlarının hiçbir devrinde  ‘ben 
oldum’ duygusuna kapılmasınlar. Zira hayat 
öğrenmekle doludur ve gazetecilik de sürekli öğ-
renmeyi gerektirir. Bakın; dün daktilo kullanması 
bilenin bugün hükmü yok. Dün çok iyi fotoğraf 
çekenin bugün o bilgisi dijital makinelerle birebir 
örtüşmüyor. Bunlar bir yana; peynirci her gün 
peynir üretir, petrolcü her gün aynı benzini satar, 
fırıncı her gün aynı hamuru aynı oranda maya ile 
yoğurur ama biz her gün yeni şeyler yazmak yani 
yeni şeyler üretmek zorundayız. Bu da öğrenme 
isteğine bağlıdır. Çok okumalı, çok dinlemeliyiz.
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İHSAN KAYSErİ



Konya’da gazetecilik mesleğinin dua-
yenlerinden İhsan Kayseri ile mesleğe 
dair keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. 

. Endüstriyel gelişmeler her alanda olduğu gibi 
gazeteciliği de evrime tabî tuttu.ifadesini kullanan 
Kayseri, gazeteciliği ise “benim için aşktır, sevda-
dır, vefadır. Aşk olmayınca gazetecilik yapılmaz” 
şeklinde tarif etti.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz, 
İhsan Kayseri kimdir, Kayseri soyadı nereden 
gelmektedir?

Babası 1980’lı senelerde babası vefat edince 
yetim kalan Dedem Lütfi Efendi Konya’da bulunan 
binbaşı amcasının yanına gelmiş. Ailemizin 
Konya’ya yerleşmesi böyle olmuş. Dedem zamanla 
ticarete atılıp Konya’nın önemli tüccarlarından 
birisi olmuş. Un Değirmenini işletmiş, yol müteah-
hitliği yapmış, askeriyeye, et, postal temin etmiş. 
Dedemin Konya’ da ‘Kayserili Lütfi Efendi’ namıyla 
anılmasından ötürü, soyadı kanunu çıkınca Kayseri 
ismini almışız. Babam Yusuf Efendi de Dedemoğlu 
mahallesinde dünyaya gelmiş. Konya’nın ilk oto-
mobil tamircisiydi. Ben de dünyaya gözlerimi baba 
ocağında 1.1.1947 tarihinde açmışım.

Hakimiyet-i Milliye İlkokulu’nu bitirdikten 
sonra babam beni Konya Erkek Sanat Okulu Motor 
Bölümüne yazdırdı. Orta ve Lise eğitimim burada 
tamamladım ama babamın dükkânına gezmeye 
gitmekten başka işim olmadı, motor tamirciliği 
yapmadım.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Gazetecilikten önce ortaokul ve Lise yıllarımda 

önce basketbol sonra bisiklet sporu yaptım. Hatta 
bisiklette başarılı bir sporcuydum ve Milli Takıma 
kadar da yükseldim. O yıllarda şimdiki gibi ajanslar 
ve internet, telefon imkânları olmadığı için yerel 
gazeteler bizim şehir dışındaki yarışlarımızı haber 
yapmakta zorlanıyordu. Ben de katıldığım yarış 
sonuçlarını Yeni Konya’daki Nail Bülbül ağabeye 
bildirerek ona fahri muhabirlik yapıyordum. Bu 
vesileyle gazeteciliği sevdim, zamanla da kendime 

meslek edindim.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Meslek bugün bizim yıllarımızdaki teknik 
imkânların çok çok geride bıraktı. Artık daktilo yok, 
filmli fotoğraf makinası, film banyosu, fotoğraf kartı 
tarihe karıştı. Klişeyi bilen kalmadı. Endüstriyel 
gelişmeler her alanda olduğu gibi gazeteciliği de 
evrime tabî tuttu. Şimdi her şey bilgisayarla, akıllı 
telefonlarla yapılıyor. Hatta kağıda basılmadan 
haberler telefondan okunuyor.

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

Bisiklet Milli Takımında bir kaza yaşadım ve 
orada köprücük kemiğim kırıldı. Bu hadise sonra-
sında da sporu bıraktım. Nail ağabeye yarış sonuç-
ları vermekten gazeteciliğe yatkınlığım olduğu için 
Yeni Konya’da çalışmaya başladım.  1968’de ise 
Gülay Eskil’in sahibi olduğu, Ziya Tanrıkulu’nun 
d Genel Yayın Müdürlüğü yaptığı Anadolu’da 
Hamle’ye geçtim. Daha sonra çocukluk arkadaşım, 
birlikte basketbol oynadığım Nizamettin Yetişen’in 
Spor Müdürü olduğu Yeni Meram Gazetesi’ne 
gittim. Çalışırken, rahmetli Rıdvan Bülbül’ün 
çıkardığı Sabah Gazetesi’nin spor sayfalarını da 
hazırlardık.

Ama benim gözüm gönlüm ulusal basındaydı. 
Milliyet’in Konya muhabiri Ali İhsan Tuna vefat 
edince ben müracaatta bulundum ve temsilci 
olmak istediğimi ilettim. Başvurum kabul edildi ve 
20 yaşındayken Milliyet Konya temsilcisi oldum.

Aşkla şevkle çalışıp her gün özel haber 
göndermeye gayrete ettim. Haberlerim çıktıkça 
da daha çok motive oluyordum. Televizyon yaygın 
olmadığı, bilgisayarın, internetin bulunmadığı o 
dönemde insanlar haber okumak için gazete alırdı. 
Milliyet2ten sonra Tercüman Büro Şefliği yaptım. 
Akdeniz Haber Ajansı ve Türk Haberler Ajansı 
Muhabirlikleri yaptım. Güneş Gazetesi Konya 
Temsilciliği yaptım. Hürriyet Haber Ajansı ve 

Anadolu Ajansı’nda çalıştım. 
Ulusal basının Anadolu bürolarına yönelik ka-

rarlarından sonra yerel gazetelerde yazmaya baş-
ladım. 1980’lerin ilk yıllarında Anadolu’da Bugün 
Gazetesi’nin imtiyaz sahipliğini üstlenmiş, birlikte 
olduğu arkadaşlarla uyuşmazlık sebebiyle ayrıl-
mıştım.  80’lerin ortalarında da dönem bir süre 
Konya Postası’nda çalıştım.  1990’lı yıllarda kısa 
süre Yeni Gazetede çalıştıktan sonra aktif çalışma 
hayatından çekilip sadece yazarlığa yöneldim. Mer-
haba, Memleket ve Yenigün gazetelerinde yazmış 
olmakla iftihar ediyorum. Meslek hayatımızın yol 
hikâyesi böyledir.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
Babam beni kendi mesleğine hazırlamak için 

Meslek Lisesi okuttu. Selçuk Eğitim Enstitüsü ede-
biyat Bölümünü bitirip öğretmen olmama rağmen 
bir gün bile öğretmenlik yapmadım. Gazetecilik 
benim için aşktır, sevdadır, vefadır. Aşk olmayınca 
gazetecilik yapılmaz. Menfaat için haber yazıl-
maz. Gazetecinin temel görevi toplumsal çıkarları 
gözetmektir.

Bunun için gazeteci günün her saatini gazeteci 
gibi yaşar. Eşiyle çocuklarıyla kırda pikniktey-
ken bir gözüyle çevrede haber kovalar. Evinde 
istirahatteyken yarın ne tür haberler üreteceğinin 
planlamasını yapar. Bunun için gazetecinin işini 
bürosunda bırakıp evine gitme şansı yoktur. İşi 
onun yaşam biçimidir.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Bugün gazetecilik bizim yıllarımızdan çok 
daha pratik yapılıyor. Ben boynumda iki makine ile 
çalışırdım. Birinde dia, diğerinde siyah beyaz film 
olurdu. Haber notlarını kendim tutar; kocaman da 
bir teybim vardı, ona da ses kaydedip daktilo ba-
şında çözümlerdim. Film yıkama işini de kendimiz 
yapardık. Haberleri İstanbul’a otobüsle yollardık. 
Sonradan teleks, faks gibi cihazlar gelişti ama 
bugünkü bilgisayarın, internetin yerini tutacak 

Gazetecilik mesleğinde yarım asrı geride bırakmış İhsan 
Kayseri sektörü değerlendirdi. Kayseri, “Gazetecinin temel 

görevi toplumsal çıkarları gözetmektir” dedi.

“AŞK OLMAYINCA 
GAZETECILIK YAPILMAZ”

kabiliyette değildi. Bizim dönemimizde neredeyse 
her gazeteci alaylı idi. Gazetecilik ve İletişim Fakül-
teleri sonradan yaygınlaştı. Şimdi gençler okulda 
öğrenip mesleğe giriyor.

Günümüzde medya teknik donanım açısında 
zirveye erişmiş durumda. Fakat kâğıt gazeteye 
olan talep, diğer teknik gelişmeler sebebiyle 
geriledi. Gazetelerin ve gazetecilikle ilgili birimlerin 
bu konuda ortak ciddi çalışmalar yaparak çözüm 
üretmesi gerekiyor.

Gazeteci veya yazar olmak için ne tür 
çalışmalar yapılmalı, ya da hangi vasıflara 
sahip olunmalı?

Gazeteciliğin temel şartı, mesleğe sıkı sıkıya 
bağlı olmaktır. Ali gücenir, Veli kırılır diye dü-
şünerek adam kayırmadan, toplumun, milletin, 
memleketin menfaati düşünülerek gazetecilik 
yapılmalıdır. Gazeteci çok okuyan, çok araştıran, 
merak eden insan olmalıdır.

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

Bunun tarifi mümkün olmayan bir hazzı 
vardır. Kimsenin, hatta diğer meslektaşlarınızın 
dahi bilmediği bir konuyu yazıp, ertesi günü bütün 
toplumun onu sizin haberinizden öğrenmesi, size 
olan sevgiyi de saygıyı da, hürmet de geliştiren 
artıran ve toplum içinde ayrıcalık kazandıran bir 
etkendir. 

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

Her gazetecinin kendine has haber üslubu, 
haber dili ve değerlendirme kriteri vardır. Oku-
yucu da bu kriterlere sahip gazetecilerden kendi 
dimağına uygun gördüğü kimseleri okumayı tercih 
eder. Yanlış işlerin düzeltilmesi, doğru üslupla 
anlatılmasıyla orantılıdır. Gazetecinin güzeli de 
çirkini de, doğruyu da yanlışı da ölçülü ve objektif 
bir şekilde yazması toplum hayatına çok önemli 
katkılar sağlar.

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

Bakın bu çok önemli bir nokta. Biz eskiden 
kütüphanelerde saatlerce arşiv karıştırırken 
şimdiki nesil bilgisayar başında her şeyi ekrandan, 
hatta cep telefonundan yapabiliyor. Gazeteler, 
televizyonlar, kütüphaneler hepsi telefonun içine 
girmiş durumda. Böle olunca insanlar internet 
mecrasındaki haber araçlarından daha fazla istifa-
de ediyor. Oralarda herkes her şeyi yazabildiği için 
bir kontrolsüzlük, bilgi kirliliği, hatta yalan-dolan 
daha fazla oluyor ama önümüzde böyle bir mecra 
var ve onu yok sayamayız. Bu sebeple ben sorum-
lu gazetecilerin internet mecralarında daha kolay 
ulaşılabilir hale gelmelerinden, getirilmelerinden 
yanayım.

Yazmak, günlük notlar tutmaktan başlaya-
rak her insanın görevi olmalıdır. Kişi çocuklarına 
hayatına dair notları da bırakabilmelidir. Bundan 
başka; gazetecinin yazamaya hevesinin herkesten 
fazla olması gerekir.

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

Sohbetimizin bence en önemli sorusunu 
sordunuz. Gazete toplum yararına bir kuruluştur 
ve gazeteci toplum için vardır. Elbette gazetecinin 
okuruna doğru bilgiler vererek onların bu yönde 
kanaat edinmeleri gibi bir sorumluluğu vardır. 
Ama yanlış insanlar her meslekte olduğu gibi 
bizim mesleğimizde de yer buluyor maalesef. 

Konya medyası bu tarihten bu yana çok 
önemli milli görevleri deruhte ederek bugünlere 
gelmiştir. Milli Mücadele döneminde cepheden 
günü gününe haberler veren Konya gazeteleri 
olmuştur hatta savaş cephelerine belki de ilk 
muhabir yollayan gazeteler Konya gazeteleridir.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını kısaca 
anlatabilir misiniz?

Her biri genç gazeteciler için ders sayılacak 
çok hatıramız var.

1980 darbesinden bir müddet sonra, Orge-
neral Kenan Evren Konya’yı ziyarete gelmişti. 
Meram Yolundaki İlahiyat Fakültesi de ziyaret 
kapsamındaydı. Evren’in yanındaki heyetle 
birlikte ben de odaya girdim ve arkamızdan kapı 
örtüldü. İçerideki tek gazeteci bendim. O gün 
kendisine bir Kur’an-ı Kerim hediye edilince 
Kenan Evren’de onu öpüp alnına götürerek 
kabul etmiş, bu anın fotoğrafını da sadece ben 
çekmiştim. Koşarak otobüse filmi yetiştirdim. 
Ertesi gün sayfanın göbeğinde Kenan Evren’in 
fotoğrafı yayınlanınca yer yerinden oynadı. Solcu-
ların o fotoğraf hiç hoşuna gitmemiş, Evren’i çok 
eleştirmişlerdi.

Bir günde rahmetli Süleyman Demirel 
Mevlana İhtifallerine gelmişti. Ama benim bir 
protokol tribünü fotoğrafı göndermek hoşuma 
gitmiyordu. Nezaketli bir şekilde yanına yaklaşıp, 
ara verildiğinde semazenleri ziyaret edip edeme-
yeceğini sordum; olur edelim dedi. Ara olunca 
birlikte semazenlerin yanına gittik, onlarla sohbet 
etti; cübbe ve sikke giyerek bize fotoğraf çektirdi. 
Tabi ertesi gün bu fotoğraflar gazetede rutin bir 
ziyaret fotoğrafına oranla daha geniş yer buldu.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Tavsiyem, hayatlarının hiçbir devrinde  ‘ben 
oldum’ duygusuna kapılmasınlar. Zira hayat 
öğrenmekle doludur ve gazetecilik de sürekli öğ-
renmeyi gerektirir. Bakın; dün daktilo kullanması 
bilenin bugün hükmü yok. Dün çok iyi fotoğraf 
çekenin bugün o bilgisi dijital makinelerle birebir 
örtüşmüyor. Bunlar bir yana; peynirci her gün 
peynir üretir, petrolcü her gün aynı benzini satar, 
fırıncı her gün aynı hamuru aynı oranda maya ile 
yoğurur ama biz her gün yeni şeyler yazmak yani 
yeni şeyler üretmek zorundayız. Bu da öğrenme 
isteğine bağlıdır. Çok okumalı, çok dinlemeliyiz.
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40 yıldır serbest avukatlık 
mesleğini yürüten aynı zamanda 
yaklaşık 30 yıldır basın sektörü 
içerisinde fiilen yer alan Kontv 
Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Özer, basın hayatındaki 
başarılı çalışmalarını sürdürüyor. 
İlkeli, ahlaklı habercilik anlayışıy-
la yürüttükleri medya organla-
rını sürekli geliştirme amacıyla 
sektördeki yoluna devam eden 
Özer, bu sektörde Hakk’tan ve 
hakikatten ayrılmamanın önemli 
olduğuna vurgu yapıyor. Gaze-
teciliğin saygın, saygın olduğu 
kadar da terazi hassasiyeti gerek-
tiren bir meslek olduğuna işaret 
eden Özer, “Gazetecilik, özgüven, 
samimiyet, hassasiyet, kemiyet 
ve cesaret işidir. Gazetecilik dert 
edinmektir, bedeli ne olursa 
olsun hak ve hakikat ekseninde 
yürüyebilmektir” diyor.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Ahmet Özer kimdir?

1958 Bozkır Armutlu köyü doğumluyum. 
40 yıldır Konya’mızda serbest avukat olarak 
çalışıyorum. 30 yıldır da fiilen ve aralıksız 
olarak medya sektörünün içindeyim. Eğitim ve 
sağlık alanında çok büyük sıkıntılar yaşadığı-
mız 90’lı yıllarda, amacı eğitim ve sağlık ala-
nında milletimize hizmet etmek olan Bozkırlı-
lar Vakfında on yıl kadar hizmet etmek nasip 
oldu. Yine 90’ların başından bu yana ve halen 
medya yoluyla hizmetimizi sürdürmekteyiz.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

1960’lı yıllarda köyde ilkokuldayken köye 
ait muhtarlığın bir radyosu vardı. Köylüler 
belli saatte toplanır ajans adındaki haberleri 
dinlerler sonra radyo bohçalanır ertesi gün 
açılmak üzere kaldırılırdı. O tarihte Babam bü-
yük bedeller ödeyerek köyde ilk şahsi radyoyu 
almıştı. Komşular bize gelir radyo dinlenirdi 
kısa ve uzun dalgadan, tabi ki o zamanlar FM 
bandı kullanılmazdı. Televizyonun adı bile 
yoktu, bilinmezdi. Radyo dinlenirken içinde-
kiler ileride gözükecekmiş denilirdi. Ortaokul 
yıllarımda, şimdiki adı Merhaba olan gazete-
miz o günlerde Türkiye’de Yarın adıyla yayın-
lanmaktaydı. 1970’li yıllarda abone olmuş-
tum, günlük gazeteyi okur ve gazeteye gider 
gelirdim. Hafızam yanıltmıyorsa İnce minare 
civarında Alâeddin Caddesi üzerinde bodrum 
katta yeri vardı gazetenin. Hala o tarihlerden 
sakladığım gazetelerim var. Daha sonra 90’lı 
yıllarda Merhaba gazetesinde hukuk köşesi 
yazarlığı yaptım. 1974 yılında Babam bana, 
Hollanda’dan bir televizyon gönderdi. Ankara 
gümrüğünden çekmeye gittim. Yüze yakın 
memurun imzasını taşıyan uzun bürokratik 
işlemlerden sonra televizyonu gümrükten çek-
tim. Oradaki memurların “kutusunu açsanız 

da bir baksak nasıl bir cihazmış” sözleri hala 
kulağımda.  O televizyonu, komşularımızla 
yıllarca seyrettik. 90’lı yılların başında özel 
radyo ve televizyonlara izin çıkınca kendimi 
direk işin içinde buldum. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Mesleğimizi kamu adına doğruları yazıp 
söyleyebilmenin ve yine kamuoyunun duygu-
larına tercüman olabilmenin en etkili yolu ola-
rak görüyorum. Hayatımızın her alanına tesir 
eden bir mecra olan sektörümüz, ehil ellerden 
yöneltildiği sürece toplumların gelişimine 
önemli katkılar sağlarken aksi durumlarda 
ise insanlığı çıkmaz sokaklara sürükleyen bir 
araca dönüşebilmektedir.

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

Anadolu’nun sesi ve değerlerimizin hamisi 
olarak davamıza hizmet edebilmek için 1990 
yılında ismini verdiğimiz Kontv’nin Kurucu 
Yönetim Kurulu Başkanı olarak; ilkeli, ahlaklı 
ve sorumlu yayıncılık anlayışının yerleş-
mesi amacıyla çalışmalarına başladık. Test 
yayınlarından sonra düzenli yayına, Kurban 
Bayramı’nın arife günü olan 10.06.1992 günü 
Arafat’tan naklen yayınla başladık.  Aynı yıl-
larda bölgemizin en güçlü reklam ajansı olan 
Mirajans’ı kurduk. Akabinde grubumuza Kon-
ya’nın ilk özel radyosu 99.5 Konyafm’i ve he-
men sonrasında da Konya’nın yaşayan en eski 
gazetesi Yeni Konya Gazetesi’ni gurubumuza 
dahil ettik. İnternet medyasının oluşmaya 
başlamasıyla 06.06.2006 tarihinde konhaber.
com internet sitesini kurduk, bir yıl sonrada 
Türkiye’nin haber sitesi belge.com.tr haber 
sitemiz takipçilerine merhaba dedi. Kurucusu 
ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğum bu beş 
yayın kuruluşu, ticari amaçla değil milletimize 

hizmet amacıyla aşkla şevkle ça-
lışmaktadır. Kuruluştaki gayemize 
uygun olarak 30 yıl, değişmeden 
ama her an kendimizi yenileyerek 
güncelleyerek milletimize hizmet 
etmiş, ediyor ve edecek olmanın 
bahtiyarlığını yaşıyoruz. Hizmet 
amaçlı bu yayıncı kuruluşlarımızı ve 
ajansımızı hizmetlerinin zirvesinde 
oldukları anda hizmetle mütenasip 
olarak vakfetmek vakıfla taçlan-
dırmak gerektiğini düşünerek, 
Kurucusu, mütevelli ve yönetim 
kurulu başkanı olduğum Anadolu 
Medya Grup Vakfı’nı (kısaltılmış adı 
Anmeg Vakfı) kurduk, tüm yayın 
kuruluşlarımızın bu vakıf çatısı 
altında milletimize hizmete devam 
etmelerini sağladık. Anadolu Medya 
Grup Vakfı (Anmeg Vakfı) Türki-
ye’deki ilk medya vakfıdır. 

Anmeg Vakfı, Birey ve toplu-
mun sosyal ve kültürel gelişmesine 
medya ve eğitim yoluyla hizmet 

etmek, kaliteli medya ve eğitim kuruluşlarının 
oluşmasına katkı sağlamak amacındadır. An-
meg Vakfı’nı, temel değerlerimize, özümüze, 
milletimize, kültürümüze uygun yayınlar 
yapacak medya kuruluşlarının oluşması ve bu 
kuruluşlarda çalışacak, kendini iyi yetiştirmiş 
insan sermayesini yetiştirmek için kurulmuş-
tur. İyi hizmetler; iyi insanlarla iyi mekanlarda 
verilir anlayışıyla tamamen müstakil, medya 
binası olarak baştan özel tasarlanmış, mimari 
yapısı, medya hizmeti için özel planlanışı ve 
fonksiyonel, akıllı bina oluşu ile örnek, 20 
bin metre kare arsa üzerinde 5 kat ve 12 bin 
metre kare kapalı alana sahip, dünya stan-
dartlarındaki stüdyolarıyla adından söz ettiren 
önemli bir medya hizmet binasını inşaa ettik 
ve 2014 yılında sayın Cumhurbaşkanımı-
zın açılışıyla hizmete sunduk. Alanında çok 
profesyonel, inançlı, haram-helal nedir bilen, 
hakkı ne pahasına olursa olsun üstün tutan 
güçlü bir ekiple çalışıyoruz. Çalışma arka-
daşlarımızın hepsi birbirinden kaliteli ve iyi 
yetişmiş insanlardır. “Bizim görevimiz açıkça 
duyurmaktır” sloganıyla bilgiyi kirletmeden, 
kirletilmiş olanları temizleyerek insanımıza 
sunuyoruz. Kamuoyunun özgürce ve asla 
müdahale edilmeden oluşmasına gayret sarf 
ediyoruz. 

 
Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?  
Gazetecilik; saygın, saygın olduğu kadar 

da terazi hassasiyeti gerektiren bir meslektir. 
O bakımdan gazetecilik, özgüven, samimiyet, 
hassasiyet, kemiyet ve cesaret işidir. Gazeteci-
lik dert edinmektir, bedeli ne olursa olsun hak 
ve hakikat ekseninde yürüyebilmektir.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz? 

Sektörün bugün en önemli sorunu, sorum-

‘GAZETECILIK DERT EDINMEKTIR’

Basın sektöründe Hakk ve hakikatten ayrılmadan 30 yıldır sektörde faaliyet gösterdiklerini 
belirten Kontv Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer, “Gazetecilik dert edinmektir, 

bedeli ne olursa olsun hak ve hakikat ekseninde yürüyebilmektir” dedi

suzluğu ve kamuoyu nezdinde kaybettiği gü-
vendir. Gazetecilik, genel anlamda ise medya 
hiçbir zaman ve hiçbir sebeple sermayenin 
ve onun güdümündeki güçlerin kontrolü 
içinde olmamalıdır. Tekelci bir anlayışla 
olması gereken zeminden uzaklaşılmamalı, 
kamuoyunun özgürce oluşmasına mani olun-
mamalıdır. Bir diğer sorun ise dijitalleşmenin 
getirdiği yeni nesil medya ağları ve bilgi 
kirliliği durumudur, bu durum karşısında 
irtifa kaybeden gazetecilik insan kaynakları 
ve kalite boyutu ile de bir çıkmazı içindedir.

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

Ne yazdığınız ve ne aktardığınız önemli 
elbette, Yazdıklarınızla kırp dökebilir, yıkıcı 
olabilirsiniz ya da yapıcı bir anlayışla inşa 
ve ihya edebilirsiniz. Yani amacınız üzüm 
yemekse yol gösteren yeni ufuklar açan olur 
hatırı sayılır katkılar sunarsınız ama bağcıyı 
döğmek niyetindeyseniz  o vakit ne şehre ne 
ülkeye zarardan başka bir veremezsiniz.

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

İnternet mecrası ve sosyal ağlar gazeteci-
liğin bir anlamda savrulmasına bir belirsizliğe 
doğru sürüklenmesine neden oldu. Kontrolsüz 
bir mecra olan sosyal ağlar limitsiz ve kuralsız 
bir zemin olduğu için gazetecilik ve yazmak 
kavramlarını sulandıran bir süreç olmuştur. 

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 bir gazeteci ve yazar topluma 
karşı görevleri olan kişilerdir, Yönlendirme 
ve bilgilendirme başlıca sorumluluklarında-
dır, bu sorumluluk yerli ve milli değerlerden 
beslenenler gazeteciler için aynı zamanda bir 
kızıl elmadır, olmazsa olmaz bir anlayıştır. 
Öte yandan bugün bakılınca durumun çokta 
iç açıcı olmadığını ifade edebiliriz. Şehrimizin 
kalemlerine olan güvenimi belirtmekle bir-
likte ülkemizin geneline yönelik ise aynı şeyi 
söyleyebilmem tabi ki mümkün değil. Yabancı 
sermayeli basın kuruluşları ve temsilcilerinin 
nereden beslendikleri ve nasıl yönlendiril-
dikleri göz önünde bulundurulduğunda bize 
nasıl uzak oldukların bir başka ifade ile milli 
hassasiyetlerin güce ve sermayeye teslim 
olanların elinde nasılda örselendiğini çok açık 
bir şekilde görebiliriz. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını 
kısaca anlatabilir misiniz? 

Elbette, 90’lı yılların sonlarına doğru 
28 Şubat darbesinin akabinde, ceberrut bir 
anlayışla tüm yayınlarımıza yayından önce 
karışılması müdahale edilmesi, yapacağımız 
haberlere ambargo uygulanması, yasak geti-
rilmesini asla unutamıyorum. 11 Ekim 1998 
günü Türkiye genelinde başörtüsüne özgürlük 

için el ele yürüyüşü yapılacaktı. Bir gün önce 
yani 10.10.1998 saat 23 sularıydı, evimde zil 
çaldı çıktım bir baş komiser. Buyurun dedim. 
“yarınki başörtüsü eylemiyle alakalı haber 
yapmamanız hakkında size tebligat yapmaya 
geldim” dedi. Ben hukukçuyum. Hukuken 
böyle bir şey asla olamazdı. Ama ilk değildi, 
benzer çok şey yaşamıştık. Kendisine dedim 
ki, “sizi gönderenler deyin ki, kontv yönetim 
kurulu başkanı Ahmet Özer tebligatı almadı, 
emri dinlemeyeceğini, haber ve yayını yapa-
cağını söyledi.” Ertesi günü haberi ve yayını 
yaptık. Akabinde hakkımızda ceza davası 
açıldı ve yapılan muhakeme sonunda hüküm 
giydik, ceza aldık. Vaktinizi almak istemem 
ama izninizle bir anımı daha aktarmak isterim. 
Aynı yıllardı. Konya Jandarma komutanı sayın 
paşa ile bir vesile ile biraysa gelmiştik. Paşa 
bana dediki “…Ahmet bey, sizin yerinizde ben 
olsam bir başörtülü spiker sebebiyle televizyo-

nun kapanmasına izin vermezdim…”   Paşam 
tehdit mi ediyorsunuz? dedim. Hayır, olacak-
ları söylüyorum dedi. Bildiğiniz yapın dedik 
ayrıldık. Zulme asla boyun eğmedik. 

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Hayatta hiçbir şey kolay ve tesadüfen de-
ğildir. Unutulmamalıdır ki; ömür kısa zaman 
dar ve yapılacak çok şey var. Bu sebeple çok 
çalışmalılar, çok okumalılar. Hepimizin kul-
lanmakta olduğumuz sosyal medya adındaki 
istihbarat örgütlerinin oyuncaklarıyla çok 
zaman geçirmemelidir. Hak ve hukuku, helal 
ve haramı iyi bellemeli, ayırt etmeli ve tatbik 
etmelidirler. Kişilik hakları ve telif hakları ko-
nusunu iyi öğrenmeli ve ihlalinden kaçınma-
lıdırlar. Evet kısaca mesleklerini ve milletimiz 
sevmeli ve çok çalışmalılar.
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40 yıldır serbest avukatlık 
mesleğini yürüten aynı zamanda 
yaklaşık 30 yıldır basın sektörü 
içerisinde fiilen yer alan Kontv 
Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Özer, basın hayatındaki 
başarılı çalışmalarını sürdürüyor. 
İlkeli, ahlaklı habercilik anlayışıy-
la yürüttükleri medya organla-
rını sürekli geliştirme amacıyla 
sektördeki yoluna devam eden 
Özer, bu sektörde Hakk’tan ve 
hakikatten ayrılmamanın önemli 
olduğuna vurgu yapıyor. Gaze-
teciliğin saygın, saygın olduğu 
kadar da terazi hassasiyeti gerek-
tiren bir meslek olduğuna işaret 
eden Özer, “Gazetecilik, özgüven, 
samimiyet, hassasiyet, kemiyet 
ve cesaret işidir. Gazetecilik dert 
edinmektir, bedeli ne olursa 
olsun hak ve hakikat ekseninde 
yürüyebilmektir” diyor.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Ahmet Özer kimdir?

1958 Bozkır Armutlu köyü doğumluyum. 
40 yıldır Konya’mızda serbest avukat olarak 
çalışıyorum. 30 yıldır da fiilen ve aralıksız 
olarak medya sektörünün içindeyim. Eğitim ve 
sağlık alanında çok büyük sıkıntılar yaşadığı-
mız 90’lı yıllarda, amacı eğitim ve sağlık ala-
nında milletimize hizmet etmek olan Bozkırlı-
lar Vakfında on yıl kadar hizmet etmek nasip 
oldu. Yine 90’ların başından bu yana ve halen 
medya yoluyla hizmetimizi sürdürmekteyiz.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

1960’lı yıllarda köyde ilkokuldayken köye 
ait muhtarlığın bir radyosu vardı. Köylüler 
belli saatte toplanır ajans adındaki haberleri 
dinlerler sonra radyo bohçalanır ertesi gün 
açılmak üzere kaldırılırdı. O tarihte Babam bü-
yük bedeller ödeyerek köyde ilk şahsi radyoyu 
almıştı. Komşular bize gelir radyo dinlenirdi 
kısa ve uzun dalgadan, tabi ki o zamanlar FM 
bandı kullanılmazdı. Televizyonun adı bile 
yoktu, bilinmezdi. Radyo dinlenirken içinde-
kiler ileride gözükecekmiş denilirdi. Ortaokul 
yıllarımda, şimdiki adı Merhaba olan gazete-
miz o günlerde Türkiye’de Yarın adıyla yayın-
lanmaktaydı. 1970’li yıllarda abone olmuş-
tum, günlük gazeteyi okur ve gazeteye gider 
gelirdim. Hafızam yanıltmıyorsa İnce minare 
civarında Alâeddin Caddesi üzerinde bodrum 
katta yeri vardı gazetenin. Hala o tarihlerden 
sakladığım gazetelerim var. Daha sonra 90’lı 
yıllarda Merhaba gazetesinde hukuk köşesi 
yazarlığı yaptım. 1974 yılında Babam bana, 
Hollanda’dan bir televizyon gönderdi. Ankara 
gümrüğünden çekmeye gittim. Yüze yakın 
memurun imzasını taşıyan uzun bürokratik 
işlemlerden sonra televizyonu gümrükten çek-
tim. Oradaki memurların “kutusunu açsanız 

da bir baksak nasıl bir cihazmış” sözleri hala 
kulağımda.  O televizyonu, komşularımızla 
yıllarca seyrettik. 90’lı yılların başında özel 
radyo ve televizyonlara izin çıkınca kendimi 
direk işin içinde buldum. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Mesleğimizi kamu adına doğruları yazıp 
söyleyebilmenin ve yine kamuoyunun duygu-
larına tercüman olabilmenin en etkili yolu ola-
rak görüyorum. Hayatımızın her alanına tesir 
eden bir mecra olan sektörümüz, ehil ellerden 
yöneltildiği sürece toplumların gelişimine 
önemli katkılar sağlarken aksi durumlarda 
ise insanlığı çıkmaz sokaklara sürükleyen bir 
araca dönüşebilmektedir.

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

Anadolu’nun sesi ve değerlerimizin hamisi 
olarak davamıza hizmet edebilmek için 1990 
yılında ismini verdiğimiz Kontv’nin Kurucu 
Yönetim Kurulu Başkanı olarak; ilkeli, ahlaklı 
ve sorumlu yayıncılık anlayışının yerleş-
mesi amacıyla çalışmalarına başladık. Test 
yayınlarından sonra düzenli yayına, Kurban 
Bayramı’nın arife günü olan 10.06.1992 günü 
Arafat’tan naklen yayınla başladık.  Aynı yıl-
larda bölgemizin en güçlü reklam ajansı olan 
Mirajans’ı kurduk. Akabinde grubumuza Kon-
ya’nın ilk özel radyosu 99.5 Konyafm’i ve he-
men sonrasında da Konya’nın yaşayan en eski 
gazetesi Yeni Konya Gazetesi’ni gurubumuza 
dahil ettik. İnternet medyasının oluşmaya 
başlamasıyla 06.06.2006 tarihinde konhaber.
com internet sitesini kurduk, bir yıl sonrada 
Türkiye’nin haber sitesi belge.com.tr haber 
sitemiz takipçilerine merhaba dedi. Kurucusu 
ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğum bu beş 
yayın kuruluşu, ticari amaçla değil milletimize 

hizmet amacıyla aşkla şevkle ça-
lışmaktadır. Kuruluştaki gayemize 
uygun olarak 30 yıl, değişmeden 
ama her an kendimizi yenileyerek 
güncelleyerek milletimize hizmet 
etmiş, ediyor ve edecek olmanın 
bahtiyarlığını yaşıyoruz. Hizmet 
amaçlı bu yayıncı kuruluşlarımızı ve 
ajansımızı hizmetlerinin zirvesinde 
oldukları anda hizmetle mütenasip 
olarak vakfetmek vakıfla taçlan-
dırmak gerektiğini düşünerek, 
Kurucusu, mütevelli ve yönetim 
kurulu başkanı olduğum Anadolu 
Medya Grup Vakfı’nı (kısaltılmış adı 
Anmeg Vakfı) kurduk, tüm yayın 
kuruluşlarımızın bu vakıf çatısı 
altında milletimize hizmete devam 
etmelerini sağladık. Anadolu Medya 
Grup Vakfı (Anmeg Vakfı) Türki-
ye’deki ilk medya vakfıdır. 

Anmeg Vakfı, Birey ve toplu-
mun sosyal ve kültürel gelişmesine 
medya ve eğitim yoluyla hizmet 

etmek, kaliteli medya ve eğitim kuruluşlarının 
oluşmasına katkı sağlamak amacındadır. An-
meg Vakfı’nı, temel değerlerimize, özümüze, 
milletimize, kültürümüze uygun yayınlar 
yapacak medya kuruluşlarının oluşması ve bu 
kuruluşlarda çalışacak, kendini iyi yetiştirmiş 
insan sermayesini yetiştirmek için kurulmuş-
tur. İyi hizmetler; iyi insanlarla iyi mekanlarda 
verilir anlayışıyla tamamen müstakil, medya 
binası olarak baştan özel tasarlanmış, mimari 
yapısı, medya hizmeti için özel planlanışı ve 
fonksiyonel, akıllı bina oluşu ile örnek, 20 
bin metre kare arsa üzerinde 5 kat ve 12 bin 
metre kare kapalı alana sahip, dünya stan-
dartlarındaki stüdyolarıyla adından söz ettiren 
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ve 2014 yılında sayın Cumhurbaşkanımı-
zın açılışıyla hizmete sunduk. Alanında çok 
profesyonel, inançlı, haram-helal nedir bilen, 
hakkı ne pahasına olursa olsun üstün tutan 
güçlü bir ekiple çalışıyoruz. Çalışma arka-
daşlarımızın hepsi birbirinden kaliteli ve iyi 
yetişmiş insanlardır. “Bizim görevimiz açıkça 
duyurmaktır” sloganıyla bilgiyi kirletmeden, 
kirletilmiş olanları temizleyerek insanımıza 
sunuyoruz. Kamuoyunun özgürce ve asla 
müdahale edilmeden oluşmasına gayret sarf 
ediyoruz. 
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hassasiyetlerin güce ve sermayeye teslim 
olanların elinde nasılda örselendiğini çok açık 
bir şekilde görebiliriz. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını 
kısaca anlatabilir misiniz? 

Elbette, 90’lı yılların sonlarına doğru 
28 Şubat darbesinin akabinde, ceberrut bir 
anlayışla tüm yayınlarımıza yayından önce 
karışılması müdahale edilmesi, yapacağımız 
haberlere ambargo uygulanması, yasak geti-
rilmesini asla unutamıyorum. 11 Ekim 1998 
günü Türkiye genelinde başörtüsüne özgürlük 

için el ele yürüyüşü yapılacaktı. Bir gün önce 
yani 10.10.1998 saat 23 sularıydı, evimde zil 
çaldı çıktım bir baş komiser. Buyurun dedim. 
“yarınki başörtüsü eylemiyle alakalı haber 
yapmamanız hakkında size tebligat yapmaya 
geldim” dedi. Ben hukukçuyum. Hukuken 
böyle bir şey asla olamazdı. Ama ilk değildi, 
benzer çok şey yaşamıştık. Kendisine dedim 
ki, “sizi gönderenler deyin ki, kontv yönetim 
kurulu başkanı Ahmet Özer tebligatı almadı, 
emri dinlemeyeceğini, haber ve yayını yapa-
cağını söyledi.” Ertesi günü haberi ve yayını 
yaptık. Akabinde hakkımızda ceza davası 
açıldı ve yapılan muhakeme sonunda hüküm 
giydik, ceza aldık. Vaktinizi almak istemem 
ama izninizle bir anımı daha aktarmak isterim. 
Aynı yıllardı. Konya Jandarma komutanı sayın 
paşa ile bir vesile ile biraysa gelmiştik. Paşa 
bana dediki “…Ahmet bey, sizin yerinizde ben 
olsam bir başörtülü spiker sebebiyle televizyo-

nun kapanmasına izin vermezdim…”   Paşam 
tehdit mi ediyorsunuz? dedim. Hayır, olacak-
ları söylüyorum dedi. Bildiğiniz yapın dedik 
ayrıldık. Zulme asla boyun eğmedik. 

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Hayatta hiçbir şey kolay ve tesadüfen de-
ğildir. Unutulmamalıdır ki; ömür kısa zaman 
dar ve yapılacak çok şey var. Bu sebeple çok 
çalışmalılar, çok okumalılar. Hepimizin kul-
lanmakta olduğumuz sosyal medya adındaki 
istihbarat örgütlerinin oyuncaklarıyla çok 
zaman geçirmemelidir. Hak ve hukuku, helal 
ve haramı iyi bellemeli, ayırt etmeli ve tatbik 
etmelidirler. Kişilik hakları ve telif hakları ko-
nusunu iyi öğrenmeli ve ihlalinden kaçınma-
lıdırlar. Evet kısaca mesleklerini ve milletimiz 
sevmeli ve çok çalışmalılar.

21



Yenigün Gazetesi olarak 10 Ocak 
Gazeteciler Günü dolayısı ile 
2020 yılında günün anısına dergi 

çıkarmış, tecrübeli gazeteci arkadaşlarımız 
ve meslek büyüklerimizin birikimlerini 
aktarması için ortam hazırlamış, genç 
arkadaşlarımızın da görüşlerini yansıt-
mıştık. Bu çalışmanın devamı niteliğinde, 
2021 yılında da bu uygulamayı sürdürmek 
istedik ve gazeteci olarak sektöre emek 
vermiş arkadaşlarımızla söyleşiler yaptık. 
Merak ve zevkle okuyacağınıza inandı-
ğımız bu söyleşinin konuğu, henüz ofset 
baskı sistemlerinin olmadığı dönemde, zor 
şartlarda yıllarca bu mesleğe imtiyaz sahibi 
olarak emek vermiş olan  Durmuş Alagöz 
oldu. Son dönemde yapılan gazeteciliği 
eleştiren Alagöz, “gazeteci şehirde eksik 
gördüğü konuları mutlaka yazabilmeli” 
diye konuştu.

GAZETECİLİĞİ ASLA 
BIRAKMADIM

Konya’nın basını ve siyaseti tarihinde 
kendine yer edinmiş Durmuş Alagöz kendi-
ni şöyle anlatıyor; 1948 yılında Çumra’nın 
Apasaraycık Köyü’nde doğdum. 1958 yılın-
da Konya’ya geldim. Eskil Kur’an Kursu’n-
da okudum. 1960’lı yıllarda 1,5 yıl Kuran 
Kursu öğretmenliği de yaptım. Sonra bir 
hadiseden dolayı tekrar Konya’ya geldim. 
Babam manifaturacı olunca askere gidene 
kadar babamın yanında manifaturacılık 
yaptım. İzmir Bornova’da askerliğimi de 
imam olarak bitirdim. 1971’de Koyunoğlu 
Müzesi Müdür Muavinliği yaptım. 1974’te 
Adalet Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı 
ile de siyasete ilk adımımı atmış oldum. O 
zamanlarda ‘Başak’ diye bir gazete çıkardı. 
Ben o dönemde çok aktiftim. O yıllarda çok 
iyi bir gazete okuyucusuydum. 5 Kasım 
1977 yılında İhsan Kayseri ve Ahmet Öğüt 
ile Konya Postası Gazetesi’ni çıkarmaya 
başladım. İbrahim Sur Yazı İşleri Müdürü, 
Galip Yenikaynak da Spor Haber Müdürüy-
dü. Hem siyaset yaptım hem de gazeteciliği 
devam ettirdim. 1977 seçimlerinde de 
Adalet Partisi İl Genel Meclis Üyesi olarak 
görev yaptım. Benim gazeteciliğim hep si-
yasetle birlikte yürüdü yani hem gazetecilik 
hem de siyaset yaptım. Ama siyaseti bıra-
kabilirdim lakin gazeteciliği asla bırakma-
dım. Milletvekilliği adaylığından liste dışı 
kalınca Ankara’ya gittim. Bakan Gökberk 
Ergenekon’un Özel Kalem Müdürü oldum. 
Basın bize bağlıydı. Konya’ya ülkeye oradan 
hizmet etmeye başladım. Rahmetli Demirel 
Cumhurbaşkanı olunca Tansu Çiller ile 

ilişkilerimiz iyi olmadı. Oradan ayrıldım ve 
1994’te Yankı Dergisi’ni çıkardım.Ahmet 
Taner Kışlalı, Ömer Tarkan, Müyesser Yıl-
dız derginin Yazı İşleri Müdürüydü. Yavuz 
Oğan, İsmail Küçükkaya, Tülay Ağaoğlu 
gibi isimler derginin muhabirleri idi. Tansu 
Çiller’in aleyhine yazdığım için bizi batırdı. 
Sonra Barem Dergisi’ni çıkarmaya başla-
dım.2009’da Rahmetli Demirel kapat onu 
seni de götürecekler dedi, kapattık. 5 bin 
satıyordum.

RENKLİ BİR 
GAZETECİLİĞİM VARDI

Gazetecilik yaptığı dönemlerde Konya 
medyası güçlü bir medyaydı ve çok değerli 
arkadaşlarımız vardı diyen Durmuş Alagöz, 
“O dönemde çok değerli isimlerle çalıştık, 
rahmetli Mustafa Ataman vardı. Şu anda 
profesör olan Caner Arabacı bizim gazete-
nin kırımcısı idi. Uğur Özteke, Ahmet Eser, 
rahmetli Orhan Samur, Celalettin Boyalı da 
benim gazetenin muhabiri idi. Ekibimiz de 
çok güçlü bir çalışma yürütüyorduk. Hatta 
Celalettin Boyalı’ya evlenirken bir çamaşır 
makinası söz verdim. Alamadım da… Hala 
benden ister onu. Çok renkli bir gazeteci-
liğim vardı benim. Çok kaliteli bir gazete 
çıkarıyorduk o günün şartlarında. Birçoğu 
alaylı olan ekibimizin de ciddi bir bilgi biri-
kimi vardı. O zaman iletişim fakültesi falan 
yoktu. O zaman, Halil Cin rektördü ve Kon-
ya’da iletişim fakültesinin açılmasına ben 
öncülük ettim. Böyle 80 darbesine kadar 
devam ettik. Osman Bengi benim yazı işleri 
müdürümdü. Sonradan Tarım Bakanlığı’na 
danışman oldu. Konya’nın hem maddi hem 

manevi anlamda çok büyük katkımız oldu. 
Eğitimine, kültürüne, sağlığına çok ciddi 
katkılar sunduk” dedi.

GAZETECİNİN PARTİSİ OLMAZ

O günlerde gazetecilerin partisi yoktu 
şeklinde konuşan Durmuş Alagöz, “Mut-
laka siyasi bir görüşleri yakınlıkları vardı 
ama gazeteciliğin partisi olmaz, o günlerde 
gazetecilik yapanların siyasi partileri yoktu. 
Konya meseleleriyle ilgili gazete sahipleri 
de dahil kimse müdahale edemezdi. Gaze-
teci, şehirde eksik gördüğü konuları mut-
laka yazardı. Ama yazma özgürlüğü vardı. 
Misal, Huzeyme Yeşim Koçak benim köşe 
yazarımdı. Bir gün sabah gazeteye geldim. 
Benim aleyhime yazı yazmış. Niye yazdın? 
diye sormadım bile. Huzeyme Hanım çok 
saygı duyduğum bir hanımefendidir. Eşi de 
arkadaşımdır. Konya Postası ve Türkiye’de 
Yarın Gazetesi’nin bir omurgası vardı. Biz, 
hem Cumhuriyet’ten yanaydık hem manevi 
yönlerimizi muhafaza ediyorduk. Türki-
ye’de Yarın Gazetesi de aynı yolu takip 
ediyordu. Rahmetli Ziya Tanrıkulu çok 
değerli bir insandı her şeyden önce. Bizim 
okuyucumuz çok farklıydı. Her gazetenin 
ayrı okuyucusu vardı. Biz insanları rengine, 
ırkına, diline, dinine göre ayırmadık hiç. Bu 
insanların resmi kurumlarda sesi olmaya 
çalıştık hep. Misal, benim yazı işleri müdü-
rüm İbrahim Sur Sosyal Demokrat’tı. Spor 
Müdürüm Galip Yenikaynak da Adalet Par-
tili idi. Yani bizim böyle bir mülahazamız 
yoktu.Tek amaç gazetecilik yapmaktı, bunu 
başarmaya çalıştık. Bizim gayrı resmi işler-
le hiç işimiz olmadığı gibi yapılan haksız-

“GAZETECI GÖRDÜĞÜNÜ 
YAZMALIDIR”

Konya basınında 1970’li yıllarından itibaren imtiyaz sahibi olarak adından söz 
ettiren Durmuş Alagöz gazeteciliği anlattı. Hatıralarını da paylaşan Alagöz, “Gazeteci 

her gördüğünü yazmalıdır” dedi.

lıklara da karşı durarak acımasızca yazdık, 
haberleştirdik. Ramazan sayfası yapıyorduk 
mesela. O zamanlarda İslam Enstitüsü 
vardı. İlahiyat fakülteleri yok tabi. Müftü 
beyin bize önerdiği bir isimle çıkarıyor-
duk o sayfayı. Ya da İslam Enstitüsünden 
biriyle. Yaşar Çalışkan ile Kültür Sanat 
sayfası yapıyorduk. Her konuda özgürce ya-
pıyorlardı sayfaları. Selçuk Es vardı, ayaklı 
kütüphane. Çok değerli yazarlar vardı ve 
köşelerinden atışırlardı. Ama bu isimler 
gazetemiz dahil olmak üzere Konya’ya hem 
maddi hem manevi anlamda çok büyük 
katkı sundular” ifadesini kullandı.

GAZETELERE BİRER OKULDU

Gazetelerin aynı zamanda birer okul 
olduğunu anlatan Durmuş Alagöz, “Selçuk 
Üniversitesi’nden Ahmet Kalender’den 
Ahmet Ay’a birçok değerli ismin yetişme-
sinde gazetemizin çok büyük katkısı oldu. 
Saim Elmas bizim gazetenin muhabiriydi. 
Sayamadığım isimler beni mazur görsünler 
ama çok değerli isimlerin yetişmesinde 
emeğimiz vardır. Ahmet Kalender bizim 
muhabirimizdi. Şimdi Selçuk Üniversite-
si’nde dekan. Zeki Böke muhabirimizdi en 
son emekli olduğu kurum Bayındırlık Ba-
kanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı idi. Osman 
Bengi Yazı İşleri Müdürümüzdü en son 
Tarım Bakanlığı’nda Basın Müşavirliğine 
kadar yükseldi. Yani bir taraftan gazeteci-
lik yapma kaygımız vardı. Bir taraftan da 
insan yetiştiriyorduk. Uğur Özteke, Ahmet 
Eser, Orhan Samur bizde sıfırdan başladı 
gazeteciliğe” diye konuştu.

YAPTIĞIMIZ HABERLER HALA HAFIZADA

Günümüzde yapılan gazeteciliğin eksik 
yanları olduğunu belirterek anılarını da 
paylaşan Alagöz, “Gazeteciliğin şu anda 
içinde bulunduğu duruma üzülüyorum. 
Ben 72 yaşındayım ve her gazetenin daha 
çok okunmasını temenni ederim. Misal, bir 
haberimiz halen birçok Konyalının hafıza-

sındadır. Orhan Samur bir haber yapmıştı. 
Başlık şu; Araba devrildi, arabacı öldü at 
telef oldu. Vali aradı başlığı çok beğendi-
ğini söyledi; Nerden buldunuz bu başlığı? 
diye sormuştu. Yine bir haber yapmıştık. 
Adam, Karayollarında müteahhitmiş bizim 
arkadaşlar da haber yapmışlar. Gazeteye 
gelmiş bu haberi kim yaptı? diye soruyor. 
Gazetenin sahibini soruyor. Ben sabah 
erken gidiyordum. O zaman gazetenin yeri 
Mevlana Caddesi’nde ve oraya gelmiş. 
Bana soruyor; ‘Bu haberi kim yaptı lan’ di-
yor. ‘Ben yaptım’ dedim. Yolsuzlukta Jan-
darma raporu vardı. Kaynak sağlam. ‘Ben 
albayım’ diye diretiyor. ‘Ben de generalim, 
çık buradan’ dedim ve adam gitti. Bir daha 
anlatayım mı? Bir gün bir adam geldi. 
Almanya’da çalışıyormuş ehliyet alamamış 
bizden yardım istiyor. Gelirken de bize 
sigara ve çakmak hediyesi getirmiş. Müdür 
beyi aradım; ‘Bu adam hak ediyorsa verin 
etmiyorsa da vermeyin’ dedim. Alamamış 

ehliyeti. Tekrar geldi bizden sigara ve 
çakmağını istedi. Sigaraları içmiş arkadaş-
lar çakmağı geri vermiştik. Unutamıyorum 
aklıma geldikçe de gülümserim” ifadesini 
kullandı.

ELEŞTİRMEK GAZETECİLİĞİN 
RUHUNDA VAR

Gazeteci gördüğünü çekinmeden 
yazacak diyen Durmuş Alagöz gençlere 
de önemli tavsiyelerde bulundu. Alagöz, 
“Gazetecilikte kimsenin haysiyeti, onuruyla 
oynamadan gördüğünü yazacaksın. Yerden 
yere vurup batırmak değil ama eleştirmek 
gazeteciliğin ruhunda var. Adam hastanede 
gördüğü muamele sonrasında bize gelirdi. 
Biz de sıkıntılarını dile getirirdik. Başhe-
kim arar; ‘seni mi buldu?’ diye sorardı. 
Ben de gülümserdim, ‘beni buldu’ derdim. 
Vay efendim, doktor arkadaşın, oğlun gibi 
tolerans yoktur gazetecilikte. Demokrasi-
nin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi 
basındır. Milletin ekonomisine, sosyal 
yapısına, maneviyatına dokunmadan gaze-
tecilik yapılmaz. Yani bunların düzenlen-
mesinde gazeteci önemli rol üstlenir. Genç 
gazeteciler özellikle çalıştıkları kurumu ve 
gazeteciliği sevmelidirler. Masa başı haber-
lerine itibar etmemelidirler. Eskiden Selçuk 
Üniversitesi dünya çağında bir üniversite 
idi. Şu anda değil. Neden gazeteciler bunu 
gündeme taşımıyor? Akademik koltuğun-
da oturanlar görevli gibi çalışmaz. Öyle 
yapılıyor. Dolayısıyla hem üniversite hem 
de gazetecilik gelişmiyor. Gençler sahayı 
bilmiyor. Bilmedikleri için de sektör iyiye 
gitmiyor. Kaliteli gazeteciler yetişmiyor. 
Şimdi imkân daha fazla ama seviye çok 
düşük. Gençler sahaya inmeli ve kendini 
geliştirmeliler. Gazeteci aslında siyasete de 
belediyeciliğe de yön verir. Ben Tansu Çil-
ler ile ilgili Kırmızı Başlıklı Kız yazısı yaz-
dım. O gün eleştirenler bugün hak veriyor. 
Yazılı basında aradığını bulamayan insanlar 
sosyal medyaya yönelir. Önünü alamayız 
başka türlü. İnsanların, okuyucunun aradı-
ğını bulabileceği haberleri yazın” dedi.
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çıkarmış, tecrübeli gazeteci arkadaşlarımız 
ve meslek büyüklerimizin birikimlerini 
aktarması için ortam hazırlamış, genç 
arkadaşlarımızın da görüşlerini yansıt-
mıştık. Bu çalışmanın devamı niteliğinde, 
2021 yılında da bu uygulamayı sürdürmek 
istedik ve gazeteci olarak sektöre emek 
vermiş arkadaşlarımızla söyleşiler yaptık. 
Merak ve zevkle okuyacağınıza inandı-
ğımız bu söyleşinin konuğu, henüz ofset 
baskı sistemlerinin olmadığı dönemde, zor 
şartlarda yıllarca bu mesleğe imtiyaz sahibi 
olarak emek vermiş olan  Durmuş Alagöz 
oldu. Son dönemde yapılan gazeteciliği 
eleştiren Alagöz, “gazeteci şehirde eksik 
gördüğü konuları mutlaka yazabilmeli” 
diye konuştu.

GAZETECİLİĞİ ASLA 
BIRAKMADIM

Konya’nın basını ve siyaseti tarihinde 
kendine yer edinmiş Durmuş Alagöz kendi-
ni şöyle anlatıyor; 1948 yılında Çumra’nın 
Apasaraycık Köyü’nde doğdum. 1958 yılın-
da Konya’ya geldim. Eskil Kur’an Kursu’n-
da okudum. 1960’lı yıllarda 1,5 yıl Kuran 
Kursu öğretmenliği de yaptım. Sonra bir 
hadiseden dolayı tekrar Konya’ya geldim. 
Babam manifaturacı olunca askere gidene 
kadar babamın yanında manifaturacılık 
yaptım. İzmir Bornova’da askerliğimi de 
imam olarak bitirdim. 1971’de Koyunoğlu 
Müzesi Müdür Muavinliği yaptım. 1974’te 
Adalet Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı 
ile de siyasete ilk adımımı atmış oldum. O 
zamanlarda ‘Başak’ diye bir gazete çıkardı. 
Ben o dönemde çok aktiftim. O yıllarda çok 
iyi bir gazete okuyucusuydum. 5 Kasım 
1977 yılında İhsan Kayseri ve Ahmet Öğüt 
ile Konya Postası Gazetesi’ni çıkarmaya 
başladım. İbrahim Sur Yazı İşleri Müdürü, 
Galip Yenikaynak da Spor Haber Müdürüy-
dü. Hem siyaset yaptım hem de gazeteciliği 
devam ettirdim. 1977 seçimlerinde de 
Adalet Partisi İl Genel Meclis Üyesi olarak 
görev yaptım. Benim gazeteciliğim hep si-
yasetle birlikte yürüdü yani hem gazetecilik 
hem de siyaset yaptım. Ama siyaseti bıra-
kabilirdim lakin gazeteciliği asla bırakma-
dım. Milletvekilliği adaylığından liste dışı 
kalınca Ankara’ya gittim. Bakan Gökberk 
Ergenekon’un Özel Kalem Müdürü oldum. 
Basın bize bağlıydı. Konya’ya ülkeye oradan 
hizmet etmeye başladım. Rahmetli Demirel 
Cumhurbaşkanı olunca Tansu Çiller ile 

ilişkilerimiz iyi olmadı. Oradan ayrıldım ve 
1994’te Yankı Dergisi’ni çıkardım.Ahmet 
Taner Kışlalı, Ömer Tarkan, Müyesser Yıl-
dız derginin Yazı İşleri Müdürüydü. Yavuz 
Oğan, İsmail Küçükkaya, Tülay Ağaoğlu 
gibi isimler derginin muhabirleri idi. Tansu 
Çiller’in aleyhine yazdığım için bizi batırdı. 
Sonra Barem Dergisi’ni çıkarmaya başla-
dım.2009’da Rahmetli Demirel kapat onu 
seni de götürecekler dedi, kapattık. 5 bin 
satıyordum.

RENKLİ BİR 
GAZETECİLİĞİM VARDI

Gazetecilik yaptığı dönemlerde Konya 
medyası güçlü bir medyaydı ve çok değerli 
arkadaşlarımız vardı diyen Durmuş Alagöz, 
“O dönemde çok değerli isimlerle çalıştık, 
rahmetli Mustafa Ataman vardı. Şu anda 
profesör olan Caner Arabacı bizim gazete-
nin kırımcısı idi. Uğur Özteke, Ahmet Eser, 
rahmetli Orhan Samur, Celalettin Boyalı da 
benim gazetenin muhabiri idi. Ekibimiz de 
çok güçlü bir çalışma yürütüyorduk. Hatta 
Celalettin Boyalı’ya evlenirken bir çamaşır 
makinası söz verdim. Alamadım da… Hala 
benden ister onu. Çok renkli bir gazeteci-
liğim vardı benim. Çok kaliteli bir gazete 
çıkarıyorduk o günün şartlarında. Birçoğu 
alaylı olan ekibimizin de ciddi bir bilgi biri-
kimi vardı. O zaman iletişim fakültesi falan 
yoktu. O zaman, Halil Cin rektördü ve Kon-
ya’da iletişim fakültesinin açılmasına ben 
öncülük ettim. Böyle 80 darbesine kadar 
devam ettik. Osman Bengi benim yazı işleri 
müdürümdü. Sonradan Tarım Bakanlığı’na 
danışman oldu. Konya’nın hem maddi hem 

manevi anlamda çok büyük katkımız oldu. 
Eğitimine, kültürüne, sağlığına çok ciddi 
katkılar sunduk” dedi.

GAZETECİNİN PARTİSİ OLMAZ

O günlerde gazetecilerin partisi yoktu 
şeklinde konuşan Durmuş Alagöz, “Mut-
laka siyasi bir görüşleri yakınlıkları vardı 
ama gazeteciliğin partisi olmaz, o günlerde 
gazetecilik yapanların siyasi partileri yoktu. 
Konya meseleleriyle ilgili gazete sahipleri 
de dahil kimse müdahale edemezdi. Gaze-
teci, şehirde eksik gördüğü konuları mut-
laka yazardı. Ama yazma özgürlüğü vardı. 
Misal, Huzeyme Yeşim Koçak benim köşe 
yazarımdı. Bir gün sabah gazeteye geldim. 
Benim aleyhime yazı yazmış. Niye yazdın? 
diye sormadım bile. Huzeyme Hanım çok 
saygı duyduğum bir hanımefendidir. Eşi de 
arkadaşımdır. Konya Postası ve Türkiye’de 
Yarın Gazetesi’nin bir omurgası vardı. Biz, 
hem Cumhuriyet’ten yanaydık hem manevi 
yönlerimizi muhafaza ediyorduk. Türki-
ye’de Yarın Gazetesi de aynı yolu takip 
ediyordu. Rahmetli Ziya Tanrıkulu çok 
değerli bir insandı her şeyden önce. Bizim 
okuyucumuz çok farklıydı. Her gazetenin 
ayrı okuyucusu vardı. Biz insanları rengine, 
ırkına, diline, dinine göre ayırmadık hiç. Bu 
insanların resmi kurumlarda sesi olmaya 
çalıştık hep. Misal, benim yazı işleri müdü-
rüm İbrahim Sur Sosyal Demokrat’tı. Spor 
Müdürüm Galip Yenikaynak da Adalet Par-
tili idi. Yani bizim böyle bir mülahazamız 
yoktu.Tek amaç gazetecilik yapmaktı, bunu 
başarmaya çalıştık. Bizim gayrı resmi işler-
le hiç işimiz olmadığı gibi yapılan haksız-

“GAZETECI GÖRDÜĞÜNÜ 
YAZMALIDIR”

Konya basınında 1970’li yıllarından itibaren imtiyaz sahibi olarak adından söz 
ettiren Durmuş Alagöz gazeteciliği anlattı. Hatıralarını da paylaşan Alagöz, “Gazeteci 

her gördüğünü yazmalıdır” dedi.

lıklara da karşı durarak acımasızca yazdık, 
haberleştirdik. Ramazan sayfası yapıyorduk 
mesela. O zamanlarda İslam Enstitüsü 
vardı. İlahiyat fakülteleri yok tabi. Müftü 
beyin bize önerdiği bir isimle çıkarıyor-
duk o sayfayı. Ya da İslam Enstitüsünden 
biriyle. Yaşar Çalışkan ile Kültür Sanat 
sayfası yapıyorduk. Her konuda özgürce ya-
pıyorlardı sayfaları. Selçuk Es vardı, ayaklı 
kütüphane. Çok değerli yazarlar vardı ve 
köşelerinden atışırlardı. Ama bu isimler 
gazetemiz dahil olmak üzere Konya’ya hem 
maddi hem manevi anlamda çok büyük 
katkı sundular” ifadesini kullandı.

GAZETELERE BİRER OKULDU

Gazetelerin aynı zamanda birer okul 
olduğunu anlatan Durmuş Alagöz, “Selçuk 
Üniversitesi’nden Ahmet Kalender’den 
Ahmet Ay’a birçok değerli ismin yetişme-
sinde gazetemizin çok büyük katkısı oldu. 
Saim Elmas bizim gazetenin muhabiriydi. 
Sayamadığım isimler beni mazur görsünler 
ama çok değerli isimlerin yetişmesinde 
emeğimiz vardır. Ahmet Kalender bizim 
muhabirimizdi. Şimdi Selçuk Üniversite-
si’nde dekan. Zeki Böke muhabirimizdi en 
son emekli olduğu kurum Bayındırlık Ba-
kanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı idi. Osman 
Bengi Yazı İşleri Müdürümüzdü en son 
Tarım Bakanlığı’nda Basın Müşavirliğine 
kadar yükseldi. Yani bir taraftan gazeteci-
lik yapma kaygımız vardı. Bir taraftan da 
insan yetiştiriyorduk. Uğur Özteke, Ahmet 
Eser, Orhan Samur bizde sıfırdan başladı 
gazeteciliğe” diye konuştu.

YAPTIĞIMIZ HABERLER HALA HAFIZADA

Günümüzde yapılan gazeteciliğin eksik 
yanları olduğunu belirterek anılarını da 
paylaşan Alagöz, “Gazeteciliğin şu anda 
içinde bulunduğu duruma üzülüyorum. 
Ben 72 yaşındayım ve her gazetenin daha 
çok okunmasını temenni ederim. Misal, bir 
haberimiz halen birçok Konyalının hafıza-

sındadır. Orhan Samur bir haber yapmıştı. 
Başlık şu; Araba devrildi, arabacı öldü at 
telef oldu. Vali aradı başlığı çok beğendi-
ğini söyledi; Nerden buldunuz bu başlığı? 
diye sormuştu. Yine bir haber yapmıştık. 
Adam, Karayollarında müteahhitmiş bizim 
arkadaşlar da haber yapmışlar. Gazeteye 
gelmiş bu haberi kim yaptı? diye soruyor. 
Gazetenin sahibini soruyor. Ben sabah 
erken gidiyordum. O zaman gazetenin yeri 
Mevlana Caddesi’nde ve oraya gelmiş. 
Bana soruyor; ‘Bu haberi kim yaptı lan’ di-
yor. ‘Ben yaptım’ dedim. Yolsuzlukta Jan-
darma raporu vardı. Kaynak sağlam. ‘Ben 
albayım’ diye diretiyor. ‘Ben de generalim, 
çık buradan’ dedim ve adam gitti. Bir daha 
anlatayım mı? Bir gün bir adam geldi. 
Almanya’da çalışıyormuş ehliyet alamamış 
bizden yardım istiyor. Gelirken de bize 
sigara ve çakmak hediyesi getirmiş. Müdür 
beyi aradım; ‘Bu adam hak ediyorsa verin 
etmiyorsa da vermeyin’ dedim. Alamamış 

ehliyeti. Tekrar geldi bizden sigara ve 
çakmağını istedi. Sigaraları içmiş arkadaş-
lar çakmağı geri vermiştik. Unutamıyorum 
aklıma geldikçe de gülümserim” ifadesini 
kullandı.

ELEŞTİRMEK GAZETECİLİĞİN 
RUHUNDA VAR

Gazeteci gördüğünü çekinmeden 
yazacak diyen Durmuş Alagöz gençlere 
de önemli tavsiyelerde bulundu. Alagöz, 
“Gazetecilikte kimsenin haysiyeti, onuruyla 
oynamadan gördüğünü yazacaksın. Yerden 
yere vurup batırmak değil ama eleştirmek 
gazeteciliğin ruhunda var. Adam hastanede 
gördüğü muamele sonrasında bize gelirdi. 
Biz de sıkıntılarını dile getirirdik. Başhe-
kim arar; ‘seni mi buldu?’ diye sorardı. 
Ben de gülümserdim, ‘beni buldu’ derdim. 
Vay efendim, doktor arkadaşın, oğlun gibi 
tolerans yoktur gazetecilikte. Demokrasi-
nin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi 
basındır. Milletin ekonomisine, sosyal 
yapısına, maneviyatına dokunmadan gaze-
tecilik yapılmaz. Yani bunların düzenlen-
mesinde gazeteci önemli rol üstlenir. Genç 
gazeteciler özellikle çalıştıkları kurumu ve 
gazeteciliği sevmelidirler. Masa başı haber-
lerine itibar etmemelidirler. Eskiden Selçuk 
Üniversitesi dünya çağında bir üniversite 
idi. Şu anda değil. Neden gazeteciler bunu 
gündeme taşımıyor? Akademik koltuğun-
da oturanlar görevli gibi çalışmaz. Öyle 
yapılıyor. Dolayısıyla hem üniversite hem 
de gazetecilik gelişmiyor. Gençler sahayı 
bilmiyor. Bilmedikleri için de sektör iyiye 
gitmiyor. Kaliteli gazeteciler yetişmiyor. 
Şimdi imkân daha fazla ama seviye çok 
düşük. Gençler sahaya inmeli ve kendini 
geliştirmeliler. Gazeteci aslında siyasete de 
belediyeciliğe de yön verir. Ben Tansu Çil-
ler ile ilgili Kırmızı Başlıklı Kız yazısı yaz-
dım. O gün eleştirenler bugün hak veriyor. 
Yazılı basında aradığını bulamayan insanlar 
sosyal medyaya yönelir. Önünü alamayız 
başka türlü. İnsanların, okuyucunun aradı-
ğını bulabileceği haberleri yazın” dedi.
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39 yıldır medya sektöründe yer alan 
Konya’nın Sesi İmtiyaz Sahibi Celalettin Boyalı, 
gazetecilik mesleğine giriş hikayesini anlattı.  
Gazeteciliğin bir sevda işi olduğuna dikkat çeken 
Boyalı, gazeteciliğin geçmiş yıllarda daha itibarlı 
olduğunu ancak son zamanlarda bu itibarını 
kaybettiğine dikkat çekti. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
1959 yılında Konya Meram’da doğdum. 

İlkokulu Lalebahçe Okulu’nda, Ortaokulu Karma 
Ortaokulu Karma Ortaokulu’nda, liseyi ise Gazi 
Lisesi’nde okudum. Yükseköğrenimimi Selçuk 
Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladım. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Gazetecilik mesleğine 1981’de lise yıllarında 

Yeni Meram Gazetesi’ne bulmaca yaparak başla-
dım. 1983 yılında başladığım şimdiki adı ‘Merha-
ba’ olan ‘Türkiye’de Yarın’ Gazetesinde uzun süre 
çalıştım ve yazı işleri müdürlüğü görevini yürüt-
tüm.  Daha sonra 1990 yılı askerlik dönüşümde 
tekrar aynı gazetede 6-7 yıl aralıksız çalıştım. 
Daha sonra Yusuf Gürbüz ile beraber Hakimiyet 
Gazetesi’ni kurduk.  Daha sonra da 2009 yılında 
Konya’nın Sesi oluştu. Şu anda da bu gazetemizle 
yolumuza devam ediyoruz. Daha önce Ahmet 
Çobanoğlu’nun gazetesi olan Konya’nın Sesi basın 
hayatına 10 yıl ara verdi. Daha sonra bu gazetenin 
biz patentini alarak yayın politikasını değiştirdik. 
Daha önceden sol görüşlü bir gazeteydi. Biz 
11’uncu yıldayız ve belirli bir çizgimizle yolumuza 
devam ediyoruz.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik mesleği bizim zamanımızda 
oldukça güzeldi. İtibarlı bir meslekti. Bugün diji-
talleşme ile birlikte gazetecilik mesleğimiz ölmedi 
ama etkisini kaybetmeye başladı. Vatandaşlar 
gazetelerden alacağı haberleri sosyal medyadan, 
internet sitelerinden anında alabiliyor. Gazetecilik 
ölmüyor çünkü bu basılı bir evrak niteliğinde 
olduğu için tarihe not düşüyor. Gazetecilik asla 
bitmeyecek ama yavaşladığı görülüyor. Sektörde 
yaşanan sıkıntılar nedeniyle gazeteciliğin ne tarafa 
gideceğini tahmin edemiyorum. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazetecinin zamanı olmaz, gece 3’te sıcak 

yatağınızdan kalkıp gitmek zorunda kalkabilirsiniz. 
Halkın haber alma hakkına saygı duymak için 
gazetecilik yapıyorsanız, bunu yapacaksınız. Gaze-
tecilik; sevda işi. Fedakarlık kısmını çok düşünen 
insanın yapamayacağı bir meslek.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Özellikle yerel medyaya yeterince destek 
verilmemesi nedeniyle yerel medya kendini 
geliştiremiyor. Özellikle bir şehrin sesi olan yerel 
gazeteler şehrin her kesimi vatandaşın destek 
olması gerekiyor. 

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

Bir gazeteci ve yazar olacak isim yerelde 
bu çalışmalara imza atacak ise şehrin özellik-
lerini çok iyi bilmeli. Şehirde yaşanan bir olayı 
yazacaksa o konu ile ilgili araştırma yapmalı 
ve doğru bir şekilde haberini ve köşe yazısını 
yazmalı. 

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

Bir gazeteci ve yazar şehrin menfaati ile ilgili 
konularda kamuoyu oluşturabilmeli. Sürükleyici 
olabilmeli.  Konya’daki basın sürecini irdelediği-
miz zaman Konya’da gazeteler hep matbaadan 
türediği için bana göre tam gelişimini sağlaya-
madı. Bağımsız bir gazetede hüviyetini bulama-
dı. Hala devam ediyor bu süreç. Konya’da 14 
gazeteden 11 gazeteye düşüldü. Ama hala bu 
sayı fazla. Tahmin ediyorum daha da düşecek. 
Sonrasında iyi bir süreç başlar mı bilemiyorum 
ama şu an sıkıntı devam ediyor. Biz bu sıkıntılı 
süreçlere rağmen yılmadan, pes etmeden çalış-
malarımızı sürdürüyoruz.

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

Doğru haber yapıldığı zaman o haberler 
şehre bir şeyler kazandırır. Konya sanayi, tarım ve 
diğer üretim alanlarında ürettiği güç ve potansi-
yeli ile de adından söz ettiriyor. Bu noktada yerli 
gazetelere çok büyük görevler düşüyor ama; bunu 
irdeleyecek gazetelerin olmadığını düşünüyorum. 
O türden gazetecilerin de yetişmediğini düşünü-
yorum.  

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

İnternet mecrası oldukça hızlı. Şimdi elinde 
her akıllı telefonu olan kişi gazeteci oldu. Sosyal 
medyada takipçisi çok olan bir kişinin paylaşımı 
çok etkili bir duruma gelebiliyorsunuz. Bunun için 
gazetelerde sorunları irdeleyebilen haberler yer 
almalı. 

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 yazarlar toplumu doğru bilgilen-
dirmek zorundalar. Ülkemizde algı operasyonları 
çok hızlı işliyor ve insanlar da buna inanabilecek 
hale sokuldular. Bu durum oldukça tehlikeli. 
Konya basının kalemleri millik konusunda oldukça 
hassas. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Sektöre girecek genç meslektaşlarının ken-
dilerini oldukça iyi geliştirmeleri gerekiyor. Bu işi 
sevmeleri lazım. Gazeteciliği yapacak kişinin bu 
mesleği yapma isteği içinden gelmesi lazım. 

39 yıldır medya sektöründe yer alan Konya’nın Sesi İmtiyaz Sahibi Celalettin Boyalı, 
gazetecilik mesleğinin bir sevda işi olduğuna dikkat çekti 

‘GAZETECILIK SEVDA IŞI’

CELALETTİN BOYALI

6 yaşında başladığı matbaa sektörün-
de birçok matbaada görev alan Gazeteci 
Erol Özkan, o yıllardan beri meslekten hiç 
kopmadı. 1979 yılında Çumra’da Özkan 
Matbaası’nı kuran Özkan, halen buradaki 
faaliyetlerini sürdürüyor. Matbaacılığın 
yanında Çumra’da gördüğü açık nedeniy-
le bölgeye bir gazete kazandıran Özkan, 
gazetecilik sektöründe de aktif bir şekilde 
rol aldı. Gazetecilikle ilgili açıklamalarda 
bulunan Özkan, dijitalleşmeyle birlikte 
yazılı basının etkisini kaybetmeye başladı-
ğını söyledi.

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? Erol Özkan kimdir?

1954 Yılında Karaman Pınarbaşı 
Köyünde doğdum. 6 yaşında Karaman’da 
matbaacılığa başladım. 1960’tan 1979’a 
kadar değişik illerde farklı matbaalarda 
çalıştım. 1979 yılında şuan halen çalıştır-
dığım Özkan Matbaası’nı Konya’nın Çumra 
ilçesinde açtım.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Çumra Konya’nın gözde ilçelerinden 
biridir. Bu yüzden yerel bir gazetenin Çum-
ra’nın gelişiminde önemli bir rol oynaya-
cağını düşündüm ve matbaa faaliyetlerinin 
yanında Çumra’ya yerel bir gazete kazan-
dırmak istedim. Hazırlıklarımızı tamamla-
dıktan sonra Çumra Postası Gazetemizin ilk 
sayısını 1984 yılı Şubat ayında okuyucular-
la buluşturdum.  Haftalık olarak çıkardığım 
Çumra Postası Gazetesini uzunca bir süre 
günlük olarak çıkardım ve yayın hayatına 
şu anda haftalık olarak devam etmektedir.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Dijitalleşen Dünya ile tabiki basılı 
gazetecilik sektörü etkinliğini yitirmiştir. 
Basılı gazetelerde bir gün sonra haberi 
okuyucularınızla buluştururken, dijitalleşen 
dünyamızda anlık olarak okuyucular haber-
lere ulaşmaktadır. 

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

Konya Çumra İlçesinde yerel bir gazete-
miz yoktu ve ilk olarak 1984 yılında ilk defa 
gazete çıkardık. O yıllarda gazeteyi baskıya 
hazırlamak neredeyse vaktimizin tamamı-

nı alıyordu şimdi ise gelişen teknolojiyle 
beraber her şey kolaylaştı. Gazete haricin-
de Bazı Dernek ve Siyasi Partilerde görev 
aldım.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
 
Gazetecilik demek sizin aynanız demek. 

Halkın sesi olmanız demek. Doğru ve taraf-
sız habercilik demek. 

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

Günümüzde birçok haber sitesi, sosyal 
medya vs. alanlarda gazetecilik yapanlar 
var. Gazetecilik kadar güzel bir meslek 
yok ama artık bazı haber siteleri ve sosyal 
medya hesapları kopyala yapıştır haberci-
likten ileriye gidememektedir. Haberlerin 
doğruluğu bile araştırılmadan okuyucuyla 
buluşturulmaktadır. Buda gazetecilerin 
çok kolay bir meslek olarak algılanması-
na neden olmaktadır. Bir kişinin gazeteci 
olabilmesi için çok okuyup, çok gezmesi ve 
meraklı olması gerekmektedir. Her duy-
duğu olayın haber niteliği olup olmadığını 
araştırması ve doğruluğunu araştırması 
gerekmektedir.

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Gençlere tavsiyemiz çok okuyup, çok 
gezmesi ve meraklı olması gerekmektedir. 
Her duyduğu olayın haber niteliği olup ol-
madığını araştırması ve doğruluğuna emin 
olduğu haberleri yapmasını tavsiye ederim.

Dijitalleşmenin yazılı basını olumsuz etkilediğini belirten Gazeteci Erol Özkan, “Dijitalleşen 
Dünya ile tabiki basılı gazetecilik sektörü etkinliğini yitirmiştir” dedi  

‘BASILI MEDYA 
ETKINLIĞINI YITIRIYOR’ 
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39 yıldır medya sektöründe yer alan 
Konya’nın Sesi İmtiyaz Sahibi Celalettin Boyalı, 
gazetecilik mesleğine giriş hikayesini anlattı.  
Gazeteciliğin bir sevda işi olduğuna dikkat çeken 
Boyalı, gazeteciliğin geçmiş yıllarda daha itibarlı 
olduğunu ancak son zamanlarda bu itibarını 
kaybettiğine dikkat çekti. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
1959 yılında Konya Meram’da doğdum. 

İlkokulu Lalebahçe Okulu’nda, Ortaokulu Karma 
Ortaokulu Karma Ortaokulu’nda, liseyi ise Gazi 
Lisesi’nde okudum. Yükseköğrenimimi Selçuk 
Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladım. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Gazetecilik mesleğine 1981’de lise yıllarında 

Yeni Meram Gazetesi’ne bulmaca yaparak başla-
dım. 1983 yılında başladığım şimdiki adı ‘Merha-
ba’ olan ‘Türkiye’de Yarın’ Gazetesinde uzun süre 
çalıştım ve yazı işleri müdürlüğü görevini yürüt-
tüm.  Daha sonra 1990 yılı askerlik dönüşümde 
tekrar aynı gazetede 6-7 yıl aralıksız çalıştım. 
Daha sonra Yusuf Gürbüz ile beraber Hakimiyet 
Gazetesi’ni kurduk.  Daha sonra da 2009 yılında 
Konya’nın Sesi oluştu. Şu anda da bu gazetemizle 
yolumuza devam ediyoruz. Daha önce Ahmet 
Çobanoğlu’nun gazetesi olan Konya’nın Sesi basın 
hayatına 10 yıl ara verdi. Daha sonra bu gazetenin 
biz patentini alarak yayın politikasını değiştirdik. 
Daha önceden sol görüşlü bir gazeteydi. Biz 
11’uncu yıldayız ve belirli bir çizgimizle yolumuza 
devam ediyoruz.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik mesleği bizim zamanımızda 
oldukça güzeldi. İtibarlı bir meslekti. Bugün diji-
talleşme ile birlikte gazetecilik mesleğimiz ölmedi 
ama etkisini kaybetmeye başladı. Vatandaşlar 
gazetelerden alacağı haberleri sosyal medyadan, 
internet sitelerinden anında alabiliyor. Gazetecilik 
ölmüyor çünkü bu basılı bir evrak niteliğinde 
olduğu için tarihe not düşüyor. Gazetecilik asla 
bitmeyecek ama yavaşladığı görülüyor. Sektörde 
yaşanan sıkıntılar nedeniyle gazeteciliğin ne tarafa 
gideceğini tahmin edemiyorum. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazetecinin zamanı olmaz, gece 3’te sıcak 

yatağınızdan kalkıp gitmek zorunda kalkabilirsiniz. 
Halkın haber alma hakkına saygı duymak için 
gazetecilik yapıyorsanız, bunu yapacaksınız. Gaze-
tecilik; sevda işi. Fedakarlık kısmını çok düşünen 
insanın yapamayacağı bir meslek.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Özellikle yerel medyaya yeterince destek 
verilmemesi nedeniyle yerel medya kendini 
geliştiremiyor. Özellikle bir şehrin sesi olan yerel 
gazeteler şehrin her kesimi vatandaşın destek 
olması gerekiyor. 

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

Bir gazeteci ve yazar olacak isim yerelde 
bu çalışmalara imza atacak ise şehrin özellik-
lerini çok iyi bilmeli. Şehirde yaşanan bir olayı 
yazacaksa o konu ile ilgili araştırma yapmalı 
ve doğru bir şekilde haberini ve köşe yazısını 
yazmalı. 

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

Bir gazeteci ve yazar şehrin menfaati ile ilgili 
konularda kamuoyu oluşturabilmeli. Sürükleyici 
olabilmeli.  Konya’daki basın sürecini irdelediği-
miz zaman Konya’da gazeteler hep matbaadan 
türediği için bana göre tam gelişimini sağlaya-
madı. Bağımsız bir gazetede hüviyetini bulama-
dı. Hala devam ediyor bu süreç. Konya’da 14 
gazeteden 11 gazeteye düşüldü. Ama hala bu 
sayı fazla. Tahmin ediyorum daha da düşecek. 
Sonrasında iyi bir süreç başlar mı bilemiyorum 
ama şu an sıkıntı devam ediyor. Biz bu sıkıntılı 
süreçlere rağmen yılmadan, pes etmeden çalış-
malarımızı sürdürüyoruz.

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

Doğru haber yapıldığı zaman o haberler 
şehre bir şeyler kazandırır. Konya sanayi, tarım ve 
diğer üretim alanlarında ürettiği güç ve potansi-
yeli ile de adından söz ettiriyor. Bu noktada yerli 
gazetelere çok büyük görevler düşüyor ama; bunu 
irdeleyecek gazetelerin olmadığını düşünüyorum. 
O türden gazetecilerin de yetişmediğini düşünü-
yorum.  

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

İnternet mecrası oldukça hızlı. Şimdi elinde 
her akıllı telefonu olan kişi gazeteci oldu. Sosyal 
medyada takipçisi çok olan bir kişinin paylaşımı 
çok etkili bir duruma gelebiliyorsunuz. Bunun için 
gazetelerde sorunları irdeleyebilen haberler yer 
almalı. 

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 yazarlar toplumu doğru bilgilen-
dirmek zorundalar. Ülkemizde algı operasyonları 
çok hızlı işliyor ve insanlar da buna inanabilecek 
hale sokuldular. Bu durum oldukça tehlikeli. 
Konya basının kalemleri millik konusunda oldukça 
hassas. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Sektöre girecek genç meslektaşlarının ken-
dilerini oldukça iyi geliştirmeleri gerekiyor. Bu işi 
sevmeleri lazım. Gazeteciliği yapacak kişinin bu 
mesleği yapma isteği içinden gelmesi lazım. 

39 yıldır medya sektöründe yer alan Konya’nın Sesi İmtiyaz Sahibi Celalettin Boyalı, 
gazetecilik mesleğinin bir sevda işi olduğuna dikkat çekti 

‘GAZETECILIK SEVDA IŞI’

CELALETTİN BOYALI

6 yaşında başladığı matbaa sektörün-
de birçok matbaada görev alan Gazeteci 
Erol Özkan, o yıllardan beri meslekten hiç 
kopmadı. 1979 yılında Çumra’da Özkan 
Matbaası’nı kuran Özkan, halen buradaki 
faaliyetlerini sürdürüyor. Matbaacılığın 
yanında Çumra’da gördüğü açık nedeniy-
le bölgeye bir gazete kazandıran Özkan, 
gazetecilik sektöründe de aktif bir şekilde 
rol aldı. Gazetecilikle ilgili açıklamalarda 
bulunan Özkan, dijitalleşmeyle birlikte 
yazılı basının etkisini kaybetmeye başladı-
ğını söyledi.

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? Erol Özkan kimdir?

1954 Yılında Karaman Pınarbaşı 
Köyünde doğdum. 6 yaşında Karaman’da 
matbaacılığa başladım. 1960’tan 1979’a 
kadar değişik illerde farklı matbaalarda 
çalıştım. 1979 yılında şuan halen çalıştır-
dığım Özkan Matbaası’nı Konya’nın Çumra 
ilçesinde açtım.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Çumra Konya’nın gözde ilçelerinden 
biridir. Bu yüzden yerel bir gazetenin Çum-
ra’nın gelişiminde önemli bir rol oynaya-
cağını düşündüm ve matbaa faaliyetlerinin 
yanında Çumra’ya yerel bir gazete kazan-
dırmak istedim. Hazırlıklarımızı tamamla-
dıktan sonra Çumra Postası Gazetemizin ilk 
sayısını 1984 yılı Şubat ayında okuyucular-
la buluşturdum.  Haftalık olarak çıkardığım 
Çumra Postası Gazetesini uzunca bir süre 
günlük olarak çıkardım ve yayın hayatına 
şu anda haftalık olarak devam etmektedir.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Dijitalleşen Dünya ile tabiki basılı 
gazetecilik sektörü etkinliğini yitirmiştir. 
Basılı gazetelerde bir gün sonra haberi 
okuyucularınızla buluştururken, dijitalleşen 
dünyamızda anlık olarak okuyucular haber-
lere ulaşmaktadır. 

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

Konya Çumra İlçesinde yerel bir gazete-
miz yoktu ve ilk olarak 1984 yılında ilk defa 
gazete çıkardık. O yıllarda gazeteyi baskıya 
hazırlamak neredeyse vaktimizin tamamı-

nı alıyordu şimdi ise gelişen teknolojiyle 
beraber her şey kolaylaştı. Gazete haricin-
de Bazı Dernek ve Siyasi Partilerde görev 
aldım.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
 
Gazetecilik demek sizin aynanız demek. 

Halkın sesi olmanız demek. Doğru ve taraf-
sız habercilik demek. 

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

Günümüzde birçok haber sitesi, sosyal 
medya vs. alanlarda gazetecilik yapanlar 
var. Gazetecilik kadar güzel bir meslek 
yok ama artık bazı haber siteleri ve sosyal 
medya hesapları kopyala yapıştır haberci-
likten ileriye gidememektedir. Haberlerin 
doğruluğu bile araştırılmadan okuyucuyla 
buluşturulmaktadır. Buda gazetecilerin 
çok kolay bir meslek olarak algılanması-
na neden olmaktadır. Bir kişinin gazeteci 
olabilmesi için çok okuyup, çok gezmesi ve 
meraklı olması gerekmektedir. Her duy-
duğu olayın haber niteliği olup olmadığını 
araştırması ve doğruluğunu araştırması 
gerekmektedir.

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Gençlere tavsiyemiz çok okuyup, çok 
gezmesi ve meraklı olması gerekmektedir. 
Her duyduğu olayın haber niteliği olup ol-
madığını araştırması ve doğruluğuna emin 
olduğu haberleri yapmasını tavsiye ederim.

Dijitalleşmenin yazılı basını olumsuz etkilediğini belirten Gazeteci Erol Özkan, “Dijitalleşen 
Dünya ile tabiki basılı gazetecilik sektörü etkinliğini yitirmiştir” dedi  

‘BASILI MEDYA 
ETKINLIĞINI YITIRIYOR’ 
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Konya’da farklı iş alanlarında önemli bir 
başarı yakalayan, kültürel ve sosyal 
alanlarda yaptığı faaliyetlerle de öne 

çıkan Konya’nın önemli işadamlarından Ahmet 
Baydar, aynı zamanda bir gazeteci. Bir dönem 
babasının sahibi olduğu 50 yıllık bir geçmişe sahip 
olan Anadolu’da Bugün Gazetesi’ni, babasına 
duyduğu ahde vefa nedeniyle yeniden aktif hale 
getiren Baydar, diğer iş kollarında olduğu gibi ga-
zetecilik hayatında da önemli bir başarı yakaladı. 
Gazeteyi çıkardığı günden buyana önemli haber-
lerle Konya’ya ve Türkiye’ye basın sektöründe 
katkılar sunan Baydar, gazetecilik mesleğinin zor 
olsa da onurlu bir meslek olduğuna dikkat çekiyor. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Ahmet Baydar kimdir?

1967 Yılında Konya’da doğdum. İlk, orta ve 
lise öğrenimimi Konya’da tamamladıktan sonra 
1993 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme fakülte-
sinden mezun oldum. Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Gazetecilik anabilim dalı Yönetim 
Organizasyon bilim dalında yüksek lisans yaptım. 
Aston University de Business Administration 
(İşletme) doktora programını tamamladım. Hızlı 
düşünen, idealist, yenilikçi, kendine güvenen, 
girişimci bir kişilik ve karakter yapım var. Bilgi 
ve deneyim kazanma adına İş hayatıyla ilgili pek 
çok eğitim ve seminere katılarak sürekli kendimi 
geliştirip yenileme gayreti içinde oldum. Profesyo-
nel anlamda iş hayatına 1990 yılında; Dış Ticaret, 
Gıda, Tavukçuluk ve Hammadde alım satımıyla 
başladım. 1994 yılında ilk şubesini açtığım Özel 
İdeal Öğrenci Yurtlarını, hızlı bir gelişim süreci içe-
risine sokarak bu sektörün, öncü ve lider kurumu 
haline getirdim. Şu anda faaliyet göstermekte olan 
üçü Ankara’da, on yedisi Konya’da, biri İstan-

bul’da, olmak üzere; 12 kız ve 10 erkek, toplam 
22 öğrenci yurdu sahibi ve işletmecisiyim.  Bugün 
itibariyle ABK Şirketler Grubu çatısı altında, Yurt 
İşletmeciliğinden-Temizlik malzemeleri üretimine, 
Otomotivden-Turizme, Basın Yayından-İnşaata 
kadar geniş bir yelpaze içinde değişik sektörlerde 
faaliyet gösteren, ondan fazla şirketin Yönetim Ku-
rulu Başkanlığını yürütmekteyim. Konya’da İdea 
Kültür sanat merkezini faaliyete geçirerek kül-
tür-sanat ve sanatçıya destek konusunda bir ilke 
imza attım. Konya Sporumuzun, uzun yıllar 13,5 
yıl süreyle Ziraat Türkiye Kupası ile Süper Kupayı 
da kazandığı yıllarda Konyaspor Başkan Yardımcı-
lığı ve Basın Sözcülüğü görevini yürüttüm. Halen 
kendi klasmanında birçok başarı kazanan İdeal 
Gençlik Spor ve Öğrenci Kulübünün Başkanlığını 
ve bir STK meslek örgütü olan Tüm Yurt İşveren-
leri Sendikasının (TÜYİSEN) Genel Başkanıyım 
aynı zamanda EBEN-TR’ da (Avrupa İş Ahlakı 
Örgütü) Yönetim Kurulu Üyeliğim devam etmek-
tedir. Evli ve üç çocuk babasıyım.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Konya basınında etkili bir biçimde yayın haya-

tını sürdüren Anadolu’da Bugün Gazetesi, 50 yıllık 
bir isim geçmişine sahiptir. Rahmetli Babam Cavit 
Baydar; 198-1982 yıllarında Anadolu’da Bugün 
Gazetesi’nin imtiyaz sahibiydi. Ben ahde-vefa duy-
gusuyla; rahmetli babamın yarım kalan gazetecilik 
arzusunu kaldığı yerden devam ettirmek ve ata 
mirasını canlandırmak düşüncesini, yayıncılığa 
olan tutkumla birleştirerek, Anadolu’da Bugün 
Gazetesi’nin yeniden yayın hayatına başlamasını 
sağladım. Böylece; Objektif, İlkeli, Tarafsız ve 
Kamu Yararını Gözeten yayın ilkelerini benimse-
miş Anadolu’da Bugün Gazetesi’ni, Konya Basın 
Ailesine kazandırmış oldum.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Dünya, ülke ve bölge gündemine ait gelişme-
leri kamuoyuna aktararak toplumun haber alma 
ve bilgilendirme ihtiyacını karşılayan gazete-
cilik mesleği; sorumluluk, fedakârlık ve vicdan 
gerektiren, zor fakat onurlu mesleklerden birisidir. 
Demokrasinin olmazsa olmazlarından biri olan 
basın; düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğü-
nün en etkili aracıdır. Kamuoyunu bilgilendirmek 
adına doğru, tarafsız ve objektif haber verme, 
özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri 
de dikkate alarak bu işi zor şartlar altında, mesai 
mevhumu da gözetmeden yapan meslektaşları-
mız, vatandaşın doğru, eksiksiz ve zamanında bilgi 
almalarını sağlayarak, kamuoyunun bilgilendiril-
mesi açısından milletin gözü kulağı olmaktadırlar.

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

Demokrasilerde dördüncü güç olarak kabul 
edilen basın ve medya sektöründe gazetenin 
kuruluşundan haberlerin toplanmasına, sayfaların 
hazırlanmasından basılıp dağıtılmasına kadar 
olan süreçte görev yapan insanlar arasında bir iş 
bölümü ve görev dağılımı vardır. Ben bu görev 
dağılımında genelde; karar verme merci olarak 
gazetenin kuruluş, yayın ve dağıtımıyla ilgili 
süreçlerinde görev aldım. Halen sekiz yıldır yayın 
hayatında olan Anadolu’da Bugün gazetesiyle bir-
likte yıllardan beri yerel süreli yayın olarak basımı 
ve dağıtımı yapılan pek çok derginin de imtiyaz 
sahibi olarak bu camianın içinde bulunuyorum.  

 
Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
En başta ifade etmeliyim ki gazetecilik benim 

için vazgeçilmez bir tutkudur. Sevilmeden hatta 
hobi derecesinde ilgi duyulmadan yapılması zor ya 
da daha doğru bir ifadeyle imkânsız olan meslektir 
gazetecilik. Bu meslek, başka hiçbir meslekte 
olmayacak şekilde insanın, dünyayı ve çevresini 
algılamasını bir refleks haline getirmesini sağlıyor. 
Gazeteciliğin yönetenler ile yönetilenler arasında 
köprü görevi yapan en önemli unsurlardan biri 
olduğu düşünülecek olursa gazetecilik benim için 
bir adanmışlık mesleğidir diyebilirim.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki Konya 
gündemini yerel basın belirleyemiyorsa, yapılan 
gazeteciliğin etkililiğinin sorgulanması gerekir. 
Yerel Basının hepimizce bilinen en büyük sorunu 
ekonomiktir. Televizyon ve internet yayıncılığı 
yerel basının tiraj kaybına neden olarak gelirlerini 
düşürmüştür. Günümüzde ise tüm toplumu ve 
bölgemizi etkisi altına alan pandemi süreci eko-
nominin çarklarını iyiden iyiye yavaşlatınca yerel 
basının gelir kaynakları neredeyse bitme noktası-
na gelmiştir. Bu durum yayıncı kuruluşları ayakta 
kalabilmek için haklı olarak bazı tedbirler almak 
durumunda bırakmış, dolayısıyla yerel basın ku-

‘GAZETECILIK ZOR AMA 
ONURLU BIR MESLEK’

Gazetecilik üzerine önemli açıklamalarda bulunan Anadolu’da Bugün Gazetesi İmtiyaz Sahibi 
Ahmet Baydar, “Toplumun haber alma ve bilgilendirme ihtiyacını karşılayan gazetecilik mesleği; 

sorumluluk, fedakârlık ve vicdan gerektiren, zor fakat onurlu mesleklerden birisidir” dedi
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ruluşlarında yetişmiş eleman kaybı, gazete içeriğinin zayıflaması hatta 
yayın durdurma gibi istenmeyen durumların ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. “Güçlü toplum, güçlü basınla mümkündür.” sözünün ger-
çeğe dönüşebilmesi için gerekenler yapılmalıdır. Herkes basının kendi 
sesini duyurmasını isterken, yerel basının sesinin yeterince gür ve 
etkili çıkmasının ihtiyaç duyduğu ekonomik desteğin verilmesine bağlı 
olduğu da bilinmesi gerekir. 

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

Şöyle bir laf vardır: “Gazeteci olunmaz, doğulur!” Bu söz belli 
ölçülerde doğrudur. Gazeteciyim diyenlerin öncelikle bu mesleği 
sevmesi, özverili bir yapıya sahip olması gerekir. Çünkü gerçekten 
zor meslektir. Ülkemizde pek çok üniversitenin İletişim fakültelerinde 
gazetecilik bölümleri bulunmaktadır. Bana göre gazetecilik bölümünü 
öncelikle insan ilişkileri güçlü, okumayı ve araştırmayı seven, sorgu-
layan, ülkemiz ile ilgili tüm gelişmeleri takip eden, merak duygusunu 
kaybetmemiş kişilerin okuması yerinde bir karar olur.  Tabii ki bu 
bölümlerde verilen teorik bilgilerin gazete ve medya kuruluşlarında 
yapılacak pratik uygulamalarla yoğrulması da gerekir.

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 bir gazetecinin, bir yazarın etik değerler açısından olsun 
milli ve manevi değerler açısından olsun toplumu ve bireyleri doğru 
yönlendirme gibi bir görevinin olduğuna inanıyorum. Üslubu saygılı, 
haberleri tarafsız, yorumları düşündürücü, analizleri yararlı, sövgüler 
dizisi olmayan, fikir açılımı sunan yazılar herkes tarafından zevkle 
okunur. Kaldı ki, tüm yazıların siyasi ve ekonomik konulara değinmesi 
de gerekmiyor. Değişik sosyal, kültürel, sanat ve spor yorumları insan-
larca ilgiyle okunur ve takip edilir. Bizim de yerel basında olsun, ulusal 
basında olsun zevkle takip edip okumaktan keyif aldığımız, fikirlerin-
den yararlandığımız değerli yazar ve gazeteci meslektaşlarımız vardır.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Gazeteci olmanın en büyük avantajı network edinmektir. Çalış-
tıkları şehirde gazeteci oldukları için her sektörden insanla tanışarak 
çevreleri genişleyecektir. Gazeteciliğin başka bir avantajı ise işini 
doğru yapan, yalan habere bulaşmayan kişilerin, toplumda gerçekten 
saygı duyulan insan olmanın kapısını aralamasıdır.

En başta ajanslardan alınan, sosyal medyadan toplanan tıpkısının 
aynısı haberlerle gazetecilik yapılmayacağını bilmeleri gerekir. Yapar-
larsa okunmazlar. Kendi yazan kendi okuyan bir konuma düşerler ki 
kimse onlara ve yazdıklarınıza itibar etmez. İyi gazeteciliğin en kısa 
tarifi: doğru zamanda, doğru kişiye, doğru soruyu sormaktır. Her za-
man ceplerinde kendi alanlarıyla ilgili kişilere soracak soruları olmalı.  
En iyi gazeteci, en fazla haber kaynağına sahip gazetecidir. Doğal 
olarak kendi alanlarıyla ilgili her haberi okumaları, her yeni gelişmeyi 
takip etmeleri gerekir.  İyi gazeteci diye tanınmaları haber verilen biri 
olmalarını sağlar. Bana tutkuyla bağlı olduğum ve severek yapmakta 
olduğum gazetecilik mesleğiyle ilgili fikirlerimi ifade edebilme fırsatı 
verdiğiniz için teşekkür eder bu duygu ve düşüncelerle çalışmalarını 
büyük bir özveriyle devam ettiren tüm basın mensuplarımızın 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, görevlerinde başarılar 
dilerim.



Konya’da farklı iş alanlarında önemli bir 
başarı yakalayan, kültürel ve sosyal 
alanlarda yaptığı faaliyetlerle de öne 

çıkan Konya’nın önemli işadamlarından Ahmet 
Baydar, aynı zamanda bir gazeteci. Bir dönem 
babasının sahibi olduğu 50 yıllık bir geçmişe sahip 
olan Anadolu’da Bugün Gazetesi’ni, babasına 
duyduğu ahde vefa nedeniyle yeniden aktif hale 
getiren Baydar, diğer iş kollarında olduğu gibi ga-
zetecilik hayatında da önemli bir başarı yakaladı. 
Gazeteyi çıkardığı günden buyana önemli haber-
lerle Konya’ya ve Türkiye’ye basın sektöründe 
katkılar sunan Baydar, gazetecilik mesleğinin zor 
olsa da onurlu bir meslek olduğuna dikkat çekiyor. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Ahmet Baydar kimdir?

1967 Yılında Konya’da doğdum. İlk, orta ve 
lise öğrenimimi Konya’da tamamladıktan sonra 
1993 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme fakülte-
sinden mezun oldum. Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Gazetecilik anabilim dalı Yönetim 
Organizasyon bilim dalında yüksek lisans yaptım. 
Aston University de Business Administration 
(İşletme) doktora programını tamamladım. Hızlı 
düşünen, idealist, yenilikçi, kendine güvenen, 
girişimci bir kişilik ve karakter yapım var. Bilgi 
ve deneyim kazanma adına İş hayatıyla ilgili pek 
çok eğitim ve seminere katılarak sürekli kendimi 
geliştirip yenileme gayreti içinde oldum. Profesyo-
nel anlamda iş hayatına 1990 yılında; Dış Ticaret, 
Gıda, Tavukçuluk ve Hammadde alım satımıyla 
başladım. 1994 yılında ilk şubesini açtığım Özel 
İdeal Öğrenci Yurtlarını, hızlı bir gelişim süreci içe-
risine sokarak bu sektörün, öncü ve lider kurumu 
haline getirdim. Şu anda faaliyet göstermekte olan 
üçü Ankara’da, on yedisi Konya’da, biri İstan-

bul’da, olmak üzere; 12 kız ve 10 erkek, toplam 
22 öğrenci yurdu sahibi ve işletmecisiyim.  Bugün 
itibariyle ABK Şirketler Grubu çatısı altında, Yurt 
İşletmeciliğinden-Temizlik malzemeleri üretimine, 
Otomotivden-Turizme, Basın Yayından-İnşaata 
kadar geniş bir yelpaze içinde değişik sektörlerde 
faaliyet gösteren, ondan fazla şirketin Yönetim Ku-
rulu Başkanlığını yürütmekteyim. Konya’da İdea 
Kültür sanat merkezini faaliyete geçirerek kül-
tür-sanat ve sanatçıya destek konusunda bir ilke 
imza attım. Konya Sporumuzun, uzun yıllar 13,5 
yıl süreyle Ziraat Türkiye Kupası ile Süper Kupayı 
da kazandığı yıllarda Konyaspor Başkan Yardımcı-
lığı ve Basın Sözcülüğü görevini yürüttüm. Halen 
kendi klasmanında birçok başarı kazanan İdeal 
Gençlik Spor ve Öğrenci Kulübünün Başkanlığını 
ve bir STK meslek örgütü olan Tüm Yurt İşveren-
leri Sendikasının (TÜYİSEN) Genel Başkanıyım 
aynı zamanda EBEN-TR’ da (Avrupa İş Ahlakı 
Örgütü) Yönetim Kurulu Üyeliğim devam etmek-
tedir. Evli ve üç çocuk babasıyım.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Konya basınında etkili bir biçimde yayın haya-

tını sürdüren Anadolu’da Bugün Gazetesi, 50 yıllık 
bir isim geçmişine sahiptir. Rahmetli Babam Cavit 
Baydar; 198-1982 yıllarında Anadolu’da Bugün 
Gazetesi’nin imtiyaz sahibiydi. Ben ahde-vefa duy-
gusuyla; rahmetli babamın yarım kalan gazetecilik 
arzusunu kaldığı yerden devam ettirmek ve ata 
mirasını canlandırmak düşüncesini, yayıncılığa 
olan tutkumla birleştirerek, Anadolu’da Bugün 
Gazetesi’nin yeniden yayın hayatına başlamasını 
sağladım. Böylece; Objektif, İlkeli, Tarafsız ve 
Kamu Yararını Gözeten yayın ilkelerini benimse-
miş Anadolu’da Bugün Gazetesi’ni, Konya Basın 
Ailesine kazandırmış oldum.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Dünya, ülke ve bölge gündemine ait gelişme-
leri kamuoyuna aktararak toplumun haber alma 
ve bilgilendirme ihtiyacını karşılayan gazete-
cilik mesleği; sorumluluk, fedakârlık ve vicdan 
gerektiren, zor fakat onurlu mesleklerden birisidir. 
Demokrasinin olmazsa olmazlarından biri olan 
basın; düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğü-
nün en etkili aracıdır. Kamuoyunu bilgilendirmek 
adına doğru, tarafsız ve objektif haber verme, 
özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri 
de dikkate alarak bu işi zor şartlar altında, mesai 
mevhumu da gözetmeden yapan meslektaşları-
mız, vatandaşın doğru, eksiksiz ve zamanında bilgi 
almalarını sağlayarak, kamuoyunun bilgilendiril-
mesi açısından milletin gözü kulağı olmaktadırlar.

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

Demokrasilerde dördüncü güç olarak kabul 
edilen basın ve medya sektöründe gazetenin 
kuruluşundan haberlerin toplanmasına, sayfaların 
hazırlanmasından basılıp dağıtılmasına kadar 
olan süreçte görev yapan insanlar arasında bir iş 
bölümü ve görev dağılımı vardır. Ben bu görev 
dağılımında genelde; karar verme merci olarak 
gazetenin kuruluş, yayın ve dağıtımıyla ilgili 
süreçlerinde görev aldım. Halen sekiz yıldır yayın 
hayatında olan Anadolu’da Bugün gazetesiyle bir-
likte yıllardan beri yerel süreli yayın olarak basımı 
ve dağıtımı yapılan pek çok derginin de imtiyaz 
sahibi olarak bu camianın içinde bulunuyorum.  

 
Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
En başta ifade etmeliyim ki gazetecilik benim 

için vazgeçilmez bir tutkudur. Sevilmeden hatta 
hobi derecesinde ilgi duyulmadan yapılması zor ya 
da daha doğru bir ifadeyle imkânsız olan meslektir 
gazetecilik. Bu meslek, başka hiçbir meslekte 
olmayacak şekilde insanın, dünyayı ve çevresini 
algılamasını bir refleks haline getirmesini sağlıyor. 
Gazeteciliğin yönetenler ile yönetilenler arasında 
köprü görevi yapan en önemli unsurlardan biri 
olduğu düşünülecek olursa gazetecilik benim için 
bir adanmışlık mesleğidir diyebilirim.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki Konya 
gündemini yerel basın belirleyemiyorsa, yapılan 
gazeteciliğin etkililiğinin sorgulanması gerekir. 
Yerel Basının hepimizce bilinen en büyük sorunu 
ekonomiktir. Televizyon ve internet yayıncılığı 
yerel basının tiraj kaybına neden olarak gelirlerini 
düşürmüştür. Günümüzde ise tüm toplumu ve 
bölgemizi etkisi altına alan pandemi süreci eko-
nominin çarklarını iyiden iyiye yavaşlatınca yerel 
basının gelir kaynakları neredeyse bitme noktası-
na gelmiştir. Bu durum yayıncı kuruluşları ayakta 
kalabilmek için haklı olarak bazı tedbirler almak 
durumunda bırakmış, dolayısıyla yerel basın ku-

‘GAZETECILIK ZOR AMA 
ONURLU BIR MESLEK’

Gazetecilik üzerine önemli açıklamalarda bulunan Anadolu’da Bugün Gazetesi İmtiyaz Sahibi 
Ahmet Baydar, “Toplumun haber alma ve bilgilendirme ihtiyacını karşılayan gazetecilik mesleği; 

sorumluluk, fedakârlık ve vicdan gerektiren, zor fakat onurlu mesleklerden birisidir” dedi
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ruluşlarında yetişmiş eleman kaybı, gazete içeriğinin zayıflaması hatta 
yayın durdurma gibi istenmeyen durumların ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. “Güçlü toplum, güçlü basınla mümkündür.” sözünün ger-
çeğe dönüşebilmesi için gerekenler yapılmalıdır. Herkes basının kendi 
sesini duyurmasını isterken, yerel basının sesinin yeterince gür ve 
etkili çıkmasının ihtiyaç duyduğu ekonomik desteğin verilmesine bağlı 
olduğu da bilinmesi gerekir. 

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

Şöyle bir laf vardır: “Gazeteci olunmaz, doğulur!” Bu söz belli 
ölçülerde doğrudur. Gazeteciyim diyenlerin öncelikle bu mesleği 
sevmesi, özverili bir yapıya sahip olması gerekir. Çünkü gerçekten 
zor meslektir. Ülkemizde pek çok üniversitenin İletişim fakültelerinde 
gazetecilik bölümleri bulunmaktadır. Bana göre gazetecilik bölümünü 
öncelikle insan ilişkileri güçlü, okumayı ve araştırmayı seven, sorgu-
layan, ülkemiz ile ilgili tüm gelişmeleri takip eden, merak duygusunu 
kaybetmemiş kişilerin okuması yerinde bir karar olur.  Tabii ki bu 
bölümlerde verilen teorik bilgilerin gazete ve medya kuruluşlarında 
yapılacak pratik uygulamalarla yoğrulması da gerekir.

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 bir gazetecinin, bir yazarın etik değerler açısından olsun 
milli ve manevi değerler açısından olsun toplumu ve bireyleri doğru 
yönlendirme gibi bir görevinin olduğuna inanıyorum. Üslubu saygılı, 
haberleri tarafsız, yorumları düşündürücü, analizleri yararlı, sövgüler 
dizisi olmayan, fikir açılımı sunan yazılar herkes tarafından zevkle 
okunur. Kaldı ki, tüm yazıların siyasi ve ekonomik konulara değinmesi 
de gerekmiyor. Değişik sosyal, kültürel, sanat ve spor yorumları insan-
larca ilgiyle okunur ve takip edilir. Bizim de yerel basında olsun, ulusal 
basında olsun zevkle takip edip okumaktan keyif aldığımız, fikirlerin-
den yararlandığımız değerli yazar ve gazeteci meslektaşlarımız vardır.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Gazeteci olmanın en büyük avantajı network edinmektir. Çalış-
tıkları şehirde gazeteci oldukları için her sektörden insanla tanışarak 
çevreleri genişleyecektir. Gazeteciliğin başka bir avantajı ise işini 
doğru yapan, yalan habere bulaşmayan kişilerin, toplumda gerçekten 
saygı duyulan insan olmanın kapısını aralamasıdır.

En başta ajanslardan alınan, sosyal medyadan toplanan tıpkısının 
aynısı haberlerle gazetecilik yapılmayacağını bilmeleri gerekir. Yapar-
larsa okunmazlar. Kendi yazan kendi okuyan bir konuma düşerler ki 
kimse onlara ve yazdıklarınıza itibar etmez. İyi gazeteciliğin en kısa 
tarifi: doğru zamanda, doğru kişiye, doğru soruyu sormaktır. Her za-
man ceplerinde kendi alanlarıyla ilgili kişilere soracak soruları olmalı.  
En iyi gazeteci, en fazla haber kaynağına sahip gazetecidir. Doğal 
olarak kendi alanlarıyla ilgili her haberi okumaları, her yeni gelişmeyi 
takip etmeleri gerekir.  İyi gazeteci diye tanınmaları haber verilen biri 
olmalarını sağlar. Bana tutkuyla bağlı olduğum ve severek yapmakta 
olduğum gazetecilik mesleğiyle ilgili fikirlerimi ifade edebilme fırsatı 
verdiğiniz için teşekkür eder bu duygu ve düşüncelerle çalışmalarını 
büyük bir özveriyle devam ettiren tüm basın mensuplarımızın 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, görevlerinde başarılar 
dilerim.



Basın Yayın’dan mezun olduktan 
sonra Sabah Gazetesi’nde basın 
sektörüne giriş yapan Gazeteci 

Dr. Hilmi Bengi, tabir yerindeyse bazın 
mesleğinin her alanında toz yutan bir 
gazetesi olarak dikkatleri üzerinde topladı. 
Matbaada mürekkep koklayan, muhabir-
lik yapan, çeşitli sayfaların editörlüğünü 
üstlenen Bengi, aldığı akademik bilgileri 
sahada edindiği tecrübelerle birleştirerek, 
işinde en iyi olmayı hedefledi. Hedefleri 
doğrultusunda ilerleyen birçok önemli 
kademelerde görevler alan Bengi, Anado-
lu Ajansı’nda Genel Müdür Yardımcılığı 
ve Yönetim Kurulu Danışmanlığı görev-
lerinde bulundu. Bengi daha sonra 8 yıl 
boyunca Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu 
Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevi-
ni yürüttü. 8 yılın ardından emekli olan 
Bengi, 2012’den beri TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesinde Rektör Danış-
manı olarak görevini sürdürüyor. Gazete-
cilik hayatında önemli bir tecrübeye, bilgi 
ve birikime sahip olan Bengi, internet ve 
sosyal medyayla birlikte gazeteciliğin bü-
yük bir değişim yaşadığına vurgu yaptı. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? Hilmi Bengi kimdir?

Karaman’ın Bayır köyünde dünyaya 
gelmişim. Ama babamın memuriyeti dola-
yısıyla doğduğum yerde yaşamadım. Kara-
man benim için tatillerde ziyaret ettiğim 
bir sıla olarak kaldı. İlkokulu, ortaokulu, 
liseyi farklı yerlerde okudum. Son sınıfı-
nı okuduğum Konya Karatay Lisesi’nden 
mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın 

Yüksek Okulunu bitirdim. Aynı üniver-
sitenin Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünde 
yüksek lisans, Hacettepe Üniversitesi 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitü-
sünde doktora yaptım. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Basın Yayın’dan mezun olduktan 
sonra merhum babamın delaletiyle İstan-
bul’da Sabah Gazetesi’nde işe başladım. 
Gazete o sırada tipo basılıyordu. İlk bir 
hafta intertipte dizilen haber ve yazıların 

tashihini yaptım. Matbaadan başladım 
yani. Mürekkebi kokladım. Sonra muha-
birlik yaptım. Aynı zamanda gazetenin 
kültür sanat sayfasının sorumluluğu da 
bana verilmişti. Bu arada gazete ofsete 
geçti. Kısa süre de olsa ofset tecrübe-
si yaşadım. Pikaj ve montajı öğrendim. 
Öğrendim, çünkü pikaj ve montajcılar bir 
gün işe gelmediler, tüm yazı işleri kadrosu 
seferber olduk, gazeteyi baskıya yetiştir-
meye çalıştık. Askerlik sebebiyle işe ara 
verdim. Yedek subaylığımı Ankara’da 
yaptığım sırada öğrenci iken stajımı yap-
tığım, o zamanlar Tercüman Gazetesi’nin 
bünyesinde olan Akajans’a uğrardım. 
Askerlik sonrasında İstanbul’a dönmeyi 
planlarken Akajans’ın Yazı İşleri Müdürü 
Şefik Kahramankaptan çağırdı. Beni Genel 
Müdür Yaşar Güngör’e yönlendirdi. Yaşar 
Bey de o zamana kadar Mehmet Ali Kışlalı 
tarafından çıkarılan Yankı Dergisi’nin ar-
tık Tercüman bünyesinde yayımlanacağını 
belirterek benimle çalışmak istediklerini 
söyledi. İstanbul planım değişti. Üç yıl 
Yankı’da çalıştım. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik öyle bir meslektir ki elini 
verirsen kolunu kurtaramazsın. Sıkıntıla-
rına, zorluklarına rağmen seni cezbeder. 
Yeri gelir Devlet-i âli”nin ziyafet sofra-
sında bulunursun, yeri gelir simit ve çaya 
talim edersin. Ama mürekkep kokusunu 
bir kere aldın mı kolay kolay kopamazsın. 

Gazetecilik anlamında ne tür 

çalışmalar yaptınız? Hangi kurum ve 
kademelerde görevlerde 

bulundunuz?

Demin söylediğim gibi musahhihlikten 
yani düzeltmenlikten başladım, muhabir-
lik yaptım. Yankı Dergisi’nde kısa süre de 
olsa yazı işleri müdürlüğü görevim oldu. 
O sırada Osmanlı Arşivlerinin sınavını ka-
zanmıştım. İstanbul’da uzman yardımcısı 
olarak göreve başlayacakken Tercüman 
gazetesinin o zamanki Genel Yayın Yönet-
meni Taha Akyol Bey’in davetiyle Ter-
cüman’da kaldım. Taha Bey’le Yankı’da 
tanışmıştık. Tercüman Ankara bürosunda 
bir süre muhabirlik daha sonra istihba-
rat şef yardımcılığı yaptım. Yavuz Donat 
Bey’in ayrılmasından sonra da Ankara 
Temsilciliği görevinde bulundum. Ancak 
Kemal Ilıcak Bey’in vefatından sonra zaten 
sıkıntıda olan Tercüman. artık ayakta 
duramaz hale gelmişti. O sırada sahip de-
ğiştiren Günaydın, yeni bir anlayışla yayın 
hayatına başlamıştı. Başında eski Tercü-
mancılar Behiç Kılıç ve Şakir Süter vardı. 
Ankara’da da Tayyar Şafak. Hiçbiri hayat-
ta değiller şimdi. Allah rahmet eylesin. 
Ankara Bürosunda haber müdürü olarak 
çalışacaktım. Ama daha yirminci günde 
o sıralar Başbakanlık Basın Müşaviri olan 
Mehmet Bican telefon etti. Anadolu Ajansı 
Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştım. 
Günaydın’da kadro işlemlerimin yapılma-
sını beklerken kendimi Anadolu Ajansında 
buldum. Bir süre Genel Müdür Yardım-
cısı ve Yönetim Kurulu Danışmanı olarak 
görev yaptıktan sonra 2003 yılında ajansın 
Yönetim Kuruluna seçildim. Yaklaşık sekiz 
buçuk yıl Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdür olarak görev yaptım. 2011 
yılında emekliliğimi talep ederek ayrıldım. 
2012’den beri TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesinde Rektör Danışmanı olarak 
görev yapıyorum. Bu sırada bir ara İstiklal 
Gazetesi’nde köşe yazıları yazdım ama iki 
işi bir arada yürütemeyince ara vermek 
durumunda kaldım. 

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Gazetecilik benim için bir tutku olduğu 

‘GAZETECILIK 
EVRIM DEĞIŞTIRDI’

İnternet ve sosyal medya birlikte gazeteciliğin önemli 
bir evrim geçirdiğine vurgu yapan Dr. Hilmi Bengi, “Kağıt 

gazetecilikten internet gazeteciliğine geçiş var” dedi 
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kadar bir mektep aynı zamanda. Hayat 
mektebi. Okulda öğrendiklerinizden belki 
daha fazlasını bilfiil mesleği icra ederek 
öğreniyorsunuz. Zamanı doğru kullanma-
yı öğreniyorsunuz. Zira habercilikte hep 
bir yarış halindesiniz. Haberi ilk geçen 
olma telaşı... O yüzden üstlendiğiniz işi 
zamanında bitirme sorumluluğunu bilfiil 
gazetecilik yaparken öğreniyorsunuz. 
Haber atlattığınız zaman duyduğunuz haz 
bambaşkadır. Bütün yorgunluğunuzun 
yerini büyük rahatlık, bir keyif alır. Haber 
atladığınızda ise onun verdiği ıstırap ve 
pişmanlık da asla tarif edilemez. Gazete-
cilik ayrıca size sorumluluğu da öğretir. 
Yazdığınız, imzanızı attığınız her habe-
rin sorumluluğu size aittir. Bu sorumluk 
sadece kişisel de değildir. Toplumsal bir 
sorumluluğu da vardır işin. O yüzden ha-
berin doğru olması gerekir. Haberi yayına 
göndermeden önce mutlaka kontrollerini 
yapmış olmalısınız. Bir kaynaktan değil, 
yeri geldiğinde birkaç kaynaktan doğrulat-
manız gerekebilir. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri 
nasıl tarif edersiniz?

İnternet hayatımıza girdiğinden beri 
her alanda olduğu gibi gazetecilik sektö-
ründe de köklü değişimler yaşandı. Sosyal 
medya denen bir alan girdi dünyamıza. 
Kağıt gazetecilikten internet gazeteciliği-
ne geçiş var. Özellikle gençler, gelişmeleri 
sosyal medyadan, internetten takip ediyor. 
Kağıt gazete orta yaşın üzerindeki insanla-
ra hitap ediyor. O da alışkanlıktan. Ancak 
son bir yılda yaşadığımız küresel salgın 
yüzünden o kesim de internete yöneldi. 
Gazetecilikteki bu dönüşümün sosyal se-
bepleri kadar ekonomik sebepleri de var. 
Kağıt fiyatları çok pahalı. Bazı gazeteler 

sayfa sayılarını azalttılar, ebatlarını dü-
şürdüler, ekleri kaldırdılar. Özellikle yerel 
gazetelerin sorunları çok daha fazla. On yıl 
önce iki bin beş yüz dolayında gazeteden 
söz ediyorduk, şimdi yarı yarıya azalma 
var. Bin yüz dolayında gazete var şimdi. 
Haliyle tirajlar da düştü. Bugün neredeyse 
gazetelerin toplam tirajlarına yakın bir 
tiraja çok değil on yıl kadar önce sadece 
bir gazete ulaşabiliyordu. 

Eksikliklerden söz ettiniz. Ara kade-
meler kalktığı için muhabir haberi nasıl 
yazdı ise sayfaya öyle giriyor. Bir kontrol 
yok, baskı öncesi musahhih denetimi yok. 
O sebeple anlı şanlı gazetelerin, bırakınız 
haber metinlerini, manşetlerinde bile çok 
sık yazım hatalarına rastlıyoruz. Kullan-
dığımız haber yazım platformları hatalı 
kelimelerin altını kırmızı ile çizerek Türk 
Dil Kurumunun belirlediği kurallar çerçe-
vesinde uyarılar yapmasına rağmen oluyor 
bu hatalar. Biraz tecrübe eksikliği var gibi 
geliyor bana. Maliyet artışları sebebiyle 
yetişmiş gazeteciler yerine çoğu kez staj-
yerler tercih ediliyor. 

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

Tabii siz ağırlıklı olarak Konya’ya hitap 
eden bir gazetesiniz. O sebeple bu soruyu 
siz benden daha iyi cevaplandırırsınız.  
Ama genel olarak tüm ülkeyi ilgilendiren 
bir haberi ilk veren sizseniz bu sizi mutlu 
eder. Eğer bu haber ülkemiz açısından da 
iftihar edilecek bir haberse biraz enâniyet 
galebe çalar, siz de bu gururdan kendinize 
bir pay çıkarırsınız. 

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. Özel gazetede çalışsa bile ga-
zeteci bir kamusal hizmet yapıyor. Toplu-
mu doğru bilgilendirme yükümlülüğü var. 
Lise son sınıfı Konya’da okuduğum için 
o zamanın gazeteleri Yeni Konya ve Yeni 
Meram’ı takip ederdim. Gazetecilik hevesi 
ile bu sıradan bir okuyucunun ötesine 
de geçerdi. Sonra yeni gazeteler çıktı, 
Konya Postası, Yarın, Merhaba, ilk aklıma 
gelenler. Yenigün de kervana katılanlar-
dan. Her dönemde Konya basını, adı ne 
olursa olsun, toplumsal sorumluluğunun 
bilincinde olmuştur. Bu sorumluluk bilinci 
Konya basınına Milli Mücadeleden tevarüs 
etmiştir. Öğüt’ten, Babalık’tan mirastır. 

Sektöre yeni girecek olan genç 
beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Kendimi tavsiye verme mevkiinde 
görmüyorum. Ama sorduğunuz için söyle-
yeyim; gazeteci, yaptığı işin toplumsal so-
rumluluk gerektiren bir iş olduğu bilinciy-
le hareket etmeli. İşini ciddiyetle yapmalı. 
Çok okumalı. Her alandan okumalar yap-
malı. Aktülaliteyi iyi takip etmeli. Bunlar 
da yetmiyor artık. Çağın bir gereği haline 
geldiği için teknolojiyi de iyi takip etmek 
gerekiyor. Günümüzün gazetecilerinin 
kendilerini aynı zamanda bir bilgisayarcı, 
bir mühendis, bir yazılımcı, bir teknisyen 
gibi de yetiştirmeleri gerekiyor. Tabii en 
başta bu iş bir heves işi. İşinizi severek 
yaparsanız muvaffak olmamanız için 
hiçbir sebep yok. Genç meslektaşlarımıza 
başarılar dilerim. 



Basın Yayın’dan mezun olduktan 
sonra Sabah Gazetesi’nde basın 
sektörüne giriş yapan Gazeteci 

Dr. Hilmi Bengi, tabir yerindeyse bazın 
mesleğinin her alanında toz yutan bir 
gazetesi olarak dikkatleri üzerinde topladı. 
Matbaada mürekkep koklayan, muhabir-
lik yapan, çeşitli sayfaların editörlüğünü 
üstlenen Bengi, aldığı akademik bilgileri 
sahada edindiği tecrübelerle birleştirerek, 
işinde en iyi olmayı hedefledi. Hedefleri 
doğrultusunda ilerleyen birçok önemli 
kademelerde görevler alan Bengi, Anado-
lu Ajansı’nda Genel Müdür Yardımcılığı 
ve Yönetim Kurulu Danışmanlığı görev-
lerinde bulundu. Bengi daha sonra 8 yıl 
boyunca Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu 
Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevi-
ni yürüttü. 8 yılın ardından emekli olan 
Bengi, 2012’den beri TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesinde Rektör Danış-
manı olarak görevini sürdürüyor. Gazete-
cilik hayatında önemli bir tecrübeye, bilgi 
ve birikime sahip olan Bengi, internet ve 
sosyal medyayla birlikte gazeteciliğin bü-
yük bir değişim yaşadığına vurgu yaptı. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? Hilmi Bengi kimdir?

Karaman’ın Bayır köyünde dünyaya 
gelmişim. Ama babamın memuriyeti dola-
yısıyla doğduğum yerde yaşamadım. Kara-
man benim için tatillerde ziyaret ettiğim 
bir sıla olarak kaldı. İlkokulu, ortaokulu, 
liseyi farklı yerlerde okudum. Son sınıfı-
nı okuduğum Konya Karatay Lisesi’nden 
mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın 

Yüksek Okulunu bitirdim. Aynı üniver-
sitenin Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünde 
yüksek lisans, Hacettepe Üniversitesi 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitü-
sünde doktora yaptım. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Basın Yayın’dan mezun olduktan 
sonra merhum babamın delaletiyle İstan-
bul’da Sabah Gazetesi’nde işe başladım. 
Gazete o sırada tipo basılıyordu. İlk bir 
hafta intertipte dizilen haber ve yazıların 

tashihini yaptım. Matbaadan başladım 
yani. Mürekkebi kokladım. Sonra muha-
birlik yaptım. Aynı zamanda gazetenin 
kültür sanat sayfasının sorumluluğu da 
bana verilmişti. Bu arada gazete ofsete 
geçti. Kısa süre de olsa ofset tecrübe-
si yaşadım. Pikaj ve montajı öğrendim. 
Öğrendim, çünkü pikaj ve montajcılar bir 
gün işe gelmediler, tüm yazı işleri kadrosu 
seferber olduk, gazeteyi baskıya yetiştir-
meye çalıştık. Askerlik sebebiyle işe ara 
verdim. Yedek subaylığımı Ankara’da 
yaptığım sırada öğrenci iken stajımı yap-
tığım, o zamanlar Tercüman Gazetesi’nin 
bünyesinde olan Akajans’a uğrardım. 
Askerlik sonrasında İstanbul’a dönmeyi 
planlarken Akajans’ın Yazı İşleri Müdürü 
Şefik Kahramankaptan çağırdı. Beni Genel 
Müdür Yaşar Güngör’e yönlendirdi. Yaşar 
Bey de o zamana kadar Mehmet Ali Kışlalı 
tarafından çıkarılan Yankı Dergisi’nin ar-
tık Tercüman bünyesinde yayımlanacağını 
belirterek benimle çalışmak istediklerini 
söyledi. İstanbul planım değişti. Üç yıl 
Yankı’da çalıştım. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik öyle bir meslektir ki elini 
verirsen kolunu kurtaramazsın. Sıkıntıla-
rına, zorluklarına rağmen seni cezbeder. 
Yeri gelir Devlet-i âli”nin ziyafet sofra-
sında bulunursun, yeri gelir simit ve çaya 
talim edersin. Ama mürekkep kokusunu 
bir kere aldın mı kolay kolay kopamazsın. 

Gazetecilik anlamında ne tür 

çalışmalar yaptınız? Hangi kurum ve 
kademelerde görevlerde 

bulundunuz?

Demin söylediğim gibi musahhihlikten 
yani düzeltmenlikten başladım, muhabir-
lik yaptım. Yankı Dergisi’nde kısa süre de 
olsa yazı işleri müdürlüğü görevim oldu. 
O sırada Osmanlı Arşivlerinin sınavını ka-
zanmıştım. İstanbul’da uzman yardımcısı 
olarak göreve başlayacakken Tercüman 
gazetesinin o zamanki Genel Yayın Yönet-
meni Taha Akyol Bey’in davetiyle Ter-
cüman’da kaldım. Taha Bey’le Yankı’da 
tanışmıştık. Tercüman Ankara bürosunda 
bir süre muhabirlik daha sonra istihba-
rat şef yardımcılığı yaptım. Yavuz Donat 
Bey’in ayrılmasından sonra da Ankara 
Temsilciliği görevinde bulundum. Ancak 
Kemal Ilıcak Bey’in vefatından sonra zaten 
sıkıntıda olan Tercüman. artık ayakta 
duramaz hale gelmişti. O sırada sahip de-
ğiştiren Günaydın, yeni bir anlayışla yayın 
hayatına başlamıştı. Başında eski Tercü-
mancılar Behiç Kılıç ve Şakir Süter vardı. 
Ankara’da da Tayyar Şafak. Hiçbiri hayat-
ta değiller şimdi. Allah rahmet eylesin. 
Ankara Bürosunda haber müdürü olarak 
çalışacaktım. Ama daha yirminci günde 
o sıralar Başbakanlık Basın Müşaviri olan 
Mehmet Bican telefon etti. Anadolu Ajansı 
Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştım. 
Günaydın’da kadro işlemlerimin yapılma-
sını beklerken kendimi Anadolu Ajansında 
buldum. Bir süre Genel Müdür Yardım-
cısı ve Yönetim Kurulu Danışmanı olarak 
görev yaptıktan sonra 2003 yılında ajansın 
Yönetim Kuruluna seçildim. Yaklaşık sekiz 
buçuk yıl Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdür olarak görev yaptım. 2011 
yılında emekliliğimi talep ederek ayrıldım. 
2012’den beri TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesinde Rektör Danışmanı olarak 
görev yapıyorum. Bu sırada bir ara İstiklal 
Gazetesi’nde köşe yazıları yazdım ama iki 
işi bir arada yürütemeyince ara vermek 
durumunda kaldım. 

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Gazetecilik benim için bir tutku olduğu 

‘GAZETECILIK 
EVRIM DEĞIŞTIRDI’

İnternet ve sosyal medya birlikte gazeteciliğin önemli 
bir evrim geçirdiğine vurgu yapan Dr. Hilmi Bengi, “Kağıt 
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29

kadar bir mektep aynı zamanda. Hayat 
mektebi. Okulda öğrendiklerinizden belki 
daha fazlasını bilfiil mesleği icra ederek 
öğreniyorsunuz. Zamanı doğru kullanma-
yı öğreniyorsunuz. Zira habercilikte hep 
bir yarış halindesiniz. Haberi ilk geçen 
olma telaşı... O yüzden üstlendiğiniz işi 
zamanında bitirme sorumluluğunu bilfiil 
gazetecilik yaparken öğreniyorsunuz. 
Haber atlattığınız zaman duyduğunuz haz 
bambaşkadır. Bütün yorgunluğunuzun 
yerini büyük rahatlık, bir keyif alır. Haber 
atladığınızda ise onun verdiği ıstırap ve 
pişmanlık da asla tarif edilemez. Gazete-
cilik ayrıca size sorumluluğu da öğretir. 
Yazdığınız, imzanızı attığınız her habe-
rin sorumluluğu size aittir. Bu sorumluk 
sadece kişisel de değildir. Toplumsal bir 
sorumluluğu da vardır işin. O yüzden ha-
berin doğru olması gerekir. Haberi yayına 
göndermeden önce mutlaka kontrollerini 
yapmış olmalısınız. Bir kaynaktan değil, 
yeri geldiğinde birkaç kaynaktan doğrulat-
manız gerekebilir. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri 
nasıl tarif edersiniz?

İnternet hayatımıza girdiğinden beri 
her alanda olduğu gibi gazetecilik sektö-
ründe de köklü değişimler yaşandı. Sosyal 
medya denen bir alan girdi dünyamıza. 
Kağıt gazetecilikten internet gazeteciliği-
ne geçiş var. Özellikle gençler, gelişmeleri 
sosyal medyadan, internetten takip ediyor. 
Kağıt gazete orta yaşın üzerindeki insanla-
ra hitap ediyor. O da alışkanlıktan. Ancak 
son bir yılda yaşadığımız küresel salgın 
yüzünden o kesim de internete yöneldi. 
Gazetecilikteki bu dönüşümün sosyal se-
bepleri kadar ekonomik sebepleri de var. 
Kağıt fiyatları çok pahalı. Bazı gazeteler 

sayfa sayılarını azalttılar, ebatlarını dü-
şürdüler, ekleri kaldırdılar. Özellikle yerel 
gazetelerin sorunları çok daha fazla. On yıl 
önce iki bin beş yüz dolayında gazeteden 
söz ediyorduk, şimdi yarı yarıya azalma 
var. Bin yüz dolayında gazete var şimdi. 
Haliyle tirajlar da düştü. Bugün neredeyse 
gazetelerin toplam tirajlarına yakın bir 
tiraja çok değil on yıl kadar önce sadece 
bir gazete ulaşabiliyordu. 

Eksikliklerden söz ettiniz. Ara kade-
meler kalktığı için muhabir haberi nasıl 
yazdı ise sayfaya öyle giriyor. Bir kontrol 
yok, baskı öncesi musahhih denetimi yok. 
O sebeple anlı şanlı gazetelerin, bırakınız 
haber metinlerini, manşetlerinde bile çok 
sık yazım hatalarına rastlıyoruz. Kullan-
dığımız haber yazım platformları hatalı 
kelimelerin altını kırmızı ile çizerek Türk 
Dil Kurumunun belirlediği kurallar çerçe-
vesinde uyarılar yapmasına rağmen oluyor 
bu hatalar. Biraz tecrübe eksikliği var gibi 
geliyor bana. Maliyet artışları sebebiyle 
yetişmiş gazeteciler yerine çoğu kez staj-
yerler tercih ediliyor. 

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

Tabii siz ağırlıklı olarak Konya’ya hitap 
eden bir gazetesiniz. O sebeple bu soruyu 
siz benden daha iyi cevaplandırırsınız.  
Ama genel olarak tüm ülkeyi ilgilendiren 
bir haberi ilk veren sizseniz bu sizi mutlu 
eder. Eğer bu haber ülkemiz açısından da 
iftihar edilecek bir haberse biraz enâniyet 
galebe çalar, siz de bu gururdan kendinize 
bir pay çıkarırsınız. 

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. Özel gazetede çalışsa bile ga-
zeteci bir kamusal hizmet yapıyor. Toplu-
mu doğru bilgilendirme yükümlülüğü var. 
Lise son sınıfı Konya’da okuduğum için 
o zamanın gazeteleri Yeni Konya ve Yeni 
Meram’ı takip ederdim. Gazetecilik hevesi 
ile bu sıradan bir okuyucunun ötesine 
de geçerdi. Sonra yeni gazeteler çıktı, 
Konya Postası, Yarın, Merhaba, ilk aklıma 
gelenler. Yenigün de kervana katılanlar-
dan. Her dönemde Konya basını, adı ne 
olursa olsun, toplumsal sorumluluğunun 
bilincinde olmuştur. Bu sorumluluk bilinci 
Konya basınına Milli Mücadeleden tevarüs 
etmiştir. Öğüt’ten, Babalık’tan mirastır. 

Sektöre yeni girecek olan genç 
beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Kendimi tavsiye verme mevkiinde 
görmüyorum. Ama sorduğunuz için söyle-
yeyim; gazeteci, yaptığı işin toplumsal so-
rumluluk gerektiren bir iş olduğu bilinciy-
le hareket etmeli. İşini ciddiyetle yapmalı. 
Çok okumalı. Her alandan okumalar yap-
malı. Aktülaliteyi iyi takip etmeli. Bunlar 
da yetmiyor artık. Çağın bir gereği haline 
geldiği için teknolojiyi de iyi takip etmek 
gerekiyor. Günümüzün gazetecilerinin 
kendilerini aynı zamanda bir bilgisayarcı, 
bir mühendis, bir yazılımcı, bir teknisyen 
gibi de yetiştirmeleri gerekiyor. Tabii en 
başta bu iş bir heves işi. İşinizi severek 
yaparsanız muvaffak olmamanız için 
hiçbir sebep yok. Genç meslektaşlarımıza 
başarılar dilerim. 



1975’lerde gazetecilik mesleğine başlayan 
halen Karaman’da çıkardığı bir gazete ile sektör-
deki yerini koruyan Hüseyin Oğuz ile mesleğe 
dair güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Hüseyin 
Oğuz, “Gazetecilik bizim için yaşamdı,hayattı.
Yani her şeydi. Biz bu mesleği çok sevdik ve 
onun için de 1975 yılında  Yeni Konya gazetesi-
nin kapısından attığım adım hala devam ediyor” 
dedi.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Hüseyin Oğuz- Konya doğup 19 Mayıs 

İlkokulu, Karma Orta Okulu ve Konya Ticaret 
Lisesi’nden mezun olduktan sonra,Yabanci 
Diller Yüksekokulu’nu bırakarak vatani görevimi 
tamamladım. 1974 yılında Konya İdmanyurdu 
basketbol takımında spor hayatıma başladım. 
Konya İdmanyurdu,Konya Karagücü ve Konya 
Şekerspor basketbol takımlarında oynadım .

Gazeteciliğe  1975 yılında  Yeni Konya 
gazetesinde  fahri olarak başladım.1980 de kad-
rolu olarak devam ettim. Spor muhabirliği,spor 
şefliği,spor müdürlüğünden sonra gazetenin 
kurucusu Gücüyener’lerin  basından çekilme ka-
rarından sonra  Yeni Konya gazetesini kiralama 
suretiyle imtiyaz sahipliğini yaptım. 2003 yılında 
meslekten emekli oldum.2009 yılında ise eşim 
ile birlikte Karaman’da Gazete Anadolu’yu yayın 
hayatına geçirdik ve halen gazetemiz yayınlarına 
devam etmektedir.

Karamanoğlu  Mehmetbey Gazeteciler 
Cemiyet Başkanlığı,İç Anadolu Gazeteciler 
Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ,Türkiye 
Spor Yazarları Karaman il temsilciliği görevlerini 

yürütüyorum.
Sürekli Sarı Basın kartı  ve AİPS kartı 

sahibiyim. Ayşe Oğuz ile evli olup,Oğuzhan ve 
Okyanus isimli iki erkek çocuk sahibiyim.

Gazetecilik hayatına nasıl başladınız?
Hüseyin Oğuz- Gazeteciliğe  1974 yılında 

Konya İdmanyurdu’nda basketbol oynarken, 
Yeni Konya gazetesinde basketbol maçlarını ya-
zarak başladım. Daha sonra o yıllarda girdiğimiz 
meslekten  30 yılı aşkın süredir çıkamadık ve 
içerisinde yer aldık.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Hüseyin Oğuz-Gazetecilik mesleği o yıllarda 
çok daha kaliteli ,çok daha saygındı. Yeni Konya 
gazetesinin kuruluşu olan 1949 yılından itibaren 
arşivleri elimde mevcut. Onları inceliyorum, o 
yıllarda ise gerçekten çok  çok kaliteli yayınların 
olduğuna şahit oluyorum.1950 yılından sonra o 
günkü şartlara rağmen içerik olarak dolu,dolu, 
köşe yazıları, araştırma yazıları,edebiyat ekleri ile 
gazetecilik yapılmış.

Gazetecilik  mesleğe başladığımız 1980 yılla-
rı bu gün ile kıyasladığımız zaman ,o günler çok 
daha kaliteli olduğu bir gerçek. Gazetecilik her 
gün kan kaybediyor, dolayısıyla bülten gazeteci-
liğine döndüğü için okuyucu kaybediyor, tirajlar 
komik rakamlara iniyor. 1985 yıllarda Yeni 
Konya’yı 10 bin bastığımız günleri bugünkü gibi 
hatırlıyorum. Salı günleri Süper Spor eki verirdik, 
öyle günler geldi ki ikinci baskı yaptık.Ama bir de 
bugüne  dönüp bir bakmak lazım.

“GAZETECILIK BIZIM 
IÇIN BIR YAŞAM”

Meslekte 40’ıncı yılını dolduran Hüseyin Oğuz gazetecilik 
mesleğinin onurlu bir meslek olduğunu belirtti. Oğuz, 
Gazetecilik mesleği eskiden çok daha kaliteli ,çok daha 

saygındı diyerek son yıllarda etkinliğini kaybettiğini söyledi.
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HÜSEYİN OĞuZ

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

Hüseyin Oğuz-Gazeteciliğe adım attığımda ilk merdivenlerden 
başladım diyebilirim. Spor muhabirliği,spor şefliği,spor müdürülüğü 
,genel yayın yönetmenliği, imtiyaz sahipliği.Her kademesinde görev 
yaptık diyebilirim.Bu arada  yazılarımdan derleme ve Konya’nın 
tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Delibaş Mehmed  olaylarını 
kitaplaştırarak, iki eserim oldu.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Hüseyin Oğuz- Gazetecilik bizim için yaşamdı,hayattı.Yani her şey-

di. Biz bu mesleği çok sevdik ve onun için de 1975 yılında  Yeni Konya 
gazetesinin kapısından attığım adım hala devam ediyor. Meslekten 
emekli olalı 30 yıla dayandığı şu günlerde hala bu mesleği ilk günkü 
heyecanla yapıyoruz.

Gazetecilik sektöründe günümüzde yaşanan sorunları veya 
eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Hüseyin Oğuz-Gazetecilik kan kaybetti,kaybetmeye devam ediyor. 
Gazetelerin yaşadığı ekonomik sorunların her geçen büyümesi,gazete-
ciliğin ağırlığını kaybetmesine neden oldu. Aylık olarak gazeteye para 
ödeyen bir kurum,kuruluş hakkında hangi gazete,hangi gazeteci haber 
yapabilir.Olumsuz bir haber karşılığında ödenen faturanın verdiği 
ağırlıkla hemen patron aranır ve o haberin okuyucuya duyurulma şansı 
ortadan kalkar.Nesli tükenen meslektaşlarım var,onlar koruma altına 
alınmalı.

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

Hüseyin Oğuz- Kamuoyunu aydınlatmak görevi olan gazeteci 
bilgili olmalı. Okumalı, gündemi iyi takip etmelidir.Ne var ki, kısıtlı üc-
retlerle çalışan,geçimini temin etmeye çalışan kişinin kafası nasıl rahat 
olsun, nasıl gündemi takip etsin, nasıl okuduğunu anlasın?

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

Hüseyin Oğuz-Kimsenin bilmediği bir konuyu kamuoyuyla paylaş-
mak en büyük keyiftir. Bunu bir de rakiplerinizi haber atlatarak yapar-
sanız, o gün gazetecinin en mutlu günüdür. Gazeteci mutluluğu,keyfi 
günlük olarak yaşar. Çok önemli bir haberi verirsiniz,ses getirir ancak 
ömrü ertesi gün  yeni gazete çıkancaya kadardır. 

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

Hüseyin Oğuz- Yazmak,kamuoyunu aydınlatmak çok önemlidir.
Ancak yere ayağa basan,mantıklı olarak katkı verecek olayların takipçisi 
olmak,bunları başarmak gerekir.Bunlar geçmişte çok oluyordu ne var 
ki,basının bugünkü durumunda bunun mümkün olmadığına düşünü-
yorum.

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? 

Hüseyin Oğuz-Gazetecinin ilk görevi elbette ki, toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yolu göstermektir. Ancak sayıları  bir elimizin 
sayılarını geçmeyecek kadar azalan doğru bilgilendirme yapan,cesur 
kalemleri koruma altına almak kaçınılmazdır.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Hüseyin Oğuz-Ülkemizin geleceği olarak gördüğüm gençlerimiz 
bizlerin yarınlar için umutlarıdır. Türk genci her şeyi başarır ve içinde 
bulunduğum bu olumsuz havadan bizleri kurtaracak da gençlerimizdir.



1975’lerde gazetecilik mesleğine başlayan 
halen Karaman’da çıkardığı bir gazete ile sektör-
deki yerini koruyan Hüseyin Oğuz ile mesleğe 
dair güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Hüseyin 
Oğuz, “Gazetecilik bizim için yaşamdı,hayattı.
Yani her şeydi. Biz bu mesleği çok sevdik ve 
onun için de 1975 yılında  Yeni Konya gazetesi-
nin kapısından attığım adım hala devam ediyor” 
dedi.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Hüseyin Oğuz- Konya doğup 19 Mayıs 

İlkokulu, Karma Orta Okulu ve Konya Ticaret 
Lisesi’nden mezun olduktan sonra,Yabanci 
Diller Yüksekokulu’nu bırakarak vatani görevimi 
tamamladım. 1974 yılında Konya İdmanyurdu 
basketbol takımında spor hayatıma başladım. 
Konya İdmanyurdu,Konya Karagücü ve Konya 
Şekerspor basketbol takımlarında oynadım .

Gazeteciliğe  1975 yılında  Yeni Konya 
gazetesinde  fahri olarak başladım.1980 de kad-
rolu olarak devam ettim. Spor muhabirliği,spor 
şefliği,spor müdürlüğünden sonra gazetenin 
kurucusu Gücüyener’lerin  basından çekilme ka-
rarından sonra  Yeni Konya gazetesini kiralama 
suretiyle imtiyaz sahipliğini yaptım. 2003 yılında 
meslekten emekli oldum.2009 yılında ise eşim 
ile birlikte Karaman’da Gazete Anadolu’yu yayın 
hayatına geçirdik ve halen gazetemiz yayınlarına 
devam etmektedir.

Karamanoğlu  Mehmetbey Gazeteciler 
Cemiyet Başkanlığı,İç Anadolu Gazeteciler 
Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ,Türkiye 
Spor Yazarları Karaman il temsilciliği görevlerini 

yürütüyorum.
Sürekli Sarı Basın kartı  ve AİPS kartı 

sahibiyim. Ayşe Oğuz ile evli olup,Oğuzhan ve 
Okyanus isimli iki erkek çocuk sahibiyim.

Gazetecilik hayatına nasıl başladınız?
Hüseyin Oğuz- Gazeteciliğe  1974 yılında 

Konya İdmanyurdu’nda basketbol oynarken, 
Yeni Konya gazetesinde basketbol maçlarını ya-
zarak başladım. Daha sonra o yıllarda girdiğimiz 
meslekten  30 yılı aşkın süredir çıkamadık ve 
içerisinde yer aldık.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Hüseyin Oğuz-Gazetecilik mesleği o yıllarda 
çok daha kaliteli ,çok daha saygındı. Yeni Konya 
gazetesinin kuruluşu olan 1949 yılından itibaren 
arşivleri elimde mevcut. Onları inceliyorum, o 
yıllarda ise gerçekten çok  çok kaliteli yayınların 
olduğuna şahit oluyorum.1950 yılından sonra o 
günkü şartlara rağmen içerik olarak dolu,dolu, 
köşe yazıları, araştırma yazıları,edebiyat ekleri ile 
gazetecilik yapılmış.

Gazetecilik  mesleğe başladığımız 1980 yılla-
rı bu gün ile kıyasladığımız zaman ,o günler çok 
daha kaliteli olduğu bir gerçek. Gazetecilik her 
gün kan kaybediyor, dolayısıyla bülten gazeteci-
liğine döndüğü için okuyucu kaybediyor, tirajlar 
komik rakamlara iniyor. 1985 yıllarda Yeni 
Konya’yı 10 bin bastığımız günleri bugünkü gibi 
hatırlıyorum. Salı günleri Süper Spor eki verirdik, 
öyle günler geldi ki ikinci baskı yaptık.Ama bir de 
bugüne  dönüp bir bakmak lazım.

“GAZETECILIK BIZIM 
IÇIN BIR YAŞAM”

Meslekte 40’ıncı yılını dolduran Hüseyin Oğuz gazetecilik 
mesleğinin onurlu bir meslek olduğunu belirtti. Oğuz, 
Gazetecilik mesleği eskiden çok daha kaliteli ,çok daha 

saygındı diyerek son yıllarda etkinliğini kaybettiğini söyledi.
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Gazetecilik anlamında ne tür çalışmalar yaptınız? Hangi 
kurum ve kademelerde görevlerde bulundunuz?

Hüseyin Oğuz-Gazeteciliğe adım attığımda ilk merdivenlerden 
başladım diyebilirim. Spor muhabirliği,spor şefliği,spor müdürülüğü 
,genel yayın yönetmenliği, imtiyaz sahipliği.Her kademesinde görev 
yaptık diyebilirim.Bu arada  yazılarımdan derleme ve Konya’nın 
tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Delibaş Mehmed  olaylarını 
kitaplaştırarak, iki eserim oldu.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Hüseyin Oğuz- Gazetecilik bizim için yaşamdı,hayattı.Yani her şey-

di. Biz bu mesleği çok sevdik ve onun için de 1975 yılında  Yeni Konya 
gazetesinin kapısından attığım adım hala devam ediyor. Meslekten 
emekli olalı 30 yıla dayandığı şu günlerde hala bu mesleği ilk günkü 
heyecanla yapıyoruz.

Gazetecilik sektöründe günümüzde yaşanan sorunları veya 
eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Hüseyin Oğuz-Gazetecilik kan kaybetti,kaybetmeye devam ediyor. 
Gazetelerin yaşadığı ekonomik sorunların her geçen büyümesi,gazete-
ciliğin ağırlığını kaybetmesine neden oldu. Aylık olarak gazeteye para 
ödeyen bir kurum,kuruluş hakkında hangi gazete,hangi gazeteci haber 
yapabilir.Olumsuz bir haber karşılığında ödenen faturanın verdiği 
ağırlıkla hemen patron aranır ve o haberin okuyucuya duyurulma şansı 
ortadan kalkar.Nesli tükenen meslektaşlarım var,onlar koruma altına 
alınmalı.

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

Hüseyin Oğuz- Kamuoyunu aydınlatmak görevi olan gazeteci 
bilgili olmalı. Okumalı, gündemi iyi takip etmelidir.Ne var ki, kısıtlı üc-
retlerle çalışan,geçimini temin etmeye çalışan kişinin kafası nasıl rahat 
olsun, nasıl gündemi takip etsin, nasıl okuduğunu anlasın?

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

Hüseyin Oğuz-Kimsenin bilmediği bir konuyu kamuoyuyla paylaş-
mak en büyük keyiftir. Bunu bir de rakiplerinizi haber atlatarak yapar-
sanız, o gün gazetecinin en mutlu günüdür. Gazeteci mutluluğu,keyfi 
günlük olarak yaşar. Çok önemli bir haberi verirsiniz,ses getirir ancak 
ömrü ertesi gün  yeni gazete çıkancaya kadardır. 

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

Hüseyin Oğuz- Yazmak,kamuoyunu aydınlatmak çok önemlidir.
Ancak yere ayağa basan,mantıklı olarak katkı verecek olayların takipçisi 
olmak,bunları başarmak gerekir.Bunlar geçmişte çok oluyordu ne var 
ki,basının bugünkü durumunda bunun mümkün olmadığına düşünü-
yorum.

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? 

Hüseyin Oğuz-Gazetecinin ilk görevi elbette ki, toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yolu göstermektir. Ancak sayıları  bir elimizin 
sayılarını geçmeyecek kadar azalan doğru bilgilendirme yapan,cesur 
kalemleri koruma altına almak kaçınılmazdır.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Hüseyin Oğuz-Ülkemizin geleceği olarak gördüğüm gençlerimiz 
bizlerin yarınlar için umutlarıdır. Türk genci her şeyi başarır ve içinde 
bulunduğum bu olumsuz havadan bizleri kurtaracak da gençlerimizdir.



İlk defa 2000 yılında Türkiye Gazetesi’nde 
kültür-sanat sayfasında şiirler yazarak 
gazetecilikle tanışan Anuş Gökce, bugün-

den sonra gazetecilikten hiç kopmadı. Araştırma 
yazıları ve kültür-sanata dair röportajlar yaparak 
gazetecilik hayatını sürdüren Gökce, Konya’da 
Merhaba Gazetesi ardından da Yenigün Gaze-
tesi’nde çalışmalarını sürdürdü. Halen Yenigün 
Gazetesi’nde “Şehrin Hafızası” ismiyle kültür-sa-
nat ekini eşi Sadık Gökce ile birlikte çıkaran Anuş 
Gökce, gazeteciliğin önemli bir meslek olduğuna 
dikkat çekti. “Gazetecilik yapmak için insanın 
mesleğine âşık olması gerekir” diyen Gökce, gaze-
tecinin kalemini özgürce kullanabilmesi gerektiği-
ni savundu. 

 
Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

Anuş Gökce kimdir?

Ben Anuş Gökce. 1966 yılının yolların kapan-
dığı, her tarafın karlarla kaplı olduğu soğuk bir kış 
gününde Torosların Akdeniz’e bakan yamaçların-
da, şu anda Karaman’a bağlı Sarıveliler İlçesinin 
Göktepe (Fariske) köyünde İsmail Altaş ve Nazife 
Altaş’ın ikinci çocukları olarak Ocak ayında dün-
yaya geldim. Doğum günüm belli değildir. Nüfus 
kaydımda 1 Ocak olarak geçer. İlkokulu 3.sınıfa 
kadar köyümde, 4 ve 5.sınıfları, ortaokul, lise ve 
üniversiteyi Konya’da tamamladım. 1987 yılında 
Giresun’da tarih öğretmeni iken istifa ederek Şu-
bat ayında Başbakanlık Devlet Arşivleri Osmanlı 
arşivi daire Başkanlığı’nda Uzman Yardımcısı 
olarak göreve başladım. 11 yıl çalıştıktan sonra 
istifa ettim. 3 yıl MEB çeşitli okullarında ücretli 
öğretmen olarak çalıştım. 2013 yılı aralık ayında 
başladığım Yenigün Gazetesinden 2016 yılında 
emekli oldum. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?

Gazeteciliğe ilk defa 2000 yılında Türkiye 
Gazetesi’nin kültür sanat sayfasında şiirlerimin ya-
yınlamasıyla başladım. .Daha sonra eşimin çalıştığı 

Avrupa baskısında Bayram ilavesinde araştırma 
yazılarım yayınlandı. 2008’de Konya’ya dönüş 
yaptıktan sonra 2010 yılında Merhaba Gazetesin-
de araştırma yazılarım, röportajlarım yayınlandı. 
Buradaki çalışmalarım 2013 Aralık ayına kadar 
devam etti. 2013’te Konya Yenigün Gazetesinde 
eşimle birlikte çalışmaya başladık. İlk yıllarda 
haftada iki defa köşe yazısı, ayda bir defa röportaj 
veya araştırma yazısı, haftada bir kültür sanat say-
fası hazırladım. Daha sonra eşimle birlikte “Şehrin 
Hafızası” adında gazetenin ilavesi olarak ayda bir 
yayınlanan dergi çıkardık. 33 sayı çıkan dergimi-
ze biraz ara verdik. Bu arada ben emekli oldum. 
Duramadık;  iki yıl sonra Şehrin Hafızasını yeniden 
çıkartmaya başladık. Şu anda Derginin 3. Cildini 
çıkartıyoruz.  Sarı basın kartı sahibiyim.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik güzel bir meslek… İnsanın top-
lumun nabzını tutması, güncel haberleri ilk defa 
okunması güzel bir şey…

Gazetecilik yapmak için insanın mesleğine 
âşık olması gerekir. Bu işi en iyi, en faydalı, en 
cazip bir şekilde nasıl yapabilirim diye çaba gös-
termesi, kafa yorması gerekir. Haberleri toplumun 
arasında gezerek oluşturmalı, objektifi sürekli boy-
nunda asılı olmalıdır. Her bir gazeteci farkındalık 
oluşturmalıdır.

Gazetecinin kalemi özgür olmalı. Özgürce 
düşüncelerini ifade edebilmeli. Muhalefetin sesi 
kısılmamalıdır.

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

Gazetecilik okulunda okumadım. Bu meslekte 
alaylıyım. Türkiye Gazetesinde bazı şiirlerim ve 
makalelerim çıkmakla beraber mesleğe esaslı 
olarak Konya’da başladım. Eşimin ısrarla yazmamı 
istemesi ve bilgimi paylaşmam gerektiğinin bir 
borç olmasını söylemesi ile Merhaba Gazetesine 
yazı göndermeye başladım. Daha sonra aktif 
olarak Yenigün Gazetesinde çalışmaya başladım. 
3 yıl fiilen çalıştım. Gazete için haber ve röportaj-
lar yaptım. Kültür Sanat sayfasının editörlüğünü 
yaptım. “Şehrin Hafızası” dergisini eşim Sadık 
Gökce ile birlikte 33 sayı çıkardık. Halen çıkarma-
ya devam ediyoruz.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 

Gazetecilik yukarıda da arz ettiğim gibi top-
lumun nabzı, eli kolu, söyleyen dilidir. Toplumun 
sorunlarının en fazla tartışıldığı ve çözüm üretildiği 
müesseseler gazetelerdir. Tabii ki gazeteyi amacı-
na uygun olarak çıkartmak kaydıyla… Suya sabu-
na dokunmayan yayınlarla, toplumun gerçeklerini 
yansıtmayan, ihtiyaçlarını göz ardı eden, her şeyi 
süt liman gibi gösteren yayınlar yapan bir gazete 
amacına uygun olarak çalışmıyor demektir. İnsan 
bu mesleğe alışınca kopamıyor. Eşim de kopamadı 
ben de. Bırakmış olduğumuz dergiyi gazetenin 
ilavesi olarak yeniden çıkartmaya başlamamız 
bunun en güzel örneğidir.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Gazetecilikte gerek gazete sahibi gerekse çalı-
şanlar fikirlerinde özgür değildirler. Siyasi ve yerel 
idarenin baskısı altındadır. Gazetenin dönmesi için 
resmi ilanlara ihtiyaç vardır. Şu andaki siyasi yapı 
en ufak bir eleştiriye dahi tahammül edememek-
tedir. Gazetenin reklam gelirlerini kısıtlamak ya 
da işletmelere sudan bahanelerle ceza kesmekle 
ya da haber almayı engellemekle karşı karşıya 
kalmışlardır. Farklı ses çıkaran gazeteciler suçsuz 
yere hapishaneye atılmış, haklarında dosya dahi 
hazırlanmamıştır. Bazı gazeteciler salıverilmekle 
birlikte bazıları halen içerdedir. Bu eksikliğin gide-
rilmesi, adaletin tecelli etmesi, tüm gazetelere eşit 
muamele edilmesi gerekir.

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

İyi bir gazeteci ya da yazar olmak için doğru-
ları yazmaktan asla vazgeçilmemelidir. Haberleri 
eğip bükmek ya da muğlak hale getirmek yerine 
olduğu gibi vermeli, net, anlaşılır bir ifade kulla-
nılmalıdır. Gazeteci, taraflı haber yapmamalıdır. 
Sadece ajans haberiyle yetinmeyip saha araştırma-
sı yapıp özel haberler yayınlamalıdır.

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

İlk kez 200 yılında 
Türkiye Gazetesi’nde 
kültür-sanat sayfasında 
şiirler yazarak 
gazetecilikle tanışan 
Anuş Gökce, “Gazetecilik 
yapmak için insanın 
mesleğine âşık olması 
gerekir” dedi
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Güzel bir duygu olsa gerekir. 
Gazetede sayfaların tashihini yaparken 
haberleri okuyorduk. Bu bize büyük 
bir zevk veriyordu. İnsanın bilgisi 
paylaşıldıkça artıyor. Gelen olumlu 
ya da olumsuz iletiler, gazetecinin 
kendisine çeki düzen vermesine neden 
oluyor. Toplumun en çok neye ihtiyacı 
olduğunu gözlemliyorsunuz. Önünüzde 
bir pencere açılıyor ve değişik alanlara 
yönelebiliyorsunuz.

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

Yazarak, her hangi bir mesele hakkında çözüm yolu üreterek tarihe 
şerh düşüyorsunuz. Belli bir dönemin, ekonomik, siyasi, iktisadi ve 
kültürel konuda araştırma yapacak kişilere belge bırakıyorsunuz. Bu 
insanların ilk yapacağı iç araştıracakları dönemin gazete ve dergilerini 
taramak olacaktır.

Bizim yaptığımız folklorik araştırmaları bazı okuyucular eleştirdi. 
Bana ne bilmem             nerenin adetlerinden diye. Hâlbuki o konuyu 
araştıranlar için vazgeçilmez bir belge olabilir.

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

İnternet doğru kullanıldığı takdirde güzel bir bilgi ve haber alma 
kaynağıdır. Sosyal medya da keza öyle… Vatsapta veya facebookta bir 
yerde haber oldu mu hemen her yere ulaşıyor. Mesela İzmir’de deprem 
olduğu zaman anında telefonumuza mesaj geldi. Daha haber kanallarına 
düşmemişti bile. Ama hiç birisi matbuatın yerini veya gazetenin yerini 
tutmaz. Biz de gazete ve dergileri internetten takip edebiliyoruz; ama 
yine de gazete alıp sayfalarına söyle bir bakıyoruz. Boya ve mürekkep 
kokusunu kokluyoruz. Okuduğumuz yazıları tekrar okuyoruz. Bu kez “ilk 
önce okuduğumda beğenmemiştim, şimdi tekrar okudum gerçekten 
güzel yazmışım” diyebiliyoruz.

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? 

Bir gazetecinin veya yazarın en büyük amacının içinde yaşadığı top-
luma hizmet etmek olması gerekir. Eğer böyle bir gayesi yoksa milli şuur 
oluşmamış demektir. Bu gazeteciden veya yazardan bir millilik beklene-
mez. Türkiye’deki pek azı istisna geneli milli, dini ve ahlâki değerlerimizi 
yozlaştırmaya yönelik yayınlar yapıyorlar. Boy boy resimlerle adeta bir 
dedikodu kültürü ve körü körüne bir batı hayranlığı empoze ediliyor. 
Dizilerle de bu yozlaşma destekleniyor. Konya henüz içine dönük bir 
toplum olduğu için bu tür yayınlar yok. Ama haber mevzuuna gelince 
her biri koro halince aynı başlığı atıyorlar. Bir iki gazetede dinî, ahlâkî ve 
milli değerleri muhafaza edici yayınlar yapılıyor.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar varsa 
birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

Ben kısa bir süre yaptığım için pek bir hatıram yok. Ama yazar ol-
mak isteyen arkadaşlara eşim yol gösterdi, ben de fikirlerimle, işlenmesi 
gereken konulara dair destek verdim.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Gazetecilik mesleğine yeni adım atacak olan gençlere her şeyden 
evvel okuldaki öğrendikleriyle yetinmemelerini, kendilerini sürekli geliş-
tirmelerini tavsiye ederim. Her şeyden önce doğruluktan ve ilkelerinden 
taviz vermesinler. Vatanın ve milletin birliğine, kültürüne sahip çıksınlar. 
İçinden çıktığı topluma sırtını dönmesinler. Toplumun sesine kulak ver-
sinler. Milletin fertlerine milli bir şuur telkin etsinler, toplumun madden 
ve manen zenginleşmesine katkıda bulunsunlar.



İlk defa 2000 yılında Türkiye Gazetesi’nde 
kültür-sanat sayfasında şiirler yazarak 
gazetecilikle tanışan Anuş Gökce, bugün-

den sonra gazetecilikten hiç kopmadı. Araştırma 
yazıları ve kültür-sanata dair röportajlar yaparak 
gazetecilik hayatını sürdüren Gökce, Konya’da 
Merhaba Gazetesi ardından da Yenigün Gaze-
tesi’nde çalışmalarını sürdürdü. Halen Yenigün 
Gazetesi’nde “Şehrin Hafızası” ismiyle kültür-sa-
nat ekini eşi Sadık Gökce ile birlikte çıkaran Anuş 
Gökce, gazeteciliğin önemli bir meslek olduğuna 
dikkat çekti. “Gazetecilik yapmak için insanın 
mesleğine âşık olması gerekir” diyen Gökce, gaze-
tecinin kalemini özgürce kullanabilmesi gerektiği-
ni savundu. 

 
Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

Anuş Gökce kimdir?

Ben Anuş Gökce. 1966 yılının yolların kapan-
dığı, her tarafın karlarla kaplı olduğu soğuk bir kış 
gününde Torosların Akdeniz’e bakan yamaçların-
da, şu anda Karaman’a bağlı Sarıveliler İlçesinin 
Göktepe (Fariske) köyünde İsmail Altaş ve Nazife 
Altaş’ın ikinci çocukları olarak Ocak ayında dün-
yaya geldim. Doğum günüm belli değildir. Nüfus 
kaydımda 1 Ocak olarak geçer. İlkokulu 3.sınıfa 
kadar köyümde, 4 ve 5.sınıfları, ortaokul, lise ve 
üniversiteyi Konya’da tamamladım. 1987 yılında 
Giresun’da tarih öğretmeni iken istifa ederek Şu-
bat ayında Başbakanlık Devlet Arşivleri Osmanlı 
arşivi daire Başkanlığı’nda Uzman Yardımcısı 
olarak göreve başladım. 11 yıl çalıştıktan sonra 
istifa ettim. 3 yıl MEB çeşitli okullarında ücretli 
öğretmen olarak çalıştım. 2013 yılı aralık ayında 
başladığım Yenigün Gazetesinden 2016 yılında 
emekli oldum. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?

Gazeteciliğe ilk defa 2000 yılında Türkiye 
Gazetesi’nin kültür sanat sayfasında şiirlerimin ya-
yınlamasıyla başladım. .Daha sonra eşimin çalıştığı 

Avrupa baskısında Bayram ilavesinde araştırma 
yazılarım yayınlandı. 2008’de Konya’ya dönüş 
yaptıktan sonra 2010 yılında Merhaba Gazetesin-
de araştırma yazılarım, röportajlarım yayınlandı. 
Buradaki çalışmalarım 2013 Aralık ayına kadar 
devam etti. 2013’te Konya Yenigün Gazetesinde 
eşimle birlikte çalışmaya başladık. İlk yıllarda 
haftada iki defa köşe yazısı, ayda bir defa röportaj 
veya araştırma yazısı, haftada bir kültür sanat say-
fası hazırladım. Daha sonra eşimle birlikte “Şehrin 
Hafızası” adında gazetenin ilavesi olarak ayda bir 
yayınlanan dergi çıkardık. 33 sayı çıkan dergimi-
ze biraz ara verdik. Bu arada ben emekli oldum. 
Duramadık;  iki yıl sonra Şehrin Hafızasını yeniden 
çıkartmaya başladık. Şu anda Derginin 3. Cildini 
çıkartıyoruz.  Sarı basın kartı sahibiyim.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik güzel bir meslek… İnsanın top-
lumun nabzını tutması, güncel haberleri ilk defa 
okunması güzel bir şey…

Gazetecilik yapmak için insanın mesleğine 
âşık olması gerekir. Bu işi en iyi, en faydalı, en 
cazip bir şekilde nasıl yapabilirim diye çaba gös-
termesi, kafa yorması gerekir. Haberleri toplumun 
arasında gezerek oluşturmalı, objektifi sürekli boy-
nunda asılı olmalıdır. Her bir gazeteci farkındalık 
oluşturmalıdır.

Gazetecinin kalemi özgür olmalı. Özgürce 
düşüncelerini ifade edebilmeli. Muhalefetin sesi 
kısılmamalıdır.

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

Gazetecilik okulunda okumadım. Bu meslekte 
alaylıyım. Türkiye Gazetesinde bazı şiirlerim ve 
makalelerim çıkmakla beraber mesleğe esaslı 
olarak Konya’da başladım. Eşimin ısrarla yazmamı 
istemesi ve bilgimi paylaşmam gerektiğinin bir 
borç olmasını söylemesi ile Merhaba Gazetesine 
yazı göndermeye başladım. Daha sonra aktif 
olarak Yenigün Gazetesinde çalışmaya başladım. 
3 yıl fiilen çalıştım. Gazete için haber ve röportaj-
lar yaptım. Kültür Sanat sayfasının editörlüğünü 
yaptım. “Şehrin Hafızası” dergisini eşim Sadık 
Gökce ile birlikte 33 sayı çıkardık. Halen çıkarma-
ya devam ediyoruz.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 

Gazetecilik yukarıda da arz ettiğim gibi top-
lumun nabzı, eli kolu, söyleyen dilidir. Toplumun 
sorunlarının en fazla tartışıldığı ve çözüm üretildiği 
müesseseler gazetelerdir. Tabii ki gazeteyi amacı-
na uygun olarak çıkartmak kaydıyla… Suya sabu-
na dokunmayan yayınlarla, toplumun gerçeklerini 
yansıtmayan, ihtiyaçlarını göz ardı eden, her şeyi 
süt liman gibi gösteren yayınlar yapan bir gazete 
amacına uygun olarak çalışmıyor demektir. İnsan 
bu mesleğe alışınca kopamıyor. Eşim de kopamadı 
ben de. Bırakmış olduğumuz dergiyi gazetenin 
ilavesi olarak yeniden çıkartmaya başlamamız 
bunun en güzel örneğidir.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Gazetecilikte gerek gazete sahibi gerekse çalı-
şanlar fikirlerinde özgür değildirler. Siyasi ve yerel 
idarenin baskısı altındadır. Gazetenin dönmesi için 
resmi ilanlara ihtiyaç vardır. Şu andaki siyasi yapı 
en ufak bir eleştiriye dahi tahammül edememek-
tedir. Gazetenin reklam gelirlerini kısıtlamak ya 
da işletmelere sudan bahanelerle ceza kesmekle 
ya da haber almayı engellemekle karşı karşıya 
kalmışlardır. Farklı ses çıkaran gazeteciler suçsuz 
yere hapishaneye atılmış, haklarında dosya dahi 
hazırlanmamıştır. Bazı gazeteciler salıverilmekle 
birlikte bazıları halen içerdedir. Bu eksikliğin gide-
rilmesi, adaletin tecelli etmesi, tüm gazetelere eşit 
muamele edilmesi gerekir.

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

İyi bir gazeteci ya da yazar olmak için doğru-
ları yazmaktan asla vazgeçilmemelidir. Haberleri 
eğip bükmek ya da muğlak hale getirmek yerine 
olduğu gibi vermeli, net, anlaşılır bir ifade kulla-
nılmalıdır. Gazeteci, taraflı haber yapmamalıdır. 
Sadece ajans haberiyle yetinmeyip saha araştırma-
sı yapıp özel haberler yayınlamalıdır.

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

İlk kez 200 yılında 
Türkiye Gazetesi’nde 
kültür-sanat sayfasında 
şiirler yazarak 
gazetecilikle tanışan 
Anuş Gökce, “Gazetecilik 
yapmak için insanın 
mesleğine âşık olması 
gerekir” dedi

‘GAZETECILIK 
AŞK MESLEĞIDIR’

ANUŞ GÖKÇE

33

Güzel bir duygu olsa gerekir. 
Gazetede sayfaların tashihini yaparken 
haberleri okuyorduk. Bu bize büyük 
bir zevk veriyordu. İnsanın bilgisi 
paylaşıldıkça artıyor. Gelen olumlu 
ya da olumsuz iletiler, gazetecinin 
kendisine çeki düzen vermesine neden 
oluyor. Toplumun en çok neye ihtiyacı 
olduğunu gözlemliyorsunuz. Önünüzde 
bir pencere açılıyor ve değişik alanlara 
yönelebiliyorsunuz.

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

Yazarak, her hangi bir mesele hakkında çözüm yolu üreterek tarihe 
şerh düşüyorsunuz. Belli bir dönemin, ekonomik, siyasi, iktisadi ve 
kültürel konuda araştırma yapacak kişilere belge bırakıyorsunuz. Bu 
insanların ilk yapacağı iç araştıracakları dönemin gazete ve dergilerini 
taramak olacaktır.

Bizim yaptığımız folklorik araştırmaları bazı okuyucular eleştirdi. 
Bana ne bilmem             nerenin adetlerinden diye. Hâlbuki o konuyu 
araştıranlar için vazgeçilmez bir belge olabilir.

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

İnternet doğru kullanıldığı takdirde güzel bir bilgi ve haber alma 
kaynağıdır. Sosyal medya da keza öyle… Vatsapta veya facebookta bir 
yerde haber oldu mu hemen her yere ulaşıyor. Mesela İzmir’de deprem 
olduğu zaman anında telefonumuza mesaj geldi. Daha haber kanallarına 
düşmemişti bile. Ama hiç birisi matbuatın yerini veya gazetenin yerini 
tutmaz. Biz de gazete ve dergileri internetten takip edebiliyoruz; ama 
yine de gazete alıp sayfalarına söyle bir bakıyoruz. Boya ve mürekkep 
kokusunu kokluyoruz. Okuduğumuz yazıları tekrar okuyoruz. Bu kez “ilk 
önce okuduğumda beğenmemiştim, şimdi tekrar okudum gerçekten 
güzel yazmışım” diyebiliyoruz.

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? 

Bir gazetecinin veya yazarın en büyük amacının içinde yaşadığı top-
luma hizmet etmek olması gerekir. Eğer böyle bir gayesi yoksa milli şuur 
oluşmamış demektir. Bu gazeteciden veya yazardan bir millilik beklene-
mez. Türkiye’deki pek azı istisna geneli milli, dini ve ahlâki değerlerimizi 
yozlaştırmaya yönelik yayınlar yapıyorlar. Boy boy resimlerle adeta bir 
dedikodu kültürü ve körü körüne bir batı hayranlığı empoze ediliyor. 
Dizilerle de bu yozlaşma destekleniyor. Konya henüz içine dönük bir 
toplum olduğu için bu tür yayınlar yok. Ama haber mevzuuna gelince 
her biri koro halince aynı başlığı atıyorlar. Bir iki gazetede dinî, ahlâkî ve 
milli değerleri muhafaza edici yayınlar yapılıyor.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar varsa 
birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

Ben kısa bir süre yaptığım için pek bir hatıram yok. Ama yazar ol-
mak isteyen arkadaşlara eşim yol gösterdi, ben de fikirlerimle, işlenmesi 
gereken konulara dair destek verdim.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Gazetecilik mesleğine yeni adım atacak olan gençlere her şeyden 
evvel okuldaki öğrendikleriyle yetinmemelerini, kendilerini sürekli geliş-
tirmelerini tavsiye ederim. Her şeyden önce doğruluktan ve ilkelerinden 
taviz vermesinler. Vatanın ve milletin birliğine, kültürüne sahip çıksınlar. 
İçinden çıktığı topluma sırtını dönmesinler. Toplumun sesine kulak ver-
sinler. Milletin fertlerine milli bir şuur telkin etsinler, toplumun madden 
ve manen zenginleşmesine katkıda bulunsunlar.



1982 yılında İstanbul Ticari İlimler Aka-
demisi Gazetecilik Bölümü’ne giriş yapan 
Gazeteci-Yazar Sadık Gökce, üniversite hayatını 
tamamladıktan sonra başladığı Bulvar Gazete-
si’nde mesleğe atıldı. 1989 yılının ortalarında 
Türkiye Gazetesi’ne geçen Gökce, burada uzun 
süre gazetecilik çalışmalarını sürdürdü. Emekli 
olmasının ardından geldiği memleketi Kon-
ya’da Merhaba Gazetesinde yazmaya başlayan 
Gökce, sonrasında Yenigün Gazetesi’ne geçti. 
Burada eşi Anuş Gökce ile Şehrin Hafızası isimli 
kültür ilavesi çıkarmayı sürdüren Gökce, basın 
sektörüne katkı yapmaya devam ediyor. Sektörle 
ve gazetecilik mesleği ile ilgili açıklamalarda 
bulunan Gökce, zor ve önemli bir meslek olan 
gazeteciliğin geçmiş yıllara göre ivme kaybettiği-
ne dikkat çekiyor. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Sadık Gökce kimdir?

Çumra’nın Dinlendik köyünde 1964 yılının 
Kasım ayında doğmuşum. Sonra Çumra’ya 
taşınmışız. İlkokulu Çumra Atatürk İlkokulun-

da okudum. Son sınıfta öğretmenim Hayrettin 
Tongur tarafından haberim olmadan yapılan 
başvuru sonucu Devlet Parasız Eğitim sına-
vına katıldım. 1976 yılında Çumra Lisesinde 
girdiğim ilk sınavı geçtikten sonra Konya Karma 
Ortaokulunda ikinci sınava girdim. Okulların 
açılması yaklaştığı halde sonuç hakkında bir 
bilgi gelmediği için babam Çumra İmam Hatip 
Lisesine kaydımı yaptırdı. Okullar açıldıktan iki 
hafta sonra sınav sonucum geldi. Yedek listeden 
İvriz Öğretmen Okulunu kazanmışım. 3 gün 
içerisinde kayıt yaptırmazsak yerime yedek liste-
den başka öğrenci çağıracaklarını not düşmüşler 
gelen kâğıdın altına. Bir de noter tasdikli bir 
borçlanma senedi istiyorlar, şayet okulu bitirme-
den bırakırsam diye…Alel acele gerekli evrakları 
hazırlayıp ertesi günü trenle Ereğli’ye hareket et-
tik. Sonra bir minibüsle Ereğli’nin dışında dağın 
eteğinde bulunan okula vardık. Kaydım yapıldı, 
akşam olmadan babam trene binmek için geri 
döndü. İşte gurbetle tanışmam o gün başladı ve 
emekliliğime kadar sürdü. Bu okulda 6 yıl eğitim 
gördüm ve 1982 yılında mezun oldum.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
1982 yılında girdiğim Üniversite Sınavlarının 

birinci ve ikinci basamağında başarılı olarak 4. 
tercihim olan İstanbul Ticari İlimler Akademisi 
Gazetecilik okulunu kazandım. Kayıtlar başladığı 
sırada YÖK tarafından çıkarılan bir kararname 
ile İTA Marmara Üniversitesi adını aldı. Gazete-
cilik Okulu da Basın Yayın Yüksek Okulu olarak 
isimlendirildi. (Bugün ki Marmara Üniversitesi 
İletişim Fakültesi)

1984 yılında bir süre kaldığım yurdun yanın-
da bulunan Tercüman Gazetesine takıldım. Sonra 
stajımı bu gazetede yaptım. 1986 yılında Tercü-
man Gazetesinin kardeşi olan Bulvar Gazetesine 
geçtim. Ve asıl gazeteciliğim başlamış oldu.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Benim için Gazetecilik kutsal bire meslektir. 
Bu mesleği seçenlerin hakkını vererek yapma-
sı gerektiğine inanırım. Gazetecilik yapmak 
isteyenler entelektüel, çok okuyan, bilgi birikimi 
normalin üzerinde ve kıyas yeteneğine sahip 
olmalı. Kulaktan dolma bilgilerle veya iddia edile-
nin tezin antitezini bilmeden fikir yürütülmemeli. 
Haber, bilginin kaynağına ulaşılıp ondan sonra 
okuyucuya iletilmeli. 

Gazetecilik anlamında ne tür çalışmalar 
yaptınız? Hangi kurum ve kademelerde 

görevlerde bulundunuz?

Daha önce belirttiğim gibi Tercüman ve 
Bulvar Gazetelerinde mesleğe başladım. 1989 

yılının ortalarında Türkiye Gazetesine geçtim. Bu 
gazetede uzun süre gece ekibinde görev aldım. 

Bir ara gündüz mesaisi olarak Bizim Anadolu 
Gazetesine takıldım. Gece Türkiye Gazetesin-

deki işim devam etti. 1990’lı yılların ortalarında 
rahmetli Hasan Karakaya’nın isteği ile yeni yayın 
hayatına başlayan Akit Gazetesine gidip geldim 
birkaç ay… Sonra gazete kendi kadrosunu oluş-

turunca burayı bıraktım.
Sanıyorum 1995 yılı olacak Türkiye Gaze-

tesinin Avrupa baskıları bölümüne koordinatör 
olarak geçtim. Burada yoğun bir tempo ile çalıştık 
bütün arkadaşlar olarak. Dini bayramlara özel he-
men hemen 100 sayfayı bulan ilaveler yapardık. 
Tatil dönemlerinde gurbetçiler için yol rehberleri 

hazırlardık. Ve bir de benim kontrolümde haftalık 
Magazin İlavesi çıkartırdık. Çok yoğun olan bu 
günlerden büyük zevk alırdık. Emekli olduktan 

sonra Konya’ya taşındım. Burada da 2009 yılının 
başından itibaren Merhaba Gazetesinde yazmaya 
başladım. Beş yıl her hafta bu gazeteye yazı gön-
derdim. Hatta bir siyasi bir de spor yazısı gönder-
dim haftada. Sonra Yenigün Gazetesine geçtim. 
Burada 3 yıl kadar Yayın Danışmanlığı yaptım. 

Aynı zamanda siyasi yazılarla birlikte spor yazıla-
rım yayınlandı. Bu arada halen yayınına devam 
ettiğimiz Şehrin Hafızası İlavesini hazırlamaya 

başladık eşim Anuş hanımla birlikte…

‘ÖZEL HABER YAPAN 
KALMADI!’

Gazetecilik mesleğinin 
geçmişe göre ivme 
kaybettiğine dikkat 

çeken Gazeteci-Yazar 
Sadık Gökce, “Sektör 
bugün haber verme 

işini ajanslara bırakmış 
durumda. Özel haber 

nerede ise yok gibi” dedi 
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SADIK GÖKÇE

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Zor bir soru. Ama yine de cevaplamaya çalışayım. Gazetecilik, 

günü bir gün önce yaşamak demek benim için. Gazete okuyucusunun 
eline alıp merak ve zevkle okuduğu haber ve makale benim için geride 
kalmış ve eskimiş bir olaydır. Çünkü ben onu bir gün önce görmüş ve 
okumuş olurdum. Yani normal vatandaştan bir gün önde yaşıyordum 
olayları. Gazetecilik aynı zamanda büyük sorumluluk gerektiren ve in-
sana vebal yükleyen bir meslektir. Çünkü sizin aktardığınız haber veya 
yorum binlerce kişiyi etkiliyor. Şayet yanlış yönlendirirseniz bu yazıdan 
etkilenen insanların vebalini de yüklenmiş olursunuz. Bu sorumluluk 
her zaman haber yazmamda veya bir konuda yorum yapmamda beni 
hep doğruya yöneltmiştir. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde yaşanan sorunları veya 
eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Sektör bugün haber verme işini ajanslara bırakmış durumda. Özel 
haber nerede ise yok gibi. Mesleğe başladığım yıllarda her gazetenin 
hastane, polis ve adliye muhabirleri olurdu. Her büyük hastanede 
muhabir bulundurulur ve bu hastanelerde basın odaları olurdu. Yine 
Emniyet Müdürlükleri ve adliyelerde muhabirler bulundurulur bu 
yerlerde de basın odaları olurdu. Meslek sektörleri için de muhabirler 
olurdu. Mesela rahmetli Şemsi Sılkım meslek odaları ile ilgili haberler 
yapardı. Bu konuda duayen idi. Sabah erkenden gazeteye gelir bir gün 
öncesinin haberlerini yazar ve çıkardı. Ertesi günü sabaha kadar gaze-
teye uğranmazdı. Şimdi muhabirler toplantıları takip ediyorlar. Siyasi 
iradeyi karşılarına alacak özel haber yapmaktan kaçınıyorlar. Yapmak 
isteseler de patronlar izin vermiyor-veremiyor.

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

Yazmak bir tür tarihe not düşmek bizim için. 4-5 yıldır siyaset ve 
spor konularında yazmayı bıraktım. Sadece kültür konularında yazma-
ya çalışıyorum. Geçmişte yazmış olduğum siyasi yorumlara bakıyorum 
da… Sadece gülümsüyorum. Bundan sonra yazı konularımızın Türk 
Kültürü ve Tarihi üzerine olması konusunda bir tür zımni anlaşma 
yaptık Anuş hanımla. İyi ve güzel hasletlerimizi tarihin toz tutmaya 
başlamış sayfalarından veya halen hayatta olan büyüklerimizin hafıza-
sından alıp yazıya dökerek bugüne ve geleceğe taşımak istiyoruz.  Bu 
yazıların şehre veya ülkeye ne tür katkı sunduğu sorusunun cevabına 
gelince… Bunun cevabını biz değil bu şehirde ve bu ülkede yaşayan 
entelektüeller verecek. İşimizi hakkıyla yerine getirip getirmediğimizin 
hükmünü ise tarih verecek.

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? 

Bir gazeteci veya yazar toplumun çıkarına ve gelişmesine hizmet 
edecek konuları işlemelidir. Ben şahsen Batı’nın bu hale gelmesinde 
bağımsız ve milli basını en büyük etken olarak görürüm. Gazetecinin 
görevi ülkesinin çıkarını gözetmektir. Gazeteci, yapılan herhangi bir işi 
anlatırken onu göklere çıkarmak yerine olayı verdikten sonra mutlaka 
bir “ama” sorusu sorup onun cevabını vermelidir.

Bugün gazeteci olduğunu iddia eden, ekranlara çıkıp ahkâm 
kesenlerde maalesef bu tutumu göremiyoruz. Ya her şeye karşılar ya 
da her şeyi sonuna kadar destekliyorlar. Bir gri bölge oluşturup bunun 
cevabını vermiyorlar. Zaten toplum siyah ve beyaz olarak ikiye ayrılmış 
vaziyette. Kendilerinin gazeteci olduğunu iddia edenler de bu ayrış-
mayı diri tutmak için büyük gayret sarf ediyorlar. Çünkü fikir üretmek, 
düşünmek, yargılamak yerine birilerinin kendilerine sufle ettiklerini 
seslendirmek daha kolay geliyor. Ve böylece milli olmak yerine birinin 
adamı olmayı tercih ediyorlar. Amaç milletin kalkınması değil cüzdanın 
dolması olunca işler böyle yürüyor.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Gazetecilik mesleğine yeni girecek arkadaşlara şunları söyleyebi-
lirim: Gazetecilik mesleği dışarıdan bakıldığı zaman çok popüler görü-
lebilir ama öyle değildir. Ağır işçilik gerektiren bir meslektir. Yağmur, 
çamur, soğuk, hastalık dinlemez. Her an haber peşinde koşmanız ge-
rekir. Bunun için sabırlı, metanetli, soğukkanlı olmanın yanında bilgili, 
araştırmacı ve hepsinden önemli dürüst olmanız gerekir. Sevmiyorsa-
nız sırf para için yapılacak bir iş değildir gazetecilik. Kısacası, akıntıya 
karşı kürek çekme gücünü kendinizde görüyorsanız bu mesleği tercih 
edin derim.



1982 yılında İstanbul Ticari İlimler Aka-
demisi Gazetecilik Bölümü’ne giriş yapan 
Gazeteci-Yazar Sadık Gökce, üniversite hayatını 
tamamladıktan sonra başladığı Bulvar Gazete-
si’nde mesleğe atıldı. 1989 yılının ortalarında 
Türkiye Gazetesi’ne geçen Gökce, burada uzun 
süre gazetecilik çalışmalarını sürdürdü. Emekli 
olmasının ardından geldiği memleketi Kon-
ya’da Merhaba Gazetesinde yazmaya başlayan 
Gökce, sonrasında Yenigün Gazetesi’ne geçti. 
Burada eşi Anuş Gökce ile Şehrin Hafızası isimli 
kültür ilavesi çıkarmayı sürdüren Gökce, basın 
sektörüne katkı yapmaya devam ediyor. Sektörle 
ve gazetecilik mesleği ile ilgili açıklamalarda 
bulunan Gökce, zor ve önemli bir meslek olan 
gazeteciliğin geçmiş yıllara göre ivme kaybettiği-
ne dikkat çekiyor. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Sadık Gökce kimdir?

Çumra’nın Dinlendik köyünde 1964 yılının 
Kasım ayında doğmuşum. Sonra Çumra’ya 
taşınmışız. İlkokulu Çumra Atatürk İlkokulun-

da okudum. Son sınıfta öğretmenim Hayrettin 
Tongur tarafından haberim olmadan yapılan 
başvuru sonucu Devlet Parasız Eğitim sına-
vına katıldım. 1976 yılında Çumra Lisesinde 
girdiğim ilk sınavı geçtikten sonra Konya Karma 
Ortaokulunda ikinci sınava girdim. Okulların 
açılması yaklaştığı halde sonuç hakkında bir 
bilgi gelmediği için babam Çumra İmam Hatip 
Lisesine kaydımı yaptırdı. Okullar açıldıktan iki 
hafta sonra sınav sonucum geldi. Yedek listeden 
İvriz Öğretmen Okulunu kazanmışım. 3 gün 
içerisinde kayıt yaptırmazsak yerime yedek liste-
den başka öğrenci çağıracaklarını not düşmüşler 
gelen kâğıdın altına. Bir de noter tasdikli bir 
borçlanma senedi istiyorlar, şayet okulu bitirme-
den bırakırsam diye…Alel acele gerekli evrakları 
hazırlayıp ertesi günü trenle Ereğli’ye hareket et-
tik. Sonra bir minibüsle Ereğli’nin dışında dağın 
eteğinde bulunan okula vardık. Kaydım yapıldı, 
akşam olmadan babam trene binmek için geri 
döndü. İşte gurbetle tanışmam o gün başladı ve 
emekliliğime kadar sürdü. Bu okulda 6 yıl eğitim 
gördüm ve 1982 yılında mezun oldum.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
1982 yılında girdiğim Üniversite Sınavlarının 

birinci ve ikinci basamağında başarılı olarak 4. 
tercihim olan İstanbul Ticari İlimler Akademisi 
Gazetecilik okulunu kazandım. Kayıtlar başladığı 
sırada YÖK tarafından çıkarılan bir kararname 
ile İTA Marmara Üniversitesi adını aldı. Gazete-
cilik Okulu da Basın Yayın Yüksek Okulu olarak 
isimlendirildi. (Bugün ki Marmara Üniversitesi 
İletişim Fakültesi)

1984 yılında bir süre kaldığım yurdun yanın-
da bulunan Tercüman Gazetesine takıldım. Sonra 
stajımı bu gazetede yaptım. 1986 yılında Tercü-
man Gazetesinin kardeşi olan Bulvar Gazetesine 
geçtim. Ve asıl gazeteciliğim başlamış oldu.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Benim için Gazetecilik kutsal bire meslektir. 
Bu mesleği seçenlerin hakkını vererek yapma-
sı gerektiğine inanırım. Gazetecilik yapmak 
isteyenler entelektüel, çok okuyan, bilgi birikimi 
normalin üzerinde ve kıyas yeteneğine sahip 
olmalı. Kulaktan dolma bilgilerle veya iddia edile-
nin tezin antitezini bilmeden fikir yürütülmemeli. 
Haber, bilginin kaynağına ulaşılıp ondan sonra 
okuyucuya iletilmeli. 

Gazetecilik anlamında ne tür çalışmalar 
yaptınız? Hangi kurum ve kademelerde 

görevlerde bulundunuz?

Daha önce belirttiğim gibi Tercüman ve 
Bulvar Gazetelerinde mesleğe başladım. 1989 

yılının ortalarında Türkiye Gazetesine geçtim. Bu 
gazetede uzun süre gece ekibinde görev aldım. 

Bir ara gündüz mesaisi olarak Bizim Anadolu 
Gazetesine takıldım. Gece Türkiye Gazetesin-

deki işim devam etti. 1990’lı yılların ortalarında 
rahmetli Hasan Karakaya’nın isteği ile yeni yayın 
hayatına başlayan Akit Gazetesine gidip geldim 
birkaç ay… Sonra gazete kendi kadrosunu oluş-

turunca burayı bıraktım.
Sanıyorum 1995 yılı olacak Türkiye Gaze-

tesinin Avrupa baskıları bölümüne koordinatör 
olarak geçtim. Burada yoğun bir tempo ile çalıştık 
bütün arkadaşlar olarak. Dini bayramlara özel he-
men hemen 100 sayfayı bulan ilaveler yapardık. 
Tatil dönemlerinde gurbetçiler için yol rehberleri 

hazırlardık. Ve bir de benim kontrolümde haftalık 
Magazin İlavesi çıkartırdık. Çok yoğun olan bu 
günlerden büyük zevk alırdık. Emekli olduktan 

sonra Konya’ya taşındım. Burada da 2009 yılının 
başından itibaren Merhaba Gazetesinde yazmaya 
başladım. Beş yıl her hafta bu gazeteye yazı gön-
derdim. Hatta bir siyasi bir de spor yazısı gönder-
dim haftada. Sonra Yenigün Gazetesine geçtim. 
Burada 3 yıl kadar Yayın Danışmanlığı yaptım. 

Aynı zamanda siyasi yazılarla birlikte spor yazıla-
rım yayınlandı. Bu arada halen yayınına devam 
ettiğimiz Şehrin Hafızası İlavesini hazırlamaya 

başladık eşim Anuş hanımla birlikte…

‘ÖZEL HABER YAPAN 
KALMADI!’

Gazetecilik mesleğinin 
geçmişe göre ivme 
kaybettiğine dikkat 

çeken Gazeteci-Yazar 
Sadık Gökce, “Sektör 
bugün haber verme 

işini ajanslara bırakmış 
durumda. Özel haber 

nerede ise yok gibi” dedi 
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Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Zor bir soru. Ama yine de cevaplamaya çalışayım. Gazetecilik, 

günü bir gün önce yaşamak demek benim için. Gazete okuyucusunun 
eline alıp merak ve zevkle okuduğu haber ve makale benim için geride 
kalmış ve eskimiş bir olaydır. Çünkü ben onu bir gün önce görmüş ve 
okumuş olurdum. Yani normal vatandaştan bir gün önde yaşıyordum 
olayları. Gazetecilik aynı zamanda büyük sorumluluk gerektiren ve in-
sana vebal yükleyen bir meslektir. Çünkü sizin aktardığınız haber veya 
yorum binlerce kişiyi etkiliyor. Şayet yanlış yönlendirirseniz bu yazıdan 
etkilenen insanların vebalini de yüklenmiş olursunuz. Bu sorumluluk 
her zaman haber yazmamda veya bir konuda yorum yapmamda beni 
hep doğruya yöneltmiştir. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde yaşanan sorunları veya 
eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Sektör bugün haber verme işini ajanslara bırakmış durumda. Özel 
haber nerede ise yok gibi. Mesleğe başladığım yıllarda her gazetenin 
hastane, polis ve adliye muhabirleri olurdu. Her büyük hastanede 
muhabir bulundurulur ve bu hastanelerde basın odaları olurdu. Yine 
Emniyet Müdürlükleri ve adliyelerde muhabirler bulundurulur bu 
yerlerde de basın odaları olurdu. Meslek sektörleri için de muhabirler 
olurdu. Mesela rahmetli Şemsi Sılkım meslek odaları ile ilgili haberler 
yapardı. Bu konuda duayen idi. Sabah erkenden gazeteye gelir bir gün 
öncesinin haberlerini yazar ve çıkardı. Ertesi günü sabaha kadar gaze-
teye uğranmazdı. Şimdi muhabirler toplantıları takip ediyorlar. Siyasi 
iradeyi karşılarına alacak özel haber yapmaktan kaçınıyorlar. Yapmak 
isteseler de patronlar izin vermiyor-veremiyor.

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

Yazmak bir tür tarihe not düşmek bizim için. 4-5 yıldır siyaset ve 
spor konularında yazmayı bıraktım. Sadece kültür konularında yazma-
ya çalışıyorum. Geçmişte yazmış olduğum siyasi yorumlara bakıyorum 
da… Sadece gülümsüyorum. Bundan sonra yazı konularımızın Türk 
Kültürü ve Tarihi üzerine olması konusunda bir tür zımni anlaşma 
yaptık Anuş hanımla. İyi ve güzel hasletlerimizi tarihin toz tutmaya 
başlamış sayfalarından veya halen hayatta olan büyüklerimizin hafıza-
sından alıp yazıya dökerek bugüne ve geleceğe taşımak istiyoruz.  Bu 
yazıların şehre veya ülkeye ne tür katkı sunduğu sorusunun cevabına 
gelince… Bunun cevabını biz değil bu şehirde ve bu ülkede yaşayan 
entelektüeller verecek. İşimizi hakkıyla yerine getirip getirmediğimizin 
hükmünü ise tarih verecek.

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? 

Bir gazeteci veya yazar toplumun çıkarına ve gelişmesine hizmet 
edecek konuları işlemelidir. Ben şahsen Batı’nın bu hale gelmesinde 
bağımsız ve milli basını en büyük etken olarak görürüm. Gazetecinin 
görevi ülkesinin çıkarını gözetmektir. Gazeteci, yapılan herhangi bir işi 
anlatırken onu göklere çıkarmak yerine olayı verdikten sonra mutlaka 
bir “ama” sorusu sorup onun cevabını vermelidir.

Bugün gazeteci olduğunu iddia eden, ekranlara çıkıp ahkâm 
kesenlerde maalesef bu tutumu göremiyoruz. Ya her şeye karşılar ya 
da her şeyi sonuna kadar destekliyorlar. Bir gri bölge oluşturup bunun 
cevabını vermiyorlar. Zaten toplum siyah ve beyaz olarak ikiye ayrılmış 
vaziyette. Kendilerinin gazeteci olduğunu iddia edenler de bu ayrış-
mayı diri tutmak için büyük gayret sarf ediyorlar. Çünkü fikir üretmek, 
düşünmek, yargılamak yerine birilerinin kendilerine sufle ettiklerini 
seslendirmek daha kolay geliyor. Ve böylece milli olmak yerine birinin 
adamı olmayı tercih ediyorlar. Amaç milletin kalkınması değil cüzdanın 
dolması olunca işler böyle yürüyor.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Gazetecilik mesleğine yeni girecek arkadaşlara şunları söyleyebi-
lirim: Gazetecilik mesleği dışarıdan bakıldığı zaman çok popüler görü-
lebilir ama öyle değildir. Ağır işçilik gerektiren bir meslektir. Yağmur, 
çamur, soğuk, hastalık dinlemez. Her an haber peşinde koşmanız ge-
rekir. Bunun için sabırlı, metanetli, soğukkanlı olmanın yanında bilgili, 
araştırmacı ve hepsinden önemli dürüst olmanız gerekir. Sevmiyorsa-
nız sırf para için yapılacak bir iş değildir gazetecilik. Kısacası, akıntıya 
karşı kürek çekme gücünü kendinizde görüyorsanız bu mesleği tercih 
edin derim.



Konya’nın en önemli spor gaze-
tecilerinden olan Ahmet Eser, 
gazeteciliği “Haber ve bilgi 

kaynağına en kısa zamanda ulaşıp ve 
bu kaynaklardan elde edilen bilgileri ve 
haberleri, okura en ayrıntısı ile sunma işi” 
tanımlıyor. 

Mesleğin geçmişten günümüze sorun-
larını da anlatan Eser, genç gazetecilere 
önemli tavsiyelerde bulunuyor.

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz, Ahmet Eser kimdir?

“Türbe önünde evimiz, Meram da 
bağımız yok” ama has Konyalıyım.1962 
doğumluyum. Anadolu Ticaret Meslek 
Lisesi mezunuyum. Mesleğin mekteplisi 
değil, alaylısıyım. Evli ve iki çocuk baba-
sıyım. Sürekli sarı basın kartı sahibiyim. 
AİPS (Uluslararası Spor Yazarları Birliği) 
üyesiyim.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Amatör olarak oynadığım futboldan 
sakatlık nedeniyle ayrılmak zorunda kal-
mıştım. Ama spora özelliklede futbol olan 
düşkünlüğüm nedeniyle artık iyi bir izle-
yici olmuş dahası futbolu yaşam biçimim 
haline getirmiştim. Yerel gazetede (Konya 
Postası) “muhabir arıyoruz” ilanını görün-
ce başvuruda bulundum.

 Dönemin gazete sahipleri Durmuş- 
Süleyman Alagöz kardeşlerin, özellikle de 
Yazı İşleri Müdürü İbrahim Sur’un oluru 
ile 1981 yılında gazeteciliğe başladım. İlk 
yıllarımda gazetenin gerek haber gerekse 
spor sayfasında çalıştım.. Sabahları birinci 
sayfa haberlerine gider, öğleden sonra 
ise başta Konyaspor olmak üzere ama-
tör takımların idmanını izler, yöneticiler 
veya teknik kadrodaki kişilerle görüşür 
özel haberler yapardım. Hafta sonları ise 
imkanlar ölçüsünde maçları takip eder, 
haberleştirirdim. Gazetenin kadrosun-
da rahmetli İbrahim Yıldırım, Muzaffer 
Kırmacı, Nurettin Özkan, rahmetli Orhan 
Samur gibi isimler vardı. Mesleğin ikinci 
yılında ise rahmetli yazı işleri müdürümüz 
ustam İbrahim Sur’un isteği doğrultusun-
da tamamen spor da çalıştım. Bu dönemde 
aramıza Kemal Soylu, Mustafa Gül ve Saim 
Elmas katıldı.1985 yılı ortalarında İbra-
him Sur ağabeyin Yeni Meram Gazetesi-
ne geçmesi üzerine kadroda değişikliğe 
gidildi. Ahmet Tezcan Yazı İşleri, ben ise 
Spor Müdürlüğüne getirildim. Bu mesleği 

seçmemdeki bir diğer etken ise lisede iken 
bir grup öğretmen ve okul arkadaşlarım 
ile birlikte “mizan” adlı aylık okul gazetesi 
çıkarmamız oldu.

 Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Gazetecilik mesleği maalesef her geçen 
gün kan kaybediyor. Özellikle yazılı basın 
bana göre her yönüyle tarihinin en kötü 
günlerini yaşıyor. Maliyetlerin artması 
buna karşılık gelirlerin (resmi ilanlar, özel 
reklamlar vb.) yok denecek kadar azalma-
sı, mesleği bitirme noktasına getirdi. Tabi 
ki bir de sosyal medyanın etkinliği var. 
Okuyucu kitlesinin azalması tiraj kayıpları-
na neden olunca acı son kaçınılmaz oluyor. 
Geçmişte görsel olarak yalnızca TRT’nin 
olduğu yıllarda yazılı basın çok güçlü idi. 
Mesela o yıllarda Konya’mızda yalnızca 
dört adet gazete vardı. Teknoloji yönünden 
imkânsızlıklara rağmen zor şartlar altında 
harika işler yapılırdı. Gelirden (örnek 
resmî ilanlar) pasta payı büyüktü. Şimdi 
ise yanılmıyorsam on altı adet gazete var. 
Dolayısıyla bu payın azalması gazetelerin 
ayakta durmasını güçleştiriyor.

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

 Yazılı basında ulusal bazda Hürriyet, 
Sabah, Foto Maç ve Star gazetelerinde 
spor muhabirliği, yerel bazda ise Konya 
Postası ve Yeni Konya gazetelerinde Spor 
Müdürlüğü yaptım. Üç ayrı dönem Konya 
Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulunda 
(Başkanlar Rıdvan Bülbül ve Uğur Özteke) 
muhasip, başkan yardımcılığı ve başkan 
vekilliği görevlerinde bulundum… Rah-
metli Orhan Berk başta olmak üzere Sabit 
Horasan, Recep Çınar, Hüseyin Oğuz ve 
Cihat Yazıcı ile birlikte TSYD Konya Şu-
besinin kuruluşunu gerçekleştirdik. Uzun 
yıllar bu yönetimin her kademesinde görev 
yaptım. Ayrıca Konya spor basını tarihinde 
bir ilki gerçekleştirerek meslektaşlarımın 
desteği ile TSYD genel merkez yönetimi-
ne giren ilk Konyalı oldum. Ve ardından 
2017-2018 yıllarında Genel Sekreterlik 
görevini üstlendim. Kısa adı LİMME olan 
lise mezunlarını meslek edindirme projesi 
kapsamında rahmetli Orhan Samur ve 
Saim Elmas ile birlikte Halk Eğitim Müdür-
lüğünde gazetecilik kursu açarak (Konya 
ve Karaman) başarılı olanlara sertifika 
verip, birçok arkadaşımızın meslek sahibi 

‘GAZETECILIK BENIM 
YAŞAM BIÇIMIMDI’

Konya basınının duayen isimlerinden Ahmet Eser, meslek 
serüvenini ve gazeteciliğe bakış açısını anlattı. Eser, 

“Gazetecilik bir dönem benim için hem bağımlılık hem de 
yaşam biçimi idi” ifadelerini kullanırken genç gazetecilere ise 

meraklı, gözü açık ve cesur olmalarını öğütledi

Ahmet Eser

TSYD Genel Merkezi / İstanbul

olmasına vesile olduk. İsmini hatırladıkla-
rımdan Konya’dan Yadigar Güneş, Hasan 
Altuntepe, Selman Elçiçeği, Mukaddes 
Tanrıverdi, Hüseyin Varol, Mehmet Kalay, 
Serkan Dokudur, Karaman’dan Ahmet Ko-
caoğlu, Veysel Göktekin, Perihan Ersin. 

Emekliliğim ardından Konyaspor kulü-
bünde bir süre basın müşavirliği ve kulüp 
müdürlüğü yaptım. UEFA kriterlerinin ha-
yata geçmesi üzerine Stadyum ve Tesisler 
Müdürlüğü görevini ifa ettim…

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Gazetecilik benim için haber ve bilgi 
kaynağına en kısa zamanda ulaşıp ve 
bu kaynaklardan elde edilen bilgileri ve 
haberleri, okura en ayrıntısı ile sunma işini 
ifade eder. Tabi ki bunu yaparken 5N, 1K 
kavramını ön planda tutup olaya, belgeye 
ve bilgiye dayalı yazılar yazması gerekir.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz? 

Gazetecilik sektöründe sorunlar dün 
vardı, bugün de var, yarında var olmaya 
devam edecektir. Çünkü sorunlar yıllarca 
dile getirilmiş, ama nedense kalıcı ve köklü 
çözümler üretilmemiştir. Sorunları gazete 
sahipleri ve çalışanları için ayrı ayrı değer-
lendirmek gerek. Ama her iki grubun ortak 
sorunu ekonomiktir. Günümüzde maale-
sef meslektaşlarımız emeğinin karşılığını 
alamıyorlar. Karın tokluğuna çalışıyorlar. 
Özellikle de yerel basında çalışanlar. Çoğu 
aynı dertten (bir kaç gazete hariç) muzda-
rip. Haklarını arayacak doğru dürüst bir 
sendika yok. Olsa bile üye olacak konuma 
gelemezler. Çünkü iş akitlerinin feshi an 
meselesidir. Sahipler açısından bakıldığı 
zaman durum daha da vahimdir. Yukarıda 
bahsettiğim gibi (üçüncü madde) gideri 
çok, geliri az olan bir kurum, çalışanına ne 
kadar destek olabilir ki… Zaten bundandır 
ki az elamanla çok iş yapmaya çalışılmak-
tadır. Sonuçta reyting ve tiraj kayıpları baş 
göstermektedir. En önemli bir başka sorun 
ise mesleğe olan saygınlığın dibe vurma-
sıdır. En etkin sivil toplum kuruluşlarının 
başında gelen gazeteci derneklerinin kendi 
içlerinde görüş ayrılığına düşmesi sonucu 
(örnek Konya Gazeteciler Cemiyeti- Basın 
Konseyi) meslek örgütlerinin çoğalmasına 
dolayısıyla birlikteliğin bozulmasına ve  
etkinliğinin kaybolmasına neden olmuş-
tur. Dahası meslek içerisindeki bu kısır 
çekişme en çokta kurum ve kuruluşlara 
yaramıştır. Haber değeri olmayan bir 
kişi veya kurum, tek sütun da yer alması 
gerekirken, manşetlere çekilebilmektedir. 
Özetle karşılıklı adamcılık başroldedir. 

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

İlk başta kişi her yönüyle kendini çok 
iyi yetiştirmelidir. Belirli bilgi birikimi-
ne ve beceriye sahip olmalıdır. Edebiyatı 
çok ama çok sevmelidir. Bunun yolu da 
çok okumaktan geçer. Tabi ki hepsin-
den önemlisi de bu mesleğin okulundan 
(üniversitelerin iletişim fakülteleri) mezun 

olunması ayrı bir özellik taşır. Ayrıca 
araştırmayı ve  gözlemlemeyi ön planda 
tutarak notlar almalıdır. Yeri ve zamanı 
geldiğinde kâğıda dökmesini bilmelidir. 
Hitap ettiği toplumun deyim yerinde ise 
gözü, kulağı olmalıdır. Kısaca görülmeyeni 
gören, duyulmayanı duyan, hissedilmeyeni 
hisseden dahası okuyucunun veya izleyici-
nin sesi olmalıdır. 

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

Araştırma gazeteciliğinin özelliğine 
girer. Deyim yerinde ise meslekte haber at-
latmaktır. Zira günümüzde iletişim teknolo-
jilerinin gelişmesine paralel olarak hızlanan 
gazetecilik uygulamaları, günlük rutin 
haberciliğe göre zamanla daha az yarışan 
ancak konuları derinlemesine inceleyerek, 
gizli kalmış bilinmeyen yönlerini kamuo-
yuna aktarılması ve farklı bir bakış açısı 
getirmesi bir yerde gazeteciyi özel kılar. Bu 
durum tarifsiz bir duygu seline kapılmanıza 
vesile olur. Ama maalesef günümüzde ajans 
haberciliği yani masa başı gazeteciliği tercih 
edildiği için çoğu gazeteci bu duygu selinden 
mahrumdur.

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

Asıl işi toplumu bilgilendirmek olan ga-
zetecilerin yazılarıyla ya da haberleriyle ele 
aldıkları konuları doğru ve tarafsız şekilde 
aktardıkları zaman inandırıcılığı ve güve-
nirliği tescil edilir. Konunun özelliğine ve 
hassasiyetine göre de kimi zaman kamuoyu 
oluşur. Gazeteci ya da gazeteler oluşturduk-
ları kamuoyu sayesinde  (örnek şehirde sivil 
toplum kuruluşlarının, ülkede ise mecliste 
grubu bulunan siyasi partilerin ortak hareket 
etmesi vb. gibi) o şehrin veya ülkenin her 
konuda gelişmesine, tanıtılmasına dahası 
lider konumda olmasına katkı sağlar. Yalan 
veya yanlış bilgi aktarımında ise toplum 
tarafından dışların, inandırıcılığını kaybeder.

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

Bizim dönemimizde haberler daktiloda 
yazılır sayfalar mizanpaj kağıdına çizilerek 
hazırlanırdı. Baskı tipo makinelerde yapılır 
ve günlük taze fotoğraf kullanma imkânımız 
kısıtlıydı. Çünkü fotoğraf basabilmek için 
önce klişe yaptırmamız gerekiyordu ve bu 
da maliyetliydi. Şimdi haberler de sayfalar 
da bilgisayarda yazılıp hazırlanıyor.  Fotoğraf 
için film yıkama, klişe yaptırma derdi yok. 
Her şey eskiye oranla çok daha kolaylaşmış 
durumda. İnternetin hayatın her alanına 
hâkim olması gazeteciliği de etkiledi. Gele-
neksel gazetecilik anlayışı zafiyete uğradı, 
yerine de sorumsuz internet gazeteciliği 
ihdas oldu. Devletin bu konuda medya 
kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, internet ga-
zeteciliğinin sorumlu ve düzeyli bir şekilde 
yapılmasını sağlamalıdır. Kirli gazeteciliğin 
önüne geçmek için buna ihtiyaç vardır.

Dönemin Konya Milletvekili Devlet Bakanı 
Mehmet Keçeciler’in elinden ‘Yılın Gazetecilik’  

ödülünü alırken...

Dünya ve Olimpiyat şampiyonu dev herkül 
Naim Süleymanoğlu ile yaptığım röportaj

Konya Postası Gazetesi: Durmuş Alagöz 
(sahibi), İbrahim Sur (yazı işleri müdürü), Orhan 
Samur (istihbarat şefi), İrfan Karaduman, Ozan 

Çetiner, Ömer Aksoy 
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Konya’nın en önemli spor gaze-
tecilerinden olan Ahmet Eser, 
gazeteciliği “Haber ve bilgi 

kaynağına en kısa zamanda ulaşıp ve 
bu kaynaklardan elde edilen bilgileri ve 
haberleri, okura en ayrıntısı ile sunma işi” 
tanımlıyor. 

Mesleğin geçmişten günümüze sorun-
larını da anlatan Eser, genç gazetecilere 
önemli tavsiyelerde bulunuyor.

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz, Ahmet Eser kimdir?

“Türbe önünde evimiz, Meram da 
bağımız yok” ama has Konyalıyım.1962 
doğumluyum. Anadolu Ticaret Meslek 
Lisesi mezunuyum. Mesleğin mekteplisi 
değil, alaylısıyım. Evli ve iki çocuk baba-
sıyım. Sürekli sarı basın kartı sahibiyim. 
AİPS (Uluslararası Spor Yazarları Birliği) 
üyesiyim.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Amatör olarak oynadığım futboldan 
sakatlık nedeniyle ayrılmak zorunda kal-
mıştım. Ama spora özelliklede futbol olan 
düşkünlüğüm nedeniyle artık iyi bir izle-
yici olmuş dahası futbolu yaşam biçimim 
haline getirmiştim. Yerel gazetede (Konya 
Postası) “muhabir arıyoruz” ilanını görün-
ce başvuruda bulundum.

 Dönemin gazete sahipleri Durmuş- 
Süleyman Alagöz kardeşlerin, özellikle de 
Yazı İşleri Müdürü İbrahim Sur’un oluru 
ile 1981 yılında gazeteciliğe başladım. İlk 
yıllarımda gazetenin gerek haber gerekse 
spor sayfasında çalıştım.. Sabahları birinci 
sayfa haberlerine gider, öğleden sonra 
ise başta Konyaspor olmak üzere ama-
tör takımların idmanını izler, yöneticiler 
veya teknik kadrodaki kişilerle görüşür 
özel haberler yapardım. Hafta sonları ise 
imkanlar ölçüsünde maçları takip eder, 
haberleştirirdim. Gazetenin kadrosun-
da rahmetli İbrahim Yıldırım, Muzaffer 
Kırmacı, Nurettin Özkan, rahmetli Orhan 
Samur gibi isimler vardı. Mesleğin ikinci 
yılında ise rahmetli yazı işleri müdürümüz 
ustam İbrahim Sur’un isteği doğrultusun-
da tamamen spor da çalıştım. Bu dönemde 
aramıza Kemal Soylu, Mustafa Gül ve Saim 
Elmas katıldı.1985 yılı ortalarında İbra-
him Sur ağabeyin Yeni Meram Gazetesi-
ne geçmesi üzerine kadroda değişikliğe 
gidildi. Ahmet Tezcan Yazı İşleri, ben ise 
Spor Müdürlüğüne getirildim. Bu mesleği 

seçmemdeki bir diğer etken ise lisede iken 
bir grup öğretmen ve okul arkadaşlarım 
ile birlikte “mizan” adlı aylık okul gazetesi 
çıkarmamız oldu.

 Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Gazetecilik mesleği maalesef her geçen 
gün kan kaybediyor. Özellikle yazılı basın 
bana göre her yönüyle tarihinin en kötü 
günlerini yaşıyor. Maliyetlerin artması 
buna karşılık gelirlerin (resmi ilanlar, özel 
reklamlar vb.) yok denecek kadar azalma-
sı, mesleği bitirme noktasına getirdi. Tabi 
ki bir de sosyal medyanın etkinliği var. 
Okuyucu kitlesinin azalması tiraj kayıpları-
na neden olunca acı son kaçınılmaz oluyor. 
Geçmişte görsel olarak yalnızca TRT’nin 
olduğu yıllarda yazılı basın çok güçlü idi. 
Mesela o yıllarda Konya’mızda yalnızca 
dört adet gazete vardı. Teknoloji yönünden 
imkânsızlıklara rağmen zor şartlar altında 
harika işler yapılırdı. Gelirden (örnek 
resmî ilanlar) pasta payı büyüktü. Şimdi 
ise yanılmıyorsam on altı adet gazete var. 
Dolayısıyla bu payın azalması gazetelerin 
ayakta durmasını güçleştiriyor.

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

 Yazılı basında ulusal bazda Hürriyet, 
Sabah, Foto Maç ve Star gazetelerinde 
spor muhabirliği, yerel bazda ise Konya 
Postası ve Yeni Konya gazetelerinde Spor 
Müdürlüğü yaptım. Üç ayrı dönem Konya 
Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulunda 
(Başkanlar Rıdvan Bülbül ve Uğur Özteke) 
muhasip, başkan yardımcılığı ve başkan 
vekilliği görevlerinde bulundum… Rah-
metli Orhan Berk başta olmak üzere Sabit 
Horasan, Recep Çınar, Hüseyin Oğuz ve 
Cihat Yazıcı ile birlikte TSYD Konya Şu-
besinin kuruluşunu gerçekleştirdik. Uzun 
yıllar bu yönetimin her kademesinde görev 
yaptım. Ayrıca Konya spor basını tarihinde 
bir ilki gerçekleştirerek meslektaşlarımın 
desteği ile TSYD genel merkez yönetimi-
ne giren ilk Konyalı oldum. Ve ardından 
2017-2018 yıllarında Genel Sekreterlik 
görevini üstlendim. Kısa adı LİMME olan 
lise mezunlarını meslek edindirme projesi 
kapsamında rahmetli Orhan Samur ve 
Saim Elmas ile birlikte Halk Eğitim Müdür-
lüğünde gazetecilik kursu açarak (Konya 
ve Karaman) başarılı olanlara sertifika 
verip, birçok arkadaşımızın meslek sahibi 

‘GAZETECILIK BENIM 
YAŞAM BIÇIMIMDI’

Konya basınının duayen isimlerinden Ahmet Eser, meslek 
serüvenini ve gazeteciliğe bakış açısını anlattı. Eser, 

“Gazetecilik bir dönem benim için hem bağımlılık hem de 
yaşam biçimi idi” ifadelerini kullanırken genç gazetecilere ise 

meraklı, gözü açık ve cesur olmalarını öğütledi

Ahmet Eser

TSYD Genel Merkezi / İstanbul

olmasına vesile olduk. İsmini hatırladıkla-
rımdan Konya’dan Yadigar Güneş, Hasan 
Altuntepe, Selman Elçiçeği, Mukaddes 
Tanrıverdi, Hüseyin Varol, Mehmet Kalay, 
Serkan Dokudur, Karaman’dan Ahmet Ko-
caoğlu, Veysel Göktekin, Perihan Ersin. 

Emekliliğim ardından Konyaspor kulü-
bünde bir süre basın müşavirliği ve kulüp 
müdürlüğü yaptım. UEFA kriterlerinin ha-
yata geçmesi üzerine Stadyum ve Tesisler 
Müdürlüğü görevini ifa ettim…

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Gazetecilik benim için haber ve bilgi 
kaynağına en kısa zamanda ulaşıp ve 
bu kaynaklardan elde edilen bilgileri ve 
haberleri, okura en ayrıntısı ile sunma işini 
ifade eder. Tabi ki bunu yaparken 5N, 1K 
kavramını ön planda tutup olaya, belgeye 
ve bilgiye dayalı yazılar yazması gerekir.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz? 

Gazetecilik sektöründe sorunlar dün 
vardı, bugün de var, yarında var olmaya 
devam edecektir. Çünkü sorunlar yıllarca 
dile getirilmiş, ama nedense kalıcı ve köklü 
çözümler üretilmemiştir. Sorunları gazete 
sahipleri ve çalışanları için ayrı ayrı değer-
lendirmek gerek. Ama her iki grubun ortak 
sorunu ekonomiktir. Günümüzde maale-
sef meslektaşlarımız emeğinin karşılığını 
alamıyorlar. Karın tokluğuna çalışıyorlar. 
Özellikle de yerel basında çalışanlar. Çoğu 
aynı dertten (bir kaç gazete hariç) muzda-
rip. Haklarını arayacak doğru dürüst bir 
sendika yok. Olsa bile üye olacak konuma 
gelemezler. Çünkü iş akitlerinin feshi an 
meselesidir. Sahipler açısından bakıldığı 
zaman durum daha da vahimdir. Yukarıda 
bahsettiğim gibi (üçüncü madde) gideri 
çok, geliri az olan bir kurum, çalışanına ne 
kadar destek olabilir ki… Zaten bundandır 
ki az elamanla çok iş yapmaya çalışılmak-
tadır. Sonuçta reyting ve tiraj kayıpları baş 
göstermektedir. En önemli bir başka sorun 
ise mesleğe olan saygınlığın dibe vurma-
sıdır. En etkin sivil toplum kuruluşlarının 
başında gelen gazeteci derneklerinin kendi 
içlerinde görüş ayrılığına düşmesi sonucu 
(örnek Konya Gazeteciler Cemiyeti- Basın 
Konseyi) meslek örgütlerinin çoğalmasına 
dolayısıyla birlikteliğin bozulmasına ve  
etkinliğinin kaybolmasına neden olmuş-
tur. Dahası meslek içerisindeki bu kısır 
çekişme en çokta kurum ve kuruluşlara 
yaramıştır. Haber değeri olmayan bir 
kişi veya kurum, tek sütun da yer alması 
gerekirken, manşetlere çekilebilmektedir. 
Özetle karşılıklı adamcılık başroldedir. 

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

İlk başta kişi her yönüyle kendini çok 
iyi yetiştirmelidir. Belirli bilgi birikimi-
ne ve beceriye sahip olmalıdır. Edebiyatı 
çok ama çok sevmelidir. Bunun yolu da 
çok okumaktan geçer. Tabi ki hepsin-
den önemlisi de bu mesleğin okulundan 
(üniversitelerin iletişim fakülteleri) mezun 

olunması ayrı bir özellik taşır. Ayrıca 
araştırmayı ve  gözlemlemeyi ön planda 
tutarak notlar almalıdır. Yeri ve zamanı 
geldiğinde kâğıda dökmesini bilmelidir. 
Hitap ettiği toplumun deyim yerinde ise 
gözü, kulağı olmalıdır. Kısaca görülmeyeni 
gören, duyulmayanı duyan, hissedilmeyeni 
hisseden dahası okuyucunun veya izleyici-
nin sesi olmalıdır. 

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

Araştırma gazeteciliğinin özelliğine 
girer. Deyim yerinde ise meslekte haber at-
latmaktır. Zira günümüzde iletişim teknolo-
jilerinin gelişmesine paralel olarak hızlanan 
gazetecilik uygulamaları, günlük rutin 
haberciliğe göre zamanla daha az yarışan 
ancak konuları derinlemesine inceleyerek, 
gizli kalmış bilinmeyen yönlerini kamuo-
yuna aktarılması ve farklı bir bakış açısı 
getirmesi bir yerde gazeteciyi özel kılar. Bu 
durum tarifsiz bir duygu seline kapılmanıza 
vesile olur. Ama maalesef günümüzde ajans 
haberciliği yani masa başı gazeteciliği tercih 
edildiği için çoğu gazeteci bu duygu selinden 
mahrumdur.

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

Asıl işi toplumu bilgilendirmek olan ga-
zetecilerin yazılarıyla ya da haberleriyle ele 
aldıkları konuları doğru ve tarafsız şekilde 
aktardıkları zaman inandırıcılığı ve güve-
nirliği tescil edilir. Konunun özelliğine ve 
hassasiyetine göre de kimi zaman kamuoyu 
oluşur. Gazeteci ya da gazeteler oluşturduk-
ları kamuoyu sayesinde  (örnek şehirde sivil 
toplum kuruluşlarının, ülkede ise mecliste 
grubu bulunan siyasi partilerin ortak hareket 
etmesi vb. gibi) o şehrin veya ülkenin her 
konuda gelişmesine, tanıtılmasına dahası 
lider konumda olmasına katkı sağlar. Yalan 
veya yanlış bilgi aktarımında ise toplum 
tarafından dışların, inandırıcılığını kaybeder.

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

Bizim dönemimizde haberler daktiloda 
yazılır sayfalar mizanpaj kağıdına çizilerek 
hazırlanırdı. Baskı tipo makinelerde yapılır 
ve günlük taze fotoğraf kullanma imkânımız 
kısıtlıydı. Çünkü fotoğraf basabilmek için 
önce klişe yaptırmamız gerekiyordu ve bu 
da maliyetliydi. Şimdi haberler de sayfalar 
da bilgisayarda yazılıp hazırlanıyor.  Fotoğraf 
için film yıkama, klişe yaptırma derdi yok. 
Her şey eskiye oranla çok daha kolaylaşmış 
durumda. İnternetin hayatın her alanına 
hâkim olması gazeteciliği de etkiledi. Gele-
neksel gazetecilik anlayışı zafiyete uğradı, 
yerine de sorumsuz internet gazeteciliği 
ihdas oldu. Devletin bu konuda medya 
kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, internet ga-
zeteciliğinin sorumlu ve düzeyli bir şekilde 
yapılmasını sağlamalıdır. Kirli gazeteciliğin 
önüne geçmek için buna ihtiyaç vardır.

Dönemin Konya Milletvekili Devlet Bakanı 
Mehmet Keçeciler’in elinden ‘Yılın Gazetecilik’  

ödülünü alırken...

Dünya ve Olimpiyat şampiyonu dev herkül 
Naim Süleymanoğlu ile yaptığım röportaj

Konya Postası Gazetesi: Durmuş Alagöz 
(sahibi), İbrahim Sur (yazı işleri müdürü), Orhan 
Samur (istihbarat şefi), İrfan Karaduman, Ozan 

Çetiner, Ömer Aksoy 
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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 toplumu bilgilendirmek, aydınlat-
mak, bilgi ve fikir sahibi yapmak için icra edilir. 
Haberleşme aygıtlarının yerden biten ot misali 
yaygınlaştığı günümüzde de toplumun doğru bil-
giye olan ihtiyacı daha da artmıştır. Haberleşme 
aracı olarak da değerlendirilen sosyal mecralarda 
haber diye akla hayale gelmedik yalan yanlış şey-
ler yazılıp çiziliyor. Oysa geleneksel gazetecilikte 
durum farklıdır; meslek ilkeleri vardır, oto kontrol 
vardır. Bir haber dili vardır. Edep ve adap vardır. 

Tarih boyunca geleneksel gazeteler ve 
gazeteciler genel anlamda millet ve memleket 
yararına olacak şeyler yazmaya gayret göster-
mişlerdir. Bu konuda Milli Mücadele döneminde 
Konya basınının çalışmaları üniversitelerde tez 
konusu bile olacak kadar önemlidir.

  Ustalarımız bize ‘Gazetecilik kutsal bir 
meslektir’ diye öğrettiler ve biz o çizgiden hiç 
şaşmadık. Sosyal medya denilen yerlerde ise bu 
hassasiyetin olmadığını biliyoruz. 

Ancak her meslek dalında olduğu gibi 
gazetecilikte de çürük elmaların varlığını inkâr 
edemeyiz. Zaten ‘toplumu bilgilendirme ve 
fikir verme özelliğinden dolayı’ gazetecilik art 
niyetli insanların ve bilhassa ajanlık faaliyetinde 
bulunanların kamufle olup daha kolay çalışma 
yapabilecekleri alanlardır. 

Gazetecilik mesleğini özlüyor musunuz?
Gazetecilik bir dönem benim için hem 

bağımlılık hem de yaşam biçimi idi. Emekli olup 
yine sektörün içinde sayılabilecek bir kurumda 
görev yapmam, bir yerde mesleğimle ve mes-
lektaşlarımla iç içe olmamı sağlamıştı. Ama buna 
rağmen aktif gazeteciliği özlemiyorum desem 
yalan olur. Her ne kadar bizim kuşaktan kalan 
ve sayıları bir elin parmağını geçmeyecek kadar 
az olan meslektaşlarımı zaman zaman çalıştıkları 
gazetede ziyaret etsem de geçmişten kurtula-
mıyorum. Geçmişi yad ederken orada yaşanan 
gazete hazırlığı heyecanına tanık olmak, haliyle 
beni yıllar öncesine götürüyor. İyi ki bu mesleği 
yapmışım diyorum.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını kısaca 
anlatabilir misiniz?

Birçok anım var. Ama bende büyük iz 
bırakan üç anıyı kaleme alayım. Yıl 1987... 
Konyaspor, rakibi Tarsus İdmanyurdu’nu 5-0 
yenmesine rağmen şampiyonluğu gol averajı 
ile Sakaryaspor’a kaptırmıştı. Maç sonrası çıkan 
olaylar Türkiye’nin gündemine oturmuş, İç İşleri 
Bakanlığı görevde ihmal düşüncesiyle dönemin 
Valisi rahmetli Kemal Katıtaş hakkında soruştur-
ma başlatmıştı. Bilgilerimize başvurulmak üzere 

Türkiye’de Yarın’dan Nail Bülbül, Yeni Konya’dan 
rahmetli Galip Yenikaynak, Yeni Meram’dan 
Cihat Yazıcı ve Konya Postası gazetesinden ben, 
Valiliğe davet edilmiştik.. Görevli iki müfettiş 
bizleri tek tek içeriye alıyor, giren en az bir saat 
içeride kalıyordu. Çıktığında ise diğerleri ile 
görüştürülmüyordu. Bu durum özellikle bende 
heyecanın yanı sıra merak da uyandırmıştı. 
Nitekim en son ben içeri girdim. Tanışma faslının 
ve ön bilgilerin kayıt altına alınmasının ardından 
“Maçtan önce sahaya niçin tavuklar salındı? Sizce 
buna yetkililerce göz yumuldu mu?” gibi soruyla 
karşılaştım. Cevap olarak “ Efendim, Konyaspor 
üç yıldır şampiyonluk mücadelesi veriyor. Ha-
yırlara vesile olsun diye İlk yıl büyükbaş, ikinci 
yıl ise küçükbaş hayvan kurban edildi. Sonuç 
alınamayınca bu yıl tavuk kesmekte karar kılındı 
galiba. Ama organize bozukluğu nedeniyle ta-
vuklar kesilmeden önce saha içine kanatlandılar.” 
diyerek, sözlerimi tamamladım. Bunun üzerine 
“Siz, bizimle dalga mı geçiyorsunuz. Lütfen dışarı 
çıkar mısınız.” diyerek benimle ilgili görüşmeleri 
yalnızca beş dakika sürmüştü. 

 Amatör 1. kümede sanayi sahasında De-
mirspor ile Tuzlukçu Belediyespor arasında şam-
piyonluk maçı var. Karşılaşmayı saha içerisinde 
köşe gönderine yakın bir yerde izliyorum.  Bir 
pozisyon da ofsayt nedeniyle bayrağını kaldıran 
yan hakem Mithat Özekmekçi’ye pozisyon da 
kalan futbolcu küfür etti. Yönetmelik gereği orta 
hakem Naci Yapıcı’yı uyarıp kırmızı kartla oyun-
dan attırması gerekirken, hakem Özkekmekçi bir 
anda kendini kaybederek elindeki bayrak sopası 
ile o futbolcuyu sahanın öbür köşesine kadar ko-
valamış ve sahalarda görülmemiş bir olaya imza 
atmıştı. O yıl yaşanan Irak-Kuveyt savaşından 
esinlenerek “Eli sopalı Saddam” başlıklı bir köşe 
yazısı kaleme almış ve katıldığım basın özendir-
me yarışmasında ödüle layık görülmüştüm. 

Kulakları çınlasın İbrahim Okumamış ile 
Muğlaspor deplasmanındayız. Pazar günü seçim 
nedeniyle sokağa çıkma yasağı var. Cumar-
tesi günü oynanan maçı kazanmış gazetelere 
haberleri geçmiştik. Ama dönüş için firmalarda 
yer bulamamıştık.. Bunun üzerine yöneticilerden 
Ali  Aydın ve Şemsettin Beştav’a kafile ile dönme 
ricasında bulunduk. Disiplinden taviz vermeyen  
(yöneticileri dahi kafile otobüsüne almazdı) dö-
nemin teknik direktörü Özkan Sümer “Gelirken 
bana mı sordular ki, dönüşte götüreceğim. Çok 
istiyorsanız kendi arabanızla götürünüz.” diyerek 
isteğimizi reddetmişti.. Bunun üzerine dönemin 
Konya Belediyesi Park Bahçeler Müdürü olan, 
daha sonraki yıllarda  milletvekilliği de yapan 
Konyaspor yöneticisi rahmetli Turan Bilge’nin 
arabasıyla dönmüştük…

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Gazetecilik hayatın her anını koklamak, görü-
nenden başka bilgilere de ulaşmaktır. Bunun için 
gazetecinin meraklı, gözü açık ve cesur olması 
gerekir. Haber dilinde zorluk çekmemesi için de 
çok kitap okuması, dilimize giren yeni kelime-
lere yabancı kalmaması lâzımdır. Artık evrensel 
habercilik yapıldığına göre gazetecinin de en az 
bir olmak üzere yabancı dil öğrenmesi gerekiyor. 
Bunlardan başka gazeteci bir kurumu temsil 
ettiğine göre saç sakal tıraşından giyim kuşamına 
kadar her şeyinde özenli olmalıdır.

Bir de günümüzde bütün gazeteler habercilik 
anlamında ajanslardan istifade ettiği için bütün 
gazetelerin haber kalıpları aynılaştı. Bu konuda 
gayret gösterip ajans haberi de olsa kendine özgü 
haber metni oluşturmalıdır. 

Dönemin Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü ile 
röportaj

Konya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i ziyaret

Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler’e ziyaret...

TSYD Genel Merkez Yönetimi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman 
Aşkın Bak’ı ziyareti

Dünya İkincisi Ampute Futbol Milli Takımından 
bazı oyuncularla..
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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 toplumu bilgilendirmek, aydınlat-
mak, bilgi ve fikir sahibi yapmak için icra edilir. 
Haberleşme aygıtlarının yerden biten ot misali 
yaygınlaştığı günümüzde de toplumun doğru bil-
giye olan ihtiyacı daha da artmıştır. Haberleşme 
aracı olarak da değerlendirilen sosyal mecralarda 
haber diye akla hayale gelmedik yalan yanlış şey-
ler yazılıp çiziliyor. Oysa geleneksel gazetecilikte 
durum farklıdır; meslek ilkeleri vardır, oto kontrol 
vardır. Bir haber dili vardır. Edep ve adap vardır. 

Tarih boyunca geleneksel gazeteler ve 
gazeteciler genel anlamda millet ve memleket 
yararına olacak şeyler yazmaya gayret göster-
mişlerdir. Bu konuda Milli Mücadele döneminde 
Konya basınının çalışmaları üniversitelerde tez 
konusu bile olacak kadar önemlidir.

  Ustalarımız bize ‘Gazetecilik kutsal bir 
meslektir’ diye öğrettiler ve biz o çizgiden hiç 
şaşmadık. Sosyal medya denilen yerlerde ise bu 
hassasiyetin olmadığını biliyoruz. 

Ancak her meslek dalında olduğu gibi 
gazetecilikte de çürük elmaların varlığını inkâr 
edemeyiz. Zaten ‘toplumu bilgilendirme ve 
fikir verme özelliğinden dolayı’ gazetecilik art 
niyetli insanların ve bilhassa ajanlık faaliyetinde 
bulunanların kamufle olup daha kolay çalışma 
yapabilecekleri alanlardır. 

Gazetecilik mesleğini özlüyor musunuz?
Gazetecilik bir dönem benim için hem 

bağımlılık hem de yaşam biçimi idi. Emekli olup 
yine sektörün içinde sayılabilecek bir kurumda 
görev yapmam, bir yerde mesleğimle ve mes-
lektaşlarımla iç içe olmamı sağlamıştı. Ama buna 
rağmen aktif gazeteciliği özlemiyorum desem 
yalan olur. Her ne kadar bizim kuşaktan kalan 
ve sayıları bir elin parmağını geçmeyecek kadar 
az olan meslektaşlarımı zaman zaman çalıştıkları 
gazetede ziyaret etsem de geçmişten kurtula-
mıyorum. Geçmişi yad ederken orada yaşanan 
gazete hazırlığı heyecanına tanık olmak, haliyle 
beni yıllar öncesine götürüyor. İyi ki bu mesleği 
yapmışım diyorum.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını kısaca 
anlatabilir misiniz?

Birçok anım var. Ama bende büyük iz 
bırakan üç anıyı kaleme alayım. Yıl 1987... 
Konyaspor, rakibi Tarsus İdmanyurdu’nu 5-0 
yenmesine rağmen şampiyonluğu gol averajı 
ile Sakaryaspor’a kaptırmıştı. Maç sonrası çıkan 
olaylar Türkiye’nin gündemine oturmuş, İç İşleri 
Bakanlığı görevde ihmal düşüncesiyle dönemin 
Valisi rahmetli Kemal Katıtaş hakkında soruştur-
ma başlatmıştı. Bilgilerimize başvurulmak üzere 

Türkiye’de Yarın’dan Nail Bülbül, Yeni Konya’dan 
rahmetli Galip Yenikaynak, Yeni Meram’dan 
Cihat Yazıcı ve Konya Postası gazetesinden ben, 
Valiliğe davet edilmiştik.. Görevli iki müfettiş 
bizleri tek tek içeriye alıyor, giren en az bir saat 
içeride kalıyordu. Çıktığında ise diğerleri ile 
görüştürülmüyordu. Bu durum özellikle bende 
heyecanın yanı sıra merak da uyandırmıştı. 
Nitekim en son ben içeri girdim. Tanışma faslının 
ve ön bilgilerin kayıt altına alınmasının ardından 
“Maçtan önce sahaya niçin tavuklar salındı? Sizce 
buna yetkililerce göz yumuldu mu?” gibi soruyla 
karşılaştım. Cevap olarak “ Efendim, Konyaspor 
üç yıldır şampiyonluk mücadelesi veriyor. Ha-
yırlara vesile olsun diye İlk yıl büyükbaş, ikinci 
yıl ise küçükbaş hayvan kurban edildi. Sonuç 
alınamayınca bu yıl tavuk kesmekte karar kılındı 
galiba. Ama organize bozukluğu nedeniyle ta-
vuklar kesilmeden önce saha içine kanatlandılar.” 
diyerek, sözlerimi tamamladım. Bunun üzerine 
“Siz, bizimle dalga mı geçiyorsunuz. Lütfen dışarı 
çıkar mısınız.” diyerek benimle ilgili görüşmeleri 
yalnızca beş dakika sürmüştü. 

 Amatör 1. kümede sanayi sahasında De-
mirspor ile Tuzlukçu Belediyespor arasında şam-
piyonluk maçı var. Karşılaşmayı saha içerisinde 
köşe gönderine yakın bir yerde izliyorum.  Bir 
pozisyon da ofsayt nedeniyle bayrağını kaldıran 
yan hakem Mithat Özekmekçi’ye pozisyon da 
kalan futbolcu küfür etti. Yönetmelik gereği orta 
hakem Naci Yapıcı’yı uyarıp kırmızı kartla oyun-
dan attırması gerekirken, hakem Özkekmekçi bir 
anda kendini kaybederek elindeki bayrak sopası 
ile o futbolcuyu sahanın öbür köşesine kadar ko-
valamış ve sahalarda görülmemiş bir olaya imza 
atmıştı. O yıl yaşanan Irak-Kuveyt savaşından 
esinlenerek “Eli sopalı Saddam” başlıklı bir köşe 
yazısı kaleme almış ve katıldığım basın özendir-
me yarışmasında ödüle layık görülmüştüm. 

Kulakları çınlasın İbrahim Okumamış ile 
Muğlaspor deplasmanındayız. Pazar günü seçim 
nedeniyle sokağa çıkma yasağı var. Cumar-
tesi günü oynanan maçı kazanmış gazetelere 
haberleri geçmiştik. Ama dönüş için firmalarda 
yer bulamamıştık.. Bunun üzerine yöneticilerden 
Ali  Aydın ve Şemsettin Beştav’a kafile ile dönme 
ricasında bulunduk. Disiplinden taviz vermeyen  
(yöneticileri dahi kafile otobüsüne almazdı) dö-
nemin teknik direktörü Özkan Sümer “Gelirken 
bana mı sordular ki, dönüşte götüreceğim. Çok 
istiyorsanız kendi arabanızla götürünüz.” diyerek 
isteğimizi reddetmişti.. Bunun üzerine dönemin 
Konya Belediyesi Park Bahçeler Müdürü olan, 
daha sonraki yıllarda  milletvekilliği de yapan 
Konyaspor yöneticisi rahmetli Turan Bilge’nin 
arabasıyla dönmüştük…

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Gazetecilik hayatın her anını koklamak, görü-
nenden başka bilgilere de ulaşmaktır. Bunun için 
gazetecinin meraklı, gözü açık ve cesur olması 
gerekir. Haber dilinde zorluk çekmemesi için de 
çok kitap okuması, dilimize giren yeni kelime-
lere yabancı kalmaması lâzımdır. Artık evrensel 
habercilik yapıldığına göre gazetecinin de en az 
bir olmak üzere yabancı dil öğrenmesi gerekiyor. 
Bunlardan başka gazeteci bir kurumu temsil 
ettiğine göre saç sakal tıraşından giyim kuşamına 
kadar her şeyinde özenli olmalıdır.

Bir de günümüzde bütün gazeteler habercilik 
anlamında ajanslardan istifade ettiği için bütün 
gazetelerin haber kalıpları aynılaştı. Bu konuda 
gayret gösterip ajans haberi de olsa kendine özgü 
haber metni oluşturmalıdır. 

Dönemin Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü ile 
röportaj

Konya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i ziyaret

Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler’e ziyaret...

TSYD Genel Merkez Yönetimi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman 
Aşkın Bak’ı ziyareti

Dünya İkincisi Ampute Futbol Milli Takımından 
bazı oyuncularla..
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Konya basınına uzun yıllar hizmet eden 
Cengiz Dönmez, lise yıllarında spor 
gazetecisi olarak mesleğe atıldı. Genç-

lik yıllarında gazeteci ve öğretmen olmayı hayal 
eden Dönmez, her iki mesleğin de sahibi olarak 
hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Ga-
zeteciliği çok seven bu meslekte kendisi sürekli 
geliştiren Dönmez, alanında çok sayıda başarıya 
imza attı. Gazeteciliği yenilen ekmek, içilen su 
gibi olduğunu vurgulayan Dönmez, gazetecilik 
mesleğinin önemine dikkat çekiyor.  

Kendinizden kısaca bahseder misiniz?
Öncelikle teşekkür ederim. En çok sevdiğim 

meslekler gazetecilik ve öğretmenlik idi. İkisi 
de bana nasip oldu. Bir de futbolu çok sever-
dim, amatör olarak onu da yaptım. Evliyim, iki 
çocuğum var. Özal hükümeti zamanında dil 
eğitimi için Londra’ya gazeteci olarak gönde-
rilmiştim. İngilizce bilirim. Selçuk Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü ve Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik 
Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Mezunuyum. 
Amatör Telsizciyim.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Babamın görevi sebebiyle Erzincan’da bulu-

nuyordum. Yazları bir meslek öğrensin diye beni 
bir Mücellithane’ye vermişlerdi. Kitap ciltleme işi. 
Aynı zamanda matbaası da vardı. Matbaada da 
çalışırdım. Yani mürekkep koklamaya ortaokul 
yıllarında başladım, Lise yıllarında da devam etti. 
Orada “Erzincan’ın Ses”i diye bir gazete vardı. 
Bu arada Erzincan Ticaret Lisesi’nin kalecisiydim. 
Sonra Erzincanspor Genç takımının da kalecisi 

olmuştum. İşte o gazetenin sahibi bana, “Erzin-
canspor’un maçlarını takip edip, bizim gazeteye 
maç yazısı yazar mısın?” demişti. Çok sevinmiş-
tim. Gazeteciliğe de “spor muhabiri” olarak adım 
attık.  O zaman başladık halen de devam ediyoruz 
yazmaya. (O yıllarda kendi takımımızın oynadığı 
maçları da yazar, kendime de üç yıldız verirdim!) 
Sonra Konya’da Futbol Hakemliği, Konya Futbol 
İl Temsilciliği, Konya İl Hakem Kurulu Başkanlığı 
görevlerinde de bulundum.

Bu meslekle ilgili düşünceleriniz neler?
Gazetecilik mesleği kutsaldır. Demokratik 

ülkelerde basın; dört güçten (erkten) biridir ve en 
başta olanıdır. (Diğer güçler; Yasama, Yürüt-
me ve Yargı’dır). Gazete ve gazeteciler, -şimdi 
bunlara TV ve TV muhabirlerini, internet haber 
sitelerini de ekleyebiliriz- yönetenler ile yöne-
tilenler arasında köprü görevi yaparlar. Halkın 
sorunlarını yönetenlere ileterek çözüm yolları 
ararlar. İdaredeki aksaklıkları, yanlışları ortaya 
koyarlar. Yönetenler de yine basın-yayın yoluyla 
halkı bilgilendirirler. Yine basın, halk adına denet-
leme görevini yaparak yönetimlerin doğru yoldan 
ayrılmasına engel olmaya çalışır. Her iki durumda 
da kazanan o ülke ve o ülkenin demokrasisi olur. 
Basın, milletin müşterek sesidir. Basın bir ülkede 
ne kadar hür ise, o ülkede yanlışlıklar o kadar 
azdır. Yani basın olmazsa olmazımızdır.  Ha, şu 
da denilebilir? Basına sağlanan haklar ve yetkiler 
kötüye kullanılamaz mı? Elbette ki olabilir. O 
zaman da hak ihlâline uğrayan kişi veya kurum-
lar, haklarını yargı yoluyla arayabilirler. Basın 
yoluyla işlenen suçlarda cezalar nerdeyse misliyle 
artmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği 

gibi, “basın hürriyetinden doğan mahzurların 
giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir.”

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

Gazeteciliğin hemen her alanında görev 
yaptım. Daha önce dediğim gibi Erzincan’da iken 
“Erzincan’ın Sesi Gazetesi”nde muhabir olarak 
gazetecilik hayatıma “amatör gazeteci” olarak 
başladım. Daha sonra “profesyonel gazeteci” 
olarak meslek hayatıma devam ettim.  Konya’da 
yayınlanan (daha sonra adı Merhaba olarak deği-
şen) Türkiye’de Yarın Gazetesi’nde bir yıl kadar 
muhabir, beş yıl kadar da Yazı İşleri Müdürü 
olarak çalıştım. Aynı dönemde üç yıl kadar da 
Milli Gazete’nin Konya temsilciliği görevinde 
bulundum. Daha sonra 10 yıl kadar Tercüman 
Gazetesi’nin ve Akajans’ın Konya Temsilcisi ve 
Büro Şefi olarak görev yaptım. Konya’nın ilk özel 
TV’si Sun TV’de bir müddet de Haber Müdür-
lüğü’mün yanısıra “Politika Kazanı” isimli bir de 
haftalık siyasi program yapıp yönettim. Konya 
Gazeteciler Cemiyeti’nde Başkan Yardımcılığı, 
Genel Sekreterlik gibi görevlerde de bulundum. 
Türkiye’de yarın Gazetesi’nde çalışırken, şimdi 
adı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olan, o 
zamanki adıyla Basın Yayın ve Enformasyon Ge-
nel Müdürlüğü’nün her yıl düzenlediği Anadolu 
Basınını Özendirme Yarışması’nda Haber Dalında 
Türkiye 1.liği ve mizanpaj (Sayfa Düzeni) Dalında 
da Türkiye 2.liği ödüllerini kazandım. Bu başarı-
ları,  benimle birlikte Konya Basının da kazandığı 
ödüller olarak görürüm.  Konya Gazeteciler 
Cemiyeti ve diğer birçok resmi ve özel kuruluştan 

Gazeteciliğin kutsal bir meslek olduğuna 
dikkat çeken Gazeteci Cengiz Dönmez, 

“Gazeteci, “yarını yaşayan” kişidir. Çünkü onun 
bildiklerini ve yazdıklarını sade vatandaş ertesi 

gün okuyup öğrenecektir” dedi 

GAZETECI 
ADETA 

YARINI YAŞAR

aldığım çok sayıda ödül bulunmaktadır. Atalarımız, 
“marifet iltifata tabidir” derler. Alınan ödüller, sizi 
meslekte daha iyi olmak ve çıtayı daha da yükselt-
mek için kamçılar. Ben böyle değerlendiriyorum. 
Halem Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin üyesiyim.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
Müthiş bir şey, ifade etmek bile zor. Normal bir 

vatandaş olarak ulaşamayacağınız veya görüşeme-
yeceğiniz kişilere ulaşıp, karşınıza alıp bir bakıma 
sorgular gibi sorular yöneltiyorsunuz. Meselâ Cum-
hurbaşkanları Kenan Evren, Turgut Özal,  Süleyman 
Demirel. Başbakanlar;  Bülent Ecevit, Yıldırım Akbu-
lut, Mesut Yılmaz, Tansu Çiller, Necmeddin Erbakan, 
önemli siyasi liderler mesela Alpaslan Türkeş gibi.. 
Bakanlar, bürokratlar.. Gazeteci olmasanız bu kişiler-
le görüşebilir misiniz? Onlara sorular sorup cevap-
larını alıp gazetenizde yayınlandığında da kendinizi 
müthiş hissediyorsunuz. Halkın da size olan güveni 
artıyor, itibarınız artıyor. Yukarıda isimlerini saydığım 
kişilerle görüştüm, konuştum, sohbet ettim, tabi 
daha nice kişiler. Gazetecilik;  bu mesleği yaparken 
“yediğiniz ekmek, içtiğiniz su” gibidir.

Kimsenin bilmediği bir konuyu kamuoyuyla 
paylaşmak veya konuya kendimizce farklı bir 
bakış açısı getirmek nasıl bir duygudur?

Gazeteci, “yarını yaşayan” kişidir. Çünkü onun 
bildiklerini ve yazdıklarını sade vatandaş ertesi 
gün okuyup öğrenecektir. Üzerinde taşıdığı sıfatın 
ayrıcalıklarından yararlanarak kamuoyunun bilme-
diği birçok konuya vakıftır. Bu da o’nu “ayrıcalıklı” 
kılmaktadır. Ayrıcalıklı ve popüler olmak kişiye ayrı 
bir zevk vermektedir. Övülmek, beğenilmek, değer 
verilmek gibi insani duygular her insanda olduğu gibi 
gazetecide de vardır ve bu duygular o’nu, mesleğin-
de motive ederek daha da çok çalışmasını ve gayret 
etmesini sağlar. Bu, meslektaşlar arasında  “rekabet” 
duygusu vardır,  “haber atlatmak” mutluluğu tarif 
edilemez bir duygudur. Edinilen bilgiler, kaynakla-
rından doğrulatılır, kendi kaleminden yazıya dökülür. 
Kendisinin back-raund’u genişse o habere veya ya-
zıya kendi bakış açısını da getirir. Bu da, o gazeteciyi 
diğer gazetecilerden ayıran farkı oluşturur

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

Yönetenler ile yönetilenler arasında köprü 
olmak; halkın dert, dilek, şikâyet ve isteklerinin 
iletilmesinde yönetenlere katkı sağlanmaktadır. 
Yönetenlerin duyup göremediği, en ücra köşedeki 
aksaklıklardan haberdar olup düzeltmesi, en başta 
devlet-millet kaynaşmasına katkı sunmaktadır. İyi 
yetişmiş yazarlar da dünyadaki uygulamalardan ör-
nek bilgiler aktararak, ülkesinin kazanımlarına katkı 
sağlar ve önayak olur. Bunun tersini, “sansür”lü bir 
medyayı düşünün. O ülke gelişebilir mi? O ülkede 
demokrasiden, temel hak ve hürriyetlerden, insan 
haklarından bahsedilebilir mi? Hiçbir insan baskı ve 
vesayet altında yaşamak istemez. Zaten bu bizim 
milletimizin karakterine de terstir, inancımıza da 
aykırıdır. 

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

Teknolojiye karşı çıkılmaz ancak ayak uydurulur. 
Deve Kuşu gibi başımızı kuma gömersek, kumdan 
başka bir şey görmeyiz ama bir tarafımızın da açıkta 
kaldığı aşikârdır. Hayatta her şeyin bir alternatifi 
vardır ve boşluk kabul götürmez. Günümüzde sosyal 
medya bir vakıadır ve bir olgudur. Basın sektörü 
görevini tam ve bağımsız yapmaz veya yapamaz ise 
sosyal medya devreye girer ve o’nun(basının) “boşlu-
ğunu” doldurur.. Bundan ders çıkaran basın sektörü 
görevini tam anlamıyla yaparsa sosyal medya o ka-
dar etkili olamaz. Bileşik kaplar teorisi veya terazinin 
kefeleri gibi değerlendirin. Tamam, sosyal medyada 
habere veya yazıya herkes daha çabuk ulaşıyor. Ama 
olayların perde arkasını yazan gazetecilerin gazeteleri 
de değerini yitirmiyor. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne 
tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Kendilerini iyi yetiştirsinler. Sürekli okuyun, araş-
tırıp, incelesinler. Tek taraflı okumasınlar. Bugün, 
medya sektöründe başlangıçta belki iyi bir gelir ve 
sosyal haklar elde etmeyebilirsiniz. Belki istediğiniz 
her şey olmayabilir, belki hedeflerinizle uyumu sağla-
yamazsınız. Sabır gösterip de kendinizi geliştirirseniz, 
önünüz açılır statünüz ve gelirinizle birlikte itibarınız 
da artar. Bugün, TV’lerde ve gazetelerde imrenerek 
baktığınız kişiler olabilir. Bir gün gelip onların yerinde 
niye siz olmayasınız? Geleceğimizi inşa edecek genç 
gazetecilerimize şimdiden başarılar diliyorum.

40

CENGİZ DÖNMEZ



Konya basınına uzun yıllar hizmet eden 
Cengiz Dönmez, lise yıllarında spor 
gazetecisi olarak mesleğe atıldı. Genç-

lik yıllarında gazeteci ve öğretmen olmayı hayal 
eden Dönmez, her iki mesleğin de sahibi olarak 
hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Ga-
zeteciliği çok seven bu meslekte kendisi sürekli 
geliştiren Dönmez, alanında çok sayıda başarıya 
imza attı. Gazeteciliği yenilen ekmek, içilen su 
gibi olduğunu vurgulayan Dönmez, gazetecilik 
mesleğinin önemine dikkat çekiyor.  

Kendinizden kısaca bahseder misiniz?
Öncelikle teşekkür ederim. En çok sevdiğim 

meslekler gazetecilik ve öğretmenlik idi. İkisi 
de bana nasip oldu. Bir de futbolu çok sever-
dim, amatör olarak onu da yaptım. Evliyim, iki 
çocuğum var. Özal hükümeti zamanında dil 
eğitimi için Londra’ya gazeteci olarak gönde-
rilmiştim. İngilizce bilirim. Selçuk Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü ve Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik 
Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Mezunuyum. 
Amatör Telsizciyim.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Babamın görevi sebebiyle Erzincan’da bulu-

nuyordum. Yazları bir meslek öğrensin diye beni 
bir Mücellithane’ye vermişlerdi. Kitap ciltleme işi. 
Aynı zamanda matbaası da vardı. Matbaada da 
çalışırdım. Yani mürekkep koklamaya ortaokul 
yıllarında başladım, Lise yıllarında da devam etti. 
Orada “Erzincan’ın Ses”i diye bir gazete vardı. 
Bu arada Erzincan Ticaret Lisesi’nin kalecisiydim. 
Sonra Erzincanspor Genç takımının da kalecisi 

olmuştum. İşte o gazetenin sahibi bana, “Erzin-
canspor’un maçlarını takip edip, bizim gazeteye 
maç yazısı yazar mısın?” demişti. Çok sevinmiş-
tim. Gazeteciliğe de “spor muhabiri” olarak adım 
attık.  O zaman başladık halen de devam ediyoruz 
yazmaya. (O yıllarda kendi takımımızın oynadığı 
maçları da yazar, kendime de üç yıldız verirdim!) 
Sonra Konya’da Futbol Hakemliği, Konya Futbol 
İl Temsilciliği, Konya İl Hakem Kurulu Başkanlığı 
görevlerinde de bulundum.

Bu meslekle ilgili düşünceleriniz neler?
Gazetecilik mesleği kutsaldır. Demokratik 

ülkelerde basın; dört güçten (erkten) biridir ve en 
başta olanıdır. (Diğer güçler; Yasama, Yürüt-
me ve Yargı’dır). Gazete ve gazeteciler, -şimdi 
bunlara TV ve TV muhabirlerini, internet haber 
sitelerini de ekleyebiliriz- yönetenler ile yöne-
tilenler arasında köprü görevi yaparlar. Halkın 
sorunlarını yönetenlere ileterek çözüm yolları 
ararlar. İdaredeki aksaklıkları, yanlışları ortaya 
koyarlar. Yönetenler de yine basın-yayın yoluyla 
halkı bilgilendirirler. Yine basın, halk adına denet-
leme görevini yaparak yönetimlerin doğru yoldan 
ayrılmasına engel olmaya çalışır. Her iki durumda 
da kazanan o ülke ve o ülkenin demokrasisi olur. 
Basın, milletin müşterek sesidir. Basın bir ülkede 
ne kadar hür ise, o ülkede yanlışlıklar o kadar 
azdır. Yani basın olmazsa olmazımızdır.  Ha, şu 
da denilebilir? Basına sağlanan haklar ve yetkiler 
kötüye kullanılamaz mı? Elbette ki olabilir. O 
zaman da hak ihlâline uğrayan kişi veya kurum-
lar, haklarını yargı yoluyla arayabilirler. Basın 
yoluyla işlenen suçlarda cezalar nerdeyse misliyle 
artmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği 

gibi, “basın hürriyetinden doğan mahzurların 
giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir.”

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

Gazeteciliğin hemen her alanında görev 
yaptım. Daha önce dediğim gibi Erzincan’da iken 
“Erzincan’ın Sesi Gazetesi”nde muhabir olarak 
gazetecilik hayatıma “amatör gazeteci” olarak 
başladım. Daha sonra “profesyonel gazeteci” 
olarak meslek hayatıma devam ettim.  Konya’da 
yayınlanan (daha sonra adı Merhaba olarak deği-
şen) Türkiye’de Yarın Gazetesi’nde bir yıl kadar 
muhabir, beş yıl kadar da Yazı İşleri Müdürü 
olarak çalıştım. Aynı dönemde üç yıl kadar da 
Milli Gazete’nin Konya temsilciliği görevinde 
bulundum. Daha sonra 10 yıl kadar Tercüman 
Gazetesi’nin ve Akajans’ın Konya Temsilcisi ve 
Büro Şefi olarak görev yaptım. Konya’nın ilk özel 
TV’si Sun TV’de bir müddet de Haber Müdür-
lüğü’mün yanısıra “Politika Kazanı” isimli bir de 
haftalık siyasi program yapıp yönettim. Konya 
Gazeteciler Cemiyeti’nde Başkan Yardımcılığı, 
Genel Sekreterlik gibi görevlerde de bulundum. 
Türkiye’de yarın Gazetesi’nde çalışırken, şimdi 
adı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olan, o 
zamanki adıyla Basın Yayın ve Enformasyon Ge-
nel Müdürlüğü’nün her yıl düzenlediği Anadolu 
Basınını Özendirme Yarışması’nda Haber Dalında 
Türkiye 1.liği ve mizanpaj (Sayfa Düzeni) Dalında 
da Türkiye 2.liği ödüllerini kazandım. Bu başarı-
ları,  benimle birlikte Konya Basının da kazandığı 
ödüller olarak görürüm.  Konya Gazeteciler 
Cemiyeti ve diğer birçok resmi ve özel kuruluştan 

Gazeteciliğin kutsal bir meslek olduğuna 
dikkat çeken Gazeteci Cengiz Dönmez, 

“Gazeteci, “yarını yaşayan” kişidir. Çünkü onun 
bildiklerini ve yazdıklarını sade vatandaş ertesi 

gün okuyup öğrenecektir” dedi 

GAZETECI 
ADETA 

YARINI YAŞAR

aldığım çok sayıda ödül bulunmaktadır. Atalarımız, 
“marifet iltifata tabidir” derler. Alınan ödüller, sizi 
meslekte daha iyi olmak ve çıtayı daha da yükselt-
mek için kamçılar. Ben böyle değerlendiriyorum. 
Halem Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin üyesiyim.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
Müthiş bir şey, ifade etmek bile zor. Normal bir 

vatandaş olarak ulaşamayacağınız veya görüşeme-
yeceğiniz kişilere ulaşıp, karşınıza alıp bir bakıma 
sorgular gibi sorular yöneltiyorsunuz. Meselâ Cum-
hurbaşkanları Kenan Evren, Turgut Özal,  Süleyman 
Demirel. Başbakanlar;  Bülent Ecevit, Yıldırım Akbu-
lut, Mesut Yılmaz, Tansu Çiller, Necmeddin Erbakan, 
önemli siyasi liderler mesela Alpaslan Türkeş gibi.. 
Bakanlar, bürokratlar.. Gazeteci olmasanız bu kişiler-
le görüşebilir misiniz? Onlara sorular sorup cevap-
larını alıp gazetenizde yayınlandığında da kendinizi 
müthiş hissediyorsunuz. Halkın da size olan güveni 
artıyor, itibarınız artıyor. Yukarıda isimlerini saydığım 
kişilerle görüştüm, konuştum, sohbet ettim, tabi 
daha nice kişiler. Gazetecilik;  bu mesleği yaparken 
“yediğiniz ekmek, içtiğiniz su” gibidir.

Kimsenin bilmediği bir konuyu kamuoyuyla 
paylaşmak veya konuya kendimizce farklı bir 
bakış açısı getirmek nasıl bir duygudur?

Gazeteci, “yarını yaşayan” kişidir. Çünkü onun 
bildiklerini ve yazdıklarını sade vatandaş ertesi 
gün okuyup öğrenecektir. Üzerinde taşıdığı sıfatın 
ayrıcalıklarından yararlanarak kamuoyunun bilme-
diği birçok konuya vakıftır. Bu da o’nu “ayrıcalıklı” 
kılmaktadır. Ayrıcalıklı ve popüler olmak kişiye ayrı 
bir zevk vermektedir. Övülmek, beğenilmek, değer 
verilmek gibi insani duygular her insanda olduğu gibi 
gazetecide de vardır ve bu duygular o’nu, mesleğin-
de motive ederek daha da çok çalışmasını ve gayret 
etmesini sağlar. Bu, meslektaşlar arasında  “rekabet” 
duygusu vardır,  “haber atlatmak” mutluluğu tarif 
edilemez bir duygudur. Edinilen bilgiler, kaynakla-
rından doğrulatılır, kendi kaleminden yazıya dökülür. 
Kendisinin back-raund’u genişse o habere veya ya-
zıya kendi bakış açısını da getirir. Bu da, o gazeteciyi 
diğer gazetecilerden ayıran farkı oluşturur

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

Yönetenler ile yönetilenler arasında köprü 
olmak; halkın dert, dilek, şikâyet ve isteklerinin 
iletilmesinde yönetenlere katkı sağlanmaktadır. 
Yönetenlerin duyup göremediği, en ücra köşedeki 
aksaklıklardan haberdar olup düzeltmesi, en başta 
devlet-millet kaynaşmasına katkı sunmaktadır. İyi 
yetişmiş yazarlar da dünyadaki uygulamalardan ör-
nek bilgiler aktararak, ülkesinin kazanımlarına katkı 
sağlar ve önayak olur. Bunun tersini, “sansür”lü bir 
medyayı düşünün. O ülke gelişebilir mi? O ülkede 
demokrasiden, temel hak ve hürriyetlerden, insan 
haklarından bahsedilebilir mi? Hiçbir insan baskı ve 
vesayet altında yaşamak istemez. Zaten bu bizim 
milletimizin karakterine de terstir, inancımıza da 
aykırıdır. 

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

Teknolojiye karşı çıkılmaz ancak ayak uydurulur. 
Deve Kuşu gibi başımızı kuma gömersek, kumdan 
başka bir şey görmeyiz ama bir tarafımızın da açıkta 
kaldığı aşikârdır. Hayatta her şeyin bir alternatifi 
vardır ve boşluk kabul götürmez. Günümüzde sosyal 
medya bir vakıadır ve bir olgudur. Basın sektörü 
görevini tam ve bağımsız yapmaz veya yapamaz ise 
sosyal medya devreye girer ve o’nun(basının) “boşlu-
ğunu” doldurur.. Bundan ders çıkaran basın sektörü 
görevini tam anlamıyla yaparsa sosyal medya o ka-
dar etkili olamaz. Bileşik kaplar teorisi veya terazinin 
kefeleri gibi değerlendirin. Tamam, sosyal medyada 
habere veya yazıya herkes daha çabuk ulaşıyor. Ama 
olayların perde arkasını yazan gazetecilerin gazeteleri 
de değerini yitirmiyor. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne 
tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Kendilerini iyi yetiştirsinler. Sürekli okuyun, araş-
tırıp, incelesinler. Tek taraflı okumasınlar. Bugün, 
medya sektöründe başlangıçta belki iyi bir gelir ve 
sosyal haklar elde etmeyebilirsiniz. Belki istediğiniz 
her şey olmayabilir, belki hedeflerinizle uyumu sağla-
yamazsınız. Sabır gösterip de kendinizi geliştirirseniz, 
önünüz açılır statünüz ve gelirinizle birlikte itibarınız 
da artar. Bugün, TV’lerde ve gazetelerde imrenerek 
baktığınız kişiler olabilir. Bir gün gelip onların yerinde 
niye siz olmayasınız? Geleceğimizi inşa edecek genç 
gazetecilerimize şimdiden başarılar diliyorum.
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Konya basınının emektarlarından 
biri olan Murat Dönmez, mes-
leğe nasıl başladığını, mesleki 

tecrübelerini, unutamadığı hikâyeleri ve 
gazetecilik mesleğinin geleceğine iliş-
kin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 
Fotoğraf çekme merakının gazeteciliğe 
giriş anahtarı olduğunu belirten Dönmez, 
meslekte önemli çalışmalar yürüttüğünü 
söyledi. Bugün özellikle sosyal medyanın 
mesleği olumsuz etkilediğini savunan Dön-
mez, “Mesleğin kalitesi düşmeye başladı” 
dedi. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

Fotoğraf çekmeye meraklı olduğum 
için 15 yaşında iken, 1983 yılında kısa adı 
AKAJANS olan Akdeniz Haber Ajansı’nda 
okul dışı vakitlerde muhabirlik yapmaya 
başladım. Daha sonra Tercüman Gaze-
tesi’nde muhabirlik, Bulvar Gazetesi’nin 
Konya Muhabirliği görevinde bulundum. 
1994 yılında Akşam Gazetesi’nin kurulu-
şunda görev alarak aralıksız olarak 14 yıl 
bu gazetenin Konya Temsilciliğini yaptım. 
Konya’da yayın yapan bazı yerel gazete ve 
televizyonda görev aldım. Ajans Habertürk 
ve Gazete Habertürk’ün kuruluşunda yer 
aldım ve bu iki kurumun 2 yıl boyunca 
Konya Temsilciliğini yaptım. Ayrıca, Reha 
Muhtar ile Ateş Hattı, Uğur Dündar ile 
Arena ekiplerinde çalıştım. Konya Gaze-
teciler Cemiyeti (KGC) ve Türkiye Spor 
Yazarları Derneği (TSYD) üyesiyim. 2012- 
2018 TSYD Konya Şubesi Yönetim Kurulu 
üyeliği, 2018 yılından buyana da TSYD 
Konya Şube Başkanlığını sürdürmekte-
yim. Ayrıca, Uluslararası Basın kuruluşu 
olan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) İl 
Temsilciliğinin yanı sıra KGK Yerel Medya 
Yürütme Kurulu Başkan Yardımcılığını 
sürdürmekteyim.  Bir çocuk babasıyım 
ve Sürekli Basın Kartı sahibiyim. Şu anda 
da yaklaşık 14 yıldan buyana şahsıma ait 
www.konyaekspres.com haber sitesini 
yönetmekteyim.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Yukarıda da bahsettiğim gibi Fotoğraf 
çekmeye meraklı idim. Ağabeyim de o 
dönemde Türkiye’de Yarın Gazetesi’nin 

Yazı İşleri Müdürlüğünü yapıyordu. 
Okuduğum dönemde Türkçe- Edebiyat 
derslerim de iyiydi. Zaman zaman ağa-
beyime ait Fotoğraf makinesini saklar, 
okula götürür,  arkadaşlarımın, manzara 
ve hareket eden her şeyin fotoğrafını çe-
kerdim. Tabii akşam olunca fırça yerdim. 
Daha sonra, ağabeyim, çalıştığı gazetede 
yaptığı sayfa düzeni, haber ve röportaj-
larla Türkiye çapında birincilik ödülleri 
alınca Tercüman Gazetesi’ne transfer 
oldu ve Konya Büro Şefi oldu. Onunla 
birlikte ben de büroya gidip, geldikçe bu 
işe başlamış oldum.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Maalesef mesleğimiz gün geçtikçe 
ağır darbeler almaya başladı.  Çok detaya 
girmeyeceğim ama, sosyal medyanın 
hayatımızın tamamen bir parçası olma-
sıyla, mesleğimizin kalitesini düşmeye 
başladı. Bugün; ne yazık ki Fikri Takip 
yapılmıyor. Gerçi bunu yapacak muhabir 
de kalmadı. Olan biten her şey sos-
yal medyadan takip ediliyor. Vatandaş 
neden gazete alsın, niye televizyondaki 
haberleri izlesin ki? Vatandaş kendini 
haberde bulması lazım. Bugün tamamen 
kopyala yapıştır tekniği var. Muhabir kal-
madı. Ajanslardan biran önce haber düşse 
de gazetede veya televizyonda yayınlasak 
mantığı var. Okuyucu da bunu görüyor 
ve biliyor. Okuyucuya haber vermeniz 
lazım. O da pek mümkün görünmüyor. 
Bizim mesleğe ilk başladığımızda o kadar 
çok muhabir vardı ki; biz bile Tercüman 
Gazetesinde 10-12 kişi çalışıyorduk. Aynı 
durum yerel gazeteler için de geçerliydi.  O 
önem devletin haber Ajansı olan Anadolu 
Ajansı bile yerel gazetelerin haberlerini 
gündem yapardı. Bugün ise olay tamamen 
tersine döndü. Ajanslar haberi sistemine 
düşecek, yerel medyada o haberi gazete-
sinde veya televizyonunda kullanacak. Ta-
bii bunda, ekonomik durum, İktidar baskısı 
da etkili oldu. Bana göre Gazeteci maalesef 
bağımsız değil. Ben bile son dönemlerde 
öyle şeyler yaşadım ki; anlatmaya yüzüm 
kızarır. Gazetecilikten gelmeyenlerin 
gazete patronu olması, yönetici olmaları 
kötü gidişata büyük etken oldu. Neredey-
se yapılan haber muhatabına gönderilip, 

onay alındıktan sonra yayınlanır hale geldi. 
Tamamen yıkama yağlama düsturu ile 
gazetecilik yapılıyor. Bu da utanç verici bir 
durum.

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Öncelik olarak özgüveni ifade ediyor. 
Her yere girip çıkmak, her olayı herkesten 
önce duymak ve görmek, yeni insanlar ta-
nımak, görev alanınızla alakalı olarak, yurt 
içi ve yurt dışı gezilerinde bulunmak gibi. 
Mesela, Spor muhabirliğim sırasında Kon-
yaspor’u takip etmek için onlarca şehre, 
Avrupa’nın birçok ülkesine gitme şansımız 
oldu. Ülkeyi yöneten siyasetçilerle tanış-
mak, onlara soru sormak önemliydi elbette. 
Tabii şimdi bu olanaklar oldukça azaldı.  
Biz haberin peşinde koşardık. Şimdi haber, 
hiç bir yere gitmeden oturduğunuz masa-
daki bilgisayara otomatik olarak düşüyor. 
Bazıları gelen haber metnini bile okumu-
yor. Yukarıda da bahsettim, kopyala-yapış-
tır yapılıyor. Biz, dönemimizde metne bağlı 
kalmazdık. Sorduğumuz sorularla toplantı-
nın gündemini belirlerdik.

Konya basınının emektarlarından olan Murat Dönmez, gazetecilik mesleğinin 
son dönemde ağır darbeler aldığını belirterek, kalitenin düştüğünü söyledi 

KALITE DÜŞÜYOR

Gazetecilik sektöründe 
günümüzde yaşanan sorunları veya 
eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Elbette öncelik ekonomi... Para olma-
dan olmuyor. Gazetelerde televizyonlarda 
birer ticari kuruluş. Para kazanmaları la-
zım. Para olursa, kadro geniş olur. Sadece 
ekonomi değil tabii. Sosyal medya da çok 
olumsuz etkiledi. Bugün siz ne kadar ga-
zetenizde yazarsanız yazın, televizyonda 
ne kadar söylerseniz söyleyin dikkat çek-
miyor. Sosyal medya da bir konu “gün-
dem” olunca, mahkemeler bile saatler 
içerisinde kararını değiştirebiliyor. Ayrıca 
İktidarın tavrı belirleyici bir rol oynadı. 
Ajanslara bağımlı kalmak, okuyucuya özel 
haber, detaylı haber yani hikayesi olan bir 
haber sunamamak hepsi bir dişlinin par-
çası gibi. Bir de ülke insanımızın okuma 
alışkanlığının olmaması.  Hepsini üst üste 
koyunca, sorunlar büyüyor. 

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

Şu veya bu tür çalışma yapılmalı 
demem yanlış olur. Meraklı olmak bu 
mesleğin ana kuralı. Girişken olunmalı, 
okumalı ve nerede nasıl davranılması 
gerektiğini bilmek önemli kurallardan bi-
risi. Bu meslekte “Alaylı-okullu” diye bir 
kavram var. Biz alaylıyız. Okullu olmak 
da önemli elbette. Ancak, okul, pratik an-
lamda çok iyi ama uygulamada aynı şeyi 
söyleyemem. Çünkü öyle bir iş yapıyorsu-
nuz ki; ne zaman ne olacağını kestirmeniz 
çok zor. Polis muhabiri iseniz her hangi 
bir saldırıya karşı duyarlı olmanız lazım. 
Spor muhabiri iseniz yine aynı durum. 
Siyasi muhabirseniz her türlü eleştiriye 
açık olmanız lazım. Hep söyledim. Bugün 
için ne yazık ki bu söylediklerim geçerli 
değil. Mesela haber için dayak yediğimi 
söyleyebilirim. Yaptığım bir haber için 
küfre maruz kaldığımı ifade edebilirim.  
Tabii mahkemelik olmak da çabası bu 
işin. Onlarca haber için mahkemelik 
oldum. Hiç bir davamı da kaybetmedim. 
Çünkü, biz haber yaparken, her zaman 
belgeyi ön planda tuttuk. Belki zaman 
zaman abartıda bulunduk ama asla yalan 
haber yapmadık.  Bilgi kaynağımızı hiç 
bir zaman deşifre etmedik. Kim olursa 
olsun, saygımızdan taviz vermedik. Örne-
ğin, yağmurlu bir günde kocasını öldüren 
bir kadına, yer gösterimi sırasında elimiz-
de şemsiyeyi ona vermeyi uygun gördük. 
Katil de olsa onun da bir insan olduğunu 
asla unutmadık. Her zaman deriz ya; 
“Önce insanız, sonra gazeteciyiz” diye.

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

Yukarda da bahsettim, meleğimiz ne 
yazık ki can çekişiyor. Ekonomik so-
runlar, okuma alışkanlığının olmaması, 
kolaycılık, kopyala -yapıştır sistemi ve 
internetin hayatımıza girmesi ile birlikte 
sosyal medyanın artık hayatımızın bir 
parçası haline gelmesi. Bunlara illaki 
belli kurallar, yaptırımlar getirilme-
si şart. Çünkü; kimin ne yaptığı belli 
değil. İnsanlığın faydası için yapılan 
tüm paylaşımları elbette destekliyorum. 
Ancak, küfür, hakaret, kişiliği rencide 
eden ahlaksız paylaşımlara dur denilmesi 
gerekiyor.  Bugün herkesin cebinde akıllı 
telefon var. Yolda gördüğü herhangi bir 
şeyi fotoğrafını çekip paylaşım yapabili-
yor. Hatta bazı gruplar bile var. Bunların 
yüzlerce üyesi var. Herhangi bir trafik 
kazasına denk gelen üye, onu çekiyor ve 
paylaşıyor. Bu gruplarda paylaşılan fotoğ-
raflarlar, videolar başta gazeteler olmak 
üzere televizyonlarda internet sitelerinde 
bile kullanılıyor. Böyle olunca da neden 
muhabir çalıştırılsın ki? Böyle olunca 
da çok sayıda gazeteci doğal olarak işsiz 
kalıyor. İşsiz bir gazeteci olunca yaz-
mak kavramı da bu meslek için havada 
kalıyor.

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? 

Açık söylemek gerekirse, biz haberci-
yiz. Özellikle asayiş olayları başta olmak 
üzere vak’aları okuyucu-izleyici-dinle-
yiciye duyurmakla mükellefiz. Yapılan 
haberler eğer bir u zman kişiye dayandı-
rılıyorsa;  o kişinin söylediklerinin doğru 
olup olmadığını tam olarak araştırmak 
ne yazık ki mümkün değil. Ama; eğer ki; 
mesleğimizde branşlaşma var ise ki; çok 
eskilerde vardı (Ekonomi, sağlık, eğitim 
vb.) bu kişiler, o alanda görev yaptıkları 
için konulara daha hakimler. Toplumu 
bilgilendirmek amacıyla yapacakları 
haberleri daha iyi araştırma, daha çok 
kişiden bilgi alma imkanları var. İllaki 
her yayın kuruluşunun bir yayın politika-
sı vardır. Konya medyası da bu konuda 
oldukça hassastır. O yönde de hareket 
ederler.

MurAT DÖNMEZ
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Konya basınının emektarlarından 
biri olan Murat Dönmez, mes-
leğe nasıl başladığını, mesleki 

tecrübelerini, unutamadığı hikâyeleri ve 
gazetecilik mesleğinin geleceğine iliş-
kin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 
Fotoğraf çekme merakının gazeteciliğe 
giriş anahtarı olduğunu belirten Dönmez, 
meslekte önemli çalışmalar yürüttüğünü 
söyledi. Bugün özellikle sosyal medyanın 
mesleği olumsuz etkilediğini savunan Dön-
mez, “Mesleğin kalitesi düşmeye başladı” 
dedi. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

Fotoğraf çekmeye meraklı olduğum 
için 15 yaşında iken, 1983 yılında kısa adı 
AKAJANS olan Akdeniz Haber Ajansı’nda 
okul dışı vakitlerde muhabirlik yapmaya 
başladım. Daha sonra Tercüman Gaze-
tesi’nde muhabirlik, Bulvar Gazetesi’nin 
Konya Muhabirliği görevinde bulundum. 
1994 yılında Akşam Gazetesi’nin kurulu-
şunda görev alarak aralıksız olarak 14 yıl 
bu gazetenin Konya Temsilciliğini yaptım. 
Konya’da yayın yapan bazı yerel gazete ve 
televizyonda görev aldım. Ajans Habertürk 
ve Gazete Habertürk’ün kuruluşunda yer 
aldım ve bu iki kurumun 2 yıl boyunca 
Konya Temsilciliğini yaptım. Ayrıca, Reha 
Muhtar ile Ateş Hattı, Uğur Dündar ile 
Arena ekiplerinde çalıştım. Konya Gaze-
teciler Cemiyeti (KGC) ve Türkiye Spor 
Yazarları Derneği (TSYD) üyesiyim. 2012- 
2018 TSYD Konya Şubesi Yönetim Kurulu 
üyeliği, 2018 yılından buyana da TSYD 
Konya Şube Başkanlığını sürdürmekte-
yim. Ayrıca, Uluslararası Basın kuruluşu 
olan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) İl 
Temsilciliğinin yanı sıra KGK Yerel Medya 
Yürütme Kurulu Başkan Yardımcılığını 
sürdürmekteyim.  Bir çocuk babasıyım 
ve Sürekli Basın Kartı sahibiyim. Şu anda 
da yaklaşık 14 yıldan buyana şahsıma ait 
www.konyaekspres.com haber sitesini 
yönetmekteyim.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Yukarıda da bahsettiğim gibi Fotoğraf 
çekmeye meraklı idim. Ağabeyim de o 
dönemde Türkiye’de Yarın Gazetesi’nin 

Yazı İşleri Müdürlüğünü yapıyordu. 
Okuduğum dönemde Türkçe- Edebiyat 
derslerim de iyiydi. Zaman zaman ağa-
beyime ait Fotoğraf makinesini saklar, 
okula götürür,  arkadaşlarımın, manzara 
ve hareket eden her şeyin fotoğrafını çe-
kerdim. Tabii akşam olunca fırça yerdim. 
Daha sonra, ağabeyim, çalıştığı gazetede 
yaptığı sayfa düzeni, haber ve röportaj-
larla Türkiye çapında birincilik ödülleri 
alınca Tercüman Gazetesi’ne transfer 
oldu ve Konya Büro Şefi oldu. Onunla 
birlikte ben de büroya gidip, geldikçe bu 
işe başlamış oldum.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Maalesef mesleğimiz gün geçtikçe 
ağır darbeler almaya başladı.  Çok detaya 
girmeyeceğim ama, sosyal medyanın 
hayatımızın tamamen bir parçası olma-
sıyla, mesleğimizin kalitesini düşmeye 
başladı. Bugün; ne yazık ki Fikri Takip 
yapılmıyor. Gerçi bunu yapacak muhabir 
de kalmadı. Olan biten her şey sos-
yal medyadan takip ediliyor. Vatandaş 
neden gazete alsın, niye televizyondaki 
haberleri izlesin ki? Vatandaş kendini 
haberde bulması lazım. Bugün tamamen 
kopyala yapıştır tekniği var. Muhabir kal-
madı. Ajanslardan biran önce haber düşse 
de gazetede veya televizyonda yayınlasak 
mantığı var. Okuyucu da bunu görüyor 
ve biliyor. Okuyucuya haber vermeniz 
lazım. O da pek mümkün görünmüyor. 
Bizim mesleğe ilk başladığımızda o kadar 
çok muhabir vardı ki; biz bile Tercüman 
Gazetesinde 10-12 kişi çalışıyorduk. Aynı 
durum yerel gazeteler için de geçerliydi.  O 
önem devletin haber Ajansı olan Anadolu 
Ajansı bile yerel gazetelerin haberlerini 
gündem yapardı. Bugün ise olay tamamen 
tersine döndü. Ajanslar haberi sistemine 
düşecek, yerel medyada o haberi gazete-
sinde veya televizyonunda kullanacak. Ta-
bii bunda, ekonomik durum, İktidar baskısı 
da etkili oldu. Bana göre Gazeteci maalesef 
bağımsız değil. Ben bile son dönemlerde 
öyle şeyler yaşadım ki; anlatmaya yüzüm 
kızarır. Gazetecilikten gelmeyenlerin 
gazete patronu olması, yönetici olmaları 
kötü gidişata büyük etken oldu. Neredey-
se yapılan haber muhatabına gönderilip, 

onay alındıktan sonra yayınlanır hale geldi. 
Tamamen yıkama yağlama düsturu ile 
gazetecilik yapılıyor. Bu da utanç verici bir 
durum.

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Öncelik olarak özgüveni ifade ediyor. 
Her yere girip çıkmak, her olayı herkesten 
önce duymak ve görmek, yeni insanlar ta-
nımak, görev alanınızla alakalı olarak, yurt 
içi ve yurt dışı gezilerinde bulunmak gibi. 
Mesela, Spor muhabirliğim sırasında Kon-
yaspor’u takip etmek için onlarca şehre, 
Avrupa’nın birçok ülkesine gitme şansımız 
oldu. Ülkeyi yöneten siyasetçilerle tanış-
mak, onlara soru sormak önemliydi elbette. 
Tabii şimdi bu olanaklar oldukça azaldı.  
Biz haberin peşinde koşardık. Şimdi haber, 
hiç bir yere gitmeden oturduğunuz masa-
daki bilgisayara otomatik olarak düşüyor. 
Bazıları gelen haber metnini bile okumu-
yor. Yukarıda da bahsettim, kopyala-yapış-
tır yapılıyor. Biz, dönemimizde metne bağlı 
kalmazdık. Sorduğumuz sorularla toplantı-
nın gündemini belirlerdik.

Konya basınının emektarlarından olan Murat Dönmez, gazetecilik mesleğinin 
son dönemde ağır darbeler aldığını belirterek, kalitenin düştüğünü söyledi 

KALITE DÜŞÜYOR

Gazetecilik sektöründe 
günümüzde yaşanan sorunları veya 
eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Elbette öncelik ekonomi... Para olma-
dan olmuyor. Gazetelerde televizyonlarda 
birer ticari kuruluş. Para kazanmaları la-
zım. Para olursa, kadro geniş olur. Sadece 
ekonomi değil tabii. Sosyal medya da çok 
olumsuz etkiledi. Bugün siz ne kadar ga-
zetenizde yazarsanız yazın, televizyonda 
ne kadar söylerseniz söyleyin dikkat çek-
miyor. Sosyal medya da bir konu “gün-
dem” olunca, mahkemeler bile saatler 
içerisinde kararını değiştirebiliyor. Ayrıca 
İktidarın tavrı belirleyici bir rol oynadı. 
Ajanslara bağımlı kalmak, okuyucuya özel 
haber, detaylı haber yani hikayesi olan bir 
haber sunamamak hepsi bir dişlinin par-
çası gibi. Bir de ülke insanımızın okuma 
alışkanlığının olmaması.  Hepsini üst üste 
koyunca, sorunlar büyüyor. 

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

Şu veya bu tür çalışma yapılmalı 
demem yanlış olur. Meraklı olmak bu 
mesleğin ana kuralı. Girişken olunmalı, 
okumalı ve nerede nasıl davranılması 
gerektiğini bilmek önemli kurallardan bi-
risi. Bu meslekte “Alaylı-okullu” diye bir 
kavram var. Biz alaylıyız. Okullu olmak 
da önemli elbette. Ancak, okul, pratik an-
lamda çok iyi ama uygulamada aynı şeyi 
söyleyemem. Çünkü öyle bir iş yapıyorsu-
nuz ki; ne zaman ne olacağını kestirmeniz 
çok zor. Polis muhabiri iseniz her hangi 
bir saldırıya karşı duyarlı olmanız lazım. 
Spor muhabiri iseniz yine aynı durum. 
Siyasi muhabirseniz her türlü eleştiriye 
açık olmanız lazım. Hep söyledim. Bugün 
için ne yazık ki bu söylediklerim geçerli 
değil. Mesela haber için dayak yediğimi 
söyleyebilirim. Yaptığım bir haber için 
küfre maruz kaldığımı ifade edebilirim.  
Tabii mahkemelik olmak da çabası bu 
işin. Onlarca haber için mahkemelik 
oldum. Hiç bir davamı da kaybetmedim. 
Çünkü, biz haber yaparken, her zaman 
belgeyi ön planda tuttuk. Belki zaman 
zaman abartıda bulunduk ama asla yalan 
haber yapmadık.  Bilgi kaynağımızı hiç 
bir zaman deşifre etmedik. Kim olursa 
olsun, saygımızdan taviz vermedik. Örne-
ğin, yağmurlu bir günde kocasını öldüren 
bir kadına, yer gösterimi sırasında elimiz-
de şemsiyeyi ona vermeyi uygun gördük. 
Katil de olsa onun da bir insan olduğunu 
asla unutmadık. Her zaman deriz ya; 
“Önce insanız, sonra gazeteciyiz” diye.

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

Yukarda da bahsettim, meleğimiz ne 
yazık ki can çekişiyor. Ekonomik so-
runlar, okuma alışkanlığının olmaması, 
kolaycılık, kopyala -yapıştır sistemi ve 
internetin hayatımıza girmesi ile birlikte 
sosyal medyanın artık hayatımızın bir 
parçası haline gelmesi. Bunlara illaki 
belli kurallar, yaptırımlar getirilme-
si şart. Çünkü; kimin ne yaptığı belli 
değil. İnsanlığın faydası için yapılan 
tüm paylaşımları elbette destekliyorum. 
Ancak, küfür, hakaret, kişiliği rencide 
eden ahlaksız paylaşımlara dur denilmesi 
gerekiyor.  Bugün herkesin cebinde akıllı 
telefon var. Yolda gördüğü herhangi bir 
şeyi fotoğrafını çekip paylaşım yapabili-
yor. Hatta bazı gruplar bile var. Bunların 
yüzlerce üyesi var. Herhangi bir trafik 
kazasına denk gelen üye, onu çekiyor ve 
paylaşıyor. Bu gruplarda paylaşılan fotoğ-
raflarlar, videolar başta gazeteler olmak 
üzere televizyonlarda internet sitelerinde 
bile kullanılıyor. Böyle olunca da neden 
muhabir çalıştırılsın ki? Böyle olunca 
da çok sayıda gazeteci doğal olarak işsiz 
kalıyor. İşsiz bir gazeteci olunca yaz-
mak kavramı da bu meslek için havada 
kalıyor.

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? 

Açık söylemek gerekirse, biz haberci-
yiz. Özellikle asayiş olayları başta olmak 
üzere vak’aları okuyucu-izleyici-dinle-
yiciye duyurmakla mükellefiz. Yapılan 
haberler eğer bir u zman kişiye dayandı-
rılıyorsa;  o kişinin söylediklerinin doğru 
olup olmadığını tam olarak araştırmak 
ne yazık ki mümkün değil. Ama; eğer ki; 
mesleğimizde branşlaşma var ise ki; çok 
eskilerde vardı (Ekonomi, sağlık, eğitim 
vb.) bu kişiler, o alanda görev yaptıkları 
için konulara daha hakimler. Toplumu 
bilgilendirmek amacıyla yapacakları 
haberleri daha iyi araştırma, daha çok 
kişiden bilgi alma imkanları var. İllaki 
her yayın kuruluşunun bir yayın politika-
sı vardır. Konya medyası da bu konuda 
oldukça hassastır. O yönde de hareket 
ederler.
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Eğitimci, yazar, gazeteci, sinemacı, 
tiyatrocu, televizyoncu, oyuncu, 
senarist, yönetmen ve sivil toplumcu 

Saffet Yurtsever ile gazetecilik mesleğini ko-
nuştuk. “Gazetecilik, gerçekleri ortaya çıkarıp 
tarihe kayıt düşmektir. İşin sonunda vicdanen 
rahat olabilmektir” diyen Yurtsever, gazeteci-
liğin doğruyu ortaya koymada önemli bir araç 
olduğuna vurgu yapıyor. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Eğitimci, yazar, gazeteci, sinemacı, tiyatro-

cu, televizyoncu, oyuncu, senarist, yönetmen 
ve sivil toplumcu.1958 Karaman-Sarıveli-
ler-Göktepe-Çukurbağ doğumlu. İlk, orta, 
lise(Teknik) ve üniversiteyi Konya’da okudum. 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Öğretmenliği bölümü mezunuyum.  

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

1976 lise yıllarında rahmetli Ziya Tanrıku-
lu Ağabeyin Türkiye’de Yarın gazetesinde foto 
muhabirliği ve sanat-edebiyat sayfası editör-
lüğü ile başladım. Aynı zamanda Millî Gazete 
ve Yeni Devir gazetelerinin Konya muhabir-
liği, daha sonra da Konya Bölge temsilciliğini 
yaptım. 1981-1982 yıllarında Konya’nın Sesi/
Anadolu’da Bugün gazetesi Yazı işleri Müdür-
lüğünü yaptım. Merhaba, Hâkimiyet ve Mem-
leket gazetelerinde müstear isimlerle ve kendi 
ismimle köşe yazarlığı yaptım. Aynı zamanda 
gazete ve televizyonlara kültür haberciliği ve 
programcılığına devam ediyorum. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

“Işk imiş her ne var Âlemde / İlim bir kîl ü 
kâl imiş ancak.” der Fuzulî. Atalarımız da “Her 
ne iş yapacaksan aşk ile yap!” der. Gazetecilik 
bir sevdadır bana göre. Sürekli fedakârlık ister. 
Ahlâk ister, dürüstlük ister. Çağın ve teknoloji-
nin gereklerine göre sürekli gelişim ve değişim 
ister. Çünkü ilerleyen zamanlarda yerini sosyal 
medya ve benzerlerine bırakacağı yakın gibi 
gözüküyor. 

Gazetecilik anlamında ne tür 
çalışmalar yaptınız? Hangi kurum ve 

kademelerde görevlerde bulundunuz?
Yukarda da ifade ettiğim gibi foto muha-

birliği, sayfa editörlüğü, köşe yazarlığı, yazı 
işleri müdürlüğü, bölge temsilciliği görevlerin-
de bulundum.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gerçeğin peşinden koşmaktır. Şeffaf olabil-

mektir. Olaylara değişik pencerelerden baka-
bilmektir. Aramak, bulmak, görmek, okumak, 
yorumlamak ve duyurmaktır. Ortaya koyduğu 
veriler, peşinden gidilen sebepler nedeniyle 
somut olmakla birlikte, yol ve yordamları, or-
tam şartları, değişkenliği, kişinin tarafsızlığı ya 
da taraflılığı, sonuçların sunumu, yorumu açı-
sından da soyut bir görevdir. Peşinden gidenin, 
kendisini peşinden gidilenin yerine koyabil-
mesidir. Kendi kendini hesaba çekebilmektir. 
Medyatiklikten ve narsislikten uzak durmaktır. 
Gerçekleri ortaya çıkarıp tarihe kayıt düşmek-
tir. İşin sonunda vicdanen rahat olabilmektir. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Dünyadaki değişkenliğe ayak uydurmakta 
zorlanıyorlar. Dijital çağa uyumlu, donanımlı 
gazeteciler az yetişiyor. Emeğinin karşılığını 
çok az alıyor. Arz-talep dengesizliğinden kay-
naklanan işsizlik sorunları yaşanıyor. Çalışan 
ile çalıştıran empati kuramıyor. Gazetecilik 
bir taraftan biçim değiştiriyor, iş örgütlenmesi 
parçalanıyor. Haber, büyük medya kuruluşları-
nın işleyiş örgütlenmesinde giderek kolektif bir 
ürün haline geliyor. Enformasyonun toplanma-
sı, biçimlendirilmesi ve sunulması aşamaları, 
yeni beceriler gerektirmektedir. Bu aşamada ya 

Gazetecilik üzerine 
açıklamalarda 
bulunan Saffet 
Yurtsever, “Gerçeğin 
peşinden koşmaktır. 
Şeffaf olabilmektir. 
Olaylara değişik 
pencerelerden 
bakabilmektir. 
Aramak, bulmak, 
görmek, okumak, 
yorumlamak ve 
duyurmaktır dedi 

TARIHE KAYIT 
DÜŞÜYORUZ 

SAFFET YURTSEVER

çoklu becerilere sahip editörlük yeteneği olacak 
ya da belli aşamalarda sürece katkıda bulunacak 
mesleki becerilerde uzmanlık gerekecektir. Ba-
sın kuruluşlarında, enformasyonun toplanması 
aşamasının halka bırakılması yönünde bir eğilim 
vardır. 

Çeşitli alanlarda uzmanlaşmış çok sayıda 
geleneksel muhabir yerine, halktan gelen en-
formasyonu biçimlendirip sunmada kullanılacak 
becerilere sahip editörlere ihtiyaç artmaktadır. 
Diğer yandan da sürekli gelişen teknolojiler 
haber ve yorum yaymak isteyenlere geleneksel 
basından farklı olarak yeni imkânlar sunmakta-
dır. Bu da gazetecilik mesleğinin profesyonelli-
ğinin sorgulanmasına yol açmaktadır. 

Gazeteciliğin bir meslek olmaktan çıkıp bir 
uğraş olması yönündeki kaygılar, henüz iletişim 
fakültelerinde tartışılmıyor. Belki mevcut eği-
limlerin değerlendirilmesi ve eğitim planlarının 
yeniden gözden geçirilmesi yönündeki baskılar 
artabilir.

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

İşini sevmeli, özgür olmalı, nesnel ürün-
ler sunmalıdır. Sürekli okumalı, notlar almalı, 
mutlaka günlük tutmalıdır,  araştırmalı ve gezip 
görmeli, bol bol fotoğraf çekmelidir. Vicdan ile 
cüzdan arasında kalmamalıdır. Âdil, ahlâklı, 
dürüst ve saygılı olmalıdır. 

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

Gerçeği açığa çıkarmaktır. Zamana tanık 

olmaktır, tarihe kayıt düşmektir. Gönül huzuru 
duymaktır. Vicdanen rahat olmaktır. Şükret-
mektir.

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

Bilinmezleri bildirmektir. Zamana ve gerçe-
ğe tanıklık etmektir. Bilgi ve belgeyi paylaşmak-
tır. Tarihe kayıt düşmektir.

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

 Kutuplaştırılmış, ötekileştirilmiş bir toplum-
da yaşıyoruz. İster istemez gazeteciler de bun-
dan etkileniyor. Gazetecilik bir temas ve mesafe 
mesleğidir. Aktivistlik mesleği değildir. Şöhrete 
veya siyasete götüren bir araç da değildir. 

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 millîlik 
konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Gazetecinin görevi kaliteli ve millî içerik 
üretmek, olayları şeffaf bir şekilde anlatmak ve 
sunmaktır. Elbette toplumu doğru yola sevk 
edecek algıları, ayrıştırmadan, ötekileştirme-
den, zorlama ve dayatma ifadeleri içermeksizin 
kullanmalıdır. Yerli ve millî değerleri işleme-
lidir. Bu konuda Konya basını iyi bir noktada 
diyebilirim. Ama İstanbul basını için aynı şeyi 
söyleyemem.
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Eğitimci, yazar, gazeteci, sinemacı, 
tiyatrocu, televizyoncu, oyuncu, 
senarist, yönetmen ve sivil toplumcu 

Saffet Yurtsever ile gazetecilik mesleğini ko-
nuştuk. “Gazetecilik, gerçekleri ortaya çıkarıp 
tarihe kayıt düşmektir. İşin sonunda vicdanen 
rahat olabilmektir” diyen Yurtsever, gazeteci-
liğin doğruyu ortaya koymada önemli bir araç 
olduğuna vurgu yapıyor. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Eğitimci, yazar, gazeteci, sinemacı, tiyatro-

cu, televizyoncu, oyuncu, senarist, yönetmen 
ve sivil toplumcu.1958 Karaman-Sarıveli-
ler-Göktepe-Çukurbağ doğumlu. İlk, orta, 
lise(Teknik) ve üniversiteyi Konya’da okudum. 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Öğretmenliği bölümü mezunuyum.  

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

1976 lise yıllarında rahmetli Ziya Tanrıku-
lu Ağabeyin Türkiye’de Yarın gazetesinde foto 
muhabirliği ve sanat-edebiyat sayfası editör-
lüğü ile başladım. Aynı zamanda Millî Gazete 
ve Yeni Devir gazetelerinin Konya muhabir-
liği, daha sonra da Konya Bölge temsilciliğini 
yaptım. 1981-1982 yıllarında Konya’nın Sesi/
Anadolu’da Bugün gazetesi Yazı işleri Müdür-
lüğünü yaptım. Merhaba, Hâkimiyet ve Mem-
leket gazetelerinde müstear isimlerle ve kendi 
ismimle köşe yazarlığı yaptım. Aynı zamanda 
gazete ve televizyonlara kültür haberciliği ve 
programcılığına devam ediyorum. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

“Işk imiş her ne var Âlemde / İlim bir kîl ü 
kâl imiş ancak.” der Fuzulî. Atalarımız da “Her 
ne iş yapacaksan aşk ile yap!” der. Gazetecilik 
bir sevdadır bana göre. Sürekli fedakârlık ister. 
Ahlâk ister, dürüstlük ister. Çağın ve teknoloji-
nin gereklerine göre sürekli gelişim ve değişim 
ister. Çünkü ilerleyen zamanlarda yerini sosyal 
medya ve benzerlerine bırakacağı yakın gibi 
gözüküyor. 

Gazetecilik anlamında ne tür 
çalışmalar yaptınız? Hangi kurum ve 

kademelerde görevlerde bulundunuz?
Yukarda da ifade ettiğim gibi foto muha-

birliği, sayfa editörlüğü, köşe yazarlığı, yazı 
işleri müdürlüğü, bölge temsilciliği görevlerin-
de bulundum.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gerçeğin peşinden koşmaktır. Şeffaf olabil-

mektir. Olaylara değişik pencerelerden baka-
bilmektir. Aramak, bulmak, görmek, okumak, 
yorumlamak ve duyurmaktır. Ortaya koyduğu 
veriler, peşinden gidilen sebepler nedeniyle 
somut olmakla birlikte, yol ve yordamları, or-
tam şartları, değişkenliği, kişinin tarafsızlığı ya 
da taraflılığı, sonuçların sunumu, yorumu açı-
sından da soyut bir görevdir. Peşinden gidenin, 
kendisini peşinden gidilenin yerine koyabil-
mesidir. Kendi kendini hesaba çekebilmektir. 
Medyatiklikten ve narsislikten uzak durmaktır. 
Gerçekleri ortaya çıkarıp tarihe kayıt düşmek-
tir. İşin sonunda vicdanen rahat olabilmektir. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Dünyadaki değişkenliğe ayak uydurmakta 
zorlanıyorlar. Dijital çağa uyumlu, donanımlı 
gazeteciler az yetişiyor. Emeğinin karşılığını 
çok az alıyor. Arz-talep dengesizliğinden kay-
naklanan işsizlik sorunları yaşanıyor. Çalışan 
ile çalıştıran empati kuramıyor. Gazetecilik 
bir taraftan biçim değiştiriyor, iş örgütlenmesi 
parçalanıyor. Haber, büyük medya kuruluşları-
nın işleyiş örgütlenmesinde giderek kolektif bir 
ürün haline geliyor. Enformasyonun toplanma-
sı, biçimlendirilmesi ve sunulması aşamaları, 
yeni beceriler gerektirmektedir. Bu aşamada ya 

Gazetecilik üzerine 
açıklamalarda 
bulunan Saffet 
Yurtsever, “Gerçeğin 
peşinden koşmaktır. 
Şeffaf olabilmektir. 
Olaylara değişik 
pencerelerden 
bakabilmektir. 
Aramak, bulmak, 
görmek, okumak, 
yorumlamak ve 
duyurmaktır dedi 

TARIHE KAYIT 
DÜŞÜYORUZ 

SAFFET YURTSEVER

çoklu becerilere sahip editörlük yeteneği olacak 
ya da belli aşamalarda sürece katkıda bulunacak 
mesleki becerilerde uzmanlık gerekecektir. Ba-
sın kuruluşlarında, enformasyonun toplanması 
aşamasının halka bırakılması yönünde bir eğilim 
vardır. 

Çeşitli alanlarda uzmanlaşmış çok sayıda 
geleneksel muhabir yerine, halktan gelen en-
formasyonu biçimlendirip sunmada kullanılacak 
becerilere sahip editörlere ihtiyaç artmaktadır. 
Diğer yandan da sürekli gelişen teknolojiler 
haber ve yorum yaymak isteyenlere geleneksel 
basından farklı olarak yeni imkânlar sunmakta-
dır. Bu da gazetecilik mesleğinin profesyonelli-
ğinin sorgulanmasına yol açmaktadır. 

Gazeteciliğin bir meslek olmaktan çıkıp bir 
uğraş olması yönündeki kaygılar, henüz iletişim 
fakültelerinde tartışılmıyor. Belki mevcut eği-
limlerin değerlendirilmesi ve eğitim planlarının 
yeniden gözden geçirilmesi yönündeki baskılar 
artabilir.

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

İşini sevmeli, özgür olmalı, nesnel ürün-
ler sunmalıdır. Sürekli okumalı, notlar almalı, 
mutlaka günlük tutmalıdır,  araştırmalı ve gezip 
görmeli, bol bol fotoğraf çekmelidir. Vicdan ile 
cüzdan arasında kalmamalıdır. Âdil, ahlâklı, 
dürüst ve saygılı olmalıdır. 

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

Gerçeği açığa çıkarmaktır. Zamana tanık 

olmaktır, tarihe kayıt düşmektir. Gönül huzuru 
duymaktır. Vicdanen rahat olmaktır. Şükret-
mektir.

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

Bilinmezleri bildirmektir. Zamana ve gerçe-
ğe tanıklık etmektir. Bilgi ve belgeyi paylaşmak-
tır. Tarihe kayıt düşmektir.

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

 Kutuplaştırılmış, ötekileştirilmiş bir toplum-
da yaşıyoruz. İster istemez gazeteciler de bun-
dan etkileniyor. Gazetecilik bir temas ve mesafe 
mesleğidir. Aktivistlik mesleği değildir. Şöhrete 
veya siyasete götüren bir araç da değildir. 

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 millîlik 
konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Gazetecinin görevi kaliteli ve millî içerik 
üretmek, olayları şeffaf bir şekilde anlatmak ve 
sunmaktır. Elbette toplumu doğru yola sevk 
edecek algıları, ayrıştırmadan, ötekileştirme-
den, zorlama ve dayatma ifadeleri içermeksizin 
kullanmalıdır. Yerli ve millî değerleri işleme-
lidir. Bu konuda Konya basını iyi bir noktada 
diyebilirim. Ama İstanbul basını için aynı şeyi 
söyleyemem.
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Yenigün Gazetesi olarak 10 Ocak 
Gazeteciler Günü dolayısı ile 2020 
yılında günün anısına dergi çıkarmış, 

tecrübeli gazeteci arkadaşlarımızın birikimlerini 
aktarması için ortam hazırlamış, genç arkadaşla-
rımızın da görüşlerini yansıtmıştık. Bu çalışmanın 
devamı niteliğinde, 2021 yılında da bu uygu-
lamayı sürdürmek istedik ve gazeteci olarak 
sektöre emek vermiş arkadaşlarımızla söyleşiler 
yaptık. Merak ve zevkle okuyacağınıza inandı-
ğımız bu söyleşinin konuğu, henüz ofset baskı 
sistemlerinin olmadığı dönemde, zor şartlarda 
yıllarca bu mesleğe emek vermiş olan sektörün 
büyüğü Zeki Oğuz oldu. Gazeteciliği bir yaşama 
biçimi olarak tarif eden Zeki Oğuz, “Gazetecinin 
bu gün tutacağı notlar, malzemeler ilerde ona iyi 
bir kaynak olacaktır” diyerek sektörün şehirlerin 
gelişmesinde önemli sorumluluk üstlendiğini de 
hatırlattı.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?
Zeki Oğuz-Konya merkez Tatköy doğumlu-

yum. İlkokulu köyümde okudum. Konya Erkek 
Sanat Okulu orta kısmını bitirdim. 2001 Yılında 
İl Tarım Müdürlüğünden emekli oldum. Öz 
geçmişim bu konuda bilgi verir sanırım o yüzden 
buraya alıyorum.

ÖZGEÇMİŞ
1951 Yılında Konya Tatköy’de doğdu. İlko-

kulu köyünde, Erkek Sanat Okulunu Konya’da 
okudu.

1968 Yılında Yeni Konya gazetesinde gazete-
ciliğe başladı. 

Yeni Meram, Yeni Konya, Manşet, Konya 
Postası, Memleket, Cumhuriyet Gezi, Siyah/Be-
yaz, İpek Yolu gibi dergi ve gazetelerde gezi ve 
köşe yazıları yayınladı. 

İlk şiir kitabı 1970 yılında yayınlandı. İlk öykü 
kitabının yayın tarihi 1981. Öyküleri Varlık, Yaba 
Edebiyat, İnsancıl, Gerçek Sanat, Çağrı, Çalı, Eşik, 
Aykırı Sanat, İpek Yolu, Cumhuriyet Gezi gibi 
ülkemizin önde gelen dergilerinde yayınlandı. 

Edebiyatçılar Derneği, Türkiye Yazarlar 
Sendikası ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şu-
besi üyesi ve Konya Fikir Sanat Kültür Adamları 
Birliği Derneği’nin kurucu üyesi. 

1989 Yılında fotoğraf sanatı ile ilgilenmeye 
başladı. İlk kişisel sergisini 1995 yılında Konya 
Güzel Sanatlar Galerisinde açtı. Konya Fotoğraf 
Amatörleri Derneğinin kurucu üyesi olup bu 
güne kadar elliyi aşkın kişisel sergi açtı, karma 
sergilere katıldı. Göçer yörüklerle ilgili belgesel 
çalışmalar yaptı. Yaylaların Özgür Çocukları kita-
bı iki baskı yaptı. Bu konuda sergiler açtı, saydam 
gösterileri yaptı.  

1997 Yılında Konya Çalı Kültür Sanat Der-

gisini yayınlamaya başladı. 110 sayı yayınlanan 
Çalı Dergisinde yaşayan değerlerimizle ilgili özel 
sayılar yaptı. Düzenlenen imza günlerinde yazar 
ile okurun buluşmasını sağladı. Dergide sürekli 
olarak Konya kültürünün öne çıkmasını sağladı. 

Dergi ve hikaye çalışmaları altı ayrı tezin 
konusu oldu.   

ESERLERİ: 
1) Kavgadayız Her Saat (şiir 1970)
2) Bebek (öykü 1981)
3) Hayrat (öykü 1. Baskı 1990 ikinci baskı 

1992)
4) Ademin Kaburga Kemiği (öykü 1994)
5) Yüreğimi Getirdim Armağan (öykü 

1995)
6) Ürkek bir Keklik (öykü 1995)
7) Gezgin Yürek (şiir 1 baskı 1999 2.baskı 

Şafak Oğuz’un fotoğrafları ile 2005)
8) Gelenekleri  Görenekleriyle Konya 

Dağ Köyleri (halk kültürü 1. Baskı 1997 2. Baskı 
2000)

9) Dolavlı Yılmaz Güney (öykü 2002)
10) Bir Bozkır Türküsü Beldeleri Yaylala-

rıyla Konya (gezi 2003)
11) Yaylaların Özgür Çocukları Yörükler 

(araştırma 2004)
12) Seçme Öyküler (2004)
13) Toprak ve Gelenek (halk kültürü 2005)
14) Taşra ve Gezgin (gezi 2005)
15) Seçme Yazılar (2006)
16) Yüzler (albüm 2007)
17) Gümüş Saplı Bıçak Miço (Anı-roman 1. 

Baskı ekim 2009 2. Baskı mart 2015)
18) Konya Bozkırlarında bir gezgin Yol 

Hikayeleri (2016)
19) Konya’nın Kırk Gezilecek Yeri (2016)
20) Akdeniz’den Toroslara Sarıkeçililer 

(2016)
21) Cadılarıma Türküler şiir/albüm 2020
22)         Parsana araştırma 2020

Gazetecilik hayatına nasıl başladınız?
Zeki Oğuz- Gazeteciliğe 1968 yılında Yeni 

Konya gazetesinde muhabir olarak başladım. O 
yıllarda Konya gazeteleri birleşmiş, Yeni Konya 
adıyla yayınlanmaya başlamıştı. Gazeteler 1969 
yılında ayrıldılar ve hepsi kendi adıyla yayınlan-
maya başladı. Ben de Yeni Meram gazetesine 
geçtim. Muhabirlik hayatım bir yıl sürdü ama 
köşe yazarı olarak Yeni Meram, Manşet, Konya 
Postası ve Memleket gazetelerinde 2018 e kadar 
yazdım.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Zeki Oğuz- Sektörle ilgili pek umutlu değilim. 
Her şeyden önce dijital ortam yazılı basının yerini 
almaya başladı ve hayli de etkililer. Yerel basının 
başta ilan gelirleri olmak üzere pek çok sorunları 
var. İstanbul basınının büyük bölümü çanak ya-
layıcısı haline geldiler. Öyle gün oluyor ki onlarca 
gazete aynı manşetle çıkabiliyor. Muhalif basın 
ve basın mensupları çeşitli ceza yaptırımları ile 
karşı karşıya. 

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

Zeki Oğuz-Muhabirlik hayatım kısa sürdü 
ama gezi yazılarımı, köşe yazılarımı haber 
havasında yazdım. Kimi zaman da haber/yorum 
şeklinde yazdım. Konya Postası gazetesinde yaz-
dığım dönemde, tarihimiz yok oluyor, başlığı ile 
yazdığım bir yazıyı idare manşet olarak vermiş. 
Ertesi günü Vali Ziyaettin Akbulut, başta Obruk 
Hanı olmak üzere bütün tarihi eserlerin restore 
edilmesi emrini verdi. Günümüzde bütün Sel-
çuklu hanları restore edilmiş durumda.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
Zeki Oğuz-Gazetecilik benim için bir yaşam 

biçimi. Bir yerlere gitmişsem, gazeteci gözüyle 
bakarım çevreme. Biliyorum ki oradan bir değil 
birkaç haber çıkacak, bir köşe yazıma konu 
olacaktır.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

“GAZETECILIK 
BIR YAŞAM BIÇIMIDIR”

Konya basını ve Konya kültür 
hayatına değer katmış isimlerden 

Zeki Oğuz gazeteciliği anlattı. 
Oğuz, “Gazetecilik benim için bir 

yaşam biçimidir”dedi.

Zeki Oğuz-Yukarda da dediğim gibi bu sektörden pek umutlu 
değilim. Gazeteci, gazete muhalif olmak durumundadır. Bunu sade-
ce iktidara karşı olmak anlamında söylemiyorum. Gazeteci toplumun 
sorunlarını yazmak zorundadır. Yalan haber vermemek zorundadır. 
Maalesef günümüzde bu olmuyor.

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

Zeki Oğuz-İyi bir gazeteci olmanın yolu iyi bir okur olmaktan 
geçiyor. Dikkat edilirse son yıllarda en çok satan kitaplar, gazeteci/
yazarların kitapları oluyor. Bunun yanı sıra iyi bir gözlemci olmak, 
ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor. Gazeteci hayatın içinde, toplu-
mun içinde olmalı. İyi bir gazetecinin olmazsa olmazlarından biri iyi 
bir arşivci olmasıdır. Gazetecinin bu gün tutacağı notlar, malzemeler 
ilerde ona iyi bir kaynak olacaktır. 

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

Zeki Oğuz-Her şeyden önce paylaşmak başlı başına güzel bir 
duygudur. Ben ağırlıklı olarak gezi yazıları şeklinde yazdım ki bunun 
asıl amacı şehrimizin pek farkında olunmayan güzelliklerini göster-
mek, o güzelliklerin farklı yönlerini okurum ile paylaşmaktı. Bunun 
karşılığını da gördüm. Hatta aynı yeri birlikte gezdiğimiz insanların, 
benim yazımdaki ayrıntıları görünce o yerleri yeniden görme isteği-
ne kapıldığını gördüm.

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

Zeki Oğuz-Yıllardır şunu gördüm, bu şehrin yöneticileri, turizm-
den ekmek yiyenler, turist Konya’da kalmıyor, diye ağlaşıyor. Siz 
turizmi Mevlana ile sınırlandırırsanız, öteki güzellikleri göstermezse-
niz turist niye kalsın bu şehirde. Benim bu şehre katkım öteki güzel-
likleri göstermek oldu. Taşra ve Gezgin kitabım üç baskı yaptı ama 
turizmden ekmek yiyen bir Allah’ın kulu da çıkıp, yahu bu anlattığın 
nereler? Demedi. Bu şehir doğru anlatılabilse müthiş güzellikleri ile 
bir hafta zor yeter bir gezgine.

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

Zeki Oğuz-Geç öğrendim ama internet mecrasını, sosyal medya-
yı iyi kullandığımı söyleyebilirim. Fotoğraflarla desteklediğim araştır-
ma yazılarım çok ilgi gördü. Okundu, paylaşıldı. Bu mecra gelişerek 
böyle gidecek gibi.

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?

Zeki Oğuz-Bir gazetecinin yol gösterme görevinden önce doğru-
ları yazma görevinin olduğunu düşünürüm. Ulusal basının günü-
müzde millilik diye bir derdi olduğunu düşünmüyorum. Büyük ço-
ğunluğu çanak yalayıcısı durumuna düştüler. Artık onlardan toplum 
adına doğru haber verme, doğru şeyler yazmaları beklenmemeli.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Zeki Oğuz-Günümüzde iletişim fakültelerinden pırıl pırıl gençler 
yetişiyor. Bu gençlerin bunca çanak yalayıcısı arasında yer bulmaları 
zor ama mücadele etmekte güzel. Çok okumaları, ayrıntıları kaçır-
mamaları, güncelliği kaçırmamaları gerekiyor.

Bu çalışmanızda bir vefa örneği gösterip bana da yer verdiğiniz 
için teşekkür ederim.

ZEKİ OĞuZ
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Yenigün Gazetesi olarak 10 Ocak 
Gazeteciler Günü dolayısı ile 2020 
yılında günün anısına dergi çıkarmış, 

tecrübeli gazeteci arkadaşlarımızın birikimlerini 
aktarması için ortam hazırlamış, genç arkadaşla-
rımızın da görüşlerini yansıtmıştık. Bu çalışmanın 
devamı niteliğinde, 2021 yılında da bu uygu-
lamayı sürdürmek istedik ve gazeteci olarak 
sektöre emek vermiş arkadaşlarımızla söyleşiler 
yaptık. Merak ve zevkle okuyacağınıza inandı-
ğımız bu söyleşinin konuğu, henüz ofset baskı 
sistemlerinin olmadığı dönemde, zor şartlarda 
yıllarca bu mesleğe emek vermiş olan sektörün 
büyüğü Zeki Oğuz oldu. Gazeteciliği bir yaşama 
biçimi olarak tarif eden Zeki Oğuz, “Gazetecinin 
bu gün tutacağı notlar, malzemeler ilerde ona iyi 
bir kaynak olacaktır” diyerek sektörün şehirlerin 
gelişmesinde önemli sorumluluk üstlendiğini de 
hatırlattı.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?
Zeki Oğuz-Konya merkez Tatköy doğumlu-

yum. İlkokulu köyümde okudum. Konya Erkek 
Sanat Okulu orta kısmını bitirdim. 2001 Yılında 
İl Tarım Müdürlüğünden emekli oldum. Öz 
geçmişim bu konuda bilgi verir sanırım o yüzden 
buraya alıyorum.

ÖZGEÇMİŞ
1951 Yılında Konya Tatköy’de doğdu. İlko-

kulu köyünde, Erkek Sanat Okulunu Konya’da 
okudu.

1968 Yılında Yeni Konya gazetesinde gazete-
ciliğe başladı. 

Yeni Meram, Yeni Konya, Manşet, Konya 
Postası, Memleket, Cumhuriyet Gezi, Siyah/Be-
yaz, İpek Yolu gibi dergi ve gazetelerde gezi ve 
köşe yazıları yayınladı. 

İlk şiir kitabı 1970 yılında yayınlandı. İlk öykü 
kitabının yayın tarihi 1981. Öyküleri Varlık, Yaba 
Edebiyat, İnsancıl, Gerçek Sanat, Çağrı, Çalı, Eşik, 
Aykırı Sanat, İpek Yolu, Cumhuriyet Gezi gibi 
ülkemizin önde gelen dergilerinde yayınlandı. 

Edebiyatçılar Derneği, Türkiye Yazarlar 
Sendikası ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şu-
besi üyesi ve Konya Fikir Sanat Kültür Adamları 
Birliği Derneği’nin kurucu üyesi. 

1989 Yılında fotoğraf sanatı ile ilgilenmeye 
başladı. İlk kişisel sergisini 1995 yılında Konya 
Güzel Sanatlar Galerisinde açtı. Konya Fotoğraf 
Amatörleri Derneğinin kurucu üyesi olup bu 
güne kadar elliyi aşkın kişisel sergi açtı, karma 
sergilere katıldı. Göçer yörüklerle ilgili belgesel 
çalışmalar yaptı. Yaylaların Özgür Çocukları kita-
bı iki baskı yaptı. Bu konuda sergiler açtı, saydam 
gösterileri yaptı.  

1997 Yılında Konya Çalı Kültür Sanat Der-

gisini yayınlamaya başladı. 110 sayı yayınlanan 
Çalı Dergisinde yaşayan değerlerimizle ilgili özel 
sayılar yaptı. Düzenlenen imza günlerinde yazar 
ile okurun buluşmasını sağladı. Dergide sürekli 
olarak Konya kültürünün öne çıkmasını sağladı. 

Dergi ve hikaye çalışmaları altı ayrı tezin 
konusu oldu.   

ESERLERİ: 
1) Kavgadayız Her Saat (şiir 1970)
2) Bebek (öykü 1981)
3) Hayrat (öykü 1. Baskı 1990 ikinci baskı 

1992)
4) Ademin Kaburga Kemiği (öykü 1994)
5) Yüreğimi Getirdim Armağan (öykü 

1995)
6) Ürkek bir Keklik (öykü 1995)
7) Gezgin Yürek (şiir 1 baskı 1999 2.baskı 

Şafak Oğuz’un fotoğrafları ile 2005)
8) Gelenekleri  Görenekleriyle Konya 

Dağ Köyleri (halk kültürü 1. Baskı 1997 2. Baskı 
2000)

9) Dolavlı Yılmaz Güney (öykü 2002)
10) Bir Bozkır Türküsü Beldeleri Yaylala-

rıyla Konya (gezi 2003)
11) Yaylaların Özgür Çocukları Yörükler 

(araştırma 2004)
12) Seçme Öyküler (2004)
13) Toprak ve Gelenek (halk kültürü 2005)
14) Taşra ve Gezgin (gezi 2005)
15) Seçme Yazılar (2006)
16) Yüzler (albüm 2007)
17) Gümüş Saplı Bıçak Miço (Anı-roman 1. 

Baskı ekim 2009 2. Baskı mart 2015)
18) Konya Bozkırlarında bir gezgin Yol 

Hikayeleri (2016)
19) Konya’nın Kırk Gezilecek Yeri (2016)
20) Akdeniz’den Toroslara Sarıkeçililer 

(2016)
21) Cadılarıma Türküler şiir/albüm 2020
22)         Parsana araştırma 2020

Gazetecilik hayatına nasıl başladınız?
Zeki Oğuz- Gazeteciliğe 1968 yılında Yeni 

Konya gazetesinde muhabir olarak başladım. O 
yıllarda Konya gazeteleri birleşmiş, Yeni Konya 
adıyla yayınlanmaya başlamıştı. Gazeteler 1969 
yılında ayrıldılar ve hepsi kendi adıyla yayınlan-
maya başladı. Ben de Yeni Meram gazetesine 
geçtim. Muhabirlik hayatım bir yıl sürdü ama 
köşe yazarı olarak Yeni Meram, Manşet, Konya 
Postası ve Memleket gazetelerinde 2018 e kadar 
yazdım.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Zeki Oğuz- Sektörle ilgili pek umutlu değilim. 
Her şeyden önce dijital ortam yazılı basının yerini 
almaya başladı ve hayli de etkililer. Yerel basının 
başta ilan gelirleri olmak üzere pek çok sorunları 
var. İstanbul basınının büyük bölümü çanak ya-
layıcısı haline geldiler. Öyle gün oluyor ki onlarca 
gazete aynı manşetle çıkabiliyor. Muhalif basın 
ve basın mensupları çeşitli ceza yaptırımları ile 
karşı karşıya. 

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

Zeki Oğuz-Muhabirlik hayatım kısa sürdü 
ama gezi yazılarımı, köşe yazılarımı haber 
havasında yazdım. Kimi zaman da haber/yorum 
şeklinde yazdım. Konya Postası gazetesinde yaz-
dığım dönemde, tarihimiz yok oluyor, başlığı ile 
yazdığım bir yazıyı idare manşet olarak vermiş. 
Ertesi günü Vali Ziyaettin Akbulut, başta Obruk 
Hanı olmak üzere bütün tarihi eserlerin restore 
edilmesi emrini verdi. Günümüzde bütün Sel-
çuklu hanları restore edilmiş durumda.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
Zeki Oğuz-Gazetecilik benim için bir yaşam 

biçimi. Bir yerlere gitmişsem, gazeteci gözüyle 
bakarım çevreme. Biliyorum ki oradan bir değil 
birkaç haber çıkacak, bir köşe yazıma konu 
olacaktır.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

“GAZETECILIK 
BIR YAŞAM BIÇIMIDIR”

Konya basını ve Konya kültür 
hayatına değer katmış isimlerden 

Zeki Oğuz gazeteciliği anlattı. 
Oğuz, “Gazetecilik benim için bir 

yaşam biçimidir”dedi.

Zeki Oğuz-Yukarda da dediğim gibi bu sektörden pek umutlu 
değilim. Gazeteci, gazete muhalif olmak durumundadır. Bunu sade-
ce iktidara karşı olmak anlamında söylemiyorum. Gazeteci toplumun 
sorunlarını yazmak zorundadır. Yalan haber vermemek zorundadır. 
Maalesef günümüzde bu olmuyor.

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

Zeki Oğuz-İyi bir gazeteci olmanın yolu iyi bir okur olmaktan 
geçiyor. Dikkat edilirse son yıllarda en çok satan kitaplar, gazeteci/
yazarların kitapları oluyor. Bunun yanı sıra iyi bir gözlemci olmak, 
ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor. Gazeteci hayatın içinde, toplu-
mun içinde olmalı. İyi bir gazetecinin olmazsa olmazlarından biri iyi 
bir arşivci olmasıdır. Gazetecinin bu gün tutacağı notlar, malzemeler 
ilerde ona iyi bir kaynak olacaktır. 

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

Zeki Oğuz-Her şeyden önce paylaşmak başlı başına güzel bir 
duygudur. Ben ağırlıklı olarak gezi yazıları şeklinde yazdım ki bunun 
asıl amacı şehrimizin pek farkında olunmayan güzelliklerini göster-
mek, o güzelliklerin farklı yönlerini okurum ile paylaşmaktı. Bunun 
karşılığını da gördüm. Hatta aynı yeri birlikte gezdiğimiz insanların, 
benim yazımdaki ayrıntıları görünce o yerleri yeniden görme isteği-
ne kapıldığını gördüm.

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

Zeki Oğuz-Yıllardır şunu gördüm, bu şehrin yöneticileri, turizm-
den ekmek yiyenler, turist Konya’da kalmıyor, diye ağlaşıyor. Siz 
turizmi Mevlana ile sınırlandırırsanız, öteki güzellikleri göstermezse-
niz turist niye kalsın bu şehirde. Benim bu şehre katkım öteki güzel-
likleri göstermek oldu. Taşra ve Gezgin kitabım üç baskı yaptı ama 
turizmden ekmek yiyen bir Allah’ın kulu da çıkıp, yahu bu anlattığın 
nereler? Demedi. Bu şehir doğru anlatılabilse müthiş güzellikleri ile 
bir hafta zor yeter bir gezgine.

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

Zeki Oğuz-Geç öğrendim ama internet mecrasını, sosyal medya-
yı iyi kullandığımı söyleyebilirim. Fotoğraflarla desteklediğim araştır-
ma yazılarım çok ilgi gördü. Okundu, paylaşıldı. Bu mecra gelişerek 
böyle gidecek gibi.

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?

Zeki Oğuz-Bir gazetecinin yol gösterme görevinden önce doğru-
ları yazma görevinin olduğunu düşünürüm. Ulusal basının günü-
müzde millilik diye bir derdi olduğunu düşünmüyorum. Büyük ço-
ğunluğu çanak yalayıcısı durumuna düştüler. Artık onlardan toplum 
adına doğru haber verme, doğru şeyler yazmaları beklenmemeli.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Zeki Oğuz-Günümüzde iletişim fakültelerinden pırıl pırıl gençler 
yetişiyor. Bu gençlerin bunca çanak yalayıcısı arasında yer bulmaları 
zor ama mücadele etmekte güzel. Çok okumaları, ayrıntıları kaçır-
mamaları, güncelliği kaçırmamaları gerekiyor.

Bu çalışmanızda bir vefa örneği gösterip bana da yer verdiğiniz 
için teşekkür ederim.

47



Gazetecilik hayatına, gazetenin 
sahibi olan yakınının tavsiyesi 
üzerine, 1984 yılında “musah-

hih”  olarak adım attığını anlatan Konu-
ğumuz, “musahhih” kelimesine dikkat 
kesildiğimizi görünce anlamadığımızı 
düşünmüş olacak ki şu tanımı yapma 
ihtiyacı hissetti. 

“Genç gazeteci arkadaşlarımızın mu-
sahhihliğin ne anlama geldiğini muhte-
melen bilmediklerini düşünüyorum. Ama 
gazeteye adım attığınızda ilk yapacağınız 
iş musahhihliktir. Daha iyi bir gazeteci 
olmak istiyorsanız bunu yapmak duru-
mundasınız. Kelime anlamı ‘tashih eden/
düzeltendir.’  Basın literatüründe ise 
gazetelerin prova baskılarının gözden 
geçirilmesidir.  Hatta prova baskı öncesi, 
cümleleri oluşturan tüm kelimeler harf, 
harf gözden geçirilip düzeltmeler yapılır, 
okuyucuya hatasız bir gazete sunulması 
sağlanır.” 

Bu tanımdan sonra, “bu kadar önemli 
bir işi, yeni işe giren birine niye verir-
ler?” sorumuza genç bir gazetecinin 
yetişmesi için musahhihliğin ne kadar 
önemli olduğunu anlattı. “Bu bir eğitim; 
altyapı eğitimi, sabrı, zorluklara göğüs 
germeyi, öğrenmeyi öğrendiğiniz, uzun 
bir yolculuğun başlangıcıdır. Bu, zorlu 
ama zevkli başlangıç yeni kapılar, yeni 
ufuklar açıyor insana. Artık okuyan değil 
yazdıkları okunan biri olarak konumlan-
dırıyorsunuz kendinizi.”  

Bir musahhihin, yaklaşık bir yıllık bu 
sürenin ardından, haber servisine mu-
habir olarak başladığında; haber yazım 
teknikleri, fotoğraf çekimi, karanlık oda 
çalışmalarını yapar düzeye gelebileceğini 
belirtti ve gazetede Haber Müdürü olarak 
görev yapan Hilmi Tutar’ın kendisine 
ciddi destek olduğunu anlıyoruz. Bu 
arada, Karanlık Oda’ nın ne olduğu ko-
nusunda da kısa bir bilgilendirme yapma 
gereği duydu ve “Genç gazeteci arkadaş-
larımıza yine bilmediklerini düşündüğüm 
bir konudan bahsedeyim. Karanlık oda, 

muhabirin çektiği fotoğrafların filminin, 
ışık sızdırmayan karanlık odada banyo 
edilmesi ve kart baskı yapılmasıdır. Bu 
işlem genelde haber takibi ve fotoğraf 
çekimi yapan muhabirler tarafından yapı-
lır.”  bigisini verdi. Bu bilginin ardından 
ne kadar şanslı olduğumuzu düşünmeden 
edemedik! 

Meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleri  

Gazeteciliği “Onurlu ve saygın bir 
meslek, toplumu doğru bilgilendirme ve 
aydınlatma görevi olan, topluma önderlik 
eden-yönlendiren insanların yetişmesine 
ortam hazırlayan bir meslek” olarak ta-
nımladı ve bu tanıma felsefi bir yaklaşım-
da bulundu. 

“Felsefi yaklaşımla konuya baktı-
ğımızda, gazeteciliği salt bir meslek 
olarak değil, insanlık tarihi ile var olan, 
“oku” emrinin muhatabı insana “insan” 
olduğunu hatırlatan bir okuldur. Toplum 
sosyolojisi ve psikolojisi üzerindeki etkisi-
ni dikkate alırsak, bu meslek grubunun 
basın ahlak yasası ve son yıllarda daha 
çok “medya etiği” olarak anılan kurallar 
bütününe uygun yayın politikaları esas 
alındığı takdirde toplum için vazgeçilmez 
bir mecradır İzlenen yayın politikala-
rı doğrultusunda, toplum ve  ülke için 
olumlu ve olumsuz sonuçları olabilir.” 

Ülkemizin yakın geçmişte yaşadı-
ğı problemlerin organizasyonunda bu 
mecraların maksatlı kullanımı ve yön-
lendirmeleriyle ciddi sorunlar yaşandığı 
yorumunu getirerek, geçmişte radyo 
yayınlarıyla toplumların nasıl etkilendi-
ğine yönelik Murat Yetkin in  “Casuslar 
Kitabı” ndan örnekler de verdi.  

“Soğuk savaş döneminde Doğu 
Almanya, Macaristan, Romanya” gibi 
ülkelerde planlı bir iletişimle, radyo ya-
yınlarıyla halkın nasıl ayaklandırıldığının, 
yönlendirildiğinin örneklerini görmek 
mümkün.”  

Yenigün Gazetesi, yayın haya-
tına başladığı tarihten itibaren, 
milli duyarlılıkları dikkate alarak 
oluşturduğu yayın politikası ile 
kamuoyunu doğru bilgilendirme 

sorumluluğunu yerine getirmektedir. Tüm 
yönetici ve çalışanları ile başarılı çalışmalar 
yürüttüklerine bizzat şahitim. Konya’yı 
önceleyerek ve duruşlarındaki 
kararlılık nedeniyle kendilerini 
tebrik ediyor, 10 Ocak Gazeteci-
ler Günlerini kutluyorum.

Yenigün Gazetesi olarak 10 Ocak Gazeteci-
ler Günü dolayısı ile 2020 yılında günün 
anısına dergi çıkarmış, tecrübeli gazeteci 
arkadaşlarımızın birikimlerini aktarması 
için ortam hazırlamış, genç arkadaşlarımızın 
da görüşlerini yansıtmıştık. Bu çalışmanın 
devamı niteliğinde, 2021 yılında da bu 
uygulamayı sürdürmek istedik ve gazeteci 
olarak sektöre emek vermiş arkadaşlarımızla 
söyleşiler yaptık. 

Ali Düz kimdir?

Merak ve zevkle okuyacağınıza inan-
dığımız bu söyleşinin konuğu, henüz ofset 
baskı sistemlerinin olmadığı dönemde, zor 
şartlarda yıllarca bu mesleğe emek vermiş 
olan Ali Düz abimiz.

Biz kendisini tanıyoruz ancak okuyucu-
larımızın da tanıması için kısaca özgeçmi-
şinden bahsetmek istiyoruz. Konya-Bozkır 
doğumlu. Öğrenimini Konya’da tamam-
ladı. 1984 yılında, o dönemde Konya’da 
yayınlanan 5 gazeteden biri olan Anadolu 
da Bugün Gazetesinde işe başladı. Gazete-
cilik yaşamını 1991 yılına kadar sürdürdü. 
1991-2015 yılları arasında Selçuklu Beledi-
yesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdü-
rü, 2015-2019 yılları arasında da Kültür 
İşleri Müdürü olarak hizmet etti. Son bir 
yıldır aynı kurumda Başkan Yardımcısı 
olarak görev yapıyor.

GAZETECILIĞE ILK ADIM

Meslek ve sektörle ilgili yerel ba-
sın kurutuluşlarının, sorumluluklarının 
farkında olduğunu, milli hassasiyetleri 
dikkate alarak yayın politikalarını oluş-
turduklarını görmekten dolayı memnun 
olduğunu ifade etti. 

Gazetecilik anlamında ne tür 
çalışmalar yaptı, hangi kurum ve 
kademelerde görevlerde bulundu.

Hangi sektör olursa olsun doğruluk 
ve adaletin çalışma hayatında ve hayatın 
tüm evrelerinde esas alınması gerekti-
ğine vurgu yaptı ve “Emrolunduğun gibi 
dosdoğru ol…” ayetini hatırlatarak yaşam 
döngüsünü anlamlı kılan sözleriyle sohbe-
te devam ediyor. 

“Kamuoyunu ilgilendiren ve büyük 
sorumluluk gerektiren bir mesleğin içinde 
olduğumun farkınaydım. İçinde yaşadı-
ğım tolumun milli manevi değerlerine, 
geleneklerine aykırılığın hayatımda yeri 
olmadı hiçbir zaman. Görev Adamı’ tanı-
mını önemsiyorum, başarının bu kavram 
içeriğinde anlam bulduğunu düşünüyo-
rum. Tüm çalışma hayatım basında geçti 
ve bu sürede birçok insan hikâyesine şa-
hitlik ettim. Karakterimizi oluşturan inanç 
ve değerlerimizle yaşadığımız sürece, tüm 
zorlukların üstesinden gelebileceğimize 
inandım ve hayatımın merkezine bu doğ-
ruları yerleştirdim.” 

Anadolu da Bugün, Konya Postası ve 
Türkiye’de Yarın Gazetelerinde görev 
yaptığı sırada aynı zamanda bir kaç ulusal 
gazetenin de fahri muhabirliğini yürüt-
tü. Daha sonra Selçuklu Belediyesi’nde 
Yıllarca Basın Müdürlüğü ve Kültür İşleri 
Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Halen 
Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyor. 
Bu bölümün sonunu şu sözlerle tamamlı-
yor.  

“Gazetecilik yaptığım dönemde, Kon-
ya’da sadece 5 yerel gazete vardı. Özel 
TV’ler henüz yoktu. Çalışma şartları ve 
imkânlar oldukça zordu. Tüm zorluklara 
rağmen, emek ürünü ciddi gazetecilik 
yapılıyordu. Meslekte yeni işe başlayanlar 
ise, musahhihlikten başlayıp Yazı işleri 
Müdürlüğüne kadar genelde alaylıydı. (Sel-
çuk İletişim daha sonra kuruldu)” 

Gazetecilik yaşam biçimidir.

Gazeteciliğin ne ifade ettiğini 
dinlemek istiyoruz kendisinden. 

“Gazetecilik; özel yaşamından, ailesin-
den, zamanından fedakârlıktır, feragattir. 
Zaman döngüsü içinde; insanlığını kaybet-
meden, kamuoyunu doğru bilgilendirme, 
aydınlatma bilincini diri tutarak, yaşadığı 
anın heyecanı ve yarını kurgulamanın haz-
zını yaşatmaktır. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikler

Kendisinin, sektörün problemleri 
konusunda bilgisi ve bu problemlerin 
giderilmesine yönelik çözüm önerilerinin 
olduğunu tespit ettik anlatımlarından. 
Ayrıca genç gazetecilere sahip çıkılması 
durumunda sektörün geleceğinin daha iyi 
olacağı kanaatini ifade etmesi önemliydi.   

“Sektör olarak maddi problemleri 
olduğunu biliyorum. Her iş kolunda olduğu 
gibi bu sektörde de problemlerin aşılması 
konusunda çözüm üretileceğine inanıyo-
rum. Genç, dinamik, üretken, yenilikçi, 
çözüm odaklı anlayışla, dezavantajları 
avantaja çevirecek kabiliyetle, mazeretlere 
de sığınmadan bu problemler aşılabilir. 
Pandemi sürecinde bunu başaran örnek 
basın kuruluşlarımız vardır. 

Bir başka problem, İletişim Fakülte-
si Mezunu arkadaşlarımızın çoğunluğu 
farklı sektörlerde çalışmak durumundadır. 
Kabiliyetli ve donanımlı genç arkadaşla-
rımızın sektöre kazandırılması için sektör 
temsilcilerinin ellerini taşın altına koyması 
gerekmektedir.  Mevcut çalışanların ise 
ekonomik durumlarının düzeltilmesi ve 
iyileştirilmesi gerekmektedir. 

Sektörün; topluma okuma alışkanlığı 
kazandırılması, gazete tirajlarının yüksel-
tilmesi, Resmî Kurumların hizmet türleri 
vb. Konularda proje geliştirerek ekonomik 
girdi sağlaması mümkündür.” 

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

Sosyal medya mecralarının yaygınlığı 
ve akıllı telefonu olan herkesin bir şeyler 
yazıp kendini gazeteci yazar olarak nite-
lendirdiği bu dönemde, ciddi bir kirliliğin 
oluştuğu yönündeki kanaatine katılmamak 
mümkün değil. Nitelikli gazeteci ve yazar-
ların takip edilmek suretiyle desteklenmesi 
gereğine işaret ederek, genç arkadaşları-
mıza okuryazarlık konusunda ipuçları da 
verdi. 

“Okumak: Okuduğunu anlamak, okuma 
tekniklerini öğrenmek ve geliştirmek. 

Yazmak: Türkçeyi, yazım tekniklerini 
bilmek. Okuyucunun kazanım elde ettiği, 
farklılıkların ortaya konduğu, etki üre-
ten yazılar yazmak. Hazır bilgiyi sunmak 
yerine, hedef kitlenin tespiti yapılan hedef 
kitlenin sosyo kültürel-sosyo ekonomik 
özelliklerini dikkate almak.

Araştırmak: kaynaklarda güvenirlik ve 
çeşitlilik sağlamak.”

ALİ DÜZ
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Gazetecilik hayatına, gazetenin 
sahibi olan yakınının tavsiyesi 
üzerine, 1984 yılında “musah-

hih”  olarak adım attığını anlatan Konu-
ğumuz, “musahhih” kelimesine dikkat 
kesildiğimizi görünce anlamadığımızı 
düşünmüş olacak ki şu tanımı yapma 
ihtiyacı hissetti. 

“Genç gazeteci arkadaşlarımızın mu-
sahhihliğin ne anlama geldiğini muhte-
melen bilmediklerini düşünüyorum. Ama 
gazeteye adım attığınızda ilk yapacağınız 
iş musahhihliktir. Daha iyi bir gazeteci 
olmak istiyorsanız bunu yapmak duru-
mundasınız. Kelime anlamı ‘tashih eden/
düzeltendir.’  Basın literatüründe ise 
gazetelerin prova baskılarının gözden 
geçirilmesidir.  Hatta prova baskı öncesi, 
cümleleri oluşturan tüm kelimeler harf, 
harf gözden geçirilip düzeltmeler yapılır, 
okuyucuya hatasız bir gazete sunulması 
sağlanır.” 

Bu tanımdan sonra, “bu kadar önemli 
bir işi, yeni işe giren birine niye verir-
ler?” sorumuza genç bir gazetecinin 
yetişmesi için musahhihliğin ne kadar 
önemli olduğunu anlattı. “Bu bir eğitim; 
altyapı eğitimi, sabrı, zorluklara göğüs 
germeyi, öğrenmeyi öğrendiğiniz, uzun 
bir yolculuğun başlangıcıdır. Bu, zorlu 
ama zevkli başlangıç yeni kapılar, yeni 
ufuklar açıyor insana. Artık okuyan değil 
yazdıkları okunan biri olarak konumlan-
dırıyorsunuz kendinizi.”  

Bir musahhihin, yaklaşık bir yıllık bu 
sürenin ardından, haber servisine mu-
habir olarak başladığında; haber yazım 
teknikleri, fotoğraf çekimi, karanlık oda 
çalışmalarını yapar düzeye gelebileceğini 
belirtti ve gazetede Haber Müdürü olarak 
görev yapan Hilmi Tutar’ın kendisine 
ciddi destek olduğunu anlıyoruz. Bu 
arada, Karanlık Oda’ nın ne olduğu ko-
nusunda da kısa bir bilgilendirme yapma 
gereği duydu ve “Genç gazeteci arkadaş-
larımıza yine bilmediklerini düşündüğüm 
bir konudan bahsedeyim. Karanlık oda, 

muhabirin çektiği fotoğrafların filminin, 
ışık sızdırmayan karanlık odada banyo 
edilmesi ve kart baskı yapılmasıdır. Bu 
işlem genelde haber takibi ve fotoğraf 
çekimi yapan muhabirler tarafından yapı-
lır.”  bigisini verdi. Bu bilginin ardından 
ne kadar şanslı olduğumuzu düşünmeden 
edemedik! 

Meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleri  

Gazeteciliği “Onurlu ve saygın bir 
meslek, toplumu doğru bilgilendirme ve 
aydınlatma görevi olan, topluma önderlik 
eden-yönlendiren insanların yetişmesine 
ortam hazırlayan bir meslek” olarak ta-
nımladı ve bu tanıma felsefi bir yaklaşım-
da bulundu. 

“Felsefi yaklaşımla konuya baktı-
ğımızda, gazeteciliği salt bir meslek 
olarak değil, insanlık tarihi ile var olan, 
“oku” emrinin muhatabı insana “insan” 
olduğunu hatırlatan bir okuldur. Toplum 
sosyolojisi ve psikolojisi üzerindeki etkisi-
ni dikkate alırsak, bu meslek grubunun 
basın ahlak yasası ve son yıllarda daha 
çok “medya etiği” olarak anılan kurallar 
bütününe uygun yayın politikaları esas 
alındığı takdirde toplum için vazgeçilmez 
bir mecradır İzlenen yayın politikala-
rı doğrultusunda, toplum ve  ülke için 
olumlu ve olumsuz sonuçları olabilir.” 

Ülkemizin yakın geçmişte yaşadı-
ğı problemlerin organizasyonunda bu 
mecraların maksatlı kullanımı ve yön-
lendirmeleriyle ciddi sorunlar yaşandığı 
yorumunu getirerek, geçmişte radyo 
yayınlarıyla toplumların nasıl etkilendi-
ğine yönelik Murat Yetkin in  “Casuslar 
Kitabı” ndan örnekler de verdi.  

“Soğuk savaş döneminde Doğu 
Almanya, Macaristan, Romanya” gibi 
ülkelerde planlı bir iletişimle, radyo ya-
yınlarıyla halkın nasıl ayaklandırıldığının, 
yönlendirildiğinin örneklerini görmek 
mümkün.”  

Yenigün Gazetesi, yayın haya-
tına başladığı tarihten itibaren, 
milli duyarlılıkları dikkate alarak 
oluşturduğu yayın politikası ile 
kamuoyunu doğru bilgilendirme 

sorumluluğunu yerine getirmektedir. Tüm 
yönetici ve çalışanları ile başarılı çalışmalar 
yürüttüklerine bizzat şahitim. Konya’yı 
önceleyerek ve duruşlarındaki 
kararlılık nedeniyle kendilerini 
tebrik ediyor, 10 Ocak Gazeteci-
ler Günlerini kutluyorum.

Yenigün Gazetesi olarak 10 Ocak Gazeteci-
ler Günü dolayısı ile 2020 yılında günün 
anısına dergi çıkarmış, tecrübeli gazeteci 
arkadaşlarımızın birikimlerini aktarması 
için ortam hazırlamış, genç arkadaşlarımızın 
da görüşlerini yansıtmıştık. Bu çalışmanın 
devamı niteliğinde, 2021 yılında da bu 
uygulamayı sürdürmek istedik ve gazeteci 
olarak sektöre emek vermiş arkadaşlarımızla 
söyleşiler yaptık. 

Ali Düz kimdir?

Merak ve zevkle okuyacağınıza inan-
dığımız bu söyleşinin konuğu, henüz ofset 
baskı sistemlerinin olmadığı dönemde, zor 
şartlarda yıllarca bu mesleğe emek vermiş 
olan Ali Düz abimiz.

Biz kendisini tanıyoruz ancak okuyucu-
larımızın da tanıması için kısaca özgeçmi-
şinden bahsetmek istiyoruz. Konya-Bozkır 
doğumlu. Öğrenimini Konya’da tamam-
ladı. 1984 yılında, o dönemde Konya’da 
yayınlanan 5 gazeteden biri olan Anadolu 
da Bugün Gazetesinde işe başladı. Gazete-
cilik yaşamını 1991 yılına kadar sürdürdü. 
1991-2015 yılları arasında Selçuklu Beledi-
yesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdü-
rü, 2015-2019 yılları arasında da Kültür 
İşleri Müdürü olarak hizmet etti. Son bir 
yıldır aynı kurumda Başkan Yardımcısı 
olarak görev yapıyor.

GAZETECILIĞE ILK ADIM

Meslek ve sektörle ilgili yerel ba-
sın kurutuluşlarının, sorumluluklarının 
farkında olduğunu, milli hassasiyetleri 
dikkate alarak yayın politikalarını oluş-
turduklarını görmekten dolayı memnun 
olduğunu ifade etti. 

Gazetecilik anlamında ne tür 
çalışmalar yaptı, hangi kurum ve 
kademelerde görevlerde bulundu.

Hangi sektör olursa olsun doğruluk 
ve adaletin çalışma hayatında ve hayatın 
tüm evrelerinde esas alınması gerekti-
ğine vurgu yaptı ve “Emrolunduğun gibi 
dosdoğru ol…” ayetini hatırlatarak yaşam 
döngüsünü anlamlı kılan sözleriyle sohbe-
te devam ediyor. 

“Kamuoyunu ilgilendiren ve büyük 
sorumluluk gerektiren bir mesleğin içinde 
olduğumun farkınaydım. İçinde yaşadı-
ğım tolumun milli manevi değerlerine, 
geleneklerine aykırılığın hayatımda yeri 
olmadı hiçbir zaman. Görev Adamı’ tanı-
mını önemsiyorum, başarının bu kavram 
içeriğinde anlam bulduğunu düşünüyo-
rum. Tüm çalışma hayatım basında geçti 
ve bu sürede birçok insan hikâyesine şa-
hitlik ettim. Karakterimizi oluşturan inanç 
ve değerlerimizle yaşadığımız sürece, tüm 
zorlukların üstesinden gelebileceğimize 
inandım ve hayatımın merkezine bu doğ-
ruları yerleştirdim.” 

Anadolu da Bugün, Konya Postası ve 
Türkiye’de Yarın Gazetelerinde görev 
yaptığı sırada aynı zamanda bir kaç ulusal 
gazetenin de fahri muhabirliğini yürüt-
tü. Daha sonra Selçuklu Belediyesi’nde 
Yıllarca Basın Müdürlüğü ve Kültür İşleri 
Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Halen 
Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyor. 
Bu bölümün sonunu şu sözlerle tamamlı-
yor.  

“Gazetecilik yaptığım dönemde, Kon-
ya’da sadece 5 yerel gazete vardı. Özel 
TV’ler henüz yoktu. Çalışma şartları ve 
imkânlar oldukça zordu. Tüm zorluklara 
rağmen, emek ürünü ciddi gazetecilik 
yapılıyordu. Meslekte yeni işe başlayanlar 
ise, musahhihlikten başlayıp Yazı işleri 
Müdürlüğüne kadar genelde alaylıydı. (Sel-
çuk İletişim daha sonra kuruldu)” 

Gazetecilik yaşam biçimidir.

Gazeteciliğin ne ifade ettiğini 
dinlemek istiyoruz kendisinden. 

“Gazetecilik; özel yaşamından, ailesin-
den, zamanından fedakârlıktır, feragattir. 
Zaman döngüsü içinde; insanlığını kaybet-
meden, kamuoyunu doğru bilgilendirme, 
aydınlatma bilincini diri tutarak, yaşadığı 
anın heyecanı ve yarını kurgulamanın haz-
zını yaşatmaktır. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikler

Kendisinin, sektörün problemleri 
konusunda bilgisi ve bu problemlerin 
giderilmesine yönelik çözüm önerilerinin 
olduğunu tespit ettik anlatımlarından. 
Ayrıca genç gazetecilere sahip çıkılması 
durumunda sektörün geleceğinin daha iyi 
olacağı kanaatini ifade etmesi önemliydi.   

“Sektör olarak maddi problemleri 
olduğunu biliyorum. Her iş kolunda olduğu 
gibi bu sektörde de problemlerin aşılması 
konusunda çözüm üretileceğine inanıyo-
rum. Genç, dinamik, üretken, yenilikçi, 
çözüm odaklı anlayışla, dezavantajları 
avantaja çevirecek kabiliyetle, mazeretlere 
de sığınmadan bu problemler aşılabilir. 
Pandemi sürecinde bunu başaran örnek 
basın kuruluşlarımız vardır. 

Bir başka problem, İletişim Fakülte-
si Mezunu arkadaşlarımızın çoğunluğu 
farklı sektörlerde çalışmak durumundadır. 
Kabiliyetli ve donanımlı genç arkadaşla-
rımızın sektöre kazandırılması için sektör 
temsilcilerinin ellerini taşın altına koyması 
gerekmektedir.  Mevcut çalışanların ise 
ekonomik durumlarının düzeltilmesi ve 
iyileştirilmesi gerekmektedir. 

Sektörün; topluma okuma alışkanlığı 
kazandırılması, gazete tirajlarının yüksel-
tilmesi, Resmî Kurumların hizmet türleri 
vb. Konularda proje geliştirerek ekonomik 
girdi sağlaması mümkündür.” 

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

Sosyal medya mecralarının yaygınlığı 
ve akıllı telefonu olan herkesin bir şeyler 
yazıp kendini gazeteci yazar olarak nite-
lendirdiği bu dönemde, ciddi bir kirliliğin 
oluştuğu yönündeki kanaatine katılmamak 
mümkün değil. Nitelikli gazeteci ve yazar-
ların takip edilmek suretiyle desteklenmesi 
gereğine işaret ederek, genç arkadaşları-
mıza okuryazarlık konusunda ipuçları da 
verdi. 

“Okumak: Okuduğunu anlamak, okuma 
tekniklerini öğrenmek ve geliştirmek. 

Yazmak: Türkçeyi, yazım tekniklerini 
bilmek. Okuyucunun kazanım elde ettiği, 
farklılıkların ortaya konduğu, etki üre-
ten yazılar yazmak. Hazır bilgiyi sunmak 
yerine, hedef kitlenin tespiti yapılan hedef 
kitlenin sosyo kültürel-sosyo ekonomik 
özelliklerini dikkate almak.

Araştırmak: kaynaklarda güvenirlik ve 
çeşitlilik sağlamak.”
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Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmanın şehir 
ve ülke için kazanımları 

Bu konuda söyleşimizin önceki bö-
lümlerinde yer alan görüşlerini tekrar-
layıp basının görevinin toplumu doğru 
bilgilendirme ve aydınlatma olduğunu 
bu bilgilendirmenin kamuoyu ile birlikte 
ülke ve şehir yöneticilerini de kapsadığını 
belirterek, bazı ulusal basın kuruluşların-
ca olayların manipüle edilmesiyle ülkenin 
zarar gördüğüne dikkat çekti. 

“Toplumun ve bireylerin öneri ve 
taleplerini de dikkate alıp ilgililere veya 
ilgili kurumlara iletmektir. İletişimin 
karşılıklılık ilkesi şehre ve insanlara 
önemli kazanımlar sağlayacaktır. Yöneti-
me, yönetilenlerinde katılımı sağlanmış 
olacaktır. Ancak, ulusal basında zaman 
zaman karşılaştığımız psikolojik ve ekono-
mik manipülasyonlarla toplumu etkile-
meye yönelik faaliyetler yürütülmektedir. 
Kurumsal müdahalelerle, her ne kadar 
kamuoyu bilgilendirilse de milli duruşu 
olan duyarlı basın mensupları ve basın 
kuruluşlarının da bilgi aktarımı yapması 
gerekmekledir. Hatta konunun manipüle 
edilebileceği öngörüsü ile önleyici bilgi 
akışı paylaşılmalıdır.”

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarının 
değerlendirilmesi

Son yıllarda internet ve sosyal medya 
mecralarının gelişmesiyle birlikte, basılı 
ve görsel medyanın durumu,  okur-ya-
zarlık gibi kavramlarla ilgili yaklaşımla-
rını merak ediyoruz. Bu konuda inovatif 
yenilikçi yaklaşımlardan faydalanmak 
gerektiği düşüncesinde olması ve yorum-
ları oldukça önemliydi.

“Gelenekten kopmadan geleceği tasar-
lamak ”önemli bir yaklaşım. Yazılı basın 
ve görsel medya sektörü tamda bunu 
yaptı. Sektörün, dijitale evirilme süreci, 
yenilikçi yaklaşımlara kısa sürede adapte 
olması, dijital sürece olumlu katkı sağladı. 
Birçok gazete ve TV, hem yazılı hem 
internet gazeteciliğini birlikte yürütmeyi 
tercih ederken ve başarıyla yürütürken 
bazı gazeteler, girdi maliyetlerini ortadan 
kaldırmak adına sadece internet gazeteci-
liği yapmaya karar verdi. Her iki yakla-
şımda başarılı şekilde yürütülmektedir. 
Uygulama ile ilgili takip edilme ve okuma 
istatistik ve göstergeleri, gazetecilik ve 
yazmak kavramlarının İnternet mecrasıyla 
örtüştüğünü göstermektedir. 

Ancak, yazılı ve görsel medya ile İn-
ternet mecrasını, sosyal medya mecraları 
ile örtüştürme veya eşleştirme düşüncesi 
bir yanılgıdır. Gazetecilik ve yazarlığı sos-
yal medya mecraları ile örtüştürmek,  bu 
mecralara böyle bir fonksiyon yüklemek 
sektöre haksızlık olur. Sektörde çalışanla-
ra saygısızlık olur.”

 Bir Gazeteci/Yazarın toplumu 
doğru yönlendirmesi ve doğru yola 
sevk etme gibi bir görevi var

Bu açıdan bakılınca Konya ve Tür-
kiye’deki medya sektörü ve kalemleri-
nin millilik konusunda değerlendirilme 

yapılması halinde, toplumun değerleriyle 
çatışıp çatışmamanın belirleyici unsur 
olduğuna inanıyor.  

“Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme gibi 
bir görevinin olduğunu elbette düşünü-
rüm. İnsanlar farklı düşünebilir. 

Ancak toplumumuzun; İnanç itikat ve 
mukaddes saydığı değerler konusunda 
olumsuz değerlendirmeler maksatlıdır. 
Birlik ve beraberliğimizin temelini dina-
mitlemektir. Düşünce özgürlüğü olarak 
kabul edilemez. 

Özellikle sosyal medya mecraları ile 
bir kısım ulusal basın ve TV lerde son dö-
nemlerde gördüğümüz bu tür aymazlıklar, 
iç ve dış gayri milli odakların operasyonel 
organizasyonlardır.” 

Sektöre yeni girecek olan genç 
beyinlere tavsiyeler. 

Söyleşimizin son bölümünde genç mes-
lektaşlarımız için önerilen tavsiyeler ger-
çekten önemli. İyi bir gazeteci olmak için 
geleceğin iletişim teknolojilerini öngörüp 
gerekli donanıma sahip olmak gibi. 

“Genç arkadaşlarımıza öncelikli tav-
siyem kendilerine hedef belirlemeleridir. 
Yaşadıkları şehrin;  sosyo kültürel, sosyo 
ekonomik durumu ile insan ve toplum 
yaşamını etkileyen olumlu olumsuz yön-
lerini takip etmelerini tavsiye edebilirim. 
Ülke ve dünya gündemini takip etmeleri 
ise olaylara bakış açılarına derinlik ve 
zenginlik katacaktır. Özelde, kelime ve 
kavram zenginliği, genelde yabancı dil ile 
birlikte Türkçe ’ye hâkimiyet bir gazeteci-
nin vazgeçilmezi olmalı. Olaylara yaklaşım 
konusunda merak ve şüphe, hata yapma 
ihtimalini ortadan kaldıracaktır.  Bir başka 
önemli konu, basın ve medya sektöründe 
baş döndürücü inovatif yaklaşımlar ve 
gelişmeler olmaktadır. Gazetecinin, günün 
hatta geleceğin teknolojilerini önceden 
öngörüp gerekli donanımlara sahip olmala-
rını tavsiye ediyorum.”

Sonuç 
Yenigün Gazetesi olarak,  10 Ocak 

Gazeteciler Günü nedeniyle Ali Düz ile 
sektörle ilgili faydalı bir söyleşi gerçekleş-
tirdik. 

Söyleşide; meslekle ve sektörle ilgili 
düşünceleri, gazeteciliğin kendisi için ne 
anlam ifade ettiği, sektörde günümüzde 
yaşanan sorunları, eksiklikleri ve çözüm-
leri, bir gazeteci veya yazar olmak için 
ne tür çalışmalar yapılmalı, ya da hangi 
vasıflara sahip olunmalı, yazmak veya ka-
muoyuna bir konu hakkında bilgi aktarımı 
yapmanın şehir ve ülke için kazanımları, 
internet mecrası ve sosyal medya yapıla-
rının gelişmesiyle birlikte gazeteciliği ve 
yazmak kavramlarının değerlendirilmesi, 
bir gazeteci/yazarın toplumu doğru yönlen-
dirme ve doğru yola sevk etme gibi konu-
ları, Konya ve Türkiye’deki medya sektörü 
ve kalemlerinin millilik konusundaki 
tutumları, sektöre yeni girecek olan genç 
beyinlere tavsiyeleri gündemimizdeydi.

Sohbet tadında gerçekleşen söyleşi-
mizin, tecrübe ve birikimlerin aktarılması 
anlamında önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Kendisine teşekkür ediyoruz. 

Gazetecilik mesleğine Yeni Meram 
Gazetesi’nde merak sararak giriş ya-
pan Gazeteci Zeki Erman, bu yıllarda 

Yeni Meram’da baskı işi yapıyordu. Yeni Meram 
Gazetesi sahibi Mustafa Yalçın Bahçıvan’ın 
teşvikiyle Seydişehir’e 1972 yılında gelerek 
hem matbaacılık ve hem de Seydişehir Postası 
Gazetesi’ni çıkarmaya Başlayan Erman, halen 
buradaki faaliyetlerini sürdürüyor. Mesleğini 
sevdiğini belirten Erman, “Gazetecilik benim için 
öncelikle karnımı doyurduğum bir meslek ol-
makla birlikte öncelikle tam tarafsızlık dürüstlük 
ifade ediyor. Ayrıca yaşadığım topluma faydalı 
olmaktır” diyor.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Zeki Erman kimdir?

1947 doğumluyum. İlkokul mezunuyum. 6 
yaşında ilkokula başladım. 1958 yılında mezun 
oldum. O yıllarda ailelerde çocuklarını sanata 
gönderme alışkanlığı daha fazla idi. Babam da 
beni matbaacılık mesleğine verdi. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Gazetecilik mesleğine Yeni Meram Gaze-

tesi’nde merak sardım. Yeni Meram Gazetesini 
makinist olarak ben basıyordum. O yıllarda 
rahmetli Mustafa Ataman ve Ali İhsan Tuna 
gazetenin köşe yazarlığını ve haber muhabir-
liğini yapıyorlardı. Ben onları takibeder kendi 
kendime haber yazmaya çalışırdım. Gazetenin 
sahibi Mustafa Yalçın Bahçıvan örnek aldığım 
gazeteci idi.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Gazetecilik meşakkatli bir iş. Bu meslekte 
tam tarafsız olunması taraftarıyım.

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

Gazetenin baskı işinden başlayarak çıraklığı-
nı yaptım. Yeni Meram Gazetesi sahibi Mustafa 
Yalçın Bahçıvan’ın teşvikiyle Seydişehir’e 1972 
yılında gelerek hem matbaacılık ve hem de Sey-
dişehir Postası Gazetesi’ni çıkarmaya başladık. 
1976 yılına kadar Mustafa Yalçın Bahçıvan ve 
diğer ortaklar İsmail Kaplan ve Mustafa Önses 
ile ortak çalıştıktan sonra ortaklığımız sona erdi. 
Bugüne kadar Seydişehir Postası Gazetesi’ni 
çıkarmaya devam ediyorum.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
Gazetecilik benim için öncelikle karnımı do-

yurduğum bir meslek olmakla birlikte öncelikle 
tam tarafsızlık dürüstlük ifade ediyor. Ayrıca 
yaşadığım topluma faydalı olmaktır.  

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Günümüzde yaşanan sorunlar bizim gibi 
ilçelerde gazete çıkarmanın zorlukları var. 
Öncelikle ilan gelirlerimiz düşük olduğundan 
gazetelerimizi ancak haftalık yayınlayabiliyoruz.

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

Öncelikle bu mesleğe büyük bir isteği olması 
lazım. Çünkü gazetecilik çok zevkli bir meslek. 

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

Bulunduğunuz yerin ihtiyaçlarını, gördü-
ğünüz eksiklikleri kendi bakış açınızla ortaya 
koyduğunuz zaman ilgili makamlar tarafından 
gözönüne alınıp giderildiği takderde mutlu 
olursunuz.  

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

Yapılmasının memleket hayrına olacağını 
bildiğiniz konularda yazdığınız veya haberini 
yaptığınız konuların, ilgili makamlarca gideril-
mesi bulunduğunuz yere büyük katkı sağlaya-
caktır.

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

İnternet sitelerinin kurulması, abone 
sistemiyle çalışan gazeteler için iyi olmamıştır. 
Bulunduğu yerin haberlerini sitelerden takip 
eden gazete aboneleri aboneliklerini     iptal 
ettirmektedirler. 

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?

Evet gazeteci ve yazarların toplumu doğru 
yola sevk etme görevleri vardır. Tüm Türkiye’de 
gazeteciğili hakkıyla yapan gazeteciler vardır. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını kısaca 
anlatabilir misiniz?

48 yıldır gazetecilik yapıyorum. Bu zaman 
zarfında birçok güzel anı biriktirdim. Onlar-
dan bir tanesi, Seydişehir’ de 12 Eylül 1980 
harekatından sonra Kaymakamlar Belediye 
Başkanlığı yaptığı sırada, Kaymakam Nejat 
Efeoğlu Belediye başkanlık görevini üstlenmişti. 
O tarihte gazetem aracılığı ile yaptığım öneri ile 
Seydişehir’in kurucusu Seyyid Harun Veli’ nin 
adı caddeye verildi. Bu benim unutamadığım 
güzel bir anımdır.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Mesleğe yeni başlayan gazetecilere öncelikli 
olarak çok okumalarını, kendilerini iyi yetiştir-
melerini, akabinde ise dürüst ve tarafsız olarak 
çalışmalarını öneririm.

Mesleğini severek yaptığına 
dikkat çeken Seydişehir 
Postası Gazetesi İmtiyaz 

Sahibi Zeki Erman, “Gazetecilik 
yaşadığınız topluma faydalı 

olmaktır” dedi 
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Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmanın şehir 
ve ülke için kazanımları 

Bu konuda söyleşimizin önceki bö-
lümlerinde yer alan görüşlerini tekrar-
layıp basının görevinin toplumu doğru 
bilgilendirme ve aydınlatma olduğunu 
bu bilgilendirmenin kamuoyu ile birlikte 
ülke ve şehir yöneticilerini de kapsadığını 
belirterek, bazı ulusal basın kuruluşların-
ca olayların manipüle edilmesiyle ülkenin 
zarar gördüğüne dikkat çekti. 

“Toplumun ve bireylerin öneri ve 
taleplerini de dikkate alıp ilgililere veya 
ilgili kurumlara iletmektir. İletişimin 
karşılıklılık ilkesi şehre ve insanlara 
önemli kazanımlar sağlayacaktır. Yöneti-
me, yönetilenlerinde katılımı sağlanmış 
olacaktır. Ancak, ulusal basında zaman 
zaman karşılaştığımız psikolojik ve ekono-
mik manipülasyonlarla toplumu etkile-
meye yönelik faaliyetler yürütülmektedir. 
Kurumsal müdahalelerle, her ne kadar 
kamuoyu bilgilendirilse de milli duruşu 
olan duyarlı basın mensupları ve basın 
kuruluşlarının da bilgi aktarımı yapması 
gerekmekledir. Hatta konunun manipüle 
edilebileceği öngörüsü ile önleyici bilgi 
akışı paylaşılmalıdır.”

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte 
gazeteciliği ve yazmak kavramlarının 
değerlendirilmesi

Son yıllarda internet ve sosyal medya 
mecralarının gelişmesiyle birlikte, basılı 
ve görsel medyanın durumu,  okur-ya-
zarlık gibi kavramlarla ilgili yaklaşımla-
rını merak ediyoruz. Bu konuda inovatif 
yenilikçi yaklaşımlardan faydalanmak 
gerektiği düşüncesinde olması ve yorum-
ları oldukça önemliydi.

“Gelenekten kopmadan geleceği tasar-
lamak ”önemli bir yaklaşım. Yazılı basın 
ve görsel medya sektörü tamda bunu 
yaptı. Sektörün, dijitale evirilme süreci, 
yenilikçi yaklaşımlara kısa sürede adapte 
olması, dijital sürece olumlu katkı sağladı. 
Birçok gazete ve TV, hem yazılı hem 
internet gazeteciliğini birlikte yürütmeyi 
tercih ederken ve başarıyla yürütürken 
bazı gazeteler, girdi maliyetlerini ortadan 
kaldırmak adına sadece internet gazeteci-
liği yapmaya karar verdi. Her iki yakla-
şımda başarılı şekilde yürütülmektedir. 
Uygulama ile ilgili takip edilme ve okuma 
istatistik ve göstergeleri, gazetecilik ve 
yazmak kavramlarının İnternet mecrasıyla 
örtüştüğünü göstermektedir. 

Ancak, yazılı ve görsel medya ile İn-
ternet mecrasını, sosyal medya mecraları 
ile örtüştürme veya eşleştirme düşüncesi 
bir yanılgıdır. Gazetecilik ve yazarlığı sos-
yal medya mecraları ile örtüştürmek,  bu 
mecralara böyle bir fonksiyon yüklemek 
sektöre haksızlık olur. Sektörde çalışanla-
ra saygısızlık olur.”

 Bir Gazeteci/Yazarın toplumu 
doğru yönlendirmesi ve doğru yola 
sevk etme gibi bir görevi var

Bu açıdan bakılınca Konya ve Tür-
kiye’deki medya sektörü ve kalemleri-
nin millilik konusunda değerlendirilme 

yapılması halinde, toplumun değerleriyle 
çatışıp çatışmamanın belirleyici unsur 
olduğuna inanıyor.  

“Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme gibi 
bir görevinin olduğunu elbette düşünü-
rüm. İnsanlar farklı düşünebilir. 

Ancak toplumumuzun; İnanç itikat ve 
mukaddes saydığı değerler konusunda 
olumsuz değerlendirmeler maksatlıdır. 
Birlik ve beraberliğimizin temelini dina-
mitlemektir. Düşünce özgürlüğü olarak 
kabul edilemez. 

Özellikle sosyal medya mecraları ile 
bir kısım ulusal basın ve TV lerde son dö-
nemlerde gördüğümüz bu tür aymazlıklar, 
iç ve dış gayri milli odakların operasyonel 
organizasyonlardır.” 

Sektöre yeni girecek olan genç 
beyinlere tavsiyeler. 

Söyleşimizin son bölümünde genç mes-
lektaşlarımız için önerilen tavsiyeler ger-
çekten önemli. İyi bir gazeteci olmak için 
geleceğin iletişim teknolojilerini öngörüp 
gerekli donanıma sahip olmak gibi. 

“Genç arkadaşlarımıza öncelikli tav-
siyem kendilerine hedef belirlemeleridir. 
Yaşadıkları şehrin;  sosyo kültürel, sosyo 
ekonomik durumu ile insan ve toplum 
yaşamını etkileyen olumlu olumsuz yön-
lerini takip etmelerini tavsiye edebilirim. 
Ülke ve dünya gündemini takip etmeleri 
ise olaylara bakış açılarına derinlik ve 
zenginlik katacaktır. Özelde, kelime ve 
kavram zenginliği, genelde yabancı dil ile 
birlikte Türkçe ’ye hâkimiyet bir gazeteci-
nin vazgeçilmezi olmalı. Olaylara yaklaşım 
konusunda merak ve şüphe, hata yapma 
ihtimalini ortadan kaldıracaktır.  Bir başka 
önemli konu, basın ve medya sektöründe 
baş döndürücü inovatif yaklaşımlar ve 
gelişmeler olmaktadır. Gazetecinin, günün 
hatta geleceğin teknolojilerini önceden 
öngörüp gerekli donanımlara sahip olmala-
rını tavsiye ediyorum.”

Sonuç 
Yenigün Gazetesi olarak,  10 Ocak 

Gazeteciler Günü nedeniyle Ali Düz ile 
sektörle ilgili faydalı bir söyleşi gerçekleş-
tirdik. 

Söyleşide; meslekle ve sektörle ilgili 
düşünceleri, gazeteciliğin kendisi için ne 
anlam ifade ettiği, sektörde günümüzde 
yaşanan sorunları, eksiklikleri ve çözüm-
leri, bir gazeteci veya yazar olmak için 
ne tür çalışmalar yapılmalı, ya da hangi 
vasıflara sahip olunmalı, yazmak veya ka-
muoyuna bir konu hakkında bilgi aktarımı 
yapmanın şehir ve ülke için kazanımları, 
internet mecrası ve sosyal medya yapıla-
rının gelişmesiyle birlikte gazeteciliği ve 
yazmak kavramlarının değerlendirilmesi, 
bir gazeteci/yazarın toplumu doğru yönlen-
dirme ve doğru yola sevk etme gibi konu-
ları, Konya ve Türkiye’deki medya sektörü 
ve kalemlerinin millilik konusundaki 
tutumları, sektöre yeni girecek olan genç 
beyinlere tavsiyeleri gündemimizdeydi.

Sohbet tadında gerçekleşen söyleşi-
mizin, tecrübe ve birikimlerin aktarılması 
anlamında önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Kendisine teşekkür ediyoruz. 

Gazetecilik mesleğine Yeni Meram 
Gazetesi’nde merak sararak giriş ya-
pan Gazeteci Zeki Erman, bu yıllarda 

Yeni Meram’da baskı işi yapıyordu. Yeni Meram 
Gazetesi sahibi Mustafa Yalçın Bahçıvan’ın 
teşvikiyle Seydişehir’e 1972 yılında gelerek 
hem matbaacılık ve hem de Seydişehir Postası 
Gazetesi’ni çıkarmaya Başlayan Erman, halen 
buradaki faaliyetlerini sürdürüyor. Mesleğini 
sevdiğini belirten Erman, “Gazetecilik benim için 
öncelikle karnımı doyurduğum bir meslek ol-
makla birlikte öncelikle tam tarafsızlık dürüstlük 
ifade ediyor. Ayrıca yaşadığım topluma faydalı 
olmaktır” diyor.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Zeki Erman kimdir?

1947 doğumluyum. İlkokul mezunuyum. 6 
yaşında ilkokula başladım. 1958 yılında mezun 
oldum. O yıllarda ailelerde çocuklarını sanata 
gönderme alışkanlığı daha fazla idi. Babam da 
beni matbaacılık mesleğine verdi. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Gazetecilik mesleğine Yeni Meram Gaze-

tesi’nde merak sardım. Yeni Meram Gazetesini 
makinist olarak ben basıyordum. O yıllarda 
rahmetli Mustafa Ataman ve Ali İhsan Tuna 
gazetenin köşe yazarlığını ve haber muhabir-
liğini yapıyorlardı. Ben onları takibeder kendi 
kendime haber yazmaya çalışırdım. Gazetenin 
sahibi Mustafa Yalçın Bahçıvan örnek aldığım 
gazeteci idi.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Gazetecilik meşakkatli bir iş. Bu meslekte 
tam tarafsız olunması taraftarıyım.

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

Gazetenin baskı işinden başlayarak çıraklığı-
nı yaptım. Yeni Meram Gazetesi sahibi Mustafa 
Yalçın Bahçıvan’ın teşvikiyle Seydişehir’e 1972 
yılında gelerek hem matbaacılık ve hem de Sey-
dişehir Postası Gazetesi’ni çıkarmaya başladık. 
1976 yılına kadar Mustafa Yalçın Bahçıvan ve 
diğer ortaklar İsmail Kaplan ve Mustafa Önses 
ile ortak çalıştıktan sonra ortaklığımız sona erdi. 
Bugüne kadar Seydişehir Postası Gazetesi’ni 
çıkarmaya devam ediyorum.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
Gazetecilik benim için öncelikle karnımı do-

yurduğum bir meslek olmakla birlikte öncelikle 
tam tarafsızlık dürüstlük ifade ediyor. Ayrıca 
yaşadığım topluma faydalı olmaktır.  

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Günümüzde yaşanan sorunlar bizim gibi 
ilçelerde gazete çıkarmanın zorlukları var. 
Öncelikle ilan gelirlerimiz düşük olduğundan 
gazetelerimizi ancak haftalık yayınlayabiliyoruz.

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

Öncelikle bu mesleğe büyük bir isteği olması 
lazım. Çünkü gazetecilik çok zevkli bir meslek. 

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

Bulunduğunuz yerin ihtiyaçlarını, gördü-
ğünüz eksiklikleri kendi bakış açınızla ortaya 
koyduğunuz zaman ilgili makamlar tarafından 
gözönüne alınıp giderildiği takderde mutlu 
olursunuz.  

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

Yapılmasının memleket hayrına olacağını 
bildiğiniz konularda yazdığınız veya haberini 
yaptığınız konuların, ilgili makamlarca gideril-
mesi bulunduğunuz yere büyük katkı sağlaya-
caktır.

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

İnternet sitelerinin kurulması, abone 
sistemiyle çalışan gazeteler için iyi olmamıştır. 
Bulunduğu yerin haberlerini sitelerden takip 
eden gazete aboneleri aboneliklerini     iptal 
ettirmektedirler. 

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?

Evet gazeteci ve yazarların toplumu doğru 
yola sevk etme görevleri vardır. Tüm Türkiye’de 
gazeteciğili hakkıyla yapan gazeteciler vardır. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını kısaca 
anlatabilir misiniz?

48 yıldır gazetecilik yapıyorum. Bu zaman 
zarfında birçok güzel anı biriktirdim. Onlar-
dan bir tanesi, Seydişehir’ de 12 Eylül 1980 
harekatından sonra Kaymakamlar Belediye 
Başkanlığı yaptığı sırada, Kaymakam Nejat 
Efeoğlu Belediye başkanlık görevini üstlenmişti. 
O tarihte gazetem aracılığı ile yaptığım öneri ile 
Seydişehir’in kurucusu Seyyid Harun Veli’ nin 
adı caddeye verildi. Bu benim unutamadığım 
güzel bir anımdır.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Mesleğe yeni başlayan gazetecilere öncelikli 
olarak çok okumalarını, kendilerini iyi yetiştir-
melerini, akabinde ise dürüst ve tarafsız olarak 
çalışmalarını öneririm.

Mesleğini severek yaptığına 
dikkat çeken Seydişehir 
Postası Gazetesi İmtiyaz 

Sahibi Zeki Erman, “Gazetecilik 
yaşadığınız topluma faydalı 

olmaktır” dedi 

‘GAZETECI; TOPLUMA 
FAYDALI OLANDIR’

ZEKİ ErMAN
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Konya’da yıllardır basın sektörü-
ne emek veren, birçok röportaja, 
habere imza atan, köşe yazılarıyla 

Konya’da ses getiren Mustafa Güden, gazeteci-
lik sektörüne 1985 yılında adım attı. Babasının 
iyi bir Milli Gazete okuyucusu olmasıyla birlikte 
gazeteyle tanışan Güden, aynı zamanda yazma-
yı da seven biriydi. Bir gün yerel bir gazetede 
“Muhabir aranıyor” ilanı görerek girişimde bulu-
nan Güden, bu sayede gazeteciliğe giriş yapmış 
oldu. O yıllardan bugüne kadar meslekte birçok 
kademede görev alan Güden, halen röportajlar 
ve köşe yazılarıyla mesleğini sürdürüyor. Gaze-
tecilik üzerine açıklamalarda bulunan Güden, 
gazeteciliğin ulvi bir meslek olduğuna dikkat 
çekiyor. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz, 
Mustafa Güden kimdir?

Konya’nın Derbent ilçesine bağlı Mülayim 
Köyü’nde dünyaya gelmişim. Ben üç yaşınday-
ken Konya’ya taşındık. 1985 yazında Anado-
lu’da bugün Gazetesi’nde gazeteciliğe başladım 
ve hep de gazeteci kaldım.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Gazete ile hemhal oluşum babamın günlük 

olarak evimize getirdiği Milli Gazete ile başladı. 
Yerel gazetelere alâkamız da Konyaspor saye-
sinde gelişti.

1985’in yaz sonuna doğru Anadolu’da 
Bugün Gazetesi’nin birinci sayfasında ‘Muhabir 
aranıyor’ ilanı görünce zihnimde şimşekler çaktı. 
Yazmaya merakım vardı ve kendimce epey bir 
şeyler karalamıştım. Anadolu’da Bugün’e baş-
vuruda bulunmak üzere yola çıktım. Tesadüfe 
bakın ki dolmuş durağında adres sorduğum 
kişi de o gün izin kullanan Anadolu’da Bugün 

gazetesinin mürettibi Mehmet Kızıltuğ idi. 
Genel Yayın Müdürü Ahmet Polat o gün beni 
epey bir teste tabi tuttu. Konuştu, konuşturdu, 
not aldırdı ve neticede beni işe başlattı. İşin 
mektebini okumadığımız için bize ‘alaylı’ derler. 
Mustafa Gül Yazı İşleri Müdürümüz ve Osman 
Öztokmak Spor Şefimiz idi. Saim Elmas okul dışı 
zamanlarda geliyordu. İlk haber düzeltimi de o 
yapmıştı.

Bir yıl sonra Konya Postası’na geçtim. Polis, 
adliye, hastane haberlerine çalışırken ihtiyaç 
üzerine, geçici olarak spor servisine alındım. Fa-
kat benim sporu sevdiğim gibi spor da beni çok 
sevdi ve bir daha haber servisine dönmedim.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Gazetecilik güncel haber ve yorumları ‘ni-
telikli bir yayın olarak’ halka sunmaktır. Bugün 
olanı yarına ve tarihe taşımaktır. Mevkutenin 
yayın alanıyla ilgili tarihe not düşmesidir. Bunun 
yanında gazetecilik, içinde türlü maksatları 
barındırabilen çok geniş hareket sahasına sahip 
bir alandır. Kalemi hangi niyetle oynatırsanız, o 
kelam olur. Son yıllarda hayatın her alanı elekt-
ronize bir hal almaya başladı. Dijital gelişim, 
merkezinde kâğıt gazete bulunan geleneksel 
medyayı gölgelemenin de ötesinde, neredeyse 
saha dışına itmeye başladı. Fakat kanaatim o ki, 
yazılı medya zaman içerisinde aranacak, hatta 
özlenecek. Zira sanal sosyal ağlarda ‘sözde gaze-
tecilik adına’ yalan ve iftiracılar fink atıyor.

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

Anadolu’da Bugün’de haber muhabiriy-
dim. On yıl çalıştığım Konya Postası’nda spor 

servisine geçiş yaptım. İlk meslek ödülümü de 
orada aldım. Merhaba Gazetesi’nde habercilik 
anlamında çok başarılı yıllarım geçti ama buruk 
ayrıldım. Gazetenin ödül alan ilk muhabiri ben 
olmuştum. Bir yarışmada hem haber fotoğrafı, 
hem spor haberi hem de spor fotoğrafı kategori-
lerinde üç ödül birden aldım. O törene giderken 
‘zirvede bırakma’ deyimi aklıma düşünce içim-
den ‘bir daha yarışmalara katılmasam iyi olur’ 
diye geçirdim. Meğer zaten o ödül töreniyle jü-
bile yapıyormuşum. ‘Söz vücut bulur’ deyimini 
yıllar sonra öğrendim. Merhaba’dan sonra, şim-
di ismi Hakimiyet olan Yeni Gazete’ye geçtim. 
Burada benim için ‘Spor Genel Yayın Müdürlü-
ğü’ diye bir kadro ihdas edildi. İyi de bir ekibim 
vardı; Konya’da günlük çoklu spor sayfasını biz 
başlattık. Bununla da yetinmeyip Türkiye’nin 
günlük ilk yerel spor gazetesi Şampiyon’u çıkar-
dık. Gazete başarılıydı ama patronlar kapatma 
kararı aldığında benim de yüreğimin yarısı ka-
rardı. Sonra kendi imkânlarımla günlük Maraton 
Gazetesi’ni yayınladım. Gazete her zerresiyle 
sadece benimdi fakat Endüstri Holding Başkanı 
Mustafa Ertekin hem benim gibi Derbentli hem 
de arkadaşım olunca ‘Onun adına çıkardığımı’ 
zannedenler oldu. Oysa Ertekin, benim gönlü-
mün Merhaba’dan koptuğu sırada Yeni Konya’yı 
satın alınca bana Merhaba Gazetesi’nden 
aldığım maaşın tam on katını önererek iş teklif 
etmişti de kabul etmeyip çok daha düşük ücretle 
Yeni Gazete’ye gitmiştim. Bu konu uzundur. 
Maraton’u kapattıktan sonra, önce aylık sonra 
haftalık Büyük Hamle Gazetesi’ni çıkardım ve 
Konya taşrasına yönelik önemli habercilik görevi 
yaptım. Derbent’in tanıtımını yürütmek üzere 
‘Derbent’ adlı aylık bir dergi tasarladım dört yılı 
aşkın yayınladım. Sadece bir sayı yayınlayabildi-
ğim bir de Analiz dergisi çıkardım. Merhaba ve 

Gazetecilikle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Gazeteci-Yazar Mustafa Güden, 
“Haberin saati zamanı olmadığına göre gazetecinin standart bir mesai yapısı da olmaz. Bu 

yönüyle gazetecilik, ömrünü adeta o işe vakfetmektir. Bir anlamda gazeteci vakıf insandır” dedi 
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Yeni Gazete’de çalışırken Derbentliler Dayanışma Derneği’nin yayın 
organı aylık DERDAY Gazetesi’ni de 5-6 yıl kadar Yayın Danışmanı 
sıfatıyla hazırladım.  2012’de Konya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim 
Kurulu’nda yer aldım ve üç yıl Genel Sekreterlik görevini yürüttüm. 
İç Anadolu Gazeteciler Federasyonunun kuruluş çalışmalarında aktif 
görev aldım. Son 10 yıldır Konya’nın Sesi Gazetesi ve İstanbul’da 
Yayınlanan Önce Vatan Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapıyorum. 
Konya’nın bütün ilçelerinin müstakil haritalarını bilgisayar ortamında 
çizdim ve imkân buldukça yayınlıyorum. Ayrıca Türkiye Yaşlı ve En-
gelliler Vakfı’nın Kurucu Mütevelli Heyeti ve Yönetim kurulunda yer 
aldım. Geliştirdiğim Fair Play ve Olimpiyat Müzesi fikrini dönemin 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli’ye sundum ve kabul 
görmesiyle müze envanterinin tamamını hazırladım.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
Gazetecilik ulvi bir görevdir. Zira gazetecinin vazifesi toplumu 

aydınlatmak, bilgilendirmektir. Haberin saati zamanı olmadığına 
göre gazetecinin standart bir mesai yapısı da olmaz. Bu yönüyle 
gazetecilik, ömrünü adeta o işe vakfetmektir. Bir anlamda gazeteci 
vakıf insandır.

Gazeteci veya yazar olmak için ne tür çalışmalar yapılmalı, 
ya da hangi vasıflara sahip olunmalı?

Bizden önceki nesilde gazeteciliğin ‘doğrudan değil dolaylı 
meslek’ olduğunu biliyoruz. Genellikle öğretmenler, devlet memur-
ları ilgi duyduğu için, çok maaş da beklemeden gazetecilik yapmış. 
Çünkü zaten geçimini temin ettiği başkaca asli bir işi varmış. Bize 
yakın nesille birlikte gazetecilik asli mesleğe dönüşüp başka iş yap-
mayanların mesleği haline geldi. Şimdi ise gazeteci yetiştiren İletişim 
Fakülteleri var. Gazetecinin toplumun içinde yaşama zorunluluğu 
vardır. Görülmeyeni görmek, duyulmayanı duymak, hissedilmeyeni 
hissetmek gazetecinin en önemli hasleti olmalıdır. Okumak, araştır-
mak, dinlemek de gazetecinin vasıflarındandır.

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

Tarihte ilk gazetelerin yassı taşlar ve metal plakalar üzeri-
ne kazınarak, hatta hayvan derilerine hazırlandığını düşünürsek 
mesleğimizin yaşadığı evrimi de görebiliriz. Teknolojik gelişmelere 
paralel olarak bugün matbu basıma ihtiyaç kalmamış gibi görünüyor. 
Aslında ihtiyaç var da; günümüz insanları, hatta devletler bunun 
farkında değil. Zira tarihi bize, mesela Orhun kitabeleri nakleder ama 
30 yıl önceki disketlere kaydedilen bilgileri ekrana getirecek neredey-
se hiçbir bilgisayar kalmamıştır. Hoş, yeni nesil gençler disketin ne 
olduğunu da bilmeyebilir.

Artık medya insanların cebindeki sosyal ağlar olmaya başladı. 
Ben buna ‘sorumsuz medyacılık’ diyorum. Bu alanda ivedi ama plânlı 
ve isabetli düzenlemelere ihtiyaç var. Sorumlu gazeteler, ‘asli haber 
kaynakları’ olarak daha güçlü şekilde internet ortamında da yerini 
almalıdır. Sosyal medya denilen mecra tam bir harmandır. Evet har-
manda başak taneleri vardır ama otun çöpün içindedir. Sapla saman 
karışıktır yani. İşte sorumlu medya sapla samanı ayrıştırma görevini 
ifa eder. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Giyim, kuşam, davranış ve hitap meslek saygınlığının genel ku-
rallarıdır; ihmal edilmemelidir. Bunun dışında; haber ayağınıza gelen 
değil, ayağına gittiğiniz olmalıdır. Ajans haberi de olsa, bülten de olsa 
mutlaka yeniden elden geçirilmeli, muhabire özgün haber tarzıyla 
yayına verilmelidir.MuSTAFA GÜDEN



Konya’da yıllardır basın sektörü-
ne emek veren, birçok röportaja, 
habere imza atan, köşe yazılarıyla 

Konya’da ses getiren Mustafa Güden, gazeteci-
lik sektörüne 1985 yılında adım attı. Babasının 
iyi bir Milli Gazete okuyucusu olmasıyla birlikte 
gazeteyle tanışan Güden, aynı zamanda yazma-
yı da seven biriydi. Bir gün yerel bir gazetede 
“Muhabir aranıyor” ilanı görerek girişimde bulu-
nan Güden, bu sayede gazeteciliğe giriş yapmış 
oldu. O yıllardan bugüne kadar meslekte birçok 
kademede görev alan Güden, halen röportajlar 
ve köşe yazılarıyla mesleğini sürdürüyor. Gaze-
tecilik üzerine açıklamalarda bulunan Güden, 
gazeteciliğin ulvi bir meslek olduğuna dikkat 
çekiyor. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz, 
Mustafa Güden kimdir?

Konya’nın Derbent ilçesine bağlı Mülayim 
Köyü’nde dünyaya gelmişim. Ben üç yaşınday-
ken Konya’ya taşındık. 1985 yazında Anado-
lu’da bugün Gazetesi’nde gazeteciliğe başladım 
ve hep de gazeteci kaldım.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Gazete ile hemhal oluşum babamın günlük 

olarak evimize getirdiği Milli Gazete ile başladı. 
Yerel gazetelere alâkamız da Konyaspor saye-
sinde gelişti.

1985’in yaz sonuna doğru Anadolu’da 
Bugün Gazetesi’nin birinci sayfasında ‘Muhabir 
aranıyor’ ilanı görünce zihnimde şimşekler çaktı. 
Yazmaya merakım vardı ve kendimce epey bir 
şeyler karalamıştım. Anadolu’da Bugün’e baş-
vuruda bulunmak üzere yola çıktım. Tesadüfe 
bakın ki dolmuş durağında adres sorduğum 
kişi de o gün izin kullanan Anadolu’da Bugün 

gazetesinin mürettibi Mehmet Kızıltuğ idi. 
Genel Yayın Müdürü Ahmet Polat o gün beni 
epey bir teste tabi tuttu. Konuştu, konuşturdu, 
not aldırdı ve neticede beni işe başlattı. İşin 
mektebini okumadığımız için bize ‘alaylı’ derler. 
Mustafa Gül Yazı İşleri Müdürümüz ve Osman 
Öztokmak Spor Şefimiz idi. Saim Elmas okul dışı 
zamanlarda geliyordu. İlk haber düzeltimi de o 
yapmıştı.

Bir yıl sonra Konya Postası’na geçtim. Polis, 
adliye, hastane haberlerine çalışırken ihtiyaç 
üzerine, geçici olarak spor servisine alındım. Fa-
kat benim sporu sevdiğim gibi spor da beni çok 
sevdi ve bir daha haber servisine dönmedim.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Gazetecilik güncel haber ve yorumları ‘ni-
telikli bir yayın olarak’ halka sunmaktır. Bugün 
olanı yarına ve tarihe taşımaktır. Mevkutenin 
yayın alanıyla ilgili tarihe not düşmesidir. Bunun 
yanında gazetecilik, içinde türlü maksatları 
barındırabilen çok geniş hareket sahasına sahip 
bir alandır. Kalemi hangi niyetle oynatırsanız, o 
kelam olur. Son yıllarda hayatın her alanı elekt-
ronize bir hal almaya başladı. Dijital gelişim, 
merkezinde kâğıt gazete bulunan geleneksel 
medyayı gölgelemenin de ötesinde, neredeyse 
saha dışına itmeye başladı. Fakat kanaatim o ki, 
yazılı medya zaman içerisinde aranacak, hatta 
özlenecek. Zira sanal sosyal ağlarda ‘sözde gaze-
tecilik adına’ yalan ve iftiracılar fink atıyor.

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

Anadolu’da Bugün’de haber muhabiriy-
dim. On yıl çalıştığım Konya Postası’nda spor 

servisine geçiş yaptım. İlk meslek ödülümü de 
orada aldım. Merhaba Gazetesi’nde habercilik 
anlamında çok başarılı yıllarım geçti ama buruk 
ayrıldım. Gazetenin ödül alan ilk muhabiri ben 
olmuştum. Bir yarışmada hem haber fotoğrafı, 
hem spor haberi hem de spor fotoğrafı kategori-
lerinde üç ödül birden aldım. O törene giderken 
‘zirvede bırakma’ deyimi aklıma düşünce içim-
den ‘bir daha yarışmalara katılmasam iyi olur’ 
diye geçirdim. Meğer zaten o ödül töreniyle jü-
bile yapıyormuşum. ‘Söz vücut bulur’ deyimini 
yıllar sonra öğrendim. Merhaba’dan sonra, şim-
di ismi Hakimiyet olan Yeni Gazete’ye geçtim. 
Burada benim için ‘Spor Genel Yayın Müdürlü-
ğü’ diye bir kadro ihdas edildi. İyi de bir ekibim 
vardı; Konya’da günlük çoklu spor sayfasını biz 
başlattık. Bununla da yetinmeyip Türkiye’nin 
günlük ilk yerel spor gazetesi Şampiyon’u çıkar-
dık. Gazete başarılıydı ama patronlar kapatma 
kararı aldığında benim de yüreğimin yarısı ka-
rardı. Sonra kendi imkânlarımla günlük Maraton 
Gazetesi’ni yayınladım. Gazete her zerresiyle 
sadece benimdi fakat Endüstri Holding Başkanı 
Mustafa Ertekin hem benim gibi Derbentli hem 
de arkadaşım olunca ‘Onun adına çıkardığımı’ 
zannedenler oldu. Oysa Ertekin, benim gönlü-
mün Merhaba’dan koptuğu sırada Yeni Konya’yı 
satın alınca bana Merhaba Gazetesi’nden 
aldığım maaşın tam on katını önererek iş teklif 
etmişti de kabul etmeyip çok daha düşük ücretle 
Yeni Gazete’ye gitmiştim. Bu konu uzundur. 
Maraton’u kapattıktan sonra, önce aylık sonra 
haftalık Büyük Hamle Gazetesi’ni çıkardım ve 
Konya taşrasına yönelik önemli habercilik görevi 
yaptım. Derbent’in tanıtımını yürütmek üzere 
‘Derbent’ adlı aylık bir dergi tasarladım dört yılı 
aşkın yayınladım. Sadece bir sayı yayınlayabildi-
ğim bir de Analiz dergisi çıkardım. Merhaba ve 

Gazetecilikle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Gazeteci-Yazar Mustafa Güden, 
“Haberin saati zamanı olmadığına göre gazetecinin standart bir mesai yapısı da olmaz. Bu 

yönüyle gazetecilik, ömrünü adeta o işe vakfetmektir. Bir anlamda gazeteci vakıf insandır” dedi 
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Yeni Gazete’de çalışırken Derbentliler Dayanışma Derneği’nin yayın 
organı aylık DERDAY Gazetesi’ni de 5-6 yıl kadar Yayın Danışmanı 
sıfatıyla hazırladım.  2012’de Konya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim 
Kurulu’nda yer aldım ve üç yıl Genel Sekreterlik görevini yürüttüm. 
İç Anadolu Gazeteciler Federasyonunun kuruluş çalışmalarında aktif 
görev aldım. Son 10 yıldır Konya’nın Sesi Gazetesi ve İstanbul’da 
Yayınlanan Önce Vatan Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapıyorum. 
Konya’nın bütün ilçelerinin müstakil haritalarını bilgisayar ortamında 
çizdim ve imkân buldukça yayınlıyorum. Ayrıca Türkiye Yaşlı ve En-
gelliler Vakfı’nın Kurucu Mütevelli Heyeti ve Yönetim kurulunda yer 
aldım. Geliştirdiğim Fair Play ve Olimpiyat Müzesi fikrini dönemin 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli’ye sundum ve kabul 
görmesiyle müze envanterinin tamamını hazırladım.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
Gazetecilik ulvi bir görevdir. Zira gazetecinin vazifesi toplumu 

aydınlatmak, bilgilendirmektir. Haberin saati zamanı olmadığına 
göre gazetecinin standart bir mesai yapısı da olmaz. Bu yönüyle 
gazetecilik, ömrünü adeta o işe vakfetmektir. Bir anlamda gazeteci 
vakıf insandır.

Gazeteci veya yazar olmak için ne tür çalışmalar yapılmalı, 
ya da hangi vasıflara sahip olunmalı?

Bizden önceki nesilde gazeteciliğin ‘doğrudan değil dolaylı 
meslek’ olduğunu biliyoruz. Genellikle öğretmenler, devlet memur-
ları ilgi duyduğu için, çok maaş da beklemeden gazetecilik yapmış. 
Çünkü zaten geçimini temin ettiği başkaca asli bir işi varmış. Bize 
yakın nesille birlikte gazetecilik asli mesleğe dönüşüp başka iş yap-
mayanların mesleği haline geldi. Şimdi ise gazeteci yetiştiren İletişim 
Fakülteleri var. Gazetecinin toplumun içinde yaşama zorunluluğu 
vardır. Görülmeyeni görmek, duyulmayanı duymak, hissedilmeyeni 
hissetmek gazetecinin en önemli hasleti olmalıdır. Okumak, araştır-
mak, dinlemek de gazetecinin vasıflarındandır.

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

Tarihte ilk gazetelerin yassı taşlar ve metal plakalar üzeri-
ne kazınarak, hatta hayvan derilerine hazırlandığını düşünürsek 
mesleğimizin yaşadığı evrimi de görebiliriz. Teknolojik gelişmelere 
paralel olarak bugün matbu basıma ihtiyaç kalmamış gibi görünüyor. 
Aslında ihtiyaç var da; günümüz insanları, hatta devletler bunun 
farkında değil. Zira tarihi bize, mesela Orhun kitabeleri nakleder ama 
30 yıl önceki disketlere kaydedilen bilgileri ekrana getirecek neredey-
se hiçbir bilgisayar kalmamıştır. Hoş, yeni nesil gençler disketin ne 
olduğunu da bilmeyebilir.

Artık medya insanların cebindeki sosyal ağlar olmaya başladı. 
Ben buna ‘sorumsuz medyacılık’ diyorum. Bu alanda ivedi ama plânlı 
ve isabetli düzenlemelere ihtiyaç var. Sorumlu gazeteler, ‘asli haber 
kaynakları’ olarak daha güçlü şekilde internet ortamında da yerini 
almalıdır. Sosyal medya denilen mecra tam bir harmandır. Evet har-
manda başak taneleri vardır ama otun çöpün içindedir. Sapla saman 
karışıktır yani. İşte sorumlu medya sapla samanı ayrıştırma görevini 
ifa eder. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Giyim, kuşam, davranış ve hitap meslek saygınlığının genel ku-
rallarıdır; ihmal edilmemelidir. Bunun dışında; haber ayağınıza gelen 
değil, ayağına gittiğiniz olmalıdır. Ajans haberi de olsa, bülten de olsa 
mutlaka yeniden elden geçirilmeli, muhabire özgün haber tarzıyla 
yayına verilmelidir.



Hakimiyet Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Dursun Seyis, yıllardır 
gazete tozu yutan isimler arasında 

yer alıyor. Türkiye’de Yarın Gazetesi’nde spor 
alanında gazetecilikle tanışan Seyis, bugünden 
sonra gazeteciliğe devam etti. Farklı kurumlarda 
farklı görevlerde çalışmalar sürdüren Seyis, köşe 
yazıları yazdı, birçok röportaja imza attı. Halen 
Hakimiyet Gazetesi’nde Genel Yayın Yönetmen-
liği görevini sürdüren Seyis, gazetecilik üzerine 
önemli açıklamalarda bulundu.

ZOR AMA KUTSAL BİR MESLEK

Gazeteciliğin zor ancak kutsal bir meslek 
olduğuna dikkat çeken Seyis, “Gazeteci ve yazar 
için toplumu doğru bilgilendirmek ve yönlen-
dirmek, doğrudan yana, milli olmaktan yana 
yazıp- çizmek en asli görevidir. Gazeteci tarafsız 
olmalıdır. Ancak bu demek değildir ki, doğrudan 
yana da tarafsız olacaktır. Benim düşüncem 
gazeteci doğrudan yana taraf olmalı, hatır-gönül 
işine göre iş yapmamalıdır. Dinimizin emri de 
haksızlık karşısında susmamayı emretmektedir” 
ifadelerini kullandı. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Dursun Seyis kimdir?

1950 yılının ekim ayında Konya’da dünyaya 
geldim. Üç çocuklu bir ailenin evladıyım. 

İlkokulu Sedirler ilkokulunda birincilikle 
bitirdim. Sonrasında İHO’ya başladım ve 4. 
Sınıftan ayrılarak evlendim. Sonra akşam Ticaret 
Lisesi’ne devam edip burayı da iyi dereceyle 
tamamladım. Bu arada o zamanki adıyla YSE’e 
Planlama şefliğinde başladım ve hem tahsilimi 
devam ettim hem çalıştım. Bir süre kardeşimin 
ölümü nedeniyle tahsilime ara verdim. Daha son-
ra tahsilime devam ettim. 1973 yılında Askerlik 
görevimi yapmak üzere önce Gökçeada, sonra 
Edirne’ye gittim.

İki yıllık Kooperatifçilik ve Muhasebe Bö-
lümü’nü bitirdikten sonra yeniden Üniversite 
sınavlarına katıldım ve Eskişehir Anadolu Üni-
versitesi, İktisat fakültesini ekstern öğrenci olarak 
başarı ile tamamladım. Stadspor ve Selçukspor 
genç takımlarında kısa bir süre top oynadım. 
Daha sonra Cihanbeylispor’da top oynarken 
ayağım kırıldı, futbolu bıraktım. Daha sonra 
Konya’da açılan ve kurs hocası merhum Mustafa 
Gerçeker’in yönettiği hakem kursunu bitirip 
hakem oldum. Yaklaşık 18 yıl hakemlik yaptım. 
Bunun 12 yılı 2 ve 3.ligde hakemliktir. Bu dönem 
zarfında Milli hakemliğe terfi ettim. 1993’te kendi 
isteğimle hakemliği bıraktım. Gözlemci oldum. 
Haluk Ulusoy federasyonunda merhum Hilmi 

Ok’un MHK başkanlığında İki dönem 
MHK 1.yedek üyeliği, EPAK üyeliği 
yaptım ve hakem hocası oldum. 
Onlarca vilayette hakem kursları-
nı yönettim. 6 sezon süper ligde 
gözlemcilik yaptım. Ayrıca Kon-
ya’da iki dönem il hakem kurulu 
başkanlığı, iki dönemde Türkiye 
Faal Futbol Hakemleri ve gözlem-
cileri Konya Şube Başkanlığından 
ayrı olarak bu derneğin bir dönem 
denetleme kurulu başkanı oldum. 
Daha sonra da bir dönem genelbaşkan-
lık görevine seçildim.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Meslekte kalite giderek düşmekte ve özellikle 
çalışanlar arasında bu açıkça görülmektedir. İstis-
nalar hariç testiyi kıran da bir oldu, suyu getiren 
de. Kalitenin düşmesine bir neden de her önüne 
gelen yazar, her önüne gelen muhabir oluyor. 
Çekirdekten gelenlerle, okuldan mezun olanlar 
arasında da büyük fark var. İşveren kalite yerine 
işi daha ucuza yapanlarla çalışıyor. Özel haberden 
çok, bülten gazeteciliği yapılmakta ve iktidarın, 
belediyelerin hoşuna giden haberler üretilmekte 
ve zaten okuma özürlü olan milletimiz de bunlar-
dan bıkmış durumda. Bu nedenle tirajlar gittikçe 
düşmektedir. Gazetecilik sektöründe en önemli 
sorum kalitedir.

İkincisi; gelirlerin her geçen gün azalmasıdır. 
Üçüncüsü; sansür ve baskı

Girdi fiyatları, Tirajın her geçen gün düşmesi, 
İlan fiyatlarının gazeteden gazeteye değişmesi ve 
birleşilememesi.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 

Gazetecilik benim için aslında çok zevkli, zor 
ve kutsal bir meslektir. Ancak tarafsız olabilirsen 
ve emrivakilerle haber ve ısmarlama yazı yazma-
ya zorlanmasan. Tarafsız haber, hür bir yorum 
yapabilmek çok önemlidir.

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

İyi bir gazeteci olabilmek için önce bu mes-
leği sevmek gerekir. Mesleği sevmekte karnın 
doyması ile olacaktır. Bunun yanı sıra dürüst 
olunmalı onun-bunun adamı olmadan ve doğru-

Toplumu doğru bilgilendirme ve yönlendirmenin gazetecinin görevi olduğuna 
dikkat çeken Hakimiyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dursun Seyis, “Gazeteci 
doğrudan yana taraf olmalı, hatır-gönül işine göre iş yapmamalıdır” dedi 

‘GAZETECI DOĞRUDAN 
YANA TARAF OLMALI’

Gazetecilikle nasıl tanıştınız? Hangi 
kurum ve kademelerde görevlerde 
bulundunuz?

Futbola çok meraklıydım. Amatör 
maçları izlerken, rahmetli Mustafa Ataman 
abi ile tanıştık. Beni o zamanki adıyla 
Türkiye’de Yarın Gazetesi’ne götürdü. 
Bu gazetede yine rahmetli Ziya Tanrıkulu 
beni amatör maçları takip etmem için 
görevlendirdi. Arada sırada köşe yazısı 
yazıyordum. Bu arada YSE’de de çalış-
malarım devam ediyordu. Yine Merhum 
Mehmet Gazel ile tanıştım. Merhum Gazel 
beni Yenimeram   Gazetesi’ne getirdi. Bu 
arada birlikte Hürriyet Gazetesi’nin de spor 
haberlerini yapıyordum. Ben bu mesleğe 
fiilen1992 yılında başladım. Daha önceleri 
resmi bir kurumda şef ve şube müdürü 
iken de özellikle spor haberleri ve yazıları 
yazıyordum. Birkaç küçük çapta deneme 
şeklinde deneme hikayelerim olmuştur. 
Bunlar kapanan Türkiye’de Yarın ve Yeni 
Meram Gazetesi’nde yayımlandı. Yukarıda 
da belirttiğim gibi mesleğe adımı Türki-
ye’de Yarın Gazetesi’nde spor muhabiri 
olarak başladım. Daha sonra Yenimeram’a 
geçtim. Burada da önce spor muhabirliği, 
1992 yılından itibaren Genel Yayın Yönet-
menliği, rahmetli Rıdvan Bülbül ve yine 
rahmetli Mehmet Gazel ile birlikte AA spor 
muhabirliği ve Hürriyet Gazetesi’ne Gazel 
ile birlikte spor haberleri yaptım. Daha 
sonra ise SUN TV’de yayın danışmanlığı ve 
haber müdürlüğü ve bu yayın kuruluşunun 
içinde çıkartılan Telgraf Gazetesi Yazı İşleri 
Müdürlüğü, Yeni İstanbul Gazetesi’nde 
uzunca bir yıl Konya temsilciliğini yaptım. 
Yaklaşık 9 yıldır da Hakimiyet Gazetesi’nde 
spor müdürlüğü ve Genel Yayın Yönetme-
ni olarak çalışmaya devam ediyorum.
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dan yana taraf olunmalıdır. En önemlisi de çok okumalıdır. Yaptığınız 
işi önce kendiniz beğeneceksiniz. İnsanları aydınlatmak ve bu konuda 
öncü olmak bir gazeteci için doyumsuz bir hazdır.

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 yazar için toplumu doğru bilgilendirmek ve yönlendir-
mek, doğrudan yana, milli olmaktan yana yazıp- çizmek en asli görevi-
dir. Gazeteci tarafsız olmalıdır. Ancak bu demek değildir ki,  doğrudan 
yana da tarafsız olacaktır.Benim düşüncem gazeteci doğrudan yana 
taraf olmalı,hatır gönül işine göre iş yapmamalıdır.Dinimizin emri de 
haksızlık karşısında susmamayı emretmektedir.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar varsa 
birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

Yıkılan Atatürk stadında bir kış günü Konyaspor ile Çorumspor’un 
maçı vardı. O zamanlar Ankara’ya maçları PTT’den 03’e yazdırıp 
bildirirdik. Herkes gibi ben de yıldırım ödemeli olarak şehirler arası 
servise bildirdim. Ödemeli olduğu içinde adımızı söylerdik. Benden 
sonra yazdıranlar bağlandı ve haberi verip gittiler. Bir ben kaldım. 
Tekrar şehirlerarası PTT’yi aradım. Memur bayanı uyardım. Bayan 
bana demesin mi,

Beyefendi sen Dursun demişin, biz de iptal etmişiz. Yine 
bir ilçede hakem olarak maç yönetiyorum. Maç 0-0 devam 
ediyor.  Rakip takım oyuncusu topa vurdu.ev sahibi takımın 
ceza alanına top tıngır- mıngır auta çıkarken, ev sahibi takımın 
kaptanı koştu topu eliyle aut noktasına koydu. Ben de penaltıyı 
verdim. Takımın bütün oyuncuları başıma çullandı. Niye penaltı 
veriyorsun diye?

Bende top oyunda sen topu elinle tuttun dediğimde, sana iyilik 
yaramaz mı, top zaten auta gidiyordu diye tutturdular. Baktım olası 
yok. Durun ben bir soyunma odasında kitaba bakayım dedim. Yardımcı 
hakemlerle soyunma odasına gittik. Güvenlik yetersizdi ve maçı orada 
bitirdik.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Yeni işe başlayacak gençlere tavsiyem, işinizi seveceksiniz. Yaptı-
ğınız işi kendiniz beğeneceksiniz. Büyüklerinize saygılı olacaksınız. Bu 
mesleğin mesaisi yoktur. Gazeteci oldum diye hava basmayacaksınız. 
Herkesle iyi geçineceksiniz. Bu meslek hem zevkli hem zor bir meslek. 
Gerektiğinde sır saklamasını bileceksiniz.



Hakimiyet Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Dursun Seyis, yıllardır 
gazete tozu yutan isimler arasında 

yer alıyor. Türkiye’de Yarın Gazetesi’nde spor 
alanında gazetecilikle tanışan Seyis, bugünden 
sonra gazeteciliğe devam etti. Farklı kurumlarda 
farklı görevlerde çalışmalar sürdüren Seyis, köşe 
yazıları yazdı, birçok röportaja imza attı. Halen 
Hakimiyet Gazetesi’nde Genel Yayın Yönetmen-
liği görevini sürdüren Seyis, gazetecilik üzerine 
önemli açıklamalarda bulundu.

ZOR AMA KUTSAL BİR MESLEK

Gazeteciliğin zor ancak kutsal bir meslek 
olduğuna dikkat çeken Seyis, “Gazeteci ve yazar 
için toplumu doğru bilgilendirmek ve yönlen-
dirmek, doğrudan yana, milli olmaktan yana 
yazıp- çizmek en asli görevidir. Gazeteci tarafsız 
olmalıdır. Ancak bu demek değildir ki, doğrudan 
yana da tarafsız olacaktır. Benim düşüncem 
gazeteci doğrudan yana taraf olmalı, hatır-gönül 
işine göre iş yapmamalıdır. Dinimizin emri de 
haksızlık karşısında susmamayı emretmektedir” 
ifadelerini kullandı. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Dursun Seyis kimdir?

1950 yılının ekim ayında Konya’da dünyaya 
geldim. Üç çocuklu bir ailenin evladıyım. 

İlkokulu Sedirler ilkokulunda birincilikle 
bitirdim. Sonrasında İHO’ya başladım ve 4. 
Sınıftan ayrılarak evlendim. Sonra akşam Ticaret 
Lisesi’ne devam edip burayı da iyi dereceyle 
tamamladım. Bu arada o zamanki adıyla YSE’e 
Planlama şefliğinde başladım ve hem tahsilimi 
devam ettim hem çalıştım. Bir süre kardeşimin 
ölümü nedeniyle tahsilime ara verdim. Daha son-
ra tahsilime devam ettim. 1973 yılında Askerlik 
görevimi yapmak üzere önce Gökçeada, sonra 
Edirne’ye gittim.

İki yıllık Kooperatifçilik ve Muhasebe Bö-
lümü’nü bitirdikten sonra yeniden Üniversite 
sınavlarına katıldım ve Eskişehir Anadolu Üni-
versitesi, İktisat fakültesini ekstern öğrenci olarak 
başarı ile tamamladım. Stadspor ve Selçukspor 
genç takımlarında kısa bir süre top oynadım. 
Daha sonra Cihanbeylispor’da top oynarken 
ayağım kırıldı, futbolu bıraktım. Daha sonra 
Konya’da açılan ve kurs hocası merhum Mustafa 
Gerçeker’in yönettiği hakem kursunu bitirip 
hakem oldum. Yaklaşık 18 yıl hakemlik yaptım. 
Bunun 12 yılı 2 ve 3.ligde hakemliktir. Bu dönem 
zarfında Milli hakemliğe terfi ettim. 1993’te kendi 
isteğimle hakemliği bıraktım. Gözlemci oldum. 
Haluk Ulusoy federasyonunda merhum Hilmi 

Ok’un MHK başkanlığında İki dönem 
MHK 1.yedek üyeliği, EPAK üyeliği 
yaptım ve hakem hocası oldum. 
Onlarca vilayette hakem kursları-
nı yönettim. 6 sezon süper ligde 
gözlemcilik yaptım. Ayrıca Kon-
ya’da iki dönem il hakem kurulu 
başkanlığı, iki dönemde Türkiye 
Faal Futbol Hakemleri ve gözlem-
cileri Konya Şube Başkanlığından 
ayrı olarak bu derneğin bir dönem 
denetleme kurulu başkanı oldum. 
Daha sonra da bir dönem genelbaşkan-
lık görevine seçildim.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Meslekte kalite giderek düşmekte ve özellikle 
çalışanlar arasında bu açıkça görülmektedir. İstis-
nalar hariç testiyi kıran da bir oldu, suyu getiren 
de. Kalitenin düşmesine bir neden de her önüne 
gelen yazar, her önüne gelen muhabir oluyor. 
Çekirdekten gelenlerle, okuldan mezun olanlar 
arasında da büyük fark var. İşveren kalite yerine 
işi daha ucuza yapanlarla çalışıyor. Özel haberden 
çok, bülten gazeteciliği yapılmakta ve iktidarın, 
belediyelerin hoşuna giden haberler üretilmekte 
ve zaten okuma özürlü olan milletimiz de bunlar-
dan bıkmış durumda. Bu nedenle tirajlar gittikçe 
düşmektedir. Gazetecilik sektöründe en önemli 
sorum kalitedir.

İkincisi; gelirlerin her geçen gün azalmasıdır. 
Üçüncüsü; sansür ve baskı

Girdi fiyatları, Tirajın her geçen gün düşmesi, 
İlan fiyatlarının gazeteden gazeteye değişmesi ve 
birleşilememesi.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 

Gazetecilik benim için aslında çok zevkli, zor 
ve kutsal bir meslektir. Ancak tarafsız olabilirsen 
ve emrivakilerle haber ve ısmarlama yazı yazma-
ya zorlanmasan. Tarafsız haber, hür bir yorum 
yapabilmek çok önemlidir.

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

İyi bir gazeteci olabilmek için önce bu mes-
leği sevmek gerekir. Mesleği sevmekte karnın 
doyması ile olacaktır. Bunun yanı sıra dürüst 
olunmalı onun-bunun adamı olmadan ve doğru-

Toplumu doğru bilgilendirme ve yönlendirmenin gazetecinin görevi olduğuna 
dikkat çeken Hakimiyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dursun Seyis, “Gazeteci 
doğrudan yana taraf olmalı, hatır-gönül işine göre iş yapmamalıdır” dedi 

‘GAZETECI DOĞRUDAN 
YANA TARAF OLMALI’

Gazetecilikle nasıl tanıştınız? Hangi 
kurum ve kademelerde görevlerde 
bulundunuz?

Futbola çok meraklıydım. Amatör 
maçları izlerken, rahmetli Mustafa Ataman 
abi ile tanıştık. Beni o zamanki adıyla 
Türkiye’de Yarın Gazetesi’ne götürdü. 
Bu gazetede yine rahmetli Ziya Tanrıkulu 
beni amatör maçları takip etmem için 
görevlendirdi. Arada sırada köşe yazısı 
yazıyordum. Bu arada YSE’de de çalış-
malarım devam ediyordu. Yine Merhum 
Mehmet Gazel ile tanıştım. Merhum Gazel 
beni Yenimeram   Gazetesi’ne getirdi. Bu 
arada birlikte Hürriyet Gazetesi’nin de spor 
haberlerini yapıyordum. Ben bu mesleğe 
fiilen1992 yılında başladım. Daha önceleri 
resmi bir kurumda şef ve şube müdürü 
iken de özellikle spor haberleri ve yazıları 
yazıyordum. Birkaç küçük çapta deneme 
şeklinde deneme hikayelerim olmuştur. 
Bunlar kapanan Türkiye’de Yarın ve Yeni 
Meram Gazetesi’nde yayımlandı. Yukarıda 
da belirttiğim gibi mesleğe adımı Türki-
ye’de Yarın Gazetesi’nde spor muhabiri 
olarak başladım. Daha sonra Yenimeram’a 
geçtim. Burada da önce spor muhabirliği, 
1992 yılından itibaren Genel Yayın Yönet-
menliği, rahmetli Rıdvan Bülbül ve yine 
rahmetli Mehmet Gazel ile birlikte AA spor 
muhabirliği ve Hürriyet Gazetesi’ne Gazel 
ile birlikte spor haberleri yaptım. Daha 
sonra ise SUN TV’de yayın danışmanlığı ve 
haber müdürlüğü ve bu yayın kuruluşunun 
içinde çıkartılan Telgraf Gazetesi Yazı İşleri 
Müdürlüğü, Yeni İstanbul Gazetesi’nde 
uzunca bir yıl Konya temsilciliğini yaptım. 
Yaklaşık 9 yıldır da Hakimiyet Gazetesi’nde 
spor müdürlüğü ve Genel Yayın Yönetme-
ni olarak çalışmaya devam ediyorum.
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dan yana taraf olunmalıdır. En önemlisi de çok okumalıdır. Yaptığınız 
işi önce kendiniz beğeneceksiniz. İnsanları aydınlatmak ve bu konuda 
öncü olmak bir gazeteci için doyumsuz bir hazdır.

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 yazar için toplumu doğru bilgilendirmek ve yönlendir-
mek, doğrudan yana, milli olmaktan yana yazıp- çizmek en asli görevi-
dir. Gazeteci tarafsız olmalıdır. Ancak bu demek değildir ki,  doğrudan 
yana da tarafsız olacaktır.Benim düşüncem gazeteci doğrudan yana 
taraf olmalı,hatır gönül işine göre iş yapmamalıdır.Dinimizin emri de 
haksızlık karşısında susmamayı emretmektedir.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar varsa 
birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

Yıkılan Atatürk stadında bir kış günü Konyaspor ile Çorumspor’un 
maçı vardı. O zamanlar Ankara’ya maçları PTT’den 03’e yazdırıp 
bildirirdik. Herkes gibi ben de yıldırım ödemeli olarak şehirler arası 
servise bildirdim. Ödemeli olduğu içinde adımızı söylerdik. Benden 
sonra yazdıranlar bağlandı ve haberi verip gittiler. Bir ben kaldım. 
Tekrar şehirlerarası PTT’yi aradım. Memur bayanı uyardım. Bayan 
bana demesin mi,

Beyefendi sen Dursun demişin, biz de iptal etmişiz. Yine 
bir ilçede hakem olarak maç yönetiyorum. Maç 0-0 devam 
ediyor.  Rakip takım oyuncusu topa vurdu.ev sahibi takımın 
ceza alanına top tıngır- mıngır auta çıkarken, ev sahibi takımın 
kaptanı koştu topu eliyle aut noktasına koydu. Ben de penaltıyı 
verdim. Takımın bütün oyuncuları başıma çullandı. Niye penaltı 
veriyorsun diye?

Bende top oyunda sen topu elinle tuttun dediğimde, sana iyilik 
yaramaz mı, top zaten auta gidiyordu diye tutturdular. Baktım olası 
yok. Durun ben bir soyunma odasında kitaba bakayım dedim. Yardımcı 
hakemlerle soyunma odasına gittik. Güvenlik yetersizdi ve maçı orada 
bitirdik.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Yeni işe başlayacak gençlere tavsiyem, işinizi seveceksiniz. Yaptı-
ğınız işi kendiniz beğeneceksiniz. Büyüklerinize saygılı olacaksınız. Bu 
mesleğin mesaisi yoktur. Gazeteci oldum diye hava basmayacaksınız. 
Herkesle iyi geçineceksiniz. Bu meslek hem zevkli hem zor bir meslek. 
Gerektiğinde sır saklamasını bileceksiniz.



Konya Basını şanlı bir geçmişe sahiptir. 
Sektörün en önemli isimlerinden olan 
Ali Oğuz Meydan gazeteciliğin tarifini 

yaptı. Sektörün son zamanlarda kan kaybetmekte 
olduğunu vurgulayan Ali Oğuz Meydan, “Basın, 
hakaret etmemek, vatan hainliği yapmamak kay-
dıyla çekinmeden yazabilmeli” diye konuştu.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?
Ali Oğuz Meydan-1952 Yılının temmuz sıcak-

larında dünyaya gelmişim, 4 erkek kardeşiz ve en 
büyükleri de benim. Benden sonra yine erkek kar-
deşim olunca, annemin babası rahmetli Külahçı-
nın Mehmet Efendi, (erkek evlat hasretinden) beni 
sütten kesildikten sonra, yanlarına alıp büyütmüş-
ler. Ama kendilerini dede ve nine olarak tanıttılar. 
Hiçbir gün kızmadılar, seslerini yükseltmediler, 
çok güzel çocukluğum ve gençliğim oldu. Anla-
yacağınız, Konya tabiriyle dede nine çocuğuyum 
ben.  (dede nine yanında büyüyenler böyle nılır 
Konya’da) Annem ve kardeşlerim bey sokaktaydı. 
Aramız yakındı. Günaşırı annemlere misafirliğe 
giderdim. İlkbaharda küçük kumköprü’deki bağ 
evimize taşınırdık, büyükçe bağımızda kendimiz 
eker dikerdik. Bağımız üç bölümdü; meyvelik, 
hemen her çeşit meyve vardı bizde. Sebzelik, ku-
yudan sulardık, kendimiz eker dikerdik. Üzümlük, 
4 ayrı çeşit üzüm olurdu bağımızda. Sonbaharda 
günlerce pekmez kaynatırdık. Kısacası hep orga-
nik yedik içtik, kendi sebze meyvelerimizle yetiştik 
biz. İneğimiz vardı yoğurt, yağ, kaymak, 
peynir vb kendimiz yapardık. Tavuğumuz 
vardı yumurta kendimizdendi. Demem 
o ki, beslenmemiz hep organik olmuştur. 
Sonbaharın sonlarında,  havalar soğumaya 
başladığında da, Mevlana’nın arkasında 
Dolap mektep’teki kendi evimize kış evine 
taşınırdık. Üzüm, kavun karpuz, ayva, 
armut, elma vb hevenk yapılıp asılırdı. 
Kışın bunlar hem misafirlere ikram edilir, 
hem de akşamları yenirdi. Rahmetli ninem 
kabak, fasulye,patlıcan vb kurutur, kışın 
organik yetişen sebze kurularını pişirir 
yerdik. Bunları özellikle anlatıyorum ki, gü-
nümüz gençleri bunları bilmezler. Genç-
lerimize dünkü hayatımızı ve yaşantımızı 
öğretmeliyiz görüşündeyim.

Sözün burasında rahmetli dedem 
ve ninemden de bahsetmeden geçe-
mem. Benden önce, dedem ve ninemin 
16 çocuğu olur, bunlardan 14 tanesini, 
(çeşitli hastalık ve benzerinden) elleriyle 
toprağa verirler. Hayatta 2 kızları yaşar, 

biri rahmetli annem, diğeri de rahmetli teyzem. 
Ben dedem ve nineme aşık insandım, çünki, 
hayatta elleriyle 14 çocuklarını toprağa veriyorlar, 
yaşama azimleri devam ediyor ve sabrediyorlar. 
Her ikisi de sabır ve dua küpüydü adeta. Hele 
dedeme bir bardak su ver, dua’nın bini bir para. 
Çok ağzı dualı insanlardı. Herşeye dua ederlerdi. 
Rahmetli dedem çekkin, mütevazi ve yarı hafızdı. 
Bizim evde gün Kuran’la başlar, gece Kuran’la 
sona ererdi. Cümle geçmişlerimizi rahmetle anı-
yorum. Rahmetli dedemin erkek kardeşi Tevfik 
Külahçıgil, Konya’nın ilk başmuallimlerinden, 
hayatta çok sevdiği 2 kızını genç yaşta toprağa 
verince, arkalarından o da rahmetli olur. Şimdi 
sülale, üçler mezarlığında yan yana yatarlar. Biraz 
uzun oldu ama, hayatımız kısaca böyle değerli 
okurlar.

Gazetecilik hayatına nasıl başladınız?
Ali Oğuz Meydan-Çocukluktan çok okuyan, 

çok yazan birisiyim. 1968 Yılında (o zaman ders 
çalışma ve not tutmada) saman kağıt kulla-
nılırdı. Saman kağıda uzun sayılabilecek bir 
yazı hazırladım ve Konya’nın eskiden meşhur 
(matbaaların çoğunun bulunduğu Aziziye Camii 
arkasındaki) matbaacılar sokaktaki Anadolu’da 
HAMLE Gazetesine götürdüm. Kapıdan girince 
soldaki masada rahmetli Ziya Tanrıkulu, yanındaki 
masada rahmetli Mahmut Sural, dipte köşede 
rahmetli Mustafa Ataman, karşısında Yazı İşleri 
Müdürü rahmetli Av A. Macit Sarıkaya, yanındaki 
masada da spor servisi rahmetli Rasim Karadu-
man-Taner Yalçın otururlardı. Yazıyı rahmetli Ziya 
abiye verdim okudu, Mustafa amcaya seslendi 
ve beni ona yönlendirdi. Ben ayakta beklerken, 
yazıyı dikkatlice okudu, kısa sayılmayacak bir bilgi 
imtihanından sonra, “her hafta yazını getir bana 
teslim et..” dedi. Böylece yazmaya başladık. 1969 
Yılında gazetenin sahibi rahmetli Şevket Eskiil’in 
gazeteyle ilgilenen büyük oğlu (kulakları çınlasın) 
Gülay Eskiil musahhih, yani düzeltmen olarak ça-
lışmamı istedi. Bir süre sonra haber ve spor servi-
sindeydim. Çok güzel günlerim geçti, muhteşem 
insanlarla çalıştım.Böylece gazetecilik hayatımız 
Anadolu’da HAMLE’DE başladı. Gazete 1970 
başlarında kapanınca, hemen hemen aynı kad-
royla Türkiye’de YARIN’da beraber olduk. Sözün 
burasında Anadolu’da HAMLE’den bahsetmeden 
geçilmez. O yıllarda, galiba Türkiye’de ilk defa 

karton kapaklı, ciltli kitabı gazeteyle okuyucusuna 
veren, seçim dönemlerinde seçim anketleri yapıp 
yayınlayan çok önemli bir gazeteydi Anadolu’da 
HAMLE. Konya Basın Dönemi, vilayetin yayın-
ladığı KONYA Gazetesiyle başlar. Bir süre sonra 
EKEKON yayınlanır. Kurtuluş Savaşında büyük 
faydaları olmuştur EKEKON’un. Gazeteciliğe baş-
ladığım yıllarda 6 gazete yayınlanırdı. Sonra bun-
lardan beş tanesi, Konya’nın en eski gazetesi YENİ 
KONYA ismi altında birleşti, Anadolu’da HAMLE 
ve YENİ KONYA olmak üzere 2 gazete yayınlan-
dı. Her ikisinde de önemli isimler vardı.Konya 
Basınına emeği geçen ve rahmete kavuşmuşların 
tümüne rahmetler diliyorum. Cümlesinin mekanı 
cennet olsun inşallah.

Rahmetli Ziya Tanrıkulu’nun sahibi olduğu 
Türkiye’de YARIN’DA da önemli isimlerle beraber 
olduk. Rahmetli Mustafa Ataman, Rahmetli 
Mahmut Sural, Halis Özparlak, rahmetli İbrahim 
Yıldırım, Nejat Tekin Seçen, İhsan Kayseri, Galip 
Yenikaynak, M. Emin Parlaktürk, Mehmet Koç, 
sporda ben, Behzat Altunbaş, hatırlayamadıkla-
rımdan çok özür diliyorum. Bir gün Rahmetli Adil 
Gücüyener aradı, “Ali gel bir görüşelim..” dedi. 
(Ziya abiye söyleyip iznini aldıktan sonra) YENİ 
KONYA hayatım oldu. Burada da harika günler 
geçirdik. Rahmetli Mustafa Gücüyener, bir Konya 
beyefendisiydi. Adil abi, 2 kişilik odasında oturur, 
okur, gelenleri kontrol ederdi, çok tatlı, iyi bir 
kişiliği vardı, gazeteyle o ilgilenirdi. Genel yayın 
müdürlüğü yaptık ve çok rahat çalışmam oldu. 
YENİ KONYA’da ( kulakları çınlasın) Haşmet Öy-
ken, Ethem Öyken, Nail Bülbül, rahmetli A. Naim 
Bülbül, İhsan Kayseri, rahmetli Galip Yenikaynak, 
rahmetli Muhtar Bedir, M. Latif Yıldız’la çalıştık. 
Bir süre sonra Haşmet ve Ethem ayrılınca Ahmet 
Tezcan’la beraber olduk. Bu arada 2 dönem, 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin en eskilerinden, 
koca çınar, Konya Gazeteciler Cemiyeti’nde, Ziya 
Tanrıkulu başkanlığında yönetimde bulunduk. 
Ama sonradan gelen arkadaşlar, galiba bizi cemi-
yetten çıkardılar.

Sonra KDMMA’dan okul arkadaşımız olan 
Halil Harman-Adil Ural ortaklığındaki 
Kültürde Fikirde Sanatta Anadolu’da 
HAMLE Gazetesini yayınladık. 2-3 yıl bu-
rada çalıştıktan sonra, mesleğimiz makine 
mühendisliğine döndük. Galiba 5 yıl kadar 
KONYA POSTASI’nda yazı hayatımız oldu.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Ali Oğuz Meydan-Konya Basını şanlı 
bir geçmişe sahiptir. Ama son zamanlarda 
kan kaybetmekte olduğu      düşüncesin-
deyim. Biz profesyonel basın hayatımızda 
2-3 kişi bütün gazeteyi hazırlardık ama 
onurla söyleyebilirim ki, kolay kolay haber 
atlamazdık. Sadece bülten gazeteciliği de 
yapmadık hiç. Ama günümüzde Konya 
ve bölgemizde yayınlanan çok sayıdaki 
gazeteye bakıyorum, maalesef özel haber 
göremiyorum desem abartmış olurum. 
Ayrıca, devletimizin mahalli basına destek 
çıkması gerekli. Anadolu’da gazete yayın-
lamak kolay iş değil. Ama çok fazla gazete 

“GAZETECI ÇEKINMEDEN 
YAZABILMELI”

Bir dönem Konya basınına 
damga vurmuş isimlerden 

Ali Oğuz Meydan ile 
gazetecilik üzerine söyleşi 
gerçekleştirdik. Meydan, 

“gazetecinin düşündüğünü 
yazabilmesi çok önemli” 

dedi.
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yerine, birleşmeyle, daha az sayıda ama daha kaliteli gazete olmasını 
gönlümüz arzu eder.

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

Ali Oğuz Meydan-Yukarıda bahsettiğim gibi, çalıştığım gazetelerde, 
musahhihlikten servislere, servis şefliğine, genel yayın müdürlüğüne 
çeşitli görevlerde bulundum, Konya Gazeteciler Cemiyetinde 2 dönem 
yönetimdeydim.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
Ali Oğuz Meydan-Gazetecilik, çok önemli bir görev. Bütün gazete-

cilere kolaylık diliyorum. Basın hürriyeti ve gazetecinin düşündüğünü 
yazabilmesi çok önemli. Basın, hakaret etmemek, vatan hainliği yapma-
mak kaydıyla çekinmeden yazabilmeli düşüncesindeyim.

Gazetecilik sektöründe günümüzde yaşanan sorunları veya 
eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Ali Oğuz Meydan-Özellikle Anadolu’da, kıt imkanlarıyla yayın ya-
pan gazeteler, günümüzde ağırlıklı olarak  maddi sıkıntı yaşamaktalar. 
Gazetelerde çalışan personel, maddi anlamda rahat değil. Yazarlar, yaz-
makta çekiniyorlar. Haber kaynaklarına ulaşmak galiba kolay olmuyor.

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

Ali Oğuz Meydan-Gazeteci, çok okumalı, çok araştırmalı, bunları 
yaparken tek yönlü değil, geniş açıdan hayata bakmalı. Yazmak için 
birikim, kültür, araştırmak gerekli. Günümüzde bilgiye ulaşmak kolay, 
ama gazeteci ya da yazar, sağlıklı bilgiye ulaşıp, emin olduğu konuda 
yazmalı görüşündeyim.

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

Ali Oğuz Meydan-Bir konuyu gazetede veya görsel basında günde-
me getirirken, gazeteci, elindeki bilgilerin doğruluğundan emin olmalı. 
Günümüzde, internet ortamındaki bilgilerin bir kısmı yanlış bilgiler. 
İnternette çok kirli bilgi olduğu kanaatindeyim. Konuyu uzmanlarıyla 
görüşüp, paylaşıp, doğru bilgiler edinip, sonrasında da kamuoyuyla 
paylaşmak gerekir. Farklı konuları gündeme getirmek, getirebilmek 
beceri işi.

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

Ali Oğuz Meydan-Doğruları, gerçekleri paylaşmakla, il yöneticileri 
uyarılmış olur, varsa yanlışları onların düzelmesi, düzeltilmesi sağlana-
bilir. Mahalli yöneticilerin basına verdikleri önem oranında faydalı sonuç 
alınabilir düşüncemi aktarmak isterim.

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

Ali Oğuz Meydan-Okumak, araştırmak, sonra da doğruları yazmak 
önemli bir özellik. Çok fazla sayıda internet yayıncılığı var ve tabi o oran-
da da yazan var. Önemli olan etkili yazı yazabilmek diye düşünürüm.

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?

Ali Oğuz Meydan-Yukarıda da değindik ama, bir gazeteci/yazar, 
çekinmeden, hak yolda doğru bildiğini yazıp söyleyebilmeli, umarım 
ki, kanunlarımızda bu düzenlemeler yapılır. Aslında eyleme geçmediği 
sürece fikir hürriyeti anayasamızda ve kanunlarda esastır ama, hapisler-
deki gazeteciler de Türkiye’nin bir gerçeği.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Ali Oğuz Meydan-Ebeveynler olarak, evlatlarımızı okumaya, çok 
okumaya alıştırmalıyız. Maalesef, az okuyan bir toplumuz. Aslında Yüce 
Kitabımız Kuran’ın ilk emri “oku, Allah’ın adıyla oku..” olmuştur. Hal 
böyle olunca, biz aslında dünyada en çok okuyan insanlar olmalıyız diye 
düşünüyorum. Bizim kuşak (kimse alınmasın) çok şey gören, yaşayan, 
acılar ve sevinçlerle büyüyen, varlığı, yokluğu bilen, tasarruf, temizlik, 
saygı, sevgi mantığıyla yetiştirilen, bir ailede gaz lambasının etrafında 
annenin elişi ördüğü, babanın okuduğu, evlatların  ders çalıştığı gün-
lerden, bu günlere gelen, altın kuşak diye tabir ettiğimiz bizim nesil çok 
okuyan bir nesildi. Okumak, okumak, aydınlanmak şart.

ALİ OĞuZ MEYDAN
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Sektörün en önemli isimlerinden olan 
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yaptı. Sektörün son zamanlarda kan kaybetmekte 
olduğunu vurgulayan Ali Oğuz Meydan, “Basın, 
hakaret etmemek, vatan hainliği yapmamak kay-
dıyla çekinmeden yazabilmeli” diye konuştu.
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larında dünyaya gelmişim, 4 erkek kardeşiz ve en 
büyükleri de benim. Benden sonra yine erkek kar-
deşim olunca, annemin babası rahmetli Külahçı-
nın Mehmet Efendi, (erkek evlat hasretinden) beni 
sütten kesildikten sonra, yanlarına alıp büyütmüş-
ler. Ama kendilerini dede ve nine olarak tanıttılar. 
Hiçbir gün kızmadılar, seslerini yükseltmediler, 
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biz. İneğimiz vardı yoğurt, yağ, kaymak, 
peynir vb kendimiz yapardık. Tavuğumuz 
vardı yumurta kendimizdendi. Demem 
o ki, beslenmemiz hep organik olmuştur. 
Sonbaharın sonlarında,  havalar soğumaya 
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Sözün burasında rahmetli dedem 
ve ninemden de bahsetmeden geçe-
mem. Benden önce, dedem ve ninemin 
16 çocuğu olur, bunlardan 14 tanesini, 
(çeşitli hastalık ve benzerinden) elleriyle 
toprağa verirler. Hayatta 2 kızları yaşar, 

biri rahmetli annem, diğeri de rahmetli teyzem. 
Ben dedem ve nineme aşık insandım, çünki, 
hayatta elleriyle 14 çocuklarını toprağa veriyorlar, 
yaşama azimleri devam ediyor ve sabrediyorlar. 
Her ikisi de sabır ve dua küpüydü adeta. Hele 
dedeme bir bardak su ver, dua’nın bini bir para. 
Çok ağzı dualı insanlardı. Herşeye dua ederlerdi. 
Rahmetli dedem çekkin, mütevazi ve yarı hafızdı. 
Bizim evde gün Kuran’la başlar, gece Kuran’la 
sona ererdi. Cümle geçmişlerimizi rahmetle anı-
yorum. Rahmetli dedemin erkek kardeşi Tevfik 
Külahçıgil, Konya’nın ilk başmuallimlerinden, 
hayatta çok sevdiği 2 kızını genç yaşta toprağa 
verince, arkalarından o da rahmetli olur. Şimdi 
sülale, üçler mezarlığında yan yana yatarlar. Biraz 
uzun oldu ama, hayatımız kısaca böyle değerli 
okurlar.

Gazetecilik hayatına nasıl başladınız?
Ali Oğuz Meydan-Çocukluktan çok okuyan, 

çok yazan birisiyim. 1968 Yılında (o zaman ders 
çalışma ve not tutmada) saman kağıt kulla-
nılırdı. Saman kağıda uzun sayılabilecek bir 
yazı hazırladım ve Konya’nın eskiden meşhur 
(matbaaların çoğunun bulunduğu Aziziye Camii 
arkasındaki) matbaacılar sokaktaki Anadolu’da 
HAMLE Gazetesine götürdüm. Kapıdan girince 
soldaki masada rahmetli Ziya Tanrıkulu, yanındaki 
masada rahmetli Mahmut Sural, dipte köşede 
rahmetli Mustafa Ataman, karşısında Yazı İşleri 
Müdürü rahmetli Av A. Macit Sarıkaya, yanındaki 
masada da spor servisi rahmetli Rasim Karadu-
man-Taner Yalçın otururlardı. Yazıyı rahmetli Ziya 
abiye verdim okudu, Mustafa amcaya seslendi 
ve beni ona yönlendirdi. Ben ayakta beklerken, 
yazıyı dikkatlice okudu, kısa sayılmayacak bir bilgi 
imtihanından sonra, “her hafta yazını getir bana 
teslim et..” dedi. Böylece yazmaya başladık. 1969 
Yılında gazetenin sahibi rahmetli Şevket Eskiil’in 
gazeteyle ilgilenen büyük oğlu (kulakları çınlasın) 
Gülay Eskiil musahhih, yani düzeltmen olarak ça-
lışmamı istedi. Bir süre sonra haber ve spor servi-
sindeydim. Çok güzel günlerim geçti, muhteşem 
insanlarla çalıştım.Böylece gazetecilik hayatımız 
Anadolu’da HAMLE’DE başladı. Gazete 1970 
başlarında kapanınca, hemen hemen aynı kad-
royla Türkiye’de YARIN’da beraber olduk. Sözün 
burasında Anadolu’da HAMLE’den bahsetmeden 
geçilmez. O yıllarda, galiba Türkiye’de ilk defa 

karton kapaklı, ciltli kitabı gazeteyle okuyucusuna 
veren, seçim dönemlerinde seçim anketleri yapıp 
yayınlayan çok önemli bir gazeteydi Anadolu’da 
HAMLE. Konya Basın Dönemi, vilayetin yayın-
ladığı KONYA Gazetesiyle başlar. Bir süre sonra 
EKEKON yayınlanır. Kurtuluş Savaşında büyük 
faydaları olmuştur EKEKON’un. Gazeteciliğe baş-
ladığım yıllarda 6 gazete yayınlanırdı. Sonra bun-
lardan beş tanesi, Konya’nın en eski gazetesi YENİ 
KONYA ismi altında birleşti, Anadolu’da HAMLE 
ve YENİ KONYA olmak üzere 2 gazete yayınlan-
dı. Her ikisinde de önemli isimler vardı.Konya 
Basınına emeği geçen ve rahmete kavuşmuşların 
tümüne rahmetler diliyorum. Cümlesinin mekanı 
cennet olsun inşallah.

Rahmetli Ziya Tanrıkulu’nun sahibi olduğu 
Türkiye’de YARIN’DA da önemli isimlerle beraber 
olduk. Rahmetli Mustafa Ataman, Rahmetli 
Mahmut Sural, Halis Özparlak, rahmetli İbrahim 
Yıldırım, Nejat Tekin Seçen, İhsan Kayseri, Galip 
Yenikaynak, M. Emin Parlaktürk, Mehmet Koç, 
sporda ben, Behzat Altunbaş, hatırlayamadıkla-
rımdan çok özür diliyorum. Bir gün Rahmetli Adil 
Gücüyener aradı, “Ali gel bir görüşelim..” dedi. 
(Ziya abiye söyleyip iznini aldıktan sonra) YENİ 
KONYA hayatım oldu. Burada da harika günler 
geçirdik. Rahmetli Mustafa Gücüyener, bir Konya 
beyefendisiydi. Adil abi, 2 kişilik odasında oturur, 
okur, gelenleri kontrol ederdi, çok tatlı, iyi bir 
kişiliği vardı, gazeteyle o ilgilenirdi. Genel yayın 
müdürlüğü yaptık ve çok rahat çalışmam oldu. 
YENİ KONYA’da ( kulakları çınlasın) Haşmet Öy-
ken, Ethem Öyken, Nail Bülbül, rahmetli A. Naim 
Bülbül, İhsan Kayseri, rahmetli Galip Yenikaynak, 
rahmetli Muhtar Bedir, M. Latif Yıldız’la çalıştık. 
Bir süre sonra Haşmet ve Ethem ayrılınca Ahmet 
Tezcan’la beraber olduk. Bu arada 2 dönem, 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin en eskilerinden, 
koca çınar, Konya Gazeteciler Cemiyeti’nde, Ziya 
Tanrıkulu başkanlığında yönetimde bulunduk. 
Ama sonradan gelen arkadaşlar, galiba bizi cemi-
yetten çıkardılar.

Sonra KDMMA’dan okul arkadaşımız olan 
Halil Harman-Adil Ural ortaklığındaki 
Kültürde Fikirde Sanatta Anadolu’da 
HAMLE Gazetesini yayınladık. 2-3 yıl bu-
rada çalıştıktan sonra, mesleğimiz makine 
mühendisliğine döndük. Galiba 5 yıl kadar 
KONYA POSTASI’nda yazı hayatımız oldu.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Ali Oğuz Meydan-Konya Basını şanlı 
bir geçmişe sahiptir. Ama son zamanlarda 
kan kaybetmekte olduğu      düşüncesin-
deyim. Biz profesyonel basın hayatımızda 
2-3 kişi bütün gazeteyi hazırlardık ama 
onurla söyleyebilirim ki, kolay kolay haber 
atlamazdık. Sadece bülten gazeteciliği de 
yapmadık hiç. Ama günümüzde Konya 
ve bölgemizde yayınlanan çok sayıdaki 
gazeteye bakıyorum, maalesef özel haber 
göremiyorum desem abartmış olurum. 
Ayrıca, devletimizin mahalli basına destek 
çıkması gerekli. Anadolu’da gazete yayın-
lamak kolay iş değil. Ama çok fazla gazete 

“GAZETECI ÇEKINMEDEN 
YAZABILMELI”

Bir dönem Konya basınına 
damga vurmuş isimlerden 

Ali Oğuz Meydan ile 
gazetecilik üzerine söyleşi 
gerçekleştirdik. Meydan, 

“gazetecinin düşündüğünü 
yazabilmesi çok önemli” 

dedi.
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yerine, birleşmeyle, daha az sayıda ama daha kaliteli gazete olmasını 
gönlümüz arzu eder.

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

Ali Oğuz Meydan-Yukarıda bahsettiğim gibi, çalıştığım gazetelerde, 
musahhihlikten servislere, servis şefliğine, genel yayın müdürlüğüne 
çeşitli görevlerde bulundum, Konya Gazeteciler Cemiyetinde 2 dönem 
yönetimdeydim.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
Ali Oğuz Meydan-Gazetecilik, çok önemli bir görev. Bütün gazete-

cilere kolaylık diliyorum. Basın hürriyeti ve gazetecinin düşündüğünü 
yazabilmesi çok önemli. Basın, hakaret etmemek, vatan hainliği yapma-
mak kaydıyla çekinmeden yazabilmeli düşüncesindeyim.

Gazetecilik sektöründe günümüzde yaşanan sorunları veya 
eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Ali Oğuz Meydan-Özellikle Anadolu’da, kıt imkanlarıyla yayın ya-
pan gazeteler, günümüzde ağırlıklı olarak  maddi sıkıntı yaşamaktalar. 
Gazetelerde çalışan personel, maddi anlamda rahat değil. Yazarlar, yaz-
makta çekiniyorlar. Haber kaynaklarına ulaşmak galiba kolay olmuyor.

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

Ali Oğuz Meydan-Gazeteci, çok okumalı, çok araştırmalı, bunları 
yaparken tek yönlü değil, geniş açıdan hayata bakmalı. Yazmak için 
birikim, kültür, araştırmak gerekli. Günümüzde bilgiye ulaşmak kolay, 
ama gazeteci ya da yazar, sağlıklı bilgiye ulaşıp, emin olduğu konuda 
yazmalı görüşündeyim.

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

Ali Oğuz Meydan-Bir konuyu gazetede veya görsel basında günde-
me getirirken, gazeteci, elindeki bilgilerin doğruluğundan emin olmalı. 
Günümüzde, internet ortamındaki bilgilerin bir kısmı yanlış bilgiler. 
İnternette çok kirli bilgi olduğu kanaatindeyim. Konuyu uzmanlarıyla 
görüşüp, paylaşıp, doğru bilgiler edinip, sonrasında da kamuoyuyla 
paylaşmak gerekir. Farklı konuları gündeme getirmek, getirebilmek 
beceri işi.

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

Ali Oğuz Meydan-Doğruları, gerçekleri paylaşmakla, il yöneticileri 
uyarılmış olur, varsa yanlışları onların düzelmesi, düzeltilmesi sağlana-
bilir. Mahalli yöneticilerin basına verdikleri önem oranında faydalı sonuç 
alınabilir düşüncemi aktarmak isterim.

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

Ali Oğuz Meydan-Okumak, araştırmak, sonra da doğruları yazmak 
önemli bir özellik. Çok fazla sayıda internet yayıncılığı var ve tabi o oran-
da da yazan var. Önemli olan etkili yazı yazabilmek diye düşünürüm.

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?

Ali Oğuz Meydan-Yukarıda da değindik ama, bir gazeteci/yazar, 
çekinmeden, hak yolda doğru bildiğini yazıp söyleyebilmeli, umarım 
ki, kanunlarımızda bu düzenlemeler yapılır. Aslında eyleme geçmediği 
sürece fikir hürriyeti anayasamızda ve kanunlarda esastır ama, hapisler-
deki gazeteciler de Türkiye’nin bir gerçeği.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Ali Oğuz Meydan-Ebeveynler olarak, evlatlarımızı okumaya, çok 
okumaya alıştırmalıyız. Maalesef, az okuyan bir toplumuz. Aslında Yüce 
Kitabımız Kuran’ın ilk emri “oku, Allah’ın adıyla oku..” olmuştur. Hal 
böyle olunca, biz aslında dünyada en çok okuyan insanlar olmalıyız diye 
düşünüyorum. Bizim kuşak (kimse alınmasın) çok şey gören, yaşayan, 
acılar ve sevinçlerle büyüyen, varlığı, yokluğu bilen, tasarruf, temizlik, 
saygı, sevgi mantığıyla yetiştirilen, bir ailede gaz lambasının etrafında 
annenin elişi ördüğü, babanın okuduğu, evlatların  ders çalıştığı gün-
lerden, bu günlere gelen, altın kuşak diye tabir ettiğimiz bizim nesil çok 
okuyan bir nesildi. Okumak, okumak, aydınlanmak şart.



Yenigün Gazetesi olarak 10 Ocak 
Gazeteciler Günü dolayısı ile 
2020 yılında günün anısına 

dergi çıkarmış, tecrübeli gazeteci arka-
daşlarımızın birikimlerini aktarması için 
ortam hazırlamış, genç arkadaşlarımızın 
da görüşlerini yansıtmıştık. Bu çalışmanın 
devamı niteliğinde, 2021 yılında da bu 
uygulamayı sürdürmek istedik ve gazeteci 
olarak sektöre emek vermiş arkadaşları-
mızla söyleşiler yaptık. Merak ve zevkle 
okuyacağınıza inandığımız bu söyleşinin 
konuğu, henüz ofset baskı sistemlerinin 
olmadığı dönemde, zor şartlarda yıllarca 
bu mesleğe emek vermiş olan büyüğümüz 
Mehdi Demir oldu. Demir, “Gazetecilik 
özgürce düşüncelerinizin ifade edilebilme-
sidir. Ne yazık ki bugün bu özgürlükten 
bahsedebilmek söz konusu değil, ama 
olması gereken bu” dedi.

 Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

1964 Konya Ilgın İhsaniye Köyü 
doğumluyum. İlk Orta ve Liseyi Ilgın’da 
okudum. Selçuk Üniversitesi MYO İş-
letme-Muhasebe bölümü mezunuyum. 
1884-1993 yılları arasında muhasebeci-
lik yaptım. 1993 yılından sonra basın ve 
matbaa sektöründe kendimi buldum. 2011 
yılında emekli oldum. 2008 yılından beri 
Konya’nın Sarayönü ilçesinde haftalık ve 
yerel kendi gazetemi çıkarmaktayım.  

 Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Basın sektörüne girişim tamamen bir 
tesadüf oldu. Sabri Altun abinin işletmesi 
olan Arı Ofset Matbaacılıkta muhasebeci 
olarak işe başladım. Sabri Bey’in geçmi-
şinden beri basın sektöründe yer aldığını, 
sağ-sol davalarının yoğunlukla yaşandığı 
zamanlarda Konya’nın sesi gazetesini 
bastığını Sarayönü’nde gazete çıkardığını 
bu sektörde yer almaktan hoşlandığını 
yaptığımız sohbetlerle öğrendim.

90’lı yılların başında Antalya’nın Tatil 
ve Almanya’da yayınlanan Tribün dergileri 
matbaamızda basılıyordu. O döneme göre 
oldukça kaliteli ve yüksek tirajlı olarak 
yayınlanan bu dergiler bizlerin de iştahını 
kabarttı. 

1993 yılında Çare Dergisini çıkarmaya 
kadar verdik. Mustafa Gül ve Erdoğan Ne-
simioğlu ile birlikte hazırlanan dergi 2 yıl 
kesintisiz şekilde yayınlandı. Bana verilen 
idari müdürlük görevi ile birlikte ufak te-
fek haberler ve birkaç köşe yazısı ile bende 

bu hayatın içine girmiş oldum. 
Devamında 1995-96 yılları arasında 

haftalık Manşet Gazetesi’ni yayınladık. 
Daha sonrasında ise günlük yayınlanacak 
olan Anadolu Manşet Gazetesi çıkarmaya 
karar verdik.

Özetle benim gazetecilik hayatına gir-
memdeki en büyük etken Sabri Altun abi 
olmuştur. 

3- Bu meslekle ve/veya sektörle 
ilgili düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik oldukça hareketli, renkli 
ve çok onurlu bir meslek. Ama layıkıyla 
yapılırsa. Ne yazık ki günümüzde özgür bir 
basından söz etmek çok mümkün değil. 

Çok eskileri üzerine yorum yapmam 
doğru değil. Ancak 90 lı yıllardan günümü-
ze kadar içinde olduğum bu sektörde gör-
düğüm şu ki; ekonomik bir bağımsızlığınız 
yoksa yaptığınız haberlerin de tarafsız 
olması pek mümkün olmuyor. 

Özellikle yerel yönetimlerin destekledi-
ği bazı basın kuruluşlarının objektif olarak 
haber yapabilmeleri söz konusu değil. Siz 
gazetecilik ilkelerine bağlı bir haber yapma 
anlayışıyla hareket ediyorsanız o zaman 
muhalif olarak etiketleniyorsunuz ve bu da 
ekonomik olarak sizleri etkiliyor. Anadolu 
Manşet Gazetesi bu anlamda muhalif bir 
gazete idi. Doğrusu Sabri Bey’in verdiği 
güven ile diğerlerinden ayrı olarak daha 
özgünce yapılan haberlere imza attığımızı 
düşünüyorum. 

Ama bunun bedeli olarak da gerek 
yerel yönetimlerin desteklerinden gerek-
se özel firmaların reklamlarından yoksun 
kaldığımızı söyleyebilirim. 

Oysa ki olması gereken haberi yorum-
suz bir şekilde olduğu gibi, hiçbir etki 
altında kalmadan vermektir. Ben şimdiki 
gazetemde bu özgürlüğü yaşıyorum. Çün-
kü benim hiç kimseden veya kurumdan bir 
beklentim yok. Bu rahatlıkla hareket ettiği-
nizde daha güzel şeyler ortaya çıkıyor. Bu 
okuyucuya da yansıyor. 

Merkez nüfusu 8-9 bin olan küçük bir 
ilçede 12-16 sayfa gazete çıkarmak bayide 
ciddi bir satış yakalamak Konya merkez-
deki gazetelerden daha fazla bir abone 
sayısına ulaşmak doğru bir yayın anlayışı-
nın karşılığıdır diye düşünüyorum.

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

Çare Dergisi ile başlayan gazetecilik 
hayatımda 20 yılı aşkın bir süreyi Sabri 
Altun bey ile devam ettim. Bu dönem-
lerde Akdeniz Sahil, Anamur Gerçek gibi 
haftalık gazeteleri de çıkardık. Yukarıda 
belirttiğim gibi Haftalık Manşet Gazetesi 
ve Anadolu Manşet Gazeteleri de diğer 
görev yaptığım gazeteler.

2008 yılından beri de Sarayönü’nde 
haftalık gazete çıkarıyorum. İdari müdür 
olarak başladığım bu meslekte emekli 
olduktan sonra şimdi hem muhabirlik, 
hem grafikerlik, hem de gazete dağıtıcılığı 
yapıyorum. 

5- Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Gazetecilik özgürce düşüncelerinizin 
ifade edilebilmesidir. Ne yazık ki bugün 
bu özgürlükten bahsedebilmek söz konusu 
değil, ama olması gereken bu. 

Tabi ki bu özgürlük başkalarını ya-
ralamak, karalamak anlamına gelmiyor. 
Aslında herkes hakaret etmeden, karşısın-
dakini küçük görmeden, kendi düşüncesine 
inandırmaya zorlamadan, siyasi görüşünün 
etkisi altında kalmadan düşüncelerini orta-
ya koysa daha çok saygı görür.

6- Gazetecilik sektöründe 
günümüzde yaşanan sorunları veya 
eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Sektörümüzün en önemli sorunu el-
bette ki ekonomik. Çünkü sadece gazete-
cilik yapıyorsanız matbaa vs. başka bir ek 
geliriniz yoksa bu sektörde ayakta kalma-
nız çok zor. Tabi ki bunu öncelikle yerel 
gazeteler için söylüyorum. Gider belli gelir 
belli sonuçta.

Ancak bence bundan daha büyük olan 
sorun okuma alışkanlığının her geçen gün 

“GAZETECILIK ONURLU BIR 
MESLEKTIR”

Konya basınına emek vermiş değerli isimlerden Mehdi Demir gazeteciliğe dair 
değerlendirmelerde bulundu. Demir, “Gazetecilik oldukça hareketli, renkli ve çok onurlu bir 

meslek” diye konuştu.

daha geriye gitmesi. 90 lı yıllardan beri 
yerel gazetelerin satışların her yıl daha da 
geriye gidiyor. Özellikle internet mecrası 
ile birlikte son yıllarda yerel gazete satışla-
rı dip yapmış durumda. 

Bu sorun nasıl çözülebilir bilmiyorum. 
Ama bir-iki ajansa abone olup özel haber-
ler yapmadan, vatandaşı ilgilendiren konu-
lara dokunmadan, halkın içine girmeden 
gönderilen bültenlerle haber yapıp gazete 
çıkaran bizlerin de bu konuda sorumluluğu 
olduğuna inanıyorum.

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

Öncelikle çok kitap okumalı. Yukarıda 
da anlattığım üzere bu işin sadece okulunu 
okumak yetmiyor. Sahayı da iyi bilebilmeli. 
Sahaya hakim olmak şehre hakim olmak-
tır. İyi bir gözlemci olmak aynı zamanda 
gazetecilikte başarıyı da beraberinde 
getirecektir.

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

Gazetecilikte bunun karşılığı haber 
atlatmaktır. Bu durum bir gazetecinin ba-
şarısını da gösterir. Heyecanına ortak eder 
ve mesleğinin geleceği açısından önemli 
bir işaret fişeğidir. Tabi bunun kamuoyun-
da da karşılığının olması gerekir.

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

Gazeteci gördüğünü çekinmeden 
yazabilmeli. Yazabildiği zaman şehrin 
olumsuzluklarının olumlu hale gelmesi 
gazeteci için en büyük hedeftir. Bunu da 
yaptığımız haberler sonrası geri dönüşler-
de gördük, görüyoruz. Eğitimde, sağlıkta 
birçok alanda yapılan haberler sonrasında 

telafi edilen hayatlar biz gazetecilerin en 
büyük kazancıdır.

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

Teknolojinin gelişmesi ile basılı ga-
zeteciliğin zora düştüğü aşikar. Yalnız, 
gözden kaçırılan bir durum var. O da başta 
internet medyası olmak üzere sosyal med-
ya denetimsiz bir şekilde büyüyor ve bilgi 
kirliğinin oluşması kaçınılmaz hale geliyor. 
Bu durum okuyucu da yavaş yavaş güve-
nilir gazete ve gazetecilere yönlendiriyor. 
Güvenilir gazetecilik yaptığımız sürece 
yayın hayatımız da devam edecektir.

11- 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? 

Yaygın basını bir tarafa bırakarak 
Anadolu Medyası’nı ‘Milli’ olrak değerlen-
diriyorum. Yerel gazetelerin ortaya çıkış 
sebebine de bakarsak Kurtuluş Savaşı 
sırasında verdiğimiz Milli Mücadelede ye-
rel gazetelerin katkısının büyük olduğunu 
görebiliriz. Bugün de istisnalar hariç yerel 
gazeteci arkadaşlarımız şehri ve ülkesi 
için bir şeyler ortaya koyabilme çabasında 
olduğunu görebiliriz.

12-Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Öncelikle şunu ifade edeyim ki; 
Gazetecilik etiketi büyük kazancı düşük 
bir meslektir. Gazetecilik, ülkesi ve şehri 
için duyulan kaygının neticesinde seçilir. 
Çok para kazanmaktan ziyade bu ülkenin 
geleceği ile ilgili kaygınız varsa bu mesleği 
seçin. 
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MEHDİ DEMİr



Yenigün Gazetesi olarak 10 Ocak 
Gazeteciler Günü dolayısı ile 
2020 yılında günün anısına 

dergi çıkarmış, tecrübeli gazeteci arka-
daşlarımızın birikimlerini aktarması için 
ortam hazırlamış, genç arkadaşlarımızın 
da görüşlerini yansıtmıştık. Bu çalışmanın 
devamı niteliğinde, 2021 yılında da bu 
uygulamayı sürdürmek istedik ve gazeteci 
olarak sektöre emek vermiş arkadaşları-
mızla söyleşiler yaptık. Merak ve zevkle 
okuyacağınıza inandığımız bu söyleşinin 
konuğu, henüz ofset baskı sistemlerinin 
olmadığı dönemde, zor şartlarda yıllarca 
bu mesleğe emek vermiş olan büyüğümüz 
Mehdi Demir oldu. Demir, “Gazetecilik 
özgürce düşüncelerinizin ifade edilebilme-
sidir. Ne yazık ki bugün bu özgürlükten 
bahsedebilmek söz konusu değil, ama 
olması gereken bu” dedi.

 Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

1964 Konya Ilgın İhsaniye Köyü 
doğumluyum. İlk Orta ve Liseyi Ilgın’da 
okudum. Selçuk Üniversitesi MYO İş-
letme-Muhasebe bölümü mezunuyum. 
1884-1993 yılları arasında muhasebeci-
lik yaptım. 1993 yılından sonra basın ve 
matbaa sektöründe kendimi buldum. 2011 
yılında emekli oldum. 2008 yılından beri 
Konya’nın Sarayönü ilçesinde haftalık ve 
yerel kendi gazetemi çıkarmaktayım.  

 Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Basın sektörüne girişim tamamen bir 
tesadüf oldu. Sabri Altun abinin işletmesi 
olan Arı Ofset Matbaacılıkta muhasebeci 
olarak işe başladım. Sabri Bey’in geçmi-
şinden beri basın sektöründe yer aldığını, 
sağ-sol davalarının yoğunlukla yaşandığı 
zamanlarda Konya’nın sesi gazetesini 
bastığını Sarayönü’nde gazete çıkardığını 
bu sektörde yer almaktan hoşlandığını 
yaptığımız sohbetlerle öğrendim.

90’lı yılların başında Antalya’nın Tatil 
ve Almanya’da yayınlanan Tribün dergileri 
matbaamızda basılıyordu. O döneme göre 
oldukça kaliteli ve yüksek tirajlı olarak 
yayınlanan bu dergiler bizlerin de iştahını 
kabarttı. 

1993 yılında Çare Dergisini çıkarmaya 
kadar verdik. Mustafa Gül ve Erdoğan Ne-
simioğlu ile birlikte hazırlanan dergi 2 yıl 
kesintisiz şekilde yayınlandı. Bana verilen 
idari müdürlük görevi ile birlikte ufak te-
fek haberler ve birkaç köşe yazısı ile bende 

bu hayatın içine girmiş oldum. 
Devamında 1995-96 yılları arasında 

haftalık Manşet Gazetesi’ni yayınladık. 
Daha sonrasında ise günlük yayınlanacak 
olan Anadolu Manşet Gazetesi çıkarmaya 
karar verdik.

Özetle benim gazetecilik hayatına gir-
memdeki en büyük etken Sabri Altun abi 
olmuştur. 

3- Bu meslekle ve/veya sektörle 
ilgili düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik oldukça hareketli, renkli 
ve çok onurlu bir meslek. Ama layıkıyla 
yapılırsa. Ne yazık ki günümüzde özgür bir 
basından söz etmek çok mümkün değil. 

Çok eskileri üzerine yorum yapmam 
doğru değil. Ancak 90 lı yıllardan günümü-
ze kadar içinde olduğum bu sektörde gör-
düğüm şu ki; ekonomik bir bağımsızlığınız 
yoksa yaptığınız haberlerin de tarafsız 
olması pek mümkün olmuyor. 

Özellikle yerel yönetimlerin destekledi-
ği bazı basın kuruluşlarının objektif olarak 
haber yapabilmeleri söz konusu değil. Siz 
gazetecilik ilkelerine bağlı bir haber yapma 
anlayışıyla hareket ediyorsanız o zaman 
muhalif olarak etiketleniyorsunuz ve bu da 
ekonomik olarak sizleri etkiliyor. Anadolu 
Manşet Gazetesi bu anlamda muhalif bir 
gazete idi. Doğrusu Sabri Bey’in verdiği 
güven ile diğerlerinden ayrı olarak daha 
özgünce yapılan haberlere imza attığımızı 
düşünüyorum. 

Ama bunun bedeli olarak da gerek 
yerel yönetimlerin desteklerinden gerek-
se özel firmaların reklamlarından yoksun 
kaldığımızı söyleyebilirim. 

Oysa ki olması gereken haberi yorum-
suz bir şekilde olduğu gibi, hiçbir etki 
altında kalmadan vermektir. Ben şimdiki 
gazetemde bu özgürlüğü yaşıyorum. Çün-
kü benim hiç kimseden veya kurumdan bir 
beklentim yok. Bu rahatlıkla hareket ettiği-
nizde daha güzel şeyler ortaya çıkıyor. Bu 
okuyucuya da yansıyor. 

Merkez nüfusu 8-9 bin olan küçük bir 
ilçede 12-16 sayfa gazete çıkarmak bayide 
ciddi bir satış yakalamak Konya merkez-
deki gazetelerden daha fazla bir abone 
sayısına ulaşmak doğru bir yayın anlayışı-
nın karşılığıdır diye düşünüyorum.

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

Çare Dergisi ile başlayan gazetecilik 
hayatımda 20 yılı aşkın bir süreyi Sabri 
Altun bey ile devam ettim. Bu dönem-
lerde Akdeniz Sahil, Anamur Gerçek gibi 
haftalık gazeteleri de çıkardık. Yukarıda 
belirttiğim gibi Haftalık Manşet Gazetesi 
ve Anadolu Manşet Gazeteleri de diğer 
görev yaptığım gazeteler.

2008 yılından beri de Sarayönü’nde 
haftalık gazete çıkarıyorum. İdari müdür 
olarak başladığım bu meslekte emekli 
olduktan sonra şimdi hem muhabirlik, 
hem grafikerlik, hem de gazete dağıtıcılığı 
yapıyorum. 

5- Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Gazetecilik özgürce düşüncelerinizin 
ifade edilebilmesidir. Ne yazık ki bugün 
bu özgürlükten bahsedebilmek söz konusu 
değil, ama olması gereken bu. 

Tabi ki bu özgürlük başkalarını ya-
ralamak, karalamak anlamına gelmiyor. 
Aslında herkes hakaret etmeden, karşısın-
dakini küçük görmeden, kendi düşüncesine 
inandırmaya zorlamadan, siyasi görüşünün 
etkisi altında kalmadan düşüncelerini orta-
ya koysa daha çok saygı görür.

6- Gazetecilik sektöründe 
günümüzde yaşanan sorunları veya 
eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Sektörümüzün en önemli sorunu el-
bette ki ekonomik. Çünkü sadece gazete-
cilik yapıyorsanız matbaa vs. başka bir ek 
geliriniz yoksa bu sektörde ayakta kalma-
nız çok zor. Tabi ki bunu öncelikle yerel 
gazeteler için söylüyorum. Gider belli gelir 
belli sonuçta.

Ancak bence bundan daha büyük olan 
sorun okuma alışkanlığının her geçen gün 

“GAZETECILIK ONURLU BIR 
MESLEKTIR”

Konya basınına emek vermiş değerli isimlerden Mehdi Demir gazeteciliğe dair 
değerlendirmelerde bulundu. Demir, “Gazetecilik oldukça hareketli, renkli ve çok onurlu bir 

meslek” diye konuştu.

daha geriye gitmesi. 90 lı yıllardan beri 
yerel gazetelerin satışların her yıl daha da 
geriye gidiyor. Özellikle internet mecrası 
ile birlikte son yıllarda yerel gazete satışla-
rı dip yapmış durumda. 

Bu sorun nasıl çözülebilir bilmiyorum. 
Ama bir-iki ajansa abone olup özel haber-
ler yapmadan, vatandaşı ilgilendiren konu-
lara dokunmadan, halkın içine girmeden 
gönderilen bültenlerle haber yapıp gazete 
çıkaran bizlerin de bu konuda sorumluluğu 
olduğuna inanıyorum.

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

Öncelikle çok kitap okumalı. Yukarıda 
da anlattığım üzere bu işin sadece okulunu 
okumak yetmiyor. Sahayı da iyi bilebilmeli. 
Sahaya hakim olmak şehre hakim olmak-
tır. İyi bir gözlemci olmak aynı zamanda 
gazetecilikte başarıyı da beraberinde 
getirecektir.

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

Gazetecilikte bunun karşılığı haber 
atlatmaktır. Bu durum bir gazetecinin ba-
şarısını da gösterir. Heyecanına ortak eder 
ve mesleğinin geleceği açısından önemli 
bir işaret fişeğidir. Tabi bunun kamuoyun-
da da karşılığının olması gerekir.

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

Gazeteci gördüğünü çekinmeden 
yazabilmeli. Yazabildiği zaman şehrin 
olumsuzluklarının olumlu hale gelmesi 
gazeteci için en büyük hedeftir. Bunu da 
yaptığımız haberler sonrası geri dönüşler-
de gördük, görüyoruz. Eğitimde, sağlıkta 
birçok alanda yapılan haberler sonrasında 

telafi edilen hayatlar biz gazetecilerin en 
büyük kazancıdır.

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

Teknolojinin gelişmesi ile basılı ga-
zeteciliğin zora düştüğü aşikar. Yalnız, 
gözden kaçırılan bir durum var. O da başta 
internet medyası olmak üzere sosyal med-
ya denetimsiz bir şekilde büyüyor ve bilgi 
kirliğinin oluşması kaçınılmaz hale geliyor. 
Bu durum okuyucu da yavaş yavaş güve-
nilir gazete ve gazetecilere yönlendiriyor. 
Güvenilir gazetecilik yaptığımız sürece 
yayın hayatımız da devam edecektir.

11- 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? 

Yaygın basını bir tarafa bırakarak 
Anadolu Medyası’nı ‘Milli’ olrak değerlen-
diriyorum. Yerel gazetelerin ortaya çıkış 
sebebine de bakarsak Kurtuluş Savaşı 
sırasında verdiğimiz Milli Mücadelede ye-
rel gazetelerin katkısının büyük olduğunu 
görebiliriz. Bugün de istisnalar hariç yerel 
gazeteci arkadaşlarımız şehri ve ülkesi 
için bir şeyler ortaya koyabilme çabasında 
olduğunu görebiliriz.

12-Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Öncelikle şunu ifade edeyim ki; 
Gazetecilik etiketi büyük kazancı düşük 
bir meslektir. Gazetecilik, ülkesi ve şehri 
için duyulan kaygının neticesinde seçilir. 
Çok para kazanmaktan ziyade bu ülkenin 
geleceği ile ilgili kaygınız varsa bu mesleği 
seçin. 
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“Gazetecilik mesleği bana göre dünyanın 
en güzel işlerinden bir tanesi. Çünkü olaylar ile 
gelişmeleri ilk duyan, gören ve yaşayan bizler 
oluyoruz. Geçmişte en saygın meslekler arasında 
yer alır ve herkes gıpta ile bakardı. Ancak son 
yıllarda yaşanan gelişmeler ve dejenerasyon 
maalesef bu görüşü ortadan kaldırdı” diyor usta 
gazeteci İbrahim Okumamış. Konya’da başlayan 
ve Antalya’da devam eden gazetecilik serüvenin-
de geldiği nokta itibari ile mesleği tarihsel bir ba-
kış açısı ile tanımlayabilecek ve kültürel birikimini 
gençlere aktarabilecek en önemli isimlerden biri 
o. Geçmişte Türk basın tarihine geçecek birçok 
haberin de mimarı. Duayen gazeteci İbrahim 
Okumamış, aşk ve şevk mesleği olarak tanımladı-
ğı gazeteciliği anlattı.

HALİL İBRAHİM OKUMAMIŞ KİMDİR?

Herkes her ne kadar beni İbrahim Oku-
mamış olarak tanısa da asıl adım Halil İbrahim 
Okumamış’tır. Halil’i kullanmamamın tek nedeni 
babamın adının da Halil olması nedeniyle sürekli 
karıştırılmamdır. Bunu sadece resmi işlemler-
de tam isim olarak kullanırım ve birinci derece 
yakınlarımın dışında kimse beni ön adımla çağır-
maz. Bunu böyle hallettikten sonra özgeçmişimi 
şöyle bir bakacak olursak;

1964 yılında Konya’nın Karatay ilçesi 
Bağevliya Mahallesi’nde iki katlı kerpiç bir evde 

yaşayan Emniyet Müdürlüğü’nde gece bekçisi 
olarak çalışan Güvenç Köyü’nün ‘Oku Meh-
metler’ lakaplı aileden gelen Halil ve ev kadını 
Nezihe Şükran Okumamış’ın 3’ncü oğlu olarak 
dünyaya gelmişim. İlk okulu Konya Nakiboğ-
lu İlkokulu’nda, orta öğrenimimi ise Konya 
Karma Ortaokulu’nda, liseyi ise Gazi Lisesi’nde 
tamamladım. 1979 yılında o dönem Yeni Konya 
Gazetesi’nde gazete kırımcılığı yapan Mehmet ve 
Muammer ağabeylerimin yanına gidip gelirken 
gazeteciliğe ilk adımını amatörce attım. 1980 
yılında Yeni Meram Gazetesi’nde o dönemde 
çalışan rahmetli Mehmet Gazel’in yanında önce 
amatör maçlara gönderilerek ilk deneyimlerimi 
yaşadım. Bu görevlerde başarılı olanca Mehmet 
Gazel beni o yıllarda Hürriyet Haber Ajansı’nın 
haberlerini yapmakla görevlendirmişti. Daha 
sonra bu çalışmalarımı hem Hürriyet Haber 
Ajansı’nda hem de Yeni Meram Gazetesi’nde 
sürdürdüm. 1984 yılında askerliğini tamamladık-
tan sonra tekrar gazetecilik görevine Konya Yeni 
Meram Gazetesi’nde devam ettim. 1986 yılında 
Karayolları’ndan emekli dozer operatörü Derbent 
Mülayim Köyü’nden Ahmet Elmalı’nın 4 kızından 
ortancası ve eski Milli Hakem Salih Elmalı’nın 
yeğeni olan Meryem Elmalı ile evlendim. Mer-
yem ile evliliğimizin ilk yılında yani 1997 yılında 
ailemizin ilk kızı Hilal İlknur dünyaya geldi. 1992 
yılında Güneş Gazetesi Konya Bürosu’nda muha-
bir olarak çalışmaya başladım. Bu sırada Türkiye 
Foto Muhabirleri Derneği’nin üyesi oldum. 1993 
yılının başlarında tekrar Yeni Meram Gazetesi’ne 
döndüm. Ancak aynı yıl  Haziran ayında Milliyet 
Gazetesi Antalya Bölge Müdürü olarak göreve 
başladım. 1994 yılında küçük kızım Yıldız Elif, 
Antalya’da dünyaya geldi. 1996 yılında Milliyet 
Gazetesi Antalya Bölge Müdürlüğü görevimden 
ayrılarak bir süre Antalya Ekspres Gazetesi’nin 
Haber Koordinatörü olarak görev yaptım. 
Daha sonra 1996 yılının Ekim ayında Hürri-
yet Gazetesi Antalya Bürosu’nda muhabir 
olarak çalışmaya başladım. Bu görevimi 
2005 yılına kadar Doğan Haber Ajansı 
kadrosunda sürdürdüm. 2008 yılında 
Antalya’da yayın hayatına başlayan 
Yeni Yüzyıl Gazetesi’nin kuruluşunda 
yer aldım ve 2009 yılında görevi 
bıraktım. 2010 yılına kadar Antalya 
Ekspres Gazetesi Haber Müdürü ola-
rak çalışırken aynı yıl emekliye ayrıldım 
ancak bu gazetedeki görevimi 2012 yılının Ocak 
ayına kadar aktif olarak devam ettirdim. 2012 yılı 

Eylül ayında Sabah Gazetesi Akdeniz Eki’nin Edi-
tör-Yazı İşleri Müdürü olarak göreve başladım. 
2014 yılında Sabah Gazetesi’nin Antalya-Isparta 
ve Burdur’u kapsayan Antalya Bölge Haber Mü-
dürlüğü görevine getirildim ve halen bu görevimi 
sürdürüyorum. TRT Antalya Radyosu’nda 2010-
2012 yılları arasında haftada bir gün spor prog-
ramları yaptım. 2006 yılında Türkiye Spor Yazar-
ları Derneği (TSYD) Antalya İl Temsilcisi olarak 
atandıktan sonra 2012 yılında derneğin Antalya 
Şubesi’ni yaptığım girişimler sonunda kurup 
ilk şube açılmasını sağladım. Yapılan seçimle 
TSYD Antalya Şubesi’nin ilk Başkanı oldum. Bu 
görevimi 2015 yılına kadar sürdürdüm. Ancak 
TSYD Genel Merkezi’nde yapılan seçimden sonra 
görüş ayrılığına düşmem sonucu TSYD Antalya 
Şube Başkanlığı görevimden istifa ettim. Kültür 
Bakanlığı, Konya Gazeteciler Cemiyeti, Antalya 
Gazeteciler Cemiyeti, Hürriyet Gazetesi, Türkiye 
Foto Muhabirleri Derneği’nin açtığı çeşitli yarış-
malarda ödüller kazandım. Halen TSYD, TFMD 
ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nin üyesiyim.

 

‘AŞK VE ŞEVK MESLEĞI 
GAZETECILIK’

Konya’da başlayan 
gazetecilik serüvenine 
Antalya’da devam eden 

usta gazeteci Halil İbrahim 
Okumamış gazeteciliği 

‘Aşk ve şevk mesleği’ olarak 
tanımlıyor. Okumamış’ın 

Konya basını için 
söyledikleri ise oldukça 

dikkat çekici; “Konya basını 
her daim sektörün okulu 

olmuştur. Mesleğinin 
erbabı insanların verdiği 
eğitim ile Türkiye’nin en 
iyi gazetecileri Konya’dan 

çıkmıştır”

Eskibasın müdürü ibrahim ile konyalı bir grup gazeteciMevlana törenlerini takip ederken

SPOR GEÇMİŞİM

Konya Karma Orta Okulu ve Konya Gazi 
Lisesi’nde basketbol ve hentbol takımlarında 
oynadım. Orta Okul ikinci sınıfta iken Konya 
İdman Yurdu, Lise de iken Konyaspor yıldız, genç 
ve büyükler basketbol takımlarında yer aldım. 11 
yıl basketbol ve hentbol branşlarında sporculuk 
yaşamımı sürdürdüm. 2008-2010 yılları arasında 
Türkiye Tekvando Federasyonu Basın Kurulu’nda 
görev aldım.  Türkiye Triatlon Federasyonu’nda 
da iki dönemdir Tanıtım ve Halkla İlişkiler Kurulu 
Başkanı olarak görev yaptım. Halen Akdeniz Üni-
versitesi Spor Kulübü’nün Genel Sekreteri olarak 
görev yapıyorum.

GAZETECİLİK DİRENMEYE 
DEVAM EDECEK

Gazetecilik mesleği bana göre dünyanın 
en güzel işlerinden bir tanesi. Çünkü olaylar ile 
gelişmeleri ilk duyan, gören ve yaşayan bizler olu-
yoruz. Geçmişte en saygın meslekler arasında yer 
alır ve herkes gıpta ile bakardı. Ancak son yıllarda 
yaşanan gelişmeler ve dejenerasyon maalesef bu 
görüşü ortadan kaldırdı. Sektör geçmişte tama-
men habercilik üzerine hizmet verirken gelişen 
ekonomik koşullar nedeniyle sapmalar meydana 
geldi. Hep Simavi ailesi örnek gösterildi. Çünkü 
onlar sadece gazetecilik işi ile iştigal ettikleri için 
bu böyle bilindi. Fakat ekonomik koşullar, sektör-
deki patronların değişimi nedeniyle gazetecilik ve 
ticaret yan yana geldi. Haberciliğin dışına çıkıldığı 
için sektör güvenilirliğini ve saygınlığını yavaş 
yavaş yitirdi. Tiraj ve reyting kavgaları olumsuz 
yansıdı. Okuyucu sayısı azaldıkça satışlar da 
buna paralel olarak azaldı. Böyle olunca sadece 
Türkiye’de değil tüm dünyada gazete tirajlara 
kan kaybetti. Bu konuda Hollanda’da 5 yıl önce 
yapılan bir araştırmada yazılı medyanın ömrü 
15 yıl olarak ön görüldü. Ancak bu araştırma-
nın içinde bir belirli yaştaki bir jenerasyonun 
yaşamını devam ettirdikçe yazılı meydanın az da 
olsa piyasada olmaya devam edeceği görüşü yer 
alması bizim mesleğimiz adına sevindirici bir ön 
görü olarak yer almaktadır. Tabi bunun nedeni 
ise son dönemlerde medyanın dijitalleşmeye 
doğru yönelmesi, sosyal medyanın giderek mes-
lek üzerinde baskısını artırmasıdır. Yani her ne 
kadarda meslek öldü deseler de bir müddet dana 
direnmeye devam edecek gibi görünüyor.

GAZETECİLİK AŞKLA 
YAPILABİLECEK BİR MESLEK

Gazetecilik bana göre bir yaşam biçimi. 
Bunun nedeni meslekte çalışan herkese göre 
değişebilir. Ancak ben hayatımda başka bir işle 
uğraşmadığım için olmazsa olmazım gibi görü-
yorum. Belki bir saplantı ama maalesef ‘Herkes 

kendi bildiği işi yapmalı’ mantığı bende daha ağır 
bastığı için gazetecilikten başka bir iş konulunu 
düşünmedim ve halen de bu yüzden devam etti-
riyorum. Tabi bunu geçmişten günümüze kadar 
devam ettirmenin en büyük nedeni ise içimde 
halen amatör ruhu taşımamdır. İçinizde bu ruh 
yoksa zaten bu işi yapmanız mümkün değildir. 
Çünkü gazetecilik aşk ve şevkle yapılabilecek bir 
meslektir.

NİTELİK ARTIRILMALI

Yukarıdaki satırlarda da anlatmaya çalıştığım 
gibi gazetecilik mesleğinde patronajın ticaretle 
gazeteciliği bir arada yürütmek zorunda kalması 
mesleğe büyük bir darbe vurdu. Çünkü ticaret ve 
gazetecilik asla bir arada yapılmamalı. Bu böyle 
olunca güven ortamı kalmıyor. Gelişen teknoloji, 
masraflar da bunun üzerine eklenince sektör 
dijitale doğru yöneliyor. Bu işin yönetim tarafı. 
Diğer tarafı ise eskiden bizim mesleğe başladı-
ğımız yıllarda yerel gazeteler daha ağırlıkta idi. 
Ulusal gazeteler 1 milyon tirajlarda iken yerel 
gazeteler (1985 yılı Yeni Meram Gazetesi 10-15 
gazete basıyordu) bölgelerinin ve şehrin hâkimi 
idi. Ulusal gazete alan yanında mutlaka bir yerel 
gazete alırdı. Eskiden Hükümet Meydanı’ndaki 
Kırımızı Kütüphane vardı ve önünde gazete bayii 
Birol abi vardı. Ulusal gazete alanlar yanında “Bir 
de Konya gazetesi ver” derdi. Şimdi bunların 
hepsi nostalji oldu. Yerel gazeteler bir okul 
gibiydi. Türkiye’nin birçok yerinde ulusal gazete 
ve ajanslarda görev yapanların kökeni hep yerel 
medyadır. Tıpkı benim gibi. Ancak son dönem-
lerde İletişim Fakültelerinin sayıları arttı ama 
nitelik kaybına uğradı. Bu konuda Konya Selçuk 
Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni ayrı tutuyorum. 
Buradan mezun olan genç meslektaşlarımızın 
birçoğunun alt yapısı Konya’daki stajlarında 
atıldığı için sağlam geliyorlar. Fakat diğer yerler 
için aynı görüşte değilim. Bir diğer sorun ise 
yerel gazete sayısının çok artmasıdır. Hal böyle 
olunca sıkıntılar artmakta devletin sübvansiyonu 
da azalmakta. Bununla birlikte maddi sıkıntılar 
da giderek artmakta. Benim çalıştığım dönemde 
Konya’da bu sayı 4 civarında idi. Günümüzde sayı 
çok çok fazla. Bir diğer sıkıntı ise yerel gazeteler-
de resmi ilan alabilmek adına emeklilerin basın 
kartından faydalanmak için aktif çalışan yerine bu 
arkadaşlarımızın gazete kadrolarında yer almadır. 
Bu da haber üretiminde sadece ajanslara dayalı 
kalmaya yönlendiriyor ve okuyucuya özel haber 
verilmesinin önüne geçiyor. Bu her şehirde bu 
halde. Bir gazetedeki haberler 15 gazete çıkıyor 
ise 15’in de de aynı olmasına yol açıyor. Kalite ve 
güvenilirlik azalıyor, satışlar düşüyor, okuyucu 
yok denecek kadar azalıyor. Günümüzde yerel 
gazetelerin okul olmaya devam etmesi için de ya 
birleşilip sayı düşürülmeli ya da nitelik ve nicelik 
artırılmalıdır.

GAZETECİ 
FEDAKAR OLMALI

Bir gazeteci veya yazar 
olmak için önce fedakar olmak 

geriyor. Gazetecinin ne gündü-
zü ne de gecesi yoktur. 24 saat 
gazetecidir Uyurken bile aklına 

insanın haber gelir yazmak 
gelir. Bunun için illaki okuluna 

gitmek gerekmiyordu! Ama 
günümüzde artık fakülteli olmak 

neredeyse zorunlu hale geldi. 
Tabi edebiyata olan aşk olmazsa 
olmazlardan bir tanesi. Edebiya-

tı sevmeyen bizim mesleği ne-
redeyse başka amaçlarla yapar 

gibi geliyor bana. Bir bakıma 
‘Gazeteci olunmaz doğulur’ 

sözü bu noktada yerinde bir söz 
olacaktır.

İLK YAŞAYAN OLMAK TARİFSİZ

Kimsenin bilmediği bir 
konuyu kamuoyuyla paylaşmak, 
olaylar ile gelişmeleri ilk duyan, 

gören ve yaşayan biri olarak 
bunun verdiği hazzı anlat-

mak tarifi mümkün olmayan 
bir duygu. Ancak günümüzde 

sosyal medya denilen kontrolü 
mümkün olmayan mecra bunun 

önüne geçmeye başladı. İlk 
duyan ve gören maalesef gaze-
teci olmaktan çıkmaya başladı. 
Ajans haberlerine ve tv haber-
lerine bakacak olursanız sosyal 

medyadan alınıp yapılan haber-
ler ile dolu olması sanırım en 

güzel örnek olur. Tabi bir gaze-
teci özel bir haber kendisi üretir 

kimsenin bilmediği bir konuyu 
ortaya çıkarır ise kamuoyunu 

bilgilendiren biri olarak büyük 
zevk alırsınız. Buna en son ör-
neği verecek olursam Temmuz 

2020’de Antalya’nın Elmalı 
ilçesinin Belediye Başkanı’nın 

makam şoförü ile yaşadığı yasak 
aşkı yaptığım haberle gündeme 

Türkiye gündemine taşıyıp olaya 
farklı bir bakış açışı getirerek 

kamuoyunu bilgilendirmemdir. 
Yukarıdaki soruda ‘Amatör ruh 

olmalı’ demiştim ya. İşte bir 
bölge haber müdürü 

olarak haber yapmamı 
örnek verebilirim.

Ahmet Öksüz ile Ahmet Öksüz ile
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“Gazetecilik mesleği bana göre dünyanın 
en güzel işlerinden bir tanesi. Çünkü olaylar ile 
gelişmeleri ilk duyan, gören ve yaşayan bizler 
oluyoruz. Geçmişte en saygın meslekler arasında 
yer alır ve herkes gıpta ile bakardı. Ancak son 
yıllarda yaşanan gelişmeler ve dejenerasyon 
maalesef bu görüşü ortadan kaldırdı” diyor usta 
gazeteci İbrahim Okumamış. Konya’da başlayan 
ve Antalya’da devam eden gazetecilik serüvenin-
de geldiği nokta itibari ile mesleği tarihsel bir ba-
kış açısı ile tanımlayabilecek ve kültürel birikimini 
gençlere aktarabilecek en önemli isimlerden biri 
o. Geçmişte Türk basın tarihine geçecek birçok 
haberin de mimarı. Duayen gazeteci İbrahim 
Okumamış, aşk ve şevk mesleği olarak tanımladı-
ğı gazeteciliği anlattı.

HALİL İBRAHİM OKUMAMIŞ KİMDİR?

Herkes her ne kadar beni İbrahim Oku-
mamış olarak tanısa da asıl adım Halil İbrahim 
Okumamış’tır. Halil’i kullanmamamın tek nedeni 
babamın adının da Halil olması nedeniyle sürekli 
karıştırılmamdır. Bunu sadece resmi işlemler-
de tam isim olarak kullanırım ve birinci derece 
yakınlarımın dışında kimse beni ön adımla çağır-
maz. Bunu böyle hallettikten sonra özgeçmişimi 
şöyle bir bakacak olursak;

1964 yılında Konya’nın Karatay ilçesi 
Bağevliya Mahallesi’nde iki katlı kerpiç bir evde 

yaşayan Emniyet Müdürlüğü’nde gece bekçisi 
olarak çalışan Güvenç Köyü’nün ‘Oku Meh-
metler’ lakaplı aileden gelen Halil ve ev kadını 
Nezihe Şükran Okumamış’ın 3’ncü oğlu olarak 
dünyaya gelmişim. İlk okulu Konya Nakiboğ-
lu İlkokulu’nda, orta öğrenimimi ise Konya 
Karma Ortaokulu’nda, liseyi ise Gazi Lisesi’nde 
tamamladım. 1979 yılında o dönem Yeni Konya 
Gazetesi’nde gazete kırımcılığı yapan Mehmet ve 
Muammer ağabeylerimin yanına gidip gelirken 
gazeteciliğe ilk adımını amatörce attım. 1980 
yılında Yeni Meram Gazetesi’nde o dönemde 
çalışan rahmetli Mehmet Gazel’in yanında önce 
amatör maçlara gönderilerek ilk deneyimlerimi 
yaşadım. Bu görevlerde başarılı olanca Mehmet 
Gazel beni o yıllarda Hürriyet Haber Ajansı’nın 
haberlerini yapmakla görevlendirmişti. Daha 
sonra bu çalışmalarımı hem Hürriyet Haber 
Ajansı’nda hem de Yeni Meram Gazetesi’nde 
sürdürdüm. 1984 yılında askerliğini tamamladık-
tan sonra tekrar gazetecilik görevine Konya Yeni 
Meram Gazetesi’nde devam ettim. 1986 yılında 
Karayolları’ndan emekli dozer operatörü Derbent 
Mülayim Köyü’nden Ahmet Elmalı’nın 4 kızından 
ortancası ve eski Milli Hakem Salih Elmalı’nın 
yeğeni olan Meryem Elmalı ile evlendim. Mer-
yem ile evliliğimizin ilk yılında yani 1997 yılında 
ailemizin ilk kızı Hilal İlknur dünyaya geldi. 1992 
yılında Güneş Gazetesi Konya Bürosu’nda muha-
bir olarak çalışmaya başladım. Bu sırada Türkiye 
Foto Muhabirleri Derneği’nin üyesi oldum. 1993 
yılının başlarında tekrar Yeni Meram Gazetesi’ne 
döndüm. Ancak aynı yıl  Haziran ayında Milliyet 
Gazetesi Antalya Bölge Müdürü olarak göreve 
başladım. 1994 yılında küçük kızım Yıldız Elif, 
Antalya’da dünyaya geldi. 1996 yılında Milliyet 
Gazetesi Antalya Bölge Müdürlüğü görevimden 
ayrılarak bir süre Antalya Ekspres Gazetesi’nin 
Haber Koordinatörü olarak görev yaptım. 
Daha sonra 1996 yılının Ekim ayında Hürri-
yet Gazetesi Antalya Bürosu’nda muhabir 
olarak çalışmaya başladım. Bu görevimi 
2005 yılına kadar Doğan Haber Ajansı 
kadrosunda sürdürdüm. 2008 yılında 
Antalya’da yayın hayatına başlayan 
Yeni Yüzyıl Gazetesi’nin kuruluşunda 
yer aldım ve 2009 yılında görevi 
bıraktım. 2010 yılına kadar Antalya 
Ekspres Gazetesi Haber Müdürü ola-
rak çalışırken aynı yıl emekliye ayrıldım 
ancak bu gazetedeki görevimi 2012 yılının Ocak 
ayına kadar aktif olarak devam ettirdim. 2012 yılı 

Eylül ayında Sabah Gazetesi Akdeniz Eki’nin Edi-
tör-Yazı İşleri Müdürü olarak göreve başladım. 
2014 yılında Sabah Gazetesi’nin Antalya-Isparta 
ve Burdur’u kapsayan Antalya Bölge Haber Mü-
dürlüğü görevine getirildim ve halen bu görevimi 
sürdürüyorum. TRT Antalya Radyosu’nda 2010-
2012 yılları arasında haftada bir gün spor prog-
ramları yaptım. 2006 yılında Türkiye Spor Yazar-
ları Derneği (TSYD) Antalya İl Temsilcisi olarak 
atandıktan sonra 2012 yılında derneğin Antalya 
Şubesi’ni yaptığım girişimler sonunda kurup 
ilk şube açılmasını sağladım. Yapılan seçimle 
TSYD Antalya Şubesi’nin ilk Başkanı oldum. Bu 
görevimi 2015 yılına kadar sürdürdüm. Ancak 
TSYD Genel Merkezi’nde yapılan seçimden sonra 
görüş ayrılığına düşmem sonucu TSYD Antalya 
Şube Başkanlığı görevimden istifa ettim. Kültür 
Bakanlığı, Konya Gazeteciler Cemiyeti, Antalya 
Gazeteciler Cemiyeti, Hürriyet Gazetesi, Türkiye 
Foto Muhabirleri Derneği’nin açtığı çeşitli yarış-
malarda ödüller kazandım. Halen TSYD, TFMD 
ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nin üyesiyim.

 

‘AŞK VE ŞEVK MESLEĞI 
GAZETECILIK’

Konya’da başlayan 
gazetecilik serüvenine 
Antalya’da devam eden 

usta gazeteci Halil İbrahim 
Okumamış gazeteciliği 

‘Aşk ve şevk mesleği’ olarak 
tanımlıyor. Okumamış’ın 

Konya basını için 
söyledikleri ise oldukça 

dikkat çekici; “Konya basını 
her daim sektörün okulu 

olmuştur. Mesleğinin 
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çıkmıştır”

Eskibasın müdürü ibrahim ile konyalı bir grup gazeteciMevlana törenlerini takip ederken
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Konya Karma Orta Okulu ve Konya Gazi 
Lisesi’nde basketbol ve hentbol takımlarında 
oynadım. Orta Okul ikinci sınıfta iken Konya 
İdman Yurdu, Lise de iken Konyaspor yıldız, genç 
ve büyükler basketbol takımlarında yer aldım. 11 
yıl basketbol ve hentbol branşlarında sporculuk 
yaşamımı sürdürdüm. 2008-2010 yılları arasında 
Türkiye Tekvando Federasyonu Basın Kurulu’nda 
görev aldım.  Türkiye Triatlon Federasyonu’nda 
da iki dönemdir Tanıtım ve Halkla İlişkiler Kurulu 
Başkanı olarak görev yaptım. Halen Akdeniz Üni-
versitesi Spor Kulübü’nün Genel Sekreteri olarak 
görev yapıyorum.

GAZETECİLİK DİRENMEYE 
DEVAM EDECEK

Gazetecilik mesleği bana göre dünyanın 
en güzel işlerinden bir tanesi. Çünkü olaylar ile 
gelişmeleri ilk duyan, gören ve yaşayan bizler olu-
yoruz. Geçmişte en saygın meslekler arasında yer 
alır ve herkes gıpta ile bakardı. Ancak son yıllarda 
yaşanan gelişmeler ve dejenerasyon maalesef bu 
görüşü ortadan kaldırdı. Sektör geçmişte tama-
men habercilik üzerine hizmet verirken gelişen 
ekonomik koşullar nedeniyle sapmalar meydana 
geldi. Hep Simavi ailesi örnek gösterildi. Çünkü 
onlar sadece gazetecilik işi ile iştigal ettikleri için 
bu böyle bilindi. Fakat ekonomik koşullar, sektör-
deki patronların değişimi nedeniyle gazetecilik ve 
ticaret yan yana geldi. Haberciliğin dışına çıkıldığı 
için sektör güvenilirliğini ve saygınlığını yavaş 
yavaş yitirdi. Tiraj ve reyting kavgaları olumsuz 
yansıdı. Okuyucu sayısı azaldıkça satışlar da 
buna paralel olarak azaldı. Böyle olunca sadece 
Türkiye’de değil tüm dünyada gazete tirajlara 
kan kaybetti. Bu konuda Hollanda’da 5 yıl önce 
yapılan bir araştırmada yazılı medyanın ömrü 
15 yıl olarak ön görüldü. Ancak bu araştırma-
nın içinde bir belirli yaştaki bir jenerasyonun 
yaşamını devam ettirdikçe yazılı meydanın az da 
olsa piyasada olmaya devam edeceği görüşü yer 
alması bizim mesleğimiz adına sevindirici bir ön 
görü olarak yer almaktadır. Tabi bunun nedeni 
ise son dönemlerde medyanın dijitalleşmeye 
doğru yönelmesi, sosyal medyanın giderek mes-
lek üzerinde baskısını artırmasıdır. Yani her ne 
kadarda meslek öldü deseler de bir müddet dana 
direnmeye devam edecek gibi görünüyor.

GAZETECİLİK AŞKLA 
YAPILABİLECEK BİR MESLEK

Gazetecilik bana göre bir yaşam biçimi. 
Bunun nedeni meslekte çalışan herkese göre 
değişebilir. Ancak ben hayatımda başka bir işle 
uğraşmadığım için olmazsa olmazım gibi görü-
yorum. Belki bir saplantı ama maalesef ‘Herkes 

kendi bildiği işi yapmalı’ mantığı bende daha ağır 
bastığı için gazetecilikten başka bir iş konulunu 
düşünmedim ve halen de bu yüzden devam etti-
riyorum. Tabi bunu geçmişten günümüze kadar 
devam ettirmenin en büyük nedeni ise içimde 
halen amatör ruhu taşımamdır. İçinizde bu ruh 
yoksa zaten bu işi yapmanız mümkün değildir. 
Çünkü gazetecilik aşk ve şevkle yapılabilecek bir 
meslektir.

NİTELİK ARTIRILMALI

Yukarıdaki satırlarda da anlatmaya çalıştığım 
gibi gazetecilik mesleğinde patronajın ticaretle 
gazeteciliği bir arada yürütmek zorunda kalması 
mesleğe büyük bir darbe vurdu. Çünkü ticaret ve 
gazetecilik asla bir arada yapılmamalı. Bu böyle 
olunca güven ortamı kalmıyor. Gelişen teknoloji, 
masraflar da bunun üzerine eklenince sektör 
dijitale doğru yöneliyor. Bu işin yönetim tarafı. 
Diğer tarafı ise eskiden bizim mesleğe başladı-
ğımız yıllarda yerel gazeteler daha ağırlıkta idi. 
Ulusal gazeteler 1 milyon tirajlarda iken yerel 
gazeteler (1985 yılı Yeni Meram Gazetesi 10-15 
gazete basıyordu) bölgelerinin ve şehrin hâkimi 
idi. Ulusal gazete alan yanında mutlaka bir yerel 
gazete alırdı. Eskiden Hükümet Meydanı’ndaki 
Kırımızı Kütüphane vardı ve önünde gazete bayii 
Birol abi vardı. Ulusal gazete alanlar yanında “Bir 
de Konya gazetesi ver” derdi. Şimdi bunların 
hepsi nostalji oldu. Yerel gazeteler bir okul 
gibiydi. Türkiye’nin birçok yerinde ulusal gazete 
ve ajanslarda görev yapanların kökeni hep yerel 
medyadır. Tıpkı benim gibi. Ancak son dönem-
lerde İletişim Fakültelerinin sayıları arttı ama 
nitelik kaybına uğradı. Bu konuda Konya Selçuk 
Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni ayrı tutuyorum. 
Buradan mezun olan genç meslektaşlarımızın 
birçoğunun alt yapısı Konya’daki stajlarında 
atıldığı için sağlam geliyorlar. Fakat diğer yerler 
için aynı görüşte değilim. Bir diğer sorun ise 
yerel gazete sayısının çok artmasıdır. Hal böyle 
olunca sıkıntılar artmakta devletin sübvansiyonu 
da azalmakta. Bununla birlikte maddi sıkıntılar 
da giderek artmakta. Benim çalıştığım dönemde 
Konya’da bu sayı 4 civarında idi. Günümüzde sayı 
çok çok fazla. Bir diğer sıkıntı ise yerel gazeteler-
de resmi ilan alabilmek adına emeklilerin basın 
kartından faydalanmak için aktif çalışan yerine bu 
arkadaşlarımızın gazete kadrolarında yer almadır. 
Bu da haber üretiminde sadece ajanslara dayalı 
kalmaya yönlendiriyor ve okuyucuya özel haber 
verilmesinin önüne geçiyor. Bu her şehirde bu 
halde. Bir gazetedeki haberler 15 gazete çıkıyor 
ise 15’in de de aynı olmasına yol açıyor. Kalite ve 
güvenilirlik azalıyor, satışlar düşüyor, okuyucu 
yok denecek kadar azalıyor. Günümüzde yerel 
gazetelerin okul olmaya devam etmesi için de ya 
birleşilip sayı düşürülmeli ya da nitelik ve nicelik 
artırılmalıdır.

GAZETECİ 
FEDAKAR OLMALI

Bir gazeteci veya yazar 
olmak için önce fedakar olmak 

geriyor. Gazetecinin ne gündü-
zü ne de gecesi yoktur. 24 saat 
gazetecidir Uyurken bile aklına 

insanın haber gelir yazmak 
gelir. Bunun için illaki okuluna 

gitmek gerekmiyordu! Ama 
günümüzde artık fakülteli olmak 

neredeyse zorunlu hale geldi. 
Tabi edebiyata olan aşk olmazsa 
olmazlardan bir tanesi. Edebiya-

tı sevmeyen bizim mesleği ne-
redeyse başka amaçlarla yapar 

gibi geliyor bana. Bir bakıma 
‘Gazeteci olunmaz doğulur’ 

sözü bu noktada yerinde bir söz 
olacaktır.

İLK YAŞAYAN OLMAK TARİFSİZ

Kimsenin bilmediği bir 
konuyu kamuoyuyla paylaşmak, 
olaylar ile gelişmeleri ilk duyan, 

gören ve yaşayan biri olarak 
bunun verdiği hazzı anlat-

mak tarifi mümkün olmayan 
bir duygu. Ancak günümüzde 

sosyal medya denilen kontrolü 
mümkün olmayan mecra bunun 

önüne geçmeye başladı. İlk 
duyan ve gören maalesef gaze-
teci olmaktan çıkmaya başladı. 
Ajans haberlerine ve tv haber-
lerine bakacak olursanız sosyal 

medyadan alınıp yapılan haber-
ler ile dolu olması sanırım en 

güzel örnek olur. Tabi bir gaze-
teci özel bir haber kendisi üretir 

kimsenin bilmediği bir konuyu 
ortaya çıkarır ise kamuoyunu 

bilgilendiren biri olarak büyük 
zevk alırsınız. Buna en son ör-
neği verecek olursam Temmuz 

2020’de Antalya’nın Elmalı 
ilçesinin Belediye Başkanı’nın 

makam şoförü ile yaşadığı yasak 
aşkı yaptığım haberle gündeme 

Türkiye gündemine taşıyıp olaya 
farklı bir bakış açışı getirerek 

kamuoyunu bilgilendirmemdir. 
Yukarıdaki soruda ‘Amatör ruh 

olmalı’ demiştim ya. İşte bir 
bölge haber müdürü 

olarak haber yapmamı 
örnek verebilirim.

Ahmet Öksüz ile Ahmet Öksüz ile
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Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak hem yaşa-
dığınız şehre hem de ülkenize çok şeyler 
katar. Şehrinizdeki yöneticilere yön verir, ülke 
yöneticilerinin haberi olmayan konulardan 
haberdar etmiş olursunuz. Bu kimi zaman 
bir garibanın yardım talebi kimi zamanda 
yapılması gereken bir yol, yapılması gereken 
bir yatırım veya unutulmuş bir proje olabilir. 
Öyle bir haber yaparsınız ki hem yaşadığınız 
şehrin hem de o ülkenin kaderini değiştirebi-
lirsiniz. Bakın buna da Hürriyet Gazetesi’nde 
çalışırken yapıp yaşadığım bir haberle kısa bir 
örnek vereyim; dönemin Başbakanı Bülent 
Ecevit imzası ile tüm valiliklere tarihi yerlerin 
orijinal isimlerinin verilmesi için bir genelge 
gönderildi. Buna göre İstanbul’un adı ‘Bizans 
ve Konstantiniye’ Trabzon’un adı ‘Pontus’ 
olacaktı. Yüzlerce yerin adı tarihteki gibi eski 
isimleri ile anılacaktı. Bu haberi yaptığım 
zaman rahmetli Ecevit gönderilen genelgenin 
başka bir amaçla yapılan araştırma olduğunu 
açıklayıp özür dileyerek yürürlükten kaldır-
dığını açıklamıştı. İşte bu da benim yaptığım 
bir haberin ülkenin tarihini etkileyebilecek bir 
çalışmamdı.

SOSYAL MEDYADAKİ BİLGİ KİRLİLİĞİ 
BÜYÜK BİR SORUMLULUK YÜKLÜYOR

Bu konuya yukarıda satır aralarında 
değinmeye çalıştım. İnternet mecrası ve 
sosyal medya bizim mesleğin önüne geçmeye 
başladı. Gazetecilik hızla dijitalleşmeye doğru 
gitmekte. Sosyal medyada yazarken ortada bir 
yasa olmadığı için herkes klavye kahramanı 
olurken bizler yasalar çerçevesinde elimizden 
geldiğince yazmaya çalışıyoruz. Sosyal medya-
daki bilgi kirliliği bizlere büyük bir sorumluluk 
yüklüyor. Bizler ne kadar doğru  bilgi verirsek 
o kadar güvenirliliğimiz artacak ve bize olan 
ilgi devam edecektir diye düşünüyorum. Bu 
gelişme doğrultusunda özellikle gazete sahip-
lerinin dijitalleşmeye ağırlık vermeleri ve bu 
gelişmeyi göz ardı etmemeleri gerekiyor.

KONYA BASINI SEKTÖRÜN OKULU

Bir gazeteci ve yazarın toplumu doğ-
ru yönlendirmesi çok önemli. Mesleğinde 
olmazsa olmaz olmalı. Yalan bilgi nedeniyle 
sektörümüz ve mesleğimiz büyük yaralar 
aldı. Güvenilirlik kaybettirildi. Bu da bugünkü 
durumumuzu yaşamamıza yol açtı.  40 yıldır 
bu işi yapıyorum ve bir kez olsun yaptığım 
haberlerden dolayı ceza almadım. Bunun 
içinde bir gazeteci yazdığı konunun belgesini 
eline almadan ve doğru olduğuna inanmadan 
asla yazmamalı. Kamuoyuna sala yanlış bilgi 
vermemeli. Çünkü vatandaşın süzgecinden 
geçerken oraya takılabilirsiniz. Biz ne kadar 

doğru yazar ve bilgi verirsek sadece kamuo-
yum değil yöneticilerimizi de doğru yönlen-
dirmiş oluruz. Yine tekrar ediyorum. Konya 
basını her daim sektörün okulu olmuştur. 
Mesleğinin erbabı insanların verdiği eğitim 
ile Türkiye’nin en iyi gazetecileri Konya’dan 
çıkmıştır. Çünkü burada yetişen gazeteci-
ler mesleğini severek yapmış, ülkesine asla 
ihanet etmemiştir. Değerlerine sahip çıkan 
Konya menşeli gazeteciler sektöre örnek ola-
cak çalışmalara imza atmıştır.

HATIRALAR…

Gazetecilik mesleğine ilk başladığım yer 
olan Konya benim için burnumda her daim 
tüten bir şehir olmakla birlikte anılarımın 
en önemlilerin geçtiği yerdir. Benden büyük 
meslekteki ustalarımızın zaman zaman kitap-
larına bile konu olan bir haber çalışmasının 
örneğini vermek istiyorum anılarımı: “12 Ey-
lül 1980 darbesinden sonra rahmetli Mehmet 
Gazel ile Yeni Meram Gazetesi’nin Mevlana 
Caddesi’nde Saadet Oteli’nin altındaki matbaa 
binasındayız. Ben ve bizime birlikte o dönem 
mesleğe yeni adımını atan rahmetli Ali Akgül 
Mehmet Gazel’in ‘Canavarları’ olarak görev 
yapıyoruz.   Canavar diyorum çünkü Gazel 
abi bize hiçbir zaman ismimizle hitap etmez 
‘Canavar’ diye çağırırdı. Darbe sonrası Ilgın’ın 
Geçit Köyü’nde yaşayan Rıdvan Karaköse, Ca-
vit Karaköse ile Süleyman Karaköse husumetli 
oldukları bir aileye pusu kurup ailenin fertle-
rini tarla dönüşü öldürüyor. O esnada ailenin 
bindiği at arabasının atı da kurşunların hedefi 
oluyor ve o da ölüyor. Yargılamalar yapıldık-
tan sonra 3 kardeş, hem husumetlilerini hem 
de atı öldürdüğü için idam cezasına çarptırılı-
yor. Üç kardeş Akşehir Cezaevi’nde hükümlü 
olarak bulunuyorlar. Akşehir Cezaevi’nde yine 
idam mahkumu olan Konyalı Dudu Gül isimli 
bir genç kız da var o dönem. Üçü de idam 
cezasına çarptırılmış ve infazlarını bekliyor-
lar. Karaköse kardeşlere 2 kişiyi ‘taammüden 
adam öldürme’ ve ‘kan gütme saikiyle adam 
öldürme’ suçundan ayrı ayrı idam cezası 
verilmişti. Dönemin Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren 1981 yılında cezalar onandı. Rıdvan, 
Süleyman ve Cavit Karaköse isimli üç kardeş, 
5 Şubat 1983 tarihinde, Akşehir Cezaevi’nde 
idam edildi. Ancak bu idam cezası onanmadan 
önce kardeşlerden biri oğluna bir dolmakalem 
bırakıyor ve ‘Biz cahillik ettik sen etme. Oku 
ve adam ol’ diye vasiyette bulunuyor. Ben ve 
Ali Akgül kış günü rahmetli Gazel abi tarafın-
dan Geçit köyüne haber yapmak için gönde-
rildik. Köye gittik ve her iki tarafın aileleri ile 
görüştük. Haberi yaparken o kalem bırakılan 
çocuğu bulduk. Babası kalem bıraktığı için 
mutlaka bir kalem bulmamız gerekiyordu. 
Ali Akgül’e “Sende kalem var mı dedim” oda 
bana “Var ortağım” deyip ceketinin cebinde 
çok pahalı olan altın uçlu bir dolama kalemi 
çıkartıp verdi.  Ali o dönem İmam Hatip Lise-

si’nden yeni ayrılmıştı. Okuldaki kalemi imiş. 
Ben idam edilecek adamın çocuğuna kalemi 
verip, “Bu kalemi senin baban gönderdi” de-
yip eline tutuşurdum. Fotoğrafı çektim ve geri 
isteyemedim. Ali Akgül her defasında bana 
‘Ortağım benim kalemimi yedin, bana borç-
lusun derdi’ Tabi ben bu borcu ödeyemedim 
gitti. Neyse biz haberi yaptık ancak dönecek 
paramız kalmadı cebimizde. Köyden Ilgın’a 
kadar kendimizi bir traktörle köylülere bırak-
tırdık. Akşam oldu ve biz parasızlıktan ortada 
kaldık. Bir lokantaya giderek ‘Ödemeli basın’ 
diyerek PTT’ye telefon yazdırıp bekledik. 
Durumu Gazel abiye anlattım. O da benden 
‘Hemen vakit kaybetmeden kaplıcaya gidin 
ve beni bekleyin’ dedi. Ben Ali ile birlikte kap-
lıcaya gittik. İçeri girdik ve durumu oradaki 
işletmeciye anlatıp ‘Bizi gelip alacaklar’ dedik. 
Adamlar sağ olsun kabul ettiler. Biz sıcak 
havuza girdik ve beklemeye başladık Gazel 
abi gelip bizi alsın diye. Baya geç bir saat oldu. 
Adamlar müşteri olmadığı için kapatacaklar 
ama bizi bekliyorlar. Gece geç bir saatte Gazel 
abi rahmetli DSİ’den emekli şoför ve ticareti 
bir taksisi olan Reşat Örnek (rahmetli gazeteci 
Cevat Örnek’in babası) ile gelerek bizi buldu. 
Kaplıca parası ödendi ve kış günü sisli bir 
havada sabaha karşı Konya’ya gelebildik. 
Tabi yaptığımız haber Hürriyet Gazetesi’nde 
Mehmet Gazel imzası ile arka kapakta yarım 
sayfaya yakın yayınlandı.  Hem de Ali’nin 
karambole giden kalemin fotoğrafı ile. Ama 
büyük bir zevk almıştık hepimiz bu haberden 
dolayı. Sonra o üç kardeş idam edildikten 
sonra tekrar o köye gittim. Bizimle dönem 
dönem konuşan ve 2 oğlunu kaybeden anne 
de idamların infazını öğrence aynı gün vefat 
etmiş. İlk gittiğimizde ‘Onlar idam edilmeden 
ben ölmeyeceğim’ demişti. Allah hepsinin 
taksiratını afetsin. Böyle bir anı hep belleğim-
de durur ve konuşmacı olarak gittiğim her yer 
de bunu bir anı olarak anlatırım.”

Antalya’da da çok anılarım var. Örneğin 
bir habere gittiğimde vurulmuştum. Onla-
rı da başka bir gün inşallah anlatma fırsatı 
bulurum.

MESLEĞİN SORUMLULUĞU GENÇLERDE

Sektöre yeni girecek arkadaşlarıma en 
büyük tavsiyem önce kendinize güvenin ve 
dürüst olun. Yılmayın. Bu meslek yılgınlığı 
kaldırmaz. Çok okusunlar. Haberleri araştırıp 
yazarken mutlaka bir belgeye dayandırsınlar. 
Belgesiz bir haber meyvesiz bir ağaca benzer. 
Parayı düşünüp sakın bu mesleğe başlama-
sınlar. Çünkü bizim meslekte para kazanıl-
maz. Ama son dönemlerde para kazanmak 
isteyenler mesleğin saygınlığını yitirmelerine 
yol açmıştır.  Herkes bu noktada bu işe omuz 
verirse eski günler özlenmez yaşanır diye 
düşünüyorum. Çünkü bu mesleğin geleceği-
nin tüm sorumluluğu genç meslektaşlarımızın 
omuzunda olacaktır.

İbrahim Sur ve Yeni Meram yazı işleri ekibiVali Utku Acun ile Yeni Meram Gazetesi’ndeDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile

Konya’nın genç gaze-
tecilerinden Sabah 
Gazetesi Konya Tem-

silcisi Tolga Yanık, Gazetecilik 
mesleğine başlayışını, Gazeteci-
lik mesleğinin geleceğini, genç 
gazetecilere tavsiyelerini anlattı. 
Kendi tercihiyle bu meslekte yer 
alan Yanık, gazeteciliğin heyecan 
verici bir meslek olduğuna vurgu 
yapıyor. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

1988 Zonguldak doğumlu-
yum. Üniversiteye kadar Zon-
guldak’ta yaşadım. 2007 yılında 
Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Radyo-Sinema-Tele-
vizyon Bölümünü kazanmam 
üzerine Konya’ya geldim. Evli ve ikiz çocuk 
babasıyım.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Gazeteciliğe 2009 yılında Üniversite 

Televizyonu Haber Servisinde başladım. 
Burada yaklaşık 1,5 yıl kadar haber ka-
meramanlığı ve muhabirliği yaptım. Daha 
sonra 2010 yılında Doğan Haber Ajansı’n-
dan (Şimdiki Demirören) teklif gelmesi 
üzerine ajans hayatım başladı. Burada 6,5 
yıl kadar gece polis-adliye muhabirliği 
yaptım. 10 yıl ajansta çalıştıktan sonra 2,5 
ay önce de Sabah Gazetesi Konya Büro Şefi 
olarak yeni görevime başladım.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Kendi adıma bu sektöre isteyerek ve 
başarılı olabileceğimi düşünerek girdim. 
Her ne kadar basın sektörünün ‘bittiği’ yö-
nünde düşüncelerde olsa ben bu sektörün 
ayakta duracağına inanlardanım. Gönül 
ister ki meslektaşlarımız, büyüklerimiz 
ekonomik anlamda da istediklerini alabil-
sinler. Ancak maalesef sektör hem yazılı 
hem de görsel anlamda bu konuda kötü 

durumda. İnşallah sektör adına çok daha 
güzel günler göreceğiz.

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

Tabi bu mesleğin en güzel tarafları özel 
haber yapmak. Bilinmeyeni ya da henüz 
kimsenin duymadığı bilgileri kamuoyu ile 
paylaşmak heyecan verici. Sizin yazdığı-
nız cümleleri herkesin okuması ve başka 
kurumlarında sizin haberinizi kaynak gös-
termesi bir gazeteci açısından başarı kabul 
edilir. Gazetecilik heyecan mesleğidir. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte tabi 
ki sosyal medya da değişti ve güçlendi. 
Aslında ‘sosyal medya gazeteciliği’ ortaya 
çıktı. Yakın zamana kadar günlük çıkan 
bazı ulusal gazetelerin gazete dağıtımını 
bırakarak sadece internet sitesi üzerinden 
hizmet vermesi bunun göstergelerinden 
bir tanesidir. Tabi eskiden gazetelerin köşe 
yazarları vardı ve onları her gün sabah 
gazete alıp okumak için can atardık. Ancak 

şimdi bilinen köşe yazarlarının 
dışında kendi hesabını yada blo-
ğunu açan herkes her şey ile ilgili 
yazma ihtiyacı hissediyor. Tabi ki 
sosyal medya insanlara bir özgür-
lük sağlıyor ancak ben insanların 
kendi alanlarında kendi bildik-
leri yada araştırdıkları konuları 
yazmalarını yada bilmiyorlarsa işi 
ehline bırakmaları taraftarıyım. 
Eskiden, ‘ağzı olan konuşuyor’ 
diye bir laf vardı. Şimdi ise sosyal 
medyası olan herkes yazıyor. İn-
ternet ve sosyal medya özgürlü-
ğünü ölçülü kullanmak gerekti-
ğini düşünüyorum. Gazeteciler 
olarak artık sosyal medyayı takip 
etme gibi bir zorunluluğumuz 
var. Kendimizi öyle bir zorunlu-
lukta hissediyoruz. Bir-iki saat 

bakmasak sanki bir yanımız eksik hissedi-
yoruz.  Her ne kadar bende sosyal medyayı 
bir haber kaynağı olarak görsem de bu işin 
araştırılarak ve emek harcanarak yapılma-
sını temenni ediyorum.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Genç arkadaşlar özellikle iletişim fakül-
telerine girerken o işi cazibesine kapılıyor. 
Evet bir cazibesi, kendi değimleriyle bir 
‘fors’u var. Ancak kendinizi geliştirmedi-
ğiniz taktirde, elinizi taşın altına koymadı-
ğınız taktirde sektörde bir şeyler yapmanız 
veya ilerlemeniz bana göre mümkün değil. 
Önce çile çekecekler ki daha sonra bunun 
sefasını sürebilsinler. İletişim Fakültesi’n-
de okumak kolaydır ancak ondan sonrası 
zordur. Eğer okul hayatlarında üniver-
site televizyonu gibi bir nimetten yarar-
lanmadılarsa Konya’da yazılı ve görsel 
basında kendilerini pişirmedilerse ileriyi 
göremezler. O nedenle genç arkadaşlarım-
dan ricam, üniversiteli olmanın keyfinin 
çıkarsınlar ama bunu yaparken de kendile-
rini geliştirmeyi ihmal etmesinler. Çalışan 
insan kesinlikle başarır.

HEYECANLI BIR MESLEK

Sabah Gazetesi Konya Temsilcisi Tolga Yanık, “Gazetecilik bilinmeyeni 
ya da henüz kimsenin duymadığı bilgileri kamuoyu ile paylaşmak heyecan verici. Gazetecilik 

heyecan mesleği” ifadelerini kullandı 
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Yazmak veya kamuoyuna bir konu 
hakkında bilgi aktarımı yapmak hem yaşa-
dığınız şehre hem de ülkenize çok şeyler 
katar. Şehrinizdeki yöneticilere yön verir, ülke 
yöneticilerinin haberi olmayan konulardan 
haberdar etmiş olursunuz. Bu kimi zaman 
bir garibanın yardım talebi kimi zamanda 
yapılması gereken bir yol, yapılması gereken 
bir yatırım veya unutulmuş bir proje olabilir. 
Öyle bir haber yaparsınız ki hem yaşadığınız 
şehrin hem de o ülkenin kaderini değiştirebi-
lirsiniz. Bakın buna da Hürriyet Gazetesi’nde 
çalışırken yapıp yaşadığım bir haberle kısa bir 
örnek vereyim; dönemin Başbakanı Bülent 
Ecevit imzası ile tüm valiliklere tarihi yerlerin 
orijinal isimlerinin verilmesi için bir genelge 
gönderildi. Buna göre İstanbul’un adı ‘Bizans 
ve Konstantiniye’ Trabzon’un adı ‘Pontus’ 
olacaktı. Yüzlerce yerin adı tarihteki gibi eski 
isimleri ile anılacaktı. Bu haberi yaptığım 
zaman rahmetli Ecevit gönderilen genelgenin 
başka bir amaçla yapılan araştırma olduğunu 
açıklayıp özür dileyerek yürürlükten kaldır-
dığını açıklamıştı. İşte bu da benim yaptığım 
bir haberin ülkenin tarihini etkileyebilecek bir 
çalışmamdı.

SOSYAL MEDYADAKİ BİLGİ KİRLİLİĞİ 
BÜYÜK BİR SORUMLULUK YÜKLÜYOR

Bu konuya yukarıda satır aralarında 
değinmeye çalıştım. İnternet mecrası ve 
sosyal medya bizim mesleğin önüne geçmeye 
başladı. Gazetecilik hızla dijitalleşmeye doğru 
gitmekte. Sosyal medyada yazarken ortada bir 
yasa olmadığı için herkes klavye kahramanı 
olurken bizler yasalar çerçevesinde elimizden 
geldiğince yazmaya çalışıyoruz. Sosyal medya-
daki bilgi kirliliği bizlere büyük bir sorumluluk 
yüklüyor. Bizler ne kadar doğru  bilgi verirsek 
o kadar güvenirliliğimiz artacak ve bize olan 
ilgi devam edecektir diye düşünüyorum. Bu 
gelişme doğrultusunda özellikle gazete sahip-
lerinin dijitalleşmeye ağırlık vermeleri ve bu 
gelişmeyi göz ardı etmemeleri gerekiyor.

KONYA BASINI SEKTÖRÜN OKULU

Bir gazeteci ve yazarın toplumu doğ-
ru yönlendirmesi çok önemli. Mesleğinde 
olmazsa olmaz olmalı. Yalan bilgi nedeniyle 
sektörümüz ve mesleğimiz büyük yaralar 
aldı. Güvenilirlik kaybettirildi. Bu da bugünkü 
durumumuzu yaşamamıza yol açtı.  40 yıldır 
bu işi yapıyorum ve bir kez olsun yaptığım 
haberlerden dolayı ceza almadım. Bunun 
içinde bir gazeteci yazdığı konunun belgesini 
eline almadan ve doğru olduğuna inanmadan 
asla yazmamalı. Kamuoyuna sala yanlış bilgi 
vermemeli. Çünkü vatandaşın süzgecinden 
geçerken oraya takılabilirsiniz. Biz ne kadar 

doğru yazar ve bilgi verirsek sadece kamuo-
yum değil yöneticilerimizi de doğru yönlen-
dirmiş oluruz. Yine tekrar ediyorum. Konya 
basını her daim sektörün okulu olmuştur. 
Mesleğinin erbabı insanların verdiği eğitim 
ile Türkiye’nin en iyi gazetecileri Konya’dan 
çıkmıştır. Çünkü burada yetişen gazeteci-
ler mesleğini severek yapmış, ülkesine asla 
ihanet etmemiştir. Değerlerine sahip çıkan 
Konya menşeli gazeteciler sektöre örnek ola-
cak çalışmalara imza atmıştır.

HATIRALAR…

Gazetecilik mesleğine ilk başladığım yer 
olan Konya benim için burnumda her daim 
tüten bir şehir olmakla birlikte anılarımın 
en önemlilerin geçtiği yerdir. Benden büyük 
meslekteki ustalarımızın zaman zaman kitap-
larına bile konu olan bir haber çalışmasının 
örneğini vermek istiyorum anılarımı: “12 Ey-
lül 1980 darbesinden sonra rahmetli Mehmet 
Gazel ile Yeni Meram Gazetesi’nin Mevlana 
Caddesi’nde Saadet Oteli’nin altındaki matbaa 
binasındayız. Ben ve bizime birlikte o dönem 
mesleğe yeni adımını atan rahmetli Ali Akgül 
Mehmet Gazel’in ‘Canavarları’ olarak görev 
yapıyoruz.   Canavar diyorum çünkü Gazel 
abi bize hiçbir zaman ismimizle hitap etmez 
‘Canavar’ diye çağırırdı. Darbe sonrası Ilgın’ın 
Geçit Köyü’nde yaşayan Rıdvan Karaköse, Ca-
vit Karaköse ile Süleyman Karaköse husumetli 
oldukları bir aileye pusu kurup ailenin fertle-
rini tarla dönüşü öldürüyor. O esnada ailenin 
bindiği at arabasının atı da kurşunların hedefi 
oluyor ve o da ölüyor. Yargılamalar yapıldık-
tan sonra 3 kardeş, hem husumetlilerini hem 
de atı öldürdüğü için idam cezasına çarptırılı-
yor. Üç kardeş Akşehir Cezaevi’nde hükümlü 
olarak bulunuyorlar. Akşehir Cezaevi’nde yine 
idam mahkumu olan Konyalı Dudu Gül isimli 
bir genç kız da var o dönem. Üçü de idam 
cezasına çarptırılmış ve infazlarını bekliyor-
lar. Karaköse kardeşlere 2 kişiyi ‘taammüden 
adam öldürme’ ve ‘kan gütme saikiyle adam 
öldürme’ suçundan ayrı ayrı idam cezası 
verilmişti. Dönemin Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren 1981 yılında cezalar onandı. Rıdvan, 
Süleyman ve Cavit Karaköse isimli üç kardeş, 
5 Şubat 1983 tarihinde, Akşehir Cezaevi’nde 
idam edildi. Ancak bu idam cezası onanmadan 
önce kardeşlerden biri oğluna bir dolmakalem 
bırakıyor ve ‘Biz cahillik ettik sen etme. Oku 
ve adam ol’ diye vasiyette bulunuyor. Ben ve 
Ali Akgül kış günü rahmetli Gazel abi tarafın-
dan Geçit köyüne haber yapmak için gönde-
rildik. Köye gittik ve her iki tarafın aileleri ile 
görüştük. Haberi yaparken o kalem bırakılan 
çocuğu bulduk. Babası kalem bıraktığı için 
mutlaka bir kalem bulmamız gerekiyordu. 
Ali Akgül’e “Sende kalem var mı dedim” oda 
bana “Var ortağım” deyip ceketinin cebinde 
çok pahalı olan altın uçlu bir dolama kalemi 
çıkartıp verdi.  Ali o dönem İmam Hatip Lise-

si’nden yeni ayrılmıştı. Okuldaki kalemi imiş. 
Ben idam edilecek adamın çocuğuna kalemi 
verip, “Bu kalemi senin baban gönderdi” de-
yip eline tutuşurdum. Fotoğrafı çektim ve geri 
isteyemedim. Ali Akgül her defasında bana 
‘Ortağım benim kalemimi yedin, bana borç-
lusun derdi’ Tabi ben bu borcu ödeyemedim 
gitti. Neyse biz haberi yaptık ancak dönecek 
paramız kalmadı cebimizde. Köyden Ilgın’a 
kadar kendimizi bir traktörle köylülere bırak-
tırdık. Akşam oldu ve biz parasızlıktan ortada 
kaldık. Bir lokantaya giderek ‘Ödemeli basın’ 
diyerek PTT’ye telefon yazdırıp bekledik. 
Durumu Gazel abiye anlattım. O da benden 
‘Hemen vakit kaybetmeden kaplıcaya gidin 
ve beni bekleyin’ dedi. Ben Ali ile birlikte kap-
lıcaya gittik. İçeri girdik ve durumu oradaki 
işletmeciye anlatıp ‘Bizi gelip alacaklar’ dedik. 
Adamlar sağ olsun kabul ettiler. Biz sıcak 
havuza girdik ve beklemeye başladık Gazel 
abi gelip bizi alsın diye. Baya geç bir saat oldu. 
Adamlar müşteri olmadığı için kapatacaklar 
ama bizi bekliyorlar. Gece geç bir saatte Gazel 
abi rahmetli DSİ’den emekli şoför ve ticareti 
bir taksisi olan Reşat Örnek (rahmetli gazeteci 
Cevat Örnek’in babası) ile gelerek bizi buldu. 
Kaplıca parası ödendi ve kış günü sisli bir 
havada sabaha karşı Konya’ya gelebildik. 
Tabi yaptığımız haber Hürriyet Gazetesi’nde 
Mehmet Gazel imzası ile arka kapakta yarım 
sayfaya yakın yayınlandı.  Hem de Ali’nin 
karambole giden kalemin fotoğrafı ile. Ama 
büyük bir zevk almıştık hepimiz bu haberden 
dolayı. Sonra o üç kardeş idam edildikten 
sonra tekrar o köye gittim. Bizimle dönem 
dönem konuşan ve 2 oğlunu kaybeden anne 
de idamların infazını öğrence aynı gün vefat 
etmiş. İlk gittiğimizde ‘Onlar idam edilmeden 
ben ölmeyeceğim’ demişti. Allah hepsinin 
taksiratını afetsin. Böyle bir anı hep belleğim-
de durur ve konuşmacı olarak gittiğim her yer 
de bunu bir anı olarak anlatırım.”

Antalya’da da çok anılarım var. Örneğin 
bir habere gittiğimde vurulmuştum. Onla-
rı da başka bir gün inşallah anlatma fırsatı 
bulurum.

MESLEĞİN SORUMLULUĞU GENÇLERDE

Sektöre yeni girecek arkadaşlarıma en 
büyük tavsiyem önce kendinize güvenin ve 
dürüst olun. Yılmayın. Bu meslek yılgınlığı 
kaldırmaz. Çok okusunlar. Haberleri araştırıp 
yazarken mutlaka bir belgeye dayandırsınlar. 
Belgesiz bir haber meyvesiz bir ağaca benzer. 
Parayı düşünüp sakın bu mesleğe başlama-
sınlar. Çünkü bizim meslekte para kazanıl-
maz. Ama son dönemlerde para kazanmak 
isteyenler mesleğin saygınlığını yitirmelerine 
yol açmıştır.  Herkes bu noktada bu işe omuz 
verirse eski günler özlenmez yaşanır diye 
düşünüyorum. Çünkü bu mesleğin geleceği-
nin tüm sorumluluğu genç meslektaşlarımızın 
omuzunda olacaktır.

İbrahim Sur ve Yeni Meram yazı işleri ekibiVali Utku Acun ile Yeni Meram Gazetesi’ndeDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile

Konya’nın genç gaze-
tecilerinden Sabah 
Gazetesi Konya Tem-

silcisi Tolga Yanık, Gazetecilik 
mesleğine başlayışını, Gazeteci-
lik mesleğinin geleceğini, genç 
gazetecilere tavsiyelerini anlattı. 
Kendi tercihiyle bu meslekte yer 
alan Yanık, gazeteciliğin heyecan 
verici bir meslek olduğuna vurgu 
yapıyor. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

1988 Zonguldak doğumlu-
yum. Üniversiteye kadar Zon-
guldak’ta yaşadım. 2007 yılında 
Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Radyo-Sinema-Tele-
vizyon Bölümünü kazanmam 
üzerine Konya’ya geldim. Evli ve ikiz çocuk 
babasıyım.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Gazeteciliğe 2009 yılında Üniversite 

Televizyonu Haber Servisinde başladım. 
Burada yaklaşık 1,5 yıl kadar haber ka-
meramanlığı ve muhabirliği yaptım. Daha 
sonra 2010 yılında Doğan Haber Ajansı’n-
dan (Şimdiki Demirören) teklif gelmesi 
üzerine ajans hayatım başladı. Burada 6,5 
yıl kadar gece polis-adliye muhabirliği 
yaptım. 10 yıl ajansta çalıştıktan sonra 2,5 
ay önce de Sabah Gazetesi Konya Büro Şefi 
olarak yeni görevime başladım.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Kendi adıma bu sektöre isteyerek ve 
başarılı olabileceğimi düşünerek girdim. 
Her ne kadar basın sektörünün ‘bittiği’ yö-
nünde düşüncelerde olsa ben bu sektörün 
ayakta duracağına inanlardanım. Gönül 
ister ki meslektaşlarımız, büyüklerimiz 
ekonomik anlamda da istediklerini alabil-
sinler. Ancak maalesef sektör hem yazılı 
hem de görsel anlamda bu konuda kötü 

durumda. İnşallah sektör adına çok daha 
güzel günler göreceğiz.

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

Tabi bu mesleğin en güzel tarafları özel 
haber yapmak. Bilinmeyeni ya da henüz 
kimsenin duymadığı bilgileri kamuoyu ile 
paylaşmak heyecan verici. Sizin yazdığı-
nız cümleleri herkesin okuması ve başka 
kurumlarında sizin haberinizi kaynak gös-
termesi bir gazeteci açısından başarı kabul 
edilir. Gazetecilik heyecan mesleğidir. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte tabi 
ki sosyal medya da değişti ve güçlendi. 
Aslında ‘sosyal medya gazeteciliği’ ortaya 
çıktı. Yakın zamana kadar günlük çıkan 
bazı ulusal gazetelerin gazete dağıtımını 
bırakarak sadece internet sitesi üzerinden 
hizmet vermesi bunun göstergelerinden 
bir tanesidir. Tabi eskiden gazetelerin köşe 
yazarları vardı ve onları her gün sabah 
gazete alıp okumak için can atardık. Ancak 

şimdi bilinen köşe yazarlarının 
dışında kendi hesabını yada blo-
ğunu açan herkes her şey ile ilgili 
yazma ihtiyacı hissediyor. Tabi ki 
sosyal medya insanlara bir özgür-
lük sağlıyor ancak ben insanların 
kendi alanlarında kendi bildik-
leri yada araştırdıkları konuları 
yazmalarını yada bilmiyorlarsa işi 
ehline bırakmaları taraftarıyım. 
Eskiden, ‘ağzı olan konuşuyor’ 
diye bir laf vardı. Şimdi ise sosyal 
medyası olan herkes yazıyor. İn-
ternet ve sosyal medya özgürlü-
ğünü ölçülü kullanmak gerekti-
ğini düşünüyorum. Gazeteciler 
olarak artık sosyal medyayı takip 
etme gibi bir zorunluluğumuz 
var. Kendimizi öyle bir zorunlu-
lukta hissediyoruz. Bir-iki saat 

bakmasak sanki bir yanımız eksik hissedi-
yoruz.  Her ne kadar bende sosyal medyayı 
bir haber kaynağı olarak görsem de bu işin 
araştırılarak ve emek harcanarak yapılma-
sını temenni ediyorum.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Genç arkadaşlar özellikle iletişim fakül-
telerine girerken o işi cazibesine kapılıyor. 
Evet bir cazibesi, kendi değimleriyle bir 
‘fors’u var. Ancak kendinizi geliştirmedi-
ğiniz taktirde, elinizi taşın altına koymadı-
ğınız taktirde sektörde bir şeyler yapmanız 
veya ilerlemeniz bana göre mümkün değil. 
Önce çile çekecekler ki daha sonra bunun 
sefasını sürebilsinler. İletişim Fakültesi’n-
de okumak kolaydır ancak ondan sonrası 
zordur. Eğer okul hayatlarında üniver-
site televizyonu gibi bir nimetten yarar-
lanmadılarsa Konya’da yazılı ve görsel 
basında kendilerini pişirmedilerse ileriyi 
göremezler. O nedenle genç arkadaşlarım-
dan ricam, üniversiteli olmanın keyfinin 
çıkarsınlar ama bunu yaparken de kendile-
rini geliştirmeyi ihmal etmesinler. Çalışan 
insan kesinlikle başarır.

HEYECANLI BIR MESLEK

Sabah Gazetesi Konya Temsilcisi Tolga Yanık, “Gazetecilik bilinmeyeni 
ya da henüz kimsenin duymadığı bilgileri kamuoyu ile paylaşmak heyecan verici. Gazetecilik 

heyecan mesleği” ifadelerini kullandı 
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1963 doğumlu olan ve abisi-
nin 1981 yılında askere gitmesi 
ile birlikte gazetecilik mesleğine 
başlayan Gazeteci Faruk Tolgay, 
meslekte önemli çalışmalar 
yaptı. Genç gazeteci adayla-
rına istekli ve arzulu olmaları 
gerektiğini tavsiye eden Tolgay 
ayrıca gazeteciliğin basamak 
olarak kullanılmaması gerektiği-
ni söyledi. 

Kısaca kendinizden 
bahseder misiniz? 

15 Mayıs 1963 yılında Kon-
ya’da merkezde dünyaya geldim. 
İlk ve ortaokuldan sonra Ticaret 
Meslek lisesinden mezun oldum. 
Şimdiki gibi imkanlar olmadığı 
ve terörün zirve yapması sonucu 
üniversite şansımız olmadı. 
Evli ve üç kız babası, dört torun 
sahibiyim.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Liseyi tamamlayıncaya kadar yaz tatille-
rinde çeşitli yerlerde çalıştım. 1981 yılında 
Yeni Konya Gazetesinde çalışan abimin 
askere gitmesi sonucu basın mesleğine 
merhaba dedim. Yaklaşık bir yıl kadar dü-
zeltmen olarak çalıştıktan sonra muhabirli-
ğe adım attım.1988 yılında Anadolu Ajansı 
Bölge Müdürlüğünün açılması sonucu 
Rahmetli Rıdvan Bülbül’ün tavsiyesi üze-
rine burada göreve başladım. 2001 yılında 
da son iki yılı Bölge Müdürü olarak görev 
yaptıktan sonra emekliliğimi istedim.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Takip ettiğime göre basın sektörü ağırlığını 
yitirmiş durumda. Bizim son dönemlerimizde 
başlayan yıpranma daha sonra hız kazandı. 
Son günlerimizde gazete ilanlarıyla ‘’Gazeteci 
olmak İster misiniz’’ başlığıyla elemen aran-
maya başlanmıştı.

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

Özellikle Anadolu Ajansı’nda gerçekten 
başarılı çalışmalarım oldu. Türkiye’de gündem 
olan, İstanbul basınının manşetlerinde yer alan 

haberler yapma şansını yakala-
dım. Basın da sadece Yeni Konya 
Gazetesi ve Anadolu ajansında 
görev yaptım

Gazetecilik sizin için ne 
ifade ediyor? 

Basının ağırlığının olduğu 
dönemimizde gazeteci gerçekten 
saygındı. Haberlerimiz tabiri yerin-
de ise oturaklı idi. Her gün haber 
mutfağına bir şeyler getirmek 
zorunda idiniz. Şimdi ise bir kişi 
ile bile günlük gazete çıkarmanız 
mümkün. Yerel gazetelerimiz özel-
likle haber ajansları sayesinde aynı 
manşet ve haberlerle çıkıyor. Res-
mi kurumlardan gelen bültenler 
bile sanki aynen kullanılıyor. Bir 
gazete alın tüm gazeteleri okumuş 
olursunuz.

Gazetecilik sektöründe 
günümüzde yaşanan sorunları 

veya eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?
En büyük sorun sanırım kalifiye eleman. 

Daha önce de belirttiğim gibi sorundan çok 
eksik var. Şu anda genelde bülten gazeteciliği 
yapılıyor.

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

Gazeteci veya yazar olmak bence istekli 
veya arzulu olmayı gerektirir. Bu mesleğe 
başlayıp emekli olan kaç kişi var. Gençler için 
iyi bir iş bulmak amacıyla basamak olarak 
kullanılan meslek değil iş oldu gazetecilik. Ga-

‘GAZETECILIK BASAMAK 
OLARAK KULLANILMAMALI’

Gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yapan Gazeteci Faruk Tolgay, “Her şeyden önce 
başka bir iş koluna geçmek için gazetecilik basamak olarak kullanılmamalı” dedi
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zeteci önce bulunduğu ilçe, şehir ve ülkesini sevmeli. Bulunduğu 
yere bir taş üzerine bir taş daha koydurmanın, vatandaşın hizmete 
ulaşmasını sağlamalıdır. Fotoğraf makinesinin bile ağırlığı özelliği 
kalmadı. Elimizde makineyi gören gazeteci misiniz abi derlerdi. 
Şimdi telefonlar sayesinde o işte bitti. Herkes gazeteci. TV’ler bile 
WhatsApp’tan görüntü istiyor. İşte gazetecinin ağırlığı.

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

Bir haber yakaladığımız zaman gerçekten onun büyük heye-
canını yaşardık. Gazeteye dönüşümüz koşarak olurdu. Ertesi gün 
gazetede haberin altında ismimizin çıkması bir onurdu.

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

Yukarıda da bahsettiğim gibi sayfa dolsun diye haber yapıl-
mamalı. Gerektiğinde en güzel eleştiri yapılmalı gerektiğinde de 
hizmetin gelmesi için çaba harcanmalı. Dönemimizin Konya’ya 
kazandırdığı en büyük hizmet kop, hızlı tren, havaalanı olmuştur. 
Eğer bir kelimemiz ile katkımız oldu ise ne mutlu bize.  Biz haber 
yapınca sorun çözüldü demek bile bir hizmetti.

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

Sosyal medya gazeteciliğin katili. Bugün her türlü haberi 
görüyoruz. Allah rızası için kaç tanesi doğru? Sadece ve sadece de-
dikodudan ibaret. Tamamını buna dahil etmek yanlış olabilir ama 
bence sosyal medya hem dili hem de anlayışları katletti.

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? 

Medya bölünmüş durumda. Birinin ak dediğine birisi kara, 
birinin kara dediğine birisi ak diyor.  Eğer bir hizmet verilmiş ise 
bu taktir edilmelidir. Sadece muhalefet olmak için eleştirilmemeli. 
Aksine bir eksik var ise onun giderilmesi için çaba harcanmalıdır. 
Elbette halka doğrusu anlatılmalıdır. Milli bir olay bazı gazetelerde 
manşet olurken, bazıları tarafından alay konusu ediliyorsa bunun 
yorumunu size bırakıyorum.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Her şeyden önce başka bir iş koluna geçmek için gazetecilik 
basamak olarak kullanılmalı. Her zaman çivi söken değil çivi çakan 
olmalıdırlar. Bulundukları yere en iyi hizmetin gelmesini sağlamayı 
düşünmelidirler. Mesleklerinin gerekliliğini yerine getirmelidirler



1963 doğumlu olan ve abisi-
nin 1981 yılında askere gitmesi 
ile birlikte gazetecilik mesleğine 
başlayan Gazeteci Faruk Tolgay, 
meslekte önemli çalışmalar 
yaptı. Genç gazeteci adayla-
rına istekli ve arzulu olmaları 
gerektiğini tavsiye eden Tolgay 
ayrıca gazeteciliğin basamak 
olarak kullanılmaması gerektiği-
ni söyledi. 

Kısaca kendinizden 
bahseder misiniz? 

15 Mayıs 1963 yılında Kon-
ya’da merkezde dünyaya geldim. 
İlk ve ortaokuldan sonra Ticaret 
Meslek lisesinden mezun oldum. 
Şimdiki gibi imkanlar olmadığı 
ve terörün zirve yapması sonucu 
üniversite şansımız olmadı. 
Evli ve üç kız babası, dört torun 
sahibiyim.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Liseyi tamamlayıncaya kadar yaz tatille-
rinde çeşitli yerlerde çalıştım. 1981 yılında 
Yeni Konya Gazetesinde çalışan abimin 
askere gitmesi sonucu basın mesleğine 
merhaba dedim. Yaklaşık bir yıl kadar dü-
zeltmen olarak çalıştıktan sonra muhabirli-
ğe adım attım.1988 yılında Anadolu Ajansı 
Bölge Müdürlüğünün açılması sonucu 
Rahmetli Rıdvan Bülbül’ün tavsiyesi üze-
rine burada göreve başladım. 2001 yılında 
da son iki yılı Bölge Müdürü olarak görev 
yaptıktan sonra emekliliğimi istedim.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Takip ettiğime göre basın sektörü ağırlığını 
yitirmiş durumda. Bizim son dönemlerimizde 
başlayan yıpranma daha sonra hız kazandı. 
Son günlerimizde gazete ilanlarıyla ‘’Gazeteci 
olmak İster misiniz’’ başlığıyla elemen aran-
maya başlanmıştı.

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

Özellikle Anadolu Ajansı’nda gerçekten 
başarılı çalışmalarım oldu. Türkiye’de gündem 
olan, İstanbul basınının manşetlerinde yer alan 

haberler yapma şansını yakala-
dım. Basın da sadece Yeni Konya 
Gazetesi ve Anadolu ajansında 
görev yaptım

Gazetecilik sizin için ne 
ifade ediyor? 

Basının ağırlığının olduğu 
dönemimizde gazeteci gerçekten 
saygındı. Haberlerimiz tabiri yerin-
de ise oturaklı idi. Her gün haber 
mutfağına bir şeyler getirmek 
zorunda idiniz. Şimdi ise bir kişi 
ile bile günlük gazete çıkarmanız 
mümkün. Yerel gazetelerimiz özel-
likle haber ajansları sayesinde aynı 
manşet ve haberlerle çıkıyor. Res-
mi kurumlardan gelen bültenler 
bile sanki aynen kullanılıyor. Bir 
gazete alın tüm gazeteleri okumuş 
olursunuz.

Gazetecilik sektöründe 
günümüzde yaşanan sorunları 

veya eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?
En büyük sorun sanırım kalifiye eleman. 

Daha önce de belirttiğim gibi sorundan çok 
eksik var. Şu anda genelde bülten gazeteciliği 
yapılıyor.

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

Gazeteci veya yazar olmak bence istekli 
veya arzulu olmayı gerektirir. Bu mesleğe 
başlayıp emekli olan kaç kişi var. Gençler için 
iyi bir iş bulmak amacıyla basamak olarak 
kullanılan meslek değil iş oldu gazetecilik. Ga-

‘GAZETECILIK BASAMAK 
OLARAK KULLANILMAMALI’

Gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yapan Gazeteci Faruk Tolgay, “Her şeyden önce 
başka bir iş koluna geçmek için gazetecilik basamak olarak kullanılmamalı” dedi

FARUK TOLGAY

65

zeteci önce bulunduğu ilçe, şehir ve ülkesini sevmeli. Bulunduğu 
yere bir taş üzerine bir taş daha koydurmanın, vatandaşın hizmete 
ulaşmasını sağlamalıdır. Fotoğraf makinesinin bile ağırlığı özelliği 
kalmadı. Elimizde makineyi gören gazeteci misiniz abi derlerdi. 
Şimdi telefonlar sayesinde o işte bitti. Herkes gazeteci. TV’ler bile 
WhatsApp’tan görüntü istiyor. İşte gazetecinin ağırlığı.

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

Bir haber yakaladığımız zaman gerçekten onun büyük heye-
canını yaşardık. Gazeteye dönüşümüz koşarak olurdu. Ertesi gün 
gazetede haberin altında ismimizin çıkması bir onurdu.

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

Yukarıda da bahsettiğim gibi sayfa dolsun diye haber yapıl-
mamalı. Gerektiğinde en güzel eleştiri yapılmalı gerektiğinde de 
hizmetin gelmesi için çaba harcanmalı. Dönemimizin Konya’ya 
kazandırdığı en büyük hizmet kop, hızlı tren, havaalanı olmuştur. 
Eğer bir kelimemiz ile katkımız oldu ise ne mutlu bize.  Biz haber 
yapınca sorun çözüldü demek bile bir hizmetti.

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

Sosyal medya gazeteciliğin katili. Bugün her türlü haberi 
görüyoruz. Allah rızası için kaç tanesi doğru? Sadece ve sadece de-
dikodudan ibaret. Tamamını buna dahil etmek yanlış olabilir ama 
bence sosyal medya hem dili hem de anlayışları katletti.

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? 

Medya bölünmüş durumda. Birinin ak dediğine birisi kara, 
birinin kara dediğine birisi ak diyor.  Eğer bir hizmet verilmiş ise 
bu taktir edilmelidir. Sadece muhalefet olmak için eleştirilmemeli. 
Aksine bir eksik var ise onun giderilmesi için çaba harcanmalıdır. 
Elbette halka doğrusu anlatılmalıdır. Milli bir olay bazı gazetelerde 
manşet olurken, bazıları tarafından alay konusu ediliyorsa bunun 
yorumunu size bırakıyorum.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Her şeyden önce başka bir iş koluna geçmek için gazetecilik 
basamak olarak kullanılmalı. Her zaman çivi söken değil çivi çakan 
olmalıdırlar. Bulundukları yere en iyi hizmetin gelmesini sağlamayı 
düşünmelidirler. Mesleklerinin gerekliliğini yerine getirmelidirler



Uzun yıllardan bu yana Konya’da 
gazetecilik yapan Muhammet Kencik, 
lise yıllarında başladığı gazeteciliği hiç 

bırakmadı. Farklı kurum ve kuruluşlarda gazete-
cilik adına çalışmalar yapan Kencik, Konya’nın ilk 
basın danışmanları arasına girdi. Bugün de sek-
törde basın danışmanı olarak önemli bir hizmet 
veren Kencik, gazeteciliği doğru, dürüst ve ilkeli 
haberlere imza atan kişilerin yaptığı bir meslek 
olarak yorumluyor.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Karatay ilçesi Piri Mehmet Paşa (Aziziye) 

Mahallesi’nde dünyaya geldim. İlkokulu Devrim 
İlkokulu’nda, ortaokulu Mevlana Ortaokulu’nda, 
liseyi Karatay ve Çumra Cumhuriyet Lisesi’nde 
tamamladım.1976-80 yılları arasında Türki-
ye’deki anarşi dönemindeki olaylar nedeniyle 
üniversiteyi okuyamadım. 15 yaşında Konya 
Hamle Gazetesi’nde şiir yazarak ve ardından spor 
gazeteciliği ile gazetecilik mesleğine başladım. 
Daha sonra Konya Postası, Yeni Konya, Hâkimi-
yet Gazeteleri’nde uzun yıllar görev yaptım. Sun 
TV, KTV, Kanal 1 televizyonlarında spor müdürü 
olarak görev yaptım. TRT’de gelen teklif üzerine 
TRT Konya Temsilcisi olarak 2000-2008 yılları 
arasında çalıştım.  Konya’nın ilk basın danışmala-
rı arasında yer almaktayım. Bugün ise çeşitli ku-
rum, kuruluş, Özel Okullar ve partilerdeki basın 
danışmanlık görevlerini icra ederek gazetecilik 

mesleğini devam ettiriyorum. Aynı zamanda 
evli ve bir çocuk babasıyım. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Gazetecilik hayatım 1976 yılında Karatay 
lisesinde birinci sınıfa başladığımda( 15-16 ya-
şında) o zaman Konya’da yayın hayatını sürdüren 
Konya Hamle Gazetesinde başladım.  Hamle Ga-
zetesine “Bozkurt”  isimli bir şiir yazarak gittim. 
Büyüklerimin yanına giderek abi bu şiiri yayınlar 
mısınız? dedim. O zaman gazetenin sahibi Halil 
Harman Abi bana sen ne iş yapıyorsun dedi. Ben-
de Karatay Lisesi Birinci sınıf öğrencisi olduğumu 
ve Konya spor Profesyonel genç takımının kalecisi 
olduğunu söyledim. Halil Harman abi o zamanlar 
da ‘Sporla ilgin var. Seni bizim gazetenin spor 
servisinde çalıştırmamı ister misin?’ dedi. Bende 
gazetecilik mesleği tutkumdan dolayı ‘Evet abi 
çalışırım’ dedim. Ertesi gün gazeteye gelerek ilk 
spor müdürüm Merhum Hasan Harman abi ile 
birlikte Hamle Gazetesi spor servisinde gazeteci-
liğe başladım. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik mesleğini bugüne kadar severek 
yaptım. Çünkü halka hizmet, hakka hizmet düs-
turu ile bugüne kadar doğru, dürüst ve ilkeli bir 
gazetecilik yaptım. Doğru ve dürüst habercilik, 
erkişinin ve yiğit kişinin işidir. Gazetecilik, ciddi-
yet ve hoşgörü isteyen bir iştir. Dürüst ve ilkeli 
gazeteci daima başarır ve mesleğinde sürekli 
zirvede kalır.

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

Konya Hamle Gazetesi’nde muhabir olarak 
mesleğe başladım. Daha sonra Konya Postası ve 
Yeni Konya gazetelerinde uzun yıllar Merhum 
Galip Yenikaynak ile çalıştım. Daha sonra Yeni 
Gazete ve devamı olan Hâkimiyet Gazetesi’nde 
uzun yıllar spor müdürü olarak görev yaptım. 
1993’de SUN TV’de spor müdürü olarak tele-
vizyonculuğa başladım. 1996 yılında kurulan 
KTV’de ve 2020 yılında ise Kanal 1 Televiz-
yonunda spor müdürü olarak görev yapmaya 
başladım. Bunun yanı sıra 2000 yılında TRT’den 
gelen teklif üzerine TRT Konya Muhabirliği göre-
vine başladım ve 2008 yılına kadar devam ettim. 
Şimdi ise 2008 yılından bugüne kadar kurum, 
kuruluş, özel okullar ve Partilerin basın danış-

manlık görevlerini yaparak gazetecilik mesleğimi 
sürdürmekteyim.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazetecilik benim için doğru, dürüst ve ilkeli 

haber yazmaktır. Kısaca Kul hakkına girmeden 
gazetecilik mesleğini yapmaktır.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Gazeteler ve Gazetecilerin günümüzde yaşa-
nan sorunları saymakla bitmez. Her geçen gün 
mesleğimiz kan kaybetmektedir. Onun için her 
meslektaşım kendi üstüne düşen görevi tam ma-
nasıyla yapması gerektiğine inanmaktayım. Birlik 
ve beraberlik içerisinde olduğumuz takdirde 
yaşanan sorunları tek tek çözebiliriz. Bizler kendi-
mizdeki gücü bilmediğimiz kanısındayım. Çünkü 
her kesimin karşılaştıkları sorunları bizler aracıyla 
çözüme kavuşturuyor. Ama bizlerin karşılaştığı 
sorunları kendimiz çözemiyoruz.

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

Gazeteci olmak için ilk önce mesleğini 
severek yapmaktan geçmektedir. Daha sonra ise 
çok çalışmak ve hedef noktalı çalışmak gerek-
mektedir. Son olarak gazeteci güvenilir ve emin 
kişi sınıfına girmelidir. Gazetecilik tabiriyle Alaylı 
ve Okullu olan gazeteciler, mesleklerini yaptığı 
süre içerisinde kalemlerini hiçbir zaman için 
satmamalıdır. Başarı ise istikrarlı, doğru, dürüst 
ve ilkeli haber yapmak ve çalışmaktan gelecektir. 
Mesleğe atılmış ve atılacak gençlere tavsiyelerim 
bunlardır.

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

Şehir ve Ülke adına güzellikler içeren haber-
ler yazdığınız takdirde o şehrin ve ülkenin siyasi, 
sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki önünü basın 
yoluyla açmış olursunuz. Basının gücü inanın 
hesaplanmayacak kadar büyüktür. Hedefine 
ulaşmak isteyenler her zaman basını yanına 
almışlardır.

Gazeteciliği anlatan Gazeteci Muhammet Kencik, “Doğru, 
dürüst ve ilkeli haberlere imza atan kişilerin yaptığı bir 

meslektir gazetecilik” dedi

‘GAZETECILIK 
ILKELI 

MESLEKTIR’

66

MuHAMMET KENCİK

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

İnternet mecrası ve sosyal medya yapıları mesleğimize her geçen 
gün zarar vermektedir. Çünkü sosyal medya’da herkes gazeteci ve 
televizyoncu olabiliyor. Sosyal medyanın öne çıkan en önemli unsuru 
zamanın hızlı işlemesinden faydalanıyor. Güvenilir konusuna gelince 
bir gazeteci veya bir televizyoncu gibi güvenli olduğunu kanısında 
değilim. Bizler gazetecilik mesleğine sıkı sıkı sarılarak sosyal medya ile 
mücadelemizi sürdüreceğiz.

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? 

Doğru, dürüst ve ilkeli habercilik yapan bir gazeteci, bulunduğu 
toplumun aydınlatıcı ve bilgi aktarıcı önderi olduğu kanısındayım. 
Doğru, dürüst ve İlkeli haber yapan gazeteci bulunduğu bölgede 
doğru yönlendirme ve doğru yola sevk etme gibi görevini en iyi şekilde 
yapandır. Konya ve Türkiye’de kendini bilen ve vatansever gazeteci-
ler, millilik konusunda kendisine düşen görevi en iyi şekilde yapandır. 
Konya’da görev yapan arkadaşlarım bugüne kadar Millilik konusunda 
Ülke genelinde en iyi gazetecilik yapan grup içerisinde yer almaktadır.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Gazetecilik mesleğine girmek isteyen gençlere ilk tavsiyem şu 
olacaktır. Bu gazetecilik mesleği yaptıkları süre içerisinde hiçbir zaman 
ve hangi şartlarda olursa olsunlar kalemlerini satmayacaklar. Ve ken-
dilerini kullandırmayacaklardır.  Çünkü bugüne kadar satanlar maddi 
yönden bu yola girmişlerdir. Ama şunu unutulmamalıdır ki Rızkı 
Allah verir. Çünkü Allah ben kulumun rızkına kefilim demiştir. Doğru, 
dürüst ve çalışkan olanların rızkını Allah her zaman verir ve verecektir 
de. Gazeteci toplumun aydınlatmak için bilgi veren bölgenin önderle-
rinden biridir. Gazeteci girdiği toplumlara güven aşılamalıdır. Bunun 
yanı sıra bilgi dağarcığı geniş olandır. Onun için mesleğe yeni girecek 
olan arkadaşlarımız, mesleğinde çok iyi olma yolunda çok okumalı 
ve bilgi sahibi olmalıdır. Mesleğe başlayacak ve sektöre girecek genç 
beyinlere mesleklerini severek yapmalarını ve çok çalışmalarını tavsiye 
edebilirim. Hiçbir zaman haber yapmaktan kaçmasınlar. Çok haber 
yapmaları çok tecrübe kazanmalarını sağlayacaktır.  Haberi en iyi yap-
mak adına mücadelelerini sıkı bir şekilde vermelidir. Yazdıkları haberi 
çalıştıkları kurum ve kendilerine özgün olarak en iyi şekilde yazmalı-
lardır. Gazetecilik zor bir meslektir yapanlar çok iyi bilirler. Özellikle bu 
mesleği yaptığım süre içerisinde aileme, eşim Perihan Kencik’e, Kızım 
Gülşah’a bana verdikleri manevi destekten dolayı teşekkür ediyorum.
Son olarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla mesleklerini 
etik, ahlak kuralları çerçevesinde büyük bir özveriyle yapan, il merkezi 
ve ilçelerdeki yerel gazete, dergi, televizyon ve radyolarda çalışan tüm 
basın mensupları ile ulusal basın ve haber ajansları temsilcilerinin, “10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nü kutluyor, görevlerinde başarılar 
diliyorum.



Uzun yıllardan bu yana Konya’da 
gazetecilik yapan Muhammet Kencik, 
lise yıllarında başladığı gazeteciliği hiç 

bırakmadı. Farklı kurum ve kuruluşlarda gazete-
cilik adına çalışmalar yapan Kencik, Konya’nın ilk 
basın danışmanları arasına girdi. Bugün de sek-
törde basın danışmanı olarak önemli bir hizmet 
veren Kencik, gazeteciliği doğru, dürüst ve ilkeli 
haberlere imza atan kişilerin yaptığı bir meslek 
olarak yorumluyor.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Karatay ilçesi Piri Mehmet Paşa (Aziziye) 

Mahallesi’nde dünyaya geldim. İlkokulu Devrim 
İlkokulu’nda, ortaokulu Mevlana Ortaokulu’nda, 
liseyi Karatay ve Çumra Cumhuriyet Lisesi’nde 
tamamladım.1976-80 yılları arasında Türki-
ye’deki anarşi dönemindeki olaylar nedeniyle 
üniversiteyi okuyamadım. 15 yaşında Konya 
Hamle Gazetesi’nde şiir yazarak ve ardından spor 
gazeteciliği ile gazetecilik mesleğine başladım. 
Daha sonra Konya Postası, Yeni Konya, Hâkimi-
yet Gazeteleri’nde uzun yıllar görev yaptım. Sun 
TV, KTV, Kanal 1 televizyonlarında spor müdürü 
olarak görev yaptım. TRT’de gelen teklif üzerine 
TRT Konya Temsilcisi olarak 2000-2008 yılları 
arasında çalıştım.  Konya’nın ilk basın danışmala-
rı arasında yer almaktayım. Bugün ise çeşitli ku-
rum, kuruluş, Özel Okullar ve partilerdeki basın 
danışmanlık görevlerini icra ederek gazetecilik 

mesleğini devam ettiriyorum. Aynı zamanda 
evli ve bir çocuk babasıyım. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Gazetecilik hayatım 1976 yılında Karatay 
lisesinde birinci sınıfa başladığımda( 15-16 ya-
şında) o zaman Konya’da yayın hayatını sürdüren 
Konya Hamle Gazetesinde başladım.  Hamle Ga-
zetesine “Bozkurt”  isimli bir şiir yazarak gittim. 
Büyüklerimin yanına giderek abi bu şiiri yayınlar 
mısınız? dedim. O zaman gazetenin sahibi Halil 
Harman Abi bana sen ne iş yapıyorsun dedi. Ben-
de Karatay Lisesi Birinci sınıf öğrencisi olduğumu 
ve Konya spor Profesyonel genç takımının kalecisi 
olduğunu söyledim. Halil Harman abi o zamanlar 
da ‘Sporla ilgin var. Seni bizim gazetenin spor 
servisinde çalıştırmamı ister misin?’ dedi. Bende 
gazetecilik mesleği tutkumdan dolayı ‘Evet abi 
çalışırım’ dedim. Ertesi gün gazeteye gelerek ilk 
spor müdürüm Merhum Hasan Harman abi ile 
birlikte Hamle Gazetesi spor servisinde gazeteci-
liğe başladım. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik mesleğini bugüne kadar severek 
yaptım. Çünkü halka hizmet, hakka hizmet düs-
turu ile bugüne kadar doğru, dürüst ve ilkeli bir 
gazetecilik yaptım. Doğru ve dürüst habercilik, 
erkişinin ve yiğit kişinin işidir. Gazetecilik, ciddi-
yet ve hoşgörü isteyen bir iştir. Dürüst ve ilkeli 
gazeteci daima başarır ve mesleğinde sürekli 
zirvede kalır.

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

Konya Hamle Gazetesi’nde muhabir olarak 
mesleğe başladım. Daha sonra Konya Postası ve 
Yeni Konya gazetelerinde uzun yıllar Merhum 
Galip Yenikaynak ile çalıştım. Daha sonra Yeni 
Gazete ve devamı olan Hâkimiyet Gazetesi’nde 
uzun yıllar spor müdürü olarak görev yaptım. 
1993’de SUN TV’de spor müdürü olarak tele-
vizyonculuğa başladım. 1996 yılında kurulan 
KTV’de ve 2020 yılında ise Kanal 1 Televiz-
yonunda spor müdürü olarak görev yapmaya 
başladım. Bunun yanı sıra 2000 yılında TRT’den 
gelen teklif üzerine TRT Konya Muhabirliği göre-
vine başladım ve 2008 yılına kadar devam ettim. 
Şimdi ise 2008 yılından bugüne kadar kurum, 
kuruluş, özel okullar ve Partilerin basın danış-

manlık görevlerini yaparak gazetecilik mesleğimi 
sürdürmekteyim.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazetecilik benim için doğru, dürüst ve ilkeli 

haber yazmaktır. Kısaca Kul hakkına girmeden 
gazetecilik mesleğini yapmaktır.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Gazeteler ve Gazetecilerin günümüzde yaşa-
nan sorunları saymakla bitmez. Her geçen gün 
mesleğimiz kan kaybetmektedir. Onun için her 
meslektaşım kendi üstüne düşen görevi tam ma-
nasıyla yapması gerektiğine inanmaktayım. Birlik 
ve beraberlik içerisinde olduğumuz takdirde 
yaşanan sorunları tek tek çözebiliriz. Bizler kendi-
mizdeki gücü bilmediğimiz kanısındayım. Çünkü 
her kesimin karşılaştıkları sorunları bizler aracıyla 
çözüme kavuşturuyor. Ama bizlerin karşılaştığı 
sorunları kendimiz çözemiyoruz.

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

Gazeteci olmak için ilk önce mesleğini 
severek yapmaktan geçmektedir. Daha sonra ise 
çok çalışmak ve hedef noktalı çalışmak gerek-
mektedir. Son olarak gazeteci güvenilir ve emin 
kişi sınıfına girmelidir. Gazetecilik tabiriyle Alaylı 
ve Okullu olan gazeteciler, mesleklerini yaptığı 
süre içerisinde kalemlerini hiçbir zaman için 
satmamalıdır. Başarı ise istikrarlı, doğru, dürüst 
ve ilkeli haber yapmak ve çalışmaktan gelecektir. 
Mesleğe atılmış ve atılacak gençlere tavsiyelerim 
bunlardır.

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

Şehir ve Ülke adına güzellikler içeren haber-
ler yazdığınız takdirde o şehrin ve ülkenin siyasi, 
sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki önünü basın 
yoluyla açmış olursunuz. Basının gücü inanın 
hesaplanmayacak kadar büyüktür. Hedefine 
ulaşmak isteyenler her zaman basını yanına 
almışlardır.

Gazeteciliği anlatan Gazeteci Muhammet Kencik, “Doğru, 
dürüst ve ilkeli haberlere imza atan kişilerin yaptığı bir 

meslektir gazetecilik” dedi

‘GAZETECILIK 
ILKELI 

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

İnternet mecrası ve sosyal medya yapıları mesleğimize her geçen 
gün zarar vermektedir. Çünkü sosyal medya’da herkes gazeteci ve 
televizyoncu olabiliyor. Sosyal medyanın öne çıkan en önemli unsuru 
zamanın hızlı işlemesinden faydalanıyor. Güvenilir konusuna gelince 
bir gazeteci veya bir televizyoncu gibi güvenli olduğunu kanısında 
değilim. Bizler gazetecilik mesleğine sıkı sıkı sarılarak sosyal medya ile 
mücadelemizi sürdüreceğiz.

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? 

Doğru, dürüst ve ilkeli habercilik yapan bir gazeteci, bulunduğu 
toplumun aydınlatıcı ve bilgi aktarıcı önderi olduğu kanısındayım. 
Doğru, dürüst ve İlkeli haber yapan gazeteci bulunduğu bölgede 
doğru yönlendirme ve doğru yola sevk etme gibi görevini en iyi şekilde 
yapandır. Konya ve Türkiye’de kendini bilen ve vatansever gazeteci-
ler, millilik konusunda kendisine düşen görevi en iyi şekilde yapandır. 
Konya’da görev yapan arkadaşlarım bugüne kadar Millilik konusunda 
Ülke genelinde en iyi gazetecilik yapan grup içerisinde yer almaktadır.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Gazetecilik mesleğine girmek isteyen gençlere ilk tavsiyem şu 
olacaktır. Bu gazetecilik mesleği yaptıkları süre içerisinde hiçbir zaman 
ve hangi şartlarda olursa olsunlar kalemlerini satmayacaklar. Ve ken-
dilerini kullandırmayacaklardır.  Çünkü bugüne kadar satanlar maddi 
yönden bu yola girmişlerdir. Ama şunu unutulmamalıdır ki Rızkı 
Allah verir. Çünkü Allah ben kulumun rızkına kefilim demiştir. Doğru, 
dürüst ve çalışkan olanların rızkını Allah her zaman verir ve verecektir 
de. Gazeteci toplumun aydınlatmak için bilgi veren bölgenin önderle-
rinden biridir. Gazeteci girdiği toplumlara güven aşılamalıdır. Bunun 
yanı sıra bilgi dağarcığı geniş olandır. Onun için mesleğe yeni girecek 
olan arkadaşlarımız, mesleğinde çok iyi olma yolunda çok okumalı 
ve bilgi sahibi olmalıdır. Mesleğe başlayacak ve sektöre girecek genç 
beyinlere mesleklerini severek yapmalarını ve çok çalışmalarını tavsiye 
edebilirim. Hiçbir zaman haber yapmaktan kaçmasınlar. Çok haber 
yapmaları çok tecrübe kazanmalarını sağlayacaktır.  Haberi en iyi yap-
mak adına mücadelelerini sıkı bir şekilde vermelidir. Yazdıkları haberi 
çalıştıkları kurum ve kendilerine özgün olarak en iyi şekilde yazmalı-
lardır. Gazetecilik zor bir meslektir yapanlar çok iyi bilirler. Özellikle bu 
mesleği yaptığım süre içerisinde aileme, eşim Perihan Kencik’e, Kızım 
Gülşah’a bana verdikleri manevi destekten dolayı teşekkür ediyorum.
Son olarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla mesleklerini 
etik, ahlak kuralları çerçevesinde büyük bir özveriyle yapan, il merkezi 
ve ilçelerdeki yerel gazete, dergi, televizyon ve radyolarda çalışan tüm 
basın mensupları ile ulusal basın ve haber ajansları temsilcilerinin, “10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nü kutluyor, görevlerinde başarılar 
diliyorum.



Uzun yıllar Konya basınına hizmet ettikten sonra Antalya’da gazetecilik faaliyetine
devam eden ve gazetecilik mesleğinden emekli olan Zafer Varol, iyi bir gazetecinin 

eğitimli ve donanımlı olması gerektiğini vurguladı

GAZETECI EĞITIMLI 
VE DONANIMLI OLMALI

Uzun yıllar Konya basınına hizmet 
ettikten sonra Antalya’da gaze-
tecilik faaliyetine devam eden 

ve gazetecilik mesleğinden emekli olan 
Gazeteci Zafer Varol ile gazeteciliğe giriş 
hikayesini anlattı. Gazeteci ve yazar olacak 
kişilere tavsiyelerde bulunan Varol, “Gaze-
teci ve yazar öncelikle eğitimli, donanımlı 
ve özgüvenli olmalı. Sizinle oturan sohbet 
eden size söyleşi veren bilginize eğitimini-
ze ve duruşunuza güvenmeli. Gazeteci çok 
okumalı ve gündemi çok iyi takip etmeli. İçi 
boş insana kimse saygı duymaz.” İfadeleri-
ni kullandı.

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz?

1962 yılında Kütahya‘nın Gediz İl-
çesi’nde doğdum babamın subay olması 
sebebiyle eğitim hayatım Türkiye’nin çeşitli 
illerinde geçti. Liseyi Polatlı’da Üniversiteyi 
İstanbul’da bitirdim. İktisat mezunuyum. 
Uzun yıllar Konya’da çalıştım 10 yıldır 
Antalya ‘da yaşıyorum. Evli ve iki çocuk 
babasıyım.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Eğitimimle alakası olmayan gazeteci-
lik mesleğini seçmem futbol oynamamla 
gerçekleşti. Futbolu bırakmamın ardından 
babamın günlük köşe yazısı yazdığı Konya 
Postası gazetesi iş teklifinde bulundu ve 
1985 yılında Durmuş Alagöz’ün sahibi ol-
duğu Konya Postası Gazetesi’nde işe başla-
dım geçen aylar ve yıllar beni spor sayfala-
rının yanında birinci sayfa muhabirliğine 

çekti. Hem spor hem de genel sayfalarda 
çalıştım.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Klişe olacak fakat bizim dönemimizle bu 
günkü gazetecilik arasında büyük farklı-
lıklar var. Biz gerçekten tarafsız ve gerçek 
gazetecilik yapıp emeğimizin karşılığını 
hem maddi hem de manevi alabiliyorduk. 
O dönemde gazeteleri gerçekten gazeteci-
ler yönetiyor, patronlar işin ekonomisiyle 
ilgileniyordu. Şimdi gazete politikaları 
patronların inisiyatifinde! Anlayacağınız 
işin tadı kaçtı.

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

Mesleğe başladığım Konya Postası’nda 
7 ay çalışıp Yeni Meram Gazetesi’ne trans-
fer oldum. Yeni Meram’da 8 yıl muhabirlik 
ve istihbarat şefliği yaptıktan sonra yeni 
kurulan MRT Televizyonuna Haber Müdürü 
olarak geçiş yaptım. Televizyonculuk ve 
gazetecilik birbirinden farklı dallar TV ga-
zeteciliğini çok benimseyemedim ve görevi 
bırakıp Hürriyet Gazetesi için muhabirlik 
yaptım. Hürriyet için çalıştığım dönemde 
kurulan Sabri Altun’un Manşet Gazetesi’ne 
transfer oldum.5 yıllık çalışma döneminde 

Yazı İşleri Müdürlüğü’ne terfi ettim. 
Ekonomik sebepler nedeniyle Manşet 
ten ayrılıp Endüstri Holding bünye-
sine bağlanan Kanal 1 TV’ye ve Yeni 
Konya Gazetesi’ne İcra Kurulu Üyeliği 
görevi ile geçiş yaptım. İnsan nerede 
çalışırsa çalışsın geri dönüşler mutla-
ka yaşanıyor. Benim geri dönüşlerim 
hep televizyonculuk ve gazetecilik 
arasında oldu. Kanal 1’de görevim-
den ayrılıp Yeni Meram Gazetesi’ne 
oradan Genel Müdür olarak KTV 
televizyonuna ve Konya’da son olarak 
Konya Postası’nda görev aldım. 4 
yıllık çalışma sırasında Kontv’de spor 
yorumculuğu işini zevkle gerçekleştir-
dim. Bu dönemin sonunda Antalya’ya 
taşınıp Ekspres Gazetesi’ne Yazı işleri 
Müdürü oldum. Bu benim meslek 
hayatımın en radikal ve en yanlış ka-
rarıydı. 35 yıl süren meslek hayatımı 
noktaladım. Artık gazetecilik adına 
tek tuşa bile basmıyorum. Amacım bu 
meslekten emekli olup sahil kentine 
yerleşmekti bunu da yapmamın mut-
luluğunu yaşıyorum.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

2020 yılını geride bırakıyoruz 1990’lı 
yıllarda gazetecilik saygın ve en çok tercih 
edilen, çalışanlarına ekonomik ve mane-
vi anlamda doyum sağlayan bir meslekti. 
Siyasetin hamleleriyle gazeteler partilerin 
yayın organı gazeteciler de bu doğrultuda 
güvenilmez insanlara dönüştü. 25 yıl önce 
bu soruyu sorsanız, “Bu meslek çok kutsal 
bir meslek” derdim. Şu anda benim için 
sadece bir iş…

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

Gazeteci ve yazar öncelikle eğitimli, do-
nanımlı ve özgüvenli olmalı. Sizinle oturan 

sohbet eden size söyleşi veren bilginize eği-
timinize ve duruşunuza güvenmeli. Gazeteci 
çok okumalı ve gündemi çok iyi takip etmeli. 
İçi boş insana kimse saygı duymaz. Bunu 
mesleki anlamda söylüyorum.

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

Okuyucunuzun sabah kahvaltısında elin-
de olmak, yazılanlara güvenip tepki verme-
sini sağlayabilmek, İkamet ettiğiniz mahal-
lenin bakkalının marketçisinin pazarcısının 
tanıdığı sorunlarını anlattığı bilgisine güven-
diği bir mesleğin bireyi olmak inanılmaz.

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

Günümüzde kameralı telefonu ve inter-

neti olan her birey gazeteci televiz-
yoncu oldu. Biz “yaz-sil-özür dile” 
mesleği yapmıyoruz “Biz Gazeteciyiz”. 
Bizim misyonumuz toplumu bilgilen-
dirmek sorunları okuyucuya kentin ve 
ülkenin idare edenlerine aktarmak. 
Kamuoyunda infial yaratmak toplumu 
yanlış yönlendirmek değil. Bizim ken-
dimize ve topluma karşı sorumluluk-
larımız var. Hesap vermekle yükümlü 
oluğumuz topluluklar var. Bu yüzden 
İnternet mecrası ve sosyal medya ya-
pılarının bizimle aynı ortamı ve havayı 
paylaşması ve aynı kefede bulunmayı 
kabul etmedim edemeyeceğim. 

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?

Millilik konusuna gelirsek, Kim ne 
kadar milli kim ne kadar bu ülkeyi ve değer-
lerini sevip benimsiyor bunun puanlamasını 
yapmak bana düşmez. İnsanlar yaptıkları 
konuştukları ve yazdıklarıyla bilinir tanınır 
anılır. Millilik ve milliyetçilik ruhumuzda 
kanımızda yaşantımızda olmalı. Forma gibi 
giyilip çıkarılmamalı. 

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Hayat insanların önüne çeşitli yol 
ayrımları çıkarır. Meslek olarak bu sektörü 
seçmeyi düşünen kardeşlerim önce kendine 
sonra çevresine saygılı olmalı. Bu meslekte 
biz aracıyız, aktarırız. Bilgiyi haberi aktarı-
rız. Sonradan utanacağınız işler yapmamalı 
insanlara saklayabilecekleri yıllar sonra 
duvarına çerçeveletip asabilecekleri işler 
vereceklerse kendilerinde bunu görüyorlar-
sa bu mesleğe girmelerini öneririm.

ZEKİ VArOL
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Uzun yıllar Konya basınına hizmet ettikten sonra Antalya’da gazetecilik faaliyetine
devam eden ve gazetecilik mesleğinden emekli olan Zafer Varol, iyi bir gazetecinin 

eğitimli ve donanımlı olması gerektiğini vurguladı

GAZETECI EĞITIMLI 
VE DONANIMLI OLMALI

Uzun yıllar Konya basınına hizmet 
ettikten sonra Antalya’da gaze-
tecilik faaliyetine devam eden 

ve gazetecilik mesleğinden emekli olan 
Gazeteci Zafer Varol ile gazeteciliğe giriş 
hikayesini anlattı. Gazeteci ve yazar olacak 
kişilere tavsiyelerde bulunan Varol, “Gaze-
teci ve yazar öncelikle eğitimli, donanımlı 
ve özgüvenli olmalı. Sizinle oturan sohbet 
eden size söyleşi veren bilginize eğitimini-
ze ve duruşunuza güvenmeli. Gazeteci çok 
okumalı ve gündemi çok iyi takip etmeli. İçi 
boş insana kimse saygı duymaz.” İfadeleri-
ni kullandı.

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz?

1962 yılında Kütahya‘nın Gediz İl-
çesi’nde doğdum babamın subay olması 
sebebiyle eğitim hayatım Türkiye’nin çeşitli 
illerinde geçti. Liseyi Polatlı’da Üniversiteyi 
İstanbul’da bitirdim. İktisat mezunuyum. 
Uzun yıllar Konya’da çalıştım 10 yıldır 
Antalya ‘da yaşıyorum. Evli ve iki çocuk 
babasıyım.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Eğitimimle alakası olmayan gazeteci-
lik mesleğini seçmem futbol oynamamla 
gerçekleşti. Futbolu bırakmamın ardından 
babamın günlük köşe yazısı yazdığı Konya 
Postası gazetesi iş teklifinde bulundu ve 
1985 yılında Durmuş Alagöz’ün sahibi ol-
duğu Konya Postası Gazetesi’nde işe başla-
dım geçen aylar ve yıllar beni spor sayfala-
rının yanında birinci sayfa muhabirliğine 

çekti. Hem spor hem de genel sayfalarda 
çalıştım.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Klişe olacak fakat bizim dönemimizle bu 
günkü gazetecilik arasında büyük farklı-
lıklar var. Biz gerçekten tarafsız ve gerçek 
gazetecilik yapıp emeğimizin karşılığını 
hem maddi hem de manevi alabiliyorduk. 
O dönemde gazeteleri gerçekten gazeteci-
ler yönetiyor, patronlar işin ekonomisiyle 
ilgileniyordu. Şimdi gazete politikaları 
patronların inisiyatifinde! Anlayacağınız 
işin tadı kaçtı.

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

Mesleğe başladığım Konya Postası’nda 
7 ay çalışıp Yeni Meram Gazetesi’ne trans-
fer oldum. Yeni Meram’da 8 yıl muhabirlik 
ve istihbarat şefliği yaptıktan sonra yeni 
kurulan MRT Televizyonuna Haber Müdürü 
olarak geçiş yaptım. Televizyonculuk ve 
gazetecilik birbirinden farklı dallar TV ga-
zeteciliğini çok benimseyemedim ve görevi 
bırakıp Hürriyet Gazetesi için muhabirlik 
yaptım. Hürriyet için çalıştığım dönemde 
kurulan Sabri Altun’un Manşet Gazetesi’ne 
transfer oldum.5 yıllık çalışma döneminde 

Yazı İşleri Müdürlüğü’ne terfi ettim. 
Ekonomik sebepler nedeniyle Manşet 
ten ayrılıp Endüstri Holding bünye-
sine bağlanan Kanal 1 TV’ye ve Yeni 
Konya Gazetesi’ne İcra Kurulu Üyeliği 
görevi ile geçiş yaptım. İnsan nerede 
çalışırsa çalışsın geri dönüşler mutla-
ka yaşanıyor. Benim geri dönüşlerim 
hep televizyonculuk ve gazetecilik 
arasında oldu. Kanal 1’de görevim-
den ayrılıp Yeni Meram Gazetesi’ne 
oradan Genel Müdür olarak KTV 
televizyonuna ve Konya’da son olarak 
Konya Postası’nda görev aldım. 4 
yıllık çalışma sırasında Kontv’de spor 
yorumculuğu işini zevkle gerçekleştir-
dim. Bu dönemin sonunda Antalya’ya 
taşınıp Ekspres Gazetesi’ne Yazı işleri 
Müdürü oldum. Bu benim meslek 
hayatımın en radikal ve en yanlış ka-
rarıydı. 35 yıl süren meslek hayatımı 
noktaladım. Artık gazetecilik adına 
tek tuşa bile basmıyorum. Amacım bu 
meslekten emekli olup sahil kentine 
yerleşmekti bunu da yapmamın mut-
luluğunu yaşıyorum.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

2020 yılını geride bırakıyoruz 1990’lı 
yıllarda gazetecilik saygın ve en çok tercih 
edilen, çalışanlarına ekonomik ve mane-
vi anlamda doyum sağlayan bir meslekti. 
Siyasetin hamleleriyle gazeteler partilerin 
yayın organı gazeteciler de bu doğrultuda 
güvenilmez insanlara dönüştü. 25 yıl önce 
bu soruyu sorsanız, “Bu meslek çok kutsal 
bir meslek” derdim. Şu anda benim için 
sadece bir iş…

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

Gazeteci ve yazar öncelikle eğitimli, do-
nanımlı ve özgüvenli olmalı. Sizinle oturan 

sohbet eden size söyleşi veren bilginize eği-
timinize ve duruşunuza güvenmeli. Gazeteci 
çok okumalı ve gündemi çok iyi takip etmeli. 
İçi boş insana kimse saygı duymaz. Bunu 
mesleki anlamda söylüyorum.

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

Okuyucunuzun sabah kahvaltısında elin-
de olmak, yazılanlara güvenip tepki verme-
sini sağlayabilmek, İkamet ettiğiniz mahal-
lenin bakkalının marketçisinin pazarcısının 
tanıdığı sorunlarını anlattığı bilgisine güven-
diği bir mesleğin bireyi olmak inanılmaz.

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

Günümüzde kameralı telefonu ve inter-

neti olan her birey gazeteci televiz-
yoncu oldu. Biz “yaz-sil-özür dile” 
mesleği yapmıyoruz “Biz Gazeteciyiz”. 
Bizim misyonumuz toplumu bilgilen-
dirmek sorunları okuyucuya kentin ve 
ülkenin idare edenlerine aktarmak. 
Kamuoyunda infial yaratmak toplumu 
yanlış yönlendirmek değil. Bizim ken-
dimize ve topluma karşı sorumluluk-
larımız var. Hesap vermekle yükümlü 
oluğumuz topluluklar var. Bu yüzden 
İnternet mecrası ve sosyal medya ya-
pılarının bizimle aynı ortamı ve havayı 
paylaşması ve aynı kefede bulunmayı 
kabul etmedim edemeyeceğim. 

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?

Millilik konusuna gelirsek, Kim ne 
kadar milli kim ne kadar bu ülkeyi ve değer-
lerini sevip benimsiyor bunun puanlamasını 
yapmak bana düşmez. İnsanlar yaptıkları 
konuştukları ve yazdıklarıyla bilinir tanınır 
anılır. Millilik ve milliyetçilik ruhumuzda 
kanımızda yaşantımızda olmalı. Forma gibi 
giyilip çıkarılmamalı. 

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Hayat insanların önüne çeşitli yol 
ayrımları çıkarır. Meslek olarak bu sektörü 
seçmeyi düşünen kardeşlerim önce kendine 
sonra çevresine saygılı olmalı. Bu meslekte 
biz aracıyız, aktarırız. Bilgiyi haberi aktarı-
rız. Sonradan utanacağınız işler yapmamalı 
insanlara saklayabilecekleri yıllar sonra 
duvarına çerçeveletip asabilecekleri işler 
vereceklerse kendilerinde bunu görüyorlar-
sa bu mesleğe girmelerini öneririm.
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Selçuk Üniversitesi Muhasebe bölü-
mü ve Anadolu Üniversitesi İşletme 
Fakültesi mezunu olan Gazeteci 

Mustafa Uğurlu, gazetecilik sektörüne giriş 
hikâyesini anlattı. Matbaada çalışmaya baş-
lamasıyla basın sektörüne adım atan Uğurlu, 
sonrasında yerel gazetelerde yöneticilik gö-
revlerinde bulundu. Halen sektörde çalış-
malarını sürdüren Uğurlu, gazeteciliğin para 
kazanılacak bir iş olmadığına vurgu yapıyor. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

1963 yılında Konya’da doğdum, Kon-
ya İmam Hatip Lisesi,  Selçuk Üniversitesi 
Meslek Yüksek Okulu Muhasebe bölümü ve 
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden 
mezun oldum. 1985 yılında çalışma hayatına 
başladım.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

1987 Yılında çalışmakta olduğum Arı 
Matbaası sahipleri İbrahim Çoban ve Sabri 
Altun Sarayönü ilçesinde Sarayönü Haber adı 
ile çıkardıkları gazetede muhabir ve Yazı İşleri 
Müdürü olarak basın hayatına başladım.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Bu meslek için söylenen “Mürekkep 
kokusunu alan bir daha ayrılamaz” sözüne 
aynen katılıyorum. Ben de 1985 yılında 
başladığım bu sektörde bir müddet ayrılıklar 
olsa da tam olarak kopamadım. Entertip diz-
gi ve Tipo baskı dönemlerini de yaşamış biri 
olarak, bugünlerimizi kıyasladığımız zaman 
teknolojik sektörde çağ atladığımız söyle-
yebilirim. Ama gazetecilik için aynı şeyleri 
söylemek pek mümkün değil. Halkın haber 
almak kaynakları arttıkça sektör her geçen 
gün kay kaybediyor. Tirajlarımız gün geçtik-
çe düşüyor, maliyetler artıyor ama özel ilan 
ve reklam fiyatları yerinde sayıyor.

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

Basın mesleğinde saha da çok az görev 
yaptım. Genelde yönetim kadrosunda çalış-
tım. Yukarıda da bahsettiğim gibi mesleğe 
Sarayönü Haber Gazetesinde başladım. 
1989 yılında şu an Konya’nın Sesi Gazetesi 
sahibi Celalettin Boyalı ile birlikte Türki-

ye’de Yarın Gazetesi’ni son sayısına kadar 
Tipo baskı ile  2 yıl çıkardık. 1991 yılında 
kendi işyerimi açarak sektörden ayrıldım. 
2006 yılında halen çalışmakta olduğum 
Hakimiyet Gazetesi’nde Müessese Müdür-
lüğü, Yazı işleri Müdürlüğü ve Muhasebe 
Müdürlüğü yaptım.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 

Gazetecilik halkın doğru ve tarafsız bilgi-
lendirilmesidir. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Sektörün temel sorunu dijital ve sosyal 
medya. İletişim araçları. Halkın haber alma 
kaynakları arttıkça yazılı basın ilgi gün geç-
tikçe azalıyor. Bu ilgiyi artırabilmek için de 
bir çaba göremiyorum. Herkes kaderine razı 
bir şekilde bu işin sonunu beklemektedir. 
Her şeyden önce insana yatırım yapılmıyor. 
Çalışanlarımızın bilgi, birikim ve kabiliyet-
lerini ön plana çıkaracak onların moral ve 
motivasyonunu sağlayacak çalışmalarımız 
yok maalesef.  İletişim Fakültesi mezunu 

Mesleğe dair değerlendirmelerde 
bulunan Gazeteci Mustafa Uğurlu, “Bu 

meslek bir gönül işi, bir sevda, para 
kazanmak için yapılacak iş değil” dedi 

GAZETECILIK 
GÖNÜL IŞI!

genç, idealist arkadaşımız sektöre adım 
attığı andan itibaren hayal kırıklığı yaşıyor. 
Paranın önemi herkes için her geçen gün 
daha da çok artıyor. Gazete patronlarımız 
bana kızacaklar ama; çalışanına asgari ücreti 
bile çok gören işverenler, kendilerine 15-20 
bin TL aylığı az görebiliyor. (Tüm sektörler 
için aynı durum söz konusu) tabii ki istisna-
ları vardır. Bu mantıkla da eleman yetiş-
miyor, sektörün içinde olanlar da ayrılmak 
için arayış içine giriyor. Yerelde ve ulusalda 
gazetelerimiz, yayın organlarımız maale-
sef ideolojinin esiri olmuş durumda.Kendi 
ideolojisine uymayan haber ve olayları gör-
mezden gelip, değerlendiremiyorlar. “Hani 
tarafsız ve objektif yayıncılık yapıyorduk”! 
Hal böyle olunca okuyucu tarafından ister 
istemez yaftalanıyor.

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

Gazeteci her şeyden önce Türkçeyi çok 
iyi bilmeli ve kullanmalıdır. Haberini ve dü-
şüncelerini aktarmak için de yeterli olgun-
luğa erişmiş olmalıdır. Yeterli olgunluktan 
kastımız, kendini geliştirmesi, tarafsız ve 
objektif olması, duydukları ile değil yaşadığı, 
gördüğü, işittiği, okudukları ile ilgili yazı 
ve haber yapmalı. Tecrübesi ve birikimini 
“kopyala yapıştır!” yapmadan aktarabil-
meli. Medya okuryazarlığı dediğimiz haber 
alma, aldığı haberleri değerlendirip kendi 
süzgecinde geçirme ve okuyucuya aktarma 
konusunda mahir olmalıdır.

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

Yukarıda da belirttiğim gibi, bir haberi 
alıp bunu kendi süzgecinden geçirdikten 
sonra kamuoyu ile paylaşmak ve bu pay-
laşılan haberin toplumda yaptığı olumlu 
etkiyi görmek elbette kişinin moral ve 
motivasyonunu azmini geliştirir.

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

Bir konu hakkında bilgi aktarmak, 
toplumu ve okuyucuları nasıl yönlendire-
ceğiniz hususunda çok önemlidir.  O konu 
hakkında kamuoyu oluşturmak, farklı bir 
bakış açısı geliştirerek toplumun dikkatini 
çekmek. Algı oluşmak.

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

İnternet mecrası geliştikçe yazılı 
medya önemini kaybetmektedir. Maalesef 
internetteki bilgi kirliliği herkese etkile-
mektedir. Doğruluğunu araştırma gereği 
bile duymadan, beğendiği bir paylaşımı 
yüzlerce binlerce kişiye aynı anda ulaştıra-
bilmesi bu kirliliği daha artıyor. Bu konuda 

gazeteler çok geç olmadan kendi İnternet 
sitelerine yatırım yapmalı, İnternet haber-
ciliğine daha çok önem vermelidir.

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 ki bir gazetecinin asli görevi 
bu olmalıdır. Maalesef son dönemlerde 
ideolojimiz aklımızın önüne geçtiği için bu 
konuda çok zayıf kaldık. Gazeteci “Fana-
tik” olmamalı. Söze başlarken hep  “taraf-
sız ve objektif” söylemlerini kullanırız ama 
bu kavramları uygulamada pek de görün-
müyor. Bir de en vatandaş olarak en büyük 
hatamız, Vatan sevgisi ile Devlet sevgisi 
konusunda ciddi zaaflarımız var. Vatan 
sevgisi denilince kanımızı ve canımızı 
vermeye hazırız, ama Devlet kavramını 
parti kavramı ile ilişkilendirdiğimiz için 
aynı hassasiyeti devlet sevgisi konusunda 
gösteremiyoruz.

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Yukarıdaki sözlerimizden sonra sektöre 
yeni girecek gençlere şu kadarını söyleye-
bilirim. Bu meslek bir gönül işi, bir sevda, 
para kazanmak için yapılacak iş değil.

MuSTAFA uĞurLu
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Selçuk Üniversitesi Muhasebe bölü-
mü ve Anadolu Üniversitesi İşletme 
Fakültesi mezunu olan Gazeteci 

Mustafa Uğurlu, gazetecilik sektörüne giriş 
hikâyesini anlattı. Matbaada çalışmaya baş-
lamasıyla basın sektörüne adım atan Uğurlu, 
sonrasında yerel gazetelerde yöneticilik gö-
revlerinde bulundu. Halen sektörde çalış-
malarını sürdüren Uğurlu, gazeteciliğin para 
kazanılacak bir iş olmadığına vurgu yapıyor. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

1963 yılında Konya’da doğdum, Kon-
ya İmam Hatip Lisesi,  Selçuk Üniversitesi 
Meslek Yüksek Okulu Muhasebe bölümü ve 
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden 
mezun oldum. 1985 yılında çalışma hayatına 
başladım.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

1987 Yılında çalışmakta olduğum Arı 
Matbaası sahipleri İbrahim Çoban ve Sabri 
Altun Sarayönü ilçesinde Sarayönü Haber adı 
ile çıkardıkları gazetede muhabir ve Yazı İşleri 
Müdürü olarak basın hayatına başladım.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Bu meslek için söylenen “Mürekkep 
kokusunu alan bir daha ayrılamaz” sözüne 
aynen katılıyorum. Ben de 1985 yılında 
başladığım bu sektörde bir müddet ayrılıklar 
olsa da tam olarak kopamadım. Entertip diz-
gi ve Tipo baskı dönemlerini de yaşamış biri 
olarak, bugünlerimizi kıyasladığımız zaman 
teknolojik sektörde çağ atladığımız söyle-
yebilirim. Ama gazetecilik için aynı şeyleri 
söylemek pek mümkün değil. Halkın haber 
almak kaynakları arttıkça sektör her geçen 
gün kay kaybediyor. Tirajlarımız gün geçtik-
çe düşüyor, maliyetler artıyor ama özel ilan 
ve reklam fiyatları yerinde sayıyor.

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

Basın mesleğinde saha da çok az görev 
yaptım. Genelde yönetim kadrosunda çalış-
tım. Yukarıda da bahsettiğim gibi mesleğe 
Sarayönü Haber Gazetesinde başladım. 
1989 yılında şu an Konya’nın Sesi Gazetesi 
sahibi Celalettin Boyalı ile birlikte Türki-

ye’de Yarın Gazetesi’ni son sayısına kadar 
Tipo baskı ile  2 yıl çıkardık. 1991 yılında 
kendi işyerimi açarak sektörden ayrıldım. 
2006 yılında halen çalışmakta olduğum 
Hakimiyet Gazetesi’nde Müessese Müdür-
lüğü, Yazı işleri Müdürlüğü ve Muhasebe 
Müdürlüğü yaptım.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 

Gazetecilik halkın doğru ve tarafsız bilgi-
lendirilmesidir. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Sektörün temel sorunu dijital ve sosyal 
medya. İletişim araçları. Halkın haber alma 
kaynakları arttıkça yazılı basın ilgi gün geç-
tikçe azalıyor. Bu ilgiyi artırabilmek için de 
bir çaba göremiyorum. Herkes kaderine razı 
bir şekilde bu işin sonunu beklemektedir. 
Her şeyden önce insana yatırım yapılmıyor. 
Çalışanlarımızın bilgi, birikim ve kabiliyet-
lerini ön plana çıkaracak onların moral ve 
motivasyonunu sağlayacak çalışmalarımız 
yok maalesef.  İletişim Fakültesi mezunu 

Mesleğe dair değerlendirmelerde 
bulunan Gazeteci Mustafa Uğurlu, “Bu 

meslek bir gönül işi, bir sevda, para 
kazanmak için yapılacak iş değil” dedi 

GAZETECILIK 
GÖNÜL IŞI!

genç, idealist arkadaşımız sektöre adım 
attığı andan itibaren hayal kırıklığı yaşıyor. 
Paranın önemi herkes için her geçen gün 
daha da çok artıyor. Gazete patronlarımız 
bana kızacaklar ama; çalışanına asgari ücreti 
bile çok gören işverenler, kendilerine 15-20 
bin TL aylığı az görebiliyor. (Tüm sektörler 
için aynı durum söz konusu) tabii ki istisna-
ları vardır. Bu mantıkla da eleman yetiş-
miyor, sektörün içinde olanlar da ayrılmak 
için arayış içine giriyor. Yerelde ve ulusalda 
gazetelerimiz, yayın organlarımız maale-
sef ideolojinin esiri olmuş durumda.Kendi 
ideolojisine uymayan haber ve olayları gör-
mezden gelip, değerlendiremiyorlar. “Hani 
tarafsız ve objektif yayıncılık yapıyorduk”! 
Hal böyle olunca okuyucu tarafından ister 
istemez yaftalanıyor.

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

Gazeteci her şeyden önce Türkçeyi çok 
iyi bilmeli ve kullanmalıdır. Haberini ve dü-
şüncelerini aktarmak için de yeterli olgun-
luğa erişmiş olmalıdır. Yeterli olgunluktan 
kastımız, kendini geliştirmesi, tarafsız ve 
objektif olması, duydukları ile değil yaşadığı, 
gördüğü, işittiği, okudukları ile ilgili yazı 
ve haber yapmalı. Tecrübesi ve birikimini 
“kopyala yapıştır!” yapmadan aktarabil-
meli. Medya okuryazarlığı dediğimiz haber 
alma, aldığı haberleri değerlendirip kendi 
süzgecinde geçirme ve okuyucuya aktarma 
konusunda mahir olmalıdır.

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

Yukarıda da belirttiğim gibi, bir haberi 
alıp bunu kendi süzgecinden geçirdikten 
sonra kamuoyu ile paylaşmak ve bu pay-
laşılan haberin toplumda yaptığı olumlu 
etkiyi görmek elbette kişinin moral ve 
motivasyonunu azmini geliştirir.

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

Bir konu hakkında bilgi aktarmak, 
toplumu ve okuyucuları nasıl yönlendire-
ceğiniz hususunda çok önemlidir.  O konu 
hakkında kamuoyu oluşturmak, farklı bir 
bakış açısı geliştirerek toplumun dikkatini 
çekmek. Algı oluşmak.

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

İnternet mecrası geliştikçe yazılı 
medya önemini kaybetmektedir. Maalesef 
internetteki bilgi kirliliği herkese etkile-
mektedir. Doğruluğunu araştırma gereği 
bile duymadan, beğendiği bir paylaşımı 
yüzlerce binlerce kişiye aynı anda ulaştıra-
bilmesi bu kirliliği daha artıyor. Bu konuda 

gazeteler çok geç olmadan kendi İnternet 
sitelerine yatırım yapmalı, İnternet haber-
ciliğine daha çok önem vermelidir.

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 ki bir gazetecinin asli görevi 
bu olmalıdır. Maalesef son dönemlerde 
ideolojimiz aklımızın önüne geçtiği için bu 
konuda çok zayıf kaldık. Gazeteci “Fana-
tik” olmamalı. Söze başlarken hep  “taraf-
sız ve objektif” söylemlerini kullanırız ama 
bu kavramları uygulamada pek de görün-
müyor. Bir de en vatandaş olarak en büyük 
hatamız, Vatan sevgisi ile Devlet sevgisi 
konusunda ciddi zaaflarımız var. Vatan 
sevgisi denilince kanımızı ve canımızı 
vermeye hazırız, ama Devlet kavramını 
parti kavramı ile ilişkilendirdiğimiz için 
aynı hassasiyeti devlet sevgisi konusunda 
gösteremiyoruz.

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Yukarıdaki sözlerimizden sonra sektöre 
yeni girecek gençlere şu kadarını söyleye-
bilirim. Bu meslek bir gönül işi, bir sevda, 
para kazanmak için yapılacak iş değil.
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Konya basınına uzun yıllar hizmet 
etmiş, büyük katkılar sağlamış Kemal 
Soylu ile güzel bir söyleşi gerçekleş-

tirdik. Lise yıllarında başladığı mesleğini başarı ile 
devam ettiren, gazetecilik mesleğinden emekli 
olmasına rağmen Soylu, gazeteciliğin emekliliği 
olmaz diyerek çalışmalarını sürdürüyor. Soylu’ya 
göre gazetecilik bir yaşam biçimi. 

Kısaca kendinizden bahsedermisiniz? 

1962 Konya doğumluyum. İlk ve Orta ve 
Liseyi Konya’da okudum. 16 yaşında gazeteciliğe 
lise 2. Sınıftayken başladım. Halen emekli olma-
ma rağmen mesleğe devam ediyorum.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?

28 Kasım 1978’de İplikçi Camii’nin mina-
resinin üst kısmı fırtınadan eğilmişti. Elimde 
fotoğraf makinesi ile düşmesini beklerken adının 
sonradan Mehmet Gazel olduğunu öğrendiğim 
kişi neden beklediğimi sordu. Düşerse fotoğraf 
çekeceğimi söyledim. Beni Yeni Meram Gaze-
tesi’ne götürüp , canavar seni gazeteci yapalım 
dedi. Öylelikle mesleğe başlamış oldum. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Meslek maalesef her geçen gün kan kaybe-
diyor. Klasik gazeteciliğin yerini şimdi habercilik 
ve dijital yayıncılık aldı. Sosyal medya şimdi 
gazeteciliğin önüne geçti. Basılı gazete tarihten 
tamamen silinmezse de, etkinliğini daha da fazla 
kaybedecek. Çünkü yeni nesilde gazete okuma 
alışkanlığı tamamen bitmiş durumda.

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

Ben yöneticilik yapmama rağmen hep 
sahada muhabir olarak kaldım. Yeni Meram 
Gazetesi’nden sonra Milliyet Gazetesi Konya 
Bürosunu kurdum. 8 yıl Milliyet’te muhabir, 
temsilci ve büro şefi olarak çalıştım. Milliyet’ten 
sonra 1990 yılında Flaş Dergisi’ni yayınlamaya 

başladım. Konya’da uzun süre aylık olarak 26 
yılı aşkın süreyle yayınlanan dergi hakkında 
çok sayıda davalar açıldı. Sonra Sabah Gazetesi 
Konya bürosunu kurdum. Sabah ve ATV Konya 
temsilciliği ve büro şefliği yaptım. Gazete başka 
bir gruba satılınca çalışma koşulları bana göre 
olmadığına inandığım için emekli oldum. İnternet 
haberciliğinin Türkiye’de yeni yeni başladığı 
dönemde Konya’da ilk internet haber sitesini 
kurdum. Uzun süre kendi şirketim bünyesinde 
çeşitli dergi ve gazeteler yayınladım. Daha sonra 
Milliyet Gazetesi ile yollarımız yeniden kesişti. 5 
yıl her hafta Milliyet Konya ve Milliyet Anadolu 
eklerinin yanı sıra, zaman zamanda sektör ekleri 
yayınladık. Ekonomik sıkıntı nedeni ile reklam 
potansiyeli düşünce, hatta bitince bunlara ara 
verdik. Şu anda ulusal başka bir gazetenin 
Konya temsilciliğini yapmaktayım. Ayrıca bir kaç 
internet haber sitesinin yayıncısıyım. Sektöründe 
Türkiye’nin en büyük gruplarından bir kuruluşla 
ortaklaşa olarak uzun süredir test yayınlarını 
sürdürdüğümüz bir internet webtvnin hazırlığı 
içerisindeyiz.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 

Sadece ve sadece bir yaşam biçimi. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Ekonomik şartlar zorlaşınca özellikle yerel 
sektörde reklam girdileri azaldı. Hatta yok dene-
cek duruma geldi, basın kuruluşlarında personel 
tasarrufuna gidildi. Kalite düştü. İşsiz sayısı tavan 
yaptı. Bir çok kurum kapandı. Birçok kurumda 
borç batağında.

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

Gazetecilik ayrı, yazarlık ayrı. Mesela ben 
kendimi hala muhabir olarak görüyorum. Yazar-
da, gazetecide ele alacağa konulara hakim olmalı. 
Bugün yazarım diye yazı yazanların yazılarına bir 
bakın, içi boş. İyi bir gazeteci yazar olmak için iyi 
bir muhabir olmak gerekiyor. 

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 

kendinizce farklı bir bakış açısı getirmek nasıl 
bir duygu? 

Elbette heyecan verici güzel bir duydu. 
Ancak bazen suya sabuna dokununca olumsuz 
tepkilerin gelmesi de ayrı bir sıkıntı verse de 
yine de dikkatleri üzerinizde topluyorsunuz. Ben 
şahsen kendi içimden gelen sese kulak verir, 
düşüncelerimi yazarım. Kim ne diyecek, hiç te 
umurum olmaz. Biraz sivri olmak gazeteciliğin 
evrensel kuralıdır.

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

Güzel ve yapıcı fikirleri yansıtmak önemli 
olduğu gibi eleştirisel yazılarda yazmak önemli. 
Maalesef son yıllarda eleştiri yapan gazeteci sayısı 
yok denecek duruma geldi. Gazeteci iyi ve yapıcı 
fikirleri ile yön verdiği gibi eleştirisel yazıları ile de 
yön verebilir. Sonuçta amacınıza ulaştığınızda çok 
mutlu oluyorsunuz.

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

 
Şimdi internet medyası yazılı ve görsel 

medyanın önüne geçti. Haberleriniz  saniyesinde 
bir tıkla tüm dünyada. Bu yarışta iyi ve hızlı olan 
kazanır. Benim “ölü ile haber beklemez” diye 
hep söylediğim bir söz vardır. Haberi anında 
yayınlayacaksınız. Gazeteci, iyi ve hızlı habercilik 
yaparsa etkindir. Eskiden yapılan gazete sayfası 
doldurmak için yapılan gazetecilik internet med-
yası ile birlikte tarih oldu. Şimdi zamanın saniyesi 
ile yarışılıyor.

   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? 

Bir gazeteci ya da yazarın zaten asli görevi 
yönlendirme ve doğru yolu göstermektir. Kon-
ya’da genelde olumlu ve yapıcı bir medya hakim. 
Hep devletinin ve milletinin yanında olan medya 

GAZETECILIK BIR 
YAŞAM BIÇIMI

Gazeteciliğe lise yıllarında başladığını ifade eden 
Kemal Soylu, gazetecilik mesleğinin bir yaşam biçimi 

olduğuna dikkat çekti.
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vardır. Bu dünde böyleydi, bugünde böyle devam etmektedir. Ancak 
ulusal medya yapısında bunu söyleyemeyiz. Doğrular yanlış, yanlışlar 
doğru olarak aktarılmaktadır. Ekonomiden siyasete kadar her alanda 
maalesef saptırılmalar yaşanıyor. Bu da ulusal medyanın kimliğinin 
yitirdiği gösteriyor.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Sektöre girecek ya da girmeyi düşünen genç beyinler, maalesef 
medyanın içinde bulunduğu mevcut karamsar tablodan dolayı son de-
rece çekingenlik gösteriyor. Medya sektöründeki işsizlik korkulacak bo-
yutlara ulaştı. Bugün geçmişte en az 15-20 kişi ile çıkarılan gazeteler, 
bugün bir-iki kişi ile çıkar hale geldi. Böyle bir tabloda hiçbir genç ga-
zeteci adayı çalışmayı düşünemez duruma geldi. İletişim fakültelerinde 
yetişen gençler eskiden iyi bir gazeteci olmanın hayalini kurardı, şimdi 
ise hangi devlet dairesine nasıl girerim onun hesabını yapıyor. Ama 
gazeteciliği bir yaşam biçimi olarak düşünen gençler bu hayallerinden 
asla vazgeçmesinler. Kendilerini çok iyi yetiştirsinler. Yabancı dil bizim 
sektörde çok önemli. Ben çok küçük yaşlardan itibaren ulusal medyada 
çalışmaya başladım. Eğer iyi bir yabancı dilseydim, Konya’da Sabah’ın 
büro şefi olarak kalmaz, daha iyi bir konuma gelebilirdim. Onun için dil 
çok önemli. Bir de gazeteci araştırmacı, mücadeleci ve çalışkan olmalı. 
Bir olayı duyduğu an, anında olay yerine bizzat gidip gözlemlemeli. 
Duyduğunu değil. Gördüğünü yazmalı. Dürüst, objektif ve hoş görülü 
olmalı. Ön yargılı davranmamalı. Hedefini ve hayalini büyük tutmalı. 
Gazeteci olunmaz, gazeteci doğulur felsefesi ve ruhunu taşımalıdır. En 
önemlisi de bu işi sevmeli, sevmeli.

KEMAL SOYLu
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Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde 1970 yılında 

dünyaya gelmişim. A.Ü. Uluslararası İlişkiler 
Bölümü (lisans) mezunuyum.  1989 yılında 
ulusal bir gazetenin muhabiri olarak başla-
dığım Gazetecilik mesleğinde, ulusal gazete 
ve haber ajansında haber müdürlüğü yaptım. 
Mesleğimi farklı bir yönde devam ettirerek, 
2004-2010 yılları arası Konya Sanayi Odası Ba-
sın Müşaviri, TSE Başkan Basın Danışmanlığı 

görevi, Anadolu Ajansı’nda 2010-2012 yılları 
arası Konya Bölge Müdürü, 2012-2015 yılları 
arası ise Eskişehir Bölge Müdürü olarak görev 
yaptım.2015 -2016 yılları arası Hakimiyet Net 
TV Genel Yayın Yönetmenliğiyle Konya’da yeni 
bir nesil yayıncılığına katkı sağladık.  Ulus-
lararası arenada 2015 yıllında Ülkemizin ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 
(BM) Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 12. 
Taraflar Konferansı (UNCCD COP 12)  Basın 
Danışmanlığı yaptım. Mesleğimle ilgili üyesi 
olmaktan her zaman onur ve gurur duyduğum 
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Konya 
Şubesi Yönetimi Kurulu Üyeliğimin yanı sıra 
Konya Gazeteciler Cemiyeti Üyesiyim. Konrad 
Adenauer Vakfı tarafından düzenlenen Basın 
Seminerleri, hizmet içi ve mesleki eğitim semi-
nerlerine katıldım. Gazeteciler Cemiyeti tara-
fından düzenlenen Yılın Yarışması’nda ‘En iyi 
araştırma haber ödülü’, ÇESAP Genel Merkezi 
tarafından düzenlenen yarışmada ‘Yılın En İyi 
Araştırma Ödülü’, Konya Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından gerçekleştirilen yarışmada ‘En 
İyi Araştırma Haber Ödülü’, Alarko Carrier’ın 
düzenlediği ‘6.Küresel İklim Değişikliği Fotoğ-
raf Yarışması’nda ikincilik ödülü, Meslekle ilgili 
olarak kurum ve kuruluşlar tarafından verilen 
ödüller. En büyük hobim, fotoğraf çekmek. Evli 
ve iki çocuk babasıyım. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Bundan çeyrek asır önce gazetecilik daha 
özgür, saygı ve saygınlık çerçevesinde yapılı-
yordu. Son yıllarda sosyal medyanın ve internet 
mecrası yanı sıra televizyon ve gazetelerin 
tekelleşmesi siyasallaşması kaliteyi de bozdu 
kanaatimce. Özel haber, araştırmacı gazetecilik, 
kaliteli yayın, okuyucuya veya izleyiciye sunulan 
haberlerin özelliğini, bugün gazetelerin tirajla-
rından anlayabilirsiniz ya da birçok haberi ajans-
lardan alan televizyonların hepsinde aynı haberi 
görebilirsiniz. Ajanslar olmasa TV ve gazeteler 
ne yapacak, asıl meselenin temelinde bu yatıyor. 
Gazetecilik mesleğindeki dejenerasyon ne çabuk 
bu hale geldi, siyasilerin bundaki sorumluluğu 
ne kadardır tartışılır hale geldi. Eskiden birbirine 
saygı duyan, işini iyi yapan, mesleğe saygı duyu-
lan, emeğin ön plana çıktığı, rekabetin zirve 
yaptığı yıllardı. Günümüze bakınca imkanlar 
çok, sınırsız kolaylıklar var. Ancak bir o kadar 
kaliteli iş çıkartabiliyor muyuz? Bugün kurum-
lardan gelecek bülteni bekleyen, kopyala yapıştır 
gazeteciliği mesleğimizi nereye götürüyor! Ne 
kadar donanıma sahip gazeteciler. Öte yandan 

bir haber yapıldığında gazetecilerin etkinliği 
çok fazlaydı bundan 25-30 yıl önce. Birlik vardı, 
saygınlık vardı, sahiplenme vardı, meslek da-
yanışması vardı, ortak hareket edilirdi. Atlatma 
haber yapılırdı. Kamu kurum ve kuruluşlar 
başta olmak üzere toplumun her bireyi habere 
karşı ilgi duyar, gazetede yazılanları takip eder-
di. Haber bir gazetecinin namusudur. Tek taraflı 
habercilik yapılıyor, karşı tarafın görüşlerine bile 
başvurulmuyor, olumlu ya da olumsuz haberle 
ilgili fikrine yer verilmiyor gazete sayfalarında. 
Bu gazeteciliğin itibarını ve güvenini zedeliyor. 

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

30 yılı aşkın süredir yaptığım meslek haya-
tımda hayalim olan, o hayali gerçekleştirmenin 
onur ve gururunu yaşadığım Anadolu Ajansı. 
Göreve geldiğim süreçte gerek haber yoğunluğu 
bakımından gerekse toplumsal olayların takibin-
de az sayıdaki ekip arkadaşlarımla birlikte çok 
başarılı işlere imza attık. Çok yorucuydu ancak 
mesleğimin heyecanını en çok Anadolu Ajan-
sı’ndayken yaşadım. İsmini kendimin koyduğu, 
küratörlüğünü yaptığım ‘Aşkın Tarihle Büyü-
düğü Şehir: Konya’ fotoğraf sergisi, dönemin 
Başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan Hanımefen-
di ve çocuklarının da teşrifleriyle gezdiği fotoğraf 
sergimizi, Başbakan Yardımcıları, Bakanlar da 
gezdi, yoğun ilgi gördü. Konya’mızın tanıtımını 
farklı bir yönüyle gerçekleştirdik. Anadolu Ajan-
sı’mızın gerek Konya gerekse Eskişehir Bölge 
Müdürlüğü sorumluluk alanımda, az sayıda 
ancak kaliteli ekip arkadaşlarımızla yaptığımız 
haberler, toplumsal olaylar başta olmak üzere 
yaşam hikayeleri, özel ve rutin haberlerle ulusal 
gazete ve televizyonlarda yer aldı. Anadolu 
Ajansı Bölge Müdürü olarak görev yaptığım 
süre içerisinde en çok haber üreten, fotoğraf ve 
görüntü yönüyle sayısal ve kalite yönünden ilk 
sırada yer aldım. Bunu yaparken zaten az sayıda 
elamanınız vardı, kendinizden feragat etmeniz, 
özverili ve gayretli çalışmanız şarttı. Çünkü 
devletimize ve milletimize karşı sorumluluk bi-
linciyle hareket ettim ve görevimi öyle ifa ettim. 
Hiçbir mesai arkadaşıma yapmadığım işi yapın 
demedim, önce kendim yaptım, sonra yapma-
larını tavsiye ettim veya önerdim. Yine özel ve 
rutin haber sayısıyla ekip arkadaşlarımla birlikte 
başarılı bir şekilde görevimizi yaptık. Sorum-
luluk bölgemizdeki illerdeki arkadaşlarımızla 
birlikte bir bütün olarak kişi başı kaliteli haber 
üretimi ve yayın istatistiğinde ilk sıralarda yer 

Konya’nın yetiştirdiği 
önemli gazeteciler 
arasında yer alan 
Mürsel Çetin, 
gazeteciliğin aşk, 
tutku, heyecan, 
özveri ve sabır 
mesleği olduğunu 
söyledi. 30 yıldır 
meslekte farklı kurum 
ve kuruluşlarda 
önemli görevler 
üstlenen Çetin, 
gazeteciliğin önemli 
bir meslek olduğunu 
vurguluyor. Ancak 
son yıllarda mesleğin 
ciddi anlamda zarar 
gördüğünü dile 
getiren Çetin, bu 
durumun meslek 
adına üzüntü verici 
olduğunu söylüyor.

“Bundan çeyrek asır önce gazetecilik daha 
özgür, saygı ve saygınlık çerçevesinde 

yapılıyordu” diyen Gazeteci Mürsel Çetin, 
son yıllarda sosyal medya ve internetin 

etkisi, televizyon/gazetelerin tekelleşmesiyle 
sektördeki kalitenin bozulduğunu söyledi
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aldık.  Ekibimle birlikte sorumluluk alanımdaki 
bölgemde, toplumu bilgilendirmek için üstün 
gayret sarf ettik. Anadolu Ajansı’nda görev yap-
maktan her zaman onur duydum ve hayatım 
boyunca da duyacağım. Sevgili ailemden bile 
önde gelen gazeteciliği hiç bırakmadım, o da 
beni bırakmadı, Allah ömür verdiği müddetçe 
de mesleğimi ifa etmeye devam edeceğim. 
Önceliklerim hep vatanımız, milletimiz, devle-
timiz, bayrağımız oldu. Siyasi görüşümü hiçbir 
zaman yansıtmadım, tarafsızlığımı korudum, 
eşit mesafede oldum. Hiçbir zaman ‘tetikçi’lik 
yapmadım, onun bunun adamı olmadım, doğru 
bildiklerimden ve doğrularımdan asla taviz 
vermedim, dimdik durdum, diklenmedim. Her 
zaman güzel işlere imza atmaya çalıştım. Genç 
meslektaşlarımıza her zaman yardımcı olmayı 
ömrüm boyunca en büyük vazife bildim. Ben-
den yaşça çok küçük meslektaşlarıma bile sevgi 
ve saygı gösterdim, bu davranışımı eleştirenler 
oldu. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Araştırma, doğru, objektif bilgilenme, bil-

gilendirme, dürüstlük. İyi insan ve iyi gazeteci 
olmak.  

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Günümüz gazeteciliği ekonomik anlamda 
sıkıntılar içerisinde…Bir ve birlik olmadığınız, 
güç birliği, dayanışma yapmadığınız sürece 
ayakta kalma şansı yok basının bugünkü 
şartlarda. Herkes gazeteci, herkes televizyon-
cu olmuş. Elinde cep telefonu olan vatandaş, 
gazeteciyim, televizyoncuyum diyor. Çünkü 
onun görüntülerinin akşam televizyonlarda ya-
yınlanma oranı yüksek.  Kurum ve kuruluşun 
orada muhabiri yok, ajanstan önce vatandaş 
ulaşmış, WhatsApp hattına göndermiş ve ya-
yınlanmış.  Peki haberin bakış açısı, doğrulu-
ğu, itibari ne olacak. 

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

İyi bir araştırmacı olmalı, her şeyi sorgula-
malı. Onun içinde çok okumalı. Türkçemizi iyi 
kullanabilmeli. 

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

Tarifi imkansız bir duygu. ‘Anlatılmaz 
yaşanır’ derler ya... Yaşayanlar bilir. 

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

Şehrin ve ülkenin gelişmesinde olumlu 
etkileri olduğu muhakkak. Bir şehri iyi yön-
leriyle tanıtabilirsiniz ya da kötü yönlerini ön 
plana çıkarıp ön yargı oluşturabilirsiniz. Bu da 
turizmini, ekonomisini, sosyal hayatını etkiler. 

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

Bugün gelinen noktada iletişim ve anlık 
haber alma alanında yaşanan hızlı değişim 
ve gelişim, günümüz dünyasında doğru 
haber verme-alma yöntemlerini sorgular 
hale gelmiştir. Sosyal medyada, anında ünlü 
bir kişinin öldüğü haberi yayılıyor, o kişi 
yaşadığını anlatmak için mücadele ver-
mekte. Ya da masum bir kişi belli bir süre 
sonra suçlu olmakta, sosyal medyada adalet 
aranmaya başlandığı bir hal almıştır. Nadir 
de olsa sosyal medyada yer alan görüntüler 
sonrası adaletin tesisine katkı sağlandığı da 
yadsınamaz. ‘Ya sosyal medya olmasaydı?’ 
sonuç nasıl olacaktı? Söylemleri ve yargıla-
ma maalesef mesleğin geldiği noktada içler 
acısı hal almıştır. Haberlerin doğruluğuna 
ihtiyaç duyulmadan klavye haberciliği ya da 
vatandaş gazeteciliği yapılmaktadır. Bu da 
mesleğini yerine getiren gerçek gazetecilerle, 
fırsat gazeteciliği yapanları aynı kefeye koy-
maktadır. Bugün baktığınızda televizyon veya 
ajanslar WhatsApp hattına gelen görüntü 
ve bilgileri teyit etmeden bunu kamuoyuna 
haber olarak vermesi, doğru haber ve taraf-
sızlık ilkelerini tartışır hale getirmiştir. Bilgi 
ve haberlerin akıl almaz hızla yayıldığı sosyal 
medya, hayatımıza sağladığı yeni vizyon ve 
bakış açısı, kolaylık aynı zamanda kötü amaçlı 
kullanıma ve bilgi kirliliğine yol açmakta-
dır. Bugün baktığınızda gazete ve TV’lerde 
ajansları görüntü ve haberleri kullanılmakta, 
kendi muhabirinin yaptığı haberin kat be 
kat fazlasının yer alması Ajans Gazeteciliğini 
veya Ajans TV’ciliği yapılıyor yorumlarını 
gündeme getiriyor.  Habere gitmeden kolay 
ve ucuz yola başvurmaktadır. Mesleğe olan 
saygınlığı ne kadar zedelediğini vicdanlara 
bırakıyorum.
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Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde 1970 yılında 

dünyaya gelmişim. A.Ü. Uluslararası İlişkiler 
Bölümü (lisans) mezunuyum.  1989 yılında 
ulusal bir gazetenin muhabiri olarak başla-
dığım Gazetecilik mesleğinde, ulusal gazete 
ve haber ajansında haber müdürlüğü yaptım. 
Mesleğimi farklı bir yönde devam ettirerek, 
2004-2010 yılları arası Konya Sanayi Odası Ba-
sın Müşaviri, TSE Başkan Basın Danışmanlığı 

görevi, Anadolu Ajansı’nda 2010-2012 yılları 
arası Konya Bölge Müdürü, 2012-2015 yılları 
arası ise Eskişehir Bölge Müdürü olarak görev 
yaptım.2015 -2016 yılları arası Hakimiyet Net 
TV Genel Yayın Yönetmenliğiyle Konya’da yeni 
bir nesil yayıncılığına katkı sağladık.  Ulus-
lararası arenada 2015 yıllında Ülkemizin ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 
(BM) Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 12. 
Taraflar Konferansı (UNCCD COP 12)  Basın 
Danışmanlığı yaptım. Mesleğimle ilgili üyesi 
olmaktan her zaman onur ve gurur duyduğum 
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Konya 
Şubesi Yönetimi Kurulu Üyeliğimin yanı sıra 
Konya Gazeteciler Cemiyeti Üyesiyim. Konrad 
Adenauer Vakfı tarafından düzenlenen Basın 
Seminerleri, hizmet içi ve mesleki eğitim semi-
nerlerine katıldım. Gazeteciler Cemiyeti tara-
fından düzenlenen Yılın Yarışması’nda ‘En iyi 
araştırma haber ödülü’, ÇESAP Genel Merkezi 
tarafından düzenlenen yarışmada ‘Yılın En İyi 
Araştırma Ödülü’, Konya Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından gerçekleştirilen yarışmada ‘En 
İyi Araştırma Haber Ödülü’, Alarko Carrier’ın 
düzenlediği ‘6.Küresel İklim Değişikliği Fotoğ-
raf Yarışması’nda ikincilik ödülü, Meslekle ilgili 
olarak kurum ve kuruluşlar tarafından verilen 
ödüller. En büyük hobim, fotoğraf çekmek. Evli 
ve iki çocuk babasıyım. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Bundan çeyrek asır önce gazetecilik daha 
özgür, saygı ve saygınlık çerçevesinde yapılı-
yordu. Son yıllarda sosyal medyanın ve internet 
mecrası yanı sıra televizyon ve gazetelerin 
tekelleşmesi siyasallaşması kaliteyi de bozdu 
kanaatimce. Özel haber, araştırmacı gazetecilik, 
kaliteli yayın, okuyucuya veya izleyiciye sunulan 
haberlerin özelliğini, bugün gazetelerin tirajla-
rından anlayabilirsiniz ya da birçok haberi ajans-
lardan alan televizyonların hepsinde aynı haberi 
görebilirsiniz. Ajanslar olmasa TV ve gazeteler 
ne yapacak, asıl meselenin temelinde bu yatıyor. 
Gazetecilik mesleğindeki dejenerasyon ne çabuk 
bu hale geldi, siyasilerin bundaki sorumluluğu 
ne kadardır tartışılır hale geldi. Eskiden birbirine 
saygı duyan, işini iyi yapan, mesleğe saygı duyu-
lan, emeğin ön plana çıktığı, rekabetin zirve 
yaptığı yıllardı. Günümüze bakınca imkanlar 
çok, sınırsız kolaylıklar var. Ancak bir o kadar 
kaliteli iş çıkartabiliyor muyuz? Bugün kurum-
lardan gelecek bülteni bekleyen, kopyala yapıştır 
gazeteciliği mesleğimizi nereye götürüyor! Ne 
kadar donanıma sahip gazeteciler. Öte yandan 

bir haber yapıldığında gazetecilerin etkinliği 
çok fazlaydı bundan 25-30 yıl önce. Birlik vardı, 
saygınlık vardı, sahiplenme vardı, meslek da-
yanışması vardı, ortak hareket edilirdi. Atlatma 
haber yapılırdı. Kamu kurum ve kuruluşlar 
başta olmak üzere toplumun her bireyi habere 
karşı ilgi duyar, gazetede yazılanları takip eder-
di. Haber bir gazetecinin namusudur. Tek taraflı 
habercilik yapılıyor, karşı tarafın görüşlerine bile 
başvurulmuyor, olumlu ya da olumsuz haberle 
ilgili fikrine yer verilmiyor gazete sayfalarında. 
Bu gazeteciliğin itibarını ve güvenini zedeliyor. 

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

30 yılı aşkın süredir yaptığım meslek haya-
tımda hayalim olan, o hayali gerçekleştirmenin 
onur ve gururunu yaşadığım Anadolu Ajansı. 
Göreve geldiğim süreçte gerek haber yoğunluğu 
bakımından gerekse toplumsal olayların takibin-
de az sayıdaki ekip arkadaşlarımla birlikte çok 
başarılı işlere imza attık. Çok yorucuydu ancak 
mesleğimin heyecanını en çok Anadolu Ajan-
sı’ndayken yaşadım. İsmini kendimin koyduğu, 
küratörlüğünü yaptığım ‘Aşkın Tarihle Büyü-
düğü Şehir: Konya’ fotoğraf sergisi, dönemin 
Başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan Hanımefen-
di ve çocuklarının da teşrifleriyle gezdiği fotoğraf 
sergimizi, Başbakan Yardımcıları, Bakanlar da 
gezdi, yoğun ilgi gördü. Konya’mızın tanıtımını 
farklı bir yönüyle gerçekleştirdik. Anadolu Ajan-
sı’mızın gerek Konya gerekse Eskişehir Bölge 
Müdürlüğü sorumluluk alanımda, az sayıda 
ancak kaliteli ekip arkadaşlarımızla yaptığımız 
haberler, toplumsal olaylar başta olmak üzere 
yaşam hikayeleri, özel ve rutin haberlerle ulusal 
gazete ve televizyonlarda yer aldı. Anadolu 
Ajansı Bölge Müdürü olarak görev yaptığım 
süre içerisinde en çok haber üreten, fotoğraf ve 
görüntü yönüyle sayısal ve kalite yönünden ilk 
sırada yer aldım. Bunu yaparken zaten az sayıda 
elamanınız vardı, kendinizden feragat etmeniz, 
özverili ve gayretli çalışmanız şarttı. Çünkü 
devletimize ve milletimize karşı sorumluluk bi-
linciyle hareket ettim ve görevimi öyle ifa ettim. 
Hiçbir mesai arkadaşıma yapmadığım işi yapın 
demedim, önce kendim yaptım, sonra yapma-
larını tavsiye ettim veya önerdim. Yine özel ve 
rutin haber sayısıyla ekip arkadaşlarımla birlikte 
başarılı bir şekilde görevimizi yaptık. Sorum-
luluk bölgemizdeki illerdeki arkadaşlarımızla 
birlikte bir bütün olarak kişi başı kaliteli haber 
üretimi ve yayın istatistiğinde ilk sıralarda yer 

Konya’nın yetiştirdiği 
önemli gazeteciler 
arasında yer alan 
Mürsel Çetin, 
gazeteciliğin aşk, 
tutku, heyecan, 
özveri ve sabır 
mesleği olduğunu 
söyledi. 30 yıldır 
meslekte farklı kurum 
ve kuruluşlarda 
önemli görevler 
üstlenen Çetin, 
gazeteciliğin önemli 
bir meslek olduğunu 
vurguluyor. Ancak 
son yıllarda mesleğin 
ciddi anlamda zarar 
gördüğünü dile 
getiren Çetin, bu 
durumun meslek 
adına üzüntü verici 
olduğunu söylüyor.

“Bundan çeyrek asır önce gazetecilik daha 
özgür, saygı ve saygınlık çerçevesinde 

yapılıyordu” diyen Gazeteci Mürsel Çetin, 
son yıllarda sosyal medya ve internetin 

etkisi, televizyon/gazetelerin tekelleşmesiyle 
sektördeki kalitenin bozulduğunu söyledi
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aldık.  Ekibimle birlikte sorumluluk alanımdaki 
bölgemde, toplumu bilgilendirmek için üstün 
gayret sarf ettik. Anadolu Ajansı’nda görev yap-
maktan her zaman onur duydum ve hayatım 
boyunca da duyacağım. Sevgili ailemden bile 
önde gelen gazeteciliği hiç bırakmadım, o da 
beni bırakmadı, Allah ömür verdiği müddetçe 
de mesleğimi ifa etmeye devam edeceğim. 
Önceliklerim hep vatanımız, milletimiz, devle-
timiz, bayrağımız oldu. Siyasi görüşümü hiçbir 
zaman yansıtmadım, tarafsızlığımı korudum, 
eşit mesafede oldum. Hiçbir zaman ‘tetikçi’lik 
yapmadım, onun bunun adamı olmadım, doğru 
bildiklerimden ve doğrularımdan asla taviz 
vermedim, dimdik durdum, diklenmedim. Her 
zaman güzel işlere imza atmaya çalıştım. Genç 
meslektaşlarımıza her zaman yardımcı olmayı 
ömrüm boyunca en büyük vazife bildim. Ben-
den yaşça çok küçük meslektaşlarıma bile sevgi 
ve saygı gösterdim, bu davranışımı eleştirenler 
oldu. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Araştırma, doğru, objektif bilgilenme, bil-

gilendirme, dürüstlük. İyi insan ve iyi gazeteci 
olmak.  

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Günümüz gazeteciliği ekonomik anlamda 
sıkıntılar içerisinde…Bir ve birlik olmadığınız, 
güç birliği, dayanışma yapmadığınız sürece 
ayakta kalma şansı yok basının bugünkü 
şartlarda. Herkes gazeteci, herkes televizyon-
cu olmuş. Elinde cep telefonu olan vatandaş, 
gazeteciyim, televizyoncuyum diyor. Çünkü 
onun görüntülerinin akşam televizyonlarda ya-
yınlanma oranı yüksek.  Kurum ve kuruluşun 
orada muhabiri yok, ajanstan önce vatandaş 
ulaşmış, WhatsApp hattına göndermiş ve ya-
yınlanmış.  Peki haberin bakış açısı, doğrulu-
ğu, itibari ne olacak. 

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

İyi bir araştırmacı olmalı, her şeyi sorgula-
malı. Onun içinde çok okumalı. Türkçemizi iyi 
kullanabilmeli. 

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

Tarifi imkansız bir duygu. ‘Anlatılmaz 
yaşanır’ derler ya... Yaşayanlar bilir. 

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

Şehrin ve ülkenin gelişmesinde olumlu 
etkileri olduğu muhakkak. Bir şehri iyi yön-
leriyle tanıtabilirsiniz ya da kötü yönlerini ön 
plana çıkarıp ön yargı oluşturabilirsiniz. Bu da 
turizmini, ekonomisini, sosyal hayatını etkiler. 

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

Bugün gelinen noktada iletişim ve anlık 
haber alma alanında yaşanan hızlı değişim 
ve gelişim, günümüz dünyasında doğru 
haber verme-alma yöntemlerini sorgular 
hale gelmiştir. Sosyal medyada, anında ünlü 
bir kişinin öldüğü haberi yayılıyor, o kişi 
yaşadığını anlatmak için mücadele ver-
mekte. Ya da masum bir kişi belli bir süre 
sonra suçlu olmakta, sosyal medyada adalet 
aranmaya başlandığı bir hal almıştır. Nadir 
de olsa sosyal medyada yer alan görüntüler 
sonrası adaletin tesisine katkı sağlandığı da 
yadsınamaz. ‘Ya sosyal medya olmasaydı?’ 
sonuç nasıl olacaktı? Söylemleri ve yargıla-
ma maalesef mesleğin geldiği noktada içler 
acısı hal almıştır. Haberlerin doğruluğuna 
ihtiyaç duyulmadan klavye haberciliği ya da 
vatandaş gazeteciliği yapılmaktadır. Bu da 
mesleğini yerine getiren gerçek gazetecilerle, 
fırsat gazeteciliği yapanları aynı kefeye koy-
maktadır. Bugün baktığınızda televizyon veya 
ajanslar WhatsApp hattına gelen görüntü 
ve bilgileri teyit etmeden bunu kamuoyuna 
haber olarak vermesi, doğru haber ve taraf-
sızlık ilkelerini tartışır hale getirmiştir. Bilgi 
ve haberlerin akıl almaz hızla yayıldığı sosyal 
medya, hayatımıza sağladığı yeni vizyon ve 
bakış açısı, kolaylık aynı zamanda kötü amaçlı 
kullanıma ve bilgi kirliliğine yol açmakta-
dır. Bugün baktığınızda gazete ve TV’lerde 
ajansları görüntü ve haberleri kullanılmakta, 
kendi muhabirinin yaptığı haberin kat be 
kat fazlasının yer alması Ajans Gazeteciliğini 
veya Ajans TV’ciliği yapılıyor yorumlarını 
gündeme getiriyor.  Habere gitmeden kolay 
ve ucuz yola başvurmaktadır. Mesleğe olan 
saygınlığı ne kadar zedelediğini vicdanlara 
bırakıyorum.
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Konya’nın yetiştirdiği önemli isimler-
den biri olan Gazeteci Osman Sert, 
daha lise yıllarında atıldığı meslekte 

önemli başarılara imza attı. Radyoda başlayan 
basın serüvenini televizyonculuk alanında sürdü-
ren ve kendini sürekli geliştiren Sert, çalıştığı her 
kurumda kendini göstermeyi başardı. Gazeteci 
olmanın hayaliyle yaşayan ve bu hayali gerçek-
leştiren Sert, kendini sürekli mesleğin içerisinde 
buldu. Ekonomi, politika, diplomasi alanlarında 
başarılı bir şekilde gazetecilik yapan Sert, bu 
alanlarda birçok kez ilklere imza attı. Yurtdışı gö-
revlerinde de bulunan Sert, 9 yıl boyunca da Dı-
şişleri Bakanlığı Basın Müşavirliği görevi yürüttü. 
Mesleki anlamda oldukça deneyimli bir isim olan 
Sert, mesleğe dair, “Gazetecilik kutsal bir meslek. 
Haberci olmak, haberin arkasında koşmak, doğ-
runun arkasında koşmak önemli. Çok öğretici bir 
meslek ve insanın kendini sürekli sorgulamasını 
gerektiren bir meslek. Çok meşakkatli ama çok 
keyifli bir meslek” değerlendirmesinde bulundu.  

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Osman Sert kimdir?

1977 yılında Konya‘da doğdum. Konya 
Anadolu Lisesi’nin ardından ODTÜ Uluslararası 
İlişkiler Bölümü’nü bitirdim. Konya’da bir şiir 
yarışmasının ardından yerel radyolarda haber 
spikerliği ve programcılıkla lise birinci sınıfta 
gazeteciliğe adım attım. Üniversite yıllarında 
BTV’de televizyonculukla tanıştım.2000 yılında 
Kanal 7’de profesyonel haberciliğe ve televizyon-
culuğa başladım. İlk üstlendiğim görev polis-ad-
liye idi. Bu alanda görevlendirilmemin hemen 
ardından cezaevi operasyonları başladı. Sincan F 
tipi cezaevine ilk giren gazetecilerden oldum. Ay-
larca TAYAD, ölüm orucu eylemlerini izledim.1 
Şubat 2001’de ekonomi muhabirliğine geçtim. 
19 Şubat’ta MGK krizi yaşandı, 21 Şubat’ta de-
valüasyon yapıldı, 1 Mart’ta Kemal Derviş geldi. 
Dönemin “Derviş muhabirleri”nden oldum. Hep 
gönlündeki diplomasi muhabirliğine başladıktan 

sonra Irak savaşı, mutabakat muhtırası müza-
kereleri, tezkere krizi yaşandı.29 Kasım 2004’te 
CNN TÜRK Ankara diplomasi muhabiri oldum. 
Devlet başkanları, başbakanlar ve dışişleri bakan-
ları ile mülakatlar yaptım.3 Ekim 2005’te Türkiye 
ile Avrupa Birliği’nin müzakere çerçeve belgesi 
üzerinde uzlaştığı, dönemin Dışişleri Bakanı 
Abdullah Gül’ün Lüksemburg’a gideceği haberini 
verdim. 2009 yılında Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu’nun Basın Danışmanı oldum. Şuan bir 
araştırma şirketinde çalışmalar yürütüyorum. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Gazetecilik meslekten öte bir yaşam tercihi. 

Bazı meslekler bütün hayatı kapsar. Gazetecilik 
benim için böyle bir şey. Konya’da Milli Gençlik 
Radyosu’nda başladım Liseden bir arkadaşımın 
tavsiyesiyle. O şekilde adım attım. Sayın Ahmet 
Davutoğlu ile tanışıklığım da oraya gider. Dolayısı 
ile daha lise yıllarında başladım bu işe. Bu yola 
girdiniz mi mesleğin diğer aşamalarına götü-
rüyor. Ya üniversitede ya da lisede hoca olmak 
isterdim ya da gazeteci olmak isterdim. Dolayısı 
ile gazeteci olmuş oldum. 

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

Milli Gençlik Radyosu’nda haberciydim. 
Üniversitenin son senesinde Kanal 7’ye başladım. 
Televizyonculuğun ilk adımıydı. Çok şeyler öğ-
rendim orada. Kanal 7’de polis-adliye muhabirliği 
yaptım. Burada ‘F’ Tipi Cezaevlerinin gündemde 
olduğu döneme denk geldim. Ekonomi muhabiri 
oldum, Kemal Derviş Türkiye’ye geldi ve ‘Derviş 
Muhabiri’ diye tabir edilen muhabirlerden oldum 
ve ekonomik krizi çok içinde yaşadım. Başbakan-
lıkla ilgilenmeye başladım. O dönem rahmetli 
Bülent Ecevit Başbakandı. Koalisyonlar, 11 Eylül 
saldırısı, Türk-Amerika ilişkileri gibi yoğun bir 
Ankara gündemi vardı. Dolayısı ile burada da 
çok şeyler öğrendim. 11 Eylül saldırısından sonra 

evlendim, düğünüme bile izin almak zorunda 
kaldım. Sonrasında da diplomasi muhabirliği 
yapmaya başladım. Sonrasında CNN Türk’e 
geçtim. Burada alanım diplomasi muhabirliğiydi. 
Çok öğretici bir atmosferdi. Yaklaşık 4 yıl boyunca 
çalıştım. Sonrasında en büyük hayalim olan 
Kudüs’e gittim ve burada TRT Kudüs Temsilciliği 
yaptım. Sonrasında Sayın Ahmet Davutoğlu Dı-
şişleri Bakanı olunca danışmanı olarak çalışmaya 
başladım. 9 yıl boyunca Sayın Davutoğlu ile 
çalıştım. Burada da gazetecilik alanında masanın 
bir diğer tarafından çalışmalar yapmış oldum. 
Yani haber kaynağı olarak gazetecilerle ilişkileri 
yürüttüm. Şimdi de araştırma şirketinde çalışma-
larımı yürütüyorum. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

‘ÇOK MEŞAKKATLI 
AMA KEYIFLI BIR MESLEK’

‘Gazetecilik kutsal bir meslek” diyen Gazeteci Osman Sert, bu mesleğin meşakkatli ancak bir 
o kadar da keyifli bir meslek olduğuna dikkat çekti 
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Gazetecilik kutsal bir meslek. Haberci olmak, haberin arkasında 
koşmak, doğrunun arkasında koşmak önemli. Çok öğretici bir meslek 
ve insanın kendini sürekli sorgulamasını gerektiren bir meslek. Çok 
meşakkatli ama çok keyifli bir meslek. Gazeteciliğin dünyada size 
sunduğu bir ayrıcalık var. Gazeteci olmam nedeniyle birçok ülkeyi 
gezdim mesela. Ya da bir olayın içindesinizdir. Bir olay olur, oraya 
ambulans gider, polis gider, itfaiye gider, başkası kaçar ama gazeteci 
de oraya gider. Hiç kimsenin girmediği yere gidersiniz. Gazeteciyim 
dediğinizde kapılar açılıyor. Dolayısı ile gerçeğin peşinde koşmak büyük 
bir mesuliyet. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde yaşanan sorunları veya 
eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Bugün meslek adına çok içimize sinen bir konumda değiliz. Çünkü 
gazeteciler mesleklerini hakkıyla yapamıyor. Bunun birçok sebebi var. 
Dünyanın en demokrat, özgürlükçü ülkesinde bile gazeteci ile iktidar 
arasında bir sorun vardır. Bu sadece Türkiye’ye has bir şey değil. Bu so-
run sadece iktidarla gazeteci arasında da değildir sadece, bu sorun kimi 
zaman bir işadamıyla gazeteci arasındadır, kimi zaman bir hastane 
yönetimiyle gazeteci arasındadır, kimi zaman da toplumsal bir yardım 
sürecini kendi lehine yürütmeye çalışan sokaktaki bir vatandaşla gaze-
teci arasındadır. Bu gerilim hep vardır. Fakat bu gerilim yönetilemiyor. 
Gazeteciler burada mevzi kaybediyorlar. Gazetecilik haber kaynaklarıy-
la mesafe koymayı ve onun karşılığında da doğruyu söylemeyi gerekti-
rir. Hak ettiği şey de yaptığı iş dolayısı ile herkesten saygı duymasıdır. 
Yapılan iş kimi zaman saygı duyulmayı zorlaştıran bir noktaya gelmiş 
vaziyette. Ama gerilim sadece Türkiye’ye has değil, aşılabileceğini dü-
şünüyorum. Bir de tabi ekonomik şartlar var. Son tahlilde emekçilerin, 
muhabirlerin, kameramanların ekonomik şartlarla mücadele etmeleri 
gerekiyor. Bir taraftan Türkiye’deki siyasi atmosferde ayakta durmaya 
çalışıyorlar. Diğer yandan sosyal medya gibi konular üzerinden farklı 
gazetecilik modlarıyla rekabet etmeleri gerekiyor. Dolayısı ile meslek 
adına zor bir dönemdeyiz. 

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

Bir kere okumak ve çalışmak lazım. Bilmeden gazeteci olunmaz. 
Hatta ben İletişimin yüksek lisans olması gerektiğini düşünürüm. 
Siyaset muhabiriyseniz Türk siyasi tarihini iyi bilmeniz gerekir. Dış 
politikayla ilgilenecekseniz onun bir uzmanlık alanı var onu bilmeniz 
gerekiyor. Gazetecinin temelde hangi alanı takip etmek istiyorsa o 
konuda uzmanlaşması lazım. Gazeteci donanımlı, cesur, makul olacak. 
Güncel bir tabirle trol olmayacak. Kendi görüşlerin olabilir ama birileri-
nin sözcüsü olamazsın. 

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

Şehirdesiniz, sokaktaki herkes belediye başkanına soru soramaz, 
valiye soru soramaz, emniyet müdürüne soru soramaz. Fakat siz soru 
sorabilirsiniz. Sokaktaki sorunları, ülkedeki sorunları, küresel sorunları 
eğmeden, bükmeden muhatabınıza sorabilirsiniz. Bu sorulara cevap 
almanız gerekiyor. Dolayısı ile sokaktakilerin merak ettiklerini muha-
taplara sorup cevabını alıp, kamuoyuna duyurmaktır. Bunlar yapıldığı 
zaman insanlar şehirlerin nasıl yönetildiğini bilirler, sorunları bilirler. 

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

Ben vatandaş gazeteciliğine inana biri değilim. Gazetecilik çünkü 
profesyonel yapılan bir iştir. Vatandaş bir şey duyuyor, inanıyor ve 
paylaşım tekrarı yapıyor. Ama gazeteci öyle yapmıyor. Aldığı bilgiyi 
soruyor, doğrulatıyor, sorguluyor, kurguluyor, mesajı süzüyor. Bunu 
gazeteci yapar vatandaş yapamaz zaten. Dolayısı ile ben önümüzdeki 
dönemde vatandaş gazeteciliğinin evrilmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Bu anlamda gazetecilerin yeni sisteme adapte olmalı, vatandaş gazete-
ciliğin kullandığı imkanları kullanarak daha kalifiye bilgiler üretmelidir. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Bir kere gerçekten gazeteci olmak istiyorlarsa onları hem tebrik 
ediyorum hem de kolay gelsin diyorum. Çünkü gazetecilik kolay bir iş 
değil. Düzenli bir hayat istiyorlarsa gazetecilik seçmesinler. Daha iyi, 
daha çok para kazanacakları bir iş istiyorlarsa başka bir iş yapsınlar. 
Ama bu işi yapıyorsanız cesur olacaksınız ama makul olacaksınız. Mü-
tevazı olacaksınız ama iddialı olacaksınız. Temkinli olacaksınız. 

OSMAN SErT



Konya’nın yetiştirdiği önemli isimler-
den biri olan Gazeteci Osman Sert, 
daha lise yıllarında atıldığı meslekte 

önemli başarılara imza attı. Radyoda başlayan 
basın serüvenini televizyonculuk alanında sürdü-
ren ve kendini sürekli geliştiren Sert, çalıştığı her 
kurumda kendini göstermeyi başardı. Gazeteci 
olmanın hayaliyle yaşayan ve bu hayali gerçek-
leştiren Sert, kendini sürekli mesleğin içerisinde 
buldu. Ekonomi, politika, diplomasi alanlarında 
başarılı bir şekilde gazetecilik yapan Sert, bu 
alanlarda birçok kez ilklere imza attı. Yurtdışı gö-
revlerinde de bulunan Sert, 9 yıl boyunca da Dı-
şişleri Bakanlığı Basın Müşavirliği görevi yürüttü. 
Mesleki anlamda oldukça deneyimli bir isim olan 
Sert, mesleğe dair, “Gazetecilik kutsal bir meslek. 
Haberci olmak, haberin arkasında koşmak, doğ-
runun arkasında koşmak önemli. Çok öğretici bir 
meslek ve insanın kendini sürekli sorgulamasını 
gerektiren bir meslek. Çok meşakkatli ama çok 
keyifli bir meslek” değerlendirmesinde bulundu.  

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Osman Sert kimdir?

1977 yılında Konya‘da doğdum. Konya 
Anadolu Lisesi’nin ardından ODTÜ Uluslararası 
İlişkiler Bölümü’nü bitirdim. Konya’da bir şiir 
yarışmasının ardından yerel radyolarda haber 
spikerliği ve programcılıkla lise birinci sınıfta 
gazeteciliğe adım attım. Üniversite yıllarında 
BTV’de televizyonculukla tanıştım.2000 yılında 
Kanal 7’de profesyonel haberciliğe ve televizyon-
culuğa başladım. İlk üstlendiğim görev polis-ad-
liye idi. Bu alanda görevlendirilmemin hemen 
ardından cezaevi operasyonları başladı. Sincan F 
tipi cezaevine ilk giren gazetecilerden oldum. Ay-
larca TAYAD, ölüm orucu eylemlerini izledim.1 
Şubat 2001’de ekonomi muhabirliğine geçtim. 
19 Şubat’ta MGK krizi yaşandı, 21 Şubat’ta de-
valüasyon yapıldı, 1 Mart’ta Kemal Derviş geldi. 
Dönemin “Derviş muhabirleri”nden oldum. Hep 
gönlündeki diplomasi muhabirliğine başladıktan 

sonra Irak savaşı, mutabakat muhtırası müza-
kereleri, tezkere krizi yaşandı.29 Kasım 2004’te 
CNN TÜRK Ankara diplomasi muhabiri oldum. 
Devlet başkanları, başbakanlar ve dışişleri bakan-
ları ile mülakatlar yaptım.3 Ekim 2005’te Türkiye 
ile Avrupa Birliği’nin müzakere çerçeve belgesi 
üzerinde uzlaştığı, dönemin Dışişleri Bakanı 
Abdullah Gül’ün Lüksemburg’a gideceği haberini 
verdim. 2009 yılında Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu’nun Basın Danışmanı oldum. Şuan bir 
araştırma şirketinde çalışmalar yürütüyorum. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Gazetecilik meslekten öte bir yaşam tercihi. 

Bazı meslekler bütün hayatı kapsar. Gazetecilik 
benim için böyle bir şey. Konya’da Milli Gençlik 
Radyosu’nda başladım Liseden bir arkadaşımın 
tavsiyesiyle. O şekilde adım attım. Sayın Ahmet 
Davutoğlu ile tanışıklığım da oraya gider. Dolayısı 
ile daha lise yıllarında başladım bu işe. Bu yola 
girdiniz mi mesleğin diğer aşamalarına götü-
rüyor. Ya üniversitede ya da lisede hoca olmak 
isterdim ya da gazeteci olmak isterdim. Dolayısı 
ile gazeteci olmuş oldum. 

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

Milli Gençlik Radyosu’nda haberciydim. 
Üniversitenin son senesinde Kanal 7’ye başladım. 
Televizyonculuğun ilk adımıydı. Çok şeyler öğ-
rendim orada. Kanal 7’de polis-adliye muhabirliği 
yaptım. Burada ‘F’ Tipi Cezaevlerinin gündemde 
olduğu döneme denk geldim. Ekonomi muhabiri 
oldum, Kemal Derviş Türkiye’ye geldi ve ‘Derviş 
Muhabiri’ diye tabir edilen muhabirlerden oldum 
ve ekonomik krizi çok içinde yaşadım. Başbakan-
lıkla ilgilenmeye başladım. O dönem rahmetli 
Bülent Ecevit Başbakandı. Koalisyonlar, 11 Eylül 
saldırısı, Türk-Amerika ilişkileri gibi yoğun bir 
Ankara gündemi vardı. Dolayısı ile burada da 
çok şeyler öğrendim. 11 Eylül saldırısından sonra 

evlendim, düğünüme bile izin almak zorunda 
kaldım. Sonrasında da diplomasi muhabirliği 
yapmaya başladım. Sonrasında CNN Türk’e 
geçtim. Burada alanım diplomasi muhabirliğiydi. 
Çok öğretici bir atmosferdi. Yaklaşık 4 yıl boyunca 
çalıştım. Sonrasında en büyük hayalim olan 
Kudüs’e gittim ve burada TRT Kudüs Temsilciliği 
yaptım. Sonrasında Sayın Ahmet Davutoğlu Dı-
şişleri Bakanı olunca danışmanı olarak çalışmaya 
başladım. 9 yıl boyunca Sayın Davutoğlu ile 
çalıştım. Burada da gazetecilik alanında masanın 
bir diğer tarafından çalışmalar yapmış oldum. 
Yani haber kaynağı olarak gazetecilerle ilişkileri 
yürüttüm. Şimdi de araştırma şirketinde çalışma-
larımı yürütüyorum. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

‘ÇOK MEŞAKKATLI 
AMA KEYIFLI BIR MESLEK’

‘Gazetecilik kutsal bir meslek” diyen Gazeteci Osman Sert, bu mesleğin meşakkatli ancak bir 
o kadar da keyifli bir meslek olduğuna dikkat çekti 
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Gazetecilik kutsal bir meslek. Haberci olmak, haberin arkasında 
koşmak, doğrunun arkasında koşmak önemli. Çok öğretici bir meslek 
ve insanın kendini sürekli sorgulamasını gerektiren bir meslek. Çok 
meşakkatli ama çok keyifli bir meslek. Gazeteciliğin dünyada size 
sunduğu bir ayrıcalık var. Gazeteci olmam nedeniyle birçok ülkeyi 
gezdim mesela. Ya da bir olayın içindesinizdir. Bir olay olur, oraya 
ambulans gider, polis gider, itfaiye gider, başkası kaçar ama gazeteci 
de oraya gider. Hiç kimsenin girmediği yere gidersiniz. Gazeteciyim 
dediğinizde kapılar açılıyor. Dolayısı ile gerçeğin peşinde koşmak büyük 
bir mesuliyet. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde yaşanan sorunları veya 
eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Bugün meslek adına çok içimize sinen bir konumda değiliz. Çünkü 
gazeteciler mesleklerini hakkıyla yapamıyor. Bunun birçok sebebi var. 
Dünyanın en demokrat, özgürlükçü ülkesinde bile gazeteci ile iktidar 
arasında bir sorun vardır. Bu sadece Türkiye’ye has bir şey değil. Bu so-
run sadece iktidarla gazeteci arasında da değildir sadece, bu sorun kimi 
zaman bir işadamıyla gazeteci arasındadır, kimi zaman bir hastane 
yönetimiyle gazeteci arasındadır, kimi zaman da toplumsal bir yardım 
sürecini kendi lehine yürütmeye çalışan sokaktaki bir vatandaşla gaze-
teci arasındadır. Bu gerilim hep vardır. Fakat bu gerilim yönetilemiyor. 
Gazeteciler burada mevzi kaybediyorlar. Gazetecilik haber kaynaklarıy-
la mesafe koymayı ve onun karşılığında da doğruyu söylemeyi gerekti-
rir. Hak ettiği şey de yaptığı iş dolayısı ile herkesten saygı duymasıdır. 
Yapılan iş kimi zaman saygı duyulmayı zorlaştıran bir noktaya gelmiş 
vaziyette. Ama gerilim sadece Türkiye’ye has değil, aşılabileceğini dü-
şünüyorum. Bir de tabi ekonomik şartlar var. Son tahlilde emekçilerin, 
muhabirlerin, kameramanların ekonomik şartlarla mücadele etmeleri 
gerekiyor. Bir taraftan Türkiye’deki siyasi atmosferde ayakta durmaya 
çalışıyorlar. Diğer yandan sosyal medya gibi konular üzerinden farklı 
gazetecilik modlarıyla rekabet etmeleri gerekiyor. Dolayısı ile meslek 
adına zor bir dönemdeyiz. 

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

Bir kere okumak ve çalışmak lazım. Bilmeden gazeteci olunmaz. 
Hatta ben İletişimin yüksek lisans olması gerektiğini düşünürüm. 
Siyaset muhabiriyseniz Türk siyasi tarihini iyi bilmeniz gerekir. Dış 
politikayla ilgilenecekseniz onun bir uzmanlık alanı var onu bilmeniz 
gerekiyor. Gazetecinin temelde hangi alanı takip etmek istiyorsa o 
konuda uzmanlaşması lazım. Gazeteci donanımlı, cesur, makul olacak. 
Güncel bir tabirle trol olmayacak. Kendi görüşlerin olabilir ama birileri-
nin sözcüsü olamazsın. 

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

Şehirdesiniz, sokaktaki herkes belediye başkanına soru soramaz, 
valiye soru soramaz, emniyet müdürüne soru soramaz. Fakat siz soru 
sorabilirsiniz. Sokaktaki sorunları, ülkedeki sorunları, küresel sorunları 
eğmeden, bükmeden muhatabınıza sorabilirsiniz. Bu sorulara cevap 
almanız gerekiyor. Dolayısı ile sokaktakilerin merak ettiklerini muha-
taplara sorup cevabını alıp, kamuoyuna duyurmaktır. Bunlar yapıldığı 
zaman insanlar şehirlerin nasıl yönetildiğini bilirler, sorunları bilirler. 

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

Ben vatandaş gazeteciliğine inana biri değilim. Gazetecilik çünkü 
profesyonel yapılan bir iştir. Vatandaş bir şey duyuyor, inanıyor ve 
paylaşım tekrarı yapıyor. Ama gazeteci öyle yapmıyor. Aldığı bilgiyi 
soruyor, doğrulatıyor, sorguluyor, kurguluyor, mesajı süzüyor. Bunu 
gazeteci yapar vatandaş yapamaz zaten. Dolayısı ile ben önümüzdeki 
dönemde vatandaş gazeteciliğinin evrilmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Bu anlamda gazetecilerin yeni sisteme adapte olmalı, vatandaş gazete-
ciliğin kullandığı imkanları kullanarak daha kalifiye bilgiler üretmelidir. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Bir kere gerçekten gazeteci olmak istiyorlarsa onları hem tebrik 
ediyorum hem de kolay gelsin diyorum. Çünkü gazetecilik kolay bir iş 
değil. Düzenli bir hayat istiyorlarsa gazetecilik seçmesinler. Daha iyi, 
daha çok para kazanacakları bir iş istiyorlarsa başka bir iş yapsınlar. 
Ama bu işi yapıyorsanız cesur olacaksınız ama makul olacaksınız. Mü-
tevazı olacaksınız ama iddialı olacaksınız. Temkinli olacaksınız. 



Yenigün Gazetesi olarak 10 Ocak 
Gazeteciler Günü dolayısı ile 2020 
yılında günün anısına dergi çıkarmış, 

tecrübeli gazeteci arkadaşlarımızın birikimlerini 
aktarması için ortam hazırlamış, genç arkadaşla-
rımızın da görüşlerini yansıtmıştık. Bu çalışmanın 
devamı niteliğinde, 2021 yılında da bu uygulama-
yı sürdürmek istedik ve gazeteci olarak sektöre 
emek vermiş arkadaşlarımız ve büyüklerimizle 
söyleşiler yaptık. Konya basınına uzun yıllar emek 
vermiş birçok gazetede üst düzey görevlerde 
bulunmuş Ahmet Aka ile gazeteciliğe dair güzel 
bir söyleşi yaptık. Aka, “gazetecilik, hizmeti doğru 
verdiği sürece kendisi de dahil bütün mesleklerin 
lokomotifi…” dedi.

Kendinizden kısaca bahseder misiniz? 
Sanırım sorunun en zorundan başladınız. Bir 

iki cümleyle anlatmaya çalışayım. 1970 yılında 
Konya Alata’da (Balcılar) doğdum. Merhaba, 
Memleket ve Hakimiyet gazetelerinde çalıştıktan 
sonra Sürekli Basın Kartını alıp emekli oldum. Bir 
arkadaşımla birlikte Haftalık “Anadolu Günlük” 
gazetesi ve Çimke Yayınlarını kurdum. Kitap, 
gazete ve dergi basımı alanında faaliyetlerimiz 
devam ediyor.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Gazeteciliğe ilgim ortaokul öğrencisiyken 

başladı diyebilirim.  Günlük okuduğum Yeni Devir 
gazetesi benim hayata bakışımı değiştiren yegâne 
unsurdu sanki… Lise öğrencisiyken Türkiye 
Çocuk dergisinin Çumra temsilciliğini yaptım fahri 
olarak. Şiirlerimi Çumra Postası gazetesinde ya-
yımlıyordum o yıllar. Çarşamba günleri çıkan ga-
zetenin idari bürosuna salı günü gider, teker teker 
dizilen harflerle bir gazetenin nasıl can bulduğunu 
izlerdim… Ta o yıllarda tanıştığım arkadaşlar-
la halen görüşürüm. 1987-89 yılları arasında 
Türkiye’de Yarın gazetesinin Çumra muhabirliğini 
yaptım ve tabi yine fahri olarak. Türkiye’de yarın, 
ileride uzun yıllar çalışacağım Merhaba gazete-
sinin ilk adıydı… 1991’de Merhaba gazetesine 
muhabir ve arşivci olarak başladım. O dönemde 
gazetenin Yazı İşleri Müdürü olan Mustafa Arslan 
ağabeyin gazeteciliği profesyonelce yapmamda 
büyük emekleri var. Ona şükran borçluyum. 
Birlikte on yıldan fazla çalıştım. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Hemen her mesleği zorlayarak belli bir yere 
kadar yürütebilirsiniz, ancak gazetecilik sevilme-
den yapılacak bir meslek değil. Bir sevda işi bu, 
bir gönül işi… Onun içindir ki Merhaba’dan sonra 
bir resmî kurumda başladığım işi bırakıp tekrar 
mesleğe döndürdü bu sevgi. Bu sevgi olmasa 
onca sıkıntılı günler geçiren sektör şimdiye kadar 
defalarca kaybolup gitmişti. Kendimizi sürekli ye-

niledikten sonra sektörde çözemeyeceğimiz sorun 
olmadığına inanıyorum. 

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

Profesyonel anlamda sektöre Merhaba 
gazetesi ile giriş yaptığıma biraz önce işaret 
etmiştim. Arşivci olarak başladığım ve 10 yıldan 
fazla çalıştığım Merhaba’da; muhabirlik, kültür 
sanat editörlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüğü yaptım. 
Geniş bir yazar kadrosuyla birlikte editörlüğünü 
yürüttüğüm kültür sanat sayfası gazetenin en çok 
okunan sayfasıydı. Ki bu, bir anket çalışmasında 
ortaya çıkmıştı. 

Şiirleri, öyküleri, fotoğraf ve resimleriyle 
kültür sanat sayfamıza katkıda bulunan birçok 
arkadaşımız şimdi üniversitelerimizde edebiyat 
profesörü olarak görev yapıyor. Bu anlamda bir 
okul olarak görüyorum gazete ve dergileri. Dergi 
demişken, biz bu ekiple bir de dergi çıkarmıştık 
“Kültür Sanat ve Edebiyatta Eylül” adıyla. (Eylül, 
uzunca bir aradan sonra tekrar çıkmaya başlasa 
da -kendi baskı tesislerimiz olmasına rağmen- 
ekonomik krize daha fazla dayanamadı.)

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Dünyayı boynuzlarında çeviren öküzü ga-

zetecilerin beslediğini düşünüyorum. Şaka tabi.. 
Gazetecilik sektörü, hiçbir sektörde olmayan bir 
yapıya sahip. Dikkatinizi çekmiştir; tartışma prog-
ramlarında, konu ne olursa olsun mutlaka bir söz 
hakkı da gazeteciye veriliyor. Tıptan spora, savaş-
tan, sanayiye… aklınıza ne gelirse… Bu durum 
gazeteciye verilen değeri gösteriyor gibi görünse 
de gazetecinin bindiği dal kesiliyor aslında. Bir kişi 
her alanda nasıl söz sahibi olur anlamış değilim 
doğrusu. Gazeteci, sınıf öğretmeni gibi her derse 
girmemeli… Özetleyecek olursam; gazetecilik, 
hizmeti doğru verdiği sürece kendisi de dahil 
bütün mesleklerin lokomotifi…

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Bir “hayal hızı”nda yaşanan teknolojik geliş-
meler gazetecilik sektörünü de etkiledi elbette. 
Tirajı milyonları bulan dünyaca ünlü birçok 
gazete matbaasına kilit vurdu. Hâlâ direnenler ne 
zamana kadar ayakta kalır bilmiyorum. Sektörün 
yeniden can bulması internetin iyi kullanılmasına 
bağlı belki de. Her ne kadar matbu gazeteler gibi 
bir argüman olmasa da haberin anında ulaştırıl-
ması ve zamanında güncelleme imkanı vermesi 
bakımından “olmazsa olmaz”ımız olmuştur.

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

“GAZETECILIK 
BÜTÜN MESLEKLERIN 

LOKOMOTIFIDIR”

Konya basınına uzun yıllar emek vermiş birçok gazetede 
üst düzey görevlerde bulunmuş Ahmet Aka ile gazeteciliğe 

dair güzel bir söyleşi yaptık. Aka, “gazetecilik, hizmeti 
doğru verdiği sürece kendisi de dahil bütün mesleklerin 

lokomotifi…” dedi.
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AHMET AKA

En büyük payı kendime ayırarak şunu söylemeliyim ki; okumalıyız. 
Daha çok okumalı... Çünkü okumak, her şeyden önce muhakeme gü-
cümüzü artırır. Okumadığımız içindir ki fakülte mezun olup da “dahi” 
anlamındaki “de”nin nasıl yazılacağını bilmeyen arkadaşlarımız var. 
Her muhabirin, editörün, yazı işleri müdürünün masasında bir sözlük 
olmalı mesela, bir yazım kılavuzu bulunmalı. Bilgisayarında da TDK’nın 
kısa yolu… Sadece doğru yazım yetmez gazeteci için; kamuoyuyla 
paylaşacaklarına kendinden de bir şeyler katmalı, bir tat, bir lezzet…  
Kullanmak zorunda kaldığı kalıplaşmış cümle yapıları olsa da, bir üslup 
oluşturmalı. İmza atmayı unutsa bile, “bu haber, bu yazı falanca kişiye 
ait” dedirtmeli haber, makale… Vasıf konusuna gelince; gazeteci ile 
vasıf, tavukla yumurta hikayesi gibidir…

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

Bu soru, geçen yıl yaşadığım bir olayı hatırlattı bana. Bir arkada-
şımızın annesinin cenaze namazındayız. Vefat eden bir başka arkada-
şımızın da kayınvalidesi… Muhabir kardeşimiz iki farklı cenaze için 
orada bulunduğunu sanıp ayrı ayrı bilgiler toplama çabasında. Herkesin 
bildiği, ancak gazetecinin bilmediği bir konu. Bu soruyu da böyle cevap-
lamış olalım…

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

Şehir yazılarını seviyorum. Özellikle de -kendi şehrimle- Konya ile 
ilgili yazı, şiir ve fotoğrafları… Şehirle ilgili kaleme aldığım yazı ve şiirler 
benim duygularımın bir yansıması. Hiçbirinde bilgi verme derdim 
olmuyor. O başka yazarların işi belki de…  Bu açıdan bakınca şehre 
bir katkım oluyor mu bilmiyorum, ama şehrin bana büyük katkısı var.  
Bazen kısa bir öykü, bazen de -birçok kişinin anlamlandıramadığı- bir 
şiir oluyor bende şehir… 

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

İnterneti sığ bir derya olarak görüyorum… Geniş, ama her şeyin 
göründüğü bir mecra... Bazı kalem ehlini, özellikle de gazetecileri tem-
belliğe düşürüp boğan bir mecra ama! Bir kroki olarak, bir indeks olarak 
değerlendirenler içinse halatsız, direksiz bir köprü…

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 millîlik konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Sorunun ikinci bölümünü cevaplayarak başlayayım… Konya 
basınında millî bir sorun görmüyorum şahsen ben. Siyasî görüşler 
farklı farklı olsa da, oturup bir çay bahçesinde muhabbet edebildiğimiz 
arkadaşlar her birinin sahibi ve çalışanları. Sorunun başına dönersek… 
Gazeteci topluma doğruyu vermeli elbette. Yönlendirecekse de doğruya 
yönlendirmeli… Gazeteci-yazar olsun, öykü yazarı, roman yazarı olsun 
kalemi millî olmalı.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Habercilikteki 5NK kuralının da üstünde bir argümana ihtiyacı var 
gazetecinin… Onun da üstünde vicdanının sesini dinlemeye… Çünkü 
doğru olan her şey bazen vicdanî olmayabilir. Genç arkadaşlarımızın 
her şeyden önce vicdanlarının sesine kulak vermelerini öneriyorum. 
Tavsiyelerimi diğer cevapların satır aralarında parça parça verdim 
sanırım.

Ahmet Aka

Hadim (Balcılar) / Konya doğumlu. İlköğrenimini Balcılar İlkokulun-
da, İskenderun İmam Hatip Lisesinde başladığı ortaöğrenimini Çumra 
İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Bazı gazetelerde muhabirlik, haber 
müdürlüğü, sanat yönetmenliği ve Yazı İşleri Müdürlüğü yaptı. Şiirleri-
ni Güneysu, Sur, Cuma, Bizim Okul, Çalı, Çerağ, Büşra ve Jurnal dergi-
leri ile Yeni Ufuk, Türkiye’de Yarın, Dönüşüm, Merhaba ve Hakimiyet 
gazetelerinde yayımladı. İmam Hatip Liselerinin 40. Kuruluş Yıldönü-
mü dolayısıyla açılan şiir yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Çimke 
Yayınları kurucuları arasında yer alan Aka, halen arkadaşlarıyla birlikte 
haftalık ‘Anadolu GÜNLÜK’ gazetesi ve edebiyat dergisi EYLÜL’ü çıkarı-
yor. Sürekli Basın Kartı sahibi olan Ahmet Aka’nın; Sevinç Gözyaşları, 
Bir Gönül Fethetmek, Devrim Şarkıları ve İnce Düşler isimli dört şiir 
kitabı ile Sevgi Rüzgârı adlı romanı ve çocuklara yönelik Ardıçkuşu ile 
Ağaçkakan adlı hikaye kitabı bulunuyor.



Yenigün Gazetesi olarak 10 Ocak 
Gazeteciler Günü dolayısı ile 2020 
yılında günün anısına dergi çıkarmış, 

tecrübeli gazeteci arkadaşlarımızın birikimlerini 
aktarması için ortam hazırlamış, genç arkadaşla-
rımızın da görüşlerini yansıtmıştık. Bu çalışmanın 
devamı niteliğinde, 2021 yılında da bu uygulama-
yı sürdürmek istedik ve gazeteci olarak sektöre 
emek vermiş arkadaşlarımız ve büyüklerimizle 
söyleşiler yaptık. Konya basınına uzun yıllar emek 
vermiş birçok gazetede üst düzey görevlerde 
bulunmuş Ahmet Aka ile gazeteciliğe dair güzel 
bir söyleşi yaptık. Aka, “gazetecilik, hizmeti doğru 
verdiği sürece kendisi de dahil bütün mesleklerin 
lokomotifi…” dedi.

Kendinizden kısaca bahseder misiniz? 
Sanırım sorunun en zorundan başladınız. Bir 

iki cümleyle anlatmaya çalışayım. 1970 yılında 
Konya Alata’da (Balcılar) doğdum. Merhaba, 
Memleket ve Hakimiyet gazetelerinde çalıştıktan 
sonra Sürekli Basın Kartını alıp emekli oldum. Bir 
arkadaşımla birlikte Haftalık “Anadolu Günlük” 
gazetesi ve Çimke Yayınlarını kurdum. Kitap, 
gazete ve dergi basımı alanında faaliyetlerimiz 
devam ediyor.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Gazeteciliğe ilgim ortaokul öğrencisiyken 

başladı diyebilirim.  Günlük okuduğum Yeni Devir 
gazetesi benim hayata bakışımı değiştiren yegâne 
unsurdu sanki… Lise öğrencisiyken Türkiye 
Çocuk dergisinin Çumra temsilciliğini yaptım fahri 
olarak. Şiirlerimi Çumra Postası gazetesinde ya-
yımlıyordum o yıllar. Çarşamba günleri çıkan ga-
zetenin idari bürosuna salı günü gider, teker teker 
dizilen harflerle bir gazetenin nasıl can bulduğunu 
izlerdim… Ta o yıllarda tanıştığım arkadaşlar-
la halen görüşürüm. 1987-89 yılları arasında 
Türkiye’de Yarın gazetesinin Çumra muhabirliğini 
yaptım ve tabi yine fahri olarak. Türkiye’de yarın, 
ileride uzun yıllar çalışacağım Merhaba gazete-
sinin ilk adıydı… 1991’de Merhaba gazetesine 
muhabir ve arşivci olarak başladım. O dönemde 
gazetenin Yazı İşleri Müdürü olan Mustafa Arslan 
ağabeyin gazeteciliği profesyonelce yapmamda 
büyük emekleri var. Ona şükran borçluyum. 
Birlikte on yıldan fazla çalıştım. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Hemen her mesleği zorlayarak belli bir yere 
kadar yürütebilirsiniz, ancak gazetecilik sevilme-
den yapılacak bir meslek değil. Bir sevda işi bu, 
bir gönül işi… Onun içindir ki Merhaba’dan sonra 
bir resmî kurumda başladığım işi bırakıp tekrar 
mesleğe döndürdü bu sevgi. Bu sevgi olmasa 
onca sıkıntılı günler geçiren sektör şimdiye kadar 
defalarca kaybolup gitmişti. Kendimizi sürekli ye-

niledikten sonra sektörde çözemeyeceğimiz sorun 
olmadığına inanıyorum. 

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

Profesyonel anlamda sektöre Merhaba 
gazetesi ile giriş yaptığıma biraz önce işaret 
etmiştim. Arşivci olarak başladığım ve 10 yıldan 
fazla çalıştığım Merhaba’da; muhabirlik, kültür 
sanat editörlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüğü yaptım. 
Geniş bir yazar kadrosuyla birlikte editörlüğünü 
yürüttüğüm kültür sanat sayfası gazetenin en çok 
okunan sayfasıydı. Ki bu, bir anket çalışmasında 
ortaya çıkmıştı. 

Şiirleri, öyküleri, fotoğraf ve resimleriyle 
kültür sanat sayfamıza katkıda bulunan birçok 
arkadaşımız şimdi üniversitelerimizde edebiyat 
profesörü olarak görev yapıyor. Bu anlamda bir 
okul olarak görüyorum gazete ve dergileri. Dergi 
demişken, biz bu ekiple bir de dergi çıkarmıştık 
“Kültür Sanat ve Edebiyatta Eylül” adıyla. (Eylül, 
uzunca bir aradan sonra tekrar çıkmaya başlasa 
da -kendi baskı tesislerimiz olmasına rağmen- 
ekonomik krize daha fazla dayanamadı.)

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Dünyayı boynuzlarında çeviren öküzü ga-

zetecilerin beslediğini düşünüyorum. Şaka tabi.. 
Gazetecilik sektörü, hiçbir sektörde olmayan bir 
yapıya sahip. Dikkatinizi çekmiştir; tartışma prog-
ramlarında, konu ne olursa olsun mutlaka bir söz 
hakkı da gazeteciye veriliyor. Tıptan spora, savaş-
tan, sanayiye… aklınıza ne gelirse… Bu durum 
gazeteciye verilen değeri gösteriyor gibi görünse 
de gazetecinin bindiği dal kesiliyor aslında. Bir kişi 
her alanda nasıl söz sahibi olur anlamış değilim 
doğrusu. Gazeteci, sınıf öğretmeni gibi her derse 
girmemeli… Özetleyecek olursam; gazetecilik, 
hizmeti doğru verdiği sürece kendisi de dahil 
bütün mesleklerin lokomotifi…

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Bir “hayal hızı”nda yaşanan teknolojik geliş-
meler gazetecilik sektörünü de etkiledi elbette. 
Tirajı milyonları bulan dünyaca ünlü birçok 
gazete matbaasına kilit vurdu. Hâlâ direnenler ne 
zamana kadar ayakta kalır bilmiyorum. Sektörün 
yeniden can bulması internetin iyi kullanılmasına 
bağlı belki de. Her ne kadar matbu gazeteler gibi 
bir argüman olmasa da haberin anında ulaştırıl-
ması ve zamanında güncelleme imkanı vermesi 
bakımından “olmazsa olmaz”ımız olmuştur.

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

“GAZETECILIK 
BÜTÜN MESLEKLERIN 

LOKOMOTIFIDIR”

Konya basınına uzun yıllar emek vermiş birçok gazetede 
üst düzey görevlerde bulunmuş Ahmet Aka ile gazeteciliğe 

dair güzel bir söyleşi yaptık. Aka, “gazetecilik, hizmeti 
doğru verdiği sürece kendisi de dahil bütün mesleklerin 

lokomotifi…” dedi.
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En büyük payı kendime ayırarak şunu söylemeliyim ki; okumalıyız. 
Daha çok okumalı... Çünkü okumak, her şeyden önce muhakeme gü-
cümüzü artırır. Okumadığımız içindir ki fakülte mezun olup da “dahi” 
anlamındaki “de”nin nasıl yazılacağını bilmeyen arkadaşlarımız var. 
Her muhabirin, editörün, yazı işleri müdürünün masasında bir sözlük 
olmalı mesela, bir yazım kılavuzu bulunmalı. Bilgisayarında da TDK’nın 
kısa yolu… Sadece doğru yazım yetmez gazeteci için; kamuoyuyla 
paylaşacaklarına kendinden de bir şeyler katmalı, bir tat, bir lezzet…  
Kullanmak zorunda kaldığı kalıplaşmış cümle yapıları olsa da, bir üslup 
oluşturmalı. İmza atmayı unutsa bile, “bu haber, bu yazı falanca kişiye 
ait” dedirtmeli haber, makale… Vasıf konusuna gelince; gazeteci ile 
vasıf, tavukla yumurta hikayesi gibidir…

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

Bu soru, geçen yıl yaşadığım bir olayı hatırlattı bana. Bir arkada-
şımızın annesinin cenaze namazındayız. Vefat eden bir başka arkada-
şımızın da kayınvalidesi… Muhabir kardeşimiz iki farklı cenaze için 
orada bulunduğunu sanıp ayrı ayrı bilgiler toplama çabasında. Herkesin 
bildiği, ancak gazetecinin bilmediği bir konu. Bu soruyu da böyle cevap-
lamış olalım…

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

Şehir yazılarını seviyorum. Özellikle de -kendi şehrimle- Konya ile 
ilgili yazı, şiir ve fotoğrafları… Şehirle ilgili kaleme aldığım yazı ve şiirler 
benim duygularımın bir yansıması. Hiçbirinde bilgi verme derdim 
olmuyor. O başka yazarların işi belki de…  Bu açıdan bakınca şehre 
bir katkım oluyor mu bilmiyorum, ama şehrin bana büyük katkısı var.  
Bazen kısa bir öykü, bazen de -birçok kişinin anlamlandıramadığı- bir 
şiir oluyor bende şehir… 

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

İnterneti sığ bir derya olarak görüyorum… Geniş, ama her şeyin 
göründüğü bir mecra... Bazı kalem ehlini, özellikle de gazetecileri tem-
belliğe düşürüp boğan bir mecra ama! Bir kroki olarak, bir indeks olarak 
değerlendirenler içinse halatsız, direksiz bir köprü…

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 millîlik konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Sorunun ikinci bölümünü cevaplayarak başlayayım… Konya 
basınında millî bir sorun görmüyorum şahsen ben. Siyasî görüşler 
farklı farklı olsa da, oturup bir çay bahçesinde muhabbet edebildiğimiz 
arkadaşlar her birinin sahibi ve çalışanları. Sorunun başına dönersek… 
Gazeteci topluma doğruyu vermeli elbette. Yönlendirecekse de doğruya 
yönlendirmeli… Gazeteci-yazar olsun, öykü yazarı, roman yazarı olsun 
kalemi millî olmalı.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Habercilikteki 5NK kuralının da üstünde bir argümana ihtiyacı var 
gazetecinin… Onun da üstünde vicdanının sesini dinlemeye… Çünkü 
doğru olan her şey bazen vicdanî olmayabilir. Genç arkadaşlarımızın 
her şeyden önce vicdanlarının sesine kulak vermelerini öneriyorum. 
Tavsiyelerimi diğer cevapların satır aralarında parça parça verdim 
sanırım.

Ahmet Aka

Hadim (Balcılar) / Konya doğumlu. İlköğrenimini Balcılar İlkokulun-
da, İskenderun İmam Hatip Lisesinde başladığı ortaöğrenimini Çumra 
İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Bazı gazetelerde muhabirlik, haber 
müdürlüğü, sanat yönetmenliği ve Yazı İşleri Müdürlüğü yaptı. Şiirleri-
ni Güneysu, Sur, Cuma, Bizim Okul, Çalı, Çerağ, Büşra ve Jurnal dergi-
leri ile Yeni Ufuk, Türkiye’de Yarın, Dönüşüm, Merhaba ve Hakimiyet 
gazetelerinde yayımladı. İmam Hatip Liselerinin 40. Kuruluş Yıldönü-
mü dolayısıyla açılan şiir yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Çimke 
Yayınları kurucuları arasında yer alan Aka, halen arkadaşlarıyla birlikte 
haftalık ‘Anadolu GÜNLÜK’ gazetesi ve edebiyat dergisi EYLÜL’ü çıkarı-
yor. Sürekli Basın Kartı sahibi olan Ahmet Aka’nın; Sevinç Gözyaşları, 
Bir Gönül Fethetmek, Devrim Şarkıları ve İnce Düşler isimli dört şiir 
kitabı ile Sevgi Rüzgârı adlı romanı ve çocuklara yönelik Ardıçkuşu ile 
Ağaçkakan adlı hikaye kitabı bulunuyor.



Gazetecilik mesleğini yaptığı için kendi-
sini mutlu hisseden Ahmet Göçergi, 
mesleğin dünden bugüne gelinen sü-

reçte nasıl değiştiğini, bu değişime ayak uydurma 
çabalarını ve bugünün gazetecilerine tavsiyelerini 
anlattı. 

 
Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Öncelikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 

nedeniyle bütün çalışan meslektaşlarımın günle-
rini tebrik ediyorum. Eminim birçok meslektaşım 
bu günü adı itibariyle kutluyordur. Kendilerine bir 
katkısı olduğunu zannetmiyorum.

Ayrıca derginizde, beni hatırlayıp sayfalarınız-
da yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim.

Efendim 3 Aralık 1962 yılında Sille’de doğ-
muşum. Mehmet ve Naciye’den olma, 5 kardeşin 
en küçüğü, Silleliler bizi Elliikiler diye tanır. Ben 
bu mesleğe alaylı diye tabir edilen, mesleği 
mektebinden değil, mutfağından öğrenip, yetişen 
biriyim. Bu mesleğe 40 yılı aşkın bir hizmetim 
olmuş, çok güzel insanlar tanımış, sürekli Basın 
kartı sahibi, Ayşe Hülya Hanım ile evli 4 çocuk 
babası, iki torun sahibi biriyim.

 Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Unuttum zannettim ama sorulunca hafızalar-

da yeniden canlanıyor. 1974 yılının kış aylarında 
Yeni Konya gazetesinin Mevlana Caddesi üzerin-
deki merhum Mustafa Naci Gücüyener’in sahibi 
olduğu oğulları (Allah rahmet eylesin) Adil, Ünal 
ve uzun ömürler dilediğim Gültekin Gücüyener 
kardeşlerin birlikte omuzladığı binasında buldum 
kendimi.

1991 yılında Merhaba Gazete’nin yayın 
hayatına başlamasıyla yaklaşık yine 27 yıl burada 
hizmet verdim. 

 Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Öncelikle bu mesleği yaptığım için çok mut-
luyum. Bu mesleği yapmak istiyorsanız fedakar 
olmalısınız, öyle devlet memuru mantığıyla 
çalışırsanız başarılı olamazsınız, mutlu olamaz-
sınız. Geceniz gündüzünüz yoktur, mali 
beklenti içinde de olmamalısınız. İnanıl-
maz özveri ister.

Sektör deyince günümüzde medya 
sektörü teknolojik olarak oldukça 
genişledi. Sadece gazete anlamındaki 
düşüncelerimi aktarayım. Gazetecilik 
son yıllarda oldukça sıkıntılı bir süreçten 
geçiyor. Bildiğiniz gibi gazeteler ve yayın 
kuruluşlarının gelirleri reklamdır, özel-
likle Anadolu’da yerel medya olarak ad-
landırılan gazeteler girdilerin azalmasıyla 
zor günlerden geçiyor. Herkes bir çıkış 
yolu arıyor reklam gelirlerini artırmak 
için. Bunu dergilerle, internet siteleriy-
le sosyal medya araçlarını kullanarak 
yaşam mücadelesi veriyor.

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

Önceden de bahsettim ben bu mesleğe alaylı 
olarak başladım, zaten o tarihlerde mektepli 
de olamazdınız ya ayrı bir konu. (O tarihlerde 
Sille’den Konya’ya okumaya gelebilmek, vasıta 
bulmak bile çok güçtü.) Gazetecilik mesleğinin 
bütün kademelerinde çalıştım, her türlü katkıyı 
sağladım. Teknolojiyi hiçbir zaman reddetmeden 
hemen adapte olabildim ve yıllarca bu mesleği 
icra ettim. 

Bu arada atlamadan geçmeyelim. Konya 
Yenigün gazetesinin ilk yıllarında da emeğimiz 
olmuştur. 

 Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 

Benim için öncelikli olarak meslek, hayatımı 
ve çocuklarımın hayatını idame ettirdiğim bir 
meslek. Yeni yeni İnsanlarla tanıştığın, bilgi-
lendiğin, bilgilendirdiğin ve her gün yeni şeyler 
bulman gereken bir meslek. İlla eline silah alıp 
cepheye gitmek gerekmez. Haklı olduğun, inan-
dığın dava için mücadele edebileceğin bir mecra. 
Hani bazen sorarlar ya yeniden dünyaya gelseniz 
hangi mesleği seçersiniz diye yine gazetecilik 
derim.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Doğrusu sosyal medya gazeteciliği bir hayli 
yıprattı, neden? Nedeni basit artık akıllı telefon-
larla insanlar her yerden olayları, gelişmeleri 
anında insanlara ulaştırabiliyor. Burada yapılması 
gereken şu; sosyal medya insanlar tarafından 
hala güvenilen bir mecra değil, gazeteler hala 
bu konuda bir adım önde. O zaman ne yapmalı. 
Gelişmeleri doğru analiz edip daha geniş ve 
doğrusunu anlatırsanız, tarafsız davranırsanız 
mücadeleden galip çıkarsınız. Ama gazetenizi bir 
sosyal medya gibi neşretmeye çalışırsanız o za-
man insanlar “yahu bunları zaten biliyoruz” der.

Bütün gazetelerin internet siteleri var, sosyal 
medya ile oradan mücadele edin, anlık haberleri 
oradan yayınlayıp orada yayınladığın haberlerin 
arka planlarını bilinmeyenleri gazeteden farklı bir 
şekilde sunun okuyucularınıza. Yazarlar sosyal 
medyanın etkisinde kalmış oradaki dedikoduları 
yazma derdinde, onlara cevap verme derdin-
de ve hatta yazarların gazetede neşredilecek 
yazılarını bir gün önce internet sitelerinde, sosyal 
medya da yayınlanması yanlış. Yazarlarımız için 
genelleme yapmıyorum ama son zamanlarda 
hastalık oldu; taraf olduğu, kendine yakın olduğu 
siyasi partinin sanki basın müşaviri hatta o siya-
silere sufle verenler var. Siyasilerin aklına dahi 
gelmeyen sözleri onların beyanı gibi verenler var, 
bu hastalıktan kurtulmalıyız. Yoksa inandırıcılı-
ğınız, güvenilirliğiniz kalmaz. Siyasilerimiz yeni, 
heyecanlı arkadaşlarımızı bu konuda yönlendire-
biliyor. Bu nedenle editörler, yayın yönetmenleri 
daha fazla gayret sarf etmeli, yoksa kaybeden 
gazetecilik olur.

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

İşte gazetecilik burada ön plana çıkıyor. 
Kimsenin bilmediği bir konuyu paylaşmak mes-
lekteki heyecanınızı üst düzeyde tutar. Bir gün 

sonra bir an önce gazeteye gidip o günün 
gazetesini elinize almak istersiniz. Sadece 
size ait, sizin emeğiniz olan bir haber/
makale yapmışsınız, uzun araştırmalar 
sonucu insanlarla paylaşmak inanılmaz bir 
duygudur.

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

İnternet mecrası deyince gazeteciler 
genellikle web siteleri üzerinden fikirlerini 
yazabilme imkanı buluyor ve daha geniş 
bir kitleye ulaşıyor. İnternet artık dünyayı 
küçücük bir yeryüzü haline getirdi. Yazı-
yorsun haberi, makaleyi bir dakika sonra 
dünyanın herhangi bir yerinden okuyucu 

HER MESLEKTAŞIM GIBI
BEN DE ÖZLÜYORUM!

Yıllarını gazetecilik mesleğine vermiş, sahada olmasa da işin mutfağında önemli 
çalışmalara imza atmış olan isimlerden Ahmet Göçergi, “Emekli olmuş ve köşesine 

çekilmiş her meslektaşım gibi ben de o hareketli günlerimi özlüyorum” diyor

AHMET GÖÇERGİ

senin bu emeğini görüyor. Bunu oturduğun 
yerden yaparsan sadece yazmış olursun bu aynı 
zaman araştırılmadan yapılmış bir haber veya 
makaledir. Araştırmayı nasıl yaparsın yine inter-
net üzerinden, doğruluğu konusunda şüpheler 
barındırır.

Ama bu mesleği yapıyorsan, geçmişten aldı-
ğın eğitim, bilgi ve yaşanmışlıklar ile birlikte (çün-
kü gazeteci yolda yürürken, otobüste yolculuk 
ederken gözetler, dinler) akıl süzgecinden geçirir 
ve bunu haber veya köşe yazısında bir güzel 
anlatır. İşte bunu yaparsan gazetecilik olur, köşe 
yazarı olursun.

 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 böyle bir görevi vardır hatta asli 
görevidir. Bunu yapmadığın zaman sadece 
bu durumdan hoşnut olanlar tarafından sırtın 
tapışlanır ama kısa süre sonra dönüp yüzüne dahi 
bakmazlar çünkü bilerler ki ilk fırsatta kendileri 
hakkında da olumsuz yazabileceğin kanaati 
oluşur. Okuyucu zaten çok dikkatlidir, o sana hiç 
itibar etmez.

Millilik konusunda Konya Türkiye diye ayırım 
yapmaya gerek yok. Konya millilik anlamında 
amiral gemisi diyebilir lakin sesini Türkiye’ye bir 
türlü doğru bir şekilde duyuramadı. Milli duruş 
gösteren gazeteciler, yazarlar da hala bir çekin-
genlik var. Geçmişten gelen baskılar hala etkisini 
gösteriyor, bir türlü firenden ayağını çekemiyor. 
Buna sakın korkaklık demeyelim, hala yüreklerin-
de Allah (cc) korkusu vardır, Peygamber sevgisi 
vardır, vatan sevgisi vardır ve bu değerler zarar 
görmesin diye sessiz kalmayı tercih eder. Gayri 
milli olanlar ise fütursuzca vatan bilmez, toprak 
bilmez, din bilmez, töre bilmez sallıyor/saldırı-
yor, zaten onların umurunda değildir. 

Bütün bu gelişmelerden vatandaşın haberi 
var mıdır? Kesinlikle vardır ve sessiz dururlar, 
gereksiz yere seslerini yükseltmezler ama 
gerekli gördüğü anda çok gür bir sesle ortaya 
çıkıverirler. Bunların örnekleri çoktur, en son 
örnek ise 15 Temmuz’dur.

 Gazetecilik mesleğini özlüyor 
musunuz?

Bunu sadece gazeteciliğe bağlamamak 
gerekir. Bütün emektarlar yıllarca beklediği 

emeklilikte yan gelip yatma hayali kurar ama öyle 
olmaz. Bazı sektörlerde buna mecbur kalırsın 
bırakır yatarsın ama gazetecilik öyle değildir, 
bitmez. Bıraktın gazeteciliği işte sosyal medya 
yazarsın, kitap yazarsın. Zaman zaman gazeteye 
köşe yazısı yazarsın ölünceye kadar bu böyle 
sürer.

Bak bunları yazarken aklıma Allah rahmet 
etsin Ahmet Güldağ abi geldi, Muhtar Bedir 
geldi. Sanki son nefeslerine kadar yazdılar, belki 
de hayata tutundukları son dal gibiydi onlar için. 
Burada isimlerini saymadığım birçok insan var. 
Hayatta olanlar alınabilir veya bu dünyadan 
göçüp gitmiş olanların yakınları o isimleri unut-
tuğumu zannedebilirler, unutmadım. 40 yılın 
üzerinde bir meslek geçmişim olduğu için şimdi 
isimleri yazmaya kalksam bir bu kadar daha yaz-
mam gerekir. Bu vesileyle bu dünyadan göçüp 
gidenlere yüce Allah’tan rahmet, hala yaşayanla-
ra ise hayırlı uzun ömürler dilerim.

Özlüyor muyum? Herkes gibi evet.

 Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını kısaca 
anlatabilir misiniz?

Burada birkaç isimden bahsedeceğim. 
Bunlar benim bu mesleğe başladığım zaman 
bana emeği geçen öncelikli kişiler olduğu içindir. 
Emin Sarıkulak beni çocuğu gibi sever çok değer 
verirdi. İhsan Küçükarıcılar (namıdiğer Dayı), Ali 
Alpözen (Boduk Ali) Allah rahmet eylesin. Bugün 
hayatta olan ise Rahim Çakıcılar sağlıklı uzun 
ömürler dilerim.

Niye buradan girdim konuyu şimdi anlarsınız. 
Tarihi tam hatırlamam ama 70’li yıllar ve Yeni 
Konya gazetesinde geçer bu olay. O tarihlerde 
tipo baskı tekniği kullanılır, kurşun ve hurufat 
ağırlıklıdır kalıplar. Başlık ve spotlar hurufat 
(yani harfler tek tek toplanır) 10 punto ve daha 

küçükleri, yani metinler entertip diye tabir edilen 
kurşun dökme ile yazılırdı. Mürettiphanede kale 
diye tabir edilen tepsilerde sayfalar hazırlanır iki 
kat aşağıda ise baskı tesislerinin olduğu makine 
dairesine iner ve orada basılır.

Allah rahmet eylesin Emin ağamızda bir 
sayfası 40 kilo civarında olan bu sayfaları iki kat 
aşağıya taşırdı. Rahmetli Adil Gücüyener ağabe-
yimizin çok yakın bir doktor arkadaşının da gaze-
te ilanı var branşı ise o zamanlar İNTANİYE MÜ-
TEHASSISI (bugünkü adı enfeksiyon hastalıkları) 
Emin ağamızda taşımadan önce gazetede yanlış 
çıkmasın diye hazırlıklar bitince şöyle bir okur, 
görevi olmamasına rağmen. Ve bu İNTANİYE yi 
görünce “bu yanlış yahu İntani diye hastalık mı 
olur, İnsanidir” der. Bu arada Mürettiphanenin 
sorumlusu İhsan usta “yok bu doğrudur” dese de 
inandıramaz. Bizim Emin ağamız hurufat olduğu 
için “T” harfinin yerine cebine bir tane “N” harfi 
alır ve sayfayı makine dairesine indirirken T ile 
N yi değiştirir. Ertesi gün gazeteye geldik ama 
rahmetli Adil abi kapıda ustaları bekler, çünkü 
doktor aramıştır “Adil bu nedir?” diye. Doktor 
arkadaşları tabiiki hemen aramışlar bizim dokto-
rumuzu “hayırlı olsun insani hastalıkların” diye o 
da Adil abimizi. Olanlar oldu ama İhsan ustamız 
kusuru üstlendi Emin ağanın yaptığını biliyordu 
ama yapacak bir şey yok. İhsan ustamız Emin 
ağamıza hala İntaniye diye bir branş olduğunu 
anlatmaya devam etti ama nafile Emin ağamız 
hala “Olur mu İhsan olmaz, hastasınız..” ısrarları 
devam etti. Bu arada ben ise uzun zaman Emin 
ağayı takip etme görevi almıştım.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Arkadaşlarımız eğitimlerini ciddiye alsınlar, 
zor meslektir bu gazetecilik gerçekten fedakarlık 
ister. Dürüst, ilkeli vatan ve millet sevdalısı, Hakk 

ve hakikati yazmaktan vazgeçmeyin, kay-
betmezsiniz kazanan siz olursunuz. Birilerini 
memnun etmek için uğraş vermeyin yoksa bir 
zaman sonra üretemezsiniz ve terk edilen kişi 
siz olursunuz. Türk milletinin özelliği farklı-
dır. Batı ile yatıp batı ile kalkmasınlar, oradan 
sizlere bir katkı olmaz. Bu milletin özü sizleri 
hem maddi hem manevi olarak doyurur. Artık 
sadece basılı basın değil görsel anlamda sosyal 
medya anlamında kendilerini iyi geliştirsinler, 
bir adım sonrasını hesap etmek zorundalar. 
Allah yardımcıları olsun.

Teşekkür ediyorum. Allah’a emanet 
olun…
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Gazetecilik mesleğini yaptığı için kendi-
sini mutlu hisseden Ahmet Göçergi, 
mesleğin dünden bugüne gelinen sü-

reçte nasıl değiştiğini, bu değişime ayak uydurma 
çabalarını ve bugünün gazetecilerine tavsiyelerini 
anlattı. 

 
Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Öncelikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 

nedeniyle bütün çalışan meslektaşlarımın günle-
rini tebrik ediyorum. Eminim birçok meslektaşım 
bu günü adı itibariyle kutluyordur. Kendilerine bir 
katkısı olduğunu zannetmiyorum.

Ayrıca derginizde, beni hatırlayıp sayfalarınız-
da yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim.

Efendim 3 Aralık 1962 yılında Sille’de doğ-
muşum. Mehmet ve Naciye’den olma, 5 kardeşin 
en küçüğü, Silleliler bizi Elliikiler diye tanır. Ben 
bu mesleğe alaylı diye tabir edilen, mesleği 
mektebinden değil, mutfağından öğrenip, yetişen 
biriyim. Bu mesleğe 40 yılı aşkın bir hizmetim 
olmuş, çok güzel insanlar tanımış, sürekli Basın 
kartı sahibi, Ayşe Hülya Hanım ile evli 4 çocuk 
babası, iki torun sahibi biriyim.

 Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Unuttum zannettim ama sorulunca hafızalar-

da yeniden canlanıyor. 1974 yılının kış aylarında 
Yeni Konya gazetesinin Mevlana Caddesi üzerin-
deki merhum Mustafa Naci Gücüyener’in sahibi 
olduğu oğulları (Allah rahmet eylesin) Adil, Ünal 
ve uzun ömürler dilediğim Gültekin Gücüyener 
kardeşlerin birlikte omuzladığı binasında buldum 
kendimi.

1991 yılında Merhaba Gazete’nin yayın 
hayatına başlamasıyla yaklaşık yine 27 yıl burada 
hizmet verdim. 

 Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Öncelikle bu mesleği yaptığım için çok mut-
luyum. Bu mesleği yapmak istiyorsanız fedakar 
olmalısınız, öyle devlet memuru mantığıyla 
çalışırsanız başarılı olamazsınız, mutlu olamaz-
sınız. Geceniz gündüzünüz yoktur, mali 
beklenti içinde de olmamalısınız. İnanıl-
maz özveri ister.

Sektör deyince günümüzde medya 
sektörü teknolojik olarak oldukça 
genişledi. Sadece gazete anlamındaki 
düşüncelerimi aktarayım. Gazetecilik 
son yıllarda oldukça sıkıntılı bir süreçten 
geçiyor. Bildiğiniz gibi gazeteler ve yayın 
kuruluşlarının gelirleri reklamdır, özel-
likle Anadolu’da yerel medya olarak ad-
landırılan gazeteler girdilerin azalmasıyla 
zor günlerden geçiyor. Herkes bir çıkış 
yolu arıyor reklam gelirlerini artırmak 
için. Bunu dergilerle, internet siteleriy-
le sosyal medya araçlarını kullanarak 
yaşam mücadelesi veriyor.

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

Önceden de bahsettim ben bu mesleğe alaylı 
olarak başladım, zaten o tarihlerde mektepli 
de olamazdınız ya ayrı bir konu. (O tarihlerde 
Sille’den Konya’ya okumaya gelebilmek, vasıta 
bulmak bile çok güçtü.) Gazetecilik mesleğinin 
bütün kademelerinde çalıştım, her türlü katkıyı 
sağladım. Teknolojiyi hiçbir zaman reddetmeden 
hemen adapte olabildim ve yıllarca bu mesleği 
icra ettim. 

Bu arada atlamadan geçmeyelim. Konya 
Yenigün gazetesinin ilk yıllarında da emeğimiz 
olmuştur. 

 Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 

Benim için öncelikli olarak meslek, hayatımı 
ve çocuklarımın hayatını idame ettirdiğim bir 
meslek. Yeni yeni İnsanlarla tanıştığın, bilgi-
lendiğin, bilgilendirdiğin ve her gün yeni şeyler 
bulman gereken bir meslek. İlla eline silah alıp 
cepheye gitmek gerekmez. Haklı olduğun, inan-
dığın dava için mücadele edebileceğin bir mecra. 
Hani bazen sorarlar ya yeniden dünyaya gelseniz 
hangi mesleği seçersiniz diye yine gazetecilik 
derim.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Doğrusu sosyal medya gazeteciliği bir hayli 
yıprattı, neden? Nedeni basit artık akıllı telefon-
larla insanlar her yerden olayları, gelişmeleri 
anında insanlara ulaştırabiliyor. Burada yapılması 
gereken şu; sosyal medya insanlar tarafından 
hala güvenilen bir mecra değil, gazeteler hala 
bu konuda bir adım önde. O zaman ne yapmalı. 
Gelişmeleri doğru analiz edip daha geniş ve 
doğrusunu anlatırsanız, tarafsız davranırsanız 
mücadeleden galip çıkarsınız. Ama gazetenizi bir 
sosyal medya gibi neşretmeye çalışırsanız o za-
man insanlar “yahu bunları zaten biliyoruz” der.

Bütün gazetelerin internet siteleri var, sosyal 
medya ile oradan mücadele edin, anlık haberleri 
oradan yayınlayıp orada yayınladığın haberlerin 
arka planlarını bilinmeyenleri gazeteden farklı bir 
şekilde sunun okuyucularınıza. Yazarlar sosyal 
medyanın etkisinde kalmış oradaki dedikoduları 
yazma derdinde, onlara cevap verme derdin-
de ve hatta yazarların gazetede neşredilecek 
yazılarını bir gün önce internet sitelerinde, sosyal 
medya da yayınlanması yanlış. Yazarlarımız için 
genelleme yapmıyorum ama son zamanlarda 
hastalık oldu; taraf olduğu, kendine yakın olduğu 
siyasi partinin sanki basın müşaviri hatta o siya-
silere sufle verenler var. Siyasilerin aklına dahi 
gelmeyen sözleri onların beyanı gibi verenler var, 
bu hastalıktan kurtulmalıyız. Yoksa inandırıcılı-
ğınız, güvenilirliğiniz kalmaz. Siyasilerimiz yeni, 
heyecanlı arkadaşlarımızı bu konuda yönlendire-
biliyor. Bu nedenle editörler, yayın yönetmenleri 
daha fazla gayret sarf etmeli, yoksa kaybeden 
gazetecilik olur.

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

İşte gazetecilik burada ön plana çıkıyor. 
Kimsenin bilmediği bir konuyu paylaşmak mes-
lekteki heyecanınızı üst düzeyde tutar. Bir gün 

sonra bir an önce gazeteye gidip o günün 
gazetesini elinize almak istersiniz. Sadece 
size ait, sizin emeğiniz olan bir haber/
makale yapmışsınız, uzun araştırmalar 
sonucu insanlarla paylaşmak inanılmaz bir 
duygudur.

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

İnternet mecrası deyince gazeteciler 
genellikle web siteleri üzerinden fikirlerini 
yazabilme imkanı buluyor ve daha geniş 
bir kitleye ulaşıyor. İnternet artık dünyayı 
küçücük bir yeryüzü haline getirdi. Yazı-
yorsun haberi, makaleyi bir dakika sonra 
dünyanın herhangi bir yerinden okuyucu 

HER MESLEKTAŞIM GIBI
BEN DE ÖZLÜYORUM!

Yıllarını gazetecilik mesleğine vermiş, sahada olmasa da işin mutfağında önemli 
çalışmalara imza atmış olan isimlerden Ahmet Göçergi, “Emekli olmuş ve köşesine 

çekilmiş her meslektaşım gibi ben de o hareketli günlerimi özlüyorum” diyor

AHMET GÖÇERGİ

senin bu emeğini görüyor. Bunu oturduğun 
yerden yaparsan sadece yazmış olursun bu aynı 
zaman araştırılmadan yapılmış bir haber veya 
makaledir. Araştırmayı nasıl yaparsın yine inter-
net üzerinden, doğruluğu konusunda şüpheler 
barındırır.

Ama bu mesleği yapıyorsan, geçmişten aldı-
ğın eğitim, bilgi ve yaşanmışlıklar ile birlikte (çün-
kü gazeteci yolda yürürken, otobüste yolculuk 
ederken gözetler, dinler) akıl süzgecinden geçirir 
ve bunu haber veya köşe yazısında bir güzel 
anlatır. İşte bunu yaparsan gazetecilik olur, köşe 
yazarı olursun.

 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 böyle bir görevi vardır hatta asli 
görevidir. Bunu yapmadığın zaman sadece 
bu durumdan hoşnut olanlar tarafından sırtın 
tapışlanır ama kısa süre sonra dönüp yüzüne dahi 
bakmazlar çünkü bilerler ki ilk fırsatta kendileri 
hakkında da olumsuz yazabileceğin kanaati 
oluşur. Okuyucu zaten çok dikkatlidir, o sana hiç 
itibar etmez.

Millilik konusunda Konya Türkiye diye ayırım 
yapmaya gerek yok. Konya millilik anlamında 
amiral gemisi diyebilir lakin sesini Türkiye’ye bir 
türlü doğru bir şekilde duyuramadı. Milli duruş 
gösteren gazeteciler, yazarlar da hala bir çekin-
genlik var. Geçmişten gelen baskılar hala etkisini 
gösteriyor, bir türlü firenden ayağını çekemiyor. 
Buna sakın korkaklık demeyelim, hala yüreklerin-
de Allah (cc) korkusu vardır, Peygamber sevgisi 
vardır, vatan sevgisi vardır ve bu değerler zarar 
görmesin diye sessiz kalmayı tercih eder. Gayri 
milli olanlar ise fütursuzca vatan bilmez, toprak 
bilmez, din bilmez, töre bilmez sallıyor/saldırı-
yor, zaten onların umurunda değildir. 

Bütün bu gelişmelerden vatandaşın haberi 
var mıdır? Kesinlikle vardır ve sessiz dururlar, 
gereksiz yere seslerini yükseltmezler ama 
gerekli gördüğü anda çok gür bir sesle ortaya 
çıkıverirler. Bunların örnekleri çoktur, en son 
örnek ise 15 Temmuz’dur.

 Gazetecilik mesleğini özlüyor 
musunuz?

Bunu sadece gazeteciliğe bağlamamak 
gerekir. Bütün emektarlar yıllarca beklediği 

emeklilikte yan gelip yatma hayali kurar ama öyle 
olmaz. Bazı sektörlerde buna mecbur kalırsın 
bırakır yatarsın ama gazetecilik öyle değildir, 
bitmez. Bıraktın gazeteciliği işte sosyal medya 
yazarsın, kitap yazarsın. Zaman zaman gazeteye 
köşe yazısı yazarsın ölünceye kadar bu böyle 
sürer.

Bak bunları yazarken aklıma Allah rahmet 
etsin Ahmet Güldağ abi geldi, Muhtar Bedir 
geldi. Sanki son nefeslerine kadar yazdılar, belki 
de hayata tutundukları son dal gibiydi onlar için. 
Burada isimlerini saymadığım birçok insan var. 
Hayatta olanlar alınabilir veya bu dünyadan 
göçüp gitmiş olanların yakınları o isimleri unut-
tuğumu zannedebilirler, unutmadım. 40 yılın 
üzerinde bir meslek geçmişim olduğu için şimdi 
isimleri yazmaya kalksam bir bu kadar daha yaz-
mam gerekir. Bu vesileyle bu dünyadan göçüp 
gidenlere yüce Allah’tan rahmet, hala yaşayanla-
ra ise hayırlı uzun ömürler dilerim.

Özlüyor muyum? Herkes gibi evet.

 Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını kısaca 
anlatabilir misiniz?

Burada birkaç isimden bahsedeceğim. 
Bunlar benim bu mesleğe başladığım zaman 
bana emeği geçen öncelikli kişiler olduğu içindir. 
Emin Sarıkulak beni çocuğu gibi sever çok değer 
verirdi. İhsan Küçükarıcılar (namıdiğer Dayı), Ali 
Alpözen (Boduk Ali) Allah rahmet eylesin. Bugün 
hayatta olan ise Rahim Çakıcılar sağlıklı uzun 
ömürler dilerim.

Niye buradan girdim konuyu şimdi anlarsınız. 
Tarihi tam hatırlamam ama 70’li yıllar ve Yeni 
Konya gazetesinde geçer bu olay. O tarihlerde 
tipo baskı tekniği kullanılır, kurşun ve hurufat 
ağırlıklıdır kalıplar. Başlık ve spotlar hurufat 
(yani harfler tek tek toplanır) 10 punto ve daha 

küçükleri, yani metinler entertip diye tabir edilen 
kurşun dökme ile yazılırdı. Mürettiphanede kale 
diye tabir edilen tepsilerde sayfalar hazırlanır iki 
kat aşağıda ise baskı tesislerinin olduğu makine 
dairesine iner ve orada basılır.

Allah rahmet eylesin Emin ağamızda bir 
sayfası 40 kilo civarında olan bu sayfaları iki kat 
aşağıya taşırdı. Rahmetli Adil Gücüyener ağabe-
yimizin çok yakın bir doktor arkadaşının da gaze-
te ilanı var branşı ise o zamanlar İNTANİYE MÜ-
TEHASSISI (bugünkü adı enfeksiyon hastalıkları) 
Emin ağamızda taşımadan önce gazetede yanlış 
çıkmasın diye hazırlıklar bitince şöyle bir okur, 
görevi olmamasına rağmen. Ve bu İNTANİYE yi 
görünce “bu yanlış yahu İntani diye hastalık mı 
olur, İnsanidir” der. Bu arada Mürettiphanenin 
sorumlusu İhsan usta “yok bu doğrudur” dese de 
inandıramaz. Bizim Emin ağamız hurufat olduğu 
için “T” harfinin yerine cebine bir tane “N” harfi 
alır ve sayfayı makine dairesine indirirken T ile 
N yi değiştirir. Ertesi gün gazeteye geldik ama 
rahmetli Adil abi kapıda ustaları bekler, çünkü 
doktor aramıştır “Adil bu nedir?” diye. Doktor 
arkadaşları tabiiki hemen aramışlar bizim dokto-
rumuzu “hayırlı olsun insani hastalıkların” diye o 
da Adil abimizi. Olanlar oldu ama İhsan ustamız 
kusuru üstlendi Emin ağanın yaptığını biliyordu 
ama yapacak bir şey yok. İhsan ustamız Emin 
ağamıza hala İntaniye diye bir branş olduğunu 
anlatmaya devam etti ama nafile Emin ağamız 
hala “Olur mu İhsan olmaz, hastasınız..” ısrarları 
devam etti. Bu arada ben ise uzun zaman Emin 
ağayı takip etme görevi almıştım.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Arkadaşlarımız eğitimlerini ciddiye alsınlar, 
zor meslektir bu gazetecilik gerçekten fedakarlık 
ister. Dürüst, ilkeli vatan ve millet sevdalısı, Hakk 

ve hakikati yazmaktan vazgeçmeyin, kay-
betmezsiniz kazanan siz olursunuz. Birilerini 
memnun etmek için uğraş vermeyin yoksa bir 
zaman sonra üretemezsiniz ve terk edilen kişi 
siz olursunuz. Türk milletinin özelliği farklı-
dır. Batı ile yatıp batı ile kalkmasınlar, oradan 
sizlere bir katkı olmaz. Bu milletin özü sizleri 
hem maddi hem manevi olarak doyurur. Artık 
sadece basılı basın değil görsel anlamda sosyal 
medya anlamında kendilerini iyi geliştirsinler, 
bir adım sonrasını hesap etmek zorundalar. 
Allah yardımcıları olsun.

Teşekkür ediyorum. Allah’a emanet 
olun…
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Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik mesleği tabiri caizse uzatma-
ları oynuyor. Sosyal medyanın bu kadar yoğun 
kullanıldığı günümüzde herkes gazeteci. Cep te-
lefonları hem fotoğraf makinesi, hem de kamera 
görevi yapıyor. İnsanlar çektikleri olayları kendi 
sosyal medya hesaplarından anında paylaşıyorlar. 
Yani gazeteciden daha hızlılar. Bunun yanı sıra 
ekonomik sıkıntılar var. Döviz girdilerinin yüksek 
olması, kağıt, boya gibi malzemelerin dövizle 
alınması gazete maliyetlerinin çok yükseltti. Bu 
da mesleği içinden çıkılmaz bir hale getirdi. 

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

Gazeteciliğe dönemin dizgi makinesi olan 
entertiple başladım. Askerden sonra Yeni 
Konya’nın ofset baskıya geçmesi ile kamerada 
çalıştım. 1991’de Merhaba Gazetesi’ne Renk Ay-
rım Makinesi’nde çalışmak için transfer oldum. O 
yıllarda da bütün malzemeler döviz ile alınıyordu. 
Renk Ayrımı’nda çalışmamız çok uzun sürmedi. 
Merhaba Gazetesi’nde pikaj-montaj, kamera, 
musahhih, muhabir, sayfa sekreteri ve son 
olarak da editör olarak görev yaptım. Basın Yayın 
Enformasyon Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu 
yarışmada1 sayfa mizanpaj dalında birincilik 
ödülü aldım. 2012 yılında Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti’nin düzenlemiş olduğu yarışmada da 
sayfa düzeni dalında ödüle layık görüldüm. Ha-
tay’da düzenlenen programda ödülümüzü alarak 
meslek ve Konya adına gururlandık.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazeteci benim için bilgi ve haber alma, 

yorum yapma ve eleştirme özgürlüğünü ne 

pahasına olursa olsun sonuna kadar savunan ki-
şidir. Ve gazeteci kaynağını bilmediği bilgi ve ha-
berleri yayınlamaz; kaynak açık olmadığında da 
kamuoyuna gerekli uyarıları yapmak zorundadır. 
Gazeteci sıfatını taşıyan herkes meslek ilkelerine 
mutlaka uymalıdır.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Gazetecilik sektörünün yaşadığı en büyük 
sorunların başında ekonomik sıkıntılar geliyor. 
Bunun da sebebi gazete sayısının artması ve 
reklam girdilerinin azalması. Bir de eleman 
sıkıntı var tabi bunun yanında. Gazeteci olmak 
için İletişim Fakültesi okuyan genç arkadaşlar 
sektörün yaşadığı sıkıntıları görünce ya polis 
oluyor ya da devlet dairelerinde bir işe bakıyor. 
Yani mezun olan arkadaşların çoğu gazeteciliği 
tercih etmiyor.

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

Bir gazetecinin veya yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etmesi görevle-
rinin başında gelmelidir. Gazeteci; temel bilgileri 
yok edemez, görmemezlikten gelemez ve me-
tinlerle belgeleri değiştiremez, tahrif edemez. 
Yanlış yanıltıcı ve tahrif edilmiş yayın malzemesi 
kullanmaktan uzak durur. Konya ve Türkiye’deki 
medya sektörü millilik konusunda bence duyarlı 
değil. Konya hakkında yerel bir gazetenin yaptığı 
haber ülke gündemine oturuyor ve Konya’ya 
zarar veriyor. Haber yapılırken biraz yaşadığı-
mız şehri ve ülkeyi düşünmemiz gerekiyor diye 
düşünüyorum.

Gazetecilik mesleğinin hem mutfağında hem de muhabirlik 
yaparak sahada çalışan İbrahim Başcı, uzun yılların verdiği 

birikimle, “Gazetecilik, ünü olup unu olmayan bir meslek” diyor

ÜNÜ OLUP UNU 

OLMAYAN MESLEK

Gazeteciliğin bugüne göre daha 
zor olduğu, zamanla yarışın 
en hızlı ve heyecanlı şekilde 

sürdüğü dönemlerde mesleğe başlayıp 
internet teknolojisine ayak uydurarak 
kendisini güncelleyebilen İbrahim Başcı, 
mesleki tecrübelerini okurlarla paylaştı.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
3 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu 

olarak 1966 yılında Karatay İlçesine 
bağlı Şatır Köyü’nde dünyaya gelmişim. 
Konya’daki evimiz de Mengüç Caddesi’n-
de idi. İlkokulu Akçeşme İlkokulu’nda 
Ortaokulu Devrim Ortaokulu’nda liseyi 
de 2 sınıfa kadar Gazi Lisesi’nde okudum. 
Evli ve iki kız çocuğu babasıyım.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Liseyi 2 sınıfta bırakınca geçici sü-
reliğine Yeni Konya Gazetesi’nde dizgici 
olarak başladım. Tekrar okula devam 
edecektim. Ama mesleğe bulaşıp da 
bırakabilen var mı? 1982 yılında Yeni 
Konya Gazetesi ile başladığımız gaze-
teciliğe 1991 Nisan’ında Merhaba ile 
devam ettik. 29 yıl devam eden Merhaba 
Gazetesi’ndeki çalışma hayatımız Şubat 
2020’de sona erdi.
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Gazetecilik mesleğini özlüyor musunuz?
Gazetecilik mesleği ‘Ünü olup, unu olmayan’ bir meslektir, tabi ki öz-

lüyorum. Yıllarca severek ve isteyerek yaptığım mesleğimde gelebileceğim 
en güzel yere kadar geldiğimi düşünüyorum.  Her işin bir sonu olduğu gibi 
bizimde çalışma hayatımız son buldu. Ancak gazeteci emekli olmaz diye de 
bir söz var. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar varsa birkaçını 
kısaca anlatabilir misiniz?

Yıl 1987 askerlik bitti, Yeni Konya Gazetesi ofset baskıya geçti ve o 
dönemde başımızdan geçen güzel, tatlı anılarımız oldu. Bir kaçını sizinle pay-
laşayım: “Kameranın başında fotoğraf çekiyorum. Spor sayfalarını hazırlanı-
yor.. Konyaspor’a yeni bir futbolcu alındı. Fotoğrafları kamerada filme aldım.  
Filmleri banyonun içine attım. Banyo sırasında fotoğraflar oluşuyor. Fotoğraf-
lardan bir tanesi ne kadar uğraşırsam uğraşıyım oluşmuyor. İyi hatırlıyorum, 
6 resim oluştu bir tanesi oluşmuyor. Yani Konyaspor’un yeni transferi olan 
futbolcunun filmi ortaya çıkmıyor. Elimle ovuşturuyorum olmuyor, sıcak ol-
ması için nefesimle üflüyorum olmuyor. 15 dakika falan uğraştım resim oluş-
muyor. Çıkardım filmi hiponun içerisine attım. Kameranın altındaki resimlere 
baktım, bu resim neden oluşmuyor diye. Ne göreyim oluşmayan resim zaten 
Arap. Gelen futbolcu Ganalı Ahmet’miş. Zenci bir futbolcu. Bütün resimlerin 
Arap’ı oluyor bu tam tersi beyaz. Bu olaya gazetede bayağı bir gülmüştük.”

Yıl 2002, yaş 38 ama bizim çıraklık dönemi hala bitmedi. Gazetede bazı 
servislerde değişikliğe gidildi. Mustafa Arslan Bey artık haber servisinde mu-
habir olarak göreve devam edeceğimi söyledi. Ali Sait Öge’ye bizi teslim etti. 
Bir yıl kadar Ali abiyle birlikte çalıştık. Çok hevesliyiz ama branşım olmadığı 
için de bir o kadar çekingenim. Bir gün sabah gündem toplantısında Mustafa 
Arslan, bana dönerek, “İbrahim abi artık sende bir muhabir oldun. Bunun için 
bugün senden kesinlikle bir ‘patlama’ bekliyorum. Hadi beni mahçup etme” 
diyerek gaz verdi. 

Ali abi ile motora bindik sağda solda hem özel haber arıyoruz hem telsiz 
dinliyoruz. Asayiş haberi bari denk gelse de günü kurtarsak diye dua ediyo-
ruz.

Tam o anda Ali abinin cep telefonu çaldı. Arayan diğer arkadaşlardı. Ali 
Sait abi Sille’deki atış poligonunda emniyet tarafından yakalanan patlayıcıla-
rın imhası var biz oraya gidiyoruz sende gel diyerek aradılar.

Ali abi bana dönerek, ‘İbrahim hadi bugünü de kurtardık’ dedikten sonra 
motorla Sille’ye gittik.

Sille Atış Poligonunda, emniyetin çalışmaları sonucu ele geçirilen pat-
layıcılar parçalar halinde imha ediliyor. İmha edilmeden saniyeler önce de 
megafonla anons edilerek patlama önceden haber veriliyor çevre güvenliği 
sağlanıyor bizlerde ona göre görüntü alıyorduk.

Ali abinin o anda aklına bir hinlik geldi. Mustafa Arslan’ın bana söylediği, 
“Bugün senden bir patlama bekliyorum sözüne vereceğimiz en güzel cevap 
şu an karşımızda duruyor” dedi. 

Patlamaya az bir zaman kala yine anons edildi Ali abi tam o anda Mustafa 
Arslan’ı aradı;

-Mustafa Abi hani sen sabah İbrahim’e senden bugün patlama bekliyo-
rum demiştin ya?

-Evet, Ali abi ne oldu?
-Telefonu kapatma, dinle!
Tam o anda yüklü miktarda patlayıcı o kadar yüksek bir sesle imha edildi 

ki yer bile titredi. Mustafa Arslan telefonda;
-Ali abi ne oldu, o neydi?
-Abi sorma, sen İbrahim’den patlama bekliyordun ya? 
-Eeeee
-İbrahim patladı! 
Tabi bizi bir gülmek aldı ki sormayın. 
Gazeteye geldik, Mustafa Arslan bizim yaptığımız şaka karşısında ne 

kızabildi ne bir şey söyleyebildi. O günü de güle oynaya geçirmiş olduk. Ama 
benim patlamam harika oldu… 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Sektöre yeni girecek olan genç arkadaşlar, gazetecilik dürüst insanla-
rın yapması gereken bir meslek, eğer siz bu mesleği yapmazsanız dürüst 
olmayan insanların eline geçer ve gazetecilik mesleğinin itibarsızlaşmasına 
ve bitme noktasına gelmesine sebep olursunuz. Gazeteciliği sevin. Maddi 
anlamda çok kazanç sağlamaya bilir ama inanın yaptığınız haber veya yorum 
meyvesini verdiğinde sizden mutlu kimse olamaz. 

Röportajın yayınlanması için bizleri unutmayarak yıllarca birlikte mesai 
paylaştığımız Mustafa Arslan Bey’e ve Yenigün Gazetesi çalışanlarına kendi 
adıma teşekkür ediyorum. 

Kalın sağlıcakla…

İBrAHİM BAŞCI



Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik mesleği tabiri caizse uzatma-
ları oynuyor. Sosyal medyanın bu kadar yoğun 
kullanıldığı günümüzde herkes gazeteci. Cep te-
lefonları hem fotoğraf makinesi, hem de kamera 
görevi yapıyor. İnsanlar çektikleri olayları kendi 
sosyal medya hesaplarından anında paylaşıyorlar. 
Yani gazeteciden daha hızlılar. Bunun yanı sıra 
ekonomik sıkıntılar var. Döviz girdilerinin yüksek 
olması, kağıt, boya gibi malzemelerin dövizle 
alınması gazete maliyetlerinin çok yükseltti. Bu 
da mesleği içinden çıkılmaz bir hale getirdi. 

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

Gazeteciliğe dönemin dizgi makinesi olan 
entertiple başladım. Askerden sonra Yeni 
Konya’nın ofset baskıya geçmesi ile kamerada 
çalıştım. 1991’de Merhaba Gazetesi’ne Renk Ay-
rım Makinesi’nde çalışmak için transfer oldum. O 
yıllarda da bütün malzemeler döviz ile alınıyordu. 
Renk Ayrımı’nda çalışmamız çok uzun sürmedi. 
Merhaba Gazetesi’nde pikaj-montaj, kamera, 
musahhih, muhabir, sayfa sekreteri ve son 
olarak da editör olarak görev yaptım. Basın Yayın 
Enformasyon Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu 
yarışmada1 sayfa mizanpaj dalında birincilik 
ödülü aldım. 2012 yılında Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti’nin düzenlemiş olduğu yarışmada da 
sayfa düzeni dalında ödüle layık görüldüm. Ha-
tay’da düzenlenen programda ödülümüzü alarak 
meslek ve Konya adına gururlandık.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazeteci benim için bilgi ve haber alma, 

yorum yapma ve eleştirme özgürlüğünü ne 

pahasına olursa olsun sonuna kadar savunan ki-
şidir. Ve gazeteci kaynağını bilmediği bilgi ve ha-
berleri yayınlamaz; kaynak açık olmadığında da 
kamuoyuna gerekli uyarıları yapmak zorundadır. 
Gazeteci sıfatını taşıyan herkes meslek ilkelerine 
mutlaka uymalıdır.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Gazetecilik sektörünün yaşadığı en büyük 
sorunların başında ekonomik sıkıntılar geliyor. 
Bunun da sebebi gazete sayısının artması ve 
reklam girdilerinin azalması. Bir de eleman 
sıkıntı var tabi bunun yanında. Gazeteci olmak 
için İletişim Fakültesi okuyan genç arkadaşlar 
sektörün yaşadığı sıkıntıları görünce ya polis 
oluyor ya da devlet dairelerinde bir işe bakıyor. 
Yani mezun olan arkadaşların çoğu gazeteciliği 
tercih etmiyor.

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

Bir gazetecinin veya yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etmesi görevle-
rinin başında gelmelidir. Gazeteci; temel bilgileri 
yok edemez, görmemezlikten gelemez ve me-
tinlerle belgeleri değiştiremez, tahrif edemez. 
Yanlış yanıltıcı ve tahrif edilmiş yayın malzemesi 
kullanmaktan uzak durur. Konya ve Türkiye’deki 
medya sektörü millilik konusunda bence duyarlı 
değil. Konya hakkında yerel bir gazetenin yaptığı 
haber ülke gündemine oturuyor ve Konya’ya 
zarar veriyor. Haber yapılırken biraz yaşadığı-
mız şehri ve ülkeyi düşünmemiz gerekiyor diye 
düşünüyorum.

Gazetecilik mesleğinin hem mutfağında hem de muhabirlik 
yaparak sahada çalışan İbrahim Başcı, uzun yılların verdiği 

birikimle, “Gazetecilik, ünü olup unu olmayan bir meslek” diyor

ÜNÜ OLUP UNU 

OLMAYAN MESLEK

Gazeteciliğin bugüne göre daha 
zor olduğu, zamanla yarışın 
en hızlı ve heyecanlı şekilde 

sürdüğü dönemlerde mesleğe başlayıp 
internet teknolojisine ayak uydurarak 
kendisini güncelleyebilen İbrahim Başcı, 
mesleki tecrübelerini okurlarla paylaştı.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
3 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu 

olarak 1966 yılında Karatay İlçesine 
bağlı Şatır Köyü’nde dünyaya gelmişim. 
Konya’daki evimiz de Mengüç Caddesi’n-
de idi. İlkokulu Akçeşme İlkokulu’nda 
Ortaokulu Devrim Ortaokulu’nda liseyi 
de 2 sınıfa kadar Gazi Lisesi’nde okudum. 
Evli ve iki kız çocuğu babasıyım.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Liseyi 2 sınıfta bırakınca geçici sü-
reliğine Yeni Konya Gazetesi’nde dizgici 
olarak başladım. Tekrar okula devam 
edecektim. Ama mesleğe bulaşıp da 
bırakabilen var mı? 1982 yılında Yeni 
Konya Gazetesi ile başladığımız gaze-
teciliğe 1991 Nisan’ında Merhaba ile 
devam ettik. 29 yıl devam eden Merhaba 
Gazetesi’ndeki çalışma hayatımız Şubat 
2020’de sona erdi.
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Gazetecilik mesleğini özlüyor musunuz?
Gazetecilik mesleği ‘Ünü olup, unu olmayan’ bir meslektir, tabi ki öz-

lüyorum. Yıllarca severek ve isteyerek yaptığım mesleğimde gelebileceğim 
en güzel yere kadar geldiğimi düşünüyorum.  Her işin bir sonu olduğu gibi 
bizimde çalışma hayatımız son buldu. Ancak gazeteci emekli olmaz diye de 
bir söz var. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar varsa birkaçını 
kısaca anlatabilir misiniz?

Yıl 1987 askerlik bitti, Yeni Konya Gazetesi ofset baskıya geçti ve o 
dönemde başımızdan geçen güzel, tatlı anılarımız oldu. Bir kaçını sizinle pay-
laşayım: “Kameranın başında fotoğraf çekiyorum. Spor sayfalarını hazırlanı-
yor.. Konyaspor’a yeni bir futbolcu alındı. Fotoğrafları kamerada filme aldım.  
Filmleri banyonun içine attım. Banyo sırasında fotoğraflar oluşuyor. Fotoğraf-
lardan bir tanesi ne kadar uğraşırsam uğraşıyım oluşmuyor. İyi hatırlıyorum, 
6 resim oluştu bir tanesi oluşmuyor. Yani Konyaspor’un yeni transferi olan 
futbolcunun filmi ortaya çıkmıyor. Elimle ovuşturuyorum olmuyor, sıcak ol-
ması için nefesimle üflüyorum olmuyor. 15 dakika falan uğraştım resim oluş-
muyor. Çıkardım filmi hiponun içerisine attım. Kameranın altındaki resimlere 
baktım, bu resim neden oluşmuyor diye. Ne göreyim oluşmayan resim zaten 
Arap. Gelen futbolcu Ganalı Ahmet’miş. Zenci bir futbolcu. Bütün resimlerin 
Arap’ı oluyor bu tam tersi beyaz. Bu olaya gazetede bayağı bir gülmüştük.”

Yıl 2002, yaş 38 ama bizim çıraklık dönemi hala bitmedi. Gazetede bazı 
servislerde değişikliğe gidildi. Mustafa Arslan Bey artık haber servisinde mu-
habir olarak göreve devam edeceğimi söyledi. Ali Sait Öge’ye bizi teslim etti. 
Bir yıl kadar Ali abiyle birlikte çalıştık. Çok hevesliyiz ama branşım olmadığı 
için de bir o kadar çekingenim. Bir gün sabah gündem toplantısında Mustafa 
Arslan, bana dönerek, “İbrahim abi artık sende bir muhabir oldun. Bunun için 
bugün senden kesinlikle bir ‘patlama’ bekliyorum. Hadi beni mahçup etme” 
diyerek gaz verdi. 

Ali abi ile motora bindik sağda solda hem özel haber arıyoruz hem telsiz 
dinliyoruz. Asayiş haberi bari denk gelse de günü kurtarsak diye dua ediyo-
ruz.

Tam o anda Ali abinin cep telefonu çaldı. Arayan diğer arkadaşlardı. Ali 
Sait abi Sille’deki atış poligonunda emniyet tarafından yakalanan patlayıcıla-
rın imhası var biz oraya gidiyoruz sende gel diyerek aradılar.

Ali abi bana dönerek, ‘İbrahim hadi bugünü de kurtardık’ dedikten sonra 
motorla Sille’ye gittik.

Sille Atış Poligonunda, emniyetin çalışmaları sonucu ele geçirilen pat-
layıcılar parçalar halinde imha ediliyor. İmha edilmeden saniyeler önce de 
megafonla anons edilerek patlama önceden haber veriliyor çevre güvenliği 
sağlanıyor bizlerde ona göre görüntü alıyorduk.

Ali abinin o anda aklına bir hinlik geldi. Mustafa Arslan’ın bana söylediği, 
“Bugün senden bir patlama bekliyorum sözüne vereceğimiz en güzel cevap 
şu an karşımızda duruyor” dedi. 

Patlamaya az bir zaman kala yine anons edildi Ali abi tam o anda Mustafa 
Arslan’ı aradı;

-Mustafa Abi hani sen sabah İbrahim’e senden bugün patlama bekliyo-
rum demiştin ya?

-Evet, Ali abi ne oldu?
-Telefonu kapatma, dinle!
Tam o anda yüklü miktarda patlayıcı o kadar yüksek bir sesle imha edildi 

ki yer bile titredi. Mustafa Arslan telefonda;
-Ali abi ne oldu, o neydi?
-Abi sorma, sen İbrahim’den patlama bekliyordun ya? 
-Eeeee
-İbrahim patladı! 
Tabi bizi bir gülmek aldı ki sormayın. 
Gazeteye geldik, Mustafa Arslan bizim yaptığımız şaka karşısında ne 

kızabildi ne bir şey söyleyebildi. O günü de güle oynaya geçirmiş olduk. Ama 
benim patlamam harika oldu… 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Sektöre yeni girecek olan genç arkadaşlar, gazetecilik dürüst insanla-
rın yapması gereken bir meslek, eğer siz bu mesleği yapmazsanız dürüst 
olmayan insanların eline geçer ve gazetecilik mesleğinin itibarsızlaşmasına 
ve bitme noktasına gelmesine sebep olursunuz. Gazeteciliği sevin. Maddi 
anlamda çok kazanç sağlamaya bilir ama inanın yaptığınız haber veya yorum 
meyvesini verdiğinde sizden mutlu kimse olamaz. 

Röportajın yayınlanması için bizleri unutmayarak yıllarca birlikte mesai 
paylaştığımız Mustafa Arslan Bey’e ve Yenigün Gazetesi çalışanlarına kendi 
adıma teşekkür ediyorum. 

Kalın sağlıcakla…



Konya basınının usta grafikerlerin-
den Züleyha Önal, işin mutfağın-
da yer alan, tasarımlarıyla göze 

hitap eden ürünlere mimarlık eden önemli 
isimlerden bir tanesi. Züleyhan Önal, kısa 
bir süre çalışma fikriyle başladığı gazeteden 
emekli olduğunu belirttiği röportajında, 
aradan geçen süreçteki heyecanını ve birik-
tirdiği güzel anıları paylaştı

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Aksaray Yeşilova (Acem)liyim. Çiftçi bir 

ailenin 8 çocuğundan ikincisiyim. 4 kız, 4 
erkek kardeşiz. İlk orta ve lise öğrenimi-
mi Yeşilova’da bitirdim. 1990’da liseden 
mezun olduktan sonra Konya’ya geldim. 
Konya’ya geldikten 9 yıl sonra 1999 yılında 
babam vefat etti. Onun ani ölümü beni 
derinden sarstı. Hiç evlenmedim, ailemle, 
kardeşlerimle ilgilendim. Onları okuttum, 
evlendirdim. Bugün kimi öğretmen, kimi 
mühendis. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

1992 yılı Eylül ayında Yeni Meram 
Gazetesi’nde grafiker olarak çalışmaya baş-
ladım. Yeni Meram’da kısa bir süre çalış-

tıktan sonra 1993’ün Şubat’ında Merhaba 
Gazetesi matbaasına grafiker olarak girdim. 

Merhaba Gazetesi Belediye İşhanı 8. 
katındaydı. Gazetenin aşağısından geçerken 
“Şurada bir bayan çalışsaydı, orada mutlaka 
çalışmak için çabalardım” diyordum kendi 
kendime. Çünkü bayan çalıştırmayan tek 
gazeteydi ama matbaasında çalışıyordum. 
Nasip bu olsa gerek, Merhaba Gazetesi’nin 
iki grafikeri birden askere gidince acil gra-
fiker aranıyordu. Gazetenin matbaasında 
çalışmam, matbaa işlerine de hakim olmam 
nedeniyle işe alındım. 

3-5 yıl çalışır çıkarım dediğim gazetede 
2018 yılında emekli oldum. Rabbim bana 
Konya’nın en güzel gazetesinde güzel bir 
rızık vermiş meğer. Emekli olmama rağmen 
Merhaba’da çalışmaya devam ediyorum.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Bir gazetede grafiker olmak inanın 
çok zor ve streslidir. Yaptığım işi sevme-
seydim, bu kadar tahammül edemezdim. 
Çünkü nankör bir meslektir. Grafik tasarım 
bir gazetenin mutfağıdır.  “Eğer mutfa-
ğınızda iyi bir aşçınız yoksa, güzel yemek 
yiyemezsiniz”. Benim gibi grafikerler, bir 

gazeteyi noktasına virgülüne varana kadar 
baskıya hazırlayan, medyanın görünmeyen 
emekçileridir. Sürekli kendinizi yenilemek 
zorundasınız, kullandığınız bilgisayara 
ve programlara çok iyi hakim olmalısınız. 
Kısacası işinizin mimarı da, mühendisi de 
sizsiniz. 

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

28 yıllık meslek hayatımın 27 yılı 
Merhaba Gazetesi çatısı altında geçti. Ben 
gazetenin hep grafik servisinde çalıştım. 
Meslek hayatımın en güzel çalışması Konya 
kültür ve tarihine iz bırakan Akademik 
Sayfalar Kültür ekidir. 2004 yılından beri 
çalıştığım ve bu yıl 19. cildi tamamlanan 
Akademik Sayfalar’ın 16 cildi elimden 
geçti. Akademik Sayfalar’ın kurucusu Av. 
Mehmet Ali Uz hocam bana her zaman 
“Sen bizim gizli kahramanımızsın” der. 

Akademik Sayfalar Kültür Ekinin 
içinden birçok kitaplar çıktı. Bunlardan 
birtanesi de Av. Serdar Ceylan Bey ile 
birlikte hazırladığımız “Şeyhülmuharririn 
Mehmet Ali Uz Hakkında Neler Dediler?” 
adlı kitaptır. Serdar bey ile çıkardığımız bu 
kitabın bütün grafik tasarım çalışmasını da 
ben yaptım. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazetecinin gücü kalemidir. Gazeteci 

yaptığı haberi mesleki ahlak çerçevesinde, 
belge ve kaynağı ile kamuoyunu bilgilendir-
mek zorundadır. Yaşadığı şehre, ülkeye ve 
topluma karşı bir sorumluluğu vardır. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Gazetecilik sektörü bir çok sorunla mü-
cadele ediyor. Günümüzde gazetelerin en 
büyük sorunlarından biri ekonomik, diğeri 
dijital teknolojisinin gelişmesiyle gazetele-
re olan rağbetin bitmesi. Birde ekonomik 
sorunu bahane edip biraz daha katı tutum 
uygulayan, personelini karın tokluğuna 
çalıştıran, çok iş, az insan gözüyle canından 
bezdiren kurumlar var. Muhabiri olma-
yan, ajans haberleriyle çıkan gazeteyi kim 
okur ki. Bir gazetede muhabir olmazsa, 
araştırma haberler yapılmazsa, o gazeteyi 
kimse okumaz, itibar etmez. Aylarca maaş 
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ÇIKARIM
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alamayan, sürekli maddi kaygılar içinde yaşayan bir çalışan 
işinde ne kadar başarılı olabilir ki. Medya çalışanları kendi 
haklarını arayamazken, başkalarının haklarını nasıl savunabilir 
ki? Medya kendi söküğünü önce kendisi dikmeli. Gazeteciliğin 
havası var ama maalesef parası yok. 

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

Dijital teknolojinin gelişmesiyle yazılı basına rağbet azaldı. 
Çünkü artık herkes istediği zaman her türlü bilgiye ulaşabili-
yor. Yada biri video çekip hemen paylaşıyor. Bugün facebook, 
twetter, instagram’dan gündem oluşturup yazı yazanlar var. 
Bu doğru bir gazetecilik değil ve yerel basını bitiriyor.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar 
varsa birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

Mustafa Arslan Bey’in sürekli yeni tasarım talepleri benim 
meslekteki gelişmemin başlıca sebebidir. 27 yıl bir kurumda 
çalışınca çok şey birikiyor. Çok insanlar geldi geçti. Gazetede 
30-40 erkek arkadaşla birlikte mesai paylaştık. Ama hiç bir 
arkadaşımdan saygısızlık görmedim. Yemekhanede bazı gün-
ler ben içeri girdiğimde gülüşmeler durur ve arkadaşlar bir 
anda ciddiyete bürünürdü. O an anlardım ki ben aynı zamanda 
bu gazetenin freniydim. Ali Sait abinin gazeteye adım attığı 
andan itibaren bitmeyen neşesi, gazetenin hangi köşesindeyse 
orada bir kahkahanın kopması, İbrahim Başçı’nın yüksek sesle 
attığı kahkahaları, Hakan Markupcu’nun masasında senenin 
365 günü solmayan çiçekleri… Mesela Rıfat abinin hiç para 
var dediğini de duymadım. Ne zaman para istesek yok derdi. 
Ama sonunda da mutlaka istediğimiz parayı verirdi. Güzel 
anılardı.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Sektöre yeni başlayan gençlerin işi çok zor. İletişim Fa-
kültesini büyük bir heyecanla seçip okumak isteyen, sonra 
da  büyük hayal kırıklığı yaşayan gençlere şahit oldum. Çünkü 
mezun olan gençler iyi bir kurumda iş bulamıyor. Çalışabile-
cekleri iyi bir kurum kalmadı. Haklı olarak gençlerin çoğu da  
kimi polis, kimi memur oluyor. Çünkü gazetecilik son uzatma-
larda. 

Yenigün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Rasim Atalay, abla 
senden bir röportaj istiyorum dediğinde çok mutlu oldum. Ra-
sim kardeşimizle de Merhaba Gazetesi’nde uzun yıllar mesai 
yaptık. Bu vesileyle başta Yenigün Gazetesi sahibi Mustafa 
Arslan Bey ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Nice güzel 
yayınlara…

ZÜLEYHA ÖNAL



Konya basınının usta grafikerlerin-
den Züleyha Önal, işin mutfağın-
da yer alan, tasarımlarıyla göze 

hitap eden ürünlere mimarlık eden önemli 
isimlerden bir tanesi. Züleyhan Önal, kısa 
bir süre çalışma fikriyle başladığı gazeteden 
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Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
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ailenin 8 çocuğundan ikincisiyim. 4 kız, 4 
erkek kardeşiz. İlk orta ve lise öğrenimi-
mi Yeşilova’da bitirdim. 1990’da liseden 
mezun olduktan sonra Konya’ya geldim. 
Konya’ya geldikten 9 yıl sonra 1999 yılında 
babam vefat etti. Onun ani ölümü beni 
derinden sarstı. Hiç evlenmedim, ailemle, 
kardeşlerimle ilgilendim. Onları okuttum, 
evlendirdim. Bugün kimi öğretmen, kimi 
mühendis. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

1992 yılı Eylül ayında Yeni Meram 
Gazetesi’nde grafiker olarak çalışmaya baş-
ladım. Yeni Meram’da kısa bir süre çalış-

tıktan sonra 1993’ün Şubat’ında Merhaba 
Gazetesi matbaasına grafiker olarak girdim. 

Merhaba Gazetesi Belediye İşhanı 8. 
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çalışmak için çabalardım” diyordum kendi 
kendime. Çünkü bayan çalıştırmayan tek 
gazeteydi ama matbaasında çalışıyordum. 
Nasip bu olsa gerek, Merhaba Gazetesi’nin 
iki grafikeri birden askere gidince acil gra-
fiker aranıyordu. Gazetenin matbaasında 
çalışmam, matbaa işlerine de hakim olmam 
nedeniyle işe alındım. 

3-5 yıl çalışır çıkarım dediğim gazetede 
2018 yılında emekli oldum. Rabbim bana 
Konya’nın en güzel gazetesinde güzel bir 
rızık vermiş meğer. Emekli olmama rağmen 
Merhaba’da çalışmaya devam ediyorum.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Bir gazetede grafiker olmak inanın 
çok zor ve streslidir. Yaptığım işi sevme-
seydim, bu kadar tahammül edemezdim. 
Çünkü nankör bir meslektir. Grafik tasarım 
bir gazetenin mutfağıdır.  “Eğer mutfa-
ğınızda iyi bir aşçınız yoksa, güzel yemek 
yiyemezsiniz”. Benim gibi grafikerler, bir 

gazeteyi noktasına virgülüne varana kadar 
baskıya hazırlayan, medyanın görünmeyen 
emekçileridir. Sürekli kendinizi yenilemek 
zorundasınız, kullandığınız bilgisayara 
ve programlara çok iyi hakim olmalısınız. 
Kısacası işinizin mimarı da, mühendisi de 
sizsiniz. 

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

28 yıllık meslek hayatımın 27 yılı 
Merhaba Gazetesi çatısı altında geçti. Ben 
gazetenin hep grafik servisinde çalıştım. 
Meslek hayatımın en güzel çalışması Konya 
kültür ve tarihine iz bırakan Akademik 
Sayfalar Kültür ekidir. 2004 yılından beri 
çalıştığım ve bu yıl 19. cildi tamamlanan 
Akademik Sayfalar’ın 16 cildi elimden 
geçti. Akademik Sayfalar’ın kurucusu Av. 
Mehmet Ali Uz hocam bana her zaman 
“Sen bizim gizli kahramanımızsın” der. 

Akademik Sayfalar Kültür Ekinin 
içinden birçok kitaplar çıktı. Bunlardan 
birtanesi de Av. Serdar Ceylan Bey ile 
birlikte hazırladığımız “Şeyhülmuharririn 
Mehmet Ali Uz Hakkında Neler Dediler?” 
adlı kitaptır. Serdar bey ile çıkardığımız bu 
kitabın bütün grafik tasarım çalışmasını da 
ben yaptım. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazetecinin gücü kalemidir. Gazeteci 

yaptığı haberi mesleki ahlak çerçevesinde, 
belge ve kaynağı ile kamuoyunu bilgilendir-
mek zorundadır. Yaşadığı şehre, ülkeye ve 
topluma karşı bir sorumluluğu vardır. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Gazetecilik sektörü bir çok sorunla mü-
cadele ediyor. Günümüzde gazetelerin en 
büyük sorunlarından biri ekonomik, diğeri 
dijital teknolojisinin gelişmesiyle gazetele-
re olan rağbetin bitmesi. Birde ekonomik 
sorunu bahane edip biraz daha katı tutum 
uygulayan, personelini karın tokluğuna 
çalıştıran, çok iş, az insan gözüyle canından 
bezdiren kurumlar var. Muhabiri olma-
yan, ajans haberleriyle çıkan gazeteyi kim 
okur ki. Bir gazetede muhabir olmazsa, 
araştırma haberler yapılmazsa, o gazeteyi 
kimse okumaz, itibar etmez. Aylarca maaş 
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alamayan, sürekli maddi kaygılar içinde yaşayan bir çalışan 
işinde ne kadar başarılı olabilir ki. Medya çalışanları kendi 
haklarını arayamazken, başkalarının haklarını nasıl savunabilir 
ki? Medya kendi söküğünü önce kendisi dikmeli. Gazeteciliğin 
havası var ama maalesef parası yok. 

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

Dijital teknolojinin gelişmesiyle yazılı basına rağbet azaldı. 
Çünkü artık herkes istediği zaman her türlü bilgiye ulaşabili-
yor. Yada biri video çekip hemen paylaşıyor. Bugün facebook, 
twetter, instagram’dan gündem oluşturup yazı yazanlar var. 
Bu doğru bir gazetecilik değil ve yerel basını bitiriyor.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar 
varsa birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

Mustafa Arslan Bey’in sürekli yeni tasarım talepleri benim 
meslekteki gelişmemin başlıca sebebidir. 27 yıl bir kurumda 
çalışınca çok şey birikiyor. Çok insanlar geldi geçti. Gazetede 
30-40 erkek arkadaşla birlikte mesai paylaştık. Ama hiç bir 
arkadaşımdan saygısızlık görmedim. Yemekhanede bazı gün-
ler ben içeri girdiğimde gülüşmeler durur ve arkadaşlar bir 
anda ciddiyete bürünürdü. O an anlardım ki ben aynı zamanda 
bu gazetenin freniydim. Ali Sait abinin gazeteye adım attığı 
andan itibaren bitmeyen neşesi, gazetenin hangi köşesindeyse 
orada bir kahkahanın kopması, İbrahim Başçı’nın yüksek sesle 
attığı kahkahaları, Hakan Markupcu’nun masasında senenin 
365 günü solmayan çiçekleri… Mesela Rıfat abinin hiç para 
var dediğini de duymadım. Ne zaman para istesek yok derdi. 
Ama sonunda da mutlaka istediğimiz parayı verirdi. Güzel 
anılardı.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Sektöre yeni başlayan gençlerin işi çok zor. İletişim Fa-
kültesini büyük bir heyecanla seçip okumak isteyen, sonra 
da  büyük hayal kırıklığı yaşayan gençlere şahit oldum. Çünkü 
mezun olan gençler iyi bir kurumda iş bulamıyor. Çalışabile-
cekleri iyi bir kurum kalmadı. Haklı olarak gençlerin çoğu da  
kimi polis, kimi memur oluyor. Çünkü gazetecilik son uzatma-
larda. 

Yenigün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Rasim Atalay, abla 
senden bir röportaj istiyorum dediğinde çok mutlu oldum. Ra-
sim kardeşimizle de Merhaba Gazetesi’nde uzun yıllar mesai 
yaptık. Bu vesileyle başta Yenigün Gazetesi sahibi Mustafa 
Arslan Bey ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Nice güzel 
yayınlara…



Günümüzde sosyal medyada ade-
ta herkes gazeteci edasında ve 
bu her ne kadar eski yıllardaki 

etkinliği artık yokediyor olsa da bana göre 
yine de etkili araştırmacı gazetecilik tam 
da bu noktada öne çıkıyor. 

Bu açıdan bakacak olursak genç mes-
lektaşlarıma en önemli tavsiyem kimsenin 
yapmadığı araştırma ve inceleme haberle-
rine yönelmeleridir. 

Gazeteci dürüst, objektif, cesur olma-
lıdır ve her şeye rağmen dik duruş isteyen 
bir meslektir. Vicdanen rahat etmek en 
öncelik olmalıdır ki işte o zaman siyaset 
dahil tüm etkiler bertaraf edilebilir. Hep 
birilerinin adamı olup ön plana çıkmak-
tan makam mevki sahibi olmaktan ve en 
önemlisi yıllar sonra pişman olmaktansa, 
doğruları yazıp vicdanen rahat olmak 
evladır. 

Gazeteci daima gerçeklerin takipçisi ve 
savunucusu olmalıdır.

Sene 1985. Aylardan Ocak. Yeni Konya 
Gazetesi’nde başladık mesleğe teknik bö-
lümde çırak olarak. 

Basketbolcu olma hayaliyle pota altın-
da geçen ve cebinize konulan harçlıkları 
hovardaca tükettiğiniz güzel günlerde ku-
lağınızdan tutulup biranda meslek sahibi 
olmak ne kadar ilginç değil mi ne dersiniz? 
Yerinde duramayan, okumaya niyeti hiç 
olmayan, tek sevdası basketbol 16 yaşında 
bir gençtim gazeteye ilk adım attığımda.. 

Kendi çapımızda iyiydik de hani o 
zamanlar, eski adıyla Devrim Ortaokulu’n-
da 3 yıl basket oynadım Şekerspor gibi o 
dönem çok iyi bir kulübün lisanslı bas-
ketçisi olmuştum bu sayede…  Lakin okul 
takımında olmamıza rağmen dersten çok 
hep başka şeylerle meşguldük. Takımında 
yeraldığım Ortaokulu bile bitiremedim 
yani anlayacağınız. Liseye de bu yüzden 
hiç gitmedim. Gençlik işte ne desek boş 
bugün.. 

Okulda da kalınca rahmetli Kore Gazisi 
Dedem Mustafa Orhun tuttu kolumdan 
“Evlat ne istiyorsun ne yapacaksın? bak iyi 
düşün, yarın pişman olursun, zaman öyle 
bir geçer ki ne olduğunu anlayamazsın 
bile” dedi. “Ben okumayacağım basketçi 
olacağım” dedim nasıl kızdı gürledi hala 
kulaklarımda.. Dedim ya benim için bir 
tutkuydu basketbol.. Daha 16 yaşındayım. 
Gelecek planlamak kim ben kim? Gezelim 
tozalım, paraları yiyelim, araba da var ge-
zelim, hayat süper. Plan yapan kim?.. 

Tabi fırçayı yedikten sonra ağır ko-
nuştu o güne kadar dedemden hiç öyle laf 
yemedim çok ağrıma gitti. O akşam evde 
yemek bile yemedim o derece üzülmüş-
tüm. Çünkü kıymetlisiydim ben O’nun.. 
Bırakın sesini yükseltmeyi hep el üstünde 
tutardı. 

Uyumuşum. Sabah annem uyandırdı 
“Haydi kalk deden bekliyor işe gidecen” 
dedi ben dondum kaldım öylece. Annem 
“Babahasanların yanına götürecek deden 
seni. Matbacı olursun hem onların gazetesi 
de var” dedi. Ne işi diyemeden gazeteci la-
fını duyunca bir anda film şeridi gibi okul-
da tiyatro kolunda bir gazetecinin yaşadığı 
olayı sahnelediğim an geldi gözümün 
önüne. Okul Müdürümüz Türkçe dersimize 
giren Mesut İzgili oynadığım tiyatro sah-
nesini çok beğenmişti çünkü elime aldığım 
fotoğraf makinesi ile sahneden izleyicilerin 
gerçekten fotoğraflarını çekmiştim. “Gaze-

SU GIBI AKAN 35 YILIN HIKAYESI...
51 yaşındayım. Sürekli basın kartı sahibiyim. 35 yıldır Konya basın dünyasının bir neferi 

olarak bu güzel şehre hizmet etmenin haklı gururunu yaşamaktayım. Gazetecilik benim için 
meslekten öte bir hizmet aracıdır her daim

teci edasındaydın, iyiydin, aferin” dedi. 
Ne kadar sevindiğimi anlatamam. İşte 

böyle heyecanla çıktık yola. Babahasanlar 
da kimdi acaba? Mevlana Caddesi’ndeki 
Alaaddin’den bakınca türbenin man-
zarasını kapatıyor diye yıkılan tarihi İş 
Bankası’nın arkasında kalan Yeni Konya 
Gazetesi’nden içeriye adımı attık dedemle. 
Sene 1985. Aylardan Ocak. Rahmetli Adil 
Gücüyener elleri göbeğinin üzerinde klasik 
oturuşuyla karşıladı bizi. Meğer çok eski 
komşuluk ve iyi bir dostluk varmış iki aile 
arasında. Hoş muhabbetten sonra sadede 
gelindi ve biz emanet (!) edildik. Adil abi 
aradı yukarıyı sevgili ustam rahmetli Sel-
çuk Yelli geldi meseleyi anladıktan sonra 
“Gel bakalım canavar” dedi ve biz çıktık 
yukarıya. Kocaman bir makine beni olduk-
ça şaşırtmıştı. “Gazete buradan dizilir bu 
makinaya Entertyp denir. Haydi bakalım 
hayırlı olsun” dedi rahmetli. Çırakları 
olduğum için gurur duyduğum Ibrahim 
Başcı ve Ahmet Göçergi ağabeylerim ile 
tanıştık ilk ve omuz omuza çok güzel yıllar 
geçirdik. 

İşte ilk adım burasıydı. İş hayatı nedir, 
mesai nedir bilmezken, biranda kendimi 
bir gazetenin o inanılmaz kasvetli hareket-
li ve hemen heranı heyecan dolu havasının 
içerisinde bulmuştum. 

Derken gazete tipodan ofset baskıya 
geçti biz de dizgiden pikaj montaja sonra-
sında karanlık odaya geçtik. Artık haber 
merkezi ile aynı kattaydık.. Meslekteki du-
ayen ağabeylerimizin kalemlerine hayran 
olduk o günlerde. Hayata bakış açılarından 
dersler çıkardık. Haber nasıl yazılır, fotoğ-
raf nasıl çekilir köşe yazısı nasıl olmalının 
engüzel örneklerini bu yıllarda adeta oku-
lunda öğrendik. Gazeteci duruşunu gör-
dük. Manşet nasıl atılırı öğrendik Haşmet 
Öyken abimden. Polis muhabirliği nasıl 
yapılırı, film nasıl banyo edilir nasıl karta 
basılırı öğrendik Ahmet Sarı ustamdan. 

Rahmetli Ömer Karadeniz’den dostluğun 
manasındaki gerçek incelikleri öğrendik. 
Sporda bir duayen rahmetli Galip Yenikay-
nak’tan o dev kaleminin satırlara dökü-
len tecrübelerine an be an şahit olmanın 
hazzını yaşadık. Matbada Hakkı Vadi’nin 
ustalığını dost canlısı ağabeyliğini gör-
dük. Ve askerlik dönüşü Celalettin Boyalı 
ağabeyimin kurduğu özel bir şirkette gıda 
üzerine dergi ve haftalık gazete çıkarttık. 
Derken Yeni Konya’daki ustalarımın da 
transfer oldukları yepyeni bir heyecan ile 
çıkan Merhaba Gazetesi’nin seçkin ekibine 
biz de dahil olduk 1993 yılında.

Artık muhabir olma yolunda dev bir 
adım atmıştık. Fotoğraf makinem olmuştu. 
Rahmetli Hasan Korucu şefimden adliye 
polis muhabirliğinin ve iki cümle bilgi 
edindiğimiz olayların nasıl uzunca ha-
berleştirileceğinin inceliklerini öğrendik. 
Benim için akrabadan öte can dostum, yol-
daşım, sırdaşım, yıllar sonra yine bir arada 
çalışma şansını yakaladığım çok değerli Ali 
Sait Öge ağabeyimden hastane-polis mu-
habirliğindeki engin tecrübelerini aldık. 

Hastane adliye emniyet üçgeninde mu-
habirlik yaptık uzun yıllar boyunca. Çok iyi 
dostluklar kurduk gerek hastanede gerek 
emniyet teşkilatında. Bu sayede kimsenin 
alamadığı bilgileri alabilir hale gelmiştik. 
Meslek hayatımın en güzel yıllarıydı bu 
dönem. Çok sayıda ödülle emeğimizin 
karşılığını da alıyorduk. Bir yandan haber 
çıkartırken aynı zamanda 1. sayfanın 
mizanpajıyla ayrıca 3. ve 5.  sayfanın da 
editörlüğünü yapmaya başladık. Sağolsun-
lar iletişim fakültesinden eniyi 1. Sayfa 
mizanpaj ödülü de aldık. Sonrasında ise 
Mustafa Arslan ağabeyin yoğun ısrarları ile 
Merhaba gazetenin gelirini artırmaya yö-
nelik, kısacası reklama dönük faaliyetlere 
görevlendirildik, ekonomik ekler çıkarttık. 
Reklam Koordinatörü olarak ve ekonomi 
üzerine yazı ve haberlerle Merhaba’ya hiz-

met ettik. O dönemde Konya’da kimsenin 
bilmediği fuar özel eklerini ilk ben hazırla-
dım. Merhaba Şehir ekinin isim babalığını 
da editörlüğünü de yaparak gazeteye katkı 
sağlamaya çalıştık yıllar boyunca. Sanayi 
sanayi fabrika fabrika gezdik, üretimleri 
haber yaptık yerinde. 

Sonra Kanal 42 Televizyonu’nda 
Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev-
lendirildik 2011 yılında. Uyduya yeni çıkan 
televizyonun daha iyi yerlere gelebilmesi 
adına elimizden geldiğince mücadele ettik. 
Kısa sürede çok sıkıntılı süreçlerden geç-
tik. Televizyon hiç de bizim alışık olmadı-
ğımız bir kulvar olmasına rağmen zorlan-
dığımız günlerde ekip arkadaşlarımızın 
destekleriyle ayakta durmaya çalıştık. Çok 
çabuk kaynaştık bu alanda da oldukça yo-
ğun bir şekilde mesaimizi verdik. Zorlan-
dık sanırım ki bu süreçte rahatsızlandık. 
Ağır bir kalp ameliyatı geçirdik, by-pass 
olup 3 damar değiştirdik. Yeniden doğmuş 
gibi olduk 2013’de tabi ki Allah’ın izniyle. 

Meslekten kopmadık ama sağlık açı-
sından çok yıprandık bu süreçte. Kalp ra-
hatsızlığı öyle bir hal aldı ki tempoyu biraz 
artırsan, biraz stres, biraz üzüntü yapsan 
sizi hemen etkileyebiliyor inanın. Bu ne-
denle 2015 martında emekli oldum. Biraz 
dinlendikten sonra kısa süre de olsa şimdi 
kapanan Rasyonel’de genel yayın yönet-
menliği yaptım. Sonrasında yazar olarak 
sadece kıymetlimiz Konyaspor ‘un seyret-
tiğim maçlarının kritiklerini yaptığım köşe 
yazılarıyla halen Yeni Meram Gazetesi’nde 
devam ediyorum bugünlerde de… 

Acı tatlı o kadar çok anımız var ki hep-
si de mazide kaldı gitti.. 

Çilesini çektiğimiz ve severek emek 
verdiğimiz 35 yılı sizlerle paylaşmaktan 
mutluluk duyduğumu ifade etmeliyim. Bu 
fırsatı verdiği için Yenigün ailesine de çok 
teşekkür ediyorum.
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Günümüzde sosyal medyada ade-
ta herkes gazeteci edasında ve 
bu her ne kadar eski yıllardaki 

etkinliği artık yokediyor olsa da bana göre 
yine de etkili araştırmacı gazetecilik tam 
da bu noktada öne çıkıyor. 

Bu açıdan bakacak olursak genç mes-
lektaşlarıma en önemli tavsiyem kimsenin 
yapmadığı araştırma ve inceleme haberle-
rine yönelmeleridir. 

Gazeteci dürüst, objektif, cesur olma-
lıdır ve her şeye rağmen dik duruş isteyen 
bir meslektir. Vicdanen rahat etmek en 
öncelik olmalıdır ki işte o zaman siyaset 
dahil tüm etkiler bertaraf edilebilir. Hep 
birilerinin adamı olup ön plana çıkmak-
tan makam mevki sahibi olmaktan ve en 
önemlisi yıllar sonra pişman olmaktansa, 
doğruları yazıp vicdanen rahat olmak 
evladır. 

Gazeteci daima gerçeklerin takipçisi ve 
savunucusu olmalıdır.

Sene 1985. Aylardan Ocak. Yeni Konya 
Gazetesi’nde başladık mesleğe teknik bö-
lümde çırak olarak. 

Basketbolcu olma hayaliyle pota altın-
da geçen ve cebinize konulan harçlıkları 
hovardaca tükettiğiniz güzel günlerde ku-
lağınızdan tutulup biranda meslek sahibi 
olmak ne kadar ilginç değil mi ne dersiniz? 
Yerinde duramayan, okumaya niyeti hiç 
olmayan, tek sevdası basketbol 16 yaşında 
bir gençtim gazeteye ilk adım attığımda.. 

Kendi çapımızda iyiydik de hani o 
zamanlar, eski adıyla Devrim Ortaokulu’n-
da 3 yıl basket oynadım Şekerspor gibi o 
dönem çok iyi bir kulübün lisanslı bas-
ketçisi olmuştum bu sayede…  Lakin okul 
takımında olmamıza rağmen dersten çok 
hep başka şeylerle meşguldük. Takımında 
yeraldığım Ortaokulu bile bitiremedim 
yani anlayacağınız. Liseye de bu yüzden 
hiç gitmedim. Gençlik işte ne desek boş 
bugün.. 

Okulda da kalınca rahmetli Kore Gazisi 
Dedem Mustafa Orhun tuttu kolumdan 
“Evlat ne istiyorsun ne yapacaksın? bak iyi 
düşün, yarın pişman olursun, zaman öyle 
bir geçer ki ne olduğunu anlayamazsın 
bile” dedi. “Ben okumayacağım basketçi 
olacağım” dedim nasıl kızdı gürledi hala 
kulaklarımda.. Dedim ya benim için bir 
tutkuydu basketbol.. Daha 16 yaşındayım. 
Gelecek planlamak kim ben kim? Gezelim 
tozalım, paraları yiyelim, araba da var ge-
zelim, hayat süper. Plan yapan kim?.. 

Tabi fırçayı yedikten sonra ağır ko-
nuştu o güne kadar dedemden hiç öyle laf 
yemedim çok ağrıma gitti. O akşam evde 
yemek bile yemedim o derece üzülmüş-
tüm. Çünkü kıymetlisiydim ben O’nun.. 
Bırakın sesini yükseltmeyi hep el üstünde 
tutardı. 

Uyumuşum. Sabah annem uyandırdı 
“Haydi kalk deden bekliyor işe gidecen” 
dedi ben dondum kaldım öylece. Annem 
“Babahasanların yanına götürecek deden 
seni. Matbacı olursun hem onların gazetesi 
de var” dedi. Ne işi diyemeden gazeteci la-
fını duyunca bir anda film şeridi gibi okul-
da tiyatro kolunda bir gazetecinin yaşadığı 
olayı sahnelediğim an geldi gözümün 
önüne. Okul Müdürümüz Türkçe dersimize 
giren Mesut İzgili oynadığım tiyatro sah-
nesini çok beğenmişti çünkü elime aldığım 
fotoğraf makinesi ile sahneden izleyicilerin 
gerçekten fotoğraflarını çekmiştim. “Gaze-

SU GIBI AKAN 35 YILIN HIKAYESI...
51 yaşındayım. Sürekli basın kartı sahibiyim. 35 yıldır Konya basın dünyasının bir neferi 

olarak bu güzel şehre hizmet etmenin haklı gururunu yaşamaktayım. Gazetecilik benim için 
meslekten öte bir hizmet aracıdır her daim

teci edasındaydın, iyiydin, aferin” dedi. 
Ne kadar sevindiğimi anlatamam. İşte 

böyle heyecanla çıktık yola. Babahasanlar 
da kimdi acaba? Mevlana Caddesi’ndeki 
Alaaddin’den bakınca türbenin man-
zarasını kapatıyor diye yıkılan tarihi İş 
Bankası’nın arkasında kalan Yeni Konya 
Gazetesi’nden içeriye adımı attık dedemle. 
Sene 1985. Aylardan Ocak. Rahmetli Adil 
Gücüyener elleri göbeğinin üzerinde klasik 
oturuşuyla karşıladı bizi. Meğer çok eski 
komşuluk ve iyi bir dostluk varmış iki aile 
arasında. Hoş muhabbetten sonra sadede 
gelindi ve biz emanet (!) edildik. Adil abi 
aradı yukarıyı sevgili ustam rahmetli Sel-
çuk Yelli geldi meseleyi anladıktan sonra 
“Gel bakalım canavar” dedi ve biz çıktık 
yukarıya. Kocaman bir makine beni olduk-
ça şaşırtmıştı. “Gazete buradan dizilir bu 
makinaya Entertyp denir. Haydi bakalım 
hayırlı olsun” dedi rahmetli. Çırakları 
olduğum için gurur duyduğum Ibrahim 
Başcı ve Ahmet Göçergi ağabeylerim ile 
tanıştık ilk ve omuz omuza çok güzel yıllar 
geçirdik. 

İşte ilk adım burasıydı. İş hayatı nedir, 
mesai nedir bilmezken, biranda kendimi 
bir gazetenin o inanılmaz kasvetli hareket-
li ve hemen heranı heyecan dolu havasının 
içerisinde bulmuştum. 

Derken gazete tipodan ofset baskıya 
geçti biz de dizgiden pikaj montaja sonra-
sında karanlık odaya geçtik. Artık haber 
merkezi ile aynı kattaydık.. Meslekteki du-
ayen ağabeylerimizin kalemlerine hayran 
olduk o günlerde. Hayata bakış açılarından 
dersler çıkardık. Haber nasıl yazılır, fotoğ-
raf nasıl çekilir köşe yazısı nasıl olmalının 
engüzel örneklerini bu yıllarda adeta oku-
lunda öğrendik. Gazeteci duruşunu gör-
dük. Manşet nasıl atılırı öğrendik Haşmet 
Öyken abimden. Polis muhabirliği nasıl 
yapılırı, film nasıl banyo edilir nasıl karta 
basılırı öğrendik Ahmet Sarı ustamdan. 

Rahmetli Ömer Karadeniz’den dostluğun 
manasındaki gerçek incelikleri öğrendik. 
Sporda bir duayen rahmetli Galip Yenikay-
nak’tan o dev kaleminin satırlara dökü-
len tecrübelerine an be an şahit olmanın 
hazzını yaşadık. Matbada Hakkı Vadi’nin 
ustalığını dost canlısı ağabeyliğini gör-
dük. Ve askerlik dönüşü Celalettin Boyalı 
ağabeyimin kurduğu özel bir şirkette gıda 
üzerine dergi ve haftalık gazete çıkarttık. 
Derken Yeni Konya’daki ustalarımın da 
transfer oldukları yepyeni bir heyecan ile 
çıkan Merhaba Gazetesi’nin seçkin ekibine 
biz de dahil olduk 1993 yılında.

Artık muhabir olma yolunda dev bir 
adım atmıştık. Fotoğraf makinem olmuştu. 
Rahmetli Hasan Korucu şefimden adliye 
polis muhabirliğinin ve iki cümle bilgi 
edindiğimiz olayların nasıl uzunca ha-
berleştirileceğinin inceliklerini öğrendik. 
Benim için akrabadan öte can dostum, yol-
daşım, sırdaşım, yıllar sonra yine bir arada 
çalışma şansını yakaladığım çok değerli Ali 
Sait Öge ağabeyimden hastane-polis mu-
habirliğindeki engin tecrübelerini aldık. 

Hastane adliye emniyet üçgeninde mu-
habirlik yaptık uzun yıllar boyunca. Çok iyi 
dostluklar kurduk gerek hastanede gerek 
emniyet teşkilatında. Bu sayede kimsenin 
alamadığı bilgileri alabilir hale gelmiştik. 
Meslek hayatımın en güzel yıllarıydı bu 
dönem. Çok sayıda ödülle emeğimizin 
karşılığını da alıyorduk. Bir yandan haber 
çıkartırken aynı zamanda 1. sayfanın 
mizanpajıyla ayrıca 3. ve 5.  sayfanın da 
editörlüğünü yapmaya başladık. Sağolsun-
lar iletişim fakültesinden eniyi 1. Sayfa 
mizanpaj ödülü de aldık. Sonrasında ise 
Mustafa Arslan ağabeyin yoğun ısrarları ile 
Merhaba gazetenin gelirini artırmaya yö-
nelik, kısacası reklama dönük faaliyetlere 
görevlendirildik, ekonomik ekler çıkarttık. 
Reklam Koordinatörü olarak ve ekonomi 
üzerine yazı ve haberlerle Merhaba’ya hiz-

met ettik. O dönemde Konya’da kimsenin 
bilmediği fuar özel eklerini ilk ben hazırla-
dım. Merhaba Şehir ekinin isim babalığını 
da editörlüğünü de yaparak gazeteye katkı 
sağlamaya çalıştık yıllar boyunca. Sanayi 
sanayi fabrika fabrika gezdik, üretimleri 
haber yaptık yerinde. 

Sonra Kanal 42 Televizyonu’nda 
Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev-
lendirildik 2011 yılında. Uyduya yeni çıkan 
televizyonun daha iyi yerlere gelebilmesi 
adına elimizden geldiğince mücadele ettik. 
Kısa sürede çok sıkıntılı süreçlerden geç-
tik. Televizyon hiç de bizim alışık olmadı-
ğımız bir kulvar olmasına rağmen zorlan-
dığımız günlerde ekip arkadaşlarımızın 
destekleriyle ayakta durmaya çalıştık. Çok 
çabuk kaynaştık bu alanda da oldukça yo-
ğun bir şekilde mesaimizi verdik. Zorlan-
dık sanırım ki bu süreçte rahatsızlandık. 
Ağır bir kalp ameliyatı geçirdik, by-pass 
olup 3 damar değiştirdik. Yeniden doğmuş 
gibi olduk 2013’de tabi ki Allah’ın izniyle. 

Meslekten kopmadık ama sağlık açı-
sından çok yıprandık bu süreçte. Kalp ra-
hatsızlığı öyle bir hal aldı ki tempoyu biraz 
artırsan, biraz stres, biraz üzüntü yapsan 
sizi hemen etkileyebiliyor inanın. Bu ne-
denle 2015 martında emekli oldum. Biraz 
dinlendikten sonra kısa süre de olsa şimdi 
kapanan Rasyonel’de genel yayın yönet-
menliği yaptım. Sonrasında yazar olarak 
sadece kıymetlimiz Konyaspor ‘un seyret-
tiğim maçlarının kritiklerini yaptığım köşe 
yazılarıyla halen Yeni Meram Gazetesi’nde 
devam ediyorum bugünlerde de… 

Acı tatlı o kadar çok anımız var ki hep-
si de mazide kaldı gitti.. 

Çilesini çektiğimiz ve severek emek 
verdiğimiz 35 yılı sizlerle paylaşmaktan 
mutluluk duyduğumu ifade etmeliyim. Bu 
fırsatı verdiği için Yenigün ailesine de çok 
teşekkür ediyorum.
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Konya basınının emektar isimlerinden biri olan 
Muhammed Gümüş, mesleğinde 35 yılı geride 
bıraktı. Muhabirlikten Genel Yayın Yönetmen-

liği’ne uzanan mesleki yolculuğundaki önemli dönemeçleri 
anlatan Gümüş, yeni nesil gazetecilere de tavsiyelerde 
bulundu.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Aslen Gaziantepliyim ancak yaklaşık 30 yıla yakın 

zamandır Konya’da yaşantımı sürdürüyorum. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Toplamda 35 yılı aşkın süredir bulunduğum Gazete-

cilik hayatına ilk yerel radyolarda program yaparak giriş 
yaptım. Ancak olay sadece radyo olarak kalmadı ulusal ga-
zeteler için de o dönem bölge haberleri hazırlıyordum. Tabi 
süreç içinde Radyo-TV derken gazetede kendimi buldum. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili düşünceleriniz 
nelerdir? 

Aslında mesleğimiz birçok mesleğe göre içinde farklı 
alanları barındıran ve bunları yaşantıya yansıtmakta önemli 
bir yer tutan özelliğe sahip. Yani sizin bir düşünceniz var 
ancak bunu paylaşırken toplum değerlerinden tutun bağlı 
olduğunuz kanunlara ve nizamlara uygun olarak lanse 
etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla mesleğimizin üretimi ve 
tüketimi tamamen insan odaklı olduğu için mesleğin öte-
sinde bir anlam kazanmış oluyor. 

Sektörümüzün durumu geçmişe kıyasla daha zorlu 
daha masraflı bir hal almış şekilde ilerliyor. Yönetmeliklere 
uygun yayın yapmamız nedeniyle uymamız gereken kri-
terler bulunuyor. Mesela basılacak gazetenin aşamaları bile 
birçok sektörle ortak hareket etmenizi sağlıyor. Dolayısıyla 
bir çözüm ortağı bir sektörün yaşadığı sıkıntı otomatik 
olarak bizleri de etkileyebiliyor. Tabi bu olayın maddi yönü 
habercilik anlamında ise durum daha karışık. 

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

Radyoculuğun yanısıra KONTV ve KANAL42’de 
program yapımcılığı ve Spor müdürü olarak görev yaptım. 
ATV’de ise program kameramanlığı ve metin yazarlığı 
görevinde bulundum. 20 Yıl hizmet verdiğim Merhaba Ga-
zetesinde ise Spor muhabiri olarak göreve başladım. Dergi 
editörlüğünün yanı sıra reklam servisinde ve son olarak 
da Yazı İşleri Müdürlüğü görevinde bulundum. Bugün ise 
şehrimizin 71 yıllık gazetesi Yeni Meram’da Genel Yayın 
Yönetmeni olarak hizmet veriyorum. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazetecilik benim için hayatın kendisini ifade ediyor. 

Çünkü aslına baktığımızda bugün herkes yaşamı gözlemle-
yip yorumlayabiliyor. Ancak ince nokta, bunun aktarımı ve 
sunumu. Gazetecilik bir nevi hayatın ve gündemin aktarı-
mını sağlıyor. Önemli olan bu aktarımda kılı kırk yararak en 
doğru şekilde sunmak oluyor.

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

Bu elbette güzel bir duygu sonuçta sizin aktarımınız ile 
insanlar bilecek belki gündem oluşacak. Ancak bu duygu-
nun hazzını almak için olayın doğru paylaşımı önemlidir. 
Var olan konunun dışında sizin bakış acınız da uyuşması 
gerekiyor. Olan bir şeyi farklı bir şekilde lanse etmek kısa 
süreçte ses getirse de gerçekler ortaya çıktığında güven ve 
doğruluğu kaybetmiş olursunuz.

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

Bu durum katkı yaptığınız alana göre değişiyor. 
Aktardığınız paylaştığınız bilgi şehrimizin ve ülkemizin 
yararına mı yoksa zararına mı öncelikle bunun iyi bilinmesi 
gerekiyor. Sonuçta yapılan iş arşivlere ülkenin hafızasında 
yer alacak ve gelecek nesillere aktarılacak. 

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

Bu konu çok yönlü ele alınıp değerlendirilecek bir 
konu ama kısaca özetlemek gerekirse internet ve sosyal 
medya hayatımızın en önemli kısmında yer alan bir durum 
haline geldi. Bundan sonrası için de bu artarak devam 
edecektir. Gazeteler olarak bizler bu hızlı gelişime dahil 
olmadığımız sürece yazmak kavramından veya gazetecilik 
kavramından bahsetmemiz doğru olmaz. Çünkü ilk za-
manlar endişe oluşturan bu gelişim bugün ciddi bir fırsata 
dönmüş durumda. Çünkü bir haberin kaynağı önemlidir. 
Ancak sosyal medyada çamur at izi kalsın mantığı ile 
yapılan haberlerden geçilmiyor. Dolayısıyla belirli kriterler 
doğrultusunda var olmayan alanlarda haber güvenirlilik ve 
doğruluk etiğinden bahsetmemiz yanlış olur. Bu neden-
le gazete olarak biz bu alanda tıpkı gazetemizdeki gibi 
kriterlere uyarak haberciliği insanlara aktarmaya gayret 
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 ki en önemli görevimiz budur. Doğru yönlen-
dirme ve bilgilendirme. Ancak günümüzde birçok yapı, 
kendi medya gücünü oluşturduğu için doğruyu yanlışı 
ayırt etmek oldukça zor. Burada öne çıkan en önemli kriter 
hiç şüphesiz millilik oluyor. Okuyucu da bu doğrultuda 
değerlendirmesi ve geniş düşünmesi gerekiyor. Farklı gö-
rüş ve bakış açıları mutlaka olacaktır. Fikir ve düşünceler 
özgürce ifade edilmeli ancak bu millilik değerlerimiz doğ-
rultusunda olmalıdır. Bugün gazeteci yaptığı ve yapacağı 
haberde ince eleyip sıkı dokuması gerekiyor. Sırf kendi 
siyasi arzu ve emellerimiz için vatanımızın bütünlüğüne 
zarar verici düşünceler içinde olamayız olmamalıyız. Önce-
lik yaşadığımız vatanımızın menfaatleri ve bütünlüğüdür. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız 
anılar varsa birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

Aslında her anım bir anı (şaka tabi) ancak bunları 
yazmaya ne sayfalar yeter ne de kalemler. Anıları ileriki 
süreçte kısmet olursa kitap haline getirip paylaşma düşün-
cem mevcut. Bakalım zaman neyi gösterecek. Kısmet.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Genç arkadaşlara öncelikle ifade edeceğim tavsiye 
sevgi olacak. Mesleği sevmeleri ve yaptıkları işi benimse-
meleri gerekiyor. Bunun için temel değerlere bağlılıkları da 
önemli. Çünkü değerlerine bağlı olmayan bir beyin sağlıklı 
bir aktarım yapamayacaktır. Evet, bu iş karşılığında tabi ki 
iaşeleri olmak zorunda ancak bu öncelik olunca meslekte 
sadece yapmak için yapma mantalitesi öne çıkıyor ki bu 
meslekte insanı mesleki anlamda monotonlaştıran bir 
hastalık haline geliyor. Onun için bunu bu meslekte ikinci 
plana almaları gelecek adına kendilerine kazandıracaktır. 

“Gazetecilik benim için hayatın kendisini ifade ediyor” 
diyen Muhammed Gümüş, 35 yılı geride bıraktığı mesleğine ilişkin 

bilgi ve tecrübelerini okurlarımızla paylaştı

GAZETECILIK, 
HAYATIN KENDISI

Henüz ilk ve orta derecede eğitim aldığı 
dönemlerdeyken, alanı olmamasına rağmen bu işe 
olan merakı nedeniyle kendi çabalarıyla gazetecilik 
mesleğinde kendini yetiştiren, sonrasında medya 
sektöründe farklı kurumlarda dirsek çürüten Hüse-
yin Toptaş, meslekteki hikayesini anlattı.

 
Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
1960 Bozkır doğumluyum. 1979 yılı Konya 

İmam Hatip Lisesi, 1985 yılı Selçuk Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Ermenek Esentepe 
ve Üzümlü köylerinde İmam- Hatiplik, Özel Selçuk 
Öğrenci Yurdu Müdürlüğü, Bayrak Gazetesi Konya 
Temsilciliği, Sun TV Haber Müdürlüğü, Mir Ajans 
Genel Müdürlüğü yaptım.

Bayrak Dergisi, Yeniden Millî Mücadele, yerel 
gazeteler ve internet sitelerinde yazılarım yayınlan-
maktadır. 2001 yılında Bir Reklam ve Tanıtım Hiz-
metlerini kurarak medya satın alma ve planlaması 
alanında müşterilerime hizmet veriyorum. Konya 
Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi olarak 
çalışmalarıma devam ediyorum.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Gazetecilik bir tutku ve heyecan işidir. Öğren-

cilik dönemlerinde gazetelerin okuyucu köşelerine 
yazı göndererek başladım. İlahiyat Fakültesinde 
öğrenci olduğumuz dönemde Selçuk Üniversite-
sinin düzenlediği panel ve sempozyumlara çok 
değerli ilim adamlarımız konuşmacı olarak geliyor-
lardı. O programların haberlerini yaparak haftalık 
yayınlanan Bayrak Gazetesine gönderdim. Haber 
ve yazılarımız ilgi gördü. Daha sonra başta ilahiyat 
fakültesi hocalarımız olmak üzere aylık röportajlar 
yapmaya başladım. Türkiye’nin ilk yerel televizyo-
nu Sun TV yayına başladığı dönemde dini ve siyasi 
programlara başladım. Daha sonra Haber Müdürü 
oldum. Bu şekilde aktif olarak basının içinde yer 
aldım.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Yerel basın üzerinden konuyu ele alacak 
olursak yerel basın bulundukları bölgelerde yaygın 
basının doldurması mümkün olmayan bir boşluğu 
doldurmaktadır. Belediyelerin, firmaların kamu-
oyuna duyuracakları faaliyetlerin hepsinin yaygın 
basında yer alması mümkün değildir. Bölgenin 
sorunları, çözüm önerileri yaygın basından önce 
yerelde ele alınmakta bölgenin sorunları gündem-
de tutularak kamuoyunun oluşturulması sağlan-
maktadır. Yerel basın her zaman desteklenmeli 
ve yayın hayatına devam edebilmesi için her türlü 
destek başta yerel yöneticiler olmak üzere reklam 
veren firmalar tarafından sağlanmalıdır.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Okuyan, araştıran ve toplumun dertlerine ve 

sevincine ortak olarak hayata bakmayı ifade eder. 
Mesai mefhumu olmadan çalışmayı ifade eder. 
Toplum adına hayatından fedakârlık yapmayı ifade 
eder.

Gazetecilik bir kamu görevidir. “Emribil maruf 
nehyi anil münker” diye tarif edebileceğimiz iyilik-
lerin emr edilmesi kötülüklerin de yasaklanması ile 
ilgili bir görevi toplum adına yerine getirmektedir. 
Her önüne gelen, mülki amire veya diğer yetkililere 
yaptıkları hatalarla ilgili bir şey söyleyemezler ama 

gazeteci elinde bulunan imkanlarla yapılan yanlış-
ların duyurulması veya güzelliklerin teşvik edilmesi 
noktasında kamu adına uyarılarını yaparak dinimi-
zin de emrettiği bu görevi yerine getirmektedir.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Gazetelerin geliri reklamlardır. Gazeteler resmi 
ilandan aldıkları kamu ilanları ile büyük oranda 
yayınlarını yapmaktadırlar. Son dönemlerde resmi 
ilanların internetten yayınlanması, ihale yerine 
doğrudan alımların yapılması u gelirlerin düşmesi-
ne sebep olmuştur. Kamu kurumlarının reklamla-
rından yerel medya yeteri kadar yararlanamamak-
tadır. Millî Mücadele dönemine baktığımız zaman 
yerel medyanın bu toplumun sigortası olduğu 
görülecektir.  

Basın sektörünün bir diğer problemi kanunu 
mevzuata bağlı olmayan dijital yayınların artması 
sosyal medya hesaplarının da bir nevi haber amaçlı 
kullanılmasıdır.

Reklam mecrası olarak dijital medyanın kulla-
nılması basının en büyük sorunları arasında olsa da 
gazetelerinde avantajlı olduğu noktalar vardır. 

Mecralar içerisinde gerek televizyonlara 
gerekse dergilere göre çok daha fazla haber içerikli 
olmaları tüketicilerin gazete reklamlarına daha 
güvenilir bakmasına sebep olabilmektedir.

Gazeteler; yazılı basının en çok basılan, 
dağıtılan ve okunan yayınlarından olması, günlük 
olmaları, yeni haberlerle çıkmaları ve günlük 
aktüel konuların gazete köşe yazarları tarafından 
yorumlanması, gazetelerin farklı okur kitlelerine 
sahip olmaları, gazetelerde yayınlanan reklamların, 
gazete atılana dek hedef kitleye ulaşmaya devam 
etmeleri, gazetelerin, tüketicilerin kolayca alabi-
leceği kadar ucuz olması, günlük yaşantının her 
anında ve her yerinde rastlanabilmesi, okuyucular 
tarafından kolayca el değiştirebilmesi nedeniyle 
etki alanının geniş olması, diğer mecralara göre 
daha ayrıntılı bilgi verme fırsatı sunması, bölgesel 
yayın yapmaları ile yerel gazetelerin yerel pazara 
hitap etmesinden dolayı tercih edilen bir reklam 
mecrasıdır.

Gazetelerde yayınlanan haberlere internet ara-
ma motorlarında daha sonra da erişim imkanının 
olmasından ve arşiv niteliği taşımasından dolayı da 
ayrı bir tercih sebebidir.

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte gazeteciliği ve 

yazmak kavramlarını nasıl değerlendirirsiniz? 
İnternet mecrası ve sosyal medya ile ilgili yasal 

mevzuat olmadığından kontrolsüz bir şekilde hızla 
büyümektedir. Gazetelere göre kurulum masrafı, 
personel ve baskı giderleri olmayan bu mecra 
haberleri de baskı saatini beklemeden aynı anda 
vererek okuyucularına ulaştırmaktadır. Yazılarını 
baskı sorunu olmadığı için istediği zaman revize 
edebilmektedir. Bu mecranın kontrol altına alınma-
sı ve bir an önce yasal mevzuata kavuşturulması 
gerekir.

Reklam mecrası olarak da bu mecra ihtiyaca 
göre kullanılabilir. Sosyal medyanın kontrolsüz 
büyümesi ve küçük-büyük her firmanın aynı 
mecrayı kullanması ilk bakışta çok geniş bir kesime 
ulaşılmış gibi görünse de sosyal medya reklam 
veren için güven sorununu oluşturur. 2017 yılında 
Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre sosyal 
medyada sıklıkla görülen markaların hedef kitlede 
antipati oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun 
için sosyal medyayı reklam mecrası olarak kullanır-
ken biraz daha dikkatli olmalı diğer reklam mecra-
ları için destekleyici olarak değerlendirilmelidir.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını kısaca 
anlatabilir misiniz?

Veteriner Fakültesi dekanı Prof. Dr. Hümeyra 
Özgen’den randevu almıştım. Fotoğraf makinam 
ve ses kayıt cihazı yoktu. Randevu saati geldi ema-
net bir fotoğraf makinesi buldum. Ses kayıt cihaz 
bulamadığımdan not olarak röportajı tamamlarım 
demiştim. Hocanın yanında diğer öğretim üyeleri 
ile birlikte röportaja başladık. Ses kayıt cihazı 
olmadığından aldığım notları okumakta zorlanarak 
sohbeti çözmüştüm tam sayfa güzel bir söyleşi 
olmuştu. Fotoğraf çekmek için beraber gittiğimiz 
arkadaş 24 poz çekmişti ama içinden iki poz ile 
röportajı ancak kurtarmıştık.

Sun TV de program yaptığım dönemde bir 
seçim öncesi Konya milletvekilleri Remzi Çetin, 
Servet Turgut, M.Ali Yavuz, Turan Bilge ile açık 
oturum yapıyorduk. Rahmetli Turan Bilge ile 
Remzi Çetin arasında yaşanan gerginlik sıkıntılı 
anların yaşanmasına sebep oldu. Stüdyoda ve 
stüdyo dışında büyük gerginlikler yaşandı. Canlı 
yayında tarafları barıştırmıştım. Bir gün sonra 
programda yaşananlar tüm ulusal TV kanallarında 
haber olmuştu.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Öncelikle kendilerine güvenmelerini, Rekabet-
ten korkmamalarını ve rekabetçi olmalarını tavsiye 
ederim. Basın sektörünün hangi sahasında çalışa-
caklarsa o saha ile ilgili bilgi birikimine sahip olacak 
arşiv çalışması yapmalarını tavsiye ederim. 

Yazar olmayı düşünüyorlarsa kendilerinin 
okunmasını sağlayacak bir farkındalık oluşturmaları 
ve farklı bir üslupla okuyucunun karşısına çıkmaları 
gerekir. Bugün Türkiye geneli dediğimiz zaman 
500’ün üzerinde yazar vardır. Mutlaka her yazarın 
kendine göre bir okuyucu kitlesi vardı ama genelde 
bunlar içerisinde takip edilen ön plana çıkan yazar 
sayısı bir elin parmaklarını geçmez. 

Bana sayfalarınızda yer ayırdığınız için teşekkür 
eder yayın hayatınızda başarılı çalışmalarınızın 
devamını dilerim.

GAZETECILIK, DINIMIZIN EMRETTIĞI
     GÖREVI YERINE GETIRMEKTIR

Yanlışı gösterip doğruya sevk etme anlayışına sahip gazetecilerin kutsal bir görevi de ifa 
ettiğini söyleyen Hüseyin Toptaş, “Bu açıdan bakıldığında gazetecilik dinimizin emrettiği bir 

görevi yerine getirme çabasıdır” dedi
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Konya basınının emektar isimlerinden biri olan 
Muhammed Gümüş, mesleğinde 35 yılı geride 
bıraktı. Muhabirlikten Genel Yayın Yönetmen-

liği’ne uzanan mesleki yolculuğundaki önemli dönemeçleri 
anlatan Gümüş, yeni nesil gazetecilere de tavsiyelerde 
bulundu.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Aslen Gaziantepliyim ancak yaklaşık 30 yıla yakın 

zamandır Konya’da yaşantımı sürdürüyorum. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Toplamda 35 yılı aşkın süredir bulunduğum Gazete-

cilik hayatına ilk yerel radyolarda program yaparak giriş 
yaptım. Ancak olay sadece radyo olarak kalmadı ulusal ga-
zeteler için de o dönem bölge haberleri hazırlıyordum. Tabi 
süreç içinde Radyo-TV derken gazetede kendimi buldum. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili düşünceleriniz 
nelerdir? 

Aslında mesleğimiz birçok mesleğe göre içinde farklı 
alanları barındıran ve bunları yaşantıya yansıtmakta önemli 
bir yer tutan özelliğe sahip. Yani sizin bir düşünceniz var 
ancak bunu paylaşırken toplum değerlerinden tutun bağlı 
olduğunuz kanunlara ve nizamlara uygun olarak lanse 
etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla mesleğimizin üretimi ve 
tüketimi tamamen insan odaklı olduğu için mesleğin öte-
sinde bir anlam kazanmış oluyor. 

Sektörümüzün durumu geçmişe kıyasla daha zorlu 
daha masraflı bir hal almış şekilde ilerliyor. Yönetmeliklere 
uygun yayın yapmamız nedeniyle uymamız gereken kri-
terler bulunuyor. Mesela basılacak gazetenin aşamaları bile 
birçok sektörle ortak hareket etmenizi sağlıyor. Dolayısıyla 
bir çözüm ortağı bir sektörün yaşadığı sıkıntı otomatik 
olarak bizleri de etkileyebiliyor. Tabi bu olayın maddi yönü 
habercilik anlamında ise durum daha karışık. 

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

Radyoculuğun yanısıra KONTV ve KANAL42’de 
program yapımcılığı ve Spor müdürü olarak görev yaptım. 
ATV’de ise program kameramanlığı ve metin yazarlığı 
görevinde bulundum. 20 Yıl hizmet verdiğim Merhaba Ga-
zetesinde ise Spor muhabiri olarak göreve başladım. Dergi 
editörlüğünün yanı sıra reklam servisinde ve son olarak 
da Yazı İşleri Müdürlüğü görevinde bulundum. Bugün ise 
şehrimizin 71 yıllık gazetesi Yeni Meram’da Genel Yayın 
Yönetmeni olarak hizmet veriyorum. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazetecilik benim için hayatın kendisini ifade ediyor. 

Çünkü aslına baktığımızda bugün herkes yaşamı gözlemle-
yip yorumlayabiliyor. Ancak ince nokta, bunun aktarımı ve 
sunumu. Gazetecilik bir nevi hayatın ve gündemin aktarı-
mını sağlıyor. Önemli olan bu aktarımda kılı kırk yararak en 
doğru şekilde sunmak oluyor.

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

Bu elbette güzel bir duygu sonuçta sizin aktarımınız ile 
insanlar bilecek belki gündem oluşacak. Ancak bu duygu-
nun hazzını almak için olayın doğru paylaşımı önemlidir. 
Var olan konunun dışında sizin bakış acınız da uyuşması 
gerekiyor. Olan bir şeyi farklı bir şekilde lanse etmek kısa 
süreçte ses getirse de gerçekler ortaya çıktığında güven ve 
doğruluğu kaybetmiş olursunuz.

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

Bu durum katkı yaptığınız alana göre değişiyor. 
Aktardığınız paylaştığınız bilgi şehrimizin ve ülkemizin 
yararına mı yoksa zararına mı öncelikle bunun iyi bilinmesi 
gerekiyor. Sonuçta yapılan iş arşivlere ülkenin hafızasında 
yer alacak ve gelecek nesillere aktarılacak. 

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

Bu konu çok yönlü ele alınıp değerlendirilecek bir 
konu ama kısaca özetlemek gerekirse internet ve sosyal 
medya hayatımızın en önemli kısmında yer alan bir durum 
haline geldi. Bundan sonrası için de bu artarak devam 
edecektir. Gazeteler olarak bizler bu hızlı gelişime dahil 
olmadığımız sürece yazmak kavramından veya gazetecilik 
kavramından bahsetmemiz doğru olmaz. Çünkü ilk za-
manlar endişe oluşturan bu gelişim bugün ciddi bir fırsata 
dönmüş durumda. Çünkü bir haberin kaynağı önemlidir. 
Ancak sosyal medyada çamur at izi kalsın mantığı ile 
yapılan haberlerden geçilmiyor. Dolayısıyla belirli kriterler 
doğrultusunda var olmayan alanlarda haber güvenirlilik ve 
doğruluk etiğinden bahsetmemiz yanlış olur. Bu neden-
le gazete olarak biz bu alanda tıpkı gazetemizdeki gibi 
kriterlere uyarak haberciliği insanlara aktarmaya gayret 
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 ki en önemli görevimiz budur. Doğru yönlen-
dirme ve bilgilendirme. Ancak günümüzde birçok yapı, 
kendi medya gücünü oluşturduğu için doğruyu yanlışı 
ayırt etmek oldukça zor. Burada öne çıkan en önemli kriter 
hiç şüphesiz millilik oluyor. Okuyucu da bu doğrultuda 
değerlendirmesi ve geniş düşünmesi gerekiyor. Farklı gö-
rüş ve bakış açıları mutlaka olacaktır. Fikir ve düşünceler 
özgürce ifade edilmeli ancak bu millilik değerlerimiz doğ-
rultusunda olmalıdır. Bugün gazeteci yaptığı ve yapacağı 
haberde ince eleyip sıkı dokuması gerekiyor. Sırf kendi 
siyasi arzu ve emellerimiz için vatanımızın bütünlüğüne 
zarar verici düşünceler içinde olamayız olmamalıyız. Önce-
lik yaşadığımız vatanımızın menfaatleri ve bütünlüğüdür. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız 
anılar varsa birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

Aslında her anım bir anı (şaka tabi) ancak bunları 
yazmaya ne sayfalar yeter ne de kalemler. Anıları ileriki 
süreçte kısmet olursa kitap haline getirip paylaşma düşün-
cem mevcut. Bakalım zaman neyi gösterecek. Kısmet.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Genç arkadaşlara öncelikle ifade edeceğim tavsiye 
sevgi olacak. Mesleği sevmeleri ve yaptıkları işi benimse-
meleri gerekiyor. Bunun için temel değerlere bağlılıkları da 
önemli. Çünkü değerlerine bağlı olmayan bir beyin sağlıklı 
bir aktarım yapamayacaktır. Evet, bu iş karşılığında tabi ki 
iaşeleri olmak zorunda ancak bu öncelik olunca meslekte 
sadece yapmak için yapma mantalitesi öne çıkıyor ki bu 
meslekte insanı mesleki anlamda monotonlaştıran bir 
hastalık haline geliyor. Onun için bunu bu meslekte ikinci 
plana almaları gelecek adına kendilerine kazandıracaktır. 

“Gazetecilik benim için hayatın kendisini ifade ediyor” 
diyen Muhammed Gümüş, 35 yılı geride bıraktığı mesleğine ilişkin 

bilgi ve tecrübelerini okurlarımızla paylaştı

GAZETECILIK, 
HAYATIN KENDISI

Henüz ilk ve orta derecede eğitim aldığı 
dönemlerdeyken, alanı olmamasına rağmen bu işe 
olan merakı nedeniyle kendi çabalarıyla gazetecilik 
mesleğinde kendini yetiştiren, sonrasında medya 
sektöründe farklı kurumlarda dirsek çürüten Hüse-
yin Toptaş, meslekteki hikayesini anlattı.

 
Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
1960 Bozkır doğumluyum. 1979 yılı Konya 

İmam Hatip Lisesi, 1985 yılı Selçuk Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Ermenek Esentepe 
ve Üzümlü köylerinde İmam- Hatiplik, Özel Selçuk 
Öğrenci Yurdu Müdürlüğü, Bayrak Gazetesi Konya 
Temsilciliği, Sun TV Haber Müdürlüğü, Mir Ajans 
Genel Müdürlüğü yaptım.

Bayrak Dergisi, Yeniden Millî Mücadele, yerel 
gazeteler ve internet sitelerinde yazılarım yayınlan-
maktadır. 2001 yılında Bir Reklam ve Tanıtım Hiz-
metlerini kurarak medya satın alma ve planlaması 
alanında müşterilerime hizmet veriyorum. Konya 
Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi olarak 
çalışmalarıma devam ediyorum.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Gazetecilik bir tutku ve heyecan işidir. Öğren-

cilik dönemlerinde gazetelerin okuyucu köşelerine 
yazı göndererek başladım. İlahiyat Fakültesinde 
öğrenci olduğumuz dönemde Selçuk Üniversite-
sinin düzenlediği panel ve sempozyumlara çok 
değerli ilim adamlarımız konuşmacı olarak geliyor-
lardı. O programların haberlerini yaparak haftalık 
yayınlanan Bayrak Gazetesine gönderdim. Haber 
ve yazılarımız ilgi gördü. Daha sonra başta ilahiyat 
fakültesi hocalarımız olmak üzere aylık röportajlar 
yapmaya başladım. Türkiye’nin ilk yerel televizyo-
nu Sun TV yayına başladığı dönemde dini ve siyasi 
programlara başladım. Daha sonra Haber Müdürü 
oldum. Bu şekilde aktif olarak basının içinde yer 
aldım.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Yerel basın üzerinden konuyu ele alacak 
olursak yerel basın bulundukları bölgelerde yaygın 
basının doldurması mümkün olmayan bir boşluğu 
doldurmaktadır. Belediyelerin, firmaların kamu-
oyuna duyuracakları faaliyetlerin hepsinin yaygın 
basında yer alması mümkün değildir. Bölgenin 
sorunları, çözüm önerileri yaygın basından önce 
yerelde ele alınmakta bölgenin sorunları gündem-
de tutularak kamuoyunun oluşturulması sağlan-
maktadır. Yerel basın her zaman desteklenmeli 
ve yayın hayatına devam edebilmesi için her türlü 
destek başta yerel yöneticiler olmak üzere reklam 
veren firmalar tarafından sağlanmalıdır.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Okuyan, araştıran ve toplumun dertlerine ve 

sevincine ortak olarak hayata bakmayı ifade eder. 
Mesai mefhumu olmadan çalışmayı ifade eder. 
Toplum adına hayatından fedakârlık yapmayı ifade 
eder.

Gazetecilik bir kamu görevidir. “Emribil maruf 
nehyi anil münker” diye tarif edebileceğimiz iyilik-
lerin emr edilmesi kötülüklerin de yasaklanması ile 
ilgili bir görevi toplum adına yerine getirmektedir. 
Her önüne gelen, mülki amire veya diğer yetkililere 
yaptıkları hatalarla ilgili bir şey söyleyemezler ama 

gazeteci elinde bulunan imkanlarla yapılan yanlış-
ların duyurulması veya güzelliklerin teşvik edilmesi 
noktasında kamu adına uyarılarını yaparak dinimi-
zin de emrettiği bu görevi yerine getirmektedir.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Gazetelerin geliri reklamlardır. Gazeteler resmi 
ilandan aldıkları kamu ilanları ile büyük oranda 
yayınlarını yapmaktadırlar. Son dönemlerde resmi 
ilanların internetten yayınlanması, ihale yerine 
doğrudan alımların yapılması u gelirlerin düşmesi-
ne sebep olmuştur. Kamu kurumlarının reklamla-
rından yerel medya yeteri kadar yararlanamamak-
tadır. Millî Mücadele dönemine baktığımız zaman 
yerel medyanın bu toplumun sigortası olduğu 
görülecektir.  

Basın sektörünün bir diğer problemi kanunu 
mevzuata bağlı olmayan dijital yayınların artması 
sosyal medya hesaplarının da bir nevi haber amaçlı 
kullanılmasıdır.

Reklam mecrası olarak dijital medyanın kulla-
nılması basının en büyük sorunları arasında olsa da 
gazetelerinde avantajlı olduğu noktalar vardır. 

Mecralar içerisinde gerek televizyonlara 
gerekse dergilere göre çok daha fazla haber içerikli 
olmaları tüketicilerin gazete reklamlarına daha 
güvenilir bakmasına sebep olabilmektedir.

Gazeteler; yazılı basının en çok basılan, 
dağıtılan ve okunan yayınlarından olması, günlük 
olmaları, yeni haberlerle çıkmaları ve günlük 
aktüel konuların gazete köşe yazarları tarafından 
yorumlanması, gazetelerin farklı okur kitlelerine 
sahip olmaları, gazetelerde yayınlanan reklamların, 
gazete atılana dek hedef kitleye ulaşmaya devam 
etmeleri, gazetelerin, tüketicilerin kolayca alabi-
leceği kadar ucuz olması, günlük yaşantının her 
anında ve her yerinde rastlanabilmesi, okuyucular 
tarafından kolayca el değiştirebilmesi nedeniyle 
etki alanının geniş olması, diğer mecralara göre 
daha ayrıntılı bilgi verme fırsatı sunması, bölgesel 
yayın yapmaları ile yerel gazetelerin yerel pazara 
hitap etmesinden dolayı tercih edilen bir reklam 
mecrasıdır.

Gazetelerde yayınlanan haberlere internet ara-
ma motorlarında daha sonra da erişim imkanının 
olmasından ve arşiv niteliği taşımasından dolayı da 
ayrı bir tercih sebebidir.

İnternet mecrası ve sosyal medya 
yapılarının gelişmesiyle birlikte gazeteciliği ve 

yazmak kavramlarını nasıl değerlendirirsiniz? 
İnternet mecrası ve sosyal medya ile ilgili yasal 

mevzuat olmadığından kontrolsüz bir şekilde hızla 
büyümektedir. Gazetelere göre kurulum masrafı, 
personel ve baskı giderleri olmayan bu mecra 
haberleri de baskı saatini beklemeden aynı anda 
vererek okuyucularına ulaştırmaktadır. Yazılarını 
baskı sorunu olmadığı için istediği zaman revize 
edebilmektedir. Bu mecranın kontrol altına alınma-
sı ve bir an önce yasal mevzuata kavuşturulması 
gerekir.

Reklam mecrası olarak da bu mecra ihtiyaca 
göre kullanılabilir. Sosyal medyanın kontrolsüz 
büyümesi ve küçük-büyük her firmanın aynı 
mecrayı kullanması ilk bakışta çok geniş bir kesime 
ulaşılmış gibi görünse de sosyal medya reklam 
veren için güven sorununu oluşturur. 2017 yılında 
Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre sosyal 
medyada sıklıkla görülen markaların hedef kitlede 
antipati oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun 
için sosyal medyayı reklam mecrası olarak kullanır-
ken biraz daha dikkatli olmalı diğer reklam mecra-
ları için destekleyici olarak değerlendirilmelidir.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını kısaca 
anlatabilir misiniz?

Veteriner Fakültesi dekanı Prof. Dr. Hümeyra 
Özgen’den randevu almıştım. Fotoğraf makinam 
ve ses kayıt cihazı yoktu. Randevu saati geldi ema-
net bir fotoğraf makinesi buldum. Ses kayıt cihaz 
bulamadığımdan not olarak röportajı tamamlarım 
demiştim. Hocanın yanında diğer öğretim üyeleri 
ile birlikte röportaja başladık. Ses kayıt cihazı 
olmadığından aldığım notları okumakta zorlanarak 
sohbeti çözmüştüm tam sayfa güzel bir söyleşi 
olmuştu. Fotoğraf çekmek için beraber gittiğimiz 
arkadaş 24 poz çekmişti ama içinden iki poz ile 
röportajı ancak kurtarmıştık.

Sun TV de program yaptığım dönemde bir 
seçim öncesi Konya milletvekilleri Remzi Çetin, 
Servet Turgut, M.Ali Yavuz, Turan Bilge ile açık 
oturum yapıyorduk. Rahmetli Turan Bilge ile 
Remzi Çetin arasında yaşanan gerginlik sıkıntılı 
anların yaşanmasına sebep oldu. Stüdyoda ve 
stüdyo dışında büyük gerginlikler yaşandı. Canlı 
yayında tarafları barıştırmıştım. Bir gün sonra 
programda yaşananlar tüm ulusal TV kanallarında 
haber olmuştu.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Öncelikle kendilerine güvenmelerini, Rekabet-
ten korkmamalarını ve rekabetçi olmalarını tavsiye 
ederim. Basın sektörünün hangi sahasında çalışa-
caklarsa o saha ile ilgili bilgi birikimine sahip olacak 
arşiv çalışması yapmalarını tavsiye ederim. 

Yazar olmayı düşünüyorlarsa kendilerinin 
okunmasını sağlayacak bir farkındalık oluşturmaları 
ve farklı bir üslupla okuyucunun karşısına çıkmaları 
gerekir. Bugün Türkiye geneli dediğimiz zaman 
500’ün üzerinde yazar vardır. Mutlaka her yazarın 
kendine göre bir okuyucu kitlesi vardı ama genelde 
bunlar içerisinde takip edilen ön plana çıkan yazar 
sayısı bir elin parmaklarını geçmez. 

Bana sayfalarınızda yer ayırdığınız için teşekkür 
eder yayın hayatınızda başarılı çalışmalarınızın 
devamını dilerim.

GAZETECILIK, DINIMIZIN EMRETTIĞI
     GÖREVI YERINE GETIRMEKTIR

Yanlışı gösterip doğruya sevk etme anlayışına sahip gazetecilerin kutsal bir görevi de ifa 
ettiğini söyleyen Hüseyin Toptaş, “Bu açıdan bakıldığında gazetecilik dinimizin emrettiği bir 

görevi yerine getirme çabasıdır” dedi
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1986 yılında Hürriyet Haber 
Ajansı Konya Bürosu’nda stajyer 
muhabir olarak gazetecilik 
hayatına giriş yapan Tekin Gürel, 
kendini geliştirerek meslekte 
birçok görevde bulundu. Uğur 
Dündar, Mehmet Ali Birant, Meh-
met Barlas gibi önemli isimlerden 
eğitim alan Tekin, aldığı bilgileri 
tecrübeyle harmanlayarak önemli 
çalışmalar yürüttü. Gazetecilik 
mesleğiyle ilgili yaptığı değer-
lendirmede, gazeteciliğin tarihe 
not düşmek olduğunu kaydeden 
Gürel, “Haber veya köşe yazısı 
ile gazeteci, toplum önderlerini 
harekete geçirebilecek, başka bir 
bakış açısıyla ufuk oluşturabilecek 
insandır” diye konuştu. 

Kısaca kendinizden 
bahseder misiniz? Tekin Gürel 
kimdir?

Ben 1964 yılının Şubat ayında 
memleketim olan Ankara’da 
dünyaya geldim. Babamın me-
muriyeti nedeniyle Ankara’dan 
Konya’ya tayin olunca çocuklu-
ğum ve gençliğim hep Konya’da 
geçti. İlkokulu Mümtaz Koru’da, 
ortaokulu Mevlana Ortaokulun-
da tamamladıktan sonra liseyi 
Gazi Lisesi’nde okudum. Aktif 
bir çocukluk dönemi geçirdim. 
Jimnastikte Konya 1.’likleri ve 
Türkiye 2.’likleri elde ettim. Takım 
sporları olarak Konya İdmanyur-
du takımında futbol, voleybol ve 
basketbol gibi sporları yaptım. 
Hürriyet, Yeni Meram, Yeni Konya 
ve Konya Postası gibi gazetelerde 
muhabir ve yazı işleri müdürlükle-
ri gibi görevleri üstlendim. Evli ve 
üç çocuk babasıyım.

Gazetecilik hayatına nasıl 
giriş yaptınız?

1986 yılında askerden 
geldikten sonra Hürriyet 
Haber Ajansı’nın Konya 
Bürosunda rahmetli 
Mehmet Gazel’in yanın-
da stajyer muhabir olarak 
başladım. Alaylı olarak 
başladığım gazetecilik mes-
leğinde başta rahmetli ustam 
Gazel’in büyük desteklerinin ya-
nısıra hizmet içi eğitim sürecinde 
Uğur Dündar, Mehmet Ali Birant, 
Mehmet Barlas vs. gibi ustalardan 
ders alma ayrıcalığı yaşadım. 

Bu meslekle ve/
veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz 
nelerdir? 

Gazetecilik bir 
yaşam biçimidir. An-
cak son dönemlerde 
ekonomik ve siyasi 
kaygılar nedeniy-

le bu mesleğin can çekiştiğini, 
kiralık kalemlerin rağbet gördüğü, 
liyakatsiz kişilerin görev yaptığı, 
kopyala yapıştır haberlerin kol 
gezdiği bir sektör haline gelmesi, 
maalesef sektörün güvenilirliğinin 
sorgulanmasına ve üçüncü güç 
olmaktan çok uzak olduğunu 
söylemek pekte yanlış olmaz diye 
düşünüyorum.

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

Hürriyet Haber Ajansından 
sonra Zaman, Yeni Meram, Yeni 
Konya, Konya Postası Gazetelerin-
de muhabir ve yönetici olarak gö-
rev yaptım. Daha sonra Ereğli’de 
ERT Televizyonunda Genel Müdür 
olarak emekli oldum ve Ereğli’ye 
yerleştim.

Gazetecilik sizin için ne 
ifade ediyor? 

Gazetecilik halkın haber alma 
özgürlüğünü sağlayan en önemli 
kamu görevlerinden biridir. 
Son derece kutsal ve onurlu bir 
meslektir. 

Gazetecilik sektöründe 
günümüzde yaşanan sorunları 
veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Gazetelerin günümüzde çeşitli 
etkenler nedeniyle asli görevin-
den ve güvenilirliğinden uzak 
bir görüntü çizdiği bir gerçektir. 
Gazeteler insan unsurundan çok 
teknolojiyi takip etmekle meşgul 
olduğu için hiçbir gazetenin 
diğerinden farklı bir yönünü 
göremiyorsunuz. Hepsi ajanslara 

TARIHE NOT DÜŞÜYORUZ 

“Haber veya köşe yazısı 
ile gazeteci, toplum 
önderlerini harekete 
geçirebilecek, başka 
bir bakış açısıyla ufuk 
oluşturabilecek insandır” 
diyen Gazeteci Tekin 
Gürel, gazeteciliğin 
tarihe not düşen önemli 
bir meslek olduğunu 
söyledi 
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üye, hepsi bu ajans haberlerini noktası, virgülüne kadar oynamadan 
yayınlıyor ve hepsinin akıbeti de bu nedenle aynı. Özel haber kavramı 
gerçekten özel oldu. Eskiden bir sayfadaki 15 haberden en az 10 tanesi 
özel haber değilse birbirimize kızardık. Adliyede aynı koridorda birbiri-
mize haber atlatmaya çalışırdık. Yeni Meramda 16 bin tirajı gördük biz. 
Bugün maalesef mesleğimizi değil kopyala-yapıştırı görüyoruz. Bunu 
gazetelerin tirajından da görmek mümkün. Başka bir etken ise artık ile-
tişim materyallerinin çeşitliliği, daha hızlı ve etkili olmasını da gösterebi-
liriz. Yeni nesil sosyal medyaya o kadar hakim ve basılı eser okumaktan 
o kadar uzak ki gazeteler bu ‘Z’ kuşağını bu nedenle yakalayamadı.

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

Bu meslek insana dair bir meslek. İnsanın içinde bulunduğu 
topluma bir şeyler verebilmesi için öncelikle toplumu iyi tanımalı, onları 
anlayabilmek için bol bol okumalı, onlardan kopuk yaşamadan, gerçek 
haberleri sunabilmeli. Bunun içinde öncelikle kendini çok iyi yetiştirme-
li. Çünkü bir haber yapmak için toplumun herkesimiyle görüşen gaze-
tecinin bilgi birikimi olmalı, sorularıyla muhatabını yönlendirebilmeli. 
Bakmakla görmek arasındaki farkı ise bu şekilde oluşturabilmeli.

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

Gazeteci, haber anlamında halktan bir gün önce yaşayan, olayın 
görgü şahidi olmasından öte, onu anlaşılabilir bir şekilde detaylarıyla 
aktaran kişidir. Okuyucu, gazeteyi sabah eline alıp okumaya başladığı 
dakikalarda, gazeteci okuyucunun bir sonraki gününü yazılarıyla oluş-
turmaya çoktan başlamıştır. TV ve sosyal medyada kısaca bahsedilen 
konuların içeriğini detaylan ile aktarabildiği için ve tarihe yazılı bir not 
düşebildiği için mutluluk duyan kişidir gazeteci. Bu haz bence hiçbir 
meslekte duyulamayacak bir tattır aslında. Tüm zorluk ve sıkıntılarına 
rağmen katlanmamızı sağlayanda bu lezzet olsa gerek diye düşünüyo-
rum.

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

Daha öncede bahsettiğim gibi bu tarihe bir not düşmektir. Haber 
veya köşe yazısı ile gazeteci, toplum önderlerini harekete geçirebilecek, 
başka bir bakış açısıyla ufuk oluşturabilecek insandır. İşlediği konular-
la, spot ışığı etkisi oluşturarak STK’lar başta olmak üzere yöneticileri 
uyarmak doğru yönlendirebilmek, kamuoyu oluşturabilmek, etkinlikler 
düzenleyebilmekte bunlardan bazılarıdır.

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

İnternet çok büyük bir nimet olmanın yanısıra son derece tehlikeli 
sulara açılabilecek bir kapıdır. Doğru kullanılması halinde önemli 
bir silaha ve çok çabuk kamuoyu oluşturabilecek bir güce sahip olan 
sosyal medyanın, gazeteler tarafından da zaman kaybetmeden ele 
almaları gereken bir gelecek olarak görüyorum. Yazılı basın ve TV’lerle 
ulaşılamayan kitlelere sosyal medya ve internet aracılığıyla ulaşmak 
günümüzde çok daha kolay. Pandemi nedeniyle eğitimlerinde dijital 
ortamdan verilmeye başlaması, artık hemen hemen her evde internet 
ağı olduğu gerçeğini de bizlere sunuyor. Biran önce gerçek anlamda 
gazetecilik yapılarak bu mecrada isim yapmak, marka olmak şart.

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? 

Kamu görevlisi olan gazetecinin doğal olarak topluma doğru ve 
güvenilir haber vermesi gerektiğine inanıyorum. Haber yorumsuzdur, 
ancak gazetenin siyasi ve sosyal görüşünü de yansıtır. Ancak, köşe yazı-
sı yazarın kendi bilgisi, dünya görüşleriyle ilintili olarak yorum içerir. Bu 
yorumları ile toplumu yönlendirmesi de doğaldır. Türkiye’nin maalesef 
birçok alanda olduğu gibi basın sektöründe de milli bir yapısı yoktur. 
Gazeteler belli bir konjonktüre göre hareket ederler. Yerel basında bu 
çok fazla görülmese bile, ulusal basında millilik bir devlet politikasından 
çok uzaktır. AB ülkelerinde veya ABD’de bulunan medya, hüküme-
tin demiyorum bak Devletin Al-i çıkarları söz konusu olunca, gerçeği 
bilseler dahi tek satır aleyhte bir yazıyı kaleme almazlar. Bu görülmeyen 
ve metni dahi olmayan bir anlaşma gibi uygulanır. Bizde ise maalesef 
bunu yaparak, muhalif gazeteci gibi bir görünüm altında sözde iktidara, 
gerçekte ise devlete karşı işlenen suçları, basın özgürlüğü kisvesine sok-
maya çalışmak gibi bir alışkanlık var. Bakın bu suçu işleyip yurt dışına 
kaçan gazetecilerin bir tek tanesi dahi bulundukları ülkelerin devletine 
karşı tek bir satır yazamıyorlar ve hala Türkiye aleyhine sosyal medya 
aracılığı ile mesaj vermeye devam ediyorlar.TEKİN GÜrEL



1986 yılında Hürriyet Haber 
Ajansı Konya Bürosu’nda stajyer 
muhabir olarak gazetecilik 
hayatına giriş yapan Tekin Gürel, 
kendini geliştirerek meslekte 
birçok görevde bulundu. Uğur 
Dündar, Mehmet Ali Birant, Meh-
met Barlas gibi önemli isimlerden 
eğitim alan Tekin, aldığı bilgileri 
tecrübeyle harmanlayarak önemli 
çalışmalar yürüttü. Gazetecilik 
mesleğiyle ilgili yaptığı değer-
lendirmede, gazeteciliğin tarihe 
not düşmek olduğunu kaydeden 
Gürel, “Haber veya köşe yazısı 
ile gazeteci, toplum önderlerini 
harekete geçirebilecek, başka bir 
bakış açısıyla ufuk oluşturabilecek 
insandır” diye konuştu. 

Kısaca kendinizden 
bahseder misiniz? Tekin Gürel 
kimdir?

Ben 1964 yılının Şubat ayında 
memleketim olan Ankara’da 
dünyaya geldim. Babamın me-
muriyeti nedeniyle Ankara’dan 
Konya’ya tayin olunca çocuklu-
ğum ve gençliğim hep Konya’da 
geçti. İlkokulu Mümtaz Koru’da, 
ortaokulu Mevlana Ortaokulun-
da tamamladıktan sonra liseyi 
Gazi Lisesi’nde okudum. Aktif 
bir çocukluk dönemi geçirdim. 
Jimnastikte Konya 1.’likleri ve 
Türkiye 2.’likleri elde ettim. Takım 
sporları olarak Konya İdmanyur-
du takımında futbol, voleybol ve 
basketbol gibi sporları yaptım. 
Hürriyet, Yeni Meram, Yeni Konya 
ve Konya Postası gibi gazetelerde 
muhabir ve yazı işleri müdürlükle-
ri gibi görevleri üstlendim. Evli ve 
üç çocuk babasıyım.

Gazetecilik hayatına nasıl 
giriş yaptınız?

1986 yılında askerden 
geldikten sonra Hürriyet 
Haber Ajansı’nın Konya 
Bürosunda rahmetli 
Mehmet Gazel’in yanın-
da stajyer muhabir olarak 
başladım. Alaylı olarak 
başladığım gazetecilik mes-
leğinde başta rahmetli ustam 
Gazel’in büyük desteklerinin ya-
nısıra hizmet içi eğitim sürecinde 
Uğur Dündar, Mehmet Ali Birant, 
Mehmet Barlas vs. gibi ustalardan 
ders alma ayrıcalığı yaşadım. 

Bu meslekle ve/
veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz 
nelerdir? 

Gazetecilik bir 
yaşam biçimidir. An-
cak son dönemlerde 
ekonomik ve siyasi 
kaygılar nedeniy-

le bu mesleğin can çekiştiğini, 
kiralık kalemlerin rağbet gördüğü, 
liyakatsiz kişilerin görev yaptığı, 
kopyala yapıştır haberlerin kol 
gezdiği bir sektör haline gelmesi, 
maalesef sektörün güvenilirliğinin 
sorgulanmasına ve üçüncü güç 
olmaktan çok uzak olduğunu 
söylemek pekte yanlış olmaz diye 
düşünüyorum.

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

Hürriyet Haber Ajansından 
sonra Zaman, Yeni Meram, Yeni 
Konya, Konya Postası Gazetelerin-
de muhabir ve yönetici olarak gö-
rev yaptım. Daha sonra Ereğli’de 
ERT Televizyonunda Genel Müdür 
olarak emekli oldum ve Ereğli’ye 
yerleştim.

Gazetecilik sizin için ne 
ifade ediyor? 

Gazetecilik halkın haber alma 
özgürlüğünü sağlayan en önemli 
kamu görevlerinden biridir. 
Son derece kutsal ve onurlu bir 
meslektir. 

Gazetecilik sektöründe 
günümüzde yaşanan sorunları 
veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Gazetelerin günümüzde çeşitli 
etkenler nedeniyle asli görevin-
den ve güvenilirliğinden uzak 
bir görüntü çizdiği bir gerçektir. 
Gazeteler insan unsurundan çok 
teknolojiyi takip etmekle meşgul 
olduğu için hiçbir gazetenin 
diğerinden farklı bir yönünü 
göremiyorsunuz. Hepsi ajanslara 

TARIHE NOT DÜŞÜYORUZ 

“Haber veya köşe yazısı 
ile gazeteci, toplum 
önderlerini harekete 
geçirebilecek, başka 
bir bakış açısıyla ufuk 
oluşturabilecek insandır” 
diyen Gazeteci Tekin 
Gürel, gazeteciliğin 
tarihe not düşen önemli 
bir meslek olduğunu 
söyledi 
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üye, hepsi bu ajans haberlerini noktası, virgülüne kadar oynamadan 
yayınlıyor ve hepsinin akıbeti de bu nedenle aynı. Özel haber kavramı 
gerçekten özel oldu. Eskiden bir sayfadaki 15 haberden en az 10 tanesi 
özel haber değilse birbirimize kızardık. Adliyede aynı koridorda birbiri-
mize haber atlatmaya çalışırdık. Yeni Meramda 16 bin tirajı gördük biz. 
Bugün maalesef mesleğimizi değil kopyala-yapıştırı görüyoruz. Bunu 
gazetelerin tirajından da görmek mümkün. Başka bir etken ise artık ile-
tişim materyallerinin çeşitliliği, daha hızlı ve etkili olmasını da gösterebi-
liriz. Yeni nesil sosyal medyaya o kadar hakim ve basılı eser okumaktan 
o kadar uzak ki gazeteler bu ‘Z’ kuşağını bu nedenle yakalayamadı.

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

Bu meslek insana dair bir meslek. İnsanın içinde bulunduğu 
topluma bir şeyler verebilmesi için öncelikle toplumu iyi tanımalı, onları 
anlayabilmek için bol bol okumalı, onlardan kopuk yaşamadan, gerçek 
haberleri sunabilmeli. Bunun içinde öncelikle kendini çok iyi yetiştirme-
li. Çünkü bir haber yapmak için toplumun herkesimiyle görüşen gaze-
tecinin bilgi birikimi olmalı, sorularıyla muhatabını yönlendirebilmeli. 
Bakmakla görmek arasındaki farkı ise bu şekilde oluşturabilmeli.

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

Gazeteci, haber anlamında halktan bir gün önce yaşayan, olayın 
görgü şahidi olmasından öte, onu anlaşılabilir bir şekilde detaylarıyla 
aktaran kişidir. Okuyucu, gazeteyi sabah eline alıp okumaya başladığı 
dakikalarda, gazeteci okuyucunun bir sonraki gününü yazılarıyla oluş-
turmaya çoktan başlamıştır. TV ve sosyal medyada kısaca bahsedilen 
konuların içeriğini detaylan ile aktarabildiği için ve tarihe yazılı bir not 
düşebildiği için mutluluk duyan kişidir gazeteci. Bu haz bence hiçbir 
meslekte duyulamayacak bir tattır aslında. Tüm zorluk ve sıkıntılarına 
rağmen katlanmamızı sağlayanda bu lezzet olsa gerek diye düşünüyo-
rum.

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

Daha öncede bahsettiğim gibi bu tarihe bir not düşmektir. Haber 
veya köşe yazısı ile gazeteci, toplum önderlerini harekete geçirebilecek, 
başka bir bakış açısıyla ufuk oluşturabilecek insandır. İşlediği konular-
la, spot ışığı etkisi oluşturarak STK’lar başta olmak üzere yöneticileri 
uyarmak doğru yönlendirebilmek, kamuoyu oluşturabilmek, etkinlikler 
düzenleyebilmekte bunlardan bazılarıdır.

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

İnternet çok büyük bir nimet olmanın yanısıra son derece tehlikeli 
sulara açılabilecek bir kapıdır. Doğru kullanılması halinde önemli 
bir silaha ve çok çabuk kamuoyu oluşturabilecek bir güce sahip olan 
sosyal medyanın, gazeteler tarafından da zaman kaybetmeden ele 
almaları gereken bir gelecek olarak görüyorum. Yazılı basın ve TV’lerle 
ulaşılamayan kitlelere sosyal medya ve internet aracılığıyla ulaşmak 
günümüzde çok daha kolay. Pandemi nedeniyle eğitimlerinde dijital 
ortamdan verilmeye başlaması, artık hemen hemen her evde internet 
ağı olduğu gerçeğini de bizlere sunuyor. Biran önce gerçek anlamda 
gazetecilik yapılarak bu mecrada isim yapmak, marka olmak şart.

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? 

Kamu görevlisi olan gazetecinin doğal olarak topluma doğru ve 
güvenilir haber vermesi gerektiğine inanıyorum. Haber yorumsuzdur, 
ancak gazetenin siyasi ve sosyal görüşünü de yansıtır. Ancak, köşe yazı-
sı yazarın kendi bilgisi, dünya görüşleriyle ilintili olarak yorum içerir. Bu 
yorumları ile toplumu yönlendirmesi de doğaldır. Türkiye’nin maalesef 
birçok alanda olduğu gibi basın sektöründe de milli bir yapısı yoktur. 
Gazeteler belli bir konjonktüre göre hareket ederler. Yerel basında bu 
çok fazla görülmese bile, ulusal basında millilik bir devlet politikasından 
çok uzaktır. AB ülkelerinde veya ABD’de bulunan medya, hüküme-
tin demiyorum bak Devletin Al-i çıkarları söz konusu olunca, gerçeği 
bilseler dahi tek satır aleyhte bir yazıyı kaleme almazlar. Bu görülmeyen 
ve metni dahi olmayan bir anlaşma gibi uygulanır. Bizde ise maalesef 
bunu yaparak, muhalif gazeteci gibi bir görünüm altında sözde iktidara, 
gerçekte ise devlete karşı işlenen suçları, basın özgürlüğü kisvesine sok-
maya çalışmak gibi bir alışkanlık var. Bakın bu suçu işleyip yurt dışına 
kaçan gazetecilerin bir tek tanesi dahi bulundukları ülkelerin devletine 
karşı tek bir satır yazamıyorlar ve hala Türkiye aleyhine sosyal medya 
aracılığı ile mesaj vermeye devam ediyorlar.



GAZETECI OKUYUCU
 ILE KÖPRÜDÜR 

Karapınar Gazeteciler Cemiyeti 
kurucu Başkanı Gazeteci Yazar 
Hikmet Peker, Gazetecilik hikaye-

sini anlattı. Evli ve üç çocuk babası olan 
Peker, “İnancım ve karakterimin gereği 
olarak, hemen her işte olduğu gibi, bu işte 
de meslek erbabının yaptığı işe saygısının, 
işini ciddiye almasının ve uzun soluklu 
düşünmesinin başarının şifresi olduğuna 
inanmaktayım” diyor.
 
Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

 Karapınar’da 1966 yılında dünya-
ya gelen ben Hikmet Peker, baba tara-
fım Muallim Hacı Mehmet Efendi oğlu 
Korkmaz’dan olma, anne tarafım Bülbül 
İbrahim Okuyucu kızı Şaziye’den doğma 
bir piri fani diyebiliriz. İlk, orta ve lise 
tahsilimi ilçemde, yüksek tahsilimi de 
Antakya’da tamamladıktan sonra Konya 

merkezde sırasıyla “YKM ve GİMA Ma-
ğazalarında” muhasebecilik ve yöneticilik 
yaptım. Bir siyasi partinin il teşkilatındaki 
aktif siyaset sürecim sonrası, şehrin saygın 
gazetelerinin birinde yönetici olarak basın 
camiasına dahil oldum. Evli ve üç çocuk 
babası olarak, emekli olduğum 2016 yı-
lından itibaren gazetemin kâğıt basımı ve 
resmi ilan yayın hakkımı bırakarak, çağın 
en yaygın ve etkili iletişim mecrası olan 
Dijital Sosyal Medya üzerinden, mesleğimi 
icra etmeye gayret ediyorum.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız? 
Kamu İktisadi Teşekkülü (KİT) statü-

sünden uzun süre yöneticilik yaptığım yıl-
larda şehrimizde açılan büyük holdingler 
(Afra ve Adese) ile baş edemeyen kurumu-
muzun Konya mağazasını kapatma kararı 
alması dolayısıyla, yüklü tazminatımla bir 
ev aldıktan sonra, uygun bir iş arama sü-
recimde bir dostun tavsiyesi üzerine Mem-
leket Gazetesi’nde muhasebeden sorumlu 
müessese müdürü olarak işe başladım. Yıl 
2004’te girdiğim bu yolda öncelikle Kara-
pınar ilçemizdeki haftalık gazetemiz olan, 
o zamanki adıyla “Bizim Karapınar” daha 
sonra “Bizim Memleket” gazetesinde köşe 
yazılarımla bu mesleğe ilk adımı atmış 
oldum. Ardından, tabi ki ilçe haberleri ve 
gazete eklerinin sorumluluğu derken, dizgi 
ve baskı dâhil bu mesleğin her kademesi-
ne emek verdim.

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

 2004 Yılında Memleket Gazetesi’nde 
Muhasebecilik ve Müdürlüğün yanı sıra, 
muhabirlik ve köşe yazarlığı denemelerime 
başladım. 2006’dan sonra kendi ilçemde 

faaliyet gösteren firmamız “Er Medya 
Ajans” bünyesindeki gazetemiz 

“Bizim Memleket”te dizgi ta-
sarım, basım, kesim ve kırım 
işleri ile dağıtıcılık görevini 
yıllarca bizzat kendim yap-
tım. 2008 yılından itibaren 

ise www.bizimmemleket.
web.tr adresli sitemi-
zin editörlüğünü de 

yürütmeye başladım. İlçe merkez meyda-
nındaki “Dijital Dev Led Ekran” ile reklam 
montaj ve prodüksiyon işleriyle de 7-8 
sene hemhal olduğum doğrudur. Konya’da 
“Meydan” isimli dergi ve ilçemin tek rad-
yosunda, haftalık söyleşi programları canlı 
yayınları yapmışlığım oldu.2012 Yılında 
“Karapınar Gazeteciler Cemiyeti” derneği 
kurdum ve 3 dönem Cemiyet Başkanlığı 
Görevinde bulundum. İlçe tarihinde “ilk” 
olma özelliği ve içeriğine sahip, pek çok 
sosyal ve kültürel etkinlikleri, aktif olarak 
organize ettim.  2016 yılından beridir de 
Konya merkezdeki ofisimde “Dijital Sosyal 
Medya Haberciliği” alanında, ülkemize ve 
insanımıza faydalı olmak adına bir gayretin 
içerisindeyim. Halen,www.memleket-tv.
com adresli web sitemizde, amatör he-
yecanı ruhuyla, profesyonel paylaşımlar 
üretmek adına, Er Meydanı isimli  “Canlı 
Yayın Söyleşileri” yapmak ve yayınlamaya 
devam ediyorum.2004 – 2020 yılları ara-
sında toplam 8 adet yazılı eserim yayın-
lanarak, ilçemin arşivlerinde uzun yıllar 
boyunca, günümüzden bilgileri yansıtan 
bir eser olarak yerini aldı. İlçenin ilk ve 
tek “Sarı Basın Kartı” sahibi olma unvan-
larını rabbim nasip etti. Pek çok kurum ve 
kuruluştan, mesleğim adına “-Teşekkür 
-Takdir -Onur Plaket ve Ödülleri”ne layık 
görüldüm. Buradan sizin aracılığınızla, ben 
de o kurum ve kuruluşlara tekrar teşek-
kürlerimi iletiyorum.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
Bence gazetecilik, günümüz itibariy-

le tam anlamıyla “TARAF” olmayı ifade 
ediyor ve gerektiriyor. İnancım ve karakte-
rimin gereği olarak, hemen her işte olduğu 
gibi, bu işte de meslek erbabının yaptığı 
işe saygısının, işini ciddiye almasının ve 
uzun soluklu düşünmesinin başarının 
şifresi olduğuna inanmaktayım. Her ne 
kadar “Haberin kaynağı ile okuyucusu 
arasında bir köprü olmak” diye tanımlansa 
da, gelinen noktada günümüz toplumu 
öyle bir düşünce ve bakış kutuplaşması 
ortalamasına geldi ki; Tarafsız olmak ve 
kalmak kelimesinin mümkün olamayacağı 
günleri yaşıyoruz. Eskiden olduğu gibi top-
lum genelinin makul, mantıklı ve muha-

Karapınar Gazeteciler 
Cemiyeti kurucu Başkanı 
Gazeteci Yazar Hikmet 
Peker, “Gazeteci haberin 
kaynağı ile okuyucu 
arasında bir köprüdür” 
dedi

HİKMET PEKER

keme yapabilen şahsiyetlerden oluşması 
durumunda elbette “tarafsızlık” gazeteci-
liğin kutsalıydı. Gelinen noktada herhangi 
bir kutup’un biatçısı ve fanatiği olmadan, 
“Hakk’tan ve Haklı’dan yana taraf olarak” 
cesurca yazabilen her kim varsa, bence o 
gazetecidir ve benden selam olsun.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Gerek Konya ilimizdeki ve gerekse taş-
radaki gazetelerimizin ve gazetecilerimizin 
sorunları ya da eksik yanlarının afaki bir 
farklılık gösterdiğine inanmıyorum. 
Hatta belirttiğim gibi teknolojik 
gelişmelerde yaşanılan mater-
yallerin zamanında ve yeterince 
sektörümüze temini noktasında 
ciddi ekonomik yetersizliklerin 
olduğunu düşünüyorum. Teknik 
donanımın sağlandığı noktadan 
itibaren, teknoloji kullanımında 
yeterli donanıma sahip personel 
sorunu devreye girmekte. 

Bu sorunların aşıldığı bazı 
kurumlarımızda, patronaj takımın 
“personel ücret ve özlük hakları” 
noktasında hala yeterli bilinç seviyesine 
erişmediği kanaatindeyim. Son olarak, 
muhabir ve editör görevlerindeki mes-
lektaşlarımın “Basın Etik Değerlerine” 
yeterince riayet etmeleri noktasında da 
sıkıntılarımız olduğunu görüyorum.

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

Şayet gazeteci, kimlik ve kişilik olarak; 
şehrine, ülkesine ve insanına hizmet 
maksatlı bir anlayışla bu mesleğe yönelmiş 
ve benimsemişse, yaptığı her haber ve 
yazdığı makalede bunu kendiliğinden gö-
zetir. Katkı sunmayacağı hiçbir konuya ilgi 
duymaz, itibar etmez. O, değerlendirmeye 
değer bulduğu her konu ve habere zaten 
bu açıdan bakar ve şekillendirir. Dolayısıy-
la da yaptığı her işten şehrine, ülkesine ve 
insanına katkı sağladığının bilinci ve he-
yecanı ile işini severek yaptıkça da başarı 
kendiliğinden gelir.

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme 
gibi bir görevinin olduğunu düşünüyor 
musunuz? Bu açıdan bakınca Konya 
ve Türkiye’deki medya sektörünü ve 
kalemlerini millilik konusunda nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Unutulmamalıdır ki; Basın ve Gazeteci-
lik sektörü de nihayetinde aynı milletin ve 

devletin bünyesindeniz. Toplum geneline 
sirayet etmiş negatif ve pozitif sosyolojik 
olay ve olgulardan kendimizi soyutla-
mamız mümkün değil. Dolayısıyla, aynı 
bayrak ve ezan altında yaşadığımız toplu-
mumuzdaki üst düzey yönetim kadroları 
ortalaması ne kadar “yerli ve milli” ise, biz 
gazetecilerde asgari onlar kadar yerli ve 
milliyiz. Gazetecinin karakteristik özelli-
ğinin daha belirleyici olduğu bu konuda 
sanırım “yerli ve milli” ibaresi eylemden 
çok söylemde kullanılan, daha çok siyasi 
bir slogan özelliğine hapsedilmek üzeredir, 
diye düşünüyorum. İşin özü: “Söylem çok, 

eylem yok.”

Sektöre yeni girecek olan genç 
beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

 “Şayet gazeteci, kimlik ve 
kişilik olarak; şehrine, ülkesine 
ve insanına hizmet maksatlı bir 
anlayışla bu mesleğe yönelmiş 
ve benimsemişse…”diye başla-
mak istiyor. 

Günümüzün gelişmele-
ri ışığında, benim âcizane görüş 

ve tavsiyem odur ki; Gerçekten ama 
gerçekten bu mesleği sevmek yolun yarı-
sıdır. Yoksa sırf liste dolsun diye yazılan 
tercihler sonucu kazandığın okulu bitir-
miş olmak, sırf “boş gezmektense” diye 
başlanılan ve her fırsatta daha uygun 
bir işe geçme arayışı ile yapılan mesaiy-
le, haklıdan mı yoksa güçlüden mi yana 
pozisyon almalıyım sorusuyla meşgul olan 
bir kafa yapısıyla gazeteci olmaktansa “boş 
gezmenin” çok daha onurlu bir davranış 
olacağını düşünenlerdenim.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Literatürde her ne kadar Yasama, yürütme ve yargıdan sonra 
gelen dördüncü kamu erki olarak geçse de hızla globalleşen ve 
dijital teknolojide yaşanılan yüksek hızlı gelişmeler dolayısıyla, 

dünyadaki hemen her meslekte olduğu gibi bizim meslek de bu 
gelişmelerden nasibi aldı ve muazzam bir evrilme sürecine girdi. 
Özellikle internet ve web üzerinden servis sağlayıcı sosyal medya 
şirketlerinin tüm dünya insanlarını ağına dâhil ettiği günümüzde 
“En Büyük Medya, Sosyal Medya” sloganının doğruluğunun, her 

geçen gün hissedildiği günleri yaşıyoruz vesselam.
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GAZETECI OKUYUCU
 ILE KÖPRÜDÜR 

Karapınar Gazeteciler Cemiyeti 
kurucu Başkanı Gazeteci Yazar 
Hikmet Peker, Gazetecilik hikaye-

sini anlattı. Evli ve üç çocuk babası olan 
Peker, “İnancım ve karakterimin gereği 
olarak, hemen her işte olduğu gibi, bu işte 
de meslek erbabının yaptığı işe saygısının, 
işini ciddiye almasının ve uzun soluklu 
düşünmesinin başarının şifresi olduğuna 
inanmaktayım” diyor.
 
Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

 Karapınar’da 1966 yılında dünya-
ya gelen ben Hikmet Peker, baba tara-
fım Muallim Hacı Mehmet Efendi oğlu 
Korkmaz’dan olma, anne tarafım Bülbül 
İbrahim Okuyucu kızı Şaziye’den doğma 
bir piri fani diyebiliriz. İlk, orta ve lise 
tahsilimi ilçemde, yüksek tahsilimi de 
Antakya’da tamamladıktan sonra Konya 

merkezde sırasıyla “YKM ve GİMA Ma-
ğazalarında” muhasebecilik ve yöneticilik 
yaptım. Bir siyasi partinin il teşkilatındaki 
aktif siyaset sürecim sonrası, şehrin saygın 
gazetelerinin birinde yönetici olarak basın 
camiasına dahil oldum. Evli ve üç çocuk 
babası olarak, emekli olduğum 2016 yı-
lından itibaren gazetemin kâğıt basımı ve 
resmi ilan yayın hakkımı bırakarak, çağın 
en yaygın ve etkili iletişim mecrası olan 
Dijital Sosyal Medya üzerinden, mesleğimi 
icra etmeye gayret ediyorum.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız? 
Kamu İktisadi Teşekkülü (KİT) statü-

sünden uzun süre yöneticilik yaptığım yıl-
larda şehrimizde açılan büyük holdingler 
(Afra ve Adese) ile baş edemeyen kurumu-
muzun Konya mağazasını kapatma kararı 
alması dolayısıyla, yüklü tazminatımla bir 
ev aldıktan sonra, uygun bir iş arama sü-
recimde bir dostun tavsiyesi üzerine Mem-
leket Gazetesi’nde muhasebeden sorumlu 
müessese müdürü olarak işe başladım. Yıl 
2004’te girdiğim bu yolda öncelikle Kara-
pınar ilçemizdeki haftalık gazetemiz olan, 
o zamanki adıyla “Bizim Karapınar” daha 
sonra “Bizim Memleket” gazetesinde köşe 
yazılarımla bu mesleğe ilk adımı atmış 
oldum. Ardından, tabi ki ilçe haberleri ve 
gazete eklerinin sorumluluğu derken, dizgi 
ve baskı dâhil bu mesleğin her kademesi-
ne emek verdim.

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

 2004 Yılında Memleket Gazetesi’nde 
Muhasebecilik ve Müdürlüğün yanı sıra, 
muhabirlik ve köşe yazarlığı denemelerime 
başladım. 2006’dan sonra kendi ilçemde 

faaliyet gösteren firmamız “Er Medya 
Ajans” bünyesindeki gazetemiz 

“Bizim Memleket”te dizgi ta-
sarım, basım, kesim ve kırım 
işleri ile dağıtıcılık görevini 
yıllarca bizzat kendim yap-
tım. 2008 yılından itibaren 

ise www.bizimmemleket.
web.tr adresli sitemi-
zin editörlüğünü de 

yürütmeye başladım. İlçe merkez meyda-
nındaki “Dijital Dev Led Ekran” ile reklam 
montaj ve prodüksiyon işleriyle de 7-8 
sene hemhal olduğum doğrudur. Konya’da 
“Meydan” isimli dergi ve ilçemin tek rad-
yosunda, haftalık söyleşi programları canlı 
yayınları yapmışlığım oldu.2012 Yılında 
“Karapınar Gazeteciler Cemiyeti” derneği 
kurdum ve 3 dönem Cemiyet Başkanlığı 
Görevinde bulundum. İlçe tarihinde “ilk” 
olma özelliği ve içeriğine sahip, pek çok 
sosyal ve kültürel etkinlikleri, aktif olarak 
organize ettim.  2016 yılından beridir de 
Konya merkezdeki ofisimde “Dijital Sosyal 
Medya Haberciliği” alanında, ülkemize ve 
insanımıza faydalı olmak adına bir gayretin 
içerisindeyim. Halen,www.memleket-tv.
com adresli web sitemizde, amatör he-
yecanı ruhuyla, profesyonel paylaşımlar 
üretmek adına, Er Meydanı isimli  “Canlı 
Yayın Söyleşileri” yapmak ve yayınlamaya 
devam ediyorum.2004 – 2020 yılları ara-
sında toplam 8 adet yazılı eserim yayın-
lanarak, ilçemin arşivlerinde uzun yıllar 
boyunca, günümüzden bilgileri yansıtan 
bir eser olarak yerini aldı. İlçenin ilk ve 
tek “Sarı Basın Kartı” sahibi olma unvan-
larını rabbim nasip etti. Pek çok kurum ve 
kuruluştan, mesleğim adına “-Teşekkür 
-Takdir -Onur Plaket ve Ödülleri”ne layık 
görüldüm. Buradan sizin aracılığınızla, ben 
de o kurum ve kuruluşlara tekrar teşek-
kürlerimi iletiyorum.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
Bence gazetecilik, günümüz itibariy-

le tam anlamıyla “TARAF” olmayı ifade 
ediyor ve gerektiriyor. İnancım ve karakte-
rimin gereği olarak, hemen her işte olduğu 
gibi, bu işte de meslek erbabının yaptığı 
işe saygısının, işini ciddiye almasının ve 
uzun soluklu düşünmesinin başarının 
şifresi olduğuna inanmaktayım. Her ne 
kadar “Haberin kaynağı ile okuyucusu 
arasında bir köprü olmak” diye tanımlansa 
da, gelinen noktada günümüz toplumu 
öyle bir düşünce ve bakış kutuplaşması 
ortalamasına geldi ki; Tarafsız olmak ve 
kalmak kelimesinin mümkün olamayacağı 
günleri yaşıyoruz. Eskiden olduğu gibi top-
lum genelinin makul, mantıklı ve muha-

Karapınar Gazeteciler 
Cemiyeti kurucu Başkanı 
Gazeteci Yazar Hikmet 
Peker, “Gazeteci haberin 
kaynağı ile okuyucu 
arasında bir köprüdür” 
dedi

HİKMET PEKER

keme yapabilen şahsiyetlerden oluşması 
durumunda elbette “tarafsızlık” gazeteci-
liğin kutsalıydı. Gelinen noktada herhangi 
bir kutup’un biatçısı ve fanatiği olmadan, 
“Hakk’tan ve Haklı’dan yana taraf olarak” 
cesurca yazabilen her kim varsa, bence o 
gazetecidir ve benden selam olsun.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Gerek Konya ilimizdeki ve gerekse taş-
radaki gazetelerimizin ve gazetecilerimizin 
sorunları ya da eksik yanlarının afaki bir 
farklılık gösterdiğine inanmıyorum. 
Hatta belirttiğim gibi teknolojik 
gelişmelerde yaşanılan mater-
yallerin zamanında ve yeterince 
sektörümüze temini noktasında 
ciddi ekonomik yetersizliklerin 
olduğunu düşünüyorum. Teknik 
donanımın sağlandığı noktadan 
itibaren, teknoloji kullanımında 
yeterli donanıma sahip personel 
sorunu devreye girmekte. 

Bu sorunların aşıldığı bazı 
kurumlarımızda, patronaj takımın 
“personel ücret ve özlük hakları” 
noktasında hala yeterli bilinç seviyesine 
erişmediği kanaatindeyim. Son olarak, 
muhabir ve editör görevlerindeki mes-
lektaşlarımın “Basın Etik Değerlerine” 
yeterince riayet etmeleri noktasında da 
sıkıntılarımız olduğunu görüyorum.

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

Şayet gazeteci, kimlik ve kişilik olarak; 
şehrine, ülkesine ve insanına hizmet 
maksatlı bir anlayışla bu mesleğe yönelmiş 
ve benimsemişse, yaptığı her haber ve 
yazdığı makalede bunu kendiliğinden gö-
zetir. Katkı sunmayacağı hiçbir konuya ilgi 
duymaz, itibar etmez. O, değerlendirmeye 
değer bulduğu her konu ve habere zaten 
bu açıdan bakar ve şekillendirir. Dolayısıy-
la da yaptığı her işten şehrine, ülkesine ve 
insanına katkı sağladığının bilinci ve he-
yecanı ile işini severek yaptıkça da başarı 
kendiliğinden gelir.

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme 
gibi bir görevinin olduğunu düşünüyor 
musunuz? Bu açıdan bakınca Konya 
ve Türkiye’deki medya sektörünü ve 
kalemlerini millilik konusunda nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Unutulmamalıdır ki; Basın ve Gazeteci-
lik sektörü de nihayetinde aynı milletin ve 

devletin bünyesindeniz. Toplum geneline 
sirayet etmiş negatif ve pozitif sosyolojik 
olay ve olgulardan kendimizi soyutla-
mamız mümkün değil. Dolayısıyla, aynı 
bayrak ve ezan altında yaşadığımız toplu-
mumuzdaki üst düzey yönetim kadroları 
ortalaması ne kadar “yerli ve milli” ise, biz 
gazetecilerde asgari onlar kadar yerli ve 
milliyiz. Gazetecinin karakteristik özelli-
ğinin daha belirleyici olduğu bu konuda 
sanırım “yerli ve milli” ibaresi eylemden 
çok söylemde kullanılan, daha çok siyasi 
bir slogan özelliğine hapsedilmek üzeredir, 
diye düşünüyorum. İşin özü: “Söylem çok, 

eylem yok.”

Sektöre yeni girecek olan genç 
beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

 “Şayet gazeteci, kimlik ve 
kişilik olarak; şehrine, ülkesine 
ve insanına hizmet maksatlı bir 
anlayışla bu mesleğe yönelmiş 
ve benimsemişse…”diye başla-
mak istiyor. 

Günümüzün gelişmele-
ri ışığında, benim âcizane görüş 

ve tavsiyem odur ki; Gerçekten ama 
gerçekten bu mesleği sevmek yolun yarı-
sıdır. Yoksa sırf liste dolsun diye yazılan 
tercihler sonucu kazandığın okulu bitir-
miş olmak, sırf “boş gezmektense” diye 
başlanılan ve her fırsatta daha uygun 
bir işe geçme arayışı ile yapılan mesaiy-
le, haklıdan mı yoksa güçlüden mi yana 
pozisyon almalıyım sorusuyla meşgul olan 
bir kafa yapısıyla gazeteci olmaktansa “boş 
gezmenin” çok daha onurlu bir davranış 
olacağını düşünenlerdenim.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Literatürde her ne kadar Yasama, yürütme ve yargıdan sonra 
gelen dördüncü kamu erki olarak geçse de hızla globalleşen ve 
dijital teknolojide yaşanılan yüksek hızlı gelişmeler dolayısıyla, 

dünyadaki hemen her meslekte olduğu gibi bizim meslek de bu 
gelişmelerden nasibi aldı ve muazzam bir evrilme sürecine girdi. 
Özellikle internet ve web üzerinden servis sağlayıcı sosyal medya 
şirketlerinin tüm dünya insanlarını ağına dâhil ettiği günümüzde 
“En Büyük Medya, Sosyal Medya” sloganının doğruluğunun, her 

geçen gün hissedildiği günleri yaşıyoruz vesselam.
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Konya basınının yakından tanıdığı 
isimlerden, uzun yıllar Basın 
İlan Kurumu Konya Şube Mü-

dürlüğü görevini yürüten, şimdilerde Ada-
na’da aynı görevi yürüten Özden Konur, 
sorularımızı yanıtladı.

 
Kısaca kendinizden bahseder 

misiniz?
1967 yılında Konya’da doğdum. İlk, 

orta ve lise tahsilini Konya’da tamamla-
dım. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakül-
tesinden 1991 yılında mezun olduktan 
sonra 2010 yılında Erciyes Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım Bölümünü bitirerek yüksek 
lisans öğrenimimi yaptım. Evli ve iki çocuk 
babasıyım.

Meslek hayatına nasıl giriş yaptınız?
İnsan hayatında bazen hiç bekleme-

diğiniz gelişmeler yaşanabiliyor. Benim 
de mesleğe başlamam bir tesadüf olarak 
değerlendirilebilir. Özel sektörde çalışırken 
Basın İlan Kurumuna girmemiz nasip oldu. 

 Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Basın İlan Kurumu kamu ile özel sektör 
arasında köprü vazifesi gören bir kuruluş olarak 
karşımıza çıkıyor. Yazılı basın ile kamuya ait 
reklam ve ihale ilanlarının yayınlanması aşama-
sında devreye giriyor. Bu anlamda gazeteler ve 
gazetecilerle omuz omuzayız. 

Kurum, resmi ilanlarla kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait reklamların, mevkutelerde, 
fikir ve içtihat farkı aranmaksızın yayınına aracı 
olmaktadır. 

Her resmi ilan, o ilanın yayınlanmasını ge-
rektiren bir mevzuat hükmünden hareketle en 
fazla okuyucu kitlesine ulaşabilmesinin temini 
için yayınlatılmaktadır. Bu nedenle Kurum 
mevzuatı, resmi ilan yayını ile alakalı gazetelere, 
münderecat, sayfa sayısı ve ölçüsü, kadro, fiili 
satış ve en az yayın süresi ana başlıkları altında 
bir takım vecibeler yüklemektedir. Bu hususlar 
da Kurumumuz tarafından özenle takip edilmek-
tedir.

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

Biz Kurum olarak genelde gazetecilerin yap-
tıkları haber içerikleri başta olmak üzere dizgi, 
baskı, fiili satış ve kadro gibi kriterleri göz önüne 
alarak mesleğin daha güzel şekilde icrasına 
yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Bu mesleğe, 1988 yılında Basın İlân Ku-
rumu Konya Şubesi’nde memur olarak göreve 
başladım.  2005 yılında Basın İlân Kurumu 
Kayseri Şube Müdürlüğü görevine getirildim. 
2010 yılının Eylül ayında Sakarya, 2011 yılının 

Nisan ayında Van, Haziran ayında Zonguldak 
ve  Ağustos ayında Batman Şubelerinde kurucu 
müdür olarak görev yaptım. 2011 yılında Basın 
İlân Kurumu Konya Şube Müdürlüğü görevine 
getirildim. 2012 yılında Malatya ve Sivas Şube-
sinde kurucu müdür olarak görevlendirildim.   
2014 yılının Mayıs ayında Kahramanmaraş, 
Haziran ayında ise Mardin Şubesinde  kurucu 
müdür olarak bulundum.2020 yılında ise Basın 
İlan Kurumu Adana Şube Müdürlüğüne atan-
dım.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
Gazetecilik kolay olmayan bir meslek olarak 

karşımıza çıkıyor. Toplumu bilgilendirmenin 
yanında idarecilerinde yaptıkları işlerinde daha 
dikkatli ve özenli hareket etmelerini sağlıyor.

Gazetecilik yapılan icraatlar açısından bir 
denge unsuru görevini sağlıyor.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Gazetecilik toplumda yaşanan güzellikleri 
ve bununla birlikte olumsuzlukları da halka 
duyururken kendi içinde de her meslekte olduğu 
gibi sorunlar yaşamaktadır.

Gazetecilik yazı, kışı, yağmuru ve çamuru-
nun yanında gecesi ve gündüzü olmayan 7 gün 
24 saat esasıyla çalışılması gereken bir meslek. 
Bu nedenle gazetecinin şahsi sağlığına çok dik-
kat etmesi gerekmektedir. Günümüzde olumsuz 
bir haber aktarımında olay yerinde ilk tepkiyi 
görenlerden birisi de gazetecilerdir. O yüzden 
gazeteci her an dikkatli ve soğukkanlı olmalıdır. 

Gazeteci güncel olayları yakından takip 

‘GAZETECILERLE SIRT 
SIRTA, OMUZ OMUZAYIZ’

Gazeteci olmasa da 
gazetecilerin doğrudan 
ilintili olduğu Basın İlan 

Kurumu’nda yıllardır emek 
harcayan Özden Konur, 

kurum olarak gazetelerin 
ve gazetecilerin daha 
iyi şartlarda çalışması 

için emek harcadıklarını 
belirtiyor

94

etmeli ve bilgisini devamlı güncellemelidir. Günümüzde bu özelliğin 
biraz sekteye uğradığını söyleyebilirim.  

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

Önümüzde internet gibi hızlı ve anında bilgi erişimine cevaz ve-
ren bir oluşum var. Ama bu oluşumun da eksik, zayıf ve irdelenmesi 
gereken yönleri çok fazla olarak karşımıza çıkıyor. 

Yazılı basın elinizle tutabileceğiniz basılı bir materyal veriyor. 
Bunu delil olarak kullanabiliyorsunuz. Dijital ortamda yazılanı 1 
saniye sonra bulamayabiliyorsunuz. Ne kadar doğru ne kadar yanlış 
tartışmalara açık yönleri çok fazla gibi duruyor. 

İnternet ortamında ve sosyal medyada haberiniz bir gazeteci 
olarak anında insanlarla paylaşabiliyorsunuz. Bunu yaparken hızın 
yanında haberin doğruluğunu da en kısa zamanda tespit etmeniz 
gerekiyor. İnternet ortamında bir haberi paylaşırken tam anlamıy-
la ayrıntılarına yer veremeyebilirsiniz. Yazılı basında daha ayrıntılı 
uzmanların da görüşü alınarak haberleştirilebilir. Burada okuyucu kri-
terleri bizim için çok önemli olmaktadır. Bazı okuyucular anında ha-
bere konu olan eylemde çok detaya inilmesini beklememekle birlikte 
bazıları da olayı en ince ayrıntısına kadar öğrenmek istemektedir.

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 bilgi birikimi, donanımı, olaylara bakış açısı gibi kriterleri 
bir araya getirerek toplumu bilgilendirmede çok önemli bir görev 
üstlenmektedir. Bu da gazeteciliğin en zor yanlarından biri olarak 
karşımıza çıkıyor. Bazen öyle olaylarla karşılaşıyorsunuz ki toplumu 
bilgilendirmenin yanında ülkenin milli değerlerini hatta güvenliğini 
prestijini düşünmek zorunda kalırsınız. Onun için haberi yapıp top-
lumu bilgilendirmekle gazetecinin görevi bitmiyor. Ülkesiyle birlikte 
yaşadığı şehri ve insanlarını da düşünmek zorunda kalmalı bu yönde 
hareket etmelidir.

Konya basını, ülkesine bağlı şehrinin insanlarını seven milli de-
ğerler doğrultusunda habercilik kriterlerini benimsemiş görevini en 
iyi şekilde yerine getiren basın olarak karşımıza çıkıyor.

Sektörün toplumun değerlerine ve inançlarına olan bağlılığı Kon-
ya basınını güçlü kılan etkenlerden bence en önemlisi. Yaşadığınız 
şehirdeki insanlarla aynı kulvarda beraber koşarsanız başarıda sizinle 
beraber gelir zaten. Şehrin gelişimine kültürüne katkı sunarken halkı 
da bilgilendirirseniz sizden mutlusu yoktur.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Sektör daha öncede belirttiğimiz gibi zor bir meslek yağmuru, 
çamuru, gündüzü gecesi yok.

Gençler ya da kendisini genç hissedenler bazen uykuyu bazen de 
hastalığı unutmaları gerektiğini bilmeleri gerekir. Mesleği sevmek 
onun değerlerine sıkı sıkıya bağlanmak başarıyı beraberinde getirir 
diye düşünüyorum.

Toplumu bilgilendirirken bunun yanında şehri yönetenlerin 
yaptıkları icraatların doğruluğunu ve şehre katkısını halka aktaran bu 
meslek görevini doğru olarak yaptığı sürece başarı da beraberinde 
gelecektir. Her işte olduğu gibi bence birinci kural işini ve yaşadığı 
şehri sevmesi ve heyecanını yitirmemesidir.

ÖZDEN KONur



Konya basınının yakından tanıdığı 
isimlerden, uzun yıllar Basın 
İlan Kurumu Konya Şube Mü-

dürlüğü görevini yürüten, şimdilerde Ada-
na’da aynı görevi yürüten Özden Konur, 
sorularımızı yanıtladı.

 
Kısaca kendinizden bahseder 

misiniz?
1967 yılında Konya’da doğdum. İlk, 

orta ve lise tahsilini Konya’da tamamla-
dım. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakül-
tesinden 1991 yılında mezun olduktan 
sonra 2010 yılında Erciyes Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım Bölümünü bitirerek yüksek 
lisans öğrenimimi yaptım. Evli ve iki çocuk 
babasıyım.

Meslek hayatına nasıl giriş yaptınız?
İnsan hayatında bazen hiç bekleme-

diğiniz gelişmeler yaşanabiliyor. Benim 
de mesleğe başlamam bir tesadüf olarak 
değerlendirilebilir. Özel sektörde çalışırken 
Basın İlan Kurumuna girmemiz nasip oldu. 

 Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Basın İlan Kurumu kamu ile özel sektör 
arasında köprü vazifesi gören bir kuruluş olarak 
karşımıza çıkıyor. Yazılı basın ile kamuya ait 
reklam ve ihale ilanlarının yayınlanması aşama-
sında devreye giriyor. Bu anlamda gazeteler ve 
gazetecilerle omuz omuzayız. 

Kurum, resmi ilanlarla kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait reklamların, mevkutelerde, 
fikir ve içtihat farkı aranmaksızın yayınına aracı 
olmaktadır. 

Her resmi ilan, o ilanın yayınlanmasını ge-
rektiren bir mevzuat hükmünden hareketle en 
fazla okuyucu kitlesine ulaşabilmesinin temini 
için yayınlatılmaktadır. Bu nedenle Kurum 
mevzuatı, resmi ilan yayını ile alakalı gazetelere, 
münderecat, sayfa sayısı ve ölçüsü, kadro, fiili 
satış ve en az yayın süresi ana başlıkları altında 
bir takım vecibeler yüklemektedir. Bu hususlar 
da Kurumumuz tarafından özenle takip edilmek-
tedir.

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

Biz Kurum olarak genelde gazetecilerin yap-
tıkları haber içerikleri başta olmak üzere dizgi, 
baskı, fiili satış ve kadro gibi kriterleri göz önüne 
alarak mesleğin daha güzel şekilde icrasına 
yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Bu mesleğe, 1988 yılında Basın İlân Ku-
rumu Konya Şubesi’nde memur olarak göreve 
başladım.  2005 yılında Basın İlân Kurumu 
Kayseri Şube Müdürlüğü görevine getirildim. 
2010 yılının Eylül ayında Sakarya, 2011 yılının 

Nisan ayında Van, Haziran ayında Zonguldak 
ve  Ağustos ayında Batman Şubelerinde kurucu 
müdür olarak görev yaptım. 2011 yılında Basın 
İlân Kurumu Konya Şube Müdürlüğü görevine 
getirildim. 2012 yılında Malatya ve Sivas Şube-
sinde kurucu müdür olarak görevlendirildim.   
2014 yılının Mayıs ayında Kahramanmaraş, 
Haziran ayında ise Mardin Şubesinde  kurucu 
müdür olarak bulundum.2020 yılında ise Basın 
İlan Kurumu Adana Şube Müdürlüğüne atan-
dım.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
Gazetecilik kolay olmayan bir meslek olarak 

karşımıza çıkıyor. Toplumu bilgilendirmenin 
yanında idarecilerinde yaptıkları işlerinde daha 
dikkatli ve özenli hareket etmelerini sağlıyor.

Gazetecilik yapılan icraatlar açısından bir 
denge unsuru görevini sağlıyor.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Gazetecilik toplumda yaşanan güzellikleri 
ve bununla birlikte olumsuzlukları da halka 
duyururken kendi içinde de her meslekte olduğu 
gibi sorunlar yaşamaktadır.

Gazetecilik yazı, kışı, yağmuru ve çamuru-
nun yanında gecesi ve gündüzü olmayan 7 gün 
24 saat esasıyla çalışılması gereken bir meslek. 
Bu nedenle gazetecinin şahsi sağlığına çok dik-
kat etmesi gerekmektedir. Günümüzde olumsuz 
bir haber aktarımında olay yerinde ilk tepkiyi 
görenlerden birisi de gazetecilerdir. O yüzden 
gazeteci her an dikkatli ve soğukkanlı olmalıdır. 

Gazeteci güncel olayları yakından takip 

‘GAZETECILERLE SIRT 
SIRTA, OMUZ OMUZAYIZ’

Gazeteci olmasa da 
gazetecilerin doğrudan 
ilintili olduğu Basın İlan 

Kurumu’nda yıllardır emek 
harcayan Özden Konur, 

kurum olarak gazetelerin 
ve gazetecilerin daha 
iyi şartlarda çalışması 
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etmeli ve bilgisini devamlı güncellemelidir. Günümüzde bu özelliğin 
biraz sekteye uğradığını söyleyebilirim.  

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

Önümüzde internet gibi hızlı ve anında bilgi erişimine cevaz ve-
ren bir oluşum var. Ama bu oluşumun da eksik, zayıf ve irdelenmesi 
gereken yönleri çok fazla olarak karşımıza çıkıyor. 

Yazılı basın elinizle tutabileceğiniz basılı bir materyal veriyor. 
Bunu delil olarak kullanabiliyorsunuz. Dijital ortamda yazılanı 1 
saniye sonra bulamayabiliyorsunuz. Ne kadar doğru ne kadar yanlış 
tartışmalara açık yönleri çok fazla gibi duruyor. 

İnternet ortamında ve sosyal medyada haberiniz bir gazeteci 
olarak anında insanlarla paylaşabiliyorsunuz. Bunu yaparken hızın 
yanında haberin doğruluğunu da en kısa zamanda tespit etmeniz 
gerekiyor. İnternet ortamında bir haberi paylaşırken tam anlamıy-
la ayrıntılarına yer veremeyebilirsiniz. Yazılı basında daha ayrıntılı 
uzmanların da görüşü alınarak haberleştirilebilir. Burada okuyucu kri-
terleri bizim için çok önemli olmaktadır. Bazı okuyucular anında ha-
bere konu olan eylemde çok detaya inilmesini beklememekle birlikte 
bazıları da olayı en ince ayrıntısına kadar öğrenmek istemektedir.

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 bilgi birikimi, donanımı, olaylara bakış açısı gibi kriterleri 
bir araya getirerek toplumu bilgilendirmede çok önemli bir görev 
üstlenmektedir. Bu da gazeteciliğin en zor yanlarından biri olarak 
karşımıza çıkıyor. Bazen öyle olaylarla karşılaşıyorsunuz ki toplumu 
bilgilendirmenin yanında ülkenin milli değerlerini hatta güvenliğini 
prestijini düşünmek zorunda kalırsınız. Onun için haberi yapıp top-
lumu bilgilendirmekle gazetecinin görevi bitmiyor. Ülkesiyle birlikte 
yaşadığı şehri ve insanlarını da düşünmek zorunda kalmalı bu yönde 
hareket etmelidir.

Konya basını, ülkesine bağlı şehrinin insanlarını seven milli de-
ğerler doğrultusunda habercilik kriterlerini benimsemiş görevini en 
iyi şekilde yerine getiren basın olarak karşımıza çıkıyor.

Sektörün toplumun değerlerine ve inançlarına olan bağlılığı Kon-
ya basınını güçlü kılan etkenlerden bence en önemlisi. Yaşadığınız 
şehirdeki insanlarla aynı kulvarda beraber koşarsanız başarıda sizinle 
beraber gelir zaten. Şehrin gelişimine kültürüne katkı sunarken halkı 
da bilgilendirirseniz sizden mutlusu yoktur.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Sektör daha öncede belirttiğimiz gibi zor bir meslek yağmuru, 
çamuru, gündüzü gecesi yok.

Gençler ya da kendisini genç hissedenler bazen uykuyu bazen de 
hastalığı unutmaları gerektiğini bilmeleri gerekir. Mesleği sevmek 
onun değerlerine sıkı sıkıya bağlanmak başarıyı beraberinde getirir 
diye düşünüyorum.

Toplumu bilgilendirirken bunun yanında şehri yönetenlerin 
yaptıkları icraatların doğruluğunu ve şehre katkısını halka aktaran bu 
meslek görevini doğru olarak yaptığı sürece başarı da beraberinde 
gelecektir. Her işte olduğu gibi bence birinci kural işini ve yaşadığı 
şehri sevmesi ve heyecanını yitirmemesidir.



Ankara Üniversitesi İletişim 
Fakültesi mezunu olan Basın 
İlan Kurumu (BİK) Konya Şube 

Müdürü Ümit Mert, gerek üniversite yıl-
larında gerekse de üniversite sonrasında 
aktif gazetecilik yaptı. 2010 yılında BİK’in 
açtığı bir sınava girerek kazanan ve öğün-
den sonra memuriyet hayatına başlayan 
Mert, görevi itibariyle gazetelerden 
hiç kopmadı. Gazetecilikle ilgili 
açıklama yapan Mert, “Gazeteciliği 
demokrasi kültürünün olmazsa 
olmazı, siyasal alan ile sivil toplum 
arasında bir köprü, halkın yanında 
bir denetim aracı ve bir kültürlen-
me vasıtası olarak değerlendiriyo-
rum” ifadelerini kullandı. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? Ümit Mert kimdir?

Ailenin en büyük çocuğu olarak 
1981 yılında Ankara’da dünyaya geldim. 
İlk, orta ve lise eğitimlerimi Abidinpa-
şa semtindeki okullarda tamamladım. 
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 
mezunuyum. Üniversite eğitimi sırasında 
ve sonrasında da aktif gazetecilik yaptım. 
Basın İlan Kurumunun 2010 yılında açtığı 
sınavı kazanarak İstanbul Şubesinde me-
mur olarak göreve başladım. 2014 yılında 
Bursa Şube Müdürlüğüne şef kadrosuyla 
tayin edildim ve 25 Şubat 2020 itibariyle 
de Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürü 
olarak görevlendirildim.  

 
Gazetecilik hayatına nasıl giriş 

yaptınız?

Üniversite 2. Sınıf öğrencisi iken 

Ankara’da gazetecilik okulu gibi işleyen 
Yankı Dergisi devredilmiş ve bir arkadaşım 
da yazı işleri müdürü olarak görev almıştı. 
Arkadaşımın teşviki ile dergide stajer mu-
habir olarak çalışmaya başladım. Burada 
ilk röportajımı da Konyalıların yakından 
tanıdığı Mehmet Keçeciler ile yapmıştım. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Toplumsal sorunları ve talepleri 
gündeme taşıyan, yaptığı haberlerle hak 
ihlallerine yol açmayan, meslek ilkelerine 
ve basın ahlak esaslarına riayet edilme-
sine bağlı olarak okur kitlesinde güven 
duygusunu geliştiren bir gazetecilik 
anlayışına her zaman ihtiyaç olduğunu 
düşünüyorum.   

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

Dergi muhabirliği ile başladığım 
meslekte, sırasıyla ulusal yayın yapan 
bir televizyon kanalında ve yine yaygın 

dağıtım yapan bir gazetede 2 yılı aşkın 
süreyle muhabirlik yaptım. Bu arada farklı 
dergiler için kapak dosyaları hazırladım, 
Ankara’da yayın yapan bir radyoda gazete 
küpürlerinden derlediğimiz haberlerle 
programlar yaptım ve henüz internet ha-
ber sitelerinin çok yaygın olmadığı 2000’li 

yılların başında amatör olarak internet 
editörlüğü denemelerim de oldu.    

Gazetecilik sektöründe 
günümüzde yaşanan sorunları 
veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Sektörün sorunları uzunca konu-
şulması gereken bir konu, zira çözümü de 
içinde barındırıyor olmalıdır. İçeriklerle 
ilgili birkaç not paylaşabilirim.

Özgün içerik üretme konusunda bir-
takım sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. 
Siyasi partilerin, kamu kurumlarının, 
sivil toplum kuruluşlarının hazırladı-
ğı metinler, fotoğraflar, videolar aynen 
kullanılarak faaliyetlerin sürdürülmesinin 
okur kaybını hızlandırıldığı görülmelidir. 
Haberin kısa olması evla kabul edilip daha 
çok “ne oldu” sorusuna odaklanılıyor. 
Tanınmış birçok gazeteci röportaj ya da 
haber yapmadan sadece yoruma dayalı 
konuşmayı yeterli buluyor.

Ayrıca gazetelerin internet medyasının 
enformasyon bombardımanına karşı okur-
larını savunan alternatif bir yayın politika-
sı geliştirmesi gerekiyor.

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

‘İLK RÖPORTAJIMI 
KEÇECİLER’LE YAPTIM’

Yankı Dergisi’yle başlayan basın sektöründeki ilerleyişini farklı alanlarda sürdüren 
BİK Konya Şube Müdürü Ümit Mert, ilk röportajını Türkiye Gümrüklerden Sorumlu Devlet 

Bakanlığı ve Türkiye Bayındırlık ve İskân Bakanlığı gibi görevlerde bulunan 
Konyalı Mehmet Keçeciler’le yaptığını söyledi

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 

Gazeteciliği demokrasi kültürünün olmazsa olmazı, siyasal 
alan ile sivil toplum arasında bir köprü, halkın yanında bir dene-
tim aracı ve bir kültürlenme vasıtası olarak değerlendiriyorum.

Zaman içinde alışkanlıklar değişse de 
gazetecilik açısından doğru, güvenilir ve 
güncel haber vermek değişmedi. Gazeteci-
lik, gazetecinin siyasi görüşünden bağımsız 
olarak, meslek ilkeleri çerçevesinde insan 
haklarına duyarlı bir profesyonellikle yürü-
tülmelidir. İçerik dediğimizde aslında bir 
birikimden bahsetmiş oluyoruz. Bu sebeple 
bir haberin perde arkasını, ayrıntılarını, 
gelişme doğrultusunu belirleyebilecek bir 
birikime sahip olunması gerekiyor. Değer-
lendirmelerin zenginliği gazetecinin birden 
çok perspektife sahip olmasıyla doğru 
orantılı olacaktır. 

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

Gazeteci, birikimleri çerçevesinde 
mesleki profesyonellikle haberi bir filtre-
den geçirir. Zira herkesin gördüğü her şey 
haber değildir. Sorumluluk duygusu ve 
verilen emekle üretilen her haber, açılan 
her yeni perspektif hepimiz için kazanç 
olacaktır. 

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

Daha yaşanabilir bir şehir ve daha 
yaşanabilir bir ülke için her birimizin ayrı 
ayrı kafa yorması gerektiğini düşünü-
yorum. Günlük haberlerin dışında biraz 
daha zaman ayrılması gereken konuların 
-belki dergi hazırlar gibi- ayrıntılı analizler 
yapılmak üzere uzmanlara inceletilmesi 
sağlanabilirse hem kamuoyunda zengin 
tartışmalara imkan verilmiş olur hem de 
bu sayede gazete haber kaynağı haline de 
gelmiş olur. 

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

Gazetede yazılan her satır kullanılan 
her fotoğraf bir editöryal süreçten geçerek 
okuyucuya ulaşıyor. Sadece dijital mecrada 
açılan internet siteleri üzerinden yürütülen 
haberciliğin gazeteden daha 

etkili olduğunu söyleyebilir miyiz? Bugün 
dijitalde ortaya çıkan en başarılı örneklerin 
yine gazetelerin internet siteleri olduğunu 
görüyoruz. Gazetelerdeki bu editöryal süreç 
internet üzerinden yayın yapan sitelerde ve 
sosyal medya ağlarında nadiren olduğu için 
yayınlanan haber ve fotoğraflarla ilgili bir 
dizi güven sorunu yaşanmakta, kişilik hak-
ları ihlal edilmekte ve algı operasyonlarının 
mecrası olunmaktadır. Gazetelerimizin sahip 
oldukları kültürü ve haberleri doğrulayan 
editöryal süreçleri kendi internet sitelerine 
de taşımaları basın geleneğinin güçlenerek 
devam etmesini sağlayacaktır. 

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? 

Bu soruyu “gazeteciye güvenebilir 
miyiz?” şeklinde anlıyorum. Güvenilirlik 
gazeteci için turnusol kâğıdı işlevi görür. 
Elbette istisnalar olabilir; ancak Türkiye’de 
ve Konyamız’da medyanın hem 15 Temmuz 
darbe girişimine karşı duruşu ile hem de 
Covid-19 salgınında bilgi paylaşımlarında 
rüştünü ispatladığını düşünüyorum.  

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Gazeteci ürettiği içerikte bilgi birikimini 
kullanır. Dolayısıyla ayrıntılara vakıf olabil-
mek için güncelin cazibesine kapılmadan 
araştırmalar, okumalar yapmak gerekir. 

Gazetecilik; doktorluk, avukatlık, mimar-
lık gibi sektöre ilk girildiğinde tatmin edici 
ücretler kazandıran bir meslek değil. Nite-
liklerini, tecrübesini artırmak üzere sabır 
gösterenler bunun semeresini alabilirler. 
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Ankara Üniversitesi İletişim 
Fakültesi mezunu olan Basın 
İlan Kurumu (BİK) Konya Şube 

Müdürü Ümit Mert, gerek üniversite yıl-
larında gerekse de üniversite sonrasında 
aktif gazetecilik yaptı. 2010 yılında BİK’in 
açtığı bir sınava girerek kazanan ve öğün-
den sonra memuriyet hayatına başlayan 
Mert, görevi itibariyle gazetelerden 
hiç kopmadı. Gazetecilikle ilgili 
açıklama yapan Mert, “Gazeteciliği 
demokrasi kültürünün olmazsa 
olmazı, siyasal alan ile sivil toplum 
arasında bir köprü, halkın yanında 
bir denetim aracı ve bir kültürlen-
me vasıtası olarak değerlendiriyo-
rum” ifadelerini kullandı. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? Ümit Mert kimdir?

Ailenin en büyük çocuğu olarak 
1981 yılında Ankara’da dünyaya geldim. 
İlk, orta ve lise eğitimlerimi Abidinpa-
şa semtindeki okullarda tamamladım. 
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 
mezunuyum. Üniversite eğitimi sırasında 
ve sonrasında da aktif gazetecilik yaptım. 
Basın İlan Kurumunun 2010 yılında açtığı 
sınavı kazanarak İstanbul Şubesinde me-
mur olarak göreve başladım. 2014 yılında 
Bursa Şube Müdürlüğüne şef kadrosuyla 
tayin edildim ve 25 Şubat 2020 itibariyle 
de Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürü 
olarak görevlendirildim.  

 
Gazetecilik hayatına nasıl giriş 

yaptınız?

Üniversite 2. Sınıf öğrencisi iken 

Ankara’da gazetecilik okulu gibi işleyen 
Yankı Dergisi devredilmiş ve bir arkadaşım 
da yazı işleri müdürü olarak görev almıştı. 
Arkadaşımın teşviki ile dergide stajer mu-
habir olarak çalışmaya başladım. Burada 
ilk röportajımı da Konyalıların yakından 
tanıdığı Mehmet Keçeciler ile yapmıştım. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Toplumsal sorunları ve talepleri 
gündeme taşıyan, yaptığı haberlerle hak 
ihlallerine yol açmayan, meslek ilkelerine 
ve basın ahlak esaslarına riayet edilme-
sine bağlı olarak okur kitlesinde güven 
duygusunu geliştiren bir gazetecilik 
anlayışına her zaman ihtiyaç olduğunu 
düşünüyorum.   

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

Dergi muhabirliği ile başladığım 
meslekte, sırasıyla ulusal yayın yapan 
bir televizyon kanalında ve yine yaygın 

dağıtım yapan bir gazetede 2 yılı aşkın 
süreyle muhabirlik yaptım. Bu arada farklı 
dergiler için kapak dosyaları hazırladım, 
Ankara’da yayın yapan bir radyoda gazete 
küpürlerinden derlediğimiz haberlerle 
programlar yaptım ve henüz internet ha-
ber sitelerinin çok yaygın olmadığı 2000’li 

yılların başında amatör olarak internet 
editörlüğü denemelerim de oldu.    

Gazetecilik sektöründe 
günümüzde yaşanan sorunları 
veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Sektörün sorunları uzunca konu-
şulması gereken bir konu, zira çözümü de 
içinde barındırıyor olmalıdır. İçeriklerle 
ilgili birkaç not paylaşabilirim.

Özgün içerik üretme konusunda bir-
takım sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. 
Siyasi partilerin, kamu kurumlarının, 
sivil toplum kuruluşlarının hazırladı-
ğı metinler, fotoğraflar, videolar aynen 
kullanılarak faaliyetlerin sürdürülmesinin 
okur kaybını hızlandırıldığı görülmelidir. 
Haberin kısa olması evla kabul edilip daha 
çok “ne oldu” sorusuna odaklanılıyor. 
Tanınmış birçok gazeteci röportaj ya da 
haber yapmadan sadece yoruma dayalı 
konuşmayı yeterli buluyor.

Ayrıca gazetelerin internet medyasının 
enformasyon bombardımanına karşı okur-
larını savunan alternatif bir yayın politika-
sı geliştirmesi gerekiyor.

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

‘İLK RÖPORTAJIMI 
KEÇECİLER’LE YAPTIM’

Yankı Dergisi’yle başlayan basın sektöründeki ilerleyişini farklı alanlarda sürdüren 
BİK Konya Şube Müdürü Ümit Mert, ilk röportajını Türkiye Gümrüklerden Sorumlu Devlet 

Bakanlığı ve Türkiye Bayındırlık ve İskân Bakanlığı gibi görevlerde bulunan 
Konyalı Mehmet Keçeciler’le yaptığını söyledi

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 

Gazeteciliği demokrasi kültürünün olmazsa olmazı, siyasal 
alan ile sivil toplum arasında bir köprü, halkın yanında bir dene-
tim aracı ve bir kültürlenme vasıtası olarak değerlendiriyorum.

Zaman içinde alışkanlıklar değişse de 
gazetecilik açısından doğru, güvenilir ve 
güncel haber vermek değişmedi. Gazeteci-
lik, gazetecinin siyasi görüşünden bağımsız 
olarak, meslek ilkeleri çerçevesinde insan 
haklarına duyarlı bir profesyonellikle yürü-
tülmelidir. İçerik dediğimizde aslında bir 
birikimden bahsetmiş oluyoruz. Bu sebeple 
bir haberin perde arkasını, ayrıntılarını, 
gelişme doğrultusunu belirleyebilecek bir 
birikime sahip olunması gerekiyor. Değer-
lendirmelerin zenginliği gazetecinin birden 
çok perspektife sahip olmasıyla doğru 
orantılı olacaktır. 

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

Gazeteci, birikimleri çerçevesinde 
mesleki profesyonellikle haberi bir filtre-
den geçirir. Zira herkesin gördüğü her şey 
haber değildir. Sorumluluk duygusu ve 
verilen emekle üretilen her haber, açılan 
her yeni perspektif hepimiz için kazanç 
olacaktır. 

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

Daha yaşanabilir bir şehir ve daha 
yaşanabilir bir ülke için her birimizin ayrı 
ayrı kafa yorması gerektiğini düşünü-
yorum. Günlük haberlerin dışında biraz 
daha zaman ayrılması gereken konuların 
-belki dergi hazırlar gibi- ayrıntılı analizler 
yapılmak üzere uzmanlara inceletilmesi 
sağlanabilirse hem kamuoyunda zengin 
tartışmalara imkan verilmiş olur hem de 
bu sayede gazete haber kaynağı haline de 
gelmiş olur. 

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

Gazetede yazılan her satır kullanılan 
her fotoğraf bir editöryal süreçten geçerek 
okuyucuya ulaşıyor. Sadece dijital mecrada 
açılan internet siteleri üzerinden yürütülen 
haberciliğin gazeteden daha 

etkili olduğunu söyleyebilir miyiz? Bugün 
dijitalde ortaya çıkan en başarılı örneklerin 
yine gazetelerin internet siteleri olduğunu 
görüyoruz. Gazetelerdeki bu editöryal süreç 
internet üzerinden yayın yapan sitelerde ve 
sosyal medya ağlarında nadiren olduğu için 
yayınlanan haber ve fotoğraflarla ilgili bir 
dizi güven sorunu yaşanmakta, kişilik hak-
ları ihlal edilmekte ve algı operasyonlarının 
mecrası olunmaktadır. Gazetelerimizin sahip 
oldukları kültürü ve haberleri doğrulayan 
editöryal süreçleri kendi internet sitelerine 
de taşımaları basın geleneğinin güçlenerek 
devam etmesini sağlayacaktır. 

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? 

Bu soruyu “gazeteciye güvenebilir 
miyiz?” şeklinde anlıyorum. Güvenilirlik 
gazeteci için turnusol kâğıdı işlevi görür. 
Elbette istisnalar olabilir; ancak Türkiye’de 
ve Konyamız’da medyanın hem 15 Temmuz 
darbe girişimine karşı duruşu ile hem de 
Covid-19 salgınında bilgi paylaşımlarında 
rüştünü ispatladığını düşünüyorum.  

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Gazeteci ürettiği içerikte bilgi birikimini 
kullanır. Dolayısıyla ayrıntılara vakıf olabil-
mek için güncelin cazibesine kapılmadan 
araştırmalar, okumalar yapmak gerekir. 

Gazetecilik; doktorluk, avukatlık, mimar-
lık gibi sektöre ilk girildiğinde tatmin edici 
ücretler kazandıran bir meslek değil. Nite-
liklerini, tecrübesini artırmak üzere sabır 
gösterenler bunun semeresini alabilirler. 
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Meslek hayatının büyük bir bölümü 
Ankara’da geçse de haber peşinde 
koşarken Türkiye’nin hemen her 

yerini gezen, bir dönem Konya’da da AA Bölge 
Müdürü olarak görev yapan Gazeteci Ahmet 
Kayır, meslekteki anılarını anlattı. Kayır, mesleğe 
yeni girecek olanlara da önemli mesajlar ve öğüt 
niteliğinde bilgiler verdi. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Konya’nın Çumra ilçesinde 1972 yılında 

doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi bu ilçede 
tamamladım. 1995 yılında Ankara Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun 
oldum. İlk haberimi yazdığım 1992 yılından beri 
28 yıldır gazetecilik yapıyorum. Sürekli basın kartı 
sahibiyim. Evliyim, iki oğlum var.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Gazeteciliğe üniversite 2. sınıf öğrencisi iken 

Milli Gazetenin Ankara Bürosunda stajyer muha-
bir olarak başladım. Okulda derslere devam zo-
runluluğu yoktu. İki arkadaş hem okuyup hem de 
çalışarak gazeteciliğin teorik ve pratik boyutunu 
aynı anda öğrenmeye karar verdik. Üst sınıfta bir 
arkadaşımız bu gazetede göreve başlamıştı. Bize, 
gazetenin yeni muhabirler aradığını söyledi. Biz de 
iki arkadaş, gazeteye görüşmeye gittik. Gazete-
nin, geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle 
kaybettiğimiz Ankara Temsilcisi Ferhat Koç ile 
görüştük. Kısa bir görüşmenin ardından, stajyer 
olarak göreve başlayabileceğimizi söyledi.

1992 yılı Kasım ayında göreve başladım. İşe 
dört elle sarıldığımız görülünce, 5 ay sonra bizi 
kadrolu muhabir olarak göreve başlattılar. Bu du-
rum henüz üniversiteden mezun olmadan basın 
kartı sahibi olmamızı sağladı. 

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

Çalışma hayatı muhabiri olarak başladığım 
gazetecilikte, aynı gazetede parlamento muhabiri, 
istihbarat şefi, Ankara haber müdürü ve köşe 
yazarı olarak görev yaptım.

Mesleğe başladığım yıllar, özelleştirme 
politikaları nedeniyle işçi sendikaları ile hükümet 
arasındaki gerilimi, işçi eylemlerini yakından takip 

ettim. Haber peşinde, Türkiye’nin hemen her şeh-
rine gitme imkanım oldu. Türk siyasi tarihine kara 
bir leke olarak geçen 28 Şubat post-modern darbe 
sürecinde Ankara’da hem siyaset hem de gaze-
tecilik alanında yaşanan olağanüstü gelişmelere 
tanıklık ettim. Seçilmiş bir milletvekili olan Merve 
Kavakçı’nın kıyafeti nedeniyle TBMM’de yemin 
etmesinin engellenmesi ve sonrasında yaşananları 
Meclis çatısı altında takip ettim.

2012 yılında Anadolu Ajansında göreve baş-
ladım. AA’nın Konya Bölge Müdürlüğü görevini 
2019’a kadar sürdürdüm. Şu anda aynı kurumun 
Haber Yayın Editörlüğünde yayıncı olarak görevi-
me devam ediyorum.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
İnsanların en önemli haklarından birisi de 

doğru bilgiye özgürce ulaşma hakkıdır. Gazete-
ciler bu hakkın kullanılmasında, yani insanların 
yaşanan gelişmelere ilişkin doğru bilgiye zama-
nında ulaşmasında çok önemli bir görevi yerine 
getirirler. Dördüncü kuvvet olan medyanın birer 
emekçileri olarak hayati görev üstlenirler.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz? İnternet mecrası ve sosyal 
medya yapılarının gelişmesiyle birlikte 

gazeteciliği ve yazmak kavramlarını nasıl 
değerlendirirsiniz?

Gelişen teknoloji ve alışkanlıkların değişmesi 
nedeniyle günümüzde insanların okumaya çok 
fazla zamanı yok. Daha doğrusu uzun metinler 
okumaya zamanı yok. Artık insanlar daha kısa, 
özet, hemen bir solukta okunabilen metinler arı-
yor. Gazete okuma alışkanlığı azalırken, internet 
dünyası hızla gelişiyor.

Bu nedenle gazeteciliğin de günümüz yaşam 
tarzı ve alışkanlıklarına göre kendisini güncelle-
mesi gerekiyor. Artık daha çok internetten takip 
edilen, haber dilinin “bu dar vakte” uygun for-
matlandığı, daha az yazı daha fazla görsel içeren 
bir medya var. “Yeni medya” dediğimiz bu anlayı-
şın en büyük sorunu ise bilgi kirliliği ile mücadele. 
Elinde akıllı telefon bulunan her insanın bilgi 
ve görsel aktardığı, bir nevi gazetecilik yaptığı 
günümüzde bilgi kirliliği de artmış durumda. 
İşte böyle bir dönemde medyanın, yeni medya 
düzeninde daha hızlı, daha doğru ve ulaşılabilir 
olması gerekiyor.

Gazeteciliğin, internet ve yeni medyaya yönel-
mesiyle, bugün yaşanan okur kaybı, istihdamda 
daralma ve kamuoyu oluşturmadaki etkinliğinin 
azalması gibi sorunların ortadan kalkacağını dü-
şünüyorum. Bugün bu konuda önemli çalışmalar 
yapan medya kuruluşları var. Ancak birçok basın 
kuruluşu bu alanda henüz emekleme aşamasında. 
Bu konuda daha hızlı karar verilip, bir an önce 
gerekli adımlar atılırsa medyanın da çağa ayak 
uydurması kolaylaşacak. Tabii bu konuda devletin 
ilgili birimlerine ve meslek kuruluşlarına da büyük 
görev düşüyor. 

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

Enformasyon, yani bilgi aktarımı aynı zaman-
da “tanıtım” kavramını da içinde barındırır. Bir 
ülke, bir şehir, topluluk veya bir insan hakkında 
bilgi aktarıyorsanız, beraberinde tanıtımını da ya-
pıyorsunuz demektir. Türkiye’nin güzel haberlerle 
dünya gündemine gelmesi, Selçuklu başkenti 
Konya’nın sahip olduğu kültürel zenginliğin bu 
vasfına uygun haberlerle ülke gündeminde olma-
sı, tanıtım açısından büyük önem taşır. 

‘İNSANLARIN DOĞRU BİLGİYİ TEMİN
ETME HAKKINI VERİYORUZ’

28 yıllık meslek hayatına Türkiye’de yaşanan önemli gelişmelerin içinde bulundurduğu bir 
hafızayı barındıran Gazeteci Ahmet Kayır, meslek hayatının dönüm noktalarını, bu sektörün 

kendine kattıklarını ve insanları bilgilendirmenin verdiği hazzı anlattı
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Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar varsa 
birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

Ahmet Davutoğlu başbakanlık görevine geldikten sonra Konya’da 
ilk mitingini yapıyordu. Malumunuz Konya mitingleri siyasi tarihimizde 
her zaman yakından takip edilen, seçimden çıkacak sonuç hakkında 
fikir veren nitelikte olmuştur. Bu mitingi takip etmek üzere Ankara’dan 
da çok sayıda gazeteci ve yazar gelmişti. Gelenler arasında Abdulkadir 
Selvi de vardı. Mitingin ardından kendisini telefonla aradım. Amacım 
hem halini hatırını sormak hem de miting hakkındaki izlenimlerini 
dinlemekti.

-Alo abi merhaba.
- Merhaba, ben Ahmet!
Karşımdaki kişi Selvi değil, Başbakan Davutoğlu idi. Bir gazeteci 

olarak sürekli kendisini takip ettiğim için sesinden hemen tanıdım. 
Diyalog şöyle devam etti:

-Afedersiniz Sayın Başbakanım, rahatsız ettim.
-Kimi aramıştın.
-Abdulkadir beyi aramıştım, kendisinden bugünkü miting hakkında 

izlenimlerini alacaktım.
-Biz de burada gazeteci arkadaşlarla bunları değerlendiriyorduk. 

Sen Konya’dan arıyorsun o zaman.
-Evet Sayın Başbakanım.
-O zaman buradaki gazetecilere bir etliekmek borcunuz var.
-Başüstüne efendim.
Aradığımda, Başbakan, Meram’daki evinde Ankara’dan gelen ga-

zetecileri misafir ediyordu. Selvi’nin, masanın üzerinde duran telefonu 
çalınca, Davutoğlu açmıştı. Amacı belki de benim kendisini tanıyama-
mam ve ortaya ilginç diyalogların çıkmasıydı. Ama telefonu açar açmaz 
tanıyınca amacına ulaşamamıştı.

Birkaç saat sonra Selvi’yi tekrar aradım. Hızlı trenle Ankara’ya dö-
nüyordu. “Abi kusura bakma, görüşme sırasında rahatsız ettim” dedim. 
O da “Rahat ol, hiç önemli değil. Sen arayınca esprili bir ortam oldu, 
hatta gazeteci arkadaşlar, ‘Ne kadar soğukkanlı biri, hiç açık vermedi’ 
diyerek, seni takdir etti” dedi.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Gazeteciliğe başladığımda Türkiye’de birkaç tane basın yayın 
meslek yüksekokulu vardı. Bizimle beraber bu okullar iletişim fakültele-
rine dönüştü. Şu anda 70 civarında iletişim fakültesi var. Mezun sayısı 
giderek artıyor, ancak medya sektörü aynı oranda büyümüyor.

Bu sektörde hem iletişim fakültesi mezunları hem de diğer okul-
lardan mezun olanlar, yetenekleri ölçüsünde istihdam imkanı buluyor. 
Dolasıyla meslekte büyük bir kişisel rekabet söz konusu. Bu yarışta öne 
çıkabilmek için gazeteciliğe uygun donanıma sahip olunması gerekiyor.

Gazeteci öncelikle soru soran, doğru soruyu sormasını bilen, sor-
gulayan kişidir. Siyaset, hukuk ve bilimden, sanat ve spora her alanda 
bilgi sahibi olmayı gerektirir. Gazetecilik yapacak kişi “Ben siyasetten 
anlamam, sanatla hiç ilgim yok, spordan hoşlanmıyorum” deme lüksü-
ne sahip değildir. Mümkün olduğunca çok insan tanımak, etkinliklere 
katılmak gerekir. Kitap okumayan bir gazeteci adayının dili yavan kalır, 
işini yaparken sınırlı sayıda sözcükle yetinmek zorunda kalır. Bu da 
başarıyı engeller. Teknolojiyi, sosyal medyayı iyi takip etmek günümü-
zün olmazsa olmazıdır, ancak sosyal medyada sıkışıp kalmak, gazeteciyi 
gerçek hayattan koparır. 15-20 yıl öncesine kadar yabancı dil bilmek 
bir nitelikti, ancak günümüzde giderek zorunluluk haline geliyor. Bir 
de iletişim fakültesinde eğitim görmekte olanlar, ne yapsınlar etsinler 
mutlaka üniversite yıllarında staj benzeri girişimlerle gazeteciliğin pratik 
yönünü deneyimlesinler. İşin sadece teorik ve akademik yönü ile sınırlı 
kalmayı tercih edenler, mezuniyet sonrası iş bulmakta ve gazetecilik 
yapmakta sıkıntılar yaşayabilirler.

AHMET KAYIr



Meslek hayatının büyük bir bölümü 
Ankara’da geçse de haber peşinde 
koşarken Türkiye’nin hemen her 

yerini gezen, bir dönem Konya’da da AA Bölge 
Müdürü olarak görev yapan Gazeteci Ahmet 
Kayır, meslekteki anılarını anlattı. Kayır, mesleğe 
yeni girecek olanlara da önemli mesajlar ve öğüt 
niteliğinde bilgiler verdi. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Konya’nın Çumra ilçesinde 1972 yılında 

doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi bu ilçede 
tamamladım. 1995 yılında Ankara Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun 
oldum. İlk haberimi yazdığım 1992 yılından beri 
28 yıldır gazetecilik yapıyorum. Sürekli basın kartı 
sahibiyim. Evliyim, iki oğlum var.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Gazeteciliğe üniversite 2. sınıf öğrencisi iken 

Milli Gazetenin Ankara Bürosunda stajyer muha-
bir olarak başladım. Okulda derslere devam zo-
runluluğu yoktu. İki arkadaş hem okuyup hem de 
çalışarak gazeteciliğin teorik ve pratik boyutunu 
aynı anda öğrenmeye karar verdik. Üst sınıfta bir 
arkadaşımız bu gazetede göreve başlamıştı. Bize, 
gazetenin yeni muhabirler aradığını söyledi. Biz de 
iki arkadaş, gazeteye görüşmeye gittik. Gazete-
nin, geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle 
kaybettiğimiz Ankara Temsilcisi Ferhat Koç ile 
görüştük. Kısa bir görüşmenin ardından, stajyer 
olarak göreve başlayabileceğimizi söyledi.

1992 yılı Kasım ayında göreve başladım. İşe 
dört elle sarıldığımız görülünce, 5 ay sonra bizi 
kadrolu muhabir olarak göreve başlattılar. Bu du-
rum henüz üniversiteden mezun olmadan basın 
kartı sahibi olmamızı sağladı. 

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

Çalışma hayatı muhabiri olarak başladığım 
gazetecilikte, aynı gazetede parlamento muhabiri, 
istihbarat şefi, Ankara haber müdürü ve köşe 
yazarı olarak görev yaptım.

Mesleğe başladığım yıllar, özelleştirme 
politikaları nedeniyle işçi sendikaları ile hükümet 
arasındaki gerilimi, işçi eylemlerini yakından takip 

ettim. Haber peşinde, Türkiye’nin hemen her şeh-
rine gitme imkanım oldu. Türk siyasi tarihine kara 
bir leke olarak geçen 28 Şubat post-modern darbe 
sürecinde Ankara’da hem siyaset hem de gaze-
tecilik alanında yaşanan olağanüstü gelişmelere 
tanıklık ettim. Seçilmiş bir milletvekili olan Merve 
Kavakçı’nın kıyafeti nedeniyle TBMM’de yemin 
etmesinin engellenmesi ve sonrasında yaşananları 
Meclis çatısı altında takip ettim.

2012 yılında Anadolu Ajansında göreve baş-
ladım. AA’nın Konya Bölge Müdürlüğü görevini 
2019’a kadar sürdürdüm. Şu anda aynı kurumun 
Haber Yayın Editörlüğünde yayıncı olarak görevi-
me devam ediyorum.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
İnsanların en önemli haklarından birisi de 

doğru bilgiye özgürce ulaşma hakkıdır. Gazete-
ciler bu hakkın kullanılmasında, yani insanların 
yaşanan gelişmelere ilişkin doğru bilgiye zama-
nında ulaşmasında çok önemli bir görevi yerine 
getirirler. Dördüncü kuvvet olan medyanın birer 
emekçileri olarak hayati görev üstlenirler.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz? İnternet mecrası ve sosyal 
medya yapılarının gelişmesiyle birlikte 

gazeteciliği ve yazmak kavramlarını nasıl 
değerlendirirsiniz?

Gelişen teknoloji ve alışkanlıkların değişmesi 
nedeniyle günümüzde insanların okumaya çok 
fazla zamanı yok. Daha doğrusu uzun metinler 
okumaya zamanı yok. Artık insanlar daha kısa, 
özet, hemen bir solukta okunabilen metinler arı-
yor. Gazete okuma alışkanlığı azalırken, internet 
dünyası hızla gelişiyor.

Bu nedenle gazeteciliğin de günümüz yaşam 
tarzı ve alışkanlıklarına göre kendisini güncelle-
mesi gerekiyor. Artık daha çok internetten takip 
edilen, haber dilinin “bu dar vakte” uygun for-
matlandığı, daha az yazı daha fazla görsel içeren 
bir medya var. “Yeni medya” dediğimiz bu anlayı-
şın en büyük sorunu ise bilgi kirliliği ile mücadele. 
Elinde akıllı telefon bulunan her insanın bilgi 
ve görsel aktardığı, bir nevi gazetecilik yaptığı 
günümüzde bilgi kirliliği de artmış durumda. 
İşte böyle bir dönemde medyanın, yeni medya 
düzeninde daha hızlı, daha doğru ve ulaşılabilir 
olması gerekiyor.

Gazeteciliğin, internet ve yeni medyaya yönel-
mesiyle, bugün yaşanan okur kaybı, istihdamda 
daralma ve kamuoyu oluşturmadaki etkinliğinin 
azalması gibi sorunların ortadan kalkacağını dü-
şünüyorum. Bugün bu konuda önemli çalışmalar 
yapan medya kuruluşları var. Ancak birçok basın 
kuruluşu bu alanda henüz emekleme aşamasında. 
Bu konuda daha hızlı karar verilip, bir an önce 
gerekli adımlar atılırsa medyanın da çağa ayak 
uydurması kolaylaşacak. Tabii bu konuda devletin 
ilgili birimlerine ve meslek kuruluşlarına da büyük 
görev düşüyor. 

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

Enformasyon, yani bilgi aktarımı aynı zaman-
da “tanıtım” kavramını da içinde barındırır. Bir 
ülke, bir şehir, topluluk veya bir insan hakkında 
bilgi aktarıyorsanız, beraberinde tanıtımını da ya-
pıyorsunuz demektir. Türkiye’nin güzel haberlerle 
dünya gündemine gelmesi, Selçuklu başkenti 
Konya’nın sahip olduğu kültürel zenginliğin bu 
vasfına uygun haberlerle ülke gündeminde olma-
sı, tanıtım açısından büyük önem taşır. 

‘İNSANLARIN DOĞRU BİLGİYİ TEMİN
ETME HAKKINI VERİYORUZ’

28 yıllık meslek hayatına Türkiye’de yaşanan önemli gelişmelerin içinde bulundurduğu bir 
hafızayı barındıran Gazeteci Ahmet Kayır, meslek hayatının dönüm noktalarını, bu sektörün 

kendine kattıklarını ve insanları bilgilendirmenin verdiği hazzı anlattı
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Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar varsa 
birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

Ahmet Davutoğlu başbakanlık görevine geldikten sonra Konya’da 
ilk mitingini yapıyordu. Malumunuz Konya mitingleri siyasi tarihimizde 
her zaman yakından takip edilen, seçimden çıkacak sonuç hakkında 
fikir veren nitelikte olmuştur. Bu mitingi takip etmek üzere Ankara’dan 
da çok sayıda gazeteci ve yazar gelmişti. Gelenler arasında Abdulkadir 
Selvi de vardı. Mitingin ardından kendisini telefonla aradım. Amacım 
hem halini hatırını sormak hem de miting hakkındaki izlenimlerini 
dinlemekti.

-Alo abi merhaba.
- Merhaba, ben Ahmet!
Karşımdaki kişi Selvi değil, Başbakan Davutoğlu idi. Bir gazeteci 

olarak sürekli kendisini takip ettiğim için sesinden hemen tanıdım. 
Diyalog şöyle devam etti:

-Afedersiniz Sayın Başbakanım, rahatsız ettim.
-Kimi aramıştın.
-Abdulkadir beyi aramıştım, kendisinden bugünkü miting hakkında 

izlenimlerini alacaktım.
-Biz de burada gazeteci arkadaşlarla bunları değerlendiriyorduk. 

Sen Konya’dan arıyorsun o zaman.
-Evet Sayın Başbakanım.
-O zaman buradaki gazetecilere bir etliekmek borcunuz var.
-Başüstüne efendim.
Aradığımda, Başbakan, Meram’daki evinde Ankara’dan gelen ga-

zetecileri misafir ediyordu. Selvi’nin, masanın üzerinde duran telefonu 
çalınca, Davutoğlu açmıştı. Amacı belki de benim kendisini tanıyama-
mam ve ortaya ilginç diyalogların çıkmasıydı. Ama telefonu açar açmaz 
tanıyınca amacına ulaşamamıştı.

Birkaç saat sonra Selvi’yi tekrar aradım. Hızlı trenle Ankara’ya dö-
nüyordu. “Abi kusura bakma, görüşme sırasında rahatsız ettim” dedim. 
O da “Rahat ol, hiç önemli değil. Sen arayınca esprili bir ortam oldu, 
hatta gazeteci arkadaşlar, ‘Ne kadar soğukkanlı biri, hiç açık vermedi’ 
diyerek, seni takdir etti” dedi.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Gazeteciliğe başladığımda Türkiye’de birkaç tane basın yayın 
meslek yüksekokulu vardı. Bizimle beraber bu okullar iletişim fakültele-
rine dönüştü. Şu anda 70 civarında iletişim fakültesi var. Mezun sayısı 
giderek artıyor, ancak medya sektörü aynı oranda büyümüyor.

Bu sektörde hem iletişim fakültesi mezunları hem de diğer okul-
lardan mezun olanlar, yetenekleri ölçüsünde istihdam imkanı buluyor. 
Dolasıyla meslekte büyük bir kişisel rekabet söz konusu. Bu yarışta öne 
çıkabilmek için gazeteciliğe uygun donanıma sahip olunması gerekiyor.

Gazeteci öncelikle soru soran, doğru soruyu sormasını bilen, sor-
gulayan kişidir. Siyaset, hukuk ve bilimden, sanat ve spora her alanda 
bilgi sahibi olmayı gerektirir. Gazetecilik yapacak kişi “Ben siyasetten 
anlamam, sanatla hiç ilgim yok, spordan hoşlanmıyorum” deme lüksü-
ne sahip değildir. Mümkün olduğunca çok insan tanımak, etkinliklere 
katılmak gerekir. Kitap okumayan bir gazeteci adayının dili yavan kalır, 
işini yaparken sınırlı sayıda sözcükle yetinmek zorunda kalır. Bu da 
başarıyı engeller. Teknolojiyi, sosyal medyayı iyi takip etmek günümü-
zün olmazsa olmazıdır, ancak sosyal medyada sıkışıp kalmak, gazeteciyi 
gerçek hayattan koparır. 15-20 yıl öncesine kadar yabancı dil bilmek 
bir nitelikti, ancak günümüzde giderek zorunluluk haline geliyor. Bir 
de iletişim fakültesinde eğitim görmekte olanlar, ne yapsınlar etsinler 
mutlaka üniversite yıllarında staj benzeri girişimlerle gazeteciliğin pratik 
yönünü deneyimlesinler. İşin sadece teorik ve akademik yönü ile sınırlı 
kalmayı tercih edenler, mezuniyet sonrası iş bulmakta ve gazetecilik 
yapmakta sıkıntılar yaşayabilirler.



Gazetecilik mesleğinin doğasında eleştirel bakış açısı olduğunu ancak eleştiri 
yaparken milli ve manevi değerleri gözetmek gerektiğini belirten AA Konya Bölge Müdürü 
Ömer Süt, “Eleştirel bakış açısına sahip meslektaşlarımız bu yönünü kaybetmemeli ancak 

milli değerlerine sahip çıkmalıdır” dedi

‘MILLI DEĞERLERE 
SAHIP ÇIKILMALI’ 

1979 yılında Şanlıurfa’nın Ceylanpınar 
ilçesinde dünyaya gelen Anadolu Ajan-
sı (AA) Konya Bölge Müdürü Ömer Süt, 
gazetecilik mesleği yaşadığı deneyimleri 
aktardı. 

2005 yılında bir belgesel projesinde 
metin yazarı olarak medya sektörüne atılan 
Süt, sonrasında internet haberciliğine 
geçiş yaptı. Sonrasında birçok kurum ve 
kuruluşta gazetecilik hayatını sürdüren 
Süt, şuanda Anadolu Ajansı Konya Bölge 
Müdürlüğü görevini sürdürüyor. Mesleğe 
başladığı yıllardan buyana önemli haber-
lere imza atan Süt, gazeteciliğin bir yaşam 
biçimi olduğunu söyliyor. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

1979 yılında Şanlıurfa’nın Ceylanpınar 
ilçesinde dünyaya geldim.  Ortaokul ve 
lise eğitimimi Kütahya’nın Simav ilçesinde 
aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde 
lisans eğitimimi tamamladım. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

2005’te Kanal 7 bünyesinde “Osman-
lı Mimarisi” üzerine gerçekleştirilen bir 
belgesel dizi projesinde metin yazarı olarak 
başladım. Burada yaklaşık iki sene çalıştık-
tan sonra aynı kurumun çatısı altındaki ha-
ber7.com’da internet editörü olarak görev 
alarak gazetecilik hayatına giriş yaptım. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Mesleğini hakkıyla yapmak, kamuoyu-
nu doğru bilgilendirmek adına gazetecilik 
kutsal bir meslektir.  Bunu icra ederken 
de,  her zaman hakikate ulaşmayı, kamu-
oyu yararını gözetmeyi bir şiar edinmeli 
gazeteci. Günümüz koşullarında mesleğini 
yerine getirmeye çalışan basın mensup-
ları bazı zorluklara rağmen mesleğinin 
gerekliliğini yerine getirmekte zorlansa da 
omuzlarındaki yükün farkında. Onun için 
bu meslek meşakkatli, zorlu ve engellerle 
dolu bir meslek olmanın yanında, her gün 
bir önceki günden daha çok üreterek, doğ-
ruyu ve hakikati insanlara ulaştırıp onlara 
fayda sağladığınızda da bir o kadar güzel 
sonuçları olan bir meslektir, gazetecilik...

Gazetecilik anlamında ne tür 

çalışmalar yaptınız? Hangi kurum ve 
kademelerde görevlerde bulundunuz?

2005’te gazeteciliğe internet editörü 
olarak başladım. Haber7.com’daki bu gö-
revimde daha çok spor ve siyaset haber-
leri üzerine yoğunlaştım. Özellikle genel 
ve yerel seçimler öncesinde ülkemizde 
tanınırlığı yüksek siyasetçilerle yaptığım 
röportajlarla kamuoyunun nabzını tutma-
ya çalıştım. 2010’da ise Sabah, Fotomaç 
ve Takvim gazetelerinde çalıştıktan sonra 
2012’de haber7.com’a şef editör olarak 
geri döndüm. 2015’te ise Anadolu Ajansı 
(AA) İzmir Bölge Müdürlüğü’nde meslek 
hayatımı sürdürmek nasip oldu. Bu süreçte 
adliye muhabiri olarak çalıştım. Fetullahçı 
Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe giri-
şiminin de olduğu bu dönemde yaptığım 
haberlerle bu örgütün “dini bir oluşum 
olmadığını, dini kullanarak insanların duy-
gularını sömürdüğünü, gizli hedeflerinin 
olduğunu” insanlara aktarmaya çalıştım. 
2019’un ağustos ayından bu yana ise, AA 
Konya Bölge Müdürü olarak gazetecilik 
mesleğimi sürdürmeye çalışıyorum. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri 
nasıl tarif edersiniz?

Sektörün en büyük problemlerinden 
birisi, büyük gazete ve televizyon sahiple-
rinin meslek olarak gazetecilik yapmadıkla-
rından uzaklaşmalarıdır. Geleneksel medya 

sahipleri sektörden uzaklaşmaya başlamış, 
bankacılık, inşaat, turizm ve ticaret gibi 
alanlarda yatırım yapan holding sahiple-
ri  “yeni medya sahipleri” olarak sektöre 
girmiş ve geleneksel medyanın sahipleri 
değişmiştir. Hal böyle olunca, bu sektör 
haber üretmekten, eleştirel bakış açısıyla 
vatandaşa bilgi aktarımı yapmak yeri-
ne, daha çok iktidar ya da muhalefetten 
nemalanma yarışına girdi. Sonuç olarak, 
gazetecilik mesleği amaçtan çıkıp araç ha-
line dönüştü, gazeteci de deyim yerindeyse 
patronunun istekleri doğrultusunda, nabza 
göre şerbet vermeye başladı. 

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Gazeteciliği bir yaşam biçimi haline 
dönüştürmezseniz, onu içselleştirmezse-
niz hem sosyal hem de özel yaşantınızda 
zorluklarla karşılaşabilirsiniz. 

Ama onu bir yaşam tarzına dönüştü-
rürseniz, gazetecilik çok daha zevkli ve 
“manevi hazzı” yüksek mesleğe bir meslek 
haline gelebilir. 

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

Bir gazetecinin olmazsa olmazı, “merak 
ve araştırma duygusu”dur. Gazetecide 
bu iki unsur yoksa mesleği yapmak ona 
“ölüm” gelebilir. Merak ve araştırma yönü 
güçlü olan meslektaşlarımız, doğruyu, 
gerçeği kamuoyuna ulaştırabilir. Diğer 
taraftan toplumdan uzaklaşmadan, iç içe 
olduğu halkın sorunlarını yazabilen, dile 
getirebilen gazeteciler her zaman başa-
rıyla ödüllendirilir.  Başka bir tabirle, bir 
berberin, bir manavın, bir esnafın, bir iş 
adamının, bir işçinin derdiyle dertlenmeli. 
Kısacası bir gazeteci, ürettiği haberlerle, 
sesi olduğu insanın yaşamına dokunmalı-
dır. 

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

Aldığınız yeni bir bilgiyi önce muhake-
me ediyorsunuz, sonra kamuoyuna yararı 
olup olmadığını tartışıyorsunuz. Bu bilgiyi 
kamuoyuyla paylaşmaya karar verdiği-
nizde ise heyecan başlıyor. Bu heyecan 

ÖMEr SÜT
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“Haberi ilk ben vermeliyim” heyecanından başka bir şey 
değil aslında. Haberini oluşturup kamuoyuna sunduğunuzda 
da, sonuçları itibariyle manevi bir mutluluk alıyorsunuz. Bu 
durum aslında, kelimelerle ifade edilecek bir durum değil 
gerçekten... Bunu yaşamalısınız. 

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

Daha önce de söylediğim gibi, bir haberi verirken ka-
muoyuna yararını gözetmeli gazeteci... Bir cinayet, intihar 
ya da cinsel istismar haberini verdiğinizde bunun topluma, 
yaşadığı şehre ne fayda sağlayacağının sorusunu aramalıyız. 
Son zamanlarda buna benzer haberler sıkça servis ediliyor. 
Görüyoruz ki bunların topluma faydadan çok zararı oluyor. 
Aile yapısını ve toplumun değer yargılarını alt-üst eden bu 
haberleri kurum olarak “derin bir eleştirel süzgeçten” geçire-
rek kamuoyuyla paylaşmaya gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra 
ülkemiz uzun yıllardır, PKK, MLKP, DHKP-C ve FETÖ gibi te-
rör örgütleriyle mücadelesi olan bir ülke... Gazeteci bunlarla 
ilgili haberlerini servis ederken mutlaka ama mutlaka vatan 
çıkarlarını düşünerek hareket etmeli. Servis ettiğiniz haber 
asla bu terör örgütlerinin propagandasına dönüşmemeli. 
Eleştirel bakış açısına sahip meslektaşlarımız bu yönünü 
kaybetmemeli ancak milli değerlerine sahip çıkmalıdır. Son 
olarak da yaşadığımız şehirle ilgili haberleri aktarırken “po-
zitif ayrımcılık” yapmalıyız. Konya’nın ön plana çıkan tarihi 
yönlerini, doğal güzelliğini, ekonomi alanındaki başarılarını 
ve başarılı yaşam hikayelerini gerek ulusal gerekse uluslara-
rası alanda yer almasını sağlamalıyız. 

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

Daha önce internet haberciliği yapmış olan biri olarak, 
hem internet mecrasında hem de sosyal medyada denetle-
nebilir bir mekanizmanın olmaması, fitnenin ve yalanın hızlı 
bir şekilde yayılmasına sebep oluyor. Devlet bununla ilgili 
çalışmalar yapıyor olsa da, bunların yetersiz kaldığı kanaatin-
deyim. Bu mecralarda atılan bir yalan, “çamur at izi kalsın” 
mantığıyla üretildiği için hedefine ulaşmış oluyor. Siz istedi-
ğiniz kadar doğruyu haykırın, yalana inanmak isteyen çoktan 
inanmış oluyor. 

Bunu son zamanlarda farklı görüşten insanların sosyal 
medya kullanımda daha çok görüyoruz. Buradan yola çıkarak 
şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; Gazeteci sosyal medyada gör-
düğü ya da okuduklarını haberleştirmeden önce onu mutlaka 
teyit etmeli, haberini oluşturmalı... En başta da söylediğim 
gibi, gazeteci doğruyu ve gerçeği bularak kamuoyuna aktar-
malı... Bir şey aktarmada, sosyal medya kullanıcısı kolayı ter-
cih ederken, gazeteci kolay olanı değil zor olanı yani doğruyu 
tercih 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? 

Evet, bir gazeteci toplumu doğru yönlendirmeli ve doğru 
yola sevk etmeli. Zaten bu söyleşide de bunu özellikle vur-
guladım. Gelelim, “Türkiye’deki medya sektörü ve kalemleri 
millilik konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna... 
Bir gazeteci ya da bir yazarın eleştirel bakış açısı mutlaka 
olmalıdır. Eleştirdiği noktayı da gerekçelendirdiği zaman, bu 
toplumda bir karşılık buluyor. Çok eleştirmek “düşmanlık”, 
az eleştirmek “millilik” olarak algılanmamalı. Ülkemizin, 
Doğu Akdeniz, Suriye ve Kıbrıs meselelerinde, PKK ve FETÖ 
ile mücadelesinde gazeteci ya da yazar ülke menfaatlerini 
gözetmeli... Yanlış gördüğünü de eleştirmelidir. Konuya Kon-
ya özeline baktığımızda da, mevzu bahis vatan olduğunda 
Konya topyekun “millileşiyor”...



Gazetecilik mesleğinin doğasında eleştirel bakış açısı olduğunu ancak eleştiri 
yaparken milli ve manevi değerleri gözetmek gerektiğini belirten AA Konya Bölge Müdürü 
Ömer Süt, “Eleştirel bakış açısına sahip meslektaşlarımız bu yönünü kaybetmemeli ancak 

milli değerlerine sahip çıkmalıdır” dedi

‘MILLI DEĞERLERE 
SAHIP ÇIKILMALI’ 

1979 yılında Şanlıurfa’nın Ceylanpınar 
ilçesinde dünyaya gelen Anadolu Ajan-
sı (AA) Konya Bölge Müdürü Ömer Süt, 
gazetecilik mesleği yaşadığı deneyimleri 
aktardı. 

2005 yılında bir belgesel projesinde 
metin yazarı olarak medya sektörüne atılan 
Süt, sonrasında internet haberciliğine 
geçiş yaptı. Sonrasında birçok kurum ve 
kuruluşta gazetecilik hayatını sürdüren 
Süt, şuanda Anadolu Ajansı Konya Bölge 
Müdürlüğü görevini sürdürüyor. Mesleğe 
başladığı yıllardan buyana önemli haber-
lere imza atan Süt, gazeteciliğin bir yaşam 
biçimi olduğunu söyliyor. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

1979 yılında Şanlıurfa’nın Ceylanpınar 
ilçesinde dünyaya geldim.  Ortaokul ve 
lise eğitimimi Kütahya’nın Simav ilçesinde 
aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde 
lisans eğitimimi tamamladım. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

2005’te Kanal 7 bünyesinde “Osman-
lı Mimarisi” üzerine gerçekleştirilen bir 
belgesel dizi projesinde metin yazarı olarak 
başladım. Burada yaklaşık iki sene çalıştık-
tan sonra aynı kurumun çatısı altındaki ha-
ber7.com’da internet editörü olarak görev 
alarak gazetecilik hayatına giriş yaptım. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Mesleğini hakkıyla yapmak, kamuoyu-
nu doğru bilgilendirmek adına gazetecilik 
kutsal bir meslektir.  Bunu icra ederken 
de,  her zaman hakikate ulaşmayı, kamu-
oyu yararını gözetmeyi bir şiar edinmeli 
gazeteci. Günümüz koşullarında mesleğini 
yerine getirmeye çalışan basın mensup-
ları bazı zorluklara rağmen mesleğinin 
gerekliliğini yerine getirmekte zorlansa da 
omuzlarındaki yükün farkında. Onun için 
bu meslek meşakkatli, zorlu ve engellerle 
dolu bir meslek olmanın yanında, her gün 
bir önceki günden daha çok üreterek, doğ-
ruyu ve hakikati insanlara ulaştırıp onlara 
fayda sağladığınızda da bir o kadar güzel 
sonuçları olan bir meslektir, gazetecilik...

Gazetecilik anlamında ne tür 

çalışmalar yaptınız? Hangi kurum ve 
kademelerde görevlerde bulundunuz?

2005’te gazeteciliğe internet editörü 
olarak başladım. Haber7.com’daki bu gö-
revimde daha çok spor ve siyaset haber-
leri üzerine yoğunlaştım. Özellikle genel 
ve yerel seçimler öncesinde ülkemizde 
tanınırlığı yüksek siyasetçilerle yaptığım 
röportajlarla kamuoyunun nabzını tutma-
ya çalıştım. 2010’da ise Sabah, Fotomaç 
ve Takvim gazetelerinde çalıştıktan sonra 
2012’de haber7.com’a şef editör olarak 
geri döndüm. 2015’te ise Anadolu Ajansı 
(AA) İzmir Bölge Müdürlüğü’nde meslek 
hayatımı sürdürmek nasip oldu. Bu süreçte 
adliye muhabiri olarak çalıştım. Fetullahçı 
Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe giri-
şiminin de olduğu bu dönemde yaptığım 
haberlerle bu örgütün “dini bir oluşum 
olmadığını, dini kullanarak insanların duy-
gularını sömürdüğünü, gizli hedeflerinin 
olduğunu” insanlara aktarmaya çalıştım. 
2019’un ağustos ayından bu yana ise, AA 
Konya Bölge Müdürü olarak gazetecilik 
mesleğimi sürdürmeye çalışıyorum. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri 
nasıl tarif edersiniz?

Sektörün en büyük problemlerinden 
birisi, büyük gazete ve televizyon sahiple-
rinin meslek olarak gazetecilik yapmadıkla-
rından uzaklaşmalarıdır. Geleneksel medya 

sahipleri sektörden uzaklaşmaya başlamış, 
bankacılık, inşaat, turizm ve ticaret gibi 
alanlarda yatırım yapan holding sahiple-
ri  “yeni medya sahipleri” olarak sektöre 
girmiş ve geleneksel medyanın sahipleri 
değişmiştir. Hal böyle olunca, bu sektör 
haber üretmekten, eleştirel bakış açısıyla 
vatandaşa bilgi aktarımı yapmak yeri-
ne, daha çok iktidar ya da muhalefetten 
nemalanma yarışına girdi. Sonuç olarak, 
gazetecilik mesleği amaçtan çıkıp araç ha-
line dönüştü, gazeteci de deyim yerindeyse 
patronunun istekleri doğrultusunda, nabza 
göre şerbet vermeye başladı. 

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Gazeteciliği bir yaşam biçimi haline 
dönüştürmezseniz, onu içselleştirmezse-
niz hem sosyal hem de özel yaşantınızda 
zorluklarla karşılaşabilirsiniz. 

Ama onu bir yaşam tarzına dönüştü-
rürseniz, gazetecilik çok daha zevkli ve 
“manevi hazzı” yüksek mesleğe bir meslek 
haline gelebilir. 

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

Bir gazetecinin olmazsa olmazı, “merak 
ve araştırma duygusu”dur. Gazetecide 
bu iki unsur yoksa mesleği yapmak ona 
“ölüm” gelebilir. Merak ve araştırma yönü 
güçlü olan meslektaşlarımız, doğruyu, 
gerçeği kamuoyuna ulaştırabilir. Diğer 
taraftan toplumdan uzaklaşmadan, iç içe 
olduğu halkın sorunlarını yazabilen, dile 
getirebilen gazeteciler her zaman başa-
rıyla ödüllendirilir.  Başka bir tabirle, bir 
berberin, bir manavın, bir esnafın, bir iş 
adamının, bir işçinin derdiyle dertlenmeli. 
Kısacası bir gazeteci, ürettiği haberlerle, 
sesi olduğu insanın yaşamına dokunmalı-
dır. 

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

Aldığınız yeni bir bilgiyi önce muhake-
me ediyorsunuz, sonra kamuoyuna yararı 
olup olmadığını tartışıyorsunuz. Bu bilgiyi 
kamuoyuyla paylaşmaya karar verdiği-
nizde ise heyecan başlıyor. Bu heyecan 
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“Haberi ilk ben vermeliyim” heyecanından başka bir şey 
değil aslında. Haberini oluşturup kamuoyuna sunduğunuzda 
da, sonuçları itibariyle manevi bir mutluluk alıyorsunuz. Bu 
durum aslında, kelimelerle ifade edilecek bir durum değil 
gerçekten... Bunu yaşamalısınız. 

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

Daha önce de söylediğim gibi, bir haberi verirken ka-
muoyuna yararını gözetmeli gazeteci... Bir cinayet, intihar 
ya da cinsel istismar haberini verdiğinizde bunun topluma, 
yaşadığı şehre ne fayda sağlayacağının sorusunu aramalıyız. 
Son zamanlarda buna benzer haberler sıkça servis ediliyor. 
Görüyoruz ki bunların topluma faydadan çok zararı oluyor. 
Aile yapısını ve toplumun değer yargılarını alt-üst eden bu 
haberleri kurum olarak “derin bir eleştirel süzgeçten” geçire-
rek kamuoyuyla paylaşmaya gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra 
ülkemiz uzun yıllardır, PKK, MLKP, DHKP-C ve FETÖ gibi te-
rör örgütleriyle mücadelesi olan bir ülke... Gazeteci bunlarla 
ilgili haberlerini servis ederken mutlaka ama mutlaka vatan 
çıkarlarını düşünerek hareket etmeli. Servis ettiğiniz haber 
asla bu terör örgütlerinin propagandasına dönüşmemeli. 
Eleştirel bakış açısına sahip meslektaşlarımız bu yönünü 
kaybetmemeli ancak milli değerlerine sahip çıkmalıdır. Son 
olarak da yaşadığımız şehirle ilgili haberleri aktarırken “po-
zitif ayrımcılık” yapmalıyız. Konya’nın ön plana çıkan tarihi 
yönlerini, doğal güzelliğini, ekonomi alanındaki başarılarını 
ve başarılı yaşam hikayelerini gerek ulusal gerekse uluslara-
rası alanda yer almasını sağlamalıyız. 

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

Daha önce internet haberciliği yapmış olan biri olarak, 
hem internet mecrasında hem de sosyal medyada denetle-
nebilir bir mekanizmanın olmaması, fitnenin ve yalanın hızlı 
bir şekilde yayılmasına sebep oluyor. Devlet bununla ilgili 
çalışmalar yapıyor olsa da, bunların yetersiz kaldığı kanaatin-
deyim. Bu mecralarda atılan bir yalan, “çamur at izi kalsın” 
mantığıyla üretildiği için hedefine ulaşmış oluyor. Siz istedi-
ğiniz kadar doğruyu haykırın, yalana inanmak isteyen çoktan 
inanmış oluyor. 

Bunu son zamanlarda farklı görüşten insanların sosyal 
medya kullanımda daha çok görüyoruz. Buradan yola çıkarak 
şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; Gazeteci sosyal medyada gör-
düğü ya da okuduklarını haberleştirmeden önce onu mutlaka 
teyit etmeli, haberini oluşturmalı... En başta da söylediğim 
gibi, gazeteci doğruyu ve gerçeği bularak kamuoyuna aktar-
malı... Bir şey aktarmada, sosyal medya kullanıcısı kolayı ter-
cih ederken, gazeteci kolay olanı değil zor olanı yani doğruyu 
tercih 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? 

Evet, bir gazeteci toplumu doğru yönlendirmeli ve doğru 
yola sevk etmeli. Zaten bu söyleşide de bunu özellikle vur-
guladım. Gelelim, “Türkiye’deki medya sektörü ve kalemleri 
millilik konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna... 
Bir gazeteci ya da bir yazarın eleştirel bakış açısı mutlaka 
olmalıdır. Eleştirdiği noktayı da gerekçelendirdiği zaman, bu 
toplumda bir karşılık buluyor. Çok eleştirmek “düşmanlık”, 
az eleştirmek “millilik” olarak algılanmamalı. Ülkemizin, 
Doğu Akdeniz, Suriye ve Kıbrıs meselelerinde, PKK ve FETÖ 
ile mücadelesinde gazeteci ya da yazar ülke menfaatlerini 
gözetmeli... Yanlış gördüğünü de eleştirmelidir. Konuya Kon-
ya özeline baktığımızda da, mevzu bahis vatan olduğunda 
Konya topyekun “millileşiyor”...



Yenigün Gazetesi olarak 10 Ocak 
Gazeteciler Günü dolayısı ile 
2020 yılında günün anısına 

dergi çıkarmış, tecrübeli gazeteci arkadaş-
larımızın ve büyüklerimizin birikimlerini 
aktarması için ortam hazırlamış, genç 
arkadaşlarımızın da görüşlerini yansıt-
mıştık. Bu çalışmanın devamı niteliğinde, 
2021 yılında da bu uygulamayı sürdürmek 
istedik ve gazeteci olarak sektöre emek 
vermiş arkadaşlarımızla söyleşiler yaptık. 
Şimdilerde bir kurumun müdürlüğünü 
üstlenen Mevlüt Uluçamlıbel de Konya 
basınına emek vermiş isimlerden birisi. 
Gazeteciliği konusunda değerlendirmeler 
yapan Uluçamlıbel, ‘Gazetecilik dünyanın 
en onurlu mesleklerinden birisidir’ dedi.

İMKANLAR OLMASA DA HABER 
ALMA HAKKI VARDIR

Uluçamlıbel, “Gazetecilik, dünyanın 
tüm ülkelerinde en önemli mesleklerinden. 
İmkanları her ne olursa olsun insanlara 
yaşananları aktarmak mesleğin en önemli 
onuru olsa gerek. Bugün teknolojinin mer-
kezi olan ülkelerden, Afrika’nın kırsalında 
kara tahtalara yazılan haberler. Gazete 
sayfalarına yansıyan fotoğraflardan, dergi 
yaprakların süsleyen makaleler. Tüm 
bunların amacı insanların mahallesinden 
yaşadığı ile hatta ülkesinden dünya da ge-
lişen tüm olaylardan haberdar olmasıdır” 
diye konuştu.

“MESLEĞİM GAZETECİ, 
AMACIM HABER”

Bu pencereden baktığımızda gazete-
ciliği, insanların hayatına dokunabilen, 
fikirlerini geliştiren, düşüncelerine şekil 
veren bir meslek olarak değerlendiren 
Mevlüt Uluçamlıbel, “Hatırladığım kada-
rıyla 1995 yıllarıydı. O zaman lise öğre-
nimini görmeye çalışan bir çocuk olarak 
yaşam hayatımda mesleki kariyerimi 
oluşturmamış fikirleri çocuksu bir gençtim. 
Okuduğum lisenin bahçesinde bulunan su 
deposunda biz ders işlerken asayiş olayı 
vukuu bulmuş acil yardım ekiplerinden 
polislere çok sayıda görevli işini yapmaya 
çalışıyor bizlerde meraklı gözlerle olayın 
ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. O an 
da kamera ve fotoğraf makineleri ile olayı 
haber yapmak için gelen abiler gözüme 
takıldı. Her anı yakalamak için koşturuyor-
lardı. Benim için önemli başlangıç bu olay 
olmuştu. Bir aile dostumuzun desteği ile 
başladığımın habercilik maceram benim 
mesleğim olmuştu ve uzun yıllar emek 
sarf ettim. İnsanların nasıl, nerede, niçin, 
neden, ne zaman ve kim dediği haberler-
de bizzat bulundum. Şehrimizin tarihin 
de önemli olabilecek gelişmelerde ben ve 
kameram hep hazır olduk. Yorulmadık, go-
cunmadık. Saygı gördük, dayak yedik ama 
insanların haberdar olabilmesi için gece 
gündüz demeden çalıştık. Mesleki tabirle 

‘alaylı’ olduğum gazetecilik mesleğinde 
birçok anı biriktirdim benim için önemli 
olan birçok başarıya imza attım. Kısaca 
söylemek gerekirse mesleğim gazeteci, 
amacım haber olmuştu. Bu gün her ne 
kadar farklı bir alanda olsam da basın ile 
alakalı bir görev yapmak benim için gurur 
vesilesidir” ifadesini kullandı.

DOĞRU BİLGİYİ 
AKTARMAK ZORLAŞTI

Bugüne baktığımız da habercilik geli-
şen teknoloji ile birlikte daha da kolaylaştı 
diyen Mevlüt Uluçamlıbel, “Herkesin mobil 
cihazlarla fotoğraf ve görüntü alabildiği 
bir dönemde habere ulaşmak zor değil. 
Kolaylaştı ancak gerçek ve doğru bilgi 
ve insanlara doğruyu aktarmak da bir o 
kadar zorlaştı. Neden mi? Bilgi kirliliği ve 
manipülasyon da bir o kadar arttı. Burada 
doğruyu haberi aktarmak, milli konularda 
duruşu olmak artık habercinin ana duruşu 
olmak zorunda. Sosyal medya ve internet 
ile bu kadar bilgi kirliliği içerisinde doğru 
olan gazetecilerin ön planda olduğu daha 
net ortada. Mesleki saygınlığın buradan 
geçtiği de aşikar. Gazeteciliği sadece bir 
meslek değil yaşam tarzı olarak gören, 
mezara kadar bu meslekte anılan tüm 
gazeteci arkadaşlarımın 10 Ocak Çalışan 
gazeteciler gününü kutlar, ebediyete inti-
kal edenlere de Allah’tan  rahmet dilerim” 
şeklinde konuştu.

‘DOĞRU HABERİ VERMEK 
ZORLAŞTI’

Konya basınına emek vermiş olan isimlerden Mevlüt Uluçamlıbel gazeteciliği anlattı. 
Uluçamlıbel, ‘Gazetecilik dünyanın en onurlu mesleklerinden birisidir’ dedi.

Çocukluk yıllarında hayalini kurduğu 
gazetecilik mesleğini 20 yıldan bu 
yana severek yapan Demirören Haber 
Ajansı (DHA) Konya Bölge Müdürü 
İsmail Akkaya, gazetecilik mesleğine 

giriş hikâyesini anlattı. Gazeteciliğin kendisi için 
bir aşk olduğunu ifade eden Akkaya, sektöre gire-
cek genç meslektaşlarına da önemli tavsiyelerde 
bulundu. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Gazetecilik mesleğinde 20’nci yılım.  15 yıldır 

DHA Konya Büro’da görev yapıyorum ve son 10 
yıldır da yönetici olarak mesleğimi sürdürü-
yorum.  

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Çocukluk yıllarımdan itibaren hep gazeteci 

olmak istiyordum. Bu idealim doğrultusunda 
medya sektörüne ilk olarak memleketim olan 
Afyonkarahisar’da yerel bir radyoda program 
sunuculuğu yaparak başladım. Ardından yine 
yerel televizyonda haber kameramanlığı ve 
gazetede muhabirlik yaparak gazeteciliğe adım 
atmış oldum.  

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?  Gazetecilik sizin 
için ne ifade ediyor? 

Gazetecilik benim için bir aşk. Mesleği-
me aşık olduğum için de severek yapıyorum. 
Aksini de düşünemiyorum. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz? 

Günümüz teknoloji çağı olduğu için her şey 
dijitale döndü.  Bu durum gazeteciliği de farklı bir 
boyuta ulaştırdı. Teknolojinin imkanlarından fay-
dalanmak açısından oldukça avantajlı buluyorum.  
Bizimde bu konudaki sorun ve eksiklikleri giderip, 
değişime ayak uydurup, kendimizi geliştirmemiz 
lazım.  

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

Öncelikle belirtmek isterim ki, ajans haber-

ciliği yaptığım için haberleri yorum katmadan 
doğru ve hızlı bir şekilde okuyucuya ulaştırma 
gayreti içerisinde oluyorum.  Kimsenin bilmediği 
bir konuyu kamuoyu ile paylaşmak ise bu işin 
en güzel yanlarından biridir.  Yaptığınız haberin 
Edirne’den Ardahan’a, Sinop’tan Hatay’a kısacası 
Türkiye’nin dört bir yanına hatta dünyanın farklı 
yerlerinde, farklı insanlarca okunuyor, biliniyor 
olması heyecan verici.

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

Yaptığımız her haberin şehirde ve ülkede 
geniş kitlelere ulaşması inanlara sağlayacağı katkı 
acısından oldukça önemlidir. Dolayısıyla haberi 
yapmış olmamız bile bir katkıdır diye düşünüyo-
rum.  Bu konuda tabii ki sorumlu davranmalı ve 
üzerimize düşeni yapmalıyız. 

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

Haberin geniş kitlelere hızlıca ulaştırılma-
sı acısından internet ve teknoloji çok faydalı 
olmakla birlikte, hızlı tüketim alışkanlığımız 
gündemin çok hızlı değişmesine,  bazı konuların 
çabuk unutulmasına neden oluyor. Gazetecilik 
acısından değerlendirirsek, sosyal medyadaki 
bilgi kirliliği içerisinde haberi en doğru haliyle 
araştırarak yapmak aslında mesleğimizi çok daha 
önemli hale getiriyor. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Çok ciddi fedakârlıklar gerektirecek, sev-
meden yapılamayacak bir iştir. Gece- gündüz 
kavramı yoktur. Gece saat 03.00’de bir kaza veya 
başka önemli bir olay olduğunda ben uyamaya 
devam edeyim diyemezsiniz.  Bayramlarda ve 
özel günlerinizde de sizin için tek önceliğiniz 
işinizdir. Bunları bilerek işe başlamalısınız. 
Ekonomik anlamda da çok büyük bir beklentini-
zin olmaması gerekir. Ayrıca her daim kendinizi 
geliştirmeli ve değişime ayak uydurmalısınız.  
Araştırmaya meraklı, sabırlı,  hızlı düşünüp, 
doğru karar vermelisiniz. 

‘GAZETECILIK
 BENIM IÇIN AŞK’

DHA Konya Bölge Müdürü İsmail Akkaya, gazeteciliğin 
kendisi için aşk olduğunu vurgulayarak, gazeteciliğin 

fedakârlıklar isteyen bir meslek olduğunu söyledi

MEVLÜT uLuÇAMLIBEL
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Yenigün Gazetesi olarak 10 Ocak 
Gazeteciler Günü dolayısı ile 
2020 yılında günün anısına 

dergi çıkarmış, tecrübeli gazeteci arkadaş-
larımızın ve büyüklerimizin birikimlerini 
aktarması için ortam hazırlamış, genç 
arkadaşlarımızın da görüşlerini yansıt-
mıştık. Bu çalışmanın devamı niteliğinde, 
2021 yılında da bu uygulamayı sürdürmek 
istedik ve gazeteci olarak sektöre emek 
vermiş arkadaşlarımızla söyleşiler yaptık. 
Şimdilerde bir kurumun müdürlüğünü 
üstlenen Mevlüt Uluçamlıbel de Konya 
basınına emek vermiş isimlerden birisi. 
Gazeteciliği konusunda değerlendirmeler 
yapan Uluçamlıbel, ‘Gazetecilik dünyanın 
en onurlu mesleklerinden birisidir’ dedi.

İMKANLAR OLMASA DA HABER 
ALMA HAKKI VARDIR

Uluçamlıbel, “Gazetecilik, dünyanın 
tüm ülkelerinde en önemli mesleklerinden. 
İmkanları her ne olursa olsun insanlara 
yaşananları aktarmak mesleğin en önemli 
onuru olsa gerek. Bugün teknolojinin mer-
kezi olan ülkelerden, Afrika’nın kırsalında 
kara tahtalara yazılan haberler. Gazete 
sayfalarına yansıyan fotoğraflardan, dergi 
yaprakların süsleyen makaleler. Tüm 
bunların amacı insanların mahallesinden 
yaşadığı ile hatta ülkesinden dünya da ge-
lişen tüm olaylardan haberdar olmasıdır” 
diye konuştu.

“MESLEĞİM GAZETECİ, 
AMACIM HABER”

Bu pencereden baktığımızda gazete-
ciliği, insanların hayatına dokunabilen, 
fikirlerini geliştiren, düşüncelerine şekil 
veren bir meslek olarak değerlendiren 
Mevlüt Uluçamlıbel, “Hatırladığım kada-
rıyla 1995 yıllarıydı. O zaman lise öğre-
nimini görmeye çalışan bir çocuk olarak 
yaşam hayatımda mesleki kariyerimi 
oluşturmamış fikirleri çocuksu bir gençtim. 
Okuduğum lisenin bahçesinde bulunan su 
deposunda biz ders işlerken asayiş olayı 
vukuu bulmuş acil yardım ekiplerinden 
polislere çok sayıda görevli işini yapmaya 
çalışıyor bizlerde meraklı gözlerle olayın 
ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. O an 
da kamera ve fotoğraf makineleri ile olayı 
haber yapmak için gelen abiler gözüme 
takıldı. Her anı yakalamak için koşturuyor-
lardı. Benim için önemli başlangıç bu olay 
olmuştu. Bir aile dostumuzun desteği ile 
başladığımın habercilik maceram benim 
mesleğim olmuştu ve uzun yıllar emek 
sarf ettim. İnsanların nasıl, nerede, niçin, 
neden, ne zaman ve kim dediği haberler-
de bizzat bulundum. Şehrimizin tarihin 
de önemli olabilecek gelişmelerde ben ve 
kameram hep hazır olduk. Yorulmadık, go-
cunmadık. Saygı gördük, dayak yedik ama 
insanların haberdar olabilmesi için gece 
gündüz demeden çalıştık. Mesleki tabirle 

‘alaylı’ olduğum gazetecilik mesleğinde 
birçok anı biriktirdim benim için önemli 
olan birçok başarıya imza attım. Kısaca 
söylemek gerekirse mesleğim gazeteci, 
amacım haber olmuştu. Bu gün her ne 
kadar farklı bir alanda olsam da basın ile 
alakalı bir görev yapmak benim için gurur 
vesilesidir” ifadesini kullandı.

DOĞRU BİLGİYİ 
AKTARMAK ZORLAŞTI

Bugüne baktığımız da habercilik geli-
şen teknoloji ile birlikte daha da kolaylaştı 
diyen Mevlüt Uluçamlıbel, “Herkesin mobil 
cihazlarla fotoğraf ve görüntü alabildiği 
bir dönemde habere ulaşmak zor değil. 
Kolaylaştı ancak gerçek ve doğru bilgi 
ve insanlara doğruyu aktarmak da bir o 
kadar zorlaştı. Neden mi? Bilgi kirliliği ve 
manipülasyon da bir o kadar arttı. Burada 
doğruyu haberi aktarmak, milli konularda 
duruşu olmak artık habercinin ana duruşu 
olmak zorunda. Sosyal medya ve internet 
ile bu kadar bilgi kirliliği içerisinde doğru 
olan gazetecilerin ön planda olduğu daha 
net ortada. Mesleki saygınlığın buradan 
geçtiği de aşikar. Gazeteciliği sadece bir 
meslek değil yaşam tarzı olarak gören, 
mezara kadar bu meslekte anılan tüm 
gazeteci arkadaşlarımın 10 Ocak Çalışan 
gazeteciler gününü kutlar, ebediyete inti-
kal edenlere de Allah’tan  rahmet dilerim” 
şeklinde konuştu.

‘DOĞRU HABERİ VERMEK 
ZORLAŞTI’

Konya basınına emek vermiş olan isimlerden Mevlüt Uluçamlıbel gazeteciliği anlattı. 
Uluçamlıbel, ‘Gazetecilik dünyanın en onurlu mesleklerinden birisidir’ dedi.

Çocukluk yıllarında hayalini kurduğu 
gazetecilik mesleğini 20 yıldan bu 
yana severek yapan Demirören Haber 
Ajansı (DHA) Konya Bölge Müdürü 
İsmail Akkaya, gazetecilik mesleğine 

giriş hikâyesini anlattı. Gazeteciliğin kendisi için 
bir aşk olduğunu ifade eden Akkaya, sektöre gire-
cek genç meslektaşlarına da önemli tavsiyelerde 
bulundu. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Gazetecilik mesleğinde 20’nci yılım.  15 yıldır 

DHA Konya Büro’da görev yapıyorum ve son 10 
yıldır da yönetici olarak mesleğimi sürdürü-
yorum.  

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Çocukluk yıllarımdan itibaren hep gazeteci 

olmak istiyordum. Bu idealim doğrultusunda 
medya sektörüne ilk olarak memleketim olan 
Afyonkarahisar’da yerel bir radyoda program 
sunuculuğu yaparak başladım. Ardından yine 
yerel televizyonda haber kameramanlığı ve 
gazetede muhabirlik yaparak gazeteciliğe adım 
atmış oldum.  

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?  Gazetecilik sizin 
için ne ifade ediyor? 

Gazetecilik benim için bir aşk. Mesleği-
me aşık olduğum için de severek yapıyorum. 
Aksini de düşünemiyorum. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz? 

Günümüz teknoloji çağı olduğu için her şey 
dijitale döndü.  Bu durum gazeteciliği de farklı bir 
boyuta ulaştırdı. Teknolojinin imkanlarından fay-
dalanmak açısından oldukça avantajlı buluyorum.  
Bizimde bu konudaki sorun ve eksiklikleri giderip, 
değişime ayak uydurup, kendimizi geliştirmemiz 
lazım.  

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

Öncelikle belirtmek isterim ki, ajans haber-

ciliği yaptığım için haberleri yorum katmadan 
doğru ve hızlı bir şekilde okuyucuya ulaştırma 
gayreti içerisinde oluyorum.  Kimsenin bilmediği 
bir konuyu kamuoyu ile paylaşmak ise bu işin 
en güzel yanlarından biridir.  Yaptığınız haberin 
Edirne’den Ardahan’a, Sinop’tan Hatay’a kısacası 
Türkiye’nin dört bir yanına hatta dünyanın farklı 
yerlerinde, farklı insanlarca okunuyor, biliniyor 
olması heyecan verici.

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

Yaptığımız her haberin şehirde ve ülkede 
geniş kitlelere ulaşması inanlara sağlayacağı katkı 
acısından oldukça önemlidir. Dolayısıyla haberi 
yapmış olmamız bile bir katkıdır diye düşünüyo-
rum.  Bu konuda tabii ki sorumlu davranmalı ve 
üzerimize düşeni yapmalıyız. 

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

Haberin geniş kitlelere hızlıca ulaştırılma-
sı acısından internet ve teknoloji çok faydalı 
olmakla birlikte, hızlı tüketim alışkanlığımız 
gündemin çok hızlı değişmesine,  bazı konuların 
çabuk unutulmasına neden oluyor. Gazetecilik 
acısından değerlendirirsek, sosyal medyadaki 
bilgi kirliliği içerisinde haberi en doğru haliyle 
araştırarak yapmak aslında mesleğimizi çok daha 
önemli hale getiriyor. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Çok ciddi fedakârlıklar gerektirecek, sev-
meden yapılamayacak bir iştir. Gece- gündüz 
kavramı yoktur. Gece saat 03.00’de bir kaza veya 
başka önemli bir olay olduğunda ben uyamaya 
devam edeyim diyemezsiniz.  Bayramlarda ve 
özel günlerinizde de sizin için tek önceliğiniz 
işinizdir. Bunları bilerek işe başlamalısınız. 
Ekonomik anlamda da çok büyük bir beklentini-
zin olmaması gerekir. Ayrıca her daim kendinizi 
geliştirmeli ve değişime ayak uydurmalısınız.  
Araştırmaya meraklı, sabırlı,  hızlı düşünüp, 
doğru karar vermelisiniz. 

‘GAZETECILIK
 BENIM IÇIN AŞK’

DHA Konya Bölge Müdürü İsmail Akkaya, gazeteciliğin 
kendisi için aşk olduğunu vurgulayarak, gazeteciliğin 

fedakârlıklar isteyen bir meslek olduğunu söyledi

İSMAİL AKKAYA
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1989 yılında Ankara’da tanıştığı gaze-
tecilik mesleğini severek yapan ve bugün 
dahi aynı heyecanla mesleğine sahip çıkan 
Anadolu’da Bugün Gazetesi Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü Erhan Dargeçit, meslek üzeri-
ne önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle 
Konya basını üzerine dikkat çeken tespitler 
yapan Dargeçit, Konya basınının milli bir du-
ruşa sahip olduğunun altını çizdi. Konya ba-
sınının bu özelliğini 15 Temmuz hain FETÖ 
darbe girişiminde yeniden tescillediğini dile 
getiren Dargeçit, “Tüm Konya basını milli bir 
duruş sergileyerek halkının ve devleti’nin ya-
nında yekvücut olmuştur. Bu tavrıyla Konya 
basını bence gazi bir basındır” dedi. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Erhan Dargeçit kimdir?

İnsanın kendini anlatması kadar zor bir 
iş yoktur. Konya Ereğli doğumluyum. Ama 
doğumumun hemen ardından Konya’ya 
gelmişiz. Ve de Konya’da büyüdüm. İlkokulu 
Mümtaz Koru ve Alaaddin ilkokullarında, or-
taokulu Mevlana ortaokulunda ve lise eğiti-
mimi Gazi lisesinde yaptım. Üniversite olarak 
da Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Doğu Dilleri ve Anadolu Üniversitesi İİBF 

Kamu Yönetimi bölümlerinde okudum. 
Gençlik yıllarımda uzun süre profesyonel 
olarak basketbol sporuyla ilgilendim. Yine 
gençlik sürecinde tanıştığım Sivil Toplum 
Kuruluşlarına halihazırda takip ederim. De-
mokrasi ve Gençlik Vakfı (DEGEF) gibi birçok 
dernek ve vakıfta kuruculuk, başkanlık ve 
yönetim kurulu üyeliklerinde bulundum. 
Gençliğimden itibaren ilgimi çeken siyaset-
le uzun süre örgütlü olarak ilgilendim. En 
büyük zevkim, boş kaldığım kısacık zaman-
larda bile kitap okumaktır. 1995’ten beri 
kendime koyduğum düsturla her gün en az 
50 sayfa kitap okumadan kesinlikle uyumam. 
Dinlediğim iki tür müzik vardır. Birisi Halk 
Müziği diğeri de Klasik Müzik’tir. Vivaldi’nin 
Dört Mevsim’i dinlemekten en keyif aldığım 
eserlerden biridir. Hayat felsefem “yaşamı 
sev ama sahiplenme” düşüncesidir. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Gazetecilikle 1989 yılında Ankara’da 
tanıştım. O zamandan beri çok zevk alarak, 
şimdi bile aynı heyecan ve zevkle yaptığım 
mesleğimdir. Ankara’da bir süre çalıştıktan 
sonra Konya’ya geldiğimde o dönem bölgesel 

olarak yayın yapan 
günümüzdekiyle 
alakası olmayan 
Sözcü gazetesinin 
Konya temsilcili-
ğini yaptım. Daha 
sonra teklif üzerine 
Türk Haberler 
Ajansı (THA) Konya 
Temsilciliğini yü-
rüttüm. Daha sonra 
Konya’nın sevilen 
ve eski gazeteci-
lerinden Mehmet 
Gazel’le birlikte 
Genel Müdürlüğünü 
rahmetli Baki Özil-
han’ın yaptığı ART 
Konya muhabirliğini 

yaptım. Askerliğimi Ankara’da yaptıktan 
sonra Cumhuriyet gazetesi Ankara tem-
silcisi rahmetli Ufuk Güldemir’in kurduğu 
Habertürk ve onun yazılı yayın organı olan 
“Habertürk Yarın” gazetesinin Konya temsil-
ciliğini yaptım. Bu süreçler arasında “EnleM” 
ve “Gazete Anadolu” isimlerinde aylık ve 15 
günlük gazeteleri çıkardım. Bu arada 2000’li 
yıllardan itibaren yerel gazetelerden Yeni 
Konya gazetesiyle birlikte günlük köşe yazı-
ları yazmaya başladım. Daha sonraları Konya 
Gazetesi, tekrar Yeni Konya gazetesi, Konya 
Postası Gazetesi, Memleket Gazetesi gibi ga-
zetelerde günlük köşe yazılarım yayınlandı. 
En son 4 Mart 2013’te kurulan Anadolu’da 
Bugün Gazetesi kadrosuna 4 Mayıs 2013’ten 
itibaren köşe yazarı olarak katıldım. Bugün 
aynı gazetede Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
olarak görevimi devam ettirmekteyim.

Bu meslekle veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik kamu hizmeti yapan meslek-
lerden biridir. Dolayısıyla bu mesleği yapan-
lar bu bilinçte olmak zorundadır. Gazetecilik, 
sevilmeden, emek verilmeden ve özveride 
bulunulmadan yapılacak bir meslek değil-
dir. Özveri, emek ve sevgi bence bu sektörü 
diğer sektörlerden ayırıyor.

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Meslekler insanlar için bir yaşam tarzı ol-
maya başlarsa ancak başarı gelir. Bu meslek 
de benim için bir tutkunun yanı sıra yaşam 
biçimim olmuştur. Bu nedenle de her türlü 
zorluğa ve sıkıntıya rağmen ne o beni ne de 
ben onu bırakamamışızdır.

Gazetecilik sektöründe 
günümüzde yaşanan sorunları veya 
eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Gazetecilik sektörünün en önemli sorunu 
bence eğitimli gazetecilerin bu sektörü para 
kazanıp kazanmamayla değerlendirmesidir. 
İletişim mezunu gazeteciler, bu sektörde 
maddi bir gelecek görememekte ve dola-
yısıyla da daha çok para kazanacakları bir 
mesleğe yönelmektedirler. Bu da sektörde 
vizyonel çalışanlar yerine daha kısır düşü-
nen, yeniliklere ayak uyduramayan daha 
vasıfsız kişileri arttırmaktadır. Bu da kendini 

‘KONYA BASINI 
GAZIDIR’

15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminde Konya basınının 
milli bir duruş sergileyerek halkının ve devletinin yanında yekvücut olduğuna vurgu yapan 
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yenileyemeyen bir basın sektörü oluşturmaktadır. Sonuçta da 
ortaya daha az itibarlı bir sektör çıkmaktadır.

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

Benim bu konuda her fırsatta söylediğim bir şey vardır. Bir 
kere gazeteci, imla ve dilbilgisini bilecek. Yani Türkçe’yi bilecek. 
Bunun yanı sıra sosyoloji bilecek. Felsefe bilecek. Tarih, politika, 
ekonomi ve siyaset bilecek. Ve belki de bunların en temelinde 
iletişim kurabilecek. Bunları bildiği zaman iyi bir gazeteci olacak. 
Gazetecilik “eyyamcılık” demek değildir. Bilgi ister. Usta gazeteci 
Uğur Mumcu’nun söylediği gibi “bilgi sahibi olmadan fikir sahibi 
olunmamalıdır”.

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

Bu durum sadece gazetecilik mesleğinde bulabileceğiniz, çok 
güzel bir duygudur. Tabii yukarıda saydığım niteliklere sahip bir 
gazeteci için çok şaşırtıcı bir olay olmayacaktır.

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

Ben haberlerimde de, yazılarımda da genelde toplumun 
ne düşüneceğinden daha çok, benim için doğru olanı yapmaya 
çalışıyorum. Bu da aslında benim gördüğüm nezdinde oluyor. 
Yani gördüğümü aynen okuyucuya yansıtmaya özen gösteririm. 
Bu durum benim için işin doğrusudur. Benim için doğru olanın, 
şehir için de, ülke için de millet için de yararlı olacağını düşünü-
yorum. 

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

Teknoloji hızla gelişmekte ancak gazetecilik kavramını bu 
değişim etkilemez. Kavram aynıdır ve bu kavrama göre gazeteci 
zaten bu değişime kendini adapte eder. Etmelidir. Bence internet 
mecrası hızlıdır, bu hızı gazetelerde ancak bilgi ve haber yoru-
muyla okuyuculara kabul ettirebiliriz.

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? 

Öncelikle işin felsefesine bakmak lazımdır. “Yanlış bir tanedir 
ancak doğru görecelidir.” Doğru veya yanlışı, iktidara destek 
verip vermemek anlamında değerlendirmek doğru değildir. Bir 
gazeteci doğruyu veya yanlışı, söyleyene göre değil, “söylenene” 
göre belirlemelidir. Her Türk vatandaşı gibi Türk basını da milli 
olmalıdır. Konya basını kesinlikle milli bir duruşa sahiptir. Bunun 
en güzel örneğini 15 Temmuz Amerikan destekli FETÖ kalkışma-
sında göstermiştir. Tüm Konya basını milli bir duruş sergileyerek 
halkının ve Devleti’nin yanında yekvücut olmuştur. Bu tavrıyla 
Konya basını bence gazi bir basındır.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız 
anılarınız varsa kısaca anlatabilir misiniz?

Gazetecilik yaptığımız süre içinde tabii ki birçok anımız oldu. 
Ancak beni çok etkileyen ve üzen bir anımı paylaşmak iste-
rim. 1998 yılının mart ayıydı. Çumra Belediye Başkanı Recep 
Konuk’un basın toplantısı için gazeteciler olarak Çumra’da 
idik. Toplantıdan sonra Konya’ya döndüğümüzde bir gazeteci 
arkadaşımla bir kafede bir şeyler içelim dedik. Siparişlerimiz yeni 
gelmişti ki, telsiz anonsundan bir trafik kazası haberi duyduk. 
Meslektaşım Emniyet’ten isim bilgisini alınca kelimenin tam 
anlamıyla yıkıldık. Ölen kişi çok samimi bir arkadaşımdı ve 
meslektaşımın yeğeni de aynı kazada ağır yaralanmıştı. Tabii ki 
apar topar hastaneye gittik. İçimiz kan ağlayarak kaza haberini 
de yaptık. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Gazetecilik mesleğini düşünen genç arkadaşlara iki şey söyle-
mek isterim. Birincisi bu mesleği sevmek zorunludur. Sevmeden 
yapılabilecek bir meslek değildir. İkincisi de gazeteciliğin bir 
“bilgi mesleği” olduğunu unutmamalıdırlar. Kendilerini sürekli 
bilgilendirmeli ve geliştirmelidirler. 

ErHAN DArGEÇİT



1989 yılında Ankara’da tanıştığı gaze-
tecilik mesleğini severek yapan ve bugün 
dahi aynı heyecanla mesleğine sahip çıkan 
Anadolu’da Bugün Gazetesi Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü Erhan Dargeçit, meslek üzeri-
ne önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle 
Konya basını üzerine dikkat çeken tespitler 
yapan Dargeçit, Konya basınının milli bir du-
ruşa sahip olduğunun altını çizdi. Konya ba-
sınının bu özelliğini 15 Temmuz hain FETÖ 
darbe girişiminde yeniden tescillediğini dile 
getiren Dargeçit, “Tüm Konya basını milli bir 
duruş sergileyerek halkının ve devleti’nin ya-
nında yekvücut olmuştur. Bu tavrıyla Konya 
basını bence gazi bir basındır” dedi. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Erhan Dargeçit kimdir?

İnsanın kendini anlatması kadar zor bir 
iş yoktur. Konya Ereğli doğumluyum. Ama 
doğumumun hemen ardından Konya’ya 
gelmişiz. Ve de Konya’da büyüdüm. İlkokulu 
Mümtaz Koru ve Alaaddin ilkokullarında, or-
taokulu Mevlana ortaokulunda ve lise eğiti-
mimi Gazi lisesinde yaptım. Üniversite olarak 
da Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Doğu Dilleri ve Anadolu Üniversitesi İİBF 

Kamu Yönetimi bölümlerinde okudum. 
Gençlik yıllarımda uzun süre profesyonel 
olarak basketbol sporuyla ilgilendim. Yine 
gençlik sürecinde tanıştığım Sivil Toplum 
Kuruluşlarına halihazırda takip ederim. De-
mokrasi ve Gençlik Vakfı (DEGEF) gibi birçok 
dernek ve vakıfta kuruculuk, başkanlık ve 
yönetim kurulu üyeliklerinde bulundum. 
Gençliğimden itibaren ilgimi çeken siyaset-
le uzun süre örgütlü olarak ilgilendim. En 
büyük zevkim, boş kaldığım kısacık zaman-
larda bile kitap okumaktır. 1995’ten beri 
kendime koyduğum düsturla her gün en az 
50 sayfa kitap okumadan kesinlikle uyumam. 
Dinlediğim iki tür müzik vardır. Birisi Halk 
Müziği diğeri de Klasik Müzik’tir. Vivaldi’nin 
Dört Mevsim’i dinlemekten en keyif aldığım 
eserlerden biridir. Hayat felsefem “yaşamı 
sev ama sahiplenme” düşüncesidir. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Gazetecilikle 1989 yılında Ankara’da 
tanıştım. O zamandan beri çok zevk alarak, 
şimdi bile aynı heyecan ve zevkle yaptığım 
mesleğimdir. Ankara’da bir süre çalıştıktan 
sonra Konya’ya geldiğimde o dönem bölgesel 

olarak yayın yapan 
günümüzdekiyle 
alakası olmayan 
Sözcü gazetesinin 
Konya temsilcili-
ğini yaptım. Daha 
sonra teklif üzerine 
Türk Haberler 
Ajansı (THA) Konya 
Temsilciliğini yü-
rüttüm. Daha sonra 
Konya’nın sevilen 
ve eski gazeteci-
lerinden Mehmet 
Gazel’le birlikte 
Genel Müdürlüğünü 
rahmetli Baki Özil-
han’ın yaptığı ART 
Konya muhabirliğini 

yaptım. Askerliğimi Ankara’da yaptıktan 
sonra Cumhuriyet gazetesi Ankara tem-
silcisi rahmetli Ufuk Güldemir’in kurduğu 
Habertürk ve onun yazılı yayın organı olan 
“Habertürk Yarın” gazetesinin Konya temsil-
ciliğini yaptım. Bu süreçler arasında “EnleM” 
ve “Gazete Anadolu” isimlerinde aylık ve 15 
günlük gazeteleri çıkardım. Bu arada 2000’li 
yıllardan itibaren yerel gazetelerden Yeni 
Konya gazetesiyle birlikte günlük köşe yazı-
ları yazmaya başladım. Daha sonraları Konya 
Gazetesi, tekrar Yeni Konya gazetesi, Konya 
Postası Gazetesi, Memleket Gazetesi gibi ga-
zetelerde günlük köşe yazılarım yayınlandı. 
En son 4 Mart 2013’te kurulan Anadolu’da 
Bugün Gazetesi kadrosuna 4 Mayıs 2013’ten 
itibaren köşe yazarı olarak katıldım. Bugün 
aynı gazetede Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
olarak görevimi devam ettirmekteyim.

Bu meslekle veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik kamu hizmeti yapan meslek-
lerden biridir. Dolayısıyla bu mesleği yapan-
lar bu bilinçte olmak zorundadır. Gazetecilik, 
sevilmeden, emek verilmeden ve özveride 
bulunulmadan yapılacak bir meslek değil-
dir. Özveri, emek ve sevgi bence bu sektörü 
diğer sektörlerden ayırıyor.

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Meslekler insanlar için bir yaşam tarzı ol-
maya başlarsa ancak başarı gelir. Bu meslek 
de benim için bir tutkunun yanı sıra yaşam 
biçimim olmuştur. Bu nedenle de her türlü 
zorluğa ve sıkıntıya rağmen ne o beni ne de 
ben onu bırakamamışızdır.

Gazetecilik sektöründe 
günümüzde yaşanan sorunları veya 
eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Gazetecilik sektörünün en önemli sorunu 
bence eğitimli gazetecilerin bu sektörü para 
kazanıp kazanmamayla değerlendirmesidir. 
İletişim mezunu gazeteciler, bu sektörde 
maddi bir gelecek görememekte ve dola-
yısıyla da daha çok para kazanacakları bir 
mesleğe yönelmektedirler. Bu da sektörde 
vizyonel çalışanlar yerine daha kısır düşü-
nen, yeniliklere ayak uyduramayan daha 
vasıfsız kişileri arttırmaktadır. Bu da kendini 

‘KONYA BASINI 
GAZIDIR’

15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminde Konya basınının 
milli bir duruş sergileyerek halkının ve devletinin yanında yekvücut olduğuna vurgu yapan 
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yenileyemeyen bir basın sektörü oluşturmaktadır. Sonuçta da 
ortaya daha az itibarlı bir sektör çıkmaktadır.

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

Benim bu konuda her fırsatta söylediğim bir şey vardır. Bir 
kere gazeteci, imla ve dilbilgisini bilecek. Yani Türkçe’yi bilecek. 
Bunun yanı sıra sosyoloji bilecek. Felsefe bilecek. Tarih, politika, 
ekonomi ve siyaset bilecek. Ve belki de bunların en temelinde 
iletişim kurabilecek. Bunları bildiği zaman iyi bir gazeteci olacak. 
Gazetecilik “eyyamcılık” demek değildir. Bilgi ister. Usta gazeteci 
Uğur Mumcu’nun söylediği gibi “bilgi sahibi olmadan fikir sahibi 
olunmamalıdır”.

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

Bu durum sadece gazetecilik mesleğinde bulabileceğiniz, çok 
güzel bir duygudur. Tabii yukarıda saydığım niteliklere sahip bir 
gazeteci için çok şaşırtıcı bir olay olmayacaktır.

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

Ben haberlerimde de, yazılarımda da genelde toplumun 
ne düşüneceğinden daha çok, benim için doğru olanı yapmaya 
çalışıyorum. Bu da aslında benim gördüğüm nezdinde oluyor. 
Yani gördüğümü aynen okuyucuya yansıtmaya özen gösteririm. 
Bu durum benim için işin doğrusudur. Benim için doğru olanın, 
şehir için de, ülke için de millet için de yararlı olacağını düşünü-
yorum. 

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

Teknoloji hızla gelişmekte ancak gazetecilik kavramını bu 
değişim etkilemez. Kavram aynıdır ve bu kavrama göre gazeteci 
zaten bu değişime kendini adapte eder. Etmelidir. Bence internet 
mecrası hızlıdır, bu hızı gazetelerde ancak bilgi ve haber yoru-
muyla okuyuculara kabul ettirebiliriz.

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? 

Öncelikle işin felsefesine bakmak lazımdır. “Yanlış bir tanedir 
ancak doğru görecelidir.” Doğru veya yanlışı, iktidara destek 
verip vermemek anlamında değerlendirmek doğru değildir. Bir 
gazeteci doğruyu veya yanlışı, söyleyene göre değil, “söylenene” 
göre belirlemelidir. Her Türk vatandaşı gibi Türk basını da milli 
olmalıdır. Konya basını kesinlikle milli bir duruşa sahiptir. Bunun 
en güzel örneğini 15 Temmuz Amerikan destekli FETÖ kalkışma-
sında göstermiştir. Tüm Konya basını milli bir duruş sergileyerek 
halkının ve Devleti’nin yanında yekvücut olmuştur. Bu tavrıyla 
Konya basını bence gazi bir basındır.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız 
anılarınız varsa kısaca anlatabilir misiniz?

Gazetecilik yaptığımız süre içinde tabii ki birçok anımız oldu. 
Ancak beni çok etkileyen ve üzen bir anımı paylaşmak iste-
rim. 1998 yılının mart ayıydı. Çumra Belediye Başkanı Recep 
Konuk’un basın toplantısı için gazeteciler olarak Çumra’da 
idik. Toplantıdan sonra Konya’ya döndüğümüzde bir gazeteci 
arkadaşımla bir kafede bir şeyler içelim dedik. Siparişlerimiz yeni 
gelmişti ki, telsiz anonsundan bir trafik kazası haberi duyduk. 
Meslektaşım Emniyet’ten isim bilgisini alınca kelimenin tam 
anlamıyla yıkıldık. Ölen kişi çok samimi bir arkadaşımdı ve 
meslektaşımın yeğeni de aynı kazada ağır yaralanmıştı. Tabii ki 
apar topar hastaneye gittik. İçimiz kan ağlayarak kaza haberini 
de yaptık. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Gazetecilik mesleğini düşünen genç arkadaşlara iki şey söyle-
mek isterim. Birincisi bu mesleği sevmek zorunludur. Sevmeden 
yapılabilecek bir meslek değildir. İkincisi de gazeteciliğin bir 
“bilgi mesleği” olduğunu unutmamalıdırlar. Kendilerini sürekli 
bilgilendirmeli ve geliştirmelidirler. 



Çumra’da gazetecilik yapan Atilla Taş gazetecilik mesleği ile ilgili düşüncülerini anlattı. 
Taş, gazetelere sahip çıkılması gerektiğine dikkat çekti 

GAZETECILIK BILGIYE 

ULAŞMANIN EN KOLAY YOLU

Uzun yıllardır Çumra’da gazete-
cilik yapan Atilla Taş gazeteci-
lik mesleği ile ilgili düşüncüle-

rini 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
özel ekine anlattı.  Gazeteciliğin zor 
ve meşakkatli bir meslek sahibi oldu-
ğuna dikkat çeken Taş, “Her birey ga-
zete okumalı ve bu sayede gazetelere 
destek olunmalı” ifadelerini kullandı. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz?

1968 yılı Çumra Ürünlü Köyünde 
doğdum. 1979 yılında Çumra ilçesin-
de babama ait TAŞ Kitap-Kırtasiye 
Matbaa işyerimizde ticaret hayatına 
başladım. Evli ve 3 çocuk babasıyım. 
Günümüzdeki son sistem teknolojik 
yeniliklere uygun olarak makina ve 
ekipmanlarımızla aynı iş kolunun de-
ğişik versiyonlarında ticari hayatıma 
devam etmekteyim.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Yaptığımız iş koluna uygun oluşu 
ve şartların bizi o yöne kanalize 
etmesi dolayısı ile 1980’lı yıllardan 
sonra Çumra’da çıkartılmaya başlayan 
değişik isimlerdeki gazetelerin matba-
amızda baskısını yaparak bu konu 
da tecrübe edindik. 26 Haziran 1996 

yılında 26 Haziran adında halen yayın 
hayatına devam eden gazetemizi çı-
kartarak gazetecilik hayatına başladık.

Bu meslekle ve/veya sektörle 
ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Gazetecilik mesleği 24 saat üze-
rine kurulu maliyeti yüksek, karı az 
zor meşakkatli bir o kadar da güzel 
bir iş kolu. Bağımsız ve profesyonel 
kadrolarla yapılması gereken özgür ve 
tarafsız bir yapısı olmalı. 

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

 Kendi işimiz olduğu çalışan olma-
dığımız için herhangi bir görevlen-
dirme veya terfi durumumuz olmadı. 
Kendi işimizde çalışmaya devam 
ediyoruz. Gazetemizin sahipliğini 
yürütmekteyim.

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor?

Gazetecilik bilgiye ulaşmanın en 
kolay yolu. Her ne kadar hız bakımın-
dan dijital dünyanın gerisinde kalsa 
da her evde ve işyerinde mutlaka 
olması gereken bir bilgi kaynağıdır. 

ATİLLA TAŞ

Gazete bireyler için yaşamlarında olmaz-
sa olmazlardan olmalı. Her birey gazete 
okumalı ve bu sayede gazetelere destek 
olunmalı.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri 
nasıl tarif edersiniz?

Gazetecilik sektörü derken bası-
lıp dağıtılan onlarca kişinin emek sarf 
ettiği geceli gündüzlü çalışarak edindiği 
bilgileri okurlarına sunan kağıda basarak 
dağıtılan çok az satılan gazeteden bahse-
diyoruz. Gazetelerin gerek ilan gerekse 
reklam almaları oldukça zayıfladı. Gelir 
kayıplarının artarak devam etmesi, gider-
lerinin artarak devam etmesi devamında 
kapanma ve yok olma sorununu berabe-
rinde getiriyor. Gelir kayıpları bu hızla 
devam ederse birçok gazete kapanmakla 
yüz yüze gelecek.

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

Öncelikle insan yapacağı işi sevmeli 
zaten bütün iş kollarında üniversitele-
rin olduğu ülkemizde gazetecilikle ilgili 
alanlarda da eğitim veriliyor. O konuyla 
ilgili gerekli eğitimini tamamlamalı. Sü-
rekli okuyan ve araştıran olmalı. Bilgiden 
yoksun olan başkasına bilgi sunamaz. 
Kendisini sürekli geliştirmeli ve çağın 

gerektirdiği donanımlara sahip olmalı.

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

Çok güzel bir duygu şöyle ki bilinme-
yeni bilmek bileni her zaman bir adım 
öne taşır. İnsanların sevgi ve saygısını 
kazanırsın ve insanların senden beklenti-
si artar. Bu da gazeteci ve yazarları daha 
fazla bilgiye ulaştırır. O konu ile ilgili 
öngörüleri artar.

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

Gazeteciler ve yazarlar toplumun 
gelişmesinde öncü kişilerdir. Toplumu 
bilgilendirirken kurum ve kuruluşları 
daha çok çalışmaya teşvik eder.

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

Söz Uçar Yazı Kalır Yazmak bir sanat-
tır. Yazılı basın günümüz teknolojilerinin 
gerisinde kalıyor. Dijital habercilik anlık 
haber akışı sağlarken, kağıt gazeteler 
yirmi dört saatte okurlarıyla buluşuyor. 

Buda haberin eskimesi demek. Ben yine 
de sınırlı sayıda da olsa yazılı basının de-
vam etmesi gerektiğini ve bir kültür farkı 
olduğunu düşünüyorum. 

Teknolojiyi faydalı işlerde kullan-
mak gerekir. Sosyal medya günümüzde 
binlerce insanı aynı anda organize ederek 
büyük bir güç haline 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?  

Gazeteciler toplumun haberdar 
olması ve bilgilendirilmesi açısından 
en öndeki unsurdur. Ülke genelindeki 
yayınlara baktığımız zaman çoğunlukla 
milli duygularla hareket edildiği görülü-
yor. Bunun yanı sıra aykırı düşüncelere 
de rastlanıyor.

Sektöre yeni girecek olan genç 
beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

 Öncelikle iyi bir eğitim alması gere-
kir. Eğitim olmazsa olmazlardan. Mes-
leğini benimsemesi gerekir sevmediği 
işte başarılı olamaz. Kendisini sürekli 
geliştirmeli, kendi işinin patronu olmalı.
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Çumra’da gazetecilik yapan Atilla Taş gazetecilik mesleği ile ilgili düşüncülerini anlattı. 
Taş, gazetelere sahip çıkılması gerektiğine dikkat çekti 

GAZETECILIK BILGIYE 

ULAŞMANIN EN KOLAY YOLU

Uzun yıllardır Çumra’da gazete-
cilik yapan Atilla Taş gazeteci-
lik mesleği ile ilgili düşüncüle-

rini 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
özel ekine anlattı.  Gazeteciliğin zor 
ve meşakkatli bir meslek sahibi oldu-
ğuna dikkat çeken Taş, “Her birey ga-
zete okumalı ve bu sayede gazetelere 
destek olunmalı” ifadelerini kullandı. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz?

1968 yılı Çumra Ürünlü Köyünde 
doğdum. 1979 yılında Çumra ilçesin-
de babama ait TAŞ Kitap-Kırtasiye 
Matbaa işyerimizde ticaret hayatına 
başladım. Evli ve 3 çocuk babasıyım. 
Günümüzdeki son sistem teknolojik 
yeniliklere uygun olarak makina ve 
ekipmanlarımızla aynı iş kolunun de-
ğişik versiyonlarında ticari hayatıma 
devam etmekteyim.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Yaptığımız iş koluna uygun oluşu 
ve şartların bizi o yöne kanalize 
etmesi dolayısı ile 1980’lı yıllardan 
sonra Çumra’da çıkartılmaya başlayan 
değişik isimlerdeki gazetelerin matba-
amızda baskısını yaparak bu konu 
da tecrübe edindik. 26 Haziran 1996 

yılında 26 Haziran adında halen yayın 
hayatına devam eden gazetemizi çı-
kartarak gazetecilik hayatına başladık.

Bu meslekle ve/veya sektörle 
ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Gazetecilik mesleği 24 saat üze-
rine kurulu maliyeti yüksek, karı az 
zor meşakkatli bir o kadar da güzel 
bir iş kolu. Bağımsız ve profesyonel 
kadrolarla yapılması gereken özgür ve 
tarafsız bir yapısı olmalı. 

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

 Kendi işimiz olduğu çalışan olma-
dığımız için herhangi bir görevlen-
dirme veya terfi durumumuz olmadı. 
Kendi işimizde çalışmaya devam 
ediyoruz. Gazetemizin sahipliğini 
yürütmekteyim.

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor?

Gazetecilik bilgiye ulaşmanın en 
kolay yolu. Her ne kadar hız bakımın-
dan dijital dünyanın gerisinde kalsa 
da her evde ve işyerinde mutlaka 
olması gereken bir bilgi kaynağıdır. 

ATİLLA TAŞ

Gazete bireyler için yaşamlarında olmaz-
sa olmazlardan olmalı. Her birey gazete 
okumalı ve bu sayede gazetelere destek 
olunmalı.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri 
nasıl tarif edersiniz?

Gazetecilik sektörü derken bası-
lıp dağıtılan onlarca kişinin emek sarf 
ettiği geceli gündüzlü çalışarak edindiği 
bilgileri okurlarına sunan kağıda basarak 
dağıtılan çok az satılan gazeteden bahse-
diyoruz. Gazetelerin gerek ilan gerekse 
reklam almaları oldukça zayıfladı. Gelir 
kayıplarının artarak devam etmesi, gider-
lerinin artarak devam etmesi devamında 
kapanma ve yok olma sorununu berabe-
rinde getiriyor. Gelir kayıpları bu hızla 
devam ederse birçok gazete kapanmakla 
yüz yüze gelecek.

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

Öncelikle insan yapacağı işi sevmeli 
zaten bütün iş kollarında üniversitele-
rin olduğu ülkemizde gazetecilikle ilgili 
alanlarda da eğitim veriliyor. O konuyla 
ilgili gerekli eğitimini tamamlamalı. Sü-
rekli okuyan ve araştıran olmalı. Bilgiden 
yoksun olan başkasına bilgi sunamaz. 
Kendisini sürekli geliştirmeli ve çağın 

gerektirdiği donanımlara sahip olmalı.

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

Çok güzel bir duygu şöyle ki bilinme-
yeni bilmek bileni her zaman bir adım 
öne taşır. İnsanların sevgi ve saygısını 
kazanırsın ve insanların senden beklenti-
si artar. Bu da gazeteci ve yazarları daha 
fazla bilgiye ulaştırır. O konu ile ilgili 
öngörüleri artar.

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

Gazeteciler ve yazarlar toplumun 
gelişmesinde öncü kişilerdir. Toplumu 
bilgilendirirken kurum ve kuruluşları 
daha çok çalışmaya teşvik eder.

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

Söz Uçar Yazı Kalır Yazmak bir sanat-
tır. Yazılı basın günümüz teknolojilerinin 
gerisinde kalıyor. Dijital habercilik anlık 
haber akışı sağlarken, kağıt gazeteler 
yirmi dört saatte okurlarıyla buluşuyor. 

Buda haberin eskimesi demek. Ben yine 
de sınırlı sayıda da olsa yazılı basının de-
vam etmesi gerektiğini ve bir kültür farkı 
olduğunu düşünüyorum. 

Teknolojiyi faydalı işlerde kullan-
mak gerekir. Sosyal medya günümüzde 
binlerce insanı aynı anda organize ederek 
büyük bir güç haline 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?  

Gazeteciler toplumun haberdar 
olması ve bilgilendirilmesi açısından 
en öndeki unsurdur. Ülke genelindeki 
yayınlara baktığımız zaman çoğunlukla 
milli duygularla hareket edildiği görülü-
yor. Bunun yanı sıra aykırı düşüncelere 
de rastlanıyor.

Sektöre yeni girecek olan genç 
beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

 Öncelikle iyi bir eğitim alması gere-
kir. Eğitim olmazsa olmazlardan. Mes-
leğini benimsemesi gerekir sevmediği 
işte başarılı olamaz. Kendisini sürekli 
geliştirmeli, kendi işinin patronu olmalı.
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Gazetecilik mesleğinde 27. 
yılını geride bırakan Ahmet 
Akbıyık Gazetecilik mesleğine 

giriş hikâyesini, kendisi için gazetecilik 
mesleğini ne ifade ettiğini, genç gazeteci 
adaylarına mesajlarını ve tavsiyelerini, 
Konya’da uzun zamandır gazetecilik 
mesleğini icra ederken unutamadığı 
anılarını anlattı.  

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

1977 yılında, Konya’nın merkez 
Selçuklu ilçesinde, memur bir baba ve 
ev hanımı annenin 4’üncü çocuğu olarak 
dünyaya geldim. İlk ve ortaokulu tamam-
ladıktan sonra Fatih Endüstri Meslek 
Lisesi Elektrik/Elektronik Bölümünden 
1994 yılında mezun oldum. Hemen son-
rasında Kontv’de başlayan ve 25 yıl aynı 
kurumda devam eden gazeteciliğe, 2 yıla 
yakın süredir, Türkiye’nin ilk Çevrimiçi 
Medya Grubu Haber Dairesi’nde devam 
etmekteyim. Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı Sürekli Basın Kartı sahibiyim. 
Evli ve 3 çocuk babasıyım. 

 
Gazetecilik hayatına nasıl giriş 

yaptınız?
Polis/adliye haberleri küçük yaşlardan 

itibaren hep ilgi alanımdaydı. O dönem 
ulaşabildiğim gazetelerde ve televizyon 
haberlerinde bu tür haberlere dikkat 
kesilmem ailemin de dikkatini çekiyordu. 
Onların aracılığıyla, Konya’da yeni kurul-
muş bir televizyon kanalı olan Kontv’de, 
merhum Dr. Ahmet Özcan’ın oluruyla 
gazetecilik mesleğine ilk adımı 24 Ekim 
1994’te attım. Hem çok istediğim polis/
adliye haberlerini takip edebileceğim 

haber dairesinde, hem de bu alandaki 
başarılarıyla Konya’da isim yapmış iki 
usta isim; Nurettin Bay ve Mustafa Tatlı-
su ile gazetecilik mesleğine giriş yapmış 
oldum.   

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Bana sorarsanız tabii ki “Dünyanın en 
güzel mesleğini yapıyorum” derim. Çün-
kü işimi seviyorum. Bir gazeteci sadece 
kendisi için üretmez. Toplum için üretir. 
Gazeteci bilgi üretir, haber üretir. Ve onu 
herkese servis eder. Ne kadar çok kişiye 
ulaşırsa o kadar mutlu olur. Gazeteci 
paylaşımından mutluluk duyan kimsedir. 
Sektör son teknolojik gelişmeler ışığında 
makas değiştiriyor. Geleneksel medya 
ile artık vedalaşıyoruz. Yeni dünyanın 
medya adresi artık internet ve sosyal 
medyadır. 

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

24 Ekim 1994’te gazetecilik hayatı-
mın başladığı Kontv’de, ilk görevim asis-
tanlıktı. Yaklaşık 3 ay sonra muhabir/ka-
meraman oldum. İlk yıllarda muhabirlik 
noktasında değerli büyüklerim Nurettin 
Bay ve Mustafa Tatlısu, kameramanlık 
konusunda ise o dönem İhlas Haber 
Ajansı (İHA) Konya bürosunda görevli, şu 
an İHA Antalya Bölge Müdürü Cafer Eser 
ağabeyimin bilgi ve birikimlerin istifade 
ettim. 7/24 mesai gerektiren polis/adliye 
haberlerinin birinden diğerine koşturur-
ken, diğer gündem haberlerini de taki-
bim sonrasında Kontv Haber İstihbarat 
Şefliği görevine getirildim. Yaklaşık 2 yıl 

Gazeteci Ahmet Akbıyık, “Gazetecilik hayatın kendisidir. Bir gazetecinin ise hayatının tamamıdır. 
Gazeteci mesleği seçtiği andan itibaren hayatını mesleğine vakfeder” dedi

GAZETECILIK HAYATIN 
KENDISIDIR

bu görevi sürdürdükten sonra 1997 yılında 
vatani görevimi yerine getirmek için 
mesleğe 18 aylık bir mecburi ara verdim. 
Askerlik dönüşü 1999 yılında yine aynı ku-
rumda, aynı görevle sevdiğime, yeni gaze-
tecilik mesleğine yeniden kavuştum. 7 yıl 
devam eden Haber İstihbarat Şefliği göre-
vinin ardından 2006 yılında aynı kurumun 
Haber Müdürlüğü görevine getirildim. 13 
yıl bu görevi sürdürdüm. Süreçte birçok 
çalışma arkadaşımın ulusal ve uluslararası 
medya kuruluşlarına transferlerine katkıda 
bulunmak bana ayrı bir mutluluk verdi.  
Kontv Yönetim Kurulunda gerçekleşen 
değişim sonrası, 2019 yılı Mayıs ayında, 
bir Ramazan ayında, kurumdaki görevime 
son verildi. Aynı yılın 15 Temmuz’unda, 
yıllarca Kontv’de birlikte yol arkadaşlığı 
yaptığımız Mustafa Tatlısu, Nurettin Bay, 
Mustafa Kara ve Fatma Tunçer Öncü ile 
birlikte Türkiye’nin ilk Çevrimiçi Medya 
Grubu Haber Dairesi’ni kurduk. Amiral 
gemisi www.HaberDairesi.com olan ve 
sosyal medyanın bütün mecralarında aktif 
bu medya grubunun yönetim kurulu üyesi 
ve Haber Dairesi Başkanı olarak mesleğimi 
sürdürmeye devam ediyorum. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Gazeteciler mum gibidir. Çevresini 
aydınlatırlar ancak dibini aydınlatmazlar. 
Gazetecilerin böyle bir röportajın alanına 
sığmayacak büyüklükte sorunları bu-
lunmaktadır. Ancak okuyucuları sıkma-
mak için ana başlıklar halinde anlatacak 
olursak; geleneksel medyanın en büyük 
sorununun ‘ekonomi’, çevrimiçi medyanın 
en büyük sorununun ise ‘yasal bir çerçeve-
ye sahip olamama’ şeklinde ifade edebi-
liriz. Herkesin bildiği gibi medyanın tek 
gelir kaynağı reklamdır. İşletme giderleri 
yüksek olan geleneksel medya insanların 
medya alışkanlığının değişmesi yüzün-
den artık kendisini ayakta tutabilecek 
kadar reklam alamamaktadır. Bu yüzden 
sürekli küçülmekte, eleman çıkarmakta 
ve bilgi-haber üretiminde ucuza kaçmak-
tadır. Çevrimiçi Medya ise henüz kanuni 
bir çerçeveye oturtulamamanın sancılarını 
yaşamaktadır. Acil olarak çevrimiçi medya 
ile ilgili yasal düzenleme yapılmalıdır. Aksi 
halde internette ve sosyal medyada bu işi 
profesyonelce yapanlar ile amatörce veya 
hobi amaçlı yapanlar ayrıt edilmeyecektir. 
Bu da güçlü ve profesyonel çevrimiçi ku-
rumlarının oluşumunu geciktirecektir. 

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

Hızlı bir dönüşümün içerisindeyiz. İn-
ternet ile birlikte mesafeler kısaldı, zaman 
aralıkları daraldı, beklentiler arttı. Gazete 
dünün haberini, televizyon o günün habe-
rini verirken internet haber siteleri o anın 
haberini vermektedir. Gelinen nokta bu 
işi yapanlara büyük bir yük getirmektedir. 
Muhabir de yazar da aynı gün içerisinde 
gündemi kaybetme korkusu yaşamakta-
dır. Takipçilerin beklentileri yükseldiğin-

den dolayı, dayanılması zor bir çalışma 
motivasyonu gerektirmektedir. Bu işi 
profesyonelce yapanların hem bilgiyi hızlı 
geçmek, hem de doğru geçmek gibi bir 
yükümlükleri vardır. Günümüzde maalesef 
hız uğruna haberin doğruluğunu göz ardı 
eden haberciler bulunmaktadır. İşimiz zor. 
Ancak yapacak bir şey de yok. Teknolojiye 
ve günün şartlarına ayak uydurmak zorun-
dayız. Sosyal Medya, haberciliği ciddiyet-
le yapan profesyonellerin işini daha da 
zorlaştırmaktadır. Cebindeki akıllı telefon-
larla herkesin kendisini basın mensubu 
hissettiği bir dünyada yaşıyoruz. Ancak, 
kamuoyunun derin feraseti bu işi hakkıyla 
yapanlar ile yapmayanları ayrıt edecek 
olgunluğa sahiptir. Biz tüm gayretimiz 
ile işimize odaklanarak zorluklara göğüs 
germekteyiz. 

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? 

En zor soru bu! Eskiler, gazeteciyi bu-
lunduğu ortamda soyutlarlardı. Yani adeta 
“gazeteci insan değildir, seyreder, gördü-
ğünü yazar” derlerdi. Ancak bu tanımlama 
inançlı gazetecileri tarif etmekten uzaktır. 
Gazeteci insandır ve gördüğünü halkın 
faydasına olacak şekilde kaleme alır. Nasıl 
ki kul olarak kendimize, ülkemize ve 
insanlığa karşı sorumluluklarımız var, aynı 
şekilde gazeteci sıfatımızla da sorumluluk-
larımız var. Bu sorumlulukların gereğini 
gazeteci kimliğimiz ile yapmak zorunda-
yız. Gazetecinin sihirli gücü kalemidir. 
Kalemini ‘hak ve hakikat’ için oynatır. 
Aksi halde hem kendisi kaybeder, hem 
de topluma kaybettirir. Tabi ki ülkemizde 
ve Konya’mızda bunu benim dediğim gibi 
yapanlar da var, aksini yapanlar da var. Bu 
da sanırım kulun kendi imtihanıdır. Öyle 
görmek gerekir. Günümüzde üç çeşit gaze-
teci var. Milli olmaya çalışan-çabalayan 
gazeteciler, milli olduğunu sanan gazeteci-
ler ve milliliği çağdışı gören gazeteciler. 

Sektöre yeni girecek olan genç 
beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Öncelikle kendilerini iyi yetiştirmeleri 
gerekiyor. Okumayan kimseden gazeteci 
olmaz. Bol bol okusunlar. Sonra kendilerini 
bir test etsinler. “Ben bu mesleği seviyor 
muyum?” yoksa cazibesine kapıldığım için 
mi arzu ediyorum. Cazibe bir yere kadar. 
Gerçekten sevmiyorsa olmaz. Sonra da 
teknolojiyi iyi kullanması gerekiyor. Bir 
gazeteci yazmayı bilmeli, fotoğraf çek-
meyi - görüntü çekmeyi bilmeli, kurguyu 
bilmeli, bilgisayarı bilmeli… Dünyayı 
anlamaya çalışmalı. Tabii ki iddialı olma-
yandan da iyi bir gazeteci çıkmaz. İddiası 
olmalı, ideali olmalı. Bir şeyi hedeflemeli, 
hedefi olmalı. Kendisine “Ben bu işe niye 
talibim?” diye sormalı. Bunun cevabı, 
“Kendime, çevreme, ülkeme, insanlığa bir 
faydam olsun” ise ve yukarıdaki özellikleri 
üzerinde taşıyorsa mesele yok… 

AHMET AKBIYIK
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Gazetecilik mesleğinde 27. 
yılını geride bırakan Ahmet 
Akbıyık Gazetecilik mesleğine 

giriş hikâyesini, kendisi için gazetecilik 
mesleğini ne ifade ettiğini, genç gazeteci 
adaylarına mesajlarını ve tavsiyelerini, 
Konya’da uzun zamandır gazetecilik 
mesleğini icra ederken unutamadığı 
anılarını anlattı.  

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

1977 yılında, Konya’nın merkez 
Selçuklu ilçesinde, memur bir baba ve 
ev hanımı annenin 4’üncü çocuğu olarak 
dünyaya geldim. İlk ve ortaokulu tamam-
ladıktan sonra Fatih Endüstri Meslek 
Lisesi Elektrik/Elektronik Bölümünden 
1994 yılında mezun oldum. Hemen son-
rasında Kontv’de başlayan ve 25 yıl aynı 
kurumda devam eden gazeteciliğe, 2 yıla 
yakın süredir, Türkiye’nin ilk Çevrimiçi 
Medya Grubu Haber Dairesi’nde devam 
etmekteyim. Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı Sürekli Basın Kartı sahibiyim. 
Evli ve 3 çocuk babasıyım. 

 
Gazetecilik hayatına nasıl giriş 

yaptınız?
Polis/adliye haberleri küçük yaşlardan 

itibaren hep ilgi alanımdaydı. O dönem 
ulaşabildiğim gazetelerde ve televizyon 
haberlerinde bu tür haberlere dikkat 
kesilmem ailemin de dikkatini çekiyordu. 
Onların aracılığıyla, Konya’da yeni kurul-
muş bir televizyon kanalı olan Kontv’de, 
merhum Dr. Ahmet Özcan’ın oluruyla 
gazetecilik mesleğine ilk adımı 24 Ekim 
1994’te attım. Hem çok istediğim polis/
adliye haberlerini takip edebileceğim 

haber dairesinde, hem de bu alandaki 
başarılarıyla Konya’da isim yapmış iki 
usta isim; Nurettin Bay ve Mustafa Tatlı-
su ile gazetecilik mesleğine giriş yapmış 
oldum.   

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Bana sorarsanız tabii ki “Dünyanın en 
güzel mesleğini yapıyorum” derim. Çün-
kü işimi seviyorum. Bir gazeteci sadece 
kendisi için üretmez. Toplum için üretir. 
Gazeteci bilgi üretir, haber üretir. Ve onu 
herkese servis eder. Ne kadar çok kişiye 
ulaşırsa o kadar mutlu olur. Gazeteci 
paylaşımından mutluluk duyan kimsedir. 
Sektör son teknolojik gelişmeler ışığında 
makas değiştiriyor. Geleneksel medya 
ile artık vedalaşıyoruz. Yeni dünyanın 
medya adresi artık internet ve sosyal 
medyadır. 

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

24 Ekim 1994’te gazetecilik hayatı-
mın başladığı Kontv’de, ilk görevim asis-
tanlıktı. Yaklaşık 3 ay sonra muhabir/ka-
meraman oldum. İlk yıllarda muhabirlik 
noktasında değerli büyüklerim Nurettin 
Bay ve Mustafa Tatlısu, kameramanlık 
konusunda ise o dönem İhlas Haber 
Ajansı (İHA) Konya bürosunda görevli, şu 
an İHA Antalya Bölge Müdürü Cafer Eser 
ağabeyimin bilgi ve birikimlerin istifade 
ettim. 7/24 mesai gerektiren polis/adliye 
haberlerinin birinden diğerine koşturur-
ken, diğer gündem haberlerini de taki-
bim sonrasında Kontv Haber İstihbarat 
Şefliği görevine getirildim. Yaklaşık 2 yıl 

Gazeteci Ahmet Akbıyık, “Gazetecilik hayatın kendisidir. Bir gazetecinin ise hayatının tamamıdır. 
Gazeteci mesleği seçtiği andan itibaren hayatını mesleğine vakfeder” dedi

GAZETECILIK HAYATIN 
KENDISIDIR

bu görevi sürdürdükten sonra 1997 yılında 
vatani görevimi yerine getirmek için 
mesleğe 18 aylık bir mecburi ara verdim. 
Askerlik dönüşü 1999 yılında yine aynı ku-
rumda, aynı görevle sevdiğime, yeni gaze-
tecilik mesleğine yeniden kavuştum. 7 yıl 
devam eden Haber İstihbarat Şefliği göre-
vinin ardından 2006 yılında aynı kurumun 
Haber Müdürlüğü görevine getirildim. 13 
yıl bu görevi sürdürdüm. Süreçte birçok 
çalışma arkadaşımın ulusal ve uluslararası 
medya kuruluşlarına transferlerine katkıda 
bulunmak bana ayrı bir mutluluk verdi.  
Kontv Yönetim Kurulunda gerçekleşen 
değişim sonrası, 2019 yılı Mayıs ayında, 
bir Ramazan ayında, kurumdaki görevime 
son verildi. Aynı yılın 15 Temmuz’unda, 
yıllarca Kontv’de birlikte yol arkadaşlığı 
yaptığımız Mustafa Tatlısu, Nurettin Bay, 
Mustafa Kara ve Fatma Tunçer Öncü ile 
birlikte Türkiye’nin ilk Çevrimiçi Medya 
Grubu Haber Dairesi’ni kurduk. Amiral 
gemisi www.HaberDairesi.com olan ve 
sosyal medyanın bütün mecralarında aktif 
bu medya grubunun yönetim kurulu üyesi 
ve Haber Dairesi Başkanı olarak mesleğimi 
sürdürmeye devam ediyorum. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Gazeteciler mum gibidir. Çevresini 
aydınlatırlar ancak dibini aydınlatmazlar. 
Gazetecilerin böyle bir röportajın alanına 
sığmayacak büyüklükte sorunları bu-
lunmaktadır. Ancak okuyucuları sıkma-
mak için ana başlıklar halinde anlatacak 
olursak; geleneksel medyanın en büyük 
sorununun ‘ekonomi’, çevrimiçi medyanın 
en büyük sorununun ise ‘yasal bir çerçeve-
ye sahip olamama’ şeklinde ifade edebi-
liriz. Herkesin bildiği gibi medyanın tek 
gelir kaynağı reklamdır. İşletme giderleri 
yüksek olan geleneksel medya insanların 
medya alışkanlığının değişmesi yüzün-
den artık kendisini ayakta tutabilecek 
kadar reklam alamamaktadır. Bu yüzden 
sürekli küçülmekte, eleman çıkarmakta 
ve bilgi-haber üretiminde ucuza kaçmak-
tadır. Çevrimiçi Medya ise henüz kanuni 
bir çerçeveye oturtulamamanın sancılarını 
yaşamaktadır. Acil olarak çevrimiçi medya 
ile ilgili yasal düzenleme yapılmalıdır. Aksi 
halde internette ve sosyal medyada bu işi 
profesyonelce yapanlar ile amatörce veya 
hobi amaçlı yapanlar ayrıt edilmeyecektir. 
Bu da güçlü ve profesyonel çevrimiçi ku-
rumlarının oluşumunu geciktirecektir. 

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

Hızlı bir dönüşümün içerisindeyiz. İn-
ternet ile birlikte mesafeler kısaldı, zaman 
aralıkları daraldı, beklentiler arttı. Gazete 
dünün haberini, televizyon o günün habe-
rini verirken internet haber siteleri o anın 
haberini vermektedir. Gelinen nokta bu 
işi yapanlara büyük bir yük getirmektedir. 
Muhabir de yazar da aynı gün içerisinde 
gündemi kaybetme korkusu yaşamakta-
dır. Takipçilerin beklentileri yükseldiğin-

den dolayı, dayanılması zor bir çalışma 
motivasyonu gerektirmektedir. Bu işi 
profesyonelce yapanların hem bilgiyi hızlı 
geçmek, hem de doğru geçmek gibi bir 
yükümlükleri vardır. Günümüzde maalesef 
hız uğruna haberin doğruluğunu göz ardı 
eden haberciler bulunmaktadır. İşimiz zor. 
Ancak yapacak bir şey de yok. Teknolojiye 
ve günün şartlarına ayak uydurmak zorun-
dayız. Sosyal Medya, haberciliği ciddiyet-
le yapan profesyonellerin işini daha da 
zorlaştırmaktadır. Cebindeki akıllı telefon-
larla herkesin kendisini basın mensubu 
hissettiği bir dünyada yaşıyoruz. Ancak, 
kamuoyunun derin feraseti bu işi hakkıyla 
yapanlar ile yapmayanları ayrıt edecek 
olgunluğa sahiptir. Biz tüm gayretimiz 
ile işimize odaklanarak zorluklara göğüs 
germekteyiz. 

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? 

En zor soru bu! Eskiler, gazeteciyi bu-
lunduğu ortamda soyutlarlardı. Yani adeta 
“gazeteci insan değildir, seyreder, gördü-
ğünü yazar” derlerdi. Ancak bu tanımlama 
inançlı gazetecileri tarif etmekten uzaktır. 
Gazeteci insandır ve gördüğünü halkın 
faydasına olacak şekilde kaleme alır. Nasıl 
ki kul olarak kendimize, ülkemize ve 
insanlığa karşı sorumluluklarımız var, aynı 
şekilde gazeteci sıfatımızla da sorumluluk-
larımız var. Bu sorumlulukların gereğini 
gazeteci kimliğimiz ile yapmak zorunda-
yız. Gazetecinin sihirli gücü kalemidir. 
Kalemini ‘hak ve hakikat’ için oynatır. 
Aksi halde hem kendisi kaybeder, hem 
de topluma kaybettirir. Tabi ki ülkemizde 
ve Konya’mızda bunu benim dediğim gibi 
yapanlar da var, aksini yapanlar da var. Bu 
da sanırım kulun kendi imtihanıdır. Öyle 
görmek gerekir. Günümüzde üç çeşit gaze-
teci var. Milli olmaya çalışan-çabalayan 
gazeteciler, milli olduğunu sanan gazeteci-
ler ve milliliği çağdışı gören gazeteciler. 

Sektöre yeni girecek olan genç 
beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Öncelikle kendilerini iyi yetiştirmeleri 
gerekiyor. Okumayan kimseden gazeteci 
olmaz. Bol bol okusunlar. Sonra kendilerini 
bir test etsinler. “Ben bu mesleği seviyor 
muyum?” yoksa cazibesine kapıldığım için 
mi arzu ediyorum. Cazibe bir yere kadar. 
Gerçekten sevmiyorsa olmaz. Sonra da 
teknolojiyi iyi kullanması gerekiyor. Bir 
gazeteci yazmayı bilmeli, fotoğraf çek-
meyi - görüntü çekmeyi bilmeli, kurguyu 
bilmeli, bilgisayarı bilmeli… Dünyayı 
anlamaya çalışmalı. Tabii ki iddialı olma-
yandan da iyi bir gazeteci çıkmaz. İddiası 
olmalı, ideali olmalı. Bir şeyi hedeflemeli, 
hedefi olmalı. Kendisine “Ben bu işe niye 
talibim?” diye sormalı. Bunun cevabı, 
“Kendime, çevreme, ülkeme, insanlığa bir 
faydam olsun” ise ve yukarıdaki özellikleri 
üzerinde taşıyorsa mesele yok… 
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30 yılı aşkın bir süredir farklı kurumlarda 
gazetecilik mesleğini icra eden Yadigar Güneş, 
mesleki tecrübelerini ve hayatında önemli bir yeri 
olan gazeteciliğe ilişkin anılarını anlattı.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Yadigâr Güneş. İstanbul doğumluyum. Alaylı 

olarak mesleğe girmiş ve daha sonra mektepli 
olmuş, “sürekli basın kartı” sahibi bir gazeteci-
yim. Liseyi bitirir bitirmez, üniversite sınavlarını 
beklemeden, bir kurs aracılığıyla kapısı açılan 
basın mesleğinde, ilk başlarda bir diploma gerek-
mediğini gördüğüm için üniversiteyi okumayı da 
düşünmemiştim. Ancak, daha sonra gelişen şart-
lar nedeniyle üniversiteyi okumaya karar verip, 
mektepli bir gazeteci oldum. Meslekte 30. yılımı 
geride bıraktım. Zaman zaman zorlu dönemler 
geçirsem de mesleğimi her zaman severek, aşkla 
yaptım.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
O dönemde Konya’da yerel yayın yapan 3 

gazeteden birisi olan Konya Postası Gazetesi, 
şu an adı İŞKUR olan İş ve İşçi Bulma Kurumu 
ile Gazetecilik Kursu açmıştı. Kursun açıldığını 
duyan ablamın arkadaşı, benim üniversitede oku-
mak istediğim bölümlerden birinin de gazetecilik 
olduğunu bildiği için bana da haber verdi. Birlikte 
kursa katılabilmek için İş ve İşçi Bulma Kuru-
mu’na kaydımızı yaptırdık. Daha sonra Konya 
Postası Gazetesi’nin merhum Yazı İşleri Müdürü 
Orhan Samur’un ders verdiği kursa başladık. 
Aynı zamanda gazetede de staj yapıyorduk, daha 
doğrusu çalışıyorduk. Böylece gün içinde gaze-
tede çalışarak, akşamları da kursa devam ederek 
mesleğe başlamış oldum.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Son derece saygın, dürüst yapıldığında halkın 
yararına yapıldığında dava yönü de olan bir mes-
lek olduğunu düşünüyorum. 

Ancak son dönemde dijital yayıncılığın öne 
çıkması ve artık herkesin elindeki telefonla çektiği 

fotoğrafın altına sosyal medya hesabından yazdığı 
2 satır yazıyla yapılır hale geldiği için çok da iyi bir 
yere gittiğine inanmıyorum. Çünkü artık son dö-
nemde ajansların bile bakanların, valilerin, beledi-
ye başkanlarının vs. sosyal medya hesaplarındaki 
paylaşımı haber diye aynen alıp servis etmeleri, 
aslında haberciliğin bittiğini gösteriyor.

Oysa mesleğe başladığımda büyüklerimizden 
bir haberin peşinden belki günlerce koşturmayı, 
bir tek kare fotoğraf için saatlerde beklemeyi, 
haberi doğrulatıp yayınlamayı öğrendik ve ertesi 
gün gazetede çıkan haberin keyfini, hazzını, gelen 
teşekkür telefonlarıyla yaşadık.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Yaşam felsefesi, bitmeyen bir heyecan, nefes 

almak gibi, yani her şey. Bilmiyorum daha başka 
nasıl ifade edilir?

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Bence gazeteciliğin en büyük sorunu basın 
özgürlüğünü yitirmesi. Ekonomik gücünü de bu 
nedenle kaybetti. Yasama, yürütme ve yargı ile 
birlikte 4. bağımsız kuvvet olarak anılan basın, 
bugün ne yazık ki tarafsız olamıyor. 15 yıl kadar 
önce ekonomik ya da siyasi erkten güç almaya 
başlayan basın, bugün artık tamamen teslim 
olmuş durumda, dolayısıyla istediği desteği de 
bulamıyor. Bu nedenle basın şu anda maale-
sef aldığı destek kadar var. Hem yerelde, hem 
ulusalda kendini çok küçük meblağlara razı 
olarak güce teslim eden yayın organlarının yakın 
zamana kadar birer birer kapandığına şahit 
olduk. Oysa tarafsızlık ilkesinden vazgeçmeden, 
gücünü halktan alarak doğruyu yazabilselerdi 
hiçbir gazetenin bugünkü duruma düşeceğini 
sanmıyorum. Nitekim, hala güçten beslenenler 
son çırpınışlarını veriyor. Dik duranlar ise belki 
kısıtlamalarla, yıldırma politikalarıyla zorlansalar 
da “Allah doğrunun yanındadır” ya bence onlara 
ilahi güç yardım ediyor. 

Basının bir de etik sorunu var. Kalemini 

satanların yanı sıra mesleğimin prestiji olarak 
gördüğüm basın kartının sektörde çalışan herkese 
gelişigüzel dağıtılmasından da son derece ra-
hatsızım. Bir dönem gazetede çalışan aşçısından 
dizgicisine, kırımcısından çaycısına, dağıtıcısına 
kadar herkes 212 sayılı Kanuna göre sigorta 
yapıldı ve bu insanlar başvuru yaptıklarında ne 
iş yaptıklarına bakılmaksızın Marshall yardımı 
dağıtılır gibi bedavadan basın kartı dağıtıldı. Biz 
sokakta her türlü olumsuz şartta haber peşinde 
koşarken görevi masa başında getirdiğimiz haberi 
sayfaya yerleştirmek olanlar şimdi bizden daha 
çok gazeteci.

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

Her şeyden önce gazeteciliği severek yapmak 
lazım. Yoksa herkesin dayanabileceği bir iş değil. 
İyi bir gazeteci gündemi iyi takip etmeli, objektif, 
araştırmacı, şüpheci, muhalif olmalı. Soru sorma-
sını, sorgulamasını bilmeli, haberde devamlılığı 
takip etmeli. Çok okumalı, adil ve tarafsız olmalı. 
Sahibinin değil, vicdanının sesine kulak vermeli, 
dik durabilmeli. 

Eğer yaptığınız haber veya makalede 
yukarıda saydığım özelliklerle hareket ederek, 
korkmadan, halk için doğruları yazabiliyorsanız, 
bu sizi gerçekten iyi bir gazeteci yapıyor. Ama bi-
rilerinin siparişi üzerine yazı yazıyorsanız, birileri 
ihale alabilsin diye ya da birilerini aklamak için 
size verilen sus payına kanıp halkı yanıltıyorsanız, 
yapılan usulsüzlüklere, yolsuzluklara sessiz kalı-
yor veya görmezden geliyorsanız, bir süre sonra 
sus payına gerek kalmadan size yazı yazdırmak 
istediklerinde sistemi sizi dışarıya atıyor ya da 
tamamen siliyor. 

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

Dijital medya ne yazık ki her şeyi çok çabuk 
tüketiyor. Sosyal medyada iki cümle ile geçiştiri-

ALAYLI BAŞLAYIP MEKTEPLI BÜYÜDÜ
Konya basınının emektar kadın gazetecilerinden Yadigar Güneş, mesleğe alaylı olarak 

başlayıp, arazinin tozunu yutanlardan… Gazetecilik yapmaya başladıktan sonra işin mektebini 
de okuyan Güneş, meslekte 30 yılını geride bıraktı
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len haberler de yazılı basındaki haberleri bir çırpıda eskitiyor. Bu iş bu 
kadar değersizleştirilmemeli. Eğer habercilik sosyal medya aracılığıyla 
yapılacaksa daha ciddi yapılmalı. İnternet ve sosyal medya iyi kullanılsa 
ve iki satıra sığıştırılan haberler daha kapsamlı değerlendirilebilse; 
kolay erişim ve daha fazla kullanıcıya ulaşabildiği için geleneksel med-
yadan daha fazla etkili olacaktır. 

Ben şahsen sosyal medyada insanların ikinci yüzünü görmekten 
son derece rahatsızım. Gerçek hayatta birbirinin arkasından küfreden, 
mesleğini, yaptığı işi, siyasi söylemlerini ya da yaşam tarzını arkasından 
eleştiren insanlar, sosyal medyada her nasıl oluyorsa çok iyi arkadaş, 
dost görüntüsü veriyor. Buna hayretle bakıyorum ve bu yüzden de 
sosyal medyayı fazla kullanmıyorum. Ama artık gazeteciler de dahil 
herkes her şeyi ve haberlerini sosyal medyadan paylaştığı için bazı 
haberleri sosyal mecralara girmediğimden dolayı kaçırdığım da oluyor. 

Gazetecilik mesleğini özlüyor musunuz?
Mesleğe hala devam ediyorum. Ama bugün, sektörün eski 

halini evet, özlüyorum. Bir işi 30 yıldır yapıyorsanız seviyorsunuzdur. 
Seviyorsanız da her şeye rağmen, meydanı fırsatçılara bırakmamak 
için sürdürüyorsunuzdur. Eskiden çalışma şartları ve imkanlar bu 
kadar geniş değildi. Filmli fotoğraf makinelerini kısıtlı filmle kullanır, 
az sayıda çekmek zorunda olduğumuz fotoğrafların en iyisini çekmeye 
çalışırdık. Diğer meslektaşlarımızla dostça habere gider, birbirimize 
yardım eder, gittiğimiz aynı haberde de birbirimizi atlatmaya çalışırdık. 
Ama birbirimize kırılıp, küsmezdik, arkamızdan iş çevirmezdik. Çünkü 
iş başkaydı, dostluk başkaydı. Bütün olumsuzluklara rağmen keyfi 
zirvedeki o günleri hepimiz özlüyoruz.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar varsa 
birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

Şu an aklıma ilk gelen anım; 1994-1995 yıllarıydı sanırım. Döne-
min Valisi Atilla Vural, her hafta 3-4 ilçeye ve köylerine gider, bölgenin 
yatırımı, projesi hakkında yetkililerden bilgi alır, halkı dinlerdi. Biz de 
Vali beyle bu ziyaretlere katılır, hem kırsalın nabzını tutar hem de 
haberimizi yapardık. 

O yıllarda bir gün Selçuk Üniversitesi kampüsü arkasında konum-
lanan adını hatırlayamadığım bir köyde sel felaketi olmuştu. Her fır-
satta halkın içine karışan Vali bey hemen ekibiyle birlikte sel bölgesine 
yola çıktı. Biz de Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü rahmetli İbra-
him Yıldırım’ın organize ettiği araçlarla Vali bey ile birlikte yola çıktık. 
Sel bölgesine ulaştığımızda gördüğümüz adeta çamurdan bir denizdi. 
Ekili araziler su altında kalmış, evleri su basmıştı, halk mağdurdu. Vali 
bey su altında kalan tarlalara da gitmek istedi. Ancak araçlarımızla 
birlikte selin ortasında mahsur kaldık. Uzun süre bekledikten sonra 
gelen vinç ile bulunduğumuz yerden kurtarılma anımız unutamadığım 
meslekteki zorlu anlardan birisi. Öte yandan vincin tepesinden selden 
zarar gören alanları görüntüleme fırsatı bulmak bizim için krizi fırsata 
çevirmek oldu. Vincin tepesinde korkarak ve gülerek yaşadığımız daki-
kaları unutmak mümkün değil.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Yukarıda anlattıklarım aslında bu sorunun cevabı için de geçerli. 
Genç arkadaşlarımız eğer iyi bir gazeteci olmak istiyorlarsa öncelikle bu 
işi sevmeliler. Mesai mefhumu, hafta sonu tatili, bayram tatili olmayan 
bu mesleğe, bu şartlara dayanabileceklerse girsinler. Eğer “Evet seviyo-
rum, mesai önemli değil, çok büyük paralar kazanmak da önemli değil, 
ben gazeteci olmak istiyorum” diye azimlilerse; kimsenin güdümüne 
girmeden, özgür, adil, araştırmacı, objektif, gündemi iyi takip eden, çok 
okuyan, sorgulayan, soruşturan, haberi kaynağından mutlaka doğrula-
tarak, dilbilgisini de iyi kullanarak, haber ya da yazısını yazmalı. 

SON SÖZ:
Gazetecilik mesleğine değer verip, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 

Günü’ne özel çıkardıkları “10LAR” dergisinde bana da yer veren 
YENİGÜN Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mustafa Arslan’a, Yazı İşleri Müdürü 
sevgili kardeşim Rasim Atalay’a ve dergiye emeği geçen bütün gazete 
çalışanlarına teşekkür ederim.

YADİGAr GÜNEŞ



30 yılı aşkın bir süredir farklı kurumlarda 
gazetecilik mesleğini icra eden Yadigar Güneş, 
mesleki tecrübelerini ve hayatında önemli bir yeri 
olan gazeteciliğe ilişkin anılarını anlattı.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Yadigâr Güneş. İstanbul doğumluyum. Alaylı 

olarak mesleğe girmiş ve daha sonra mektepli 
olmuş, “sürekli basın kartı” sahibi bir gazeteci-
yim. Liseyi bitirir bitirmez, üniversite sınavlarını 
beklemeden, bir kurs aracılığıyla kapısı açılan 
basın mesleğinde, ilk başlarda bir diploma gerek-
mediğini gördüğüm için üniversiteyi okumayı da 
düşünmemiştim. Ancak, daha sonra gelişen şart-
lar nedeniyle üniversiteyi okumaya karar verip, 
mektepli bir gazeteci oldum. Meslekte 30. yılımı 
geride bıraktım. Zaman zaman zorlu dönemler 
geçirsem de mesleğimi her zaman severek, aşkla 
yaptım.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
O dönemde Konya’da yerel yayın yapan 3 

gazeteden birisi olan Konya Postası Gazetesi, 
şu an adı İŞKUR olan İş ve İşçi Bulma Kurumu 
ile Gazetecilik Kursu açmıştı. Kursun açıldığını 
duyan ablamın arkadaşı, benim üniversitede oku-
mak istediğim bölümlerden birinin de gazetecilik 
olduğunu bildiği için bana da haber verdi. Birlikte 
kursa katılabilmek için İş ve İşçi Bulma Kuru-
mu’na kaydımızı yaptırdık. Daha sonra Konya 
Postası Gazetesi’nin merhum Yazı İşleri Müdürü 
Orhan Samur’un ders verdiği kursa başladık. 
Aynı zamanda gazetede de staj yapıyorduk, daha 
doğrusu çalışıyorduk. Böylece gün içinde gaze-
tede çalışarak, akşamları da kursa devam ederek 
mesleğe başlamış oldum.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Son derece saygın, dürüst yapıldığında halkın 
yararına yapıldığında dava yönü de olan bir mes-
lek olduğunu düşünüyorum. 

Ancak son dönemde dijital yayıncılığın öne 
çıkması ve artık herkesin elindeki telefonla çektiği 

fotoğrafın altına sosyal medya hesabından yazdığı 
2 satır yazıyla yapılır hale geldiği için çok da iyi bir 
yere gittiğine inanmıyorum. Çünkü artık son dö-
nemde ajansların bile bakanların, valilerin, beledi-
ye başkanlarının vs. sosyal medya hesaplarındaki 
paylaşımı haber diye aynen alıp servis etmeleri, 
aslında haberciliğin bittiğini gösteriyor.

Oysa mesleğe başladığımda büyüklerimizden 
bir haberin peşinden belki günlerce koşturmayı, 
bir tek kare fotoğraf için saatlerde beklemeyi, 
haberi doğrulatıp yayınlamayı öğrendik ve ertesi 
gün gazetede çıkan haberin keyfini, hazzını, gelen 
teşekkür telefonlarıyla yaşadık.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Yaşam felsefesi, bitmeyen bir heyecan, nefes 

almak gibi, yani her şey. Bilmiyorum daha başka 
nasıl ifade edilir?

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Bence gazeteciliğin en büyük sorunu basın 
özgürlüğünü yitirmesi. Ekonomik gücünü de bu 
nedenle kaybetti. Yasama, yürütme ve yargı ile 
birlikte 4. bağımsız kuvvet olarak anılan basın, 
bugün ne yazık ki tarafsız olamıyor. 15 yıl kadar 
önce ekonomik ya da siyasi erkten güç almaya 
başlayan basın, bugün artık tamamen teslim 
olmuş durumda, dolayısıyla istediği desteği de 
bulamıyor. Bu nedenle basın şu anda maale-
sef aldığı destek kadar var. Hem yerelde, hem 
ulusalda kendini çok küçük meblağlara razı 
olarak güce teslim eden yayın organlarının yakın 
zamana kadar birer birer kapandığına şahit 
olduk. Oysa tarafsızlık ilkesinden vazgeçmeden, 
gücünü halktan alarak doğruyu yazabilselerdi 
hiçbir gazetenin bugünkü duruma düşeceğini 
sanmıyorum. Nitekim, hala güçten beslenenler 
son çırpınışlarını veriyor. Dik duranlar ise belki 
kısıtlamalarla, yıldırma politikalarıyla zorlansalar 
da “Allah doğrunun yanındadır” ya bence onlara 
ilahi güç yardım ediyor. 

Basının bir de etik sorunu var. Kalemini 

satanların yanı sıra mesleğimin prestiji olarak 
gördüğüm basın kartının sektörde çalışan herkese 
gelişigüzel dağıtılmasından da son derece ra-
hatsızım. Bir dönem gazetede çalışan aşçısından 
dizgicisine, kırımcısından çaycısına, dağıtıcısına 
kadar herkes 212 sayılı Kanuna göre sigorta 
yapıldı ve bu insanlar başvuru yaptıklarında ne 
iş yaptıklarına bakılmaksızın Marshall yardımı 
dağıtılır gibi bedavadan basın kartı dağıtıldı. Biz 
sokakta her türlü olumsuz şartta haber peşinde 
koşarken görevi masa başında getirdiğimiz haberi 
sayfaya yerleştirmek olanlar şimdi bizden daha 
çok gazeteci.

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

Her şeyden önce gazeteciliği severek yapmak 
lazım. Yoksa herkesin dayanabileceği bir iş değil. 
İyi bir gazeteci gündemi iyi takip etmeli, objektif, 
araştırmacı, şüpheci, muhalif olmalı. Soru sorma-
sını, sorgulamasını bilmeli, haberde devamlılığı 
takip etmeli. Çok okumalı, adil ve tarafsız olmalı. 
Sahibinin değil, vicdanının sesine kulak vermeli, 
dik durabilmeli. 

Eğer yaptığınız haber veya makalede 
yukarıda saydığım özelliklerle hareket ederek, 
korkmadan, halk için doğruları yazabiliyorsanız, 
bu sizi gerçekten iyi bir gazeteci yapıyor. Ama bi-
rilerinin siparişi üzerine yazı yazıyorsanız, birileri 
ihale alabilsin diye ya da birilerini aklamak için 
size verilen sus payına kanıp halkı yanıltıyorsanız, 
yapılan usulsüzlüklere, yolsuzluklara sessiz kalı-
yor veya görmezden geliyorsanız, bir süre sonra 
sus payına gerek kalmadan size yazı yazdırmak 
istediklerinde sistemi sizi dışarıya atıyor ya da 
tamamen siliyor. 

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

Dijital medya ne yazık ki her şeyi çok çabuk 
tüketiyor. Sosyal medyada iki cümle ile geçiştiri-

ALAYLI BAŞLAYIP MEKTEPLI BÜYÜDÜ
Konya basınının emektar kadın gazetecilerinden Yadigar Güneş, mesleğe alaylı olarak 

başlayıp, arazinin tozunu yutanlardan… Gazetecilik yapmaya başladıktan sonra işin mektebini 
de okuyan Güneş, meslekte 30 yılını geride bıraktı
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len haberler de yazılı basındaki haberleri bir çırpıda eskitiyor. Bu iş bu 
kadar değersizleştirilmemeli. Eğer habercilik sosyal medya aracılığıyla 
yapılacaksa daha ciddi yapılmalı. İnternet ve sosyal medya iyi kullanılsa 
ve iki satıra sığıştırılan haberler daha kapsamlı değerlendirilebilse; 
kolay erişim ve daha fazla kullanıcıya ulaşabildiği için geleneksel med-
yadan daha fazla etkili olacaktır. 

Ben şahsen sosyal medyada insanların ikinci yüzünü görmekten 
son derece rahatsızım. Gerçek hayatta birbirinin arkasından küfreden, 
mesleğini, yaptığı işi, siyasi söylemlerini ya da yaşam tarzını arkasından 
eleştiren insanlar, sosyal medyada her nasıl oluyorsa çok iyi arkadaş, 
dost görüntüsü veriyor. Buna hayretle bakıyorum ve bu yüzden de 
sosyal medyayı fazla kullanmıyorum. Ama artık gazeteciler de dahil 
herkes her şeyi ve haberlerini sosyal medyadan paylaştığı için bazı 
haberleri sosyal mecralara girmediğimden dolayı kaçırdığım da oluyor. 

Gazetecilik mesleğini özlüyor musunuz?
Mesleğe hala devam ediyorum. Ama bugün, sektörün eski 

halini evet, özlüyorum. Bir işi 30 yıldır yapıyorsanız seviyorsunuzdur. 
Seviyorsanız da her şeye rağmen, meydanı fırsatçılara bırakmamak 
için sürdürüyorsunuzdur. Eskiden çalışma şartları ve imkanlar bu 
kadar geniş değildi. Filmli fotoğraf makinelerini kısıtlı filmle kullanır, 
az sayıda çekmek zorunda olduğumuz fotoğrafların en iyisini çekmeye 
çalışırdık. Diğer meslektaşlarımızla dostça habere gider, birbirimize 
yardım eder, gittiğimiz aynı haberde de birbirimizi atlatmaya çalışırdık. 
Ama birbirimize kırılıp, küsmezdik, arkamızdan iş çevirmezdik. Çünkü 
iş başkaydı, dostluk başkaydı. Bütün olumsuzluklara rağmen keyfi 
zirvedeki o günleri hepimiz özlüyoruz.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar varsa 
birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

Şu an aklıma ilk gelen anım; 1994-1995 yıllarıydı sanırım. Döne-
min Valisi Atilla Vural, her hafta 3-4 ilçeye ve köylerine gider, bölgenin 
yatırımı, projesi hakkında yetkililerden bilgi alır, halkı dinlerdi. Biz de 
Vali beyle bu ziyaretlere katılır, hem kırsalın nabzını tutar hem de 
haberimizi yapardık. 

O yıllarda bir gün Selçuk Üniversitesi kampüsü arkasında konum-
lanan adını hatırlayamadığım bir köyde sel felaketi olmuştu. Her fır-
satta halkın içine karışan Vali bey hemen ekibiyle birlikte sel bölgesine 
yola çıktı. Biz de Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü rahmetli İbra-
him Yıldırım’ın organize ettiği araçlarla Vali bey ile birlikte yola çıktık. 
Sel bölgesine ulaştığımızda gördüğümüz adeta çamurdan bir denizdi. 
Ekili araziler su altında kalmış, evleri su basmıştı, halk mağdurdu. Vali 
bey su altında kalan tarlalara da gitmek istedi. Ancak araçlarımızla 
birlikte selin ortasında mahsur kaldık. Uzun süre bekledikten sonra 
gelen vinç ile bulunduğumuz yerden kurtarılma anımız unutamadığım 
meslekteki zorlu anlardan birisi. Öte yandan vincin tepesinden selden 
zarar gören alanları görüntüleme fırsatı bulmak bizim için krizi fırsata 
çevirmek oldu. Vincin tepesinde korkarak ve gülerek yaşadığımız daki-
kaları unutmak mümkün değil.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Yukarıda anlattıklarım aslında bu sorunun cevabı için de geçerli. 
Genç arkadaşlarımız eğer iyi bir gazeteci olmak istiyorlarsa öncelikle bu 
işi sevmeliler. Mesai mefhumu, hafta sonu tatili, bayram tatili olmayan 
bu mesleğe, bu şartlara dayanabileceklerse girsinler. Eğer “Evet seviyo-
rum, mesai önemli değil, çok büyük paralar kazanmak da önemli değil, 
ben gazeteci olmak istiyorum” diye azimlilerse; kimsenin güdümüne 
girmeden, özgür, adil, araştırmacı, objektif, gündemi iyi takip eden, çok 
okuyan, sorgulayan, soruşturan, haberi kaynağından mutlaka doğrula-
tarak, dilbilgisini de iyi kullanarak, haber ya da yazısını yazmalı. 

SON SÖZ:
Gazetecilik mesleğine değer verip, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 

Günü’ne özel çıkardıkları “10LAR” dergisinde bana da yer veren 
YENİGÜN Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mustafa Arslan’a, Yazı İşleri Müdürü 
sevgili kardeşim Rasim Atalay’a ve dergiye emeği geçen bütün gazete 
çalışanlarına teşekkür ederim.



33 yıldır gazetecilik mesleğini icra eden, 
İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara Bürosunda 
hizmetlerini sürdüren Bayram Kılınçer gazete-
cilik mesleğine giriş hikayesini anlattı. Gazete-
ciliğin kendisi için önemli bir meslek olduğuna 
dikkat çeken Kılınçer, “Gazetecilik, başlı başını 
bir heyecan demek, istek, gayret ve mücadele 
demek. Bunları yapabilmek içinde sevgi ve sa-
bır gerektiren bir meslek. Gazetecilik, mesaisi 
olmayan 24 saat faal ve hareketlilik isteyen bir 
meslek” diye konuştu.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Yaklaşık 33 yıllık basın mensubuyum. 

Sürekli basın kartı sahibiyim. Konya Postası, 
Güneş Gazetesi, Türkiye Gazetesi’nde çalıştım. 
Daha sonra 1992 yılında İHA   Konya muha-
bir-kameramanlığı görevinde bulundum. 1996 
yılından itibaren İHA’nın Ankara Haber Mer-
kezinde görev yaptım ve halen çalışmaktayım. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Liseden mezun olduktan sonra Üniversite 
sınavlarına hazırlanıyordum. Bu arada okul 
yıllarından tanıdığım arkadaşım Gazeteci-Ya-
zar Ali Ulurasba ile karşılaştım. ‘Konya Postası 
Gazetesi’nde çalıştığını söyledi. Daha sonra 
ziyaretine gittiğimde muhabir olarak ‘çalışır 
mısın’ dediğinde ‘evet’ dedim. Böylece 1987 
yılının Eylül ayından itibaren Konya Postası 
Gazetesi’nde Spor Muhabiri olarak gazeteciliğe 
adım atmış oldum. 

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

 Gazeteciliği daha çok haber ajansı yönüyle 
yaptım. Gazetecilik hayatım boyunca muha-
bir, kameraman, foto muhabiri ve montaj gibi 
alanlarda görev yaptım. Gazeteciliğe yerelde 
Konya Postası Gazetesinde, Ulusal olarak 
Güneş ve Türkiye Gazetesi’nin Konya muha-
birliği, İhlas Haber Ajansının Konya muhabir 

ve kameramanlığını yaptım. Askerlik göre-
vimden sonra ise İhlas Haber Ajansı Ankara 
Temsilciliğinde, Foto muhabiri, Kameraman, 
Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Parlamento 
muhabirliği ve Ankara Haber Merkezi’nde 
Haber Müdürü  görevinde bulundum.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazetecilik, başlı başını bir heyecan de-

mek, istek, gayret ve mücadele demek. Bunları 
yapabilmek  içinde sevgi ve sabır gerektiren 
bir meslek. Gazetecilik, mesaisi olmayan 24 
saat faal ve hareketlilik isteyen bir meslek. 
Bir kere bu mesleğe adım atmanız yeterli. 
Bırakmak ise oldukça zor.  Bunların yanında 
kamuoyunu doğru, dürüst, ilkeli olarak aydın-
latabilmek önemli.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Tabi, her meslek dallarında olduğu gibi, 
gazetecilik alanında da bazı sorunları bulun-
maktadır. Bunlar, şiddet, hakaret ve basın 
mensuplarına saldırı gibi olaylara maruz 
kalmak. Ayrıca bu meslekte ‘işsiz’ kalma gibi 
bir durum her zaman mevcut. 

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

Burada önemli olan gazetecilik için ‘he-
yecan, sevgi ve sabır’, yazar olmak için ‘bilgi, 
kültür ve uygun bir dille anlatım’ gerekir. Ga-
zetecilik için haber kovalama heyecanı, hevesi 
ve sabrı olması halinde geriye bir şey kalmıyor. 
Yazar içinde alanında donanımlı, konularına 
hakim, kültürlü ve her kesimdeki insanların 
anlayabileceği tarzda yazılarını ifade etmesi 
önemli. Uygun bir anlatım ile önemli gördüğü 
konularda halkı bilgilendirmeli.

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 

kendinizce farklı bir bakış açısı getirmek 
nasıl bir duygu? 

Buna özel haber diyelim. Sadece sizde olan 
bir bilgiyi kamuoyuyla paylaşmak başlı başına 
bir sorumluluk. Çünkü, bilginin güvenirliliği, 
yayımdan sonra etkileri ve kamuoyu tarafın-
dan nasıl karşılanacağı önemli. Bunun için 
haberi en ince ayrıntısına göre hazırlamak, 
hassas davranmak ve kamuoyundan gelebi-
lecek olumlu veya olumsuz tepkileri iyi analiz 
etmek gerekir. Bu arada bu tür haberlerde 
millilik ön planda olmalı.

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

Yazmak ve kamuoyunu bilgilendirmek 
konusunda bilgilerin doğru ve güvenirliliği ol-
ması gerekir. Buradaki katkı şehir veya ülkenin 
milli birlik ve beraberliğini sağlamak. Bunun 
yanında şehir ve ülkelerin kalkınmasında 
önemli rol oynamaktadır. Yapılan haberlerin 
şehrin veya ülkelerin tanıtılmasında, ekonomik 
alanda gelişmesine, refah seviyesinin yük-
selmesinde ve kültürel alanda gelişmesi gibi 
katkıları olur.

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

Tabi, yeni bir alan ve her geçen gün 
teknoloji ile birlikte gelişen bir sektör.  Bu 
alan haberlerin sadece gazete ve televizyonda 
yayımlanması değil, diğer iletişim araçlarıyla 
belli bir kesme veya gruplara kişilerin kendi 
düşüncelerini aktarmasıdır. Zaten yazılı bası-
nın haberleri kendilerine ait internet siteleri 
ve sosyal medya da yer bulmaktadır. Sosyal 
medya gazeteciliğin dışında, çeşitli kesimleri 
bilgilendirme olarak görülebilir. Kişiler düşün-
ce ve fikirlerini sosyal medya alanında ifade 
edebilirler. Bu arada, internet gazeteciliği bü-

‘GAZETECILIK FEDAKARLIK ISTER’
33 yıldır sektörde önemli çalışmalara imza atan Gazeteci Bayram Kılınçer, 
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yük gelişmeler göstermiştir. Çok seviyeli ve kaliteli haber siteleri 
yayın hayatlarını başarıyla sürdürmektedir.

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?

İşte, gazeteciliğin en hassas yönü bu.  Tabiî ki, toplumu doğru 
yönlendirme çok önemli görev. Bu hassas konuda önemli olan ga-
zeteci veya yazarın kendi düşüncelerini değil, bir takım menfaatler 
için yazı yazmaları veya haber yapmaları. Böyle bir şeye yönelmek 
en büyük tehlike. Gazeteci veya yazar, olumlu veya olumsuz doğru 
bildiği konuları yazmalı ve topluma sunmalıdır. Toplum ise, bu 
yazılan haberler göre, kendi değerlendirmesini yapmalıdır. Türkiye 
ve illerdeki medya sektörlerinin millilik konusundaki duyarlılıkları 
ortadadır. Bazı kesimler kendi yayın politikaları doğrultusunda 
hareket etmektedirler. Topluma faydalı olan bir hizmetin azda olsa 
olumsuz yönlerini sürekli ön plana çıkararak algı haberleri yapmak 
doğru değildir. Bu her şeyin iyi olduğu anlamına gelmez. Haber-
lerde hizmetin eksik yönlerini ortaya çıkarmak ve toplumu bu 
konuda aydınlatmak önemli bir unsurdur. Eksikliklerinin hizmetin 
gereksiz veya olumsuz olduğu gibi göstermek yanlıştır.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Şimdi, genç beyinler tavsiyem, ‘usta’ olan gazetecilerin 
yanında yetişmeleri. Mesleğin ince ayrıntılarını, püf noktalarını 
ve neyin ne zaman yapılacağını iyi öğrenmeleri gerekiyor. Sürekli 
yeni gelişmeleri takip etmeli, bilgi, beceri, haber toplama, okuma 
ve yazma konularında sürekli kendilerini geliştirmelidirler. Ayrıca 
her türlü tenkitlere ve eleştirilere önem vermeli, her hatadan ders 
çıkarmalı. En önemlisi ise, ‘her şeyi en iyi ben bilirim’ veya ‘ben 
çok iyi gazeteciyim’ demek, kişinin kendisine yaptığı en büyük 
kötülüktür. Çünkü gazetecilik ömür boyu kendini yetiştirmen 
gereken bir meslektir. Her alanda ve konularda bilgi sahibi olmak 
gerekir.

BAYrAM KILINÇEr



33 yıldır gazetecilik mesleğini icra eden, 
İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara Bürosunda 
hizmetlerini sürdüren Bayram Kılınçer gazete-
cilik mesleğine giriş hikayesini anlattı. Gazete-
ciliğin kendisi için önemli bir meslek olduğuna 
dikkat çeken Kılınçer, “Gazetecilik, başlı başını 
bir heyecan demek, istek, gayret ve mücadele 
demek. Bunları yapabilmek içinde sevgi ve sa-
bır gerektiren bir meslek. Gazetecilik, mesaisi 
olmayan 24 saat faal ve hareketlilik isteyen bir 
meslek” diye konuştu.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Yaklaşık 33 yıllık basın mensubuyum. 

Sürekli basın kartı sahibiyim. Konya Postası, 
Güneş Gazetesi, Türkiye Gazetesi’nde çalıştım. 
Daha sonra 1992 yılında İHA   Konya muha-
bir-kameramanlığı görevinde bulundum. 1996 
yılından itibaren İHA’nın Ankara Haber Mer-
kezinde görev yaptım ve halen çalışmaktayım. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Liseden mezun olduktan sonra Üniversite 
sınavlarına hazırlanıyordum. Bu arada okul 
yıllarından tanıdığım arkadaşım Gazeteci-Ya-
zar Ali Ulurasba ile karşılaştım. ‘Konya Postası 
Gazetesi’nde çalıştığını söyledi. Daha sonra 
ziyaretine gittiğimde muhabir olarak ‘çalışır 
mısın’ dediğinde ‘evet’ dedim. Böylece 1987 
yılının Eylül ayından itibaren Konya Postası 
Gazetesi’nde Spor Muhabiri olarak gazeteciliğe 
adım atmış oldum. 

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

 Gazeteciliği daha çok haber ajansı yönüyle 
yaptım. Gazetecilik hayatım boyunca muha-
bir, kameraman, foto muhabiri ve montaj gibi 
alanlarda görev yaptım. Gazeteciliğe yerelde 
Konya Postası Gazetesinde, Ulusal olarak 
Güneş ve Türkiye Gazetesi’nin Konya muha-
birliği, İhlas Haber Ajansının Konya muhabir 

ve kameramanlığını yaptım. Askerlik göre-
vimden sonra ise İhlas Haber Ajansı Ankara 
Temsilciliğinde, Foto muhabiri, Kameraman, 
Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Parlamento 
muhabirliği ve Ankara Haber Merkezi’nde 
Haber Müdürü  görevinde bulundum.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazetecilik, başlı başını bir heyecan de-

mek, istek, gayret ve mücadele demek. Bunları 
yapabilmek  içinde sevgi ve sabır gerektiren 
bir meslek. Gazetecilik, mesaisi olmayan 24 
saat faal ve hareketlilik isteyen bir meslek. 
Bir kere bu mesleğe adım atmanız yeterli. 
Bırakmak ise oldukça zor.  Bunların yanında 
kamuoyunu doğru, dürüst, ilkeli olarak aydın-
latabilmek önemli.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Tabi, her meslek dallarında olduğu gibi, 
gazetecilik alanında da bazı sorunları bulun-
maktadır. Bunlar, şiddet, hakaret ve basın 
mensuplarına saldırı gibi olaylara maruz 
kalmak. Ayrıca bu meslekte ‘işsiz’ kalma gibi 
bir durum her zaman mevcut. 

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

Burada önemli olan gazetecilik için ‘he-
yecan, sevgi ve sabır’, yazar olmak için ‘bilgi, 
kültür ve uygun bir dille anlatım’ gerekir. Ga-
zetecilik için haber kovalama heyecanı, hevesi 
ve sabrı olması halinde geriye bir şey kalmıyor. 
Yazar içinde alanında donanımlı, konularına 
hakim, kültürlü ve her kesimdeki insanların 
anlayabileceği tarzda yazılarını ifade etmesi 
önemli. Uygun bir anlatım ile önemli gördüğü 
konularda halkı bilgilendirmeli.

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 

kendinizce farklı bir bakış açısı getirmek 
nasıl bir duygu? 

Buna özel haber diyelim. Sadece sizde olan 
bir bilgiyi kamuoyuyla paylaşmak başlı başına 
bir sorumluluk. Çünkü, bilginin güvenirliliği, 
yayımdan sonra etkileri ve kamuoyu tarafın-
dan nasıl karşılanacağı önemli. Bunun için 
haberi en ince ayrıntısına göre hazırlamak, 
hassas davranmak ve kamuoyundan gelebi-
lecek olumlu veya olumsuz tepkileri iyi analiz 
etmek gerekir. Bu arada bu tür haberlerde 
millilik ön planda olmalı.

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

Yazmak ve kamuoyunu bilgilendirmek 
konusunda bilgilerin doğru ve güvenirliliği ol-
ması gerekir. Buradaki katkı şehir veya ülkenin 
milli birlik ve beraberliğini sağlamak. Bunun 
yanında şehir ve ülkelerin kalkınmasında 
önemli rol oynamaktadır. Yapılan haberlerin 
şehrin veya ülkelerin tanıtılmasında, ekonomik 
alanda gelişmesine, refah seviyesinin yük-
selmesinde ve kültürel alanda gelişmesi gibi 
katkıları olur.

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

Tabi, yeni bir alan ve her geçen gün 
teknoloji ile birlikte gelişen bir sektör.  Bu 
alan haberlerin sadece gazete ve televizyonda 
yayımlanması değil, diğer iletişim araçlarıyla 
belli bir kesme veya gruplara kişilerin kendi 
düşüncelerini aktarmasıdır. Zaten yazılı bası-
nın haberleri kendilerine ait internet siteleri 
ve sosyal medya da yer bulmaktadır. Sosyal 
medya gazeteciliğin dışında, çeşitli kesimleri 
bilgilendirme olarak görülebilir. Kişiler düşün-
ce ve fikirlerini sosyal medya alanında ifade 
edebilirler. Bu arada, internet gazeteciliği bü-
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yük gelişmeler göstermiştir. Çok seviyeli ve kaliteli haber siteleri 
yayın hayatlarını başarıyla sürdürmektedir.

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?

İşte, gazeteciliğin en hassas yönü bu.  Tabiî ki, toplumu doğru 
yönlendirme çok önemli görev. Bu hassas konuda önemli olan ga-
zeteci veya yazarın kendi düşüncelerini değil, bir takım menfaatler 
için yazı yazmaları veya haber yapmaları. Böyle bir şeye yönelmek 
en büyük tehlike. Gazeteci veya yazar, olumlu veya olumsuz doğru 
bildiği konuları yazmalı ve topluma sunmalıdır. Toplum ise, bu 
yazılan haberler göre, kendi değerlendirmesini yapmalıdır. Türkiye 
ve illerdeki medya sektörlerinin millilik konusundaki duyarlılıkları 
ortadadır. Bazı kesimler kendi yayın politikaları doğrultusunda 
hareket etmektedirler. Topluma faydalı olan bir hizmetin azda olsa 
olumsuz yönlerini sürekli ön plana çıkararak algı haberleri yapmak 
doğru değildir. Bu her şeyin iyi olduğu anlamına gelmez. Haber-
lerde hizmetin eksik yönlerini ortaya çıkarmak ve toplumu bu 
konuda aydınlatmak önemli bir unsurdur. Eksikliklerinin hizmetin 
gereksiz veya olumsuz olduğu gibi göstermek yanlıştır.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Şimdi, genç beyinler tavsiyem, ‘usta’ olan gazetecilerin 
yanında yetişmeleri. Mesleğin ince ayrıntılarını, püf noktalarını 
ve neyin ne zaman yapılacağını iyi öğrenmeleri gerekiyor. Sürekli 
yeni gelişmeleri takip etmeli, bilgi, beceri, haber toplama, okuma 
ve yazma konularında sürekli kendilerini geliştirmelidirler. Ayrıca 
her türlü tenkitlere ve eleştirilere önem vermeli, her hatadan ders 
çıkarmalı. En önemlisi ise, ‘her şeyi en iyi ben bilirim’ veya ‘ben 
çok iyi gazeteciyim’ demek, kişinin kendisine yaptığı en büyük 
kötülüktür. Çünkü gazetecilik ömür boyu kendini yetiştirmen 
gereken bir meslektir. Her alanda ve konularda bilgi sahibi olmak 
gerekir.



Gazetecilik mesleğinin son yıllarda önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığına dikkat çeken 
Konya Şeker Basın Müdürü Hamdi Bağcı, “Gazeteci özgür insandır, özgürlüğü yoksa

 gazetecilik bir anlam ifade etmez. Bu süreçteki en önemli sorunun 
gazetecilerin özgürlüğü ile ilgili olduğunu düşünüyorum” dedi 

Milli Gençlik Radyosu’nda başladığı 
gazetecilik hayatında Kon TV, 
Kanal 42, Furkan FM, Yeni Haber 

Gazetesi, Gençlik FM gibi kurumlarda çalışarak 
önemli bir tecrübe edinen Konya Şeker Basın 
Müdürü Hamdi Bağcı, sektörde çeşitli görevler 
üstlendi. Lise yıllarında radyoda sunuculuk 
yaparak sektöre adım atan Bağcı, sektörde başarılı 
işlere imza attı. Meslekte sürekli kendini geliştiren 
Bağcı, edindiği bilgi ve birikimi mesleğe aktararak, 
şehre ve ülkeye katkı sağlayan isimler arasına 
girdi. Gazeteciliğin bir aşk mesleği olduğuna 
dikkat çeken Bağcı, mesleğin zor olmasına karşın 
güzel bir meslek olduğunu vurguladı. Ancak son 
yıllarda gazetecilik mesleğinin büyük sorunlarla 
karşı karşıya kaldığını dile getiren Bağcı, “Gazeteci 
özgür insandır, özgürlüğü yoksa gazetecilik 
bir anlam ifade etmez. Bu süreçteki en önemli 
sorunun gazetecilerin özgürlüğü ile ilgili olduğunu 
düşünüyorum” dedi. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Hamdi Bağcı kimdir?

Konya Derbent Değiş Köyünde 1976 yılında 
Nisan ayında doğmuşum. İlkokulu da Değiş Köyü 
İlkokulunda, ortaokulu Beyşehir’de, liseyi ise 
Konya’da okudum. 

Konya İmam Hatip Lisesi… Bence değerli 
bir okuldur, insana çok şey öğrettiğine şahsen 
müşahede ettim. İktisat Mezunuyum. Gazeteciğe 
1993 yılında Milli Gençlik Radyosu (MGR)’nda 
başladım. Evliyim ve 2 çocuğum var. 

 
Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?

Aslında gazetecilik enteresan bir meslek… 
Gazeteci olunmuyor, gazeteci doğuluyor. Bunun 
nasıl bir şey olduğunu, Derbent Değiş Köyünde 
bir insanın gazeteci doğup doğmayacağını da 

bilemiyorum. Bildiğim ben doğmuşum. 
Konya İmam Hatip Lisesine giderken, 

bir arkadaşımın teşviki ile MGR’ye gittim 
ve orada da kabul edildim, haber spikeri 

olarak gazeteciliğe başlamış oldum. 
Aslında dilimiz, ağzımız oldukça haber 

okumak için namüsait durumdaydı, diyebilirim. 
Zira bir köyde doğmuştum, köy ilkokulunda 
okumuştum ona göre ağız yapısı olan bir insanın 
spiker olması sanırım çok kolay değil, ben de çok 
zorlandım.

Ama çok çalışmayla hem spikerlik hem de 
program sunucusu olarak bu sektöre gitmiş 
oldum. Radyonun meslek hayatımda çok önemli 
bir yeri olduğunu ifade etmem gerekiyor. 
Sanırım, radyo olmasa, konuşma yapımı hiç 
düzeltemezdim. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Bu mesleğin zor, zorluğunu kimseye 
anlatamazsınız, insanların acısına tanıklık 
edersiniz, zaman zaman yalanlar görürsün, onlara 
tanıklık edersiniz. Bunlarla birlikte ekonomik 
zorluklar yaşarsınız, geceniz gündüzünüz 
yoktur ama âşık olduğunuz için de mesleği 
bırakamazsınız... Bir tuhaf aşk hikâyesidir 
gazetecilik aslında. 

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

İfade ettiğim gibi Milli Gençlik Radyosu’nda 
başladım. Daha sonra Kon TV’ye geçtim. 10 yıl 
kadar çalıştım. Önce sabah gazete okudum, sonra 
haber spikerliği yaptım ve daha sonra da benim 
mesleki anlamda büyük bir dönüşüm yaşadığım 
Düzlem isimli programı sundum. 5 yıl sundum. 
Gerçekten rüya gibi bir süreçti. 

Kon TV’den bir iş teklifi üzerine ayrıldım, 
yazılarıma devam ettim ama belirli bir süre 
televizyona ara vermiş oldum. Basın Müşavirliği 
sürecimizin de bu noktadan sonra başladığını ifade 
edebilirim. Benim hayatımda yine çok önemli 
öğretici bir süreç olan MÜSİAD’da dönemin 
başkanı Selçuk Öztürk ile çalıştım. Selçuk 
Başkandan gerçekten çok şey öğrendiğimi ifade 
edebilirim.  Derken askerlik, askerlik dönüşü Kanal 

42 – Furkan FM- Yeni Haber – Gençlik FM… 
Yöneticilik de yaptım, yazarlık da, sunuculuk da 
köşe yazarlığı da, söyleşi de… Sonra büyük bir 
kırgınlık ve Konya Şeker… Halen Konya Şeker’de 
Basın Müdürü olarak çalışıyorum. Türkiye’nin en 
önemli gıda markası Torku’da böyle bir deneyimi 
yaşamam da benim açımdan çok önemli bir süreç 
oldu. Başkan Recep Konuk gibi çok değerli bir 
insana yakın çalışmanın hayatıma kattıklarını 
anlatamam... Gerçekten çok farklı bir deneyim, 
farklı bir süreç, farklı bir öğrenme maratonu… 
Bu arada bir şiir kitabımı yayınladım. Kitabın 
ismi; Perileri Bir Kız Çocuğu Uyandırabilir… 
Pek başarılı bir deneyim olarak görmesem de 
başlangıç açısından değerli diye düşünüyorum. 
İnternet haberciği deneyimimi önemsediğimi 
ifade edebilirim. Sanırım ileride de bu merkezde 
gazeteciliği sürdürmek isteyeceğim, diye 
düşünüyorum.

Tabi Allah ömür verirse… 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 

Gazetecilik bir aşk… Başka bir şey aklıma 
gelmiyor bu konuyla ilgili. Acısını bile bile 
katlandığınız acayip bir aşk. Ama dünyaya yine 
gelsem sanırım yine gazeteci olurdum. Bana 
yaşadığımı hissettiriyor. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Gazeteci özgür insandır, özgürlüğü yoksa 
gazetecilik bir anlam ifade etmez. Bu süreçteki en 
önemli sorunun gazetecilerin özgürlüğü ile ilgili 
olduğunu düşünüyorum. 

Ekonomik olarak gelirin yeterli olmaması 
sektörden nitelikli meslek erbaplarının çekilmesine 
neden oluyor, bu da patronaj merkezli gazeteciliği 
getiriyor ve kaygı gazetecilikten ekonomiye 
kayıyor. Bence en önemli sorun bu.

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

Okumayan, okumayı sevmeyen, 
düşünemeyen bir insanın bu işlerde başarılı 
olacağı kanaatinde değilim ben. Özgürlüğüne 
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düşkün olmalı, entelektüel birikimi 
edinmeli gazeteci... Düşünebilen, fikir 
üretebilen, toplumu yönlendirebilen 
insandır gazeteci. Eğer bunu 
başaramıyorsanız bir anlamı olmaz. 
Ben genç meslektaşlarıma, Edward 
W. Said, Cemil Meriç gibi isimleri 
mutlaka okumalarını tavsiye ederim. 
Entelektüel olmanın yolu, özgür 
düşünebilmekten geçer, bunu 
başaramayanın ise başarılı bir 
gazeteci olamayacağını düşünürüm 
ben.  

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

Gazetecilik işte aslında 
budur. Bu duyguyu hissetmiyor 
ve bu duygunun oluşturduğu 
zenginliğin bir parçası olamıyorsanız 
yazdıklarınızı ve verdiklerinizi 
anlamsız yapıyorsunuz demektir. 
Gazeteciliği değerli kılan 
unsurlardandır bu. 

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

Çok katkı yaptığını 
düşünüyorum. Bunu aynel yakîn 
yaşayan biriyim. Mesela, Çevreyolu, 
Lojistik Köy, hatta KOP gibi birçok 
kazanımın yazılanlarla, gündeme 
cesaretle getirebilenlerle oluştuğunu 
düşünüyorum. Yıllarca Selçuk 
Üniversitesi’ne Mevlana Enstitüsü 
açılmamıştı. Bu konuda çok 
programlar yaptık, yazılar yazdık 
sonunda açıldı. Nuri Şimşekler 
Hocam, o süreçte bir yayınında 
bizlere de gündeme getirdik diye 
yer vermişti. Bugünlerde de Konya 
Ovası’na dış havzalardan suyun 
getirilmesi hususunun yazılması 
gerekir mesela… Türkiye’nin 
ithal merkezli değil de üretim 
merkezli olması hususu da böyle. 
Yazmak farkındalığı oluşturuyor, 
katkı yapıyor, bu değerli diye 
düşünüyorum. 

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

Beğenirsiniz beğenmezsiniz 
bilemem ama gelecek burada. 

Direnmeye gerek yok. Biraz işi 
basitleştiriyor gibi görünüyor ama 
sürece nitelikli insanlar kurumlar 
dâhil oldukça bir şekilde yapay ve 
değersiz olanlar devre dışı kalacak.

Bu noktada eksiklik şu, biz 
ülke olarak sadece bize sunulanları 
alıyoruz, kendimiz bir mecra, bir 
sistem oluşturamıyoruz. Keşke onu 
oluşturabilecek bilgi birikimine, 
entelektüel birikime de sahip 
olsak, o zaman bambaşka olacak. 
Konvansiyonel gazetecilik matbaa 
ile olmuyor artık, bunu anlamamız 
gerekiyor. Kontrol sorununun da 
çözülebileceğine inanıyorum. Yalan 
ve hakaret gibi unsurlara daha 
ciddi yaptırımlar gelebilir. Bununla 
yaşamayı herkesin öğrenmesi 
gerektiğini düşünüyorum. 

Gazetecilik yaptığınız 
yıllarda unutamadığınız anılar 
varsa birkaçını kısaca anlatabilir 
misiniz?

Spikerliğe başladığım yılları 
hiç unutamam. Diksiyon, harflerin 
tam çıkması gibi konularda çok 
zorlanırdım. Çok terlediğimi 
hatırlıyorum. Elimdeki kâğıdın 
terimden parçalandığını fark 
etmiştim ama epey geçmişti. 11 
Eylül’ü canlı aktarmıştım, canlı 
yayında uçak binaya çakılmıştı, 
bir de Konya için oldukça önemli 
olan Zümrüt Apartmanı Faciasında 
da günlerce ekrandaydım. 
Unutamadığım konulardandır 
diyebilirim.  Bir de gazeteci âlemini 
çok severim, onların sohbetleri, 
onların anlattıkları, hatıralar, 
gerçekten benim hayatta tat aldığım 
güzelliklerdendir.

Sektöre yeni girecek 
olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Yukarıda da ifade ettim, 
okusunlar, gazetecilik fikir 
mücadelesidir, bunu bilsinler. Bir 
davaları olsun, onun için yapsınlar 
gazeteciliği. Bu aziz milletten 
daha asil bir dava olmaz, onu da 
belirteyim. Bu aziz milleti sevsinler 
ve bu topraklarda yaşamanın Allah’ın 
bir lütfu olduğunu unutmasınlar. 
Gazetecilik, topluma haberi aktarmak 
ve toplumu iyiye ve doğruya 
yönlendirmek için yapılır. Dünyayı 
tanıyacaklar ama kendi değerlerinin 
ölçüsü ile… Böyle güzel olur diye 
düşünüyorum. Bana kendimi ifade 
etme olanağı tanıdığınız için size çok 
teşekkür ederim. İyi ki varsınız. 

HAMDİ BAĞCI



Gazetecilik mesleğinin son yıllarda önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığına dikkat çeken 
Konya Şeker Basın Müdürü Hamdi Bağcı, “Gazeteci özgür insandır, özgürlüğü yoksa

 gazetecilik bir anlam ifade etmez. Bu süreçteki en önemli sorunun 
gazetecilerin özgürlüğü ile ilgili olduğunu düşünüyorum” dedi 

Milli Gençlik Radyosu’nda başladığı 
gazetecilik hayatında Kon TV, 
Kanal 42, Furkan FM, Yeni Haber 

Gazetesi, Gençlik FM gibi kurumlarda çalışarak 
önemli bir tecrübe edinen Konya Şeker Basın 
Müdürü Hamdi Bağcı, sektörde çeşitli görevler 
üstlendi. Lise yıllarında radyoda sunuculuk 
yaparak sektöre adım atan Bağcı, sektörde başarılı 
işlere imza attı. Meslekte sürekli kendini geliştiren 
Bağcı, edindiği bilgi ve birikimi mesleğe aktararak, 
şehre ve ülkeye katkı sağlayan isimler arasına 
girdi. Gazeteciliğin bir aşk mesleği olduğuna 
dikkat çeken Bağcı, mesleğin zor olmasına karşın 
güzel bir meslek olduğunu vurguladı. Ancak son 
yıllarda gazetecilik mesleğinin büyük sorunlarla 
karşı karşıya kaldığını dile getiren Bağcı, “Gazeteci 
özgür insandır, özgürlüğü yoksa gazetecilik 
bir anlam ifade etmez. Bu süreçteki en önemli 
sorunun gazetecilerin özgürlüğü ile ilgili olduğunu 
düşünüyorum” dedi. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Hamdi Bağcı kimdir?

Konya Derbent Değiş Köyünde 1976 yılında 
Nisan ayında doğmuşum. İlkokulu da Değiş Köyü 
İlkokulunda, ortaokulu Beyşehir’de, liseyi ise 
Konya’da okudum. 

Konya İmam Hatip Lisesi… Bence değerli 
bir okuldur, insana çok şey öğrettiğine şahsen 
müşahede ettim. İktisat Mezunuyum. Gazeteciğe 
1993 yılında Milli Gençlik Radyosu (MGR)’nda 
başladım. Evliyim ve 2 çocuğum var. 

 
Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?

Aslında gazetecilik enteresan bir meslek… 
Gazeteci olunmuyor, gazeteci doğuluyor. Bunun 
nasıl bir şey olduğunu, Derbent Değiş Köyünde 
bir insanın gazeteci doğup doğmayacağını da 

bilemiyorum. Bildiğim ben doğmuşum. 
Konya İmam Hatip Lisesine giderken, 

bir arkadaşımın teşviki ile MGR’ye gittim 
ve orada da kabul edildim, haber spikeri 

olarak gazeteciliğe başlamış oldum. 
Aslında dilimiz, ağzımız oldukça haber 

okumak için namüsait durumdaydı, diyebilirim. 
Zira bir köyde doğmuştum, köy ilkokulunda 
okumuştum ona göre ağız yapısı olan bir insanın 
spiker olması sanırım çok kolay değil, ben de çok 
zorlandım.

Ama çok çalışmayla hem spikerlik hem de 
program sunucusu olarak bu sektöre gitmiş 
oldum. Radyonun meslek hayatımda çok önemli 
bir yeri olduğunu ifade etmem gerekiyor. 
Sanırım, radyo olmasa, konuşma yapımı hiç 
düzeltemezdim. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Bu mesleğin zor, zorluğunu kimseye 
anlatamazsınız, insanların acısına tanıklık 
edersiniz, zaman zaman yalanlar görürsün, onlara 
tanıklık edersiniz. Bunlarla birlikte ekonomik 
zorluklar yaşarsınız, geceniz gündüzünüz 
yoktur ama âşık olduğunuz için de mesleği 
bırakamazsınız... Bir tuhaf aşk hikâyesidir 
gazetecilik aslında. 

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

İfade ettiğim gibi Milli Gençlik Radyosu’nda 
başladım. Daha sonra Kon TV’ye geçtim. 10 yıl 
kadar çalıştım. Önce sabah gazete okudum, sonra 
haber spikerliği yaptım ve daha sonra da benim 
mesleki anlamda büyük bir dönüşüm yaşadığım 
Düzlem isimli programı sundum. 5 yıl sundum. 
Gerçekten rüya gibi bir süreçti. 

Kon TV’den bir iş teklifi üzerine ayrıldım, 
yazılarıma devam ettim ama belirli bir süre 
televizyona ara vermiş oldum. Basın Müşavirliği 
sürecimizin de bu noktadan sonra başladığını ifade 
edebilirim. Benim hayatımda yine çok önemli 
öğretici bir süreç olan MÜSİAD’da dönemin 
başkanı Selçuk Öztürk ile çalıştım. Selçuk 
Başkandan gerçekten çok şey öğrendiğimi ifade 
edebilirim.  Derken askerlik, askerlik dönüşü Kanal 

42 – Furkan FM- Yeni Haber – Gençlik FM… 
Yöneticilik de yaptım, yazarlık da, sunuculuk da 
köşe yazarlığı da, söyleşi de… Sonra büyük bir 
kırgınlık ve Konya Şeker… Halen Konya Şeker’de 
Basın Müdürü olarak çalışıyorum. Türkiye’nin en 
önemli gıda markası Torku’da böyle bir deneyimi 
yaşamam da benim açımdan çok önemli bir süreç 
oldu. Başkan Recep Konuk gibi çok değerli bir 
insana yakın çalışmanın hayatıma kattıklarını 
anlatamam... Gerçekten çok farklı bir deneyim, 
farklı bir süreç, farklı bir öğrenme maratonu… 
Bu arada bir şiir kitabımı yayınladım. Kitabın 
ismi; Perileri Bir Kız Çocuğu Uyandırabilir… 
Pek başarılı bir deneyim olarak görmesem de 
başlangıç açısından değerli diye düşünüyorum. 
İnternet haberciği deneyimimi önemsediğimi 
ifade edebilirim. Sanırım ileride de bu merkezde 
gazeteciliği sürdürmek isteyeceğim, diye 
düşünüyorum.

Tabi Allah ömür verirse… 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 

Gazetecilik bir aşk… Başka bir şey aklıma 
gelmiyor bu konuyla ilgili. Acısını bile bile 
katlandığınız acayip bir aşk. Ama dünyaya yine 
gelsem sanırım yine gazeteci olurdum. Bana 
yaşadığımı hissettiriyor. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Gazeteci özgür insandır, özgürlüğü yoksa 
gazetecilik bir anlam ifade etmez. Bu süreçteki en 
önemli sorunun gazetecilerin özgürlüğü ile ilgili 
olduğunu düşünüyorum. 

Ekonomik olarak gelirin yeterli olmaması 
sektörden nitelikli meslek erbaplarının çekilmesine 
neden oluyor, bu da patronaj merkezli gazeteciliği 
getiriyor ve kaygı gazetecilikten ekonomiye 
kayıyor. Bence en önemli sorun bu.

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

Okumayan, okumayı sevmeyen, 
düşünemeyen bir insanın bu işlerde başarılı 
olacağı kanaatinde değilim ben. Özgürlüğüne 
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düşkün olmalı, entelektüel birikimi 
edinmeli gazeteci... Düşünebilen, fikir 
üretebilen, toplumu yönlendirebilen 
insandır gazeteci. Eğer bunu 
başaramıyorsanız bir anlamı olmaz. 
Ben genç meslektaşlarıma, Edward 
W. Said, Cemil Meriç gibi isimleri 
mutlaka okumalarını tavsiye ederim. 
Entelektüel olmanın yolu, özgür 
düşünebilmekten geçer, bunu 
başaramayanın ise başarılı bir 
gazeteci olamayacağını düşünürüm 
ben.  

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

Gazetecilik işte aslında 
budur. Bu duyguyu hissetmiyor 
ve bu duygunun oluşturduğu 
zenginliğin bir parçası olamıyorsanız 
yazdıklarınızı ve verdiklerinizi 
anlamsız yapıyorsunuz demektir. 
Gazeteciliği değerli kılan 
unsurlardandır bu. 

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

Çok katkı yaptığını 
düşünüyorum. Bunu aynel yakîn 
yaşayan biriyim. Mesela, Çevreyolu, 
Lojistik Köy, hatta KOP gibi birçok 
kazanımın yazılanlarla, gündeme 
cesaretle getirebilenlerle oluştuğunu 
düşünüyorum. Yıllarca Selçuk 
Üniversitesi’ne Mevlana Enstitüsü 
açılmamıştı. Bu konuda çok 
programlar yaptık, yazılar yazdık 
sonunda açıldı. Nuri Şimşekler 
Hocam, o süreçte bir yayınında 
bizlere de gündeme getirdik diye 
yer vermişti. Bugünlerde de Konya 
Ovası’na dış havzalardan suyun 
getirilmesi hususunun yazılması 
gerekir mesela… Türkiye’nin 
ithal merkezli değil de üretim 
merkezli olması hususu da böyle. 
Yazmak farkındalığı oluşturuyor, 
katkı yapıyor, bu değerli diye 
düşünüyorum. 

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

Beğenirsiniz beğenmezsiniz 
bilemem ama gelecek burada. 

Direnmeye gerek yok. Biraz işi 
basitleştiriyor gibi görünüyor ama 
sürece nitelikli insanlar kurumlar 
dâhil oldukça bir şekilde yapay ve 
değersiz olanlar devre dışı kalacak.

Bu noktada eksiklik şu, biz 
ülke olarak sadece bize sunulanları 
alıyoruz, kendimiz bir mecra, bir 
sistem oluşturamıyoruz. Keşke onu 
oluşturabilecek bilgi birikimine, 
entelektüel birikime de sahip 
olsak, o zaman bambaşka olacak. 
Konvansiyonel gazetecilik matbaa 
ile olmuyor artık, bunu anlamamız 
gerekiyor. Kontrol sorununun da 
çözülebileceğine inanıyorum. Yalan 
ve hakaret gibi unsurlara daha 
ciddi yaptırımlar gelebilir. Bununla 
yaşamayı herkesin öğrenmesi 
gerektiğini düşünüyorum. 

Gazetecilik yaptığınız 
yıllarda unutamadığınız anılar 
varsa birkaçını kısaca anlatabilir 
misiniz?

Spikerliğe başladığım yılları 
hiç unutamam. Diksiyon, harflerin 
tam çıkması gibi konularda çok 
zorlanırdım. Çok terlediğimi 
hatırlıyorum. Elimdeki kâğıdın 
terimden parçalandığını fark 
etmiştim ama epey geçmişti. 11 
Eylül’ü canlı aktarmıştım, canlı 
yayında uçak binaya çakılmıştı, 
bir de Konya için oldukça önemli 
olan Zümrüt Apartmanı Faciasında 
da günlerce ekrandaydım. 
Unutamadığım konulardandır 
diyebilirim.  Bir de gazeteci âlemini 
çok severim, onların sohbetleri, 
onların anlattıkları, hatıralar, 
gerçekten benim hayatta tat aldığım 
güzelliklerdendir.

Sektöre yeni girecek 
olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Yukarıda da ifade ettim, 
okusunlar, gazetecilik fikir 
mücadelesidir, bunu bilsinler. Bir 
davaları olsun, onun için yapsınlar 
gazeteciliği. Bu aziz milletten 
daha asil bir dava olmaz, onu da 
belirteyim. Bu aziz milleti sevsinler 
ve bu topraklarda yaşamanın Allah’ın 
bir lütfu olduğunu unutmasınlar. 
Gazetecilik, topluma haberi aktarmak 
ve toplumu iyiye ve doğruya 
yönlendirmek için yapılır. Dünyayı 
tanıyacaklar ama kendi değerlerinin 
ölçüsü ile… Böyle güzel olur diye 
düşünüyorum. Bana kendimi ifade 
etme olanağı tanıdığınız için size çok 
teşekkür ederim. İyi ki varsınız. 



Dijital medyanın pervasızca yükselişi, 
ayaklarımızın altındaki toprağın biraz 
kaymasına neden oldu ifadesiyle 

basılı gazeteciliğin teknolojiye yenilmek üzere 
olduğunu söyleyen Konya’nın Sesi Gazetesi Yazı 
İşleri Müdürü Erkant Uysal, “kontrolsüz sosyal 
medya sektörü zorluyor” uyarısı da yaptı.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Erkant Uysal-1972 İstanbul doğumluyum. As-

len Ordu/Ünyeliyim. Eğitimimi 8 yaşında geldiğim 
Konya’da tamamladım. Selçuk Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi’ni bıraktıktan sonra gazeteciliği başladım. 
Evliyim, bir kız babasıyım. 

Gazetecilik hayatına nasıl başladınız?
Erkant Uysal- Mesleğe Ocak 1997’de Gazeteci 

Çiğdem Tanrıverdi Kurut’un referansıyla Yeni 
Meram’da başladım.

 
Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 

düşünceleriniz nelerdir? 
Erkant Uysal-Bu meslek her meslek kadar 

onurlu. Mesleki tatmin düzeyi yüksek. Ancak 
dijital medyanın pervasızca yükselişi, ayaklarımızın 
altındaki toprağın biraz kaymasına neden oldu. 
Nasıl ki, matbaa icat edildi el yazması bitti, dijital 
medya ile kağıt sona erecek. Gazetecilik elbette 
farkı mecralarda sürecek ama kağıda basılı medya 
sembolik olacak. Erozyon sürecek. 

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

Erkant Uysal-Yeni Meram’da 7, Hakimiyet’te 
5 sene muhabir olarak çalıştım. 11 senedir Kon-
ya’nın Sesi’nde sorumlu yazı İşleri müdürüyüm. 
Arada askerlik var. 12 yıl sahada aktif muhabirlik 
yaptım. Gölcük ve Düzce depremlerinde haberci 
olarak yer aldım. Konya Zümrüt Apartmanı faci-
asında olay yerindeydim. Yazı dizileri hazırladım. 
Arada köşe yazıları yazıyorum. Editoryal işlerle 
birlikte manşet atmaya devam ediyorum.  

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Erkant Uysal-Gazetecilik özel sektörün 

yaptığı kamu görevi. Toplumcu haberlerin önemi 
büyük. Halkın yararı için yanlışları ortaya koymak 
gerekiyor. Kişisel haklara saygı duymak gerekiyor. 

Demokrasi için özgür basın olmalı. Yumurta yoksa 
omlet olmaz, hür basın yoksa demokrasi. Özgür 
basının olmadığı yerde, hak ve hürriyetler kısıtlıdır.  

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Erkant Uysal-Basın eskiye göre daha kısıtlı. 
Tarihte iktidarlardan her zaman çekinen bir basın 
vardı. Ama bunun dozu daha da arttı. Gazeteciler 
oto sansür uygulamak zorunda kalıyor. Gazeteci-
lerin hakları azaldı. Sosyal devletteki yıpranma ve 
liberal politikalar çalışanları olumsuz etkiledi. Bun-
dan gazeteciler de nasibini aldı. Ayrıca kontrolsüz 
sosyal medya sektörü zorluyor.

 
Bir gazeteci veya yazar olmak için ne tür 

çalışmalar yapılmalı? Ya da hangi vasıflara 
sahip olunmalı? 

Erkant Uysal-Her meslek sevgi işi. Bizimki de 
öyle. Çok okumak gerekiyor. Popüler kültürü takip 
etmek önemli. Araştırmacı ruh, eleştirel bir bakış 
açısı olmazsa olmaz. Bunlar insanın doğasında 
yoksa, başka güzel meslekler var. O işler yapılmalı. 

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

Erkant Uysal-Haber atlatmak gibi bir duygu 
bu. Özel bir konuyla gündemi değiştirebilmek, 
bir yanlışın düzelmesine vesile olmak. İyi bir iş 
yapmanın övüncü... 

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

Erkant Uysal-Yerel olmadan evrensel olama-
yız. Yerel kültür ihmal edilemez. Gazetecilik önce 
bulunduğun şehre, sonra ülkeye ve en sonunda 
dünyaya katkı sunmak. Yapılan bir haber, yazılan 
bir köşe toplumun iyiliği için olmalı. Elbette her za-
man böyle olmuyor. Ama çoğunlukla böyle olmalı. 

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

Erkant Uysal-İnternet medyasının ya da sosyal 
ağların artması gazeteciliği bitirmez. Çeşitlendirir. 
Özel haberin ve özgün yorumun önemi azal-
maz. Ama denetimin olmadığı bu alanların biraz 
daha zamana ihtiyacı var. Bu alanda çalışmalar 
yapılmalı.   

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? 

Erkant Uysal-Toplumu doğru yöne sevk 
etmek gazetecinin görevi değil. Gazeteci sadece 
doğru haber yapmalı. Biz öğretmen değiliz, biz 
devlet değiliz. Biz devletin yüksek menfaatlerini 
korumak zorunda değiliz. Devletin, bütün kurum-
ları ali menfaatleri korumak zorundadır. Ama biz 
devlet dahil bazı kurumlardaki yanlışları ortaya 
koymalıyız.  Eğer gazeteci devletin ali menfaatleri-
ni korumaya kalkarsa bırakın büyük yolsuzlukları, 
bir memurun bile usulsüzlüğünü yazamaz. ‘Milli’ 
olmak bu açıdan göreceli. Vatan sevgisi, vatandaki 
yanlışları yazmaya engel değildir.  

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Erkant Uysal-Genç gazeteciler ya da aday ga-
zeteciler çok okumalı ve cesur olmalı. Teşekkürler. 

SOSYAL MEDYA SEKTÖRÜ 
ZORLUYOR

Konya’da uzun süredir basında emek veren Erkant Uysal gazeteciliğe dair başlıkları paylaştı. Yerel 
gazetelerin demokrasinin vazgeçilmezleri olduğunu ifade eden Uysal, “basın özgür olmalı” dedi.

1985 yılında İstanbul’da bir spor dergisinde 
muhabir olarak başladığı gazetecilik hayatını 
o günden buyana sürdüren Merhaba Gazete-
si Muhabiri Bedrettin Yalçın, sektörde birçok 
kurumda ve görevde çalışmalar yaptı. Gazeteci-
liğin bir kamu görevi olduğunu benimseyen bu 
doğrultuda gazetecilik yapan Yalçın, sahadan 
hiç kopmadı. “Gazetecilik benim için bir kamu 
görevi olmasının yanında, toplumu aydınlatan 
bir ışıkdır” diyen Yalçın, gazetecinin toplumu iyi 
tanıması ve kendini sürekli geliştirmesi gerekti-
ğini savunuyor. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Bedrettin Yalçın kimdir? Gazetecilik hayatına 
nasıl giriş yaptınız?

1970 yılında Erzurum Merkez doğumluyum. 
İlkokulu Adana, Ortaokulu ve Lise eğitimimi 
Konya’da tamamladım. 1985 yılında İstanbul’da 
bir spor dergisinde muhabirlik yaptım. Daha 
sonra Konya’da kısa bir dönem Hürriyet Gazetesi 
Konya Bürosunda çalıştım. 1 yıl sonra Tercü-
man Gazetesi Konya Bürosunda Asayiş ve Polis 
muhabirliği yaptım. Büro şefim Cengiz Dönmez 
Türkiye’de Yarın Gazetesi’nin işletmesini yapan 
(Bugünkü ismiyle Merhaba Gazetesi) birlikte 
uzun yıllar iki gazetede çalıştım. Sırasıyla DHA 
Haber Ajansı Konya Bölge Temsilciliğinde Asayiş 
Muhabiri olarak 13 yıl kadar çalıştım. Konya’da 
değişik gazetelerde çalıştıktan sonra Şimdi 
Merhaba Gazetesi’nde muhabir olarak devam 
ediyorum.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Eskiden meslek daha güzel, seviyeli, he-
yecanlı ve dürüst bir kamu görevi anlayışıyla 
yapılıyordu. Günümüzde artık eski gazetecilik 
anlayışı kalmadığı gibi, haberin doğruluğu araş-
tırılmadan, takip edilmeden aktarılıyor. İnternet 
gazeteciliği iyi olmasına rağmen, bilgi kirliliğine 
de neden olmaktadır. Haberin doğruluğu çok 
önemlidir. Bu bağlamda meslektaşlarımızın 
sorumluluk sahibi olmalı ve etik değerlere çok 
önem vermelidir. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazetecilik benim için bir kamu görevi olma-

sının yanında, toplumu aydınlatan bir aynadır. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Günümüzde gazetecilik mesleğinin sorun-
larına gelince, öncelikle basın hür olmalıdır. 
Görevini baskı altında kalmadan yapmalıdır.

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

Her mesleğin kendince bir kuralları var-
dır. Gazetecilikte çok okumak ve araştırmak 
önemlidir. Toplumsal yapının her yönünü 
tanımalıdır. Kendini ve mesleğini bu alanda 
geliştirmelidir. 

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı getirmek 
nasıl bir duygu? Yazmak veya kamuoyuna 
bir konu hakkında bilgi aktarımı yapmak 
şehre veya ülkeye ne tür bir katkı 
sunuyor? Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Kamuoyunun bir konu hakkında bilgi 
sahibi olması konusunda gazetecinin görevini 
doğru, dürüst, objektif olarak yapması çok 
önemlidir. Tarafsız olarak her şeyi ele almalı 
ve toplumla paylaşmalıdır.

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

İnternet medyacılığı ve sosyal medya yeni 
gelişen ve oldukça yaygın bir alandır. Bu alan-
ların yasal bir düzenlemesi çıkmalıdır. Herkes 
bu alanda görev yapmamalıdır. 

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 
ve doğru yola sevk etmeyi bir görev olarak 
görüyorum. Her alanda olduğu gibi, medya 
alanında da milli olma önemlidir. Yerel basın 

anlamda milli olduğu kadar, ülkemizin değer-
lerine sahip çıkıp korumaktadır. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını 
kısaca anlatabilir misiniz?

1987 yılında Tercüman Gazetesinde çalı-
şırken, Ankara yolunda bir otobüs şirketinin 
otobüsü at arabasına ve sürücüsüne çarpar. 
Kaza sonucunda At arabacısı sürücüsü ailesiy-
le ve çocuğuyla birlikte Devlet Hastanesinde 
tedavi altına alındılar. Daha sonra bu yaralılar 
servise alındı. Serviste yatan çocuğa her bir 
çikolata alarak ziyaret ediyorum. Günlerce 
ziyaret ettim. Ziyaret esnasında parmağımı 
gözünün önünde hareket ettirirken görme-
yen çocuğun görmesi beni mutlu etti. Bunun 
üzerine aile beni kucakladı. Bu anı unuta-
mam. Diğer bir anım ise şöyledir, Numune 
Hastanesinde acil serviste beklerken bir ihbar 
geldi. Sille yolunda Süper Ahmet lakaplı 
vatandaş elinde bir bira şişesiyle rayların 
üzerinde duruyor. Bende ambulansa binerek, 
olay yerine geldim. Polis arkadaşlara ben ikna 
eder, rayların üzerinden uzaklaştırırız dedim. 
Polis arkadaşımız beni dinlemeden müdahale 
etti. Bunun süper Ahmet şişeyi raya vurarak 
boğazını kesti. Bunun üzerine doktor müda-
halede bulundu. Durumunu sorunca kritik 
ve ölebileceğini söyledi. Aradan 20 yıl geçti. 
Süper Ahmet’i Kayalı parkta gördüm. Bana 
polis gelince şişeyle boğazımı kestim. Sen 
gelseydim. Boğazımı kesmeyeceğim. Şu an 
yaşıyorum kendimi toparlandım. Alkolden de 
uzağım dedi. 

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Mesleğe yeni girecek olan arkadaşlara 
önerim. Bu mesleği severek yapacaklar-
sa girsinler. Atlama tahtası yapmasınlar. 
Mesleğin kurallarını benimseyip, kendilerini 
ona göre geliştirsinler. Habercilikte yazboz 
yapmasınlar. Hele masa başı habercilik hiç 
yapmasınlar. Olayı, konuyu görerek, yaşaya-
rak, araştırarak takip edip, haberleştirsinler. 
Haber fotoğrafı haberi okutacağından haberle 
ilgili fotoğrafa önem verilmelidir.

‘GAZETECI; TOPLUMU 
AYDINLATAN BIR IŞIKDIR’

“Gazetecilik benim için bir kamu görevi olmasının yanında, toplumu aydınlatan bir ışıkdır” 
diyen Merhaba Gazetesi Muhabiri Bedrettin Yalçın, gazetecinin toplumu iyi tanıması ve 

kendini sürekli geliştirmesi gerektiğine vurgu yaptı 
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Dijital medyanın pervasızca yükselişi, 
ayaklarımızın altındaki toprağın biraz 
kaymasına neden oldu ifadesiyle 

basılı gazeteciliğin teknolojiye yenilmek üzere 
olduğunu söyleyen Konya’nın Sesi Gazetesi Yazı 
İşleri Müdürü Erkant Uysal, “kontrolsüz sosyal 
medya sektörü zorluyor” uyarısı da yaptı.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Erkant Uysal-1972 İstanbul doğumluyum. As-

len Ordu/Ünyeliyim. Eğitimimi 8 yaşında geldiğim 
Konya’da tamamladım. Selçuk Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi’ni bıraktıktan sonra gazeteciliği başladım. 
Evliyim, bir kız babasıyım. 

Gazetecilik hayatına nasıl başladınız?
Erkant Uysal- Mesleğe Ocak 1997’de Gazeteci 

Çiğdem Tanrıverdi Kurut’un referansıyla Yeni 
Meram’da başladım.

 
Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 

düşünceleriniz nelerdir? 
Erkant Uysal-Bu meslek her meslek kadar 

onurlu. Mesleki tatmin düzeyi yüksek. Ancak 
dijital medyanın pervasızca yükselişi, ayaklarımızın 
altındaki toprağın biraz kaymasına neden oldu. 
Nasıl ki, matbaa icat edildi el yazması bitti, dijital 
medya ile kağıt sona erecek. Gazetecilik elbette 
farkı mecralarda sürecek ama kağıda basılı medya 
sembolik olacak. Erozyon sürecek. 

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

Erkant Uysal-Yeni Meram’da 7, Hakimiyet’te 
5 sene muhabir olarak çalıştım. 11 senedir Kon-
ya’nın Sesi’nde sorumlu yazı İşleri müdürüyüm. 
Arada askerlik var. 12 yıl sahada aktif muhabirlik 
yaptım. Gölcük ve Düzce depremlerinde haberci 
olarak yer aldım. Konya Zümrüt Apartmanı faci-
asında olay yerindeydim. Yazı dizileri hazırladım. 
Arada köşe yazıları yazıyorum. Editoryal işlerle 
birlikte manşet atmaya devam ediyorum.  

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Erkant Uysal-Gazetecilik özel sektörün 

yaptığı kamu görevi. Toplumcu haberlerin önemi 
büyük. Halkın yararı için yanlışları ortaya koymak 
gerekiyor. Kişisel haklara saygı duymak gerekiyor. 

Demokrasi için özgür basın olmalı. Yumurta yoksa 
omlet olmaz, hür basın yoksa demokrasi. Özgür 
basının olmadığı yerde, hak ve hürriyetler kısıtlıdır.  

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Erkant Uysal-Basın eskiye göre daha kısıtlı. 
Tarihte iktidarlardan her zaman çekinen bir basın 
vardı. Ama bunun dozu daha da arttı. Gazeteciler 
oto sansür uygulamak zorunda kalıyor. Gazeteci-
lerin hakları azaldı. Sosyal devletteki yıpranma ve 
liberal politikalar çalışanları olumsuz etkiledi. Bun-
dan gazeteciler de nasibini aldı. Ayrıca kontrolsüz 
sosyal medya sektörü zorluyor.

 
Bir gazeteci veya yazar olmak için ne tür 

çalışmalar yapılmalı? Ya da hangi vasıflara 
sahip olunmalı? 

Erkant Uysal-Her meslek sevgi işi. Bizimki de 
öyle. Çok okumak gerekiyor. Popüler kültürü takip 
etmek önemli. Araştırmacı ruh, eleştirel bir bakış 
açısı olmazsa olmaz. Bunlar insanın doğasında 
yoksa, başka güzel meslekler var. O işler yapılmalı. 

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

Erkant Uysal-Haber atlatmak gibi bir duygu 
bu. Özel bir konuyla gündemi değiştirebilmek, 
bir yanlışın düzelmesine vesile olmak. İyi bir iş 
yapmanın övüncü... 

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

Erkant Uysal-Yerel olmadan evrensel olama-
yız. Yerel kültür ihmal edilemez. Gazetecilik önce 
bulunduğun şehre, sonra ülkeye ve en sonunda 
dünyaya katkı sunmak. Yapılan bir haber, yazılan 
bir köşe toplumun iyiliği için olmalı. Elbette her za-
man böyle olmuyor. Ama çoğunlukla böyle olmalı. 

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

Erkant Uysal-İnternet medyasının ya da sosyal 
ağların artması gazeteciliği bitirmez. Çeşitlendirir. 
Özel haberin ve özgün yorumun önemi azal-
maz. Ama denetimin olmadığı bu alanların biraz 
daha zamana ihtiyacı var. Bu alanda çalışmalar 
yapılmalı.   

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? 

Erkant Uysal-Toplumu doğru yöne sevk 
etmek gazetecinin görevi değil. Gazeteci sadece 
doğru haber yapmalı. Biz öğretmen değiliz, biz 
devlet değiliz. Biz devletin yüksek menfaatlerini 
korumak zorunda değiliz. Devletin, bütün kurum-
ları ali menfaatleri korumak zorundadır. Ama biz 
devlet dahil bazı kurumlardaki yanlışları ortaya 
koymalıyız.  Eğer gazeteci devletin ali menfaatleri-
ni korumaya kalkarsa bırakın büyük yolsuzlukları, 
bir memurun bile usulsüzlüğünü yazamaz. ‘Milli’ 
olmak bu açıdan göreceli. Vatan sevgisi, vatandaki 
yanlışları yazmaya engel değildir.  

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Erkant Uysal-Genç gazeteciler ya da aday ga-
zeteciler çok okumalı ve cesur olmalı. Teşekkürler. 

SOSYAL MEDYA SEKTÖRÜ 
ZORLUYOR

Konya’da uzun süredir basında emek veren Erkant Uysal gazeteciliğe dair başlıkları paylaştı. Yerel 
gazetelerin demokrasinin vazgeçilmezleri olduğunu ifade eden Uysal, “basın özgür olmalı” dedi.

1985 yılında İstanbul’da bir spor dergisinde 
muhabir olarak başladığı gazetecilik hayatını 
o günden buyana sürdüren Merhaba Gazete-
si Muhabiri Bedrettin Yalçın, sektörde birçok 
kurumda ve görevde çalışmalar yaptı. Gazeteci-
liğin bir kamu görevi olduğunu benimseyen bu 
doğrultuda gazetecilik yapan Yalçın, sahadan 
hiç kopmadı. “Gazetecilik benim için bir kamu 
görevi olmasının yanında, toplumu aydınlatan 
bir ışıkdır” diyen Yalçın, gazetecinin toplumu iyi 
tanıması ve kendini sürekli geliştirmesi gerekti-
ğini savunuyor. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Bedrettin Yalçın kimdir? Gazetecilik hayatına 
nasıl giriş yaptınız?

1970 yılında Erzurum Merkez doğumluyum. 
İlkokulu Adana, Ortaokulu ve Lise eğitimimi 
Konya’da tamamladım. 1985 yılında İstanbul’da 
bir spor dergisinde muhabirlik yaptım. Daha 
sonra Konya’da kısa bir dönem Hürriyet Gazetesi 
Konya Bürosunda çalıştım. 1 yıl sonra Tercü-
man Gazetesi Konya Bürosunda Asayiş ve Polis 
muhabirliği yaptım. Büro şefim Cengiz Dönmez 
Türkiye’de Yarın Gazetesi’nin işletmesini yapan 
(Bugünkü ismiyle Merhaba Gazetesi) birlikte 
uzun yıllar iki gazetede çalıştım. Sırasıyla DHA 
Haber Ajansı Konya Bölge Temsilciliğinde Asayiş 
Muhabiri olarak 13 yıl kadar çalıştım. Konya’da 
değişik gazetelerde çalıştıktan sonra Şimdi 
Merhaba Gazetesi’nde muhabir olarak devam 
ediyorum.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Eskiden meslek daha güzel, seviyeli, he-
yecanlı ve dürüst bir kamu görevi anlayışıyla 
yapılıyordu. Günümüzde artık eski gazetecilik 
anlayışı kalmadığı gibi, haberin doğruluğu araş-
tırılmadan, takip edilmeden aktarılıyor. İnternet 
gazeteciliği iyi olmasına rağmen, bilgi kirliliğine 
de neden olmaktadır. Haberin doğruluğu çok 
önemlidir. Bu bağlamda meslektaşlarımızın 
sorumluluk sahibi olmalı ve etik değerlere çok 
önem vermelidir. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazetecilik benim için bir kamu görevi olma-

sının yanında, toplumu aydınlatan bir aynadır. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Günümüzde gazetecilik mesleğinin sorun-
larına gelince, öncelikle basın hür olmalıdır. 
Görevini baskı altında kalmadan yapmalıdır.

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

Her mesleğin kendince bir kuralları var-
dır. Gazetecilikte çok okumak ve araştırmak 
önemlidir. Toplumsal yapının her yönünü 
tanımalıdır. Kendini ve mesleğini bu alanda 
geliştirmelidir. 

Kimsenin bilmediği bir konuyu 
kamuoyuyla paylaşmak veya o konuya 
kendinizce farklı bir bakış açısı getirmek 
nasıl bir duygu? Yazmak veya kamuoyuna 
bir konu hakkında bilgi aktarımı yapmak 
şehre veya ülkeye ne tür bir katkı 
sunuyor? Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Kamuoyunun bir konu hakkında bilgi 
sahibi olması konusunda gazetecinin görevini 
doğru, dürüst, objektif olarak yapması çok 
önemlidir. Tarafsız olarak her şeyi ele almalı 
ve toplumla paylaşmalıdır.

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

İnternet medyacılığı ve sosyal medya yeni 
gelişen ve oldukça yaygın bir alandır. Bu alan-
ların yasal bir düzenlemesi çıkmalıdır. Herkes 
bu alanda görev yapmamalıdır. 

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 
ve doğru yola sevk etmeyi bir görev olarak 
görüyorum. Her alanda olduğu gibi, medya 
alanında da milli olma önemlidir. Yerel basın 

anlamda milli olduğu kadar, ülkemizin değer-
lerine sahip çıkıp korumaktadır. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını 
kısaca anlatabilir misiniz?

1987 yılında Tercüman Gazetesinde çalı-
şırken, Ankara yolunda bir otobüs şirketinin 
otobüsü at arabasına ve sürücüsüne çarpar. 
Kaza sonucunda At arabacısı sürücüsü ailesiy-
le ve çocuğuyla birlikte Devlet Hastanesinde 
tedavi altına alındılar. Daha sonra bu yaralılar 
servise alındı. Serviste yatan çocuğa her bir 
çikolata alarak ziyaret ediyorum. Günlerce 
ziyaret ettim. Ziyaret esnasında parmağımı 
gözünün önünde hareket ettirirken görme-
yen çocuğun görmesi beni mutlu etti. Bunun 
üzerine aile beni kucakladı. Bu anı unuta-
mam. Diğer bir anım ise şöyledir, Numune 
Hastanesinde acil serviste beklerken bir ihbar 
geldi. Sille yolunda Süper Ahmet lakaplı 
vatandaş elinde bir bira şişesiyle rayların 
üzerinde duruyor. Bende ambulansa binerek, 
olay yerine geldim. Polis arkadaşlara ben ikna 
eder, rayların üzerinden uzaklaştırırız dedim. 
Polis arkadaşımız beni dinlemeden müdahale 
etti. Bunun süper Ahmet şişeyi raya vurarak 
boğazını kesti. Bunun üzerine doktor müda-
halede bulundu. Durumunu sorunca kritik 
ve ölebileceğini söyledi. Aradan 20 yıl geçti. 
Süper Ahmet’i Kayalı parkta gördüm. Bana 
polis gelince şişeyle boğazımı kestim. Sen 
gelseydim. Boğazımı kesmeyeceğim. Şu an 
yaşıyorum kendimi toparlandım. Alkolden de 
uzağım dedi. 

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Mesleğe yeni girecek olan arkadaşlara 
önerim. Bu mesleği severek yapacaklar-
sa girsinler. Atlama tahtası yapmasınlar. 
Mesleğin kurallarını benimseyip, kendilerini 
ona göre geliştirsinler. Habercilikte yazboz 
yapmasınlar. Hele masa başı habercilik hiç 
yapmasınlar. Olayı, konuyu görerek, yaşaya-
rak, araştırarak takip edip, haberleştirsinler. 
Haber fotoğrafı haberi okutacağından haberle 
ilgili fotoğrafa önem verilmelidir.

‘GAZETECI; TOPLUMU 
AYDINLATAN BIR IŞIKDIR’

“Gazetecilik benim için bir kamu görevi olmasının yanında, toplumu aydınlatan bir ışıkdır” 
diyen Merhaba Gazetesi Muhabiri Bedrettin Yalçın, gazetecinin toplumu iyi tanıması ve 

kendini sürekli geliştirmesi gerektiğine vurgu yaptı 

ErKANT uYSAL
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Gazeteciliği işin de ötesinde bir 
yaşam biçimi olarak gören, 
mesleğiyle yoğrulan, bu işe 

yıllarını veren, birçok kişinin bu alanda 
yetişmesine katkı sağlayan Atilla Memiş, 
gazetecilik serüvenini anlattı. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

Akşehir’de 1975 yılında doğdum. To-
rosların eteğinde Akşehir’in Değirmenköy 
mahallesinde kiraz, vişne gibi meyveler 
yetiştirip ticareti ile uğraşan bir ailede 
büyüdüm. Şu anda aktif olarak gazetecilik 
yapmaya, aileme ait donmuş gıda tesisi ve 
soğuk hava deposunda da gönüllü olarak 
görev almaya devam ediyorum. Evli ve 3 
çocuk babasıyım. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Liseyi Akşehir’de tamamlayıp, İstanbul 
Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazete-
cilik Bölümü’nü kazandım. ‘Bu mesleğe 
tesadüfen girdim’ dersem abartmış olmam. 
1992 yılında üniversite tercihlerini yap-
tığım sırada üstad Mehmet Ali Birant’ın 
programı 32.Gün’ün ünlü jenerik müzi-
ği beni etkiledi. Tercih formuna sadece 
hukuk, siyasal ve uluslararası ilişkiler fa-
kültelerinin 3 büyük şehirdeki bölümlerini, 
en sona da mezun olduğum okulu İstanbul 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik 
Bölümü’nü yazdım. İkinci öğretim hukuk 
tercihi yapmayı düşündüm, fakat gece 
yapılan eğitimin kalitesinden emin olma-
dığım için vazgeçtim. Sonuç olarak okulu 
bitirip, Meslek büyüğüm Konya basının 
duayen ismi Gazeteci Uğur Özteke’nin o 
dönem Bölge Müdürü olduğu İhlas Haber 
Ajansı Ankara Bürosu’da mesleğe ilk adımı 
attım.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik meslek olarak yapılabile-
cek en sıra dışı, bir günü diğerine uyma-
yan, insana çevre kazandırma konusunda 
rakipsiz, son derece zevkli, zaman zaman 
tehlikeli dünyanın en zor mesleklerinden 
birisidir. Sektör teknoloji ile birlikte deği-
şik bir mecraya doğru yol aldı. Bu sürece 
ayak uydurmak için bütün gazeteciler çaba 
sarf ediyoruz. Severek yaptığımız sürece 
zorlukların aşılabileceğine inanıyorum. 

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

2000 yılında Erzincan’da yedek subay 

olarak askerlik yaparken Başbakan Ecevit 
ile Cumhurbaşkanı Sezer arasında Anaya-
sa kitapçığı krizi oldu. Ekonomik kriz tüm 
sektörlerle birlikte basın sektörünü de 
etkiledi. Ben asker dönüşü tekrar Anka-
ra’ya gitmek yerine Akşehir’de merhum 
işadamı Güçlü Kantarcı’nın teklifi ile yeni 
kurulan İstasyon Gazetesi’nde başladım. 
Bu kurumda 2009 yılına kadar yazı işleri 
müdürü olarak görev yaptım. Bu arada Do-
ğan Haber Ajansı Akşehir muhabiri olarak 
ta çalıştım. Halen kesintisiz 18 yıldır DHA 
muhabiri olarak devam ediyorum. İstasyon 
Gazetesi’ndeki görevimden ayrılınca 2009 
yılında Sultandağı ilçesinde Haber Ana-
dolu, 2010 yılında Yunak ilçesinde Haber 
Yunak, 2011 yılında Akşehir’de Akşehir 
Postası gazetelerini  kurduk. Halen Akşehir 
Postası Gazetesi’nin yazı işleri müdürü-
yüm.

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Gazetecilik benim için yaşam biçi-
mi oldu. Bu meslek imkanları ölçüsünde 
çevreme yaşadığım bölgeye faydalı olmaya 
çalışıyorum. Okulla birlikte 25 yılın üzerin-
de basın sektöründe bulunan birisi olarak 
artık olaylara daha derinlemesine bakabi-
liyorum. Hoşgörüm ve mücadele ruhum 
bu meslekle birlikte arttı. Ekonomik olarak 
gazeteler gerilese de çoğu gazete çalışanı 
bu işi severek yapıyorlar. Ben bu duru-
mu  -Gazetecilik Sihri- diye açıklıyorum 
Eskiden bizimle çalışmış şu anda farklı 
kamu kurumlarında görev yapan ama 
hala gazetecilik günlerini özlemle anan 

arkadaşlarımızla yaptığımız sohbetlerde 
haberciliğin avcılık gibi insana bulaştı mı 
insandan çıkmadığını anladım. Bu ba-
kımdan gazetecilik titrini ölünceye kadar 
şerefle taşımak isterim.   

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri 
nasıl tarif edersiniz?

Bütün mesleklerde olduğu gibi bizim 
mesleğimizde  dönüşüyor, gelişiyor. 
Sektör başta ekonomi olmak üzere bir çok 
alanda zorluklar yaşıyor.  Özellikle yazılı 
basın dolar kuruna bağlı girdiler nede-
ni ile son yıllarda hareket edemez hale 
geldi. Patronların ve çalışanların ortaklaşa 
verdiği mücadele ve özveri ile eksiklik-
lere rağmen okuyucularımıza ulaşıyoruz. 
Sektörümüzdeki sorunları aşmak için 
mücadelemizi sürdürmek istiyorum. Zaten 
kolay olanı herkes yapar, biz gazeteciler 
zor olanı başarabilir ve sıkıntılı süreçleri 
aşabilirsek anlamlı bir mücadele yapmış 
oluyoruz.

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

Her işte olduğu gibi sahaya inilmeli. 
Masa başında iyi gazeteci olunmaz. Ya-
zarlık için bolca kitap okunmalı ve güncel 
iyi takip edilmeli. Gazeteci meraklıdır ve 
sorgular. Zanda aşıya gitmeden kamuyu 
denetlemek gazetecilik görevidir. Doğru-
yu bulup yazmak için çalışkan ve vicdan 
sahibi olan her haberci mutlaka mesle-
ğinde belli aşamaları geçerek toplumda iz 
bırakacaktır.

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

İnsanı iyi hissettiriyor. Haber atlat-
mak olarak özetleyebileceğimiz bu konu 
her gazetecinin sürekli peşinden koştuğu 
durumdur. Mesleki açıdan tatmini bera-
berinde getiren yazım süreçleri sayesinde 
toplumda paye edinen gazeteciler akil adam 
olarak toplumda yer bulunca mutlu oluyor. 
Özellikle Anadolu’da halen değer verilen 
görüşleri sorulan meslek mensuplarımız 
kamuoyuna önemli hizmetler vermektedir.

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

Yerelde, küçük yerlerde gazetecilik 
İstanbul tarzı değil naif ve kimseyi incitme-

SIRA DIŞI VE BIR GÜNÜ
DIĞERINI TUTMAYAN BIR IŞ

Gazetecilik mesleğini, “En sıradışı, bir günü diğerini tutmayan, insan ve çevre 
kazanma konusunda rakipsiz, zevkli ama bir o kadar da tehlikeli bir meslek” olarak 

tanımlayan Atilla Memiş, mesleki tecrübelerini paylaştı

den yapılmalı diye düşünüyorum. Gaze-
teciliğin evrensel değerleri ortadadır. Her 
zaman bu değerler aklımızın bir köşesinde 
durmalı ve kamu yararı gözetilerek kork-
madan haberin üzerine gidilmelidir.  Bu 
şekilde incitmeden eksiklerin tespit edilerek 
icra makamlarına yön vermek yaşadığımız 
şehre önemli katkılar sağlamaktadır.

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

İnternet gazetecilik için büyük bir nimet 
oldu. Aynı zamanda artık dünyayı küçük 
bir köy haline getiren bu teknoloji doğru 
kullanılmaz ise büyük sorunları da ortaya 
çıkartabiliyor. Sosyal medya sayesinde 
herkesin meramını anlatması güzel. Ama 
bunu küfür ederek yapan da var, haber-
ciler gibi muhatapla yüz yüze olmadığı 
için hiçbir kurala ve kaideye uymadan 
pervasızca davrananlarda. Sosyal medya 
ve internet alanında yapılan düzenleme-
lerin denetlenmesinin yanı sıra, bu alanda 
yapılan paylaşımların mutlaka kontrolden 
geçirilerek takip edilmesi gerekiyor. Gaze-
tecilerin haber yaparken sosyal medyadan 
da faydalandığı ortadayken, yazılar çizilenin 
mutlaka doğrulatılarak değerlendirilmesi 
kabul edilebilir.

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? 

Doğru her kişiye ve tarafa göre değişse 
de gazeteciler ve yazarların mutlaka doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme mis-
yonu olmalı. Konyamız bu açıdan müstes-
na bir yere sahip. Konya basını temelinin 
atıldığı Cumhuriyet’in ilk yıllarından bu 
yana millilik konusunda her zaman bayrak-
tarlık etmiştir. Fikir ayrılıkları ve düşünce 
farklılıkları bu duruşu bozmamalı. Türkiye 
genelinde bundan söz etmek biraz zor. Yay-
gın basın daha çok belli sermaye grupları 
ile gelişip serpildiği için onların kendilerine 
göre gündem ve konuları olabiliyor. 

Gazetecilik mesleğini özlüyor 
musunuz?

Bu sorudan kastınız eskiden büyük 
bölümü sahada yapılan gazetecilik ise evet 
özlüyoruz. Bazen bütün günümüzü bir dağ 
başında çıkartılar tarihi eserin başında ge-
çirebiliyorduk. Yaptığımız haberin de hem 
yerel hem de yaygın basında bir anlamı 
vardı. Şu andaki ekonomik-politik ortam 
çok zahmetli süreçlerden sonra elde edilen 

haberlerin görmezden gelinmesine, yada 
hak ettiği değeri elde edememesine neden 
olabiliyor. Ülkemizin içinden geçtiği zorlu 
süreçte bizde gazeteciler olarak üzerimize 
düşeni yaparak özlediğimiz mesleğimizi 
yaşatabiliriz.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını 
kısaca anlatabilir misiniz?

Ana muhalefet Lideri Kemal Kılıçda-
roğlu 2009 yılında henüz genel başkan 
olmadan Akşehir’de Yörük Şölenine katıldı. 
Burada Fen Lisesi öğrencisi başörtülü bir 
kardeşimizle sohbet ederken öğrenci o 
dönem okuldaki başörtüsü yasağı ile ilgili 
tepkisini ortaya koydu. Görüntülü haberin 
sadece DHA kanalıyla yaygın basında yer 
almasından sonra hem Kılıçdaroğlu’nun 
hem de öğrenci kardeşimizin söyledikleri 
uzun süre tartışıldı. Daha sonra yapılan 
düzenlemelerle okullardaki ve kamusal 
alanlardaki başörtüsü yasağı kaldırıldı.

Yine gölün kuruduğu dönemde gazete-
mizde çalışan bayan reklamcı arkadaşımızın 
gönüllü mankenlik yaptığı Akşehir Gölü 
haberimiz hem görüntülü hem de fotoğ-
raflı dış basında yer buldu. Yöremizdeki bu 
sorunun NTV almanağı başta olmak üzere 
bir çok mecrada değerlendirilmesi bizi 
sevindirdi.

ATİLLA MEMİŞ
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Gazeteciliği işin de ötesinde bir 
yaşam biçimi olarak gören, 
mesleğiyle yoğrulan, bu işe 

yıllarını veren, birçok kişinin bu alanda 
yetişmesine katkı sağlayan Atilla Memiş, 
gazetecilik serüvenini anlattı. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

Akşehir’de 1975 yılında doğdum. To-
rosların eteğinde Akşehir’in Değirmenköy 
mahallesinde kiraz, vişne gibi meyveler 
yetiştirip ticareti ile uğraşan bir ailede 
büyüdüm. Şu anda aktif olarak gazetecilik 
yapmaya, aileme ait donmuş gıda tesisi ve 
soğuk hava deposunda da gönüllü olarak 
görev almaya devam ediyorum. Evli ve 3 
çocuk babasıyım. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Liseyi Akşehir’de tamamlayıp, İstanbul 
Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazete-
cilik Bölümü’nü kazandım. ‘Bu mesleğe 
tesadüfen girdim’ dersem abartmış olmam. 
1992 yılında üniversite tercihlerini yap-
tığım sırada üstad Mehmet Ali Birant’ın 
programı 32.Gün’ün ünlü jenerik müzi-
ği beni etkiledi. Tercih formuna sadece 
hukuk, siyasal ve uluslararası ilişkiler fa-
kültelerinin 3 büyük şehirdeki bölümlerini, 
en sona da mezun olduğum okulu İstanbul 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik 
Bölümü’nü yazdım. İkinci öğretim hukuk 
tercihi yapmayı düşündüm, fakat gece 
yapılan eğitimin kalitesinden emin olma-
dığım için vazgeçtim. Sonuç olarak okulu 
bitirip, Meslek büyüğüm Konya basının 
duayen ismi Gazeteci Uğur Özteke’nin o 
dönem Bölge Müdürü olduğu İhlas Haber 
Ajansı Ankara Bürosu’da mesleğe ilk adımı 
attım.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik meslek olarak yapılabile-
cek en sıra dışı, bir günü diğerine uyma-
yan, insana çevre kazandırma konusunda 
rakipsiz, son derece zevkli, zaman zaman 
tehlikeli dünyanın en zor mesleklerinden 
birisidir. Sektör teknoloji ile birlikte deği-
şik bir mecraya doğru yol aldı. Bu sürece 
ayak uydurmak için bütün gazeteciler çaba 
sarf ediyoruz. Severek yaptığımız sürece 
zorlukların aşılabileceğine inanıyorum. 

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

2000 yılında Erzincan’da yedek subay 

olarak askerlik yaparken Başbakan Ecevit 
ile Cumhurbaşkanı Sezer arasında Anaya-
sa kitapçığı krizi oldu. Ekonomik kriz tüm 
sektörlerle birlikte basın sektörünü de 
etkiledi. Ben asker dönüşü tekrar Anka-
ra’ya gitmek yerine Akşehir’de merhum 
işadamı Güçlü Kantarcı’nın teklifi ile yeni 
kurulan İstasyon Gazetesi’nde başladım. 
Bu kurumda 2009 yılına kadar yazı işleri 
müdürü olarak görev yaptım. Bu arada Do-
ğan Haber Ajansı Akşehir muhabiri olarak 
ta çalıştım. Halen kesintisiz 18 yıldır DHA 
muhabiri olarak devam ediyorum. İstasyon 
Gazetesi’ndeki görevimden ayrılınca 2009 
yılında Sultandağı ilçesinde Haber Ana-
dolu, 2010 yılında Yunak ilçesinde Haber 
Yunak, 2011 yılında Akşehir’de Akşehir 
Postası gazetelerini  kurduk. Halen Akşehir 
Postası Gazetesi’nin yazı işleri müdürü-
yüm.

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Gazetecilik benim için yaşam biçi-
mi oldu. Bu meslek imkanları ölçüsünde 
çevreme yaşadığım bölgeye faydalı olmaya 
çalışıyorum. Okulla birlikte 25 yılın üzerin-
de basın sektöründe bulunan birisi olarak 
artık olaylara daha derinlemesine bakabi-
liyorum. Hoşgörüm ve mücadele ruhum 
bu meslekle birlikte arttı. Ekonomik olarak 
gazeteler gerilese de çoğu gazete çalışanı 
bu işi severek yapıyorlar. Ben bu duru-
mu  -Gazetecilik Sihri- diye açıklıyorum 
Eskiden bizimle çalışmış şu anda farklı 
kamu kurumlarında görev yapan ama 
hala gazetecilik günlerini özlemle anan 

arkadaşlarımızla yaptığımız sohbetlerde 
haberciliğin avcılık gibi insana bulaştı mı 
insandan çıkmadığını anladım. Bu ba-
kımdan gazetecilik titrini ölünceye kadar 
şerefle taşımak isterim.   

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri 
nasıl tarif edersiniz?

Bütün mesleklerde olduğu gibi bizim 
mesleğimizde  dönüşüyor, gelişiyor. 
Sektör başta ekonomi olmak üzere bir çok 
alanda zorluklar yaşıyor.  Özellikle yazılı 
basın dolar kuruna bağlı girdiler nede-
ni ile son yıllarda hareket edemez hale 
geldi. Patronların ve çalışanların ortaklaşa 
verdiği mücadele ve özveri ile eksiklik-
lere rağmen okuyucularımıza ulaşıyoruz. 
Sektörümüzdeki sorunları aşmak için 
mücadelemizi sürdürmek istiyorum. Zaten 
kolay olanı herkes yapar, biz gazeteciler 
zor olanı başarabilir ve sıkıntılı süreçleri 
aşabilirsek anlamlı bir mücadele yapmış 
oluyoruz.

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

Her işte olduğu gibi sahaya inilmeli. 
Masa başında iyi gazeteci olunmaz. Ya-
zarlık için bolca kitap okunmalı ve güncel 
iyi takip edilmeli. Gazeteci meraklıdır ve 
sorgular. Zanda aşıya gitmeden kamuyu 
denetlemek gazetecilik görevidir. Doğru-
yu bulup yazmak için çalışkan ve vicdan 
sahibi olan her haberci mutlaka mesle-
ğinde belli aşamaları geçerek toplumda iz 
bırakacaktır.

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

İnsanı iyi hissettiriyor. Haber atlat-
mak olarak özetleyebileceğimiz bu konu 
her gazetecinin sürekli peşinden koştuğu 
durumdur. Mesleki açıdan tatmini bera-
berinde getiren yazım süreçleri sayesinde 
toplumda paye edinen gazeteciler akil adam 
olarak toplumda yer bulunca mutlu oluyor. 
Özellikle Anadolu’da halen değer verilen 
görüşleri sorulan meslek mensuplarımız 
kamuoyuna önemli hizmetler vermektedir.

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

Yerelde, küçük yerlerde gazetecilik 
İstanbul tarzı değil naif ve kimseyi incitme-

SIRA DIŞI VE BIR GÜNÜ
DIĞERINI TUTMAYAN BIR IŞ

Gazetecilik mesleğini, “En sıradışı, bir günü diğerini tutmayan, insan ve çevre 
kazanma konusunda rakipsiz, zevkli ama bir o kadar da tehlikeli bir meslek” olarak 

tanımlayan Atilla Memiş, mesleki tecrübelerini paylaştı

den yapılmalı diye düşünüyorum. Gaze-
teciliğin evrensel değerleri ortadadır. Her 
zaman bu değerler aklımızın bir köşesinde 
durmalı ve kamu yararı gözetilerek kork-
madan haberin üzerine gidilmelidir.  Bu 
şekilde incitmeden eksiklerin tespit edilerek 
icra makamlarına yön vermek yaşadığımız 
şehre önemli katkılar sağlamaktadır.

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

İnternet gazetecilik için büyük bir nimet 
oldu. Aynı zamanda artık dünyayı küçük 
bir köy haline getiren bu teknoloji doğru 
kullanılmaz ise büyük sorunları da ortaya 
çıkartabiliyor. Sosyal medya sayesinde 
herkesin meramını anlatması güzel. Ama 
bunu küfür ederek yapan da var, haber-
ciler gibi muhatapla yüz yüze olmadığı 
için hiçbir kurala ve kaideye uymadan 
pervasızca davrananlarda. Sosyal medya 
ve internet alanında yapılan düzenleme-
lerin denetlenmesinin yanı sıra, bu alanda 
yapılan paylaşımların mutlaka kontrolden 
geçirilerek takip edilmesi gerekiyor. Gaze-
tecilerin haber yaparken sosyal medyadan 
da faydalandığı ortadayken, yazılar çizilenin 
mutlaka doğrulatılarak değerlendirilmesi 
kabul edilebilir.

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? 

Doğru her kişiye ve tarafa göre değişse 
de gazeteciler ve yazarların mutlaka doğru 
yönlendirme ve doğru yola sevk etme mis-
yonu olmalı. Konyamız bu açıdan müstes-
na bir yere sahip. Konya basını temelinin 
atıldığı Cumhuriyet’in ilk yıllarından bu 
yana millilik konusunda her zaman bayrak-
tarlık etmiştir. Fikir ayrılıkları ve düşünce 
farklılıkları bu duruşu bozmamalı. Türkiye 
genelinde bundan söz etmek biraz zor. Yay-
gın basın daha çok belli sermaye grupları 
ile gelişip serpildiği için onların kendilerine 
göre gündem ve konuları olabiliyor. 

Gazetecilik mesleğini özlüyor 
musunuz?

Bu sorudan kastınız eskiden büyük 
bölümü sahada yapılan gazetecilik ise evet 
özlüyoruz. Bazen bütün günümüzü bir dağ 
başında çıkartılar tarihi eserin başında ge-
çirebiliyorduk. Yaptığımız haberin de hem 
yerel hem de yaygın basında bir anlamı 
vardı. Şu andaki ekonomik-politik ortam 
çok zahmetli süreçlerden sonra elde edilen 

haberlerin görmezden gelinmesine, yada 
hak ettiği değeri elde edememesine neden 
olabiliyor. Ülkemizin içinden geçtiği zorlu 
süreçte bizde gazeteciler olarak üzerimize 
düşeni yaparak özlediğimiz mesleğimizi 
yaşatabiliriz.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını 
kısaca anlatabilir misiniz?

Ana muhalefet Lideri Kemal Kılıçda-
roğlu 2009 yılında henüz genel başkan 
olmadan Akşehir’de Yörük Şölenine katıldı. 
Burada Fen Lisesi öğrencisi başörtülü bir 
kardeşimizle sohbet ederken öğrenci o 
dönem okuldaki başörtüsü yasağı ile ilgili 
tepkisini ortaya koydu. Görüntülü haberin 
sadece DHA kanalıyla yaygın basında yer 
almasından sonra hem Kılıçdaroğlu’nun 
hem de öğrenci kardeşimizin söyledikleri 
uzun süre tartışıldı. Daha sonra yapılan 
düzenlemelerle okullardaki ve kamusal 
alanlardaki başörtüsü yasağı kaldırıldı.

Yine gölün kuruduğu dönemde gazete-
mizde çalışan bayan reklamcı arkadaşımızın 
gönüllü mankenlik yaptığı Akşehir Gölü 
haberimiz hem görüntülü hem de fotoğ-
raflı dış basında yer buldu. Yöremizdeki bu 
sorunun NTV almanağı başta olmak üzere 
bir çok mecrada değerlendirilmesi bizi 
sevindirdi.
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Teknolojik gelişmelerle birlikte yazılı basının son dönemde güç kaybettiğine vurgu yapan 
Hakimiyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Zafer Samancı, “Bence özellikle yerel 

yazılı basın başta olmak üzere yaygın ulusal yazılı basının güçlenmesi için tekrar gerekli 
girişimlerin yapılması gerekir” dedi 

Konya’nın önemli gazetecilerin-
den biri olan Hakimiyet Gaze-
tesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 

ve Habertürk Konya Temsilcisi Zafer Sa-
mancı, 23 yıllık meslek hayatında birçok 
önemli habere imza attı. Uzun yıllar asayiş 
muhabirliği yapan ve gazeteciliğin belki 
de en meşakkatli haberleri için koşturan 
Samancı, bu zorluğa rağmen ‘Hayalim’ 
dediği meslekte olmanın mutluluğunu ya-
şadı. Gazeteciliğin severek yapılması ge-
reken bir meslek olduğu bilinciyle bugüne 
kadar çalışmalarını sürdüren Samancı, 
son dönemde güç kaybeden yazılı basının 
yeniden güçlenmesi için girişimlerde bu-
lunması gerektiğini savunuyor. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? Zafer Samancı kimdir?

1974 yılında Konya’da doğdum ilk, 
orta ve lise tahsilimi Konya’da tamam-
ladım.  Liseyi bitirdikten sonra hayalim 
molan iki meslek vardı. Bunlardan biri 
gazetecilikti. Nasip oldu.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

KON TV’de o dönem muhabir olan ve 
benimde lise arkadaşım olan Bilal Çalıku-
şu’nun telkini ve yardımı ile 1995 yılında 
KTV televizyonuna başladım. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Bizim mesleğe başladığımız dönemde 
gazetecilik her anlamda çok farklıydı.  O 
zaman sosyal medya, ya da internet bu 
kadar yaygın değildi. Daha zevkliydi. 
Yaptığınız bir haber yaklaşık 1 gün süren 
bir emeğin ardından okuyucuya ulaşırdı. 
Şimdi anında dijital ortamda yayınlanıyor. 
Habercilik bir meslekti. Haberi haberci 
yapar vatandaş okurdu. Şimdi herkes 
haberci oldu. Elinde cep telefonu olan 
herkes haberci artık…. Sektör bitme nok-
tasına geldi. Gazetelerin maddi sıkıntıları 
zaten ortada… Eskiden her eve en az 
1 gazete girerdi. Benim çocukluğumda 
babam 4 gazete alırdı. Hepsi ayrı fikir-
lerde olan gazeteleri babam okurken onu 
izlemek bana neden bilmem bir mutluluk 
verirdi. Şimdi evde herkeste olan cep 
telefonu internet zaten sanal bir gazete. 

Bu yüzden meslek zamanla kan kaybetti. 
Teknolojiyle güçlenen meslekler yerine 
teknoloji ile yok olmaya adım adım giden 
bir durumdayız. 

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

Mesleğe 1995 yılında KTV yerel tele-
vizyonunda başladım Askerlik için Asker-
den sonra İHA’da asayiş muhabiri olarak 
göreve başladım.  Ardından DHA’da yine 
asayiş (polis-adliye muhabirliği) yaptım. 
Şuan halen Hakimiyet gazetesi Sorumlu 
Yazı İşleri Müdürlüğü ile birlikte yakla-
şık 11 yıldır Habertürk Konya Temsilcisi 
olarak çalışıyorum. 23 yıllık meslek haya-
tımda değişik konferans ve panellere de 
mesleki tecrübe ve birikimleri anlattım. 
Bazı okullarda derslere misafir eğitmen 
olarak katılıp yine meslek ve çalışmalarımı 
genç arkadaşlarla paylaştım.

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor?

Gazetecilik benim hayalimdi. Bu hayali 
gerçekleştirdikten sonra benim yaşam 
tarzım oldu. Polis adliye muhabirliği zor 
zor olduğu kadar zevkli bir branştır. Bu 
branşta rutin yani cinayet kaza vs. asayiş 
olaylarından ziyade dosya araştırma ha-
berler yapmak benim için ayrı bir zevk. 23 
yıllık meslek hayatımın da çalışma azmim 
ve şevkimin kırılmaması için her zaman 
kendimi yeniledim. Sürekli bu mesleği be-
nim geçim kaynağım olarak düşünmedim 
sevdiğim işi yaptığım için huzur buldum.

Gazetecilik sektöründe 
günümüzde yaşanan sorunları veya 
eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Sorunlar her geçen gün artıyor. 
Pandemi süreci bu sorunların artmasına 
neden oldu. Maddi sorun, eleman sıkıntısı, 
gazetelerin kapanması, teknolojiye yenik 
düşen basın. Bence özellikle yerel yazılı 
basın başta olmak üzere yaygın ulusal ya-
zılı basının güçlenmesi için tekrar gerekli 
girişimlerin yapılması gerekir.

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

‘YAZILI BASIN 
YENIDEN GÜÇLENMELI’

Bence her işte olduğu gibi önce mesle-
ğini sevmek gerekir. Mesleğini seven ona 
ihanet etmez. İhanetten kastım mutlaka 
anlaşılmıştır. Dürüst, kul hakkını bilen 
yaptığı haberden sonra gece kafasını 
yastığa rahatça koyan ve bu işte kazandığı 
parayı huzurla ailesine götürebilen insan 
her işte olduğu gibi bizim mesleğimizde 
de başarılı olur.  Yetenek, olayları koklama 
kabiliyeti, analiz, çözümleme ve haberi 
oluşturma zaten vazgeçilmezlerdir.

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

Çok farklı anlatılmaz mutluluk veren 
bir duygu. Bir noktadan yola çıkıyorsun 
ve araştırarak sonuna kadar gidiyorsun. 
Bunun hikayesini yazıp bilmeyenlere du-
yuruyorsun. Hele bu olay sonunda insan-
lara bir şeyler verebiliyorsan işte o zaman 
Konya tabiri ile “dadından yinmez.”

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

Bizim branşta yani asayiş haberlerinde 
insanların sadece yaşanan olaylardan ders 
çıkarması mümkün.

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

Doğru kullanıldığında sosyal med-
ya gerçekten harika bir şey. Gazetecilik 
anlamında ise mesleğin bitme noktasına 
gelmesindeki en büyük etken elinde cep 
telefonu olan herkes ne yazık ki artık 
gazeteci…

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 yön gösteren insanlar 
üzerinde yazıları ve haberleri ile doğru-

dan etkisi olan kişidir. Bu sadece gazeteci 
olan bireyde bitmiyor. Maalesef çalıştığı 
kurumda bu anlamda son derece etkin. 
Kimi kurumlar gerçekleri gizleyim her şeyi 
tozpembe gösterir. Kimileri ise güzel olan 
şeylerden bile kötü örneklemeler yapar. 
Bu kurum için tamamen vicdani ve ahlaki 
bir seçimdir.  Gazeteci birey içinde aynı 
şeyi söylemek mümkün Türkiye de medya 
sektöründe gerçeği tam anlamı ile göz 
önüne seren iyiye iyi kötüye kötü diyen bir 
kurumun varlığını bilmiyorum. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını 
kısaca anlatabilir misiniz?

2000’li yılların başıydı sanırım Do-
ğanlar mahallesinde bir kavga çıkmıştı. 
Taşlar, sopalar, bıçaklar hatta silahlar kul-
lanılıyordu. Çevik kuvvetteki arkadaşlarla 
ara sokaklarda ilerlerken biranda olayın 
büyüsüne kapılıp Çevik kuvvetin girdiği 
sokağın karşısındaki sokağa girmişim. Bi-
rileri koluma girip beni götürüyor ama ben 
halen fotoğraf çekme derdindeyim o an 
beni götürenlerin polis arkadaşlar odluğu-
nu zannediyordum. Meğerse kavga eden 
guruptan adamlar almış beni götürüyor. 
Benimle evlerinde röportaj yapıp 1 saat 
tuttular olayın aslını ne olduğunu anlatıp 
yazmamı istediler. O dönem yaptığım 
haberle kavganın nedeni olarak gösterilen 
kız alıp verme meselesinin doğru olmadığı 
uyuşturucu meselesi ve bu yolda kullanı-
lan çocukların kavga nedeni olduğu ortaya 
çıkmıştı. Bu benim için unutulmaz bir ha-
berdi. Başka bir olayda ise Konya’nın suç 
örgütü iki gurubu arasında silahlı çatışma 
çıkmış ölü ve yaralılar vardı. Numune 
hastanesi morunda cenaze fotoğrafı çek-
meye indim. Tam çektim çıkacağım ayak 
seslerini ve bağrışları duydum. Gelenler 
suç örgütü gurubunun adamlarıydı ve 
cenazelerini almaya gelmişlerdi. Bir tabut 
gördüm hemen içine girdi. Ve kapağını 
kapadım. İçinde yakınlarının cenazesi olan 
tabut yerine benim bulunduğum tabutu 
omuzladılar. Tam bu sırada ben atladım. 
Adamların ödü kopup Allah deyip kaçan-
lar, ölü dirildi diyip düşenler aradan sıy-
rılıp kaçtım o kelli felli adamların benden 
korkmuş halleri hiç unutamayacağım bir 
andır. Bu arada olay ortaya çıktıktan sonra 
gazetecinin kim olduğunu aylarca arayan o 
kişiler bana bile beni sormuşlardı…

ZAFEr SAMANCI
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Teknolojik gelişmelerle birlikte yazılı basının son dönemde güç kaybettiğine vurgu yapan 
Hakimiyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Zafer Samancı, “Bence özellikle yerel 

yazılı basın başta olmak üzere yaygın ulusal yazılı basının güçlenmesi için tekrar gerekli 
girişimlerin yapılması gerekir” dedi 

Konya’nın önemli gazetecilerin-
den biri olan Hakimiyet Gaze-
tesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 

ve Habertürk Konya Temsilcisi Zafer Sa-
mancı, 23 yıllık meslek hayatında birçok 
önemli habere imza attı. Uzun yıllar asayiş 
muhabirliği yapan ve gazeteciliğin belki 
de en meşakkatli haberleri için koşturan 
Samancı, bu zorluğa rağmen ‘Hayalim’ 
dediği meslekte olmanın mutluluğunu ya-
şadı. Gazeteciliğin severek yapılması ge-
reken bir meslek olduğu bilinciyle bugüne 
kadar çalışmalarını sürdüren Samancı, 
son dönemde güç kaybeden yazılı basının 
yeniden güçlenmesi için girişimlerde bu-
lunması gerektiğini savunuyor. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? Zafer Samancı kimdir?

1974 yılında Konya’da doğdum ilk, 
orta ve lise tahsilimi Konya’da tamam-
ladım.  Liseyi bitirdikten sonra hayalim 
molan iki meslek vardı. Bunlardan biri 
gazetecilikti. Nasip oldu.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

KON TV’de o dönem muhabir olan ve 
benimde lise arkadaşım olan Bilal Çalıku-
şu’nun telkini ve yardımı ile 1995 yılında 
KTV televizyonuna başladım. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Bizim mesleğe başladığımız dönemde 
gazetecilik her anlamda çok farklıydı.  O 
zaman sosyal medya, ya da internet bu 
kadar yaygın değildi. Daha zevkliydi. 
Yaptığınız bir haber yaklaşık 1 gün süren 
bir emeğin ardından okuyucuya ulaşırdı. 
Şimdi anında dijital ortamda yayınlanıyor. 
Habercilik bir meslekti. Haberi haberci 
yapar vatandaş okurdu. Şimdi herkes 
haberci oldu. Elinde cep telefonu olan 
herkes haberci artık…. Sektör bitme nok-
tasına geldi. Gazetelerin maddi sıkıntıları 
zaten ortada… Eskiden her eve en az 
1 gazete girerdi. Benim çocukluğumda 
babam 4 gazete alırdı. Hepsi ayrı fikir-
lerde olan gazeteleri babam okurken onu 
izlemek bana neden bilmem bir mutluluk 
verirdi. Şimdi evde herkeste olan cep 
telefonu internet zaten sanal bir gazete. 

Bu yüzden meslek zamanla kan kaybetti. 
Teknolojiyle güçlenen meslekler yerine 
teknoloji ile yok olmaya adım adım giden 
bir durumdayız. 

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

Mesleğe 1995 yılında KTV yerel tele-
vizyonunda başladım Askerlik için Asker-
den sonra İHA’da asayiş muhabiri olarak 
göreve başladım.  Ardından DHA’da yine 
asayiş (polis-adliye muhabirliği) yaptım. 
Şuan halen Hakimiyet gazetesi Sorumlu 
Yazı İşleri Müdürlüğü ile birlikte yakla-
şık 11 yıldır Habertürk Konya Temsilcisi 
olarak çalışıyorum. 23 yıllık meslek haya-
tımda değişik konferans ve panellere de 
mesleki tecrübe ve birikimleri anlattım. 
Bazı okullarda derslere misafir eğitmen 
olarak katılıp yine meslek ve çalışmalarımı 
genç arkadaşlarla paylaştım.

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor?

Gazetecilik benim hayalimdi. Bu hayali 
gerçekleştirdikten sonra benim yaşam 
tarzım oldu. Polis adliye muhabirliği zor 
zor olduğu kadar zevkli bir branştır. Bu 
branşta rutin yani cinayet kaza vs. asayiş 
olaylarından ziyade dosya araştırma ha-
berler yapmak benim için ayrı bir zevk. 23 
yıllık meslek hayatımın da çalışma azmim 
ve şevkimin kırılmaması için her zaman 
kendimi yeniledim. Sürekli bu mesleği be-
nim geçim kaynağım olarak düşünmedim 
sevdiğim işi yaptığım için huzur buldum.

Gazetecilik sektöründe 
günümüzde yaşanan sorunları veya 
eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Sorunlar her geçen gün artıyor. 
Pandemi süreci bu sorunların artmasına 
neden oldu. Maddi sorun, eleman sıkıntısı, 
gazetelerin kapanması, teknolojiye yenik 
düşen basın. Bence özellikle yerel yazılı 
basın başta olmak üzere yaygın ulusal ya-
zılı basının güçlenmesi için tekrar gerekli 
girişimlerin yapılması gerekir.

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

‘YAZILI BASIN 
YENIDEN GÜÇLENMELI’

Bence her işte olduğu gibi önce mesle-
ğini sevmek gerekir. Mesleğini seven ona 
ihanet etmez. İhanetten kastım mutlaka 
anlaşılmıştır. Dürüst, kul hakkını bilen 
yaptığı haberden sonra gece kafasını 
yastığa rahatça koyan ve bu işte kazandığı 
parayı huzurla ailesine götürebilen insan 
her işte olduğu gibi bizim mesleğimizde 
de başarılı olur.  Yetenek, olayları koklama 
kabiliyeti, analiz, çözümleme ve haberi 
oluşturma zaten vazgeçilmezlerdir.

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

Çok farklı anlatılmaz mutluluk veren 
bir duygu. Bir noktadan yola çıkıyorsun 
ve araştırarak sonuna kadar gidiyorsun. 
Bunun hikayesini yazıp bilmeyenlere du-
yuruyorsun. Hele bu olay sonunda insan-
lara bir şeyler verebiliyorsan işte o zaman 
Konya tabiri ile “dadından yinmez.”

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

Bizim branşta yani asayiş haberlerinde 
insanların sadece yaşanan olaylardan ders 
çıkarması mümkün.

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

Doğru kullanıldığında sosyal med-
ya gerçekten harika bir şey. Gazetecilik 
anlamında ise mesleğin bitme noktasına 
gelmesindeki en büyük etken elinde cep 
telefonu olan herkes ne yazık ki artık 
gazeteci…

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 yön gösteren insanlar 
üzerinde yazıları ve haberleri ile doğru-

dan etkisi olan kişidir. Bu sadece gazeteci 
olan bireyde bitmiyor. Maalesef çalıştığı 
kurumda bu anlamda son derece etkin. 
Kimi kurumlar gerçekleri gizleyim her şeyi 
tozpembe gösterir. Kimileri ise güzel olan 
şeylerden bile kötü örneklemeler yapar. 
Bu kurum için tamamen vicdani ve ahlaki 
bir seçimdir.  Gazeteci birey içinde aynı 
şeyi söylemek mümkün Türkiye de medya 
sektöründe gerçeği tam anlamı ile göz 
önüne seren iyiye iyi kötüye kötü diyen bir 
kurumun varlığını bilmiyorum. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını 
kısaca anlatabilir misiniz?

2000’li yılların başıydı sanırım Do-
ğanlar mahallesinde bir kavga çıkmıştı. 
Taşlar, sopalar, bıçaklar hatta silahlar kul-
lanılıyordu. Çevik kuvvetteki arkadaşlarla 
ara sokaklarda ilerlerken biranda olayın 
büyüsüne kapılıp Çevik kuvvetin girdiği 
sokağın karşısındaki sokağa girmişim. Bi-
rileri koluma girip beni götürüyor ama ben 
halen fotoğraf çekme derdindeyim o an 
beni götürenlerin polis arkadaşlar odluğu-
nu zannediyordum. Meğerse kavga eden 
guruptan adamlar almış beni götürüyor. 
Benimle evlerinde röportaj yapıp 1 saat 
tuttular olayın aslını ne olduğunu anlatıp 
yazmamı istediler. O dönem yaptığım 
haberle kavganın nedeni olarak gösterilen 
kız alıp verme meselesinin doğru olmadığı 
uyuşturucu meselesi ve bu yolda kullanı-
lan çocukların kavga nedeni olduğu ortaya 
çıkmıştı. Bu benim için unutulmaz bir ha-
berdi. Başka bir olayda ise Konya’nın suç 
örgütü iki gurubu arasında silahlı çatışma 
çıkmış ölü ve yaralılar vardı. Numune 
hastanesi morunda cenaze fotoğrafı çek-
meye indim. Tam çektim çıkacağım ayak 
seslerini ve bağrışları duydum. Gelenler 
suç örgütü gurubunun adamlarıydı ve 
cenazelerini almaya gelmişlerdi. Bir tabut 
gördüm hemen içine girdi. Ve kapağını 
kapadım. İçinde yakınlarının cenazesi olan 
tabut yerine benim bulunduğum tabutu 
omuzladılar. Tam bu sırada ben atladım. 
Adamların ödü kopup Allah deyip kaçan-
lar, ölü dirildi diyip düşenler aradan sıy-
rılıp kaçtım o kelli felli adamların benden 
korkmuş halleri hiç unutamayacağım bir 
andır. Bu arada olay ortaya çıktıktan sonra 
gazetecinin kim olduğunu aylarca arayan o 
kişiler bana bile beni sormuşlardı…
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Konya’nın önemli gazetecilerinden olan 
Barış Yaman, lise eğitimini tamam-
lamasının ardından kendi isteğiyle 

girdiği İletişim Fakültesi’nin ardından basın 
sektörüne atıldı. Sektöre Hakimiyet Gazetesi’nde 
muhabir olarak giriş yapan Yaman, sektörde 
birçok alanda görev aldı. Televizyon deneyimi de 
bulunan Yaman, son olarak Yeni Meram Gaze-
tesi’nde uzun yıllar mesleğe emek verdi. Burada 
başarılı haberlerin altına imza atan Yaman, bir 
süre gazetenin S. Yazı İşleri Müdürlüğü görevini 
yürüttü. Daha sonra aktif gazeteciliği bırakan Ya-
man, sektöre ismini yazdıran bir gazeteci olarak 
anılıyor. Gazetecilik üzerine önemli açıklamalarda 
bulunan Yaman, gazetecilik mesleğinin dünyanın 
en onurlu mesleklerinden biri olduğunu belirtiyor. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Barış Yaman kimdir?

1980 yılında Konya’nın Bozkır ilçesinde 
dünyaya geldim. Aslen Ahırlı ilçesi nüfusuna ka-
yıtlıyım. İlkokul 4. sınıfa kadar Ahırlı’da eğitimime 
devam ettim. Öğretmen olan babamın tayini ile 
birlikte 1990 yılında Konya merkeze taşındık. 
İlkokulu Konya’da Ahmet Hashaş İlkokulu’nda 
tamamladım. Sırasıyla Cumhuriyet Ortaokulu 
ve Mehmet Akif Ersoy Lisesi’ni bitirdim. Köyde 
dünyaya gelmiş çocukluğunun bir kısmını köyde 
geçirmiş şanslı ve köylü insanlardan birisiyim. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Lise eğitimimden sonra girdiğim üniversite 

sınavında tercih yaparken gazetecilik mesleğinin 
heyecanlı bir meslek olduğunu düşünerek tercih 
listesine yazdım. Fakat o dönem iletişim fakül-

telerinin puanı çok yüksek olduğu için yazdığım 
okulun gelmeyeceğini düşündüm. Ama tercih 
listemin ikinci sırasında bulunan Gazi Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nü kazan-
dım. Birinci sınıfta okulun heyecanı ile meslek 
adına güzel günler göreceğiz umuduyla okurken, 
ilerleyen sınıflarda mesleki anlamda umutsuzluk-
larla geçen bir dönem yaşadım. Okuldan mezun 
olduğumda işsiz bir gazeteci olacağımı biliyor-
dum. Okulu bitirip Konya’ya döndüğüm zaman 
gazetecilik mesleğini yapmayı düşünmedim. Ama 
babamın memur oluşu ve gazetecilik dışında tica-
ri anlamda veya başka mesleklerle ilgili herhangi 
bir altyapım olmadığı için bir nevi mecburen 
okulunu okuduğum mesleği yapmaya başladım.  

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik mesleği dünyadaki en onurlu 
mesleklerden bir tanesi eğer layıkıyla yapılırsa! 
Gazeteciliğin temelinde halkın haber alma öz-
gürlüğü yer almaktadır. Günümüzde teknolojinin 
gelişmesiyle birlikte bu kavram biraz değişmiş 
olsa da temelde halkın haber alma olgusu yer 
almaktadır. Halkı gerçeklerden, gizlenenlerden, 
saklananlardan haberdar etmek! Bundan daha 
güzel bir görev olabilir mi? Ama gazetecilik her 
dönem, hem çıkar amaçlı hem baskı kurma 
amaçlı kullanılmıştır. Son yıllarda mesleki anlam-
da hem çalışanlar hem gazeteler sıkıntılar yaşıyor. 
Bu hem habercilik anlamında yaşanan sıkıntı-
lar hem de çalışanların mali sıkıntıları. Özgür 
habercilik yapmanın birçok riski de beraberinde 
getirdiği bir süreçten geçiyoruz. Acaba yaptığım 
haber birilerini rahatsız eder mi? duygusu ve 

bunun yarattığı endişe birçok gazetecide mevcut. 
Aslında işi rahatsızlık vermek olan gazetecilerin 
bu duruma düşmesi düşünülmesi ve tartışılması 
gereken bir durumdur. Bunun yanında geleneksel 
gazetecilik dediğimiz basılı gazetecilik artık dijital 
gazeteciliğe kendini teslim etmiş durumda. Ge-
leneksel gazetelerde ‘gazetecilik’ yaptığı için yer 
bulamayan birçok insan da artık dijital ortamda 
seslerini duyurmak, kendilerini ifade etmek için 
çaba sarf etmeye başladı. Gazeteciliğin en kötü 
dönemlerinden birisi yaşanıyor. Umarım gazeteci-
lik ve gazeteciler hak ettiği değeri görür!           

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

Gazeteciliğin hemen hemen her alanında 
çalıştım. Gazeteciliğe Hakimiyet Gazetesi’nde 
muhabir olarak başladım ama sadece sokağa çıkıp 
haber yapmaktan ibaret değildi görevimiz. Haberi 
yaptıktan sonra sayfaların dizgisinin yapılmasın-
da da yardımcı olurduk. Okulu bitirdikten sonra 
başladığım muhabirlik görevine ‘askere gitmeden 
önce televizyon deneyimim de olsun’ diyerek 
KTV televizyonuna geçtim. Burada istihbarat 
şefliği yaptım. Askerlik için verdiğim molanın 
ardından Barem Dergisi’nde yazı işleri müdürü 
olarak görev yaptım. Dergiden sonra bir süre 
internet haberciliği ile uğraştım. Geçirdiğim bir 
kazanın ardından bir süre mesleğe ara verdim. 
Daha sonra Yeni Meram Gazetesi’nde muhabir 
olarak göreve başladım. Sırasıyla istihbarat şefliği, 
haber müdürlüğü ve en son yazı işleri müdürlüğü 
görevinde bulundum. Yeni Meram Gazetesi’ne 
bir süre ara verim Anadolu Manşet Gazetesi’nde 

‘GAZETECILIK, DÜNYANIN 
EN ONURLU MESLEKLERINDEN’

Konya’da önemli haberlerin altına imzasını atan Gazeteci Barış Yaman, “Gazetecilik mesleği 
dünyadaki en onurlu mesleklerden bir tanesi eğer layıkıyla yapılırsa!” dedi

BArIŞ YAMAN
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yazı işleri müdürlüğü yaptım. Bu görevimin ardından tekrar Yeni Meram Ga-
zetesi’nde yazı işleri müdürü olarak görev aldım. 2018 yılında da fiili olarak 
gazeteciliği bıraktım.

      
Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazetecilik tek kelimeyle özgürlüktür benim için. Özgürce yazmak, 

özgürce halkı haberdar etmek. Yapılmaması isteneni yapmaktır.

Gazetecilik sektöründe günümüzde yaşanan sorunları veya 
eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Meslekteki en büyük sorun mesleğin hakkıyla yapılamamasıdır. Gaze-
telerin ve gazetecilerin özgürlükleri konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. 
Bu her dönem böyleydi ama bu dönem biraz daha fazla. Ve gazeteciler hak 
ettikleri maddi ve manevi isteklerine kavuşamıyorlar. Önce gazetecilerin 
özgür olması gerekir, bununla birlikte maddi anlamda hak ettiklerini de 
alabilmeliler. 

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

Gazeteci olmak için önce sorgulamak gerekir. Sorgulamayan insandan 
gazeteci olmaz. Sorgulayan, gözlemleyen insanın bunları halkla buluşturması 
gerekir. Dünyadan, yaşadığı ülkeden, içinde bulunduğu toplumdan haberdar 
olması çok okuması gerekir. Okumalı, sorgulamalı ve karşılaştığı sıkıntıları 
yansıtması gerekir. 

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

Bu tamamen özgürlüktür. Bir bilinmeyeni ortaya çıkarmak, ondan 
haberdar olmayan halkı aydınlatmak yapılan yanlışı gözler önüne sermek. Bu 
hem gazeteci için hem de bundan haberdar olan vatandaş için bulunmaz bir 
nimettir.

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

Yöneticilerin yaptığı yanlışların ortaya çıkartılması, hem yönetenler için 
hem de halk için faydalıdır çünkü yapılan yanlışlar görülmüş ve düzeltilmiş 
olur. Yaptığınız haberle yöneticilerin yaptığı bir yanlışı onlara göstermiş olur-
sunuz, onlara fırsat vermiş olursunuz. 

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

İnternet ve sosyal medya bir bakıma herkesi gazeteci yaptı. Ama bu doğ-
ru değil. Gazeteci sorgular, doğrulatır haberini öyle yayınlar. Sosyal medya 
ise ‘özgürlük’ kavramı içinde adeta büyük bir çöplüğe dönüştü. Bu 
çöplüğü temizlemek de yine gerçek gazetecilere düşüyor!

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 görevi, kendisinin değil halkın 
çıkarlarını korumaktır. Bunun için de halkı doğru 
yönlendirmesi gerekir. Bu konuda hem Türkiye’deki 
medya hem de Konya medyası sınıfta kalmaktadır. 
Millilik kime göre neye göre millidir. Bu noktada 15 
Temmuz darbe girişimini unutmamak gerekir. 15 
Temmuz’un yaşanmasına neden olanlar bir zaman 
yerli ve milliydi! 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını kısaca 
anlatabilir misiniz?

Birçok anı saklıdır gazetecilerde. Bende kalıcı 
olanlar yaptığımız bir haber sonrasında derdine çare 
bulunmasına vesile olduğumuz insanlardır. Bir haber yaparsı-
nız bazı insanların hayatına çok büyük dokunuş yaparsınız. Beni de o 
haberler mutlu etmiştir.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Girmişseniz çıkmanız çok zor. Zorlukları göze almanız lazım. Hava-
sı çok ama, etkisi çok ama maddi anlamda kendinizi tatmin edeceğiniz 
bir meslek değil. İnsanı manevi anlamda gururlandıran bir meslek. Çok 
okumalılar, gözlemleme çok önemli ve en önemlisi sorgulama. Okulda 
size öğretilenle yetinirseniz sınıfta kalırsınız. Zor bir yolculuktur gazetecilik, 
bu zor yolculuğun bütün sıkıntılarını göze almanız gerekir.   



Konya’nın önemli gazetecilerinden olan 
Barış Yaman, lise eğitimini tamam-
lamasının ardından kendi isteğiyle 

girdiği İletişim Fakültesi’nin ardından basın 
sektörüne atıldı. Sektöre Hakimiyet Gazetesi’nde 
muhabir olarak giriş yapan Yaman, sektörde 
birçok alanda görev aldı. Televizyon deneyimi de 
bulunan Yaman, son olarak Yeni Meram Gaze-
tesi’nde uzun yıllar mesleğe emek verdi. Burada 
başarılı haberlerin altına imza atan Yaman, bir 
süre gazetenin S. Yazı İşleri Müdürlüğü görevini 
yürüttü. Daha sonra aktif gazeteciliği bırakan Ya-
man, sektöre ismini yazdıran bir gazeteci olarak 
anılıyor. Gazetecilik üzerine önemli açıklamalarda 
bulunan Yaman, gazetecilik mesleğinin dünyanın 
en onurlu mesleklerinden biri olduğunu belirtiyor. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Barış Yaman kimdir?

1980 yılında Konya’nın Bozkır ilçesinde 
dünyaya geldim. Aslen Ahırlı ilçesi nüfusuna ka-
yıtlıyım. İlkokul 4. sınıfa kadar Ahırlı’da eğitimime 
devam ettim. Öğretmen olan babamın tayini ile 
birlikte 1990 yılında Konya merkeze taşındık. 
İlkokulu Konya’da Ahmet Hashaş İlkokulu’nda 
tamamladım. Sırasıyla Cumhuriyet Ortaokulu 
ve Mehmet Akif Ersoy Lisesi’ni bitirdim. Köyde 
dünyaya gelmiş çocukluğunun bir kısmını köyde 
geçirmiş şanslı ve köylü insanlardan birisiyim. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Lise eğitimimden sonra girdiğim üniversite 

sınavında tercih yaparken gazetecilik mesleğinin 
heyecanlı bir meslek olduğunu düşünerek tercih 
listesine yazdım. Fakat o dönem iletişim fakül-

telerinin puanı çok yüksek olduğu için yazdığım 
okulun gelmeyeceğini düşündüm. Ama tercih 
listemin ikinci sırasında bulunan Gazi Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nü kazan-
dım. Birinci sınıfta okulun heyecanı ile meslek 
adına güzel günler göreceğiz umuduyla okurken, 
ilerleyen sınıflarda mesleki anlamda umutsuzluk-
larla geçen bir dönem yaşadım. Okuldan mezun 
olduğumda işsiz bir gazeteci olacağımı biliyor-
dum. Okulu bitirip Konya’ya döndüğüm zaman 
gazetecilik mesleğini yapmayı düşünmedim. Ama 
babamın memur oluşu ve gazetecilik dışında tica-
ri anlamda veya başka mesleklerle ilgili herhangi 
bir altyapım olmadığı için bir nevi mecburen 
okulunu okuduğum mesleği yapmaya başladım.  

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik mesleği dünyadaki en onurlu 
mesleklerden bir tanesi eğer layıkıyla yapılırsa! 
Gazeteciliğin temelinde halkın haber alma öz-
gürlüğü yer almaktadır. Günümüzde teknolojinin 
gelişmesiyle birlikte bu kavram biraz değişmiş 
olsa da temelde halkın haber alma olgusu yer 
almaktadır. Halkı gerçeklerden, gizlenenlerden, 
saklananlardan haberdar etmek! Bundan daha 
güzel bir görev olabilir mi? Ama gazetecilik her 
dönem, hem çıkar amaçlı hem baskı kurma 
amaçlı kullanılmıştır. Son yıllarda mesleki anlam-
da hem çalışanlar hem gazeteler sıkıntılar yaşıyor. 
Bu hem habercilik anlamında yaşanan sıkıntı-
lar hem de çalışanların mali sıkıntıları. Özgür 
habercilik yapmanın birçok riski de beraberinde 
getirdiği bir süreçten geçiyoruz. Acaba yaptığım 
haber birilerini rahatsız eder mi? duygusu ve 

bunun yarattığı endişe birçok gazetecide mevcut. 
Aslında işi rahatsızlık vermek olan gazetecilerin 
bu duruma düşmesi düşünülmesi ve tartışılması 
gereken bir durumdur. Bunun yanında geleneksel 
gazetecilik dediğimiz basılı gazetecilik artık dijital 
gazeteciliğe kendini teslim etmiş durumda. Ge-
leneksel gazetelerde ‘gazetecilik’ yaptığı için yer 
bulamayan birçok insan da artık dijital ortamda 
seslerini duyurmak, kendilerini ifade etmek için 
çaba sarf etmeye başladı. Gazeteciliğin en kötü 
dönemlerinden birisi yaşanıyor. Umarım gazeteci-
lik ve gazeteciler hak ettiği değeri görür!           

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

Gazeteciliğin hemen hemen her alanında 
çalıştım. Gazeteciliğe Hakimiyet Gazetesi’nde 
muhabir olarak başladım ama sadece sokağa çıkıp 
haber yapmaktan ibaret değildi görevimiz. Haberi 
yaptıktan sonra sayfaların dizgisinin yapılmasın-
da da yardımcı olurduk. Okulu bitirdikten sonra 
başladığım muhabirlik görevine ‘askere gitmeden 
önce televizyon deneyimim de olsun’ diyerek 
KTV televizyonuna geçtim. Burada istihbarat 
şefliği yaptım. Askerlik için verdiğim molanın 
ardından Barem Dergisi’nde yazı işleri müdürü 
olarak görev yaptım. Dergiden sonra bir süre 
internet haberciliği ile uğraştım. Geçirdiğim bir 
kazanın ardından bir süre mesleğe ara verdim. 
Daha sonra Yeni Meram Gazetesi’nde muhabir 
olarak göreve başladım. Sırasıyla istihbarat şefliği, 
haber müdürlüğü ve en son yazı işleri müdürlüğü 
görevinde bulundum. Yeni Meram Gazetesi’ne 
bir süre ara verim Anadolu Manşet Gazetesi’nde 

‘GAZETECILIK, DÜNYANIN 
EN ONURLU MESLEKLERINDEN’

Konya’da önemli haberlerin altına imzasını atan Gazeteci Barış Yaman, “Gazetecilik mesleği 
dünyadaki en onurlu mesleklerden bir tanesi eğer layıkıyla yapılırsa!” dedi
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yazı işleri müdürlüğü yaptım. Bu görevimin ardından tekrar Yeni Meram Ga-
zetesi’nde yazı işleri müdürü olarak görev aldım. 2018 yılında da fiili olarak 
gazeteciliği bıraktım.

      
Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazetecilik tek kelimeyle özgürlüktür benim için. Özgürce yazmak, 

özgürce halkı haberdar etmek. Yapılmaması isteneni yapmaktır.

Gazetecilik sektöründe günümüzde yaşanan sorunları veya 
eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Meslekteki en büyük sorun mesleğin hakkıyla yapılamamasıdır. Gaze-
telerin ve gazetecilerin özgürlükleri konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. 
Bu her dönem böyleydi ama bu dönem biraz daha fazla. Ve gazeteciler hak 
ettikleri maddi ve manevi isteklerine kavuşamıyorlar. Önce gazetecilerin 
özgür olması gerekir, bununla birlikte maddi anlamda hak ettiklerini de 
alabilmeliler. 

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

Gazeteci olmak için önce sorgulamak gerekir. Sorgulamayan insandan 
gazeteci olmaz. Sorgulayan, gözlemleyen insanın bunları halkla buluşturması 
gerekir. Dünyadan, yaşadığı ülkeden, içinde bulunduğu toplumdan haberdar 
olması çok okuması gerekir. Okumalı, sorgulamalı ve karşılaştığı sıkıntıları 
yansıtması gerekir. 

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

Bu tamamen özgürlüktür. Bir bilinmeyeni ortaya çıkarmak, ondan 
haberdar olmayan halkı aydınlatmak yapılan yanlışı gözler önüne sermek. Bu 
hem gazeteci için hem de bundan haberdar olan vatandaş için bulunmaz bir 
nimettir.

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

Yöneticilerin yaptığı yanlışların ortaya çıkartılması, hem yönetenler için 
hem de halk için faydalıdır çünkü yapılan yanlışlar görülmüş ve düzeltilmiş 
olur. Yaptığınız haberle yöneticilerin yaptığı bir yanlışı onlara göstermiş olur-
sunuz, onlara fırsat vermiş olursunuz. 

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

İnternet ve sosyal medya bir bakıma herkesi gazeteci yaptı. Ama bu doğ-
ru değil. Gazeteci sorgular, doğrulatır haberini öyle yayınlar. Sosyal medya 
ise ‘özgürlük’ kavramı içinde adeta büyük bir çöplüğe dönüştü. Bu 
çöplüğü temizlemek de yine gerçek gazetecilere düşüyor!

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 görevi, kendisinin değil halkın 
çıkarlarını korumaktır. Bunun için de halkı doğru 
yönlendirmesi gerekir. Bu konuda hem Türkiye’deki 
medya hem de Konya medyası sınıfta kalmaktadır. 
Millilik kime göre neye göre millidir. Bu noktada 15 
Temmuz darbe girişimini unutmamak gerekir. 15 
Temmuz’un yaşanmasına neden olanlar bir zaman 
yerli ve milliydi! 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını kısaca 
anlatabilir misiniz?

Birçok anı saklıdır gazetecilerde. Bende kalıcı 
olanlar yaptığımız bir haber sonrasında derdine çare 
bulunmasına vesile olduğumuz insanlardır. Bir haber yaparsı-
nız bazı insanların hayatına çok büyük dokunuş yaparsınız. Beni de o 
haberler mutlu etmiştir.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Girmişseniz çıkmanız çok zor. Zorlukları göze almanız lazım. Hava-
sı çok ama, etkisi çok ama maddi anlamda kendinizi tatmin edeceğiniz 
bir meslek değil. İnsanı manevi anlamda gururlandıran bir meslek. Çok 
okumalılar, gözlemleme çok önemli ve en önemlisi sorgulama. Okulda 
size öğretilenle yetinirseniz sınıfta kalırsınız. Zor bir yolculuktur gazetecilik, 
bu zor yolculuğun bütün sıkıntılarını göze almanız gerekir.   



Hem yerel habercilik hem de 
ajans haberciliği anlamın-
da kendini geliştirmiş bir 

isim olan, meslekte çeyrek asırdan 
fazladır hizmet veren Mehmet Kayhan 
Yıldız, geride bıraktığı 26 yılı kaleme 
aldı.

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

1974 yılında Konya’nın Sarayönü 
ilçesinde doğmuş, evli ve bir çocuk 
babası, 26 yıldır da mesleği gazetecilik 
olan birisiyim. Gazetecilik hayatım 
boyunca yerel ve ulusal basın kuru-
luşlarında çalışma imkanım oldu. 3 
dönem de Konya Gazeteciler Cemiyeti 
yönetiminde yer aldım. Gazetecilik 
kanımıza işledi ve halen de devam 
ediyorum. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Liseyi yeni bitirmiş üniversite 
sınavlarına hazırlanırken gazetecilik 
mesleği ile tanıştım. Gazetecilik hep 
merak ettiğim bir meslekti. Haber-
leri televizyon ve gazetelerden takip 
ediyordum ama hep nasıl hazırlandığı 
konusu da bende merak uyandırıyor-
du. Bazı olayları sorgulamak da en 
çok yaptığım işti. Benim aklımdan bu 
düşünceler geçerken, şuan da Konya 
Gazeteciler Cemiyet Başkanı olan ve 
ilk mesleğe adım attığım 1994 yılında 
da Konya Postası Gazetesi’nin Yazı 
İşleri Müdürü olan Sefa Özdemir abi 
benim bu düşüncelerimi ortadan kal-
dıran isim oldu. Onun oluru ile bu işin 
mutfağı olan Konya Postası Gazete-
si’ne başladım. Tabi başlar başlamaz 
muhabir olunmuyor. İşin mutfağın-
daydım ama öğrenmem gereken çok 
şey vardı. Nasıl haber yazılır, nasıl 
haber takibi yapılır ve nasıl fotoğraf 
çekilir, çektiğin fotoğrafların banyosu 
ve tabı (karta basılması) nasıl yapılır 

bunların hepsini öğrenmem gereki-
yordu. Bu konuda o dönemde benimle 
birlikte çalışan tüm arkadaşlarımın bü-
yük katkısı oldu. Yardımları sayesinde 
zamanla tüm eksikliklerimi gidererek 
gazetecilik mesleğine başlamış oldum. 

Bu meslekle ve/veya sektörle 
ilgili düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik gerçekten çok zevkli 
bir meslek. Bir kere bu mesleğin İçine 
girdiğiniz zaman çıkmak mümkün 
değil. Yani kanınıza işledi mi bıra-
kamıyorsunuz. Gazetecilik tamamen 
yaşam tarzınız oluyor. Yaptığınız 
haberlerle insanların sorunlarını dile 
getirmek ve çözüm bulmak büyük haz 
uyandırıyor. Kamuoyunu aydınlatmak 
adına yaptığınız mesleğinizle gizlene-
rek yazılması istenmeyenleri araştırıp, 
bulup çıkarmak ve yazmak çok önemli. 
Tabi yaptığınız haberler sonucunda da 
birilerinin hiç bir şeyin gizli kalmaya-
cağını anlaması veya sorunu çözüldü-
ğü zaman bir ‘Allah razı olsun’ demesi 
mesleğin önemini ortaya çıkarıyor. 
Zaten tam bu noktada ‘İyi ki gazeteci 
olmuşum’ diyorsunuz. 

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

Basın sektörünün hep aktif mu-
habirlik yaptım ve tabiri caizse haber 
kovaladım. Dönüp baktığım zaman 
26 yılı geride bırakmışım. Tabi bu 
dönemler içerisinde yerel ve ulusal 
olmak üzere bir çok basın kuruluşunda 
görev aldım. İlk mesleğe başladığım 
Konya Postası Gazetesi’nin yanısıra 
yerel olarak Yeni Konya Gazetesi’n-
de de muhabir olarak çalıştım. Yerel 
basında yaptığım muhabirlik serü-
veninin ardından 2003 yılı ise benim 
ulusal basın kuruluşları ile tanıştığım 
yıl oldu. 2003 yılında Doğan Haber 

Henüz lise yıllarındayken gazete ve televizyonlardaki 
haberlerin nasıl yapıldığını merak ettiğini söyleyen 

Mehmet Kayhan Yıldız, “Bu merak beni gazeteci olmaya 
itti. Kolay bir süreç olmadı ama 26 yılı geride bıraktım” dedi

MERAK 
DUYGUSU 

BENI GAZETECI 
YAPTI

Ajansı’nda işe başladım ve kesin-
tisiz 15 yıl ajansta aktif muhabirlik 
yaptım. Tabi bir çok habere de imza 
attım. Buradan ayrıldıktan sonra 
mesleğe son noktayı koymadım. Hani 
dedim ya ‘Bu meslek kanınıza işliyor. 
Bir kere başladınız mı bırakamıyor-
sunuz.’ İşte benimki de tam öyle. 
Gazeteciliğe halen devam ediyorum. 
Kavaf Holding bünyesinde Konya’dan 
Türkiye’ye açılan pencere olan, ‘Birlik 
ve Beraberlik Noktası’ mottosuyla 
faaliyet gösteren ve BBN Medya Grup 
çatısı altında yayın hayatını sürdü-
ren BBN Haber Gazetesi’nin Haber 
Müdürü olarak çalışmaya devam 
ediyorum. 

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Gazetecilik benim için artık yaşam 
tarzı oldu. Bu yaşam tarzını sürdür-
meyi de elimden geldiğince düşünü-
yorum. Tabi bir gazetecinin güvenilir 
olması da çok önemli. Asparagas 
haber ve birilerinin silahşörlüğü-
nü yapmamalı. Özellikle yaşadığı 
şehrin sorunlarını dile getirip çözüm 
bulabiliyorsa ne mutlu O’na. Haberi 
olduğu gibi verip yorumu da oku-
yucuya bırakmalı. Bilgi ve belgelere 
ulaştıktan sonra da haberi yayınla-
malı. Tabi söz hakkı doğuyorsa karşı 
tarafa da mutlaka söz hakkı vermeli. 
Yani gazetecilik etik kurallarını yerine 
getirmeli. Benim için gazetecilik bu 
doğruları ifade ediyor. Bence gazeteci 
bu doğrultuda haraket ettiği sürece 
saygınlığını da kazanmış olur. Birileri 
arkasından olumsuz anlamda konuş-
maz. Haber için o gazeteciyi arayan 
kişi de doğruları yazacağından emin 
olur. 

Gazetecilik sektöründe 
günümüzde yaşanan sorunları 
veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Tabi günümüzde özellikle yazılı 
basında büyük sorunlar yaşanıyor. İlk 
mesleğe başladığım dönemlerde yerel 
gazeteler siyah-beyaz çıkıyordu. Tek-
noloji tam olarak ilerlememişti. Gaze-
tede herkesin bilgisayarı yoktu. İnter-
net desen hiç yoktu. Çektiğimiz siyah 
beyaz fotoğrafların da baskısını ken-
dimiz yapıyorduk. Gittiğimiz haberin 
fotoğrafı nasıl çıkacak diye merakla 
bekliyorduk. Daktiloda yazdığımız ha-
berler bilgisayarların bulunduğu dizgi 
servisine verilirdi. Burada mizanpaja 
uygun olarak A-4 kağıtlarda başlıklar 
spotlar çıkarılır daha sonra da gazete 
boyutundaki mizanpaja yapıştırılarak 
filmi çekilirdi. Kalıbı alındıktan sonra 
da matbaada baskısı gerçekleştiri-
lirdi. Gazetenin her sayfası için bu 
uygulanırdı. Doğan Haber Ajansına il 
başladığım 2003 yıllarında ise haberi 
İstanbul merkeze internet ortamında 
gönderdikten sonra çektiğimiz görün-
tülerin kasetlerini Ankara veya İstan-
bul’a otobüs ile gönderirdik. Akşam 

haberlerine yetişirse kullanılırdı. Aksi 
halde yaşanan olay haberlere bir gün 
sonra girerdi. Bunları neden anlattım. 
Çünkü günümüzde teknoloji çok iler-
ledi. Tek tuşla yukarıda saydıklarımın 
hepsini bilgisayar üzerinden gerçek-
leştirebiliyorsun. İşte tam bu noktada 
özellikle internet ve sosyal medya 
yazılı basını çok etkiledi. Aslında 
yazılı basın dijitalleşme ve sosyal 
medya karşısında yenik düştü. Tabi 
bu beraberinde sorunları da getirdi. 
Şimdi habere bir ‘Tık’ ile elindeki cep 
telefonundan ulaşmak mümkün. Tabi 
teknolojiye ayak uyduran gazeteler 
ise halen ayakta. Teknolojiyi takip et-
tiğin ve kendini yenilediği sürece var 
olmaya da devam edecek. Ama ‘Söz 
uçar yazı kalır.’ sözünü de unutma-
mak lazım. Kalıcı bir şeyler bırakmak 
adına bence gazetelerde çok önemli. 
Hayatını bir şekilde devam ettirmeli. 
Bana göre yazılı basın her zaman bir 
vesika olarak kalacak. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa 
birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

Her gazetecinin olduğu gibi 
benim de yaşadığım anılar mutlaka 
olmuştur. Benim yaşadığım anılar 
hep haberler üzerine oldu. Örne-
ğin gittiğimiz bir ortamda etrafında 
kızlarla eğlenen şahsın aslında dilenci 
olduğu ve gündüz dilenerek kazandığı 
paraları akşam eğlence merkezinde 
kızlarla harcıyor olması karşılaştığım 
ve kaleme aldığım en ilginç olaylar-
dan bir tanesi oldu. Bunun yanısıra 
verilen ifadeler doğrultusunda olayla 
hiç ilgisi olmadığı halde benzerliğin-
den dolayı başkası yerine 3 yıl hapis 
yatan şahısla tanışmam ve haberini 
yapmam da yaşadığım hatıralar ara-
sında yer aldı. Hayatta olmaz dediği-
miz, gazilerin SGK tarafından ödenen 
protez bacaklarının ‘Pardon yanlış 
ödemişiz’ denilerek ödenen paraların 
geri istenmesi de yaşadığım ilginçlik-
ler arasında. Tabi yurt dışından gelen 
bir gurbetçinin trafikte seyir halinde 
iken yeri çöp attığı için öndeki araç 
sürücüsünü uyarması ve sonrasında 
çıkan kavgada da sağ kulağının ısı-
rılarak kopartılması da ayrı bir trajik 
olay. 

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Yani anlayacağınız ben gazete-
ciler arasında çok kullanılan ‘Mek-
tepli’ değil ‘Alaylı’ bir gazeteciyim. 
Yani bu işin mektebini okumadım 
ama mutfağında piştim. 26 yıldır da 
hasbel kader gazetecilik yapmaya 
çalışıyorum. Yerel basında başladığım 
gazeteciliğe ulusal gazete ve televiz-
yonlara haber yaparak devam ettim. 
Halen de bu mesleğin içerisindeyim. 
Bence bu meslekte önemli olan teorik 
bilgilerin yanısıra pratik olarak işin 
içinde bulunmak. 

MEHMET KAYHAN YILDIZ
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Hem yerel habercilik hem de 
ajans haberciliği anlamın-
da kendini geliştirmiş bir 

isim olan, meslekte çeyrek asırdan 
fazladır hizmet veren Mehmet Kayhan 
Yıldız, geride bıraktığı 26 yılı kaleme 
aldı.

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

1974 yılında Konya’nın Sarayönü 
ilçesinde doğmuş, evli ve bir çocuk 
babası, 26 yıldır da mesleği gazetecilik 
olan birisiyim. Gazetecilik hayatım 
boyunca yerel ve ulusal basın kuru-
luşlarında çalışma imkanım oldu. 3 
dönem de Konya Gazeteciler Cemiyeti 
yönetiminde yer aldım. Gazetecilik 
kanımıza işledi ve halen de devam 
ediyorum. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Liseyi yeni bitirmiş üniversite 
sınavlarına hazırlanırken gazetecilik 
mesleği ile tanıştım. Gazetecilik hep 
merak ettiğim bir meslekti. Haber-
leri televizyon ve gazetelerden takip 
ediyordum ama hep nasıl hazırlandığı 
konusu da bende merak uyandırıyor-
du. Bazı olayları sorgulamak da en 
çok yaptığım işti. Benim aklımdan bu 
düşünceler geçerken, şuan da Konya 
Gazeteciler Cemiyet Başkanı olan ve 
ilk mesleğe adım attığım 1994 yılında 
da Konya Postası Gazetesi’nin Yazı 
İşleri Müdürü olan Sefa Özdemir abi 
benim bu düşüncelerimi ortadan kal-
dıran isim oldu. Onun oluru ile bu işin 
mutfağı olan Konya Postası Gazete-
si’ne başladım. Tabi başlar başlamaz 
muhabir olunmuyor. İşin mutfağın-
daydım ama öğrenmem gereken çok 
şey vardı. Nasıl haber yazılır, nasıl 
haber takibi yapılır ve nasıl fotoğraf 
çekilir, çektiğin fotoğrafların banyosu 
ve tabı (karta basılması) nasıl yapılır 

bunların hepsini öğrenmem gereki-
yordu. Bu konuda o dönemde benimle 
birlikte çalışan tüm arkadaşlarımın bü-
yük katkısı oldu. Yardımları sayesinde 
zamanla tüm eksikliklerimi gidererek 
gazetecilik mesleğine başlamış oldum. 

Bu meslekle ve/veya sektörle 
ilgili düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik gerçekten çok zevkli 
bir meslek. Bir kere bu mesleğin İçine 
girdiğiniz zaman çıkmak mümkün 
değil. Yani kanınıza işledi mi bıra-
kamıyorsunuz. Gazetecilik tamamen 
yaşam tarzınız oluyor. Yaptığınız 
haberlerle insanların sorunlarını dile 
getirmek ve çözüm bulmak büyük haz 
uyandırıyor. Kamuoyunu aydınlatmak 
adına yaptığınız mesleğinizle gizlene-
rek yazılması istenmeyenleri araştırıp, 
bulup çıkarmak ve yazmak çok önemli. 
Tabi yaptığınız haberler sonucunda da 
birilerinin hiç bir şeyin gizli kalmaya-
cağını anlaması veya sorunu çözüldü-
ğü zaman bir ‘Allah razı olsun’ demesi 
mesleğin önemini ortaya çıkarıyor. 
Zaten tam bu noktada ‘İyi ki gazeteci 
olmuşum’ diyorsunuz. 

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

Basın sektörünün hep aktif mu-
habirlik yaptım ve tabiri caizse haber 
kovaladım. Dönüp baktığım zaman 
26 yılı geride bırakmışım. Tabi bu 
dönemler içerisinde yerel ve ulusal 
olmak üzere bir çok basın kuruluşunda 
görev aldım. İlk mesleğe başladığım 
Konya Postası Gazetesi’nin yanısıra 
yerel olarak Yeni Konya Gazetesi’n-
de de muhabir olarak çalıştım. Yerel 
basında yaptığım muhabirlik serü-
veninin ardından 2003 yılı ise benim 
ulusal basın kuruluşları ile tanıştığım 
yıl oldu. 2003 yılında Doğan Haber 

Henüz lise yıllarındayken gazete ve televizyonlardaki 
haberlerin nasıl yapıldığını merak ettiğini söyleyen 

Mehmet Kayhan Yıldız, “Bu merak beni gazeteci olmaya 
itti. Kolay bir süreç olmadı ama 26 yılı geride bıraktım” dedi

MERAK 
DUYGUSU 

BENI GAZETECI 
YAPTI

Ajansı’nda işe başladım ve kesin-
tisiz 15 yıl ajansta aktif muhabirlik 
yaptım. Tabi bir çok habere de imza 
attım. Buradan ayrıldıktan sonra 
mesleğe son noktayı koymadım. Hani 
dedim ya ‘Bu meslek kanınıza işliyor. 
Bir kere başladınız mı bırakamıyor-
sunuz.’ İşte benimki de tam öyle. 
Gazeteciliğe halen devam ediyorum. 
Kavaf Holding bünyesinde Konya’dan 
Türkiye’ye açılan pencere olan, ‘Birlik 
ve Beraberlik Noktası’ mottosuyla 
faaliyet gösteren ve BBN Medya Grup 
çatısı altında yayın hayatını sürdü-
ren BBN Haber Gazetesi’nin Haber 
Müdürü olarak çalışmaya devam 
ediyorum. 

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Gazetecilik benim için artık yaşam 
tarzı oldu. Bu yaşam tarzını sürdür-
meyi de elimden geldiğince düşünü-
yorum. Tabi bir gazetecinin güvenilir 
olması da çok önemli. Asparagas 
haber ve birilerinin silahşörlüğü-
nü yapmamalı. Özellikle yaşadığı 
şehrin sorunlarını dile getirip çözüm 
bulabiliyorsa ne mutlu O’na. Haberi 
olduğu gibi verip yorumu da oku-
yucuya bırakmalı. Bilgi ve belgelere 
ulaştıktan sonra da haberi yayınla-
malı. Tabi söz hakkı doğuyorsa karşı 
tarafa da mutlaka söz hakkı vermeli. 
Yani gazetecilik etik kurallarını yerine 
getirmeli. Benim için gazetecilik bu 
doğruları ifade ediyor. Bence gazeteci 
bu doğrultuda haraket ettiği sürece 
saygınlığını da kazanmış olur. Birileri 
arkasından olumsuz anlamda konuş-
maz. Haber için o gazeteciyi arayan 
kişi de doğruları yazacağından emin 
olur. 

Gazetecilik sektöründe 
günümüzde yaşanan sorunları 
veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Tabi günümüzde özellikle yazılı 
basında büyük sorunlar yaşanıyor. İlk 
mesleğe başladığım dönemlerde yerel 
gazeteler siyah-beyaz çıkıyordu. Tek-
noloji tam olarak ilerlememişti. Gaze-
tede herkesin bilgisayarı yoktu. İnter-
net desen hiç yoktu. Çektiğimiz siyah 
beyaz fotoğrafların da baskısını ken-
dimiz yapıyorduk. Gittiğimiz haberin 
fotoğrafı nasıl çıkacak diye merakla 
bekliyorduk. Daktiloda yazdığımız ha-
berler bilgisayarların bulunduğu dizgi 
servisine verilirdi. Burada mizanpaja 
uygun olarak A-4 kağıtlarda başlıklar 
spotlar çıkarılır daha sonra da gazete 
boyutundaki mizanpaja yapıştırılarak 
filmi çekilirdi. Kalıbı alındıktan sonra 
da matbaada baskısı gerçekleştiri-
lirdi. Gazetenin her sayfası için bu 
uygulanırdı. Doğan Haber Ajansına il 
başladığım 2003 yıllarında ise haberi 
İstanbul merkeze internet ortamında 
gönderdikten sonra çektiğimiz görün-
tülerin kasetlerini Ankara veya İstan-
bul’a otobüs ile gönderirdik. Akşam 

haberlerine yetişirse kullanılırdı. Aksi 
halde yaşanan olay haberlere bir gün 
sonra girerdi. Bunları neden anlattım. 
Çünkü günümüzde teknoloji çok iler-
ledi. Tek tuşla yukarıda saydıklarımın 
hepsini bilgisayar üzerinden gerçek-
leştirebiliyorsun. İşte tam bu noktada 
özellikle internet ve sosyal medya 
yazılı basını çok etkiledi. Aslında 
yazılı basın dijitalleşme ve sosyal 
medya karşısında yenik düştü. Tabi 
bu beraberinde sorunları da getirdi. 
Şimdi habere bir ‘Tık’ ile elindeki cep 
telefonundan ulaşmak mümkün. Tabi 
teknolojiye ayak uyduran gazeteler 
ise halen ayakta. Teknolojiyi takip et-
tiğin ve kendini yenilediği sürece var 
olmaya da devam edecek. Ama ‘Söz 
uçar yazı kalır.’ sözünü de unutma-
mak lazım. Kalıcı bir şeyler bırakmak 
adına bence gazetelerde çok önemli. 
Hayatını bir şekilde devam ettirmeli. 
Bana göre yazılı basın her zaman bir 
vesika olarak kalacak. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa 
birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

Her gazetecinin olduğu gibi 
benim de yaşadığım anılar mutlaka 
olmuştur. Benim yaşadığım anılar 
hep haberler üzerine oldu. Örne-
ğin gittiğimiz bir ortamda etrafında 
kızlarla eğlenen şahsın aslında dilenci 
olduğu ve gündüz dilenerek kazandığı 
paraları akşam eğlence merkezinde 
kızlarla harcıyor olması karşılaştığım 
ve kaleme aldığım en ilginç olaylar-
dan bir tanesi oldu. Bunun yanısıra 
verilen ifadeler doğrultusunda olayla 
hiç ilgisi olmadığı halde benzerliğin-
den dolayı başkası yerine 3 yıl hapis 
yatan şahısla tanışmam ve haberini 
yapmam da yaşadığım hatıralar ara-
sında yer aldı. Hayatta olmaz dediği-
miz, gazilerin SGK tarafından ödenen 
protez bacaklarının ‘Pardon yanlış 
ödemişiz’ denilerek ödenen paraların 
geri istenmesi de yaşadığım ilginçlik-
ler arasında. Tabi yurt dışından gelen 
bir gurbetçinin trafikte seyir halinde 
iken yeri çöp attığı için öndeki araç 
sürücüsünü uyarması ve sonrasında 
çıkan kavgada da sağ kulağının ısı-
rılarak kopartılması da ayrı bir trajik 
olay. 

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Yani anlayacağınız ben gazete-
ciler arasında çok kullanılan ‘Mek-
tepli’ değil ‘Alaylı’ bir gazeteciyim. 
Yani bu işin mektebini okumadım 
ama mutfağında piştim. 26 yıldır da 
hasbel kader gazetecilik yapmaya 
çalışıyorum. Yerel basında başladığım 
gazeteciliğe ulusal gazete ve televiz-
yonlara haber yaparak devam ettim. 
Halen de bu mesleğin içerisindeyim. 
Bence bu meslekte önemli olan teorik 
bilgilerin yanısıra pratik olarak işin 
içinde bulunmak. 

125



Çocuk yaşta basın sektörüne atılarak 
birçok başarılara imza atan İHA 
Konya Bölge Müdürlüğü Muhabiri 

Halil İbrahim Parlak, gazetecilikle ilgili önemli 
açıklamalar yaptı. Gazeteciliğin bir yaşam biçimi 
olduğunu belirten Parlak, gazeteciliğin ülkeye ve 
şehre değer katmak amacıyla yapılan bir meslek 
olduğuna vurgu yaptı. Meslek hayatı boyunca 
bu anlayışla hareket ettiğini ve bundan sonra 
da aynı hassasiyetle meslek hayatını sürdüre-
ceğini dile getiren Parlak, “Mesleğin itibarını da 
göz önüne alarak gazeteci toplumda örnek kişi 
olmalı. Buna göre adım atmalı, toplumda örnek 
gösterilen kişi olmalı” dedi.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? H. 
İbrahim Parlak kimdir?

1982 yılında Konya’da doğdum. Çocuklu-
ğum Mevlana Müzesinin yakınlardaki  eski 
adıyla Ovaloğlu yeni adıyla Nakipoğlu Mahal-
lesinde geçti. Baba tarafından Konya, anne 
tarafımdan Ereğli’nin yerli ailelerinden birine 
mensubum. Öğrenmenin yaşı olmaz diyerek 
eğitim hayatım devam ediyor. Selçuk Üniversitesi 
Reklamcılık Anabilim Dalında Pazarlama İletişimi 
üzerine yüksek lisans yapıyorum. Türkiye Spor 
Yazarları Derneği (TSYD) Konya Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyesi görevim sürüyor. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Çocuk yaşta mesleğe başladım. Yaşıtlarım 

oyun oynarken sokak aralarında, ben ilkokul 5. 
sınıfı bitirip ortaokula başlayacağım yıl yerel bir 
televizyon kanalında çocuk programlarına önce 
konuk olarak katıldım sonrasında da programı 
sunmaya başladım. Ekran önünde yer almaktan 
ziyade arka planda, haber merkezinde yaşanan 
koşuşturmaca ilgimi çekti. Bazen hafta sonları ba-
zen de okuldan kaçarak haber merkezinde şuan 
meslek büyüklerimizin aktif muhabirlik yaptığı 
zamanlarda onlara yardım ediyordum. Beraber-
lerinde beni de habere götürüyorlardı. Görün-
tülerin nasıl çekildiğini, hangi açılardan çekim 
yapılması gerektiğini ve haberin nasıl yazılacağını 
öğrenmeye başladım. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Kamuoyunun haber alma hakkına aracılık 
ederek kamu görevi ifa ediyoruz. Son dönemde 
yaşanan ekonomik sorunlar ve Pandemi süreci 
bütün sektörlerde olduğu gibi basın sektörünü de 
etkiledi. Sektörde kapanmalarla birlikte daralma-
larda yaşanıyor. Meslek örgütlerinin girişimleri 
ve yapılacak yasal düzenlemelerle sektörün hem 
çalışma koşulları hem de işletmecilik açısından 
daha iyi bir döneme girmesi en büyük beklen-
timiz. Özellikle yerel basına başta yerel aktörler 
olmak üzere yayınlandıkları bölgelerdeki kuruşlar 
reklam desteği vererek ayakta kalmalarına katkı 
sağlamalı. 

   
Gazetecilik anlamında ne tür çalışmalar 

yaptınız? Hangi kurum ve kademelerde 
görevlerde bulundunuz?

Yerel bir televizyon kanalında başladığım 
meslek 1998 yılında resmiyet kazandı. İlk kez 
resmi olarak kısa adı KTV olan Konyat İletişim 
ve Yayıncılık AŞ’de çalışmaya başladım. Haber 

merkezinde 2 yıl süren muhabir-kameramanlık 
görevime 2000 yılından itibaren İhlas Haber 
Ajansında (İHA) devam ettim. 20 yıldır burada 
çalışmayı sürdürüyorum. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Bir yaşam biçimi aslında gazetecilik. Sadece 

haber değeri olan bilgileri kamuoyuna aktarmak 
olarak görülmemeli. Haberi üretirken gerekli 
araştırma mutlaka yapılmalı. En çok dikkat ettiğim 
konu; ülkem ve milletim ile yaşadığım şehre zarar 
vermemek. Bu tarz haberin altında imzam olmadı 
ve olmayacak da. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Son dönemde doyurucu bilgiye dayanmayan, 
gerçek ve somut bilgilerle desteklenmeyen haber-
lere daha fazla değer verildiğini gözlemleyebiliyo-
ruz. Haber hazırlanırken kulaktan dolma bilgiler 
yerine, araştırma kısmına gereken önem verilmeli. 
Bilgilerin tarafsız bir şekilde aktarımı yapılmalı 
ki, yorumu okuyucu yapsın. Okuyucunun güveni 
kaybedilmemeli. Haberde eğer karşı taraf varsa 
cevap hakkına saygı duyulmalı. 

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

İşin pratiği teorik ile birleştirilmeli yani eğitime 
önem verilmeli. Sadece bir kare fotoğraf çekip 
altına süslü püslü sözler yazmakla olmuyor gaze-
tecilik. Masa başından son dönemlerin meşhur 
sözü, “Kopyala yapıştır” ile de olmuyor. Kesinlikle 
çok okumalı gazeteci. Okuduğunu eleştirel bakış 
açısıyla anlamlandırmalı. Emek harcamalı, bilgi 
edinmeli. Bazen şartları zorlamak gerekse de bilgi-
ye ulaşmak için legal yollardan bunun nasıl yapıla-
cağını öğrenmeli. Yıllar önce bir meslek büyüğüm 
şöyle demişti; “Bir gazeteci aldığı maaşın yarısını 
kitaplara yarısını da giyim kuşamına harcamalı.”  
Mesleğin itibarını da göz önüne alarak gazeteci 
toplumda örnek kişi olmalı. Buna göre adım atma-
lı, toplumda örnek gösterilen kişi olmalı. 

İHA Konya Bölge Müdürlüğü Muhabiri Halil İbrahim Parlak, “Gazetecilik masa 
başından son dönemlerin meşhur sözü, ‘Kopyala yapıştır’ ile olmuyor. Kesinlikle çok 

okumalı gazeteci. Okuduğunu eleştirel bakış açısıyla anlamlandırmalı” dedi 

‘KOPYALA YAPIŞTIR 
ILE OLMUYOR’ 

HALİL İBrAHİM PArLAK
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Çocuk yaşta basın sektörüne atılarak 
birçok başarılara imza atan İHA 
Konya Bölge Müdürlüğü Muhabiri 

Halil İbrahim Parlak, gazetecilikle ilgili önemli 
açıklamalar yaptı. Gazeteciliğin bir yaşam biçimi 
olduğunu belirten Parlak, gazeteciliğin ülkeye ve 
şehre değer katmak amacıyla yapılan bir meslek 
olduğuna vurgu yaptı. Meslek hayatı boyunca 
bu anlayışla hareket ettiğini ve bundan sonra 
da aynı hassasiyetle meslek hayatını sürdüre-
ceğini dile getiren Parlak, “Mesleğin itibarını da 
göz önüne alarak gazeteci toplumda örnek kişi 
olmalı. Buna göre adım atmalı, toplumda örnek 
gösterilen kişi olmalı” dedi.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? H. 
İbrahim Parlak kimdir?

1982 yılında Konya’da doğdum. Çocuklu-
ğum Mevlana Müzesinin yakınlardaki  eski 
adıyla Ovaloğlu yeni adıyla Nakipoğlu Mahal-
lesinde geçti. Baba tarafından Konya, anne 
tarafımdan Ereğli’nin yerli ailelerinden birine 
mensubum. Öğrenmenin yaşı olmaz diyerek 
eğitim hayatım devam ediyor. Selçuk Üniversitesi 
Reklamcılık Anabilim Dalında Pazarlama İletişimi 
üzerine yüksek lisans yapıyorum. Türkiye Spor 
Yazarları Derneği (TSYD) Konya Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyesi görevim sürüyor. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Çocuk yaşta mesleğe başladım. Yaşıtlarım 

oyun oynarken sokak aralarında, ben ilkokul 5. 
sınıfı bitirip ortaokula başlayacağım yıl yerel bir 
televizyon kanalında çocuk programlarına önce 
konuk olarak katıldım sonrasında da programı 
sunmaya başladım. Ekran önünde yer almaktan 
ziyade arka planda, haber merkezinde yaşanan 
koşuşturmaca ilgimi çekti. Bazen hafta sonları ba-
zen de okuldan kaçarak haber merkezinde şuan 
meslek büyüklerimizin aktif muhabirlik yaptığı 
zamanlarda onlara yardım ediyordum. Beraber-
lerinde beni de habere götürüyorlardı. Görün-
tülerin nasıl çekildiğini, hangi açılardan çekim 
yapılması gerektiğini ve haberin nasıl yazılacağını 
öğrenmeye başladım. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Kamuoyunun haber alma hakkına aracılık 
ederek kamu görevi ifa ediyoruz. Son dönemde 
yaşanan ekonomik sorunlar ve Pandemi süreci 
bütün sektörlerde olduğu gibi basın sektörünü de 
etkiledi. Sektörde kapanmalarla birlikte daralma-
larda yaşanıyor. Meslek örgütlerinin girişimleri 
ve yapılacak yasal düzenlemelerle sektörün hem 
çalışma koşulları hem de işletmecilik açısından 
daha iyi bir döneme girmesi en büyük beklen-
timiz. Özellikle yerel basına başta yerel aktörler 
olmak üzere yayınlandıkları bölgelerdeki kuruşlar 
reklam desteği vererek ayakta kalmalarına katkı 
sağlamalı. 

   
Gazetecilik anlamında ne tür çalışmalar 

yaptınız? Hangi kurum ve kademelerde 
görevlerde bulundunuz?

Yerel bir televizyon kanalında başladığım 
meslek 1998 yılında resmiyet kazandı. İlk kez 
resmi olarak kısa adı KTV olan Konyat İletişim 
ve Yayıncılık AŞ’de çalışmaya başladım. Haber 

merkezinde 2 yıl süren muhabir-kameramanlık 
görevime 2000 yılından itibaren İhlas Haber 
Ajansında (İHA) devam ettim. 20 yıldır burada 
çalışmayı sürdürüyorum. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Bir yaşam biçimi aslında gazetecilik. Sadece 

haber değeri olan bilgileri kamuoyuna aktarmak 
olarak görülmemeli. Haberi üretirken gerekli 
araştırma mutlaka yapılmalı. En çok dikkat ettiğim 
konu; ülkem ve milletim ile yaşadığım şehre zarar 
vermemek. Bu tarz haberin altında imzam olmadı 
ve olmayacak da. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Son dönemde doyurucu bilgiye dayanmayan, 
gerçek ve somut bilgilerle desteklenmeyen haber-
lere daha fazla değer verildiğini gözlemleyebiliyo-
ruz. Haber hazırlanırken kulaktan dolma bilgiler 
yerine, araştırma kısmına gereken önem verilmeli. 
Bilgilerin tarafsız bir şekilde aktarımı yapılmalı 
ki, yorumu okuyucu yapsın. Okuyucunun güveni 
kaybedilmemeli. Haberde eğer karşı taraf varsa 
cevap hakkına saygı duyulmalı. 

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

İşin pratiği teorik ile birleştirilmeli yani eğitime 
önem verilmeli. Sadece bir kare fotoğraf çekip 
altına süslü püslü sözler yazmakla olmuyor gaze-
tecilik. Masa başından son dönemlerin meşhur 
sözü, “Kopyala yapıştır” ile de olmuyor. Kesinlikle 
çok okumalı gazeteci. Okuduğunu eleştirel bakış 
açısıyla anlamlandırmalı. Emek harcamalı, bilgi 
edinmeli. Bazen şartları zorlamak gerekse de bilgi-
ye ulaşmak için legal yollardan bunun nasıl yapıla-
cağını öğrenmeli. Yıllar önce bir meslek büyüğüm 
şöyle demişti; “Bir gazeteci aldığı maaşın yarısını 
kitaplara yarısını da giyim kuşamına harcamalı.”  
Mesleğin itibarını da göz önüne alarak gazeteci 
toplumda örnek kişi olmalı. Buna göre adım atma-
lı, toplumda örnek gösterilen kişi olmalı. 

İHA Konya Bölge Müdürlüğü Muhabiri Halil İbrahim Parlak, “Gazetecilik masa 
başından son dönemlerin meşhur sözü, ‘Kopyala yapıştır’ ile olmuyor. Kesinlikle çok 

okumalı gazeteci. Okuduğunu eleştirel bakış açısıyla anlamlandırmalı” dedi 

‘KOPYALA YAPIŞTIR 
ILE OLMUYOR’ 
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İnternet mecrası ve sosyal medya yapılarının 
gelişmesiyle birlikte gazeteciliği ve yazmak kavramlarını nasıl 
değerlendirirsiniz? 

İnternetin hayatımıza girmesiyle birlikte önce web haberciliği 
ardından da sosyal medyada enformasyonun hızlı bir şekilde yayıl-
ması gazetelerin tirajını olumsuz yönde etkiledi. Çok çabuk tüketmeyi 
öğrendik. Bir bilgi dijital ortamda paylaşıldığı anda anında binlerce 
görülme ile kısa sürede tüketiliyor. Gazetede ertesi gün bu haberi 
kullandığınızda beklenilen ilgiyi görmüyor, yani haber çoktan mesleki 
tabirle ‘bayatlamış’ oluyor. Pandemi de bu sürecin tuzu biberi oldu. 
“Kitlesel Dijital Tüketim Çağı”na girdik. Artık ev alışverişini bile online 
yaptığımız bir dönemde geleneksel gazetecilik dijitale çok çabuk adapte 
olarak yoluna devam etmeli. Kaynak güvenilirliğini sağlayarak sosyal 
medyadan da faydalanıp yeni içerikler sunulmalı. Bu sayede sağlanan 
etkileşim, takipçi sayısı ve beğeniyi artırarak gazetelerin sosyal medya 
hesaplarının takibini artıracaktır. Özellikle yerel gündemi anlık takip 
ederek yapılacak haberler ve değerlendirmelerin daha fazla ilgi görece-
ğini düşünüyorum. 

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? 

İçinde bulunduğumuz toplumun her alanda gelişmesine, ülkemi-
zin muasır medeniyet seviyesine ulaşmasına gazeteciler ve yazarlarda 
farklı bakış açılarıyla katkı sağlayabilir. Düşünce ve görüşlere saygı 
duyarak, yeri geldiğinde eleştiri yaparak toplum doğru bilgilendirilmeli. 
Bilgiyi alıp işlemek, neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar vermek 
okuyucunun özgür iradesine kalmış. Özellikle 15 Temmuz sonrası Türk 
medyasının ‘Millilik’ kavramına daha fazla sahip çıktığını gözlemliyoruz. 
Konya medyası ise hep milli ve yerliydi. Her zaman devletinin ve milleti-
nin yayında yer aldı. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar varsa 
birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

2004 yılının Şubat ayıydı. Bir bayram günü çalışıyordum. Hava 
kararmış ve mesai bitmişti. Bayramlaşmak üzere aile büyüklerinin 
yanına gittim. Tam eve yeni girmiştim, beraber çalıştığım bir arkadaşım 
arayarak Zümrüt Apartmanının çöktüğü yönünde bilgi geldiğini söyledi. 
10 dakikalık mesafeden enkaza ulaştığımda binadan toz bulutları 
havaya yükseliyordu. Kameramın ışığıyla ilk dakikalarda çevredeki 
vatandaşlarında gelmesiyle enkazın en üst noktasında insanları çıkardık. 
Sonrasında meslek aşkıyla bu enkazda 48 saat kalarak görev yaptım. 2. 
günün sonunda dinlenmek üzere eve gittiğimde her yerim toz olmuştu 
ve yıkadığım saçlarımdan çamur akmıştı. İlk kez gözü açık uyumanın 
ne demek olduğunu öğrendim. Dinlenmek üzere yatağa uzandığımda 
gözlerim açık uyumuşum. Beni gözleri açık gören kardeşim kendisine 
tepki vermemem üzerine korkuya kapılmış. Uzun süren bir mücadele-
nin ardından uyandırıldığımda gözleri açık uyuduğumu öğrendim. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Mesleği en ince ayrıntılarına kadar öğrenmeleri kendi gelişimlerine 
katkı sağlayacaktır. Ve mutlaka bir alanda uzmanlaşsınlar. Karşılaşacak-
ları zorluklar onları yıldırmasın. İşini iyi yapan her zaman kazanır. 



Ankara’da farklı gazetelerde farkı 
zamanlarda görev yaptıktan son-
ra şimdilerde Anadolu Ajansı’n-

da görev yapan Ebubekir Gülüm, gazete-
cilik serüvenini, mesleğe nasıl başladığını 
ve gazetecilik mesleğine ilişkin görüşlerini 
anlattı.

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? Mesleğe nasıl başladınız? 

Konya’nın Ilgın ilçesinde, 1974 yılında 
dünyaya gelmişim. İlk ve orta öğrenimini 
aynı ilçede tamamladım. Ankara Üniversi-
tesi İletişim Fakültesi’nde okurken mesleğe 
ilk adımımı attım. O dönemde okurken ga-
zetecilik yapmak oldukça yaygın ve mesleki 
açıdan gerekli bir durumdu. Eğer fakülteyi 
bitirip mesleğe başlamayı düşünürseniz 
çok geçmiş kalmış oluyordunuz. O yüzden 
yavaş yavaş gazete, televizyon ve radyo 
ziyaretleriyle ilk adımı atıyordunuz. Ve 
uygun olan birinde de stajyer olarak göreve 
başlıyordunuz.  

Hangi kurum ve kademelerde 
görevlerde bulundunuz? Hangi 
alanlarda habercilik yaptınız?

Fakültede öğrenciyken bir yandan okula 
devam ederken diğer yandan boş zamanları 
değerlendirmek için basın kuruluşlarını 
ziyaret edip, ilişkileri geliştirme fırsatı 
bulduk. 1994-95’li yıllar, özel radyo ve te-
levizyonların yeni kurulmaya başladığı bir 
dönemdi. Biz de okuldaki arkadaşlarımız-
la, Başkent’te yayın yapan Hedef Radyo’da 
çeşitli programlar yapmaya başlayarak 
mesleğe ilk adımımızı attık.  

Ardından yeni kurulan Vakit Gazete-
si’nde muhabirlik yapma fırsatı bulduk. 

Daha sonra göreve başladığımız Milli 
Gazete’de 17 yıl boyunca çeşitli alanlar-
da muhabirlik, bölge sayfası ve ilaveler 
editörlüğü, köşe yazarlığı gibi görevlerde 
hizmet etme imkanımız oldu. 

2012 yılından bu yana çalıştığımız 
Anadolu Ajansı’nda, çeşitli birimlerde edi-
tör yardımcılığı ve bölge müdürlüğü gibi 
görevlerde bulundum. Şu anda haberlerin 
denetim ve kontrolünün yapıldığı Haber 
Takip Editörlüğünde, editör yardımcısı 
olarak görev yapıyorum. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

İnsanların dünyada olup biten olaylar 
hakkında her zaman bilgi/haber almaya 
ihtiyacı vardır. Bunu da sağlayan medya 
kuruluşlarıdır. 

Televizyon kanalları, gazeteler, haber 
ajansları gibi klasik haber alma kaynakla-
rına ilaveten son yıllarda internet haber 

siteleri, sosyal medya mecraları gibi yeni 
medya uygulamaları da hızla popülerleşme-
ye başladı. 

Şu anda yaşadığımız Kovid-19 sal-
gın sürecinde de bu ilgi daha da arttı. Bu 
olağanüstü durum medya üzerindeki halkı 
doğru bilgilendirme sorumluluğunu daha 
da önemli hale getirmiştir. Basından doğru, 
tarafsız, objektif, şeffaf ve özverili bir yayın 
beklentisi, normal dönemlere göre daha 
önemli hale gelmiştir.  

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Öncelikle günlük geçim ihtiyacını karşı-
ladığımız mesleğimiz. Ayrıca merak ve he-
yecan demektir. Çok ağır şartlarda çalışmak 
ancak fedakarlık gerektirir. Eğer meslekte 
başarılı olmak istiyorsanız, içinizde sürekli 
bir araştırma isteği ve yeni bir şey üretme 
heyecanı olması gerekir. Kimsenin bilmedi-
ği bir şeyi ilk kez öğrenip, sonra başkalarına 
aktarmanın verdiği hazzı ve mutluluğu 
hissetmeniz gerekir.    

       
Gazetecilik sektöründe günümüzde 

yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Her sektörde sorun ve eksiklikler var. 
Ama bugün medyamızdaki en büyük sorun, 
dijital dünyadaki gelişmelere adaptasyon. 
Eskisi gibi bilgiye/habere ulaşmak artık 

zor değil. İnsanlar çağımızda elindeki akıllı 
telefondan her türlü bilgiye anlık ulaşıyor. 
Dolayısıyla akşam eve gittiğinde televiz-
yondaki ana haber bültenini, ertesi günü 
çıkacak gazeteyi beklemeye gerek yok. 

Geleneksel gazetecilik devri sona eriyor. 
Yeni nesil gazetecilik dönemi çoktan baş-
ladı. Buna ayak uyduran medya kuruluşları 
ayakta kalacak. Uyduramayan maalesef 
kapanma duyurusuyla yayın hayatına son 
vermek zorunda kalacak. Medya kurulu-
şunun hangi siyasi, ekonomik ve felsefi 
düşünceye sahip olduğu önemli değil. 
Tamamen yenilikçi uygulamaların getirdiği 
bir zorunluluk.      

Ajans ile gazete haberciliği arasında 
ne tür farklar vardır?

İkisini ayıran temel özellikleri; zamanı 
kullanım, haber yazım formatı, donanım ve 
habercilik kriterlerindeki fark diye sırala-
nabilir.  

En önemli fark, ajansta haberi toplarken 
ve yayımlarken zamana bağlı değilsiniz. 
Haber sunma faaliyeti, 24 saatlik zaman 
dilimi içinde aralıksız devam eder. Ama 
gazete ve televizyonlardaki muhabirler, 
belli saat dilimlerinde haber teslim eder. 
Örneğin gazete muhabiri baskının yapıldığı 
zamanla kısıtlıdır. 

Ayrıca haber yazımındaki tarz ve for-
matlar da farklılık gösterir. Ajans muhabiri, 
haberini kurumunun geliştirdiği haber for-
matında, flaşlar ve ön haberlerin ardından 
genellikle ayrıntılı ve uzun yazar. Gazetede 
sayfa durumu, radyo ve televizyonda haber 
bülteni süresi dikkate alınır. Yani kısa ve 
öz olur. 

Ajanstaki gazeteci, haber yazmanın 
yanı sıra fotoğraf ve görüntüyü de çekip 
bunları işleyebilecek donanım ve bilgiye 
sahip olmalıdır. 

Ajans haberinde yorum yapılmaz, sıfat 
kullanılmaz. Objektiflik ve tarafsızlık esas-
tır. Gazete, dergi, radyo, televizyon veya 
internet haber sitesi yayın politikası çerçe-
vesinde haberleri yorumlayarak sunabilir.   

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

Hizmet sektöründe insanların ihtiyaçla-
rını karşılayan, örneğin güzel bir lokantada 
müşterilerine eşsiz yemekler sunan bir 
kişinin duyduğu iltifat ve minnet duyguları 
nasıl mutlu ediyorsa, gazeteciler için de 
aynı haz söz konusudur. 

Bugün gözde bir teknolojik aleti üret-
mek nasıl insana onur ve gurur veriyorsa 
-örneğin savaşın seyrini değiştirecek bir 

Gazeteciliğin merak ve heyecan demek olduğunu söyleyen Ebubekir Gülüm, 
“Kimsenin bilmediği bir şeyi ilk kez öğrenip, sonra başkalarına aktarmanın verdiği 

hazzı ve mutluluğu hissetmeniz gerekir” diyor
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silah veya insansız hava aracı gibi- habercilikte de kimsenin 
bilmediği çok önemli bir bilgiyi doğru, objektif ve etik ilkelere 
uygun şekilde aktarmak büyük bir sorumluluk ve gurur kay-
nağıdır. 

Savaşta ayağı kopmuş bir çocuğun haberini yapıp, daha 
sonra sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle o çocuğun protez 
ayağa kavuştuğu görmenin verdiği haz ve mutluluğu kimse 
tarif edemez.      

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

Bilgi güçtür. Bu gücü iyi niyetliyseniz iyi amaca, art niyet-
liyseniz kötü amaca hizmet edecek şekilde kullanırsanız. 

İyi bir Müslüman, vatansever ve milli değerlere sahip bir 
gazeteci/yazar her daim ülkesine ve milletine hizmet edecek 
şekilde haber yapar, köşe yazar. Doğduğu toprakların değerini 
bilen bir kişi, başkaları ne der diye değil yerli ve milli düşün-
celerle hareket eder. Geçmişimizdeki şanlı tarihimizi bilip, ge-
leceğimizi ona göre yönlendirir.   Her işini de ona göre yapar. 

Yerelde Konya başta olmak üzere ülkemizin her yerinde 
yerli ve milli değerlere sahip gazetecilerin görev yapması in-
sanı oldukça mutlu ediyor. Dahası yeni nesil gazetecilerin bu 
değerlerle kendilerini yetiştirmesi, ülkemizin ve milletimizin 
geleceği açısından umut vadediyor.   

       
İnternet mecrası ve sosyal medya yapılarının 

gelişmesiyle birlikte gazeteciliği ve yazmak kavramlarını 
nasıl değerlendirirsiniz? 

Günümüzde neredeyse herkes muhabir, kameraman, yazar 
diyebiliriz. İyi mi kötü mü? İnsanların her türlü duygu ve dü-
şüncesini rahatça ve kolayca paylaşabilmesi çok güzel. Çünkü 
iyiliğin, hayrın ve doğrunun yayılmasını istemek kadar doğal 
bir şey olamaz. 

Ancak bu kolaylık kötülüğün, şerrin ve yanlışın de hızla 
yayılmasını beraberinde getiriyor. Ve önemlisi bunların yasal 
takibi ve paylaşılan içeriğin hak/adalet gereği cezasız kalma-
ması.  

Sosyal mecraların gelişmesi, yeni yeteneklerin kendisini 
kolayca göstermesine fırsat oluyor. Eskiye nazaran daha kolay 
ve hızlı şekilde kariyer basamakları tırmanılıyor. Tam tersi du-
rumlara da nadiren şahit oluyoruz. Yapılan bir hatalı paylaşım 
nedeniyle, aynı hızda tüm kariyeri sona erdirebiliyor.

Dolayısıyla yeni döneme adaptasyon sağlayan başarılı 
olacak.   

 
Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar 

varsa birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?
Mesleğe başladığım ilk günü unutamam. Bir siyasi partinin 

genel başkan yardımcısı basın toplantısı düzenliyordu. İzle-
mek üzere ben görevlendirildim. O kadar heyecanlanmışım ki, 
konuşmaları not alırken “Değerli Basın Mensupları, Hoşgeldi-
niz. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum” diye başlayan 
hitabı not almaya başladım. Ağzından ne çıkıyorsa yazmaya 
başladım. Az sonra yazdıklarımı görünce içimden güldüm. 

Bir profesörden zaman zaman gündeme ilişkin görüş-
ler alıyordum. Bir gün, “Sizin gazetenizin dünya görüşü ile 
benimki çok farklı. Ama siz beni sürekli arıyorsunuz. Gerek-
çesini çok merak ediyorum” demişti. Ben de “Biz her görüş-
ten insanın fikrine saygı duyuyoruz. Sizin gibi düşünen bilim 
adamlarının fikirlerinin gazetede yer almasını önemsiyoruz” 
diye cevap vermiştim. Ancak kafasında gazete hakkında nasıl 
bir şablon varmış diye çok şaşırmıştım.  

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Yeni nesil gazeteciliğe hazır olsunlar. Fotoğrafı çeken, ha-
beri yazan, görüntüyü işleyen, canlı yayında spikerlik yapan, 
program sunan yani komple bir haberci. Sosyal medyayı aktif 
kullanan ve çok yönlü bir gazeteci. 

Sosyal ilişkileri güçlü, her kesimden insanla rahatça ileti-
şim kurabilen, doğruluktan ve iyilikten yana olan, haberi araç 
değil amaç gören anlayışa sahip bir gazeteci.



Ankara’da farklı gazetelerde farkı 
zamanlarda görev yaptıktan son-
ra şimdilerde Anadolu Ajansı’n-

da görev yapan Ebubekir Gülüm, gazete-
cilik serüvenini, mesleğe nasıl başladığını 
ve gazetecilik mesleğine ilişkin görüşlerini 
anlattı.

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? Mesleğe nasıl başladınız? 

Konya’nın Ilgın ilçesinde, 1974 yılında 
dünyaya gelmişim. İlk ve orta öğrenimini 
aynı ilçede tamamladım. Ankara Üniversi-
tesi İletişim Fakültesi’nde okurken mesleğe 
ilk adımımı attım. O dönemde okurken ga-
zetecilik yapmak oldukça yaygın ve mesleki 
açıdan gerekli bir durumdu. Eğer fakülteyi 
bitirip mesleğe başlamayı düşünürseniz 
çok geçmiş kalmış oluyordunuz. O yüzden 
yavaş yavaş gazete, televizyon ve radyo 
ziyaretleriyle ilk adımı atıyordunuz. Ve 
uygun olan birinde de stajyer olarak göreve 
başlıyordunuz.  

Hangi kurum ve kademelerde 
görevlerde bulundunuz? Hangi 
alanlarda habercilik yaptınız?

Fakültede öğrenciyken bir yandan okula 
devam ederken diğer yandan boş zamanları 
değerlendirmek için basın kuruluşlarını 
ziyaret edip, ilişkileri geliştirme fırsatı 
bulduk. 1994-95’li yıllar, özel radyo ve te-
levizyonların yeni kurulmaya başladığı bir 
dönemdi. Biz de okuldaki arkadaşlarımız-
la, Başkent’te yayın yapan Hedef Radyo’da 
çeşitli programlar yapmaya başlayarak 
mesleğe ilk adımımızı attık.  

Ardından yeni kurulan Vakit Gazete-
si’nde muhabirlik yapma fırsatı bulduk. 

Daha sonra göreve başladığımız Milli 
Gazete’de 17 yıl boyunca çeşitli alanlar-
da muhabirlik, bölge sayfası ve ilaveler 
editörlüğü, köşe yazarlığı gibi görevlerde 
hizmet etme imkanımız oldu. 

2012 yılından bu yana çalıştığımız 
Anadolu Ajansı’nda, çeşitli birimlerde edi-
tör yardımcılığı ve bölge müdürlüğü gibi 
görevlerde bulundum. Şu anda haberlerin 
denetim ve kontrolünün yapıldığı Haber 
Takip Editörlüğünde, editör yardımcısı 
olarak görev yapıyorum. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

İnsanların dünyada olup biten olaylar 
hakkında her zaman bilgi/haber almaya 
ihtiyacı vardır. Bunu da sağlayan medya 
kuruluşlarıdır. 

Televizyon kanalları, gazeteler, haber 
ajansları gibi klasik haber alma kaynakla-
rına ilaveten son yıllarda internet haber 

siteleri, sosyal medya mecraları gibi yeni 
medya uygulamaları da hızla popülerleşme-
ye başladı. 

Şu anda yaşadığımız Kovid-19 sal-
gın sürecinde de bu ilgi daha da arttı. Bu 
olağanüstü durum medya üzerindeki halkı 
doğru bilgilendirme sorumluluğunu daha 
da önemli hale getirmiştir. Basından doğru, 
tarafsız, objektif, şeffaf ve özverili bir yayın 
beklentisi, normal dönemlere göre daha 
önemli hale gelmiştir.  

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Öncelikle günlük geçim ihtiyacını karşı-
ladığımız mesleğimiz. Ayrıca merak ve he-
yecan demektir. Çok ağır şartlarda çalışmak 
ancak fedakarlık gerektirir. Eğer meslekte 
başarılı olmak istiyorsanız, içinizde sürekli 
bir araştırma isteği ve yeni bir şey üretme 
heyecanı olması gerekir. Kimsenin bilmedi-
ği bir şeyi ilk kez öğrenip, sonra başkalarına 
aktarmanın verdiği hazzı ve mutluluğu 
hissetmeniz gerekir.    

       
Gazetecilik sektöründe günümüzde 

yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Her sektörde sorun ve eksiklikler var. 
Ama bugün medyamızdaki en büyük sorun, 
dijital dünyadaki gelişmelere adaptasyon. 
Eskisi gibi bilgiye/habere ulaşmak artık 

zor değil. İnsanlar çağımızda elindeki akıllı 
telefondan her türlü bilgiye anlık ulaşıyor. 
Dolayısıyla akşam eve gittiğinde televiz-
yondaki ana haber bültenini, ertesi günü 
çıkacak gazeteyi beklemeye gerek yok. 

Geleneksel gazetecilik devri sona eriyor. 
Yeni nesil gazetecilik dönemi çoktan baş-
ladı. Buna ayak uyduran medya kuruluşları 
ayakta kalacak. Uyduramayan maalesef 
kapanma duyurusuyla yayın hayatına son 
vermek zorunda kalacak. Medya kurulu-
şunun hangi siyasi, ekonomik ve felsefi 
düşünceye sahip olduğu önemli değil. 
Tamamen yenilikçi uygulamaların getirdiği 
bir zorunluluk.      

Ajans ile gazete haberciliği arasında 
ne tür farklar vardır?

İkisini ayıran temel özellikleri; zamanı 
kullanım, haber yazım formatı, donanım ve 
habercilik kriterlerindeki fark diye sırala-
nabilir.  

En önemli fark, ajansta haberi toplarken 
ve yayımlarken zamana bağlı değilsiniz. 
Haber sunma faaliyeti, 24 saatlik zaman 
dilimi içinde aralıksız devam eder. Ama 
gazete ve televizyonlardaki muhabirler, 
belli saat dilimlerinde haber teslim eder. 
Örneğin gazete muhabiri baskının yapıldığı 
zamanla kısıtlıdır. 

Ayrıca haber yazımındaki tarz ve for-
matlar da farklılık gösterir. Ajans muhabiri, 
haberini kurumunun geliştirdiği haber for-
matında, flaşlar ve ön haberlerin ardından 
genellikle ayrıntılı ve uzun yazar. Gazetede 
sayfa durumu, radyo ve televizyonda haber 
bülteni süresi dikkate alınır. Yani kısa ve 
öz olur. 

Ajanstaki gazeteci, haber yazmanın 
yanı sıra fotoğraf ve görüntüyü de çekip 
bunları işleyebilecek donanım ve bilgiye 
sahip olmalıdır. 

Ajans haberinde yorum yapılmaz, sıfat 
kullanılmaz. Objektiflik ve tarafsızlık esas-
tır. Gazete, dergi, radyo, televizyon veya 
internet haber sitesi yayın politikası çerçe-
vesinde haberleri yorumlayarak sunabilir.   

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

Hizmet sektöründe insanların ihtiyaçla-
rını karşılayan, örneğin güzel bir lokantada 
müşterilerine eşsiz yemekler sunan bir 
kişinin duyduğu iltifat ve minnet duyguları 
nasıl mutlu ediyorsa, gazeteciler için de 
aynı haz söz konusudur. 

Bugün gözde bir teknolojik aleti üret-
mek nasıl insana onur ve gurur veriyorsa 
-örneğin savaşın seyrini değiştirecek bir 

Gazeteciliğin merak ve heyecan demek olduğunu söyleyen Ebubekir Gülüm, 
“Kimsenin bilmediği bir şeyi ilk kez öğrenip, sonra başkalarına aktarmanın verdiği 

hazzı ve mutluluğu hissetmeniz gerekir” diyor
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silah veya insansız hava aracı gibi- habercilikte de kimsenin 
bilmediği çok önemli bir bilgiyi doğru, objektif ve etik ilkelere 
uygun şekilde aktarmak büyük bir sorumluluk ve gurur kay-
nağıdır. 

Savaşta ayağı kopmuş bir çocuğun haberini yapıp, daha 
sonra sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle o çocuğun protez 
ayağa kavuştuğu görmenin verdiği haz ve mutluluğu kimse 
tarif edemez.      

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

Bilgi güçtür. Bu gücü iyi niyetliyseniz iyi amaca, art niyet-
liyseniz kötü amaca hizmet edecek şekilde kullanırsanız. 

İyi bir Müslüman, vatansever ve milli değerlere sahip bir 
gazeteci/yazar her daim ülkesine ve milletine hizmet edecek 
şekilde haber yapar, köşe yazar. Doğduğu toprakların değerini 
bilen bir kişi, başkaları ne der diye değil yerli ve milli düşün-
celerle hareket eder. Geçmişimizdeki şanlı tarihimizi bilip, ge-
leceğimizi ona göre yönlendirir.   Her işini de ona göre yapar. 

Yerelde Konya başta olmak üzere ülkemizin her yerinde 
yerli ve milli değerlere sahip gazetecilerin görev yapması in-
sanı oldukça mutlu ediyor. Dahası yeni nesil gazetecilerin bu 
değerlerle kendilerini yetiştirmesi, ülkemizin ve milletimizin 
geleceği açısından umut vadediyor.   

       
İnternet mecrası ve sosyal medya yapılarının 

gelişmesiyle birlikte gazeteciliği ve yazmak kavramlarını 
nasıl değerlendirirsiniz? 

Günümüzde neredeyse herkes muhabir, kameraman, yazar 
diyebiliriz. İyi mi kötü mü? İnsanların her türlü duygu ve dü-
şüncesini rahatça ve kolayca paylaşabilmesi çok güzel. Çünkü 
iyiliğin, hayrın ve doğrunun yayılmasını istemek kadar doğal 
bir şey olamaz. 

Ancak bu kolaylık kötülüğün, şerrin ve yanlışın de hızla 
yayılmasını beraberinde getiriyor. Ve önemlisi bunların yasal 
takibi ve paylaşılan içeriğin hak/adalet gereği cezasız kalma-
ması.  

Sosyal mecraların gelişmesi, yeni yeteneklerin kendisini 
kolayca göstermesine fırsat oluyor. Eskiye nazaran daha kolay 
ve hızlı şekilde kariyer basamakları tırmanılıyor. Tam tersi du-
rumlara da nadiren şahit oluyoruz. Yapılan bir hatalı paylaşım 
nedeniyle, aynı hızda tüm kariyeri sona erdirebiliyor.

Dolayısıyla yeni döneme adaptasyon sağlayan başarılı 
olacak.   

 
Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar 

varsa birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?
Mesleğe başladığım ilk günü unutamam. Bir siyasi partinin 

genel başkan yardımcısı basın toplantısı düzenliyordu. İzle-
mek üzere ben görevlendirildim. O kadar heyecanlanmışım ki, 
konuşmaları not alırken “Değerli Basın Mensupları, Hoşgeldi-
niz. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum” diye başlayan 
hitabı not almaya başladım. Ağzından ne çıkıyorsa yazmaya 
başladım. Az sonra yazdıklarımı görünce içimden güldüm. 

Bir profesörden zaman zaman gündeme ilişkin görüş-
ler alıyordum. Bir gün, “Sizin gazetenizin dünya görüşü ile 
benimki çok farklı. Ama siz beni sürekli arıyorsunuz. Gerek-
çesini çok merak ediyorum” demişti. Ben de “Biz her görüş-
ten insanın fikrine saygı duyuyoruz. Sizin gibi düşünen bilim 
adamlarının fikirlerinin gazetede yer almasını önemsiyoruz” 
diye cevap vermiştim. Ancak kafasında gazete hakkında nasıl 
bir şablon varmış diye çok şaşırmıştım.  

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Yeni nesil gazeteciliğe hazır olsunlar. Fotoğrafı çeken, ha-
beri yazan, görüntüyü işleyen, canlı yayında spikerlik yapan, 
program sunan yani komple bir haberci. Sosyal medyayı aktif 
kullanan ve çok yönlü bir gazeteci. 

Sosyal ilişkileri güçlü, her kesimden insanla rahatça ileti-
şim kurabilen, doğruluktan ve iyilikten yana olan, haberi araç 
değil amaç gören anlayışa sahip bir gazeteci.



Kendi tabiri ile ‘bu sektörde çekirdekten 
yetiştim’ ifadesini kullanarak basın 
sektörünün ülke ve şehir için önemli 

olduğunu ifade eden Osman Vasfi Dikilitaş, “benim 
için gazetecilik bir yaşam şeklidir” şeklinde konuştu.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Osman Vasfi Dikilitaş-1972 yılında Konya’da 

dünyaya geldim. Kendimi Meramlı olarak nitelen-
diriyorum. 19 Mayıs İlkokulu ve Meram Ortaoku-
lu’nun ardından Gazi Lisesi’nde iki yıl okudum ve 
tahsilimi yarım bırakarak 1987 yılında Yeni Konya 
Gazetesi’nde karanlık oda diye tabir edilen fotoğraf-
hanesinde film banyosu ve fotoğraf tab etme işleri 
ile basın sektörüne giriş yaptım. Şimdilerde nasıl 
bilmiyorum ama o yıllarda alaylı ve mektepli tabir-
leri vardı. Gazeteciliğin okulunu bitirene mektepli, 
benim gibi içinden yetişenlere alaylı deniyordu. 
1990 yılında 4 yıl süre ile Akşam Lisesi’ne giderek 
lise diploması aldım. 9 yol devam ettiğim Yeni 
Konya Gazetesi’nin ardından Merhaba Gazetesi ilan 
reklam bölümüne geçtim. Burada sektörel haberler 
yapıyor, açılış ve şirketlerin özel haberlerini yapıyor-
dum. Bir süre sonra Gazetenin Reklam Müdürü Yu-
suf Gürbüz ve Yazı İşleri Müdürü Celalettin Boyalı 
ile birlikte ayrılarak şimdiki Hakimiyet Gazetesi’ni 
kurduk. Bu gazetede ilk yazı işleri müdürü olarak 
görev yaptım. Özel televizyon ve radyoların açıldığı 
dönemde gazete ve televizyonlarda programlar 
yaptım. Bu arada Açıköğretim İktisat Fakültesine 2 
yıl devam ettikten sonra kaydımı dondurarak vatani 
görevimi yapmak üzere önce Kütahya, ardından 
İzmir’e gittim. Dönüşte Hakimiyet Gazetesi’ne bir 
süre daha devam ettikten sonra 13 yıllık gazetecilik 
serüvenime ara vererek şu an görev yaptığım Kom-
pen PVC’de çalışmaya başladım. 21 yıldır burada 
görev yapıyorum ancak basından hiç kopmadım. 
Zira ara ara müstear isimlerle köşe yazısı yazarak 
basında yer almaya devam ettim.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Osman Vasfi Dikilitaş-Gazetecilik kelimesi ben-
de her zaman heyecan uyandırmıştır. Ama dönem-
sel olarak gazetecilik yapmak kendi içinde birtakım 
sıkıntıları barındırmıştır. Gazeteyi bir ticarethane 

olarak düşünürseniz farklı, 
gazetecilik yapmak 

ideali ile hareket 
ederseniz farklı 
hareket etmek 
zorundasınız. 
Konya basının 
iktidara ya da 
yerel yönetim-
lere en sert 
muhalefet 

yaptığı ve 

basının kısmen özgür olduğu bir dönemde gazete-
cilik yapan bir kardeşiniz olarak sektörün şu andaki 
durumu ile ilgili yorum yaparsam zülfü yâre dokun-
muş olurum. Bu yüzden bu konudaki düşüncelerimi 
paylaşmamak daha iyi olur düşüncesindeyim.

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

Osman Vasfi Dikilitaş-1987 – 1996 yılları 
arasında Yeni Konya Gazetesi’nde fotoğrafhane ve 
pikaj montaj bölümlerinde çalıştım. Ayrıca gazete-
nin televizyon sayfasını hazırlarken bir dönem köşe 
yazısı da yazdım. Yine bu dönemde özel televizyon 
ve radyolarda programlar yaptım.

1996-1997 yılında Merhaba Gazetesinde rek-
lam bölümünde sektör haberleri yaparken bir süre 
köşe yazarlığı da yaptım.

1997 yılında yayın hayatına başlayan Hakimi-
yet Gazetesi’nin (O dönem ismi Yeni Gazete’ydi) 
ilk Yazı İşleri Müdürü ve köşe yazarı olarak görev 
yaptım. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
Osman Vasfi Dikilitaş-Gazetecilik büyük bir 

sorumluluktur. Sessiz çoğunluğun sesi olmaktır. 
Halkın taleplerini yöneticilere ileten bir aracıdır 
gazeteci. Yanlış giden bir şeyler varsa bunu dile 
getiren ve çözüm önerisi sunan bir kanaat önderidir 
gazeteci. Gazetecilik taşıması çok zor bir meslektir 
aslında. Günümüz şartlarında belki de tarafsız kala-
rak icra edilebilecek çok zor bir meslektir Gazeteci-
lik. Doğrusunu isterseniz benim için gazetecilik bir 
yaşam şeklidir.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Osman Vasfi Dikilitaş-Sektörün maalesef 
büyük oranda her dönem maddi kaygıları olmuştur. 
Birçok ilimizde olması gerekenden çok fazla gazete 
bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda Konya’da 4-5 adet 
yerel gazete olurdu. Günümüzde bu sayı çok fazla. 
Bu durum elbette pastayı küçültüyor. Ama burada 
işini iyi yapanların ön plana çıkarak refiklerin-
den bir adım öne çıkacağını düşünüyorum. Özel 
kanalların olmadığı dönemlerde Konyaspor’u takip 
edenlerden dolayı yerel gazetelerin tirajı iyi olurdu. 
Ayrıca Konya’da meydana gelen olayları insanlar 
yerel basından başka yerde takip edemezdi. Şimdi 
sosyal medya, haber siteleri ve teknolojinin getirdiği 
imkânlar maalesef yerel basına olan ilgiyi azaltıyor. 
Geçmişte köşe yazarlarının da ayrı bir önemi vardı. 
Köşe yazıları şehri yönetenler tarafından ilgi ile takip 
edilir, eleştiri ve önerileri dikkate alınırdı. Şu an du-
rum nedir tam olarak bilmiyorum. Ama ekonomik 
sorunlar nedeni ile yerel basın sayısının giderek 
azalacağını düşünüyorum.

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

Osman Vasfi Dikilitaş-Para kazanmak ya da 
başka amaçlar için bu mesleği yapanlar maalesef 
iz bırakmadan kayboluyor ve sektörde isimleri 

“GAZETECILIK BIR 
YAŞAM ŞEKLIDIR”

Bir dönem Konya basınına hizmet veren Osman Vasfi Dikilitaş 
ile gazetecilik üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Dikilitaş, 

“Gazetecilik sessiz çoğunluğun sesi olmaktır” dedi.
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iyi anılmıyor. Önce iyi insan olmak 
sonra detayları yakalamak çok 
önemli. Bu özellikler insanda doğuş-
tan olan özelliklerdir. Bir düşünceye, 
ideolojiye ya da farklı şeylere hizmet 
ediyorsanız objektif olmakta zorlanır 
genele göre değil bir kesime göre 
iyi bir gazeteci olursunuz. Karşıt 
görüşte olanlar da sizi silahşör ya da 
piyade olarak adlandırır. İçinde bu-
lunduğumuz süreç objektif olmayı 
maalesef zorlaştırıyor.

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

Osman Vasfi Dikilitaş-Çok özel 
bir haber yakalar ve bu haberi çok 
güzel sunarsanız kendinizi özel 
hissedersiniz. Çok özel bir haber 
yakaladığınız zaman heyecanlanır-
sanız bu mesleğinizi sevdiğinizi gös-
terir. Geçmişte bu mesleği icra eden 
arkadaşlarımız bir kare fotoğraf için 
türlü maceralar yaşar, inanılmaz 
zorluklara göğüs gererlerdi. Bugün 
olay yerinden birine ulaşarak fotoğ-
raf almak günümüz teknolojisinde 
çok kolay. Geçmişte yapılan özel 
haberlerin inanılmaz değeri vardı. 
Konya’da bir haberle gündemi 
belirlerdiniz. Teknolojinin geliş-
mesi gazeteciliğe farklı bir boyut 
getiriyor. Daha önce de bahsettiği-
miz gibi günümüzde objektif olan 
aslında farklı bir bakış açısı getirmiş 
gibi görünüyor.

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

Osman Vasfi Dikilitaş-Kele-
bek Etkisi diye bir kavram vardır. 
Edward Norton Lorenz’in verdiği 
analoji örneğine göre Amazon 
Ormanları’nda bir kelebeğin kanat 
çırpması, ABD’de bir fırtınanın kop-
masına neden olabilir. Gazetecilik 
hayatımda her zaman bir kelebek 
etkisi yapma gayreti ile çalıştım. 
Küçük bir değişikliğin muazzam ve 
uzun vadeli sonuçlar doğurabileceği 
ihtimali ile hareket ederek objektif 
olmaya gayret ettim. Marmara 
depreminin ardından Konya’da 
yaptığımız bir Kızılay haberi ile 
olayın İstanbul basınına taşınmasını 
sağlamış, ülke gündeminde inanıl-
maz tesirli olmuştuk. Kızılay’daki 
olumlu değişime katkı sağlamıştık. 
Bunun birçok örneği vardır. Bugün 
de Konya ile ilgili yapılan birçok 
haber ve yazılan makaleler Konya’yı 

ya da ülkeyi yönetenlere ilham 
kaynağı olabilir, dikkate alındığı 
taktirde önemli hizmetlere sebep 
olabilir. Burada gazeteci ve köşe 
yazarı arkadaşlarımıza büyük görev 
düşüyor inancındayım.

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

Osman Vasfi Dikilitaş-Gü-
nümüzde gazete okurlarının 
genelde orta yaş ve üzeri olduğu-
nu gözlemliyorum. Gençler için 
internetten haber almak daha kolay 
ve masrafsız. Gazete okumak bir 
alışkanlık ve keyif işidir. Vatani 
görevimi yaparken ailemden yemin 
törenime gelirlerken yerel gazeteleri 
getirmelerini istemiştim. Konya 
gazetelerini okumak benim için 
bu kadar önemliydi. Ancak şimdi 
gençlerin haber alma yöntemleri 
oldukça farklı. Ağırlıklı olarak sosyal 
medya ve haber siteleri takip edili-
yor. Bu yüzden internet mecrasında 
haberin oldukça önem kazandığı 
gerçeğini gözardı edemeyiz.

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? 

Osman Vasfi Dikilitaş-Gazeteci 
ve yazar okur nezdinde doğruları 
yazdığı ve objektif olduğu sürece 
değer kazanır. Bu yüzden yükü 
ağırdır. Elbette yazıları topluma yön 
verir ama bunun etkisi veya kapsa-
ma alanı yazara ve yayın organına 
göre değişiklik gösterir. Millilik 
konusu maalesef günümüzde bir 
takım çevreler tarafından siyasi 
söylemlere meze edilerek yanlış 
bir alana çekiliyor gibi görünüyor. 
Bu yüzden gerçek anlamda Milli 
olmanın yeniden tanımlanması 
gerekiyor.

Sektöre yeni girecek 
olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Osman Vasfi Dikilitaş-Gençler 
iyi ustaların yanında olur ve öğren-
meye açık olursa ufak dokunuşlarla 
mesleğin iyileri arasına girebilirler. 
Gazetecilik inanılmaz özveri isteyen 
bir meslek dalı olduğu için bu 
alanda sabırlı olmak büyük önem 
taşımaktadır.OSMAN VASFİ DİKİLİTAŞ



Kendi tabiri ile ‘bu sektörde çekirdekten 
yetiştim’ ifadesini kullanarak basın 
sektörünün ülke ve şehir için önemli 

olduğunu ifade eden Osman Vasfi Dikilitaş, “benim 
için gazetecilik bir yaşam şeklidir” şeklinde konuştu.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Osman Vasfi Dikilitaş-1972 yılında Konya’da 

dünyaya geldim. Kendimi Meramlı olarak nitelen-
diriyorum. 19 Mayıs İlkokulu ve Meram Ortaoku-
lu’nun ardından Gazi Lisesi’nde iki yıl okudum ve 
tahsilimi yarım bırakarak 1987 yılında Yeni Konya 
Gazetesi’nde karanlık oda diye tabir edilen fotoğraf-
hanesinde film banyosu ve fotoğraf tab etme işleri 
ile basın sektörüne giriş yaptım. Şimdilerde nasıl 
bilmiyorum ama o yıllarda alaylı ve mektepli tabir-
leri vardı. Gazeteciliğin okulunu bitirene mektepli, 
benim gibi içinden yetişenlere alaylı deniyordu. 
1990 yılında 4 yıl süre ile Akşam Lisesi’ne giderek 
lise diploması aldım. 9 yol devam ettiğim Yeni 
Konya Gazetesi’nin ardından Merhaba Gazetesi ilan 
reklam bölümüne geçtim. Burada sektörel haberler 
yapıyor, açılış ve şirketlerin özel haberlerini yapıyor-
dum. Bir süre sonra Gazetenin Reklam Müdürü Yu-
suf Gürbüz ve Yazı İşleri Müdürü Celalettin Boyalı 
ile birlikte ayrılarak şimdiki Hakimiyet Gazetesi’ni 
kurduk. Bu gazetede ilk yazı işleri müdürü olarak 
görev yaptım. Özel televizyon ve radyoların açıldığı 
dönemde gazete ve televizyonlarda programlar 
yaptım. Bu arada Açıköğretim İktisat Fakültesine 2 
yıl devam ettikten sonra kaydımı dondurarak vatani 
görevimi yapmak üzere önce Kütahya, ardından 
İzmir’e gittim. Dönüşte Hakimiyet Gazetesi’ne bir 
süre daha devam ettikten sonra 13 yıllık gazetecilik 
serüvenime ara vererek şu an görev yaptığım Kom-
pen PVC’de çalışmaya başladım. 21 yıldır burada 
görev yapıyorum ancak basından hiç kopmadım. 
Zira ara ara müstear isimlerle köşe yazısı yazarak 
basında yer almaya devam ettim.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Osman Vasfi Dikilitaş-Gazetecilik kelimesi ben-
de her zaman heyecan uyandırmıştır. Ama dönem-
sel olarak gazetecilik yapmak kendi içinde birtakım 
sıkıntıları barındırmıştır. Gazeteyi bir ticarethane 

olarak düşünürseniz farklı, 
gazetecilik yapmak 

ideali ile hareket 
ederseniz farklı 
hareket etmek 
zorundasınız. 
Konya basının 
iktidara ya da 
yerel yönetim-
lere en sert 
muhalefet 

yaptığı ve 

basının kısmen özgür olduğu bir dönemde gazete-
cilik yapan bir kardeşiniz olarak sektörün şu andaki 
durumu ile ilgili yorum yaparsam zülfü yâre dokun-
muş olurum. Bu yüzden bu konudaki düşüncelerimi 
paylaşmamak daha iyi olur düşüncesindeyim.

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

Osman Vasfi Dikilitaş-1987 – 1996 yılları 
arasında Yeni Konya Gazetesi’nde fotoğrafhane ve 
pikaj montaj bölümlerinde çalıştım. Ayrıca gazete-
nin televizyon sayfasını hazırlarken bir dönem köşe 
yazısı da yazdım. Yine bu dönemde özel televizyon 
ve radyolarda programlar yaptım.

1996-1997 yılında Merhaba Gazetesinde rek-
lam bölümünde sektör haberleri yaparken bir süre 
köşe yazarlığı da yaptım.

1997 yılında yayın hayatına başlayan Hakimi-
yet Gazetesi’nin (O dönem ismi Yeni Gazete’ydi) 
ilk Yazı İşleri Müdürü ve köşe yazarı olarak görev 
yaptım. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
Osman Vasfi Dikilitaş-Gazetecilik büyük bir 

sorumluluktur. Sessiz çoğunluğun sesi olmaktır. 
Halkın taleplerini yöneticilere ileten bir aracıdır 
gazeteci. Yanlış giden bir şeyler varsa bunu dile 
getiren ve çözüm önerisi sunan bir kanaat önderidir 
gazeteci. Gazetecilik taşıması çok zor bir meslektir 
aslında. Günümüz şartlarında belki de tarafsız kala-
rak icra edilebilecek çok zor bir meslektir Gazeteci-
lik. Doğrusunu isterseniz benim için gazetecilik bir 
yaşam şeklidir.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Osman Vasfi Dikilitaş-Sektörün maalesef 
büyük oranda her dönem maddi kaygıları olmuştur. 
Birçok ilimizde olması gerekenden çok fazla gazete 
bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda Konya’da 4-5 adet 
yerel gazete olurdu. Günümüzde bu sayı çok fazla. 
Bu durum elbette pastayı küçültüyor. Ama burada 
işini iyi yapanların ön plana çıkarak refiklerin-
den bir adım öne çıkacağını düşünüyorum. Özel 
kanalların olmadığı dönemlerde Konyaspor’u takip 
edenlerden dolayı yerel gazetelerin tirajı iyi olurdu. 
Ayrıca Konya’da meydana gelen olayları insanlar 
yerel basından başka yerde takip edemezdi. Şimdi 
sosyal medya, haber siteleri ve teknolojinin getirdiği 
imkânlar maalesef yerel basına olan ilgiyi azaltıyor. 
Geçmişte köşe yazarlarının da ayrı bir önemi vardı. 
Köşe yazıları şehri yönetenler tarafından ilgi ile takip 
edilir, eleştiri ve önerileri dikkate alınırdı. Şu an du-
rum nedir tam olarak bilmiyorum. Ama ekonomik 
sorunlar nedeni ile yerel basın sayısının giderek 
azalacağını düşünüyorum.

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

Osman Vasfi Dikilitaş-Para kazanmak ya da 
başka amaçlar için bu mesleği yapanlar maalesef 
iz bırakmadan kayboluyor ve sektörde isimleri 

“GAZETECILIK BIR 
YAŞAM ŞEKLIDIR”

Bir dönem Konya basınına hizmet veren Osman Vasfi Dikilitaş 
ile gazetecilik üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Dikilitaş, 

“Gazetecilik sessiz çoğunluğun sesi olmaktır” dedi.
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iyi anılmıyor. Önce iyi insan olmak 
sonra detayları yakalamak çok 
önemli. Bu özellikler insanda doğuş-
tan olan özelliklerdir. Bir düşünceye, 
ideolojiye ya da farklı şeylere hizmet 
ediyorsanız objektif olmakta zorlanır 
genele göre değil bir kesime göre 
iyi bir gazeteci olursunuz. Karşıt 
görüşte olanlar da sizi silahşör ya da 
piyade olarak adlandırır. İçinde bu-
lunduğumuz süreç objektif olmayı 
maalesef zorlaştırıyor.

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

Osman Vasfi Dikilitaş-Çok özel 
bir haber yakalar ve bu haberi çok 
güzel sunarsanız kendinizi özel 
hissedersiniz. Çok özel bir haber 
yakaladığınız zaman heyecanlanır-
sanız bu mesleğinizi sevdiğinizi gös-
terir. Geçmişte bu mesleği icra eden 
arkadaşlarımız bir kare fotoğraf için 
türlü maceralar yaşar, inanılmaz 
zorluklara göğüs gererlerdi. Bugün 
olay yerinden birine ulaşarak fotoğ-
raf almak günümüz teknolojisinde 
çok kolay. Geçmişte yapılan özel 
haberlerin inanılmaz değeri vardı. 
Konya’da bir haberle gündemi 
belirlerdiniz. Teknolojinin geliş-
mesi gazeteciliğe farklı bir boyut 
getiriyor. Daha önce de bahsettiği-
miz gibi günümüzde objektif olan 
aslında farklı bir bakış açısı getirmiş 
gibi görünüyor.

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

Osman Vasfi Dikilitaş-Kele-
bek Etkisi diye bir kavram vardır. 
Edward Norton Lorenz’in verdiği 
analoji örneğine göre Amazon 
Ormanları’nda bir kelebeğin kanat 
çırpması, ABD’de bir fırtınanın kop-
masına neden olabilir. Gazetecilik 
hayatımda her zaman bir kelebek 
etkisi yapma gayreti ile çalıştım. 
Küçük bir değişikliğin muazzam ve 
uzun vadeli sonuçlar doğurabileceği 
ihtimali ile hareket ederek objektif 
olmaya gayret ettim. Marmara 
depreminin ardından Konya’da 
yaptığımız bir Kızılay haberi ile 
olayın İstanbul basınına taşınmasını 
sağlamış, ülke gündeminde inanıl-
maz tesirli olmuştuk. Kızılay’daki 
olumlu değişime katkı sağlamıştık. 
Bunun birçok örneği vardır. Bugün 
de Konya ile ilgili yapılan birçok 
haber ve yazılan makaleler Konya’yı 

ya da ülkeyi yönetenlere ilham 
kaynağı olabilir, dikkate alındığı 
taktirde önemli hizmetlere sebep 
olabilir. Burada gazeteci ve köşe 
yazarı arkadaşlarımıza büyük görev 
düşüyor inancındayım.

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

Osman Vasfi Dikilitaş-Gü-
nümüzde gazete okurlarının 
genelde orta yaş ve üzeri olduğu-
nu gözlemliyorum. Gençler için 
internetten haber almak daha kolay 
ve masrafsız. Gazete okumak bir 
alışkanlık ve keyif işidir. Vatani 
görevimi yaparken ailemden yemin 
törenime gelirlerken yerel gazeteleri 
getirmelerini istemiştim. Konya 
gazetelerini okumak benim için 
bu kadar önemliydi. Ancak şimdi 
gençlerin haber alma yöntemleri 
oldukça farklı. Ağırlıklı olarak sosyal 
medya ve haber siteleri takip edili-
yor. Bu yüzden internet mecrasında 
haberin oldukça önem kazandığı 
gerçeğini gözardı edemeyiz.

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? 

Osman Vasfi Dikilitaş-Gazeteci 
ve yazar okur nezdinde doğruları 
yazdığı ve objektif olduğu sürece 
değer kazanır. Bu yüzden yükü 
ağırdır. Elbette yazıları topluma yön 
verir ama bunun etkisi veya kapsa-
ma alanı yazara ve yayın organına 
göre değişiklik gösterir. Millilik 
konusu maalesef günümüzde bir 
takım çevreler tarafından siyasi 
söylemlere meze edilerek yanlış 
bir alana çekiliyor gibi görünüyor. 
Bu yüzden gerçek anlamda Milli 
olmanın yeniden tanımlanması 
gerekiyor.

Sektöre yeni girecek 
olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Osman Vasfi Dikilitaş-Gençler 
iyi ustaların yanında olur ve öğren-
meye açık olursa ufak dokunuşlarla 
mesleğin iyileri arasına girebilirler. 
Gazetecilik inanılmaz özveri isteyen 
bir meslek dalı olduğu için bu 
alanda sabırlı olmak büyük önem 
taşımaktadır.



Seydişehir’de çıkardığı haftalık gazete 
ile gazetecilik mesleğini sürdüren 
Mevlüt Mızrak lise eğitiminin ardından 

sektörün içerisinde yer aldığına dikkat çekti. Her 
sektörde olduğu gibi basın-yayın sektöründe de 
ciddi sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken Mızrak,-
hükümetin ve sektör temsilcilerin artık basına ge-
rekli desteği vermeleri gerektiğine dikkat çekti .

Kısaca kendinizden bahsedermisiniz? 

İlk, orta ve lise eğitimimi Beyşehir’de 
tamamladım. Lise eğitimim sonrası 2009 yılına 
kadar basın sektöründe çalıştım. Çeşitli sivil top-
lum kuruluşlarında görevler aldım, 2008-2011 
yılları arasında Ak Parti Beyşehir İlçe Başkan-
lığı Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevinde 
bulundum. 2010 yılından itibaren Seydişehir’de 
kendi gazetemi kurarak matbaa ve basın yayın 
sektöründe hayatıma Seydişehir ilçesinde devam 
ettim. 2017 yılından itibaren Ak Parti Seydişehir 
İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi olarak bir 
yandan siyasi hayatıma devam ederken, halen 
Seydişehir Sağlık Hizmetlerini Geliştirme ve 
Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanlığı görevini 
yürütüyorum. Evli ve üç çocuk babasıyım.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?

Gazetecilik hayatına lise eğitimim sonrası 
Beyşehir’in Sesi Gazetesi’nde işe başlayarak baş-
ladım. O günden bugüne kadar aktif olarak basın 
camiası içerisinde yer aldım. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Her sektörde olduğu gibi basın-yayın 
sektöründe de ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. 
İçinde bulunduğumuz pandemi süreci de sek-
törü olumsuz yönde etkilemektedir. Pandemi 
döneminde dövize bağlı olarak artan girdi 
fiyatları ile maliyetleri artan gazete sahiplerine 
diğer KOBİ’lere yapılan yardımlar ve destekle-
rin verilmemesi nedeniyle ayakta duramayan 
yerel gazeteler maalesef bir bir kapanmaktadır. 
Hükümetimiz ve sektör temsilcilerimizden 
artık basına gerekli desteği vermelerini bekli-
yoruz. 

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

Uzun yıllardır basın yayın sektöründe 
çalışmaktayım. Gazetecilikte muhabirlikten, 
sayfa editörlüğüne, dizgiden tasarıma kadar 
her alanda görev aldım. Beyşehir’in Sesi 
Gazetesi’nde uzun yıllar Yazı İşleri Müdürlüğü 
görevini yürüttüm. Halen Seydişehir’in Sesi 
Gazetesi ve Beyşehir Gündem isimli dergimi-
zin imtiyaz sahipliğini yapıyorum. Basılı yayın-
larımızın yanı sıra www.seydisehirinsesi.com.tr 
ve www.beysehirgundem.com isimli internet 

sitelerimiz aracılığıyla şehrimiz ve bölgemizden 
gelişmeleri tüm dünyaya ulaştırıyoruz.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 

Gazetecilik benim için halka ve Hakk’a hiz-
met etmenin yoludur. Gazetecilik mesleği; ça-
ğımızın en dinamik ve saygın mesleklerinden 
birisidir. İlkeli, halk ve hakkı savunarak objektif 
haber yapan, sorumlu gazetecilik anlayışı içe-
risinde görevini yerine getiren gazetecilerimiz, 
herkes tarafından takdir edilmektedir.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Maalesef günümüzde özellikle yerel 
gazetelerin yaşama şansları azalıyor. Ulusal 
bazda yayın yapan tirajı yüksek! gazeteler ya 
tröstlerin holding gruplarının elinde, sadece 
gazetecilik yapan neredeyse yok, ya muktedir 
ya muhalif ortası yok. Medya dijitalleştikçe in-
ternet kullanımı arttıkça geleneksel gazetecili-
ğin sonu geliyor. Basın İlan Kurumu ve İletişim 
Başkanlığımızın Anadolu basınının yaşatılması 
için yeni tedbirler almasını bekliyoruz.  

‘GAZETECILIK HALKA VE HAKK’A 
HIZMET ETMENIN YOLUDUR’

Gazeteci Mevlüt 
Mızrak,“Gazetecilik benim 

için halka ve Hakk’a hizmet 
etmenin yoludur. Gazetecilik 

mesleği; çağımızın 
en dinamik ve saygın 

mesleklerinden birisidir.” dedi 

MEVLÜT MIZrAK
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Bir gazeteci veya yazar olmak için ne tür çalışmalar yapılma-
lı? Ya da hangi vasıflara sahip olunmalı? 

Yazmak için bilmek, bilmek için okumak lazım. Gazeteci gözleye-
bilmeli, günceli takip edebilmeli en önemlisi fiyatı olmamalı.

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

Kamuoyunun bilmediği bir konuda haberdar etmek insana nefsi 
bir haz vermekle beraber heybesi dolu bir gazetecinin bunu yorumla-
ması ve sonucun kendi görüşü ile örtüşmesi mesleki anlamda başarı 
duygusu verir.

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

Yazmak bilgilendirmek halkın yönelimlerini daha şuurlu yapma-
larını sağlar ki o da şehre ve ülkeye yönetim alanında müsbet katkı 
sağlar.

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

İnternet mecrası genişledikçe bilginin paylaşılması iletilmesi daha 
zenginleşiyor ancak bilgi kirliliği de o oranda artıyor. Mesela ben gaze-
teyi kitabı kağıttan okumayı seviyorum, interneti de çağın gereği yoğun 
kullanıyorum. Sosyal medya yapıları silahsız müsademe alanı oldu 
maalesef. Hükümetin bu konuda yasa çalışmaları olumlu.

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 topluma bilgi verme görevi olduğuna inanırım, gazete-
ci doğru bilgi verirse toplum yönünü kendi bulacaktır, Yüce yaratıcı bile 
kulunu günah ve sevap işlemesini kuluna bırakmış, gazeteci vatanda-
şın yön bulma, doğru yola sevk etme görevinde değil, gazeteci kanaat 
önderi falan değildir her ne kadar bazıları kendilerini öyle sansalar da. 
Millilik konusuna gelince kime göre millilik sorusuna cevap aramak 
lazım galiba. Benim millilik anlayışım Türk milletinin âli menfaati ile 
ilgilidir. Maalesef medya sektöründe kurumsal olarak pek milli kalın-
dığını zannetmiyorum. Hele hele Anadolu medyasında millilik ve ya 
başka konular reklam verenin ideolojisi ile bağlıdır.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Gazetecilik mesleğine adım atacak gençlerin eğitim alması önemli 
bir konu; bununla birlikte bir gazetede de aktif olarak çalışması doğru 
olur. Bir başka önemli konu ise gazetecilik yapacak olanların yaşadığı 
şehri, bölgeyi, ülkeyi ve milletini iyi tanımalı. Tarihini, coğrafyasını, 
edebiyatını, kültürünü bilmeli, dünyayı bilmeli, geçmişi bilmeli güncele 
hâkim olmalı. Bunları bilmek içinde tabi ki çok okumalı, araştırmalı.



Seydişehir’de çıkardığı haftalık gazete 
ile gazetecilik mesleğini sürdüren 
Mevlüt Mızrak lise eğitiminin ardından 

sektörün içerisinde yer aldığına dikkat çekti. Her 
sektörde olduğu gibi basın-yayın sektöründe de 
ciddi sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken Mızrak,-
hükümetin ve sektör temsilcilerin artık basına ge-
rekli desteği vermeleri gerektiğine dikkat çekti .

Kısaca kendinizden bahsedermisiniz? 

İlk, orta ve lise eğitimimi Beyşehir’de 
tamamladım. Lise eğitimim sonrası 2009 yılına 
kadar basın sektöründe çalıştım. Çeşitli sivil top-
lum kuruluşlarında görevler aldım, 2008-2011 
yılları arasında Ak Parti Beyşehir İlçe Başkan-
lığı Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevinde 
bulundum. 2010 yılından itibaren Seydişehir’de 
kendi gazetemi kurarak matbaa ve basın yayın 
sektöründe hayatıma Seydişehir ilçesinde devam 
ettim. 2017 yılından itibaren Ak Parti Seydişehir 
İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi olarak bir 
yandan siyasi hayatıma devam ederken, halen 
Seydişehir Sağlık Hizmetlerini Geliştirme ve 
Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanlığı görevini 
yürütüyorum. Evli ve üç çocuk babasıyım.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?

Gazetecilik hayatına lise eğitimim sonrası 
Beyşehir’in Sesi Gazetesi’nde işe başlayarak baş-
ladım. O günden bugüne kadar aktif olarak basın 
camiası içerisinde yer aldım. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Her sektörde olduğu gibi basın-yayın 
sektöründe de ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. 
İçinde bulunduğumuz pandemi süreci de sek-
törü olumsuz yönde etkilemektedir. Pandemi 
döneminde dövize bağlı olarak artan girdi 
fiyatları ile maliyetleri artan gazete sahiplerine 
diğer KOBİ’lere yapılan yardımlar ve destekle-
rin verilmemesi nedeniyle ayakta duramayan 
yerel gazeteler maalesef bir bir kapanmaktadır. 
Hükümetimiz ve sektör temsilcilerimizden 
artık basına gerekli desteği vermelerini bekli-
yoruz. 

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

Uzun yıllardır basın yayın sektöründe 
çalışmaktayım. Gazetecilikte muhabirlikten, 
sayfa editörlüğüne, dizgiden tasarıma kadar 
her alanda görev aldım. Beyşehir’in Sesi 
Gazetesi’nde uzun yıllar Yazı İşleri Müdürlüğü 
görevini yürüttüm. Halen Seydişehir’in Sesi 
Gazetesi ve Beyşehir Gündem isimli dergimi-
zin imtiyaz sahipliğini yapıyorum. Basılı yayın-
larımızın yanı sıra www.seydisehirinsesi.com.tr 
ve www.beysehirgundem.com isimli internet 

sitelerimiz aracılığıyla şehrimiz ve bölgemizden 
gelişmeleri tüm dünyaya ulaştırıyoruz.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 

Gazetecilik benim için halka ve Hakk’a hiz-
met etmenin yoludur. Gazetecilik mesleği; ça-
ğımızın en dinamik ve saygın mesleklerinden 
birisidir. İlkeli, halk ve hakkı savunarak objektif 
haber yapan, sorumlu gazetecilik anlayışı içe-
risinde görevini yerine getiren gazetecilerimiz, 
herkes tarafından takdir edilmektedir.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Maalesef günümüzde özellikle yerel 
gazetelerin yaşama şansları azalıyor. Ulusal 
bazda yayın yapan tirajı yüksek! gazeteler ya 
tröstlerin holding gruplarının elinde, sadece 
gazetecilik yapan neredeyse yok, ya muktedir 
ya muhalif ortası yok. Medya dijitalleştikçe in-
ternet kullanımı arttıkça geleneksel gazetecili-
ğin sonu geliyor. Basın İlan Kurumu ve İletişim 
Başkanlığımızın Anadolu basınının yaşatılması 
için yeni tedbirler almasını bekliyoruz.  

‘GAZETECILIK HALKA VE HAKK’A 
HIZMET ETMENIN YOLUDUR’

Gazeteci Mevlüt 
Mızrak,“Gazetecilik benim 

için halka ve Hakk’a hizmet 
etmenin yoludur. Gazetecilik 

mesleği; çağımızın 
en dinamik ve saygın 

mesleklerinden birisidir.” dedi 
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Bir gazeteci veya yazar olmak için ne tür çalışmalar yapılma-
lı? Ya da hangi vasıflara sahip olunmalı? 

Yazmak için bilmek, bilmek için okumak lazım. Gazeteci gözleye-
bilmeli, günceli takip edebilmeli en önemlisi fiyatı olmamalı.

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

Kamuoyunun bilmediği bir konuda haberdar etmek insana nefsi 
bir haz vermekle beraber heybesi dolu bir gazetecinin bunu yorumla-
ması ve sonucun kendi görüşü ile örtüşmesi mesleki anlamda başarı 
duygusu verir.

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

Yazmak bilgilendirmek halkın yönelimlerini daha şuurlu yapma-
larını sağlar ki o da şehre ve ülkeye yönetim alanında müsbet katkı 
sağlar.
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İnternet mecrası genişledikçe bilginin paylaşılması iletilmesi daha 
zenginleşiyor ancak bilgi kirliliği de o oranda artıyor. Mesela ben gaze-
teyi kitabı kağıttan okumayı seviyorum, interneti de çağın gereği yoğun 
kullanıyorum. Sosyal medya yapıları silahsız müsademe alanı oldu 
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kulunu günah ve sevap işlemesini kuluna bırakmış, gazeteci vatanda-
şın yön bulma, doğru yola sevk etme görevinde değil, gazeteci kanaat 
önderi falan değildir her ne kadar bazıları kendilerini öyle sansalar da. 
Millilik konusuna gelince kime göre millilik sorusuna cevap aramak 
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GAZETECİLİK ZOR BİR MESLEK

Yıllardır farklı gazetelerde, çeşitli görev-
lerde yer alan Sucu, gazetecilik üzerine önemli 
açıklamalarda bulundu. “Benim için gazetecilik 
zorluğu ifade ediyor” diyen Sucu, gazeteciliğin zor 
bir meslek olduğuna dikkat çekti. Halkın sözcüsü 
olmanın zor bir iş olduğuna dikkat çeken Sucu, 
“Zorluğuna karşın, korkuyla da olsa zararla da 
olsa var olması ve yaşaması da bir o kadar zorun-
ludur. Çünkü gazetenin yokluğu halkın yokluğu, 
gazetecinin suskunluğu halkın suskunluğudur” 
değerlendirmesinde bulundu.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Abdullah Sucu kimdir?

1965 yılında Çumra’da doğdum. İlk, Orta ve 
Lise tahsilimi Çumra’da tamamladım. Bilahare 

AÖF Sosyal Bilimler Bölümünü okudum. 
1986 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı 

bünyesinde başladığım memuriyetimden 2016 
yılında emekli oldum. Evliyim, 2 çocuk babasıyım. 
Çocukluk, gençlik ve çalışma hayatımın ardından 
emekliliğimi de Çumra’da sürdürüyorum. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?

Gazeteciliğe, lise yıllarını birlikte geçirdiğimiz, 
daha sonra yüksek öğrenimlerine devam etmeleri 
veya devlet memurluklarına atanmaları sebebiyle 
her biri ülkemizin değişik yerlerine dağılan arka-
daşlarımız gibi ben de bir meslek olarak değil bir 
hobi, bir heyecan ve bir görev olarak başladım. 

Çumra İmam-Hatip Lisesinin ilk üç dönem 
öğrencilerinden bazılarının önderliğinde 1983 
yılında haftalık olarak yayın hayatına başlayan 
“Yeniçağ” gazetesinin kıyısında, bu gazetenin ka-
panmasının ardından bizim ve bizden sonraki dö-
nem arkadaşlarımızın girişimleriyle 1985 yılında 
yayınına başladığımız “Çağrı” gazetesinin içinde 
yer aldım. Birbirimizden aldığımız cesaretten ve 
kalemlerimize olan güvenimizden başka hiçbir 
dayanağımızın ve maddi gücümüzün olmadığı o 
dönemde boyumuzu aşan ama alnımızın akıyla ve 
başarıyla ağabeylerimizin açtığı yolda yürüttüğü-
müz bu uğraşı, şartların ve imkanların tamamen 
bittiği zamana kadar sürdürdük. Gazetemizin 
yayın hayatını sonlandırmasıyla o yıllarda ara ver-
diğimiz serüven 1996 yılında Çumra 26 Haziran 
Gazetesinin yayın hayatına girmesiyle bu kez köşe 
yazarı olarak yeniden başladı. 2016 yılında emekli 
olduktan bu yana da aynı gazetede gazetenin en 
baştan basım aşamasına kadar hazırlayıcısı ve 
köşe yazarı olarak çalışmalarımı yürütüyorum. 
Yani 1980’lerde hobi olarak başlayan gazeteci-
liğim bir sevdaya dönüşerek bugünlere kadar 
ulaştı.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazete ve gazeteciliğin toplumsal bir görev 
ve sorumluluğu yerine getirdiğinden dolayı bir 
ihtiyaç ve yokluğu düşünülemeyecek bir meslek 
olduğunu düşünüyorum. Çünkü gazeteler halkın 
aynası; gözü, kulağı, sesi ve gücüdür. Toplum 
adına ve yararına çalışırlar. Tabi bunu yaparken 
devletle ve idareyle olan ilişkilerini de   birlik-be-
raberlik temeline oturtmalıdırlar. Kamu ile halk 
arasında iletişim köprüsü oluştururlar. Gazeteler, 
halkın tercümanı ve kürsüsü; yeri geldiğinde 
feryadı, yeri geldiğinde sevinci, yeri geldiğinde 
de öfkesidir. Halklar seslerine ve duygularına 
gazetecinin kaleminde ve gazetelerin sayfalarında 
yer bulurlar. Devlet ve idare de gazeteler yoluyla 
halka ulaşır, mesajlarını ve faaliyetlerini iletirler. 
Yani gazeteler, demokratik toplumların en vazge-
çilmez unsurlarıdırlar.

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

Öğrencilik yıllarımda Yeniçağ Gazetesi’ne şiir 
ve yazılarımla katkı sağladım. Çağrı Gazetesi’nin 
ise yönetim kadrosunda yer almanın yanında hem 
işçiliğinde hem haberciliğinde hem hazırlanışın-
da hem de basım sürecinde diğer arkadaşlarım 
gibi görevler üstlendim. Diğer yandan şiir ve 
yazılarımla da sayfalarında yer aldım. Halen çalış-
makta olduğum Çumra 26 Haziran Gazetesi’nde, 
yayına başladığı 1996 yılından beri bazen aralar 
vermekle birlikte yıllarca köşesinde spor yazıları, 
kültürel ve edebi yazılar kaleme aldım. Özel say-
falar hazırladım. 2016 yılından beri de gazetenin 
haberlerini, sayfalarını ve mizanpajını yapıyor, 
köşe yazıları yazıyorum.

Lise yıllarında amatör bir ruhla gazetecilik serüvenine başlayan Abdullah Sucu, 
o günden buyana gazetecilikten hiç kopmadı. Gazeteciliğin oldukça önemli bir meslek 

olduğuna dikkat çeken Sucu, “Gazetecinin suskunluğu halkın suskunluğudur” 
değerlendirmesinde bulundu 

GAZETECI SUSARSA, 
HALK DA SUSAR 

Lise yıllarında bir gurup arkadaşıyla Çum-
ra’da amatör şekilde çıkardıkları gazeteyle, bu 
işe gönül veren Abdullah Sucu, farklı alanlarda 
memur olarak göreve başlasa da o gazetecilik-
ten hiç kopmadı. 1983 yılında haftalık olarak 
çıkmaya başlayan Yeniçağ Gazetesi’nde köşe 
yazıları yazmaya başlayan Sucu, sonrasında 
1985 yılında yayına başlayan Çağrı Gazetesi’nin 
içerisinde yer aldı. Çağrı Gazetesi’nin serüveni-
nin tamamlanmasıyla gazetecilik hayatına kısa 
bir süre ara veren Sucu, 1996 yılında Çumra 26 
Haziran Gazetesi’nin hayata başlamasıyla bu-
rada da aktif şekilde yer almaya başladı. Burada 
köşe yazıları yazmaya başlayan Sucu, Çumra 
ve ülke gündemine dair yazılar yazdı. Halen 
söz konusu gazetenin editörlüğünü yapan ve 
köşe yazılarına devam eden Sucu, lise yıllarında 
başlayan gazetecilik serüvenini sürdürmeye 
devam ediyor. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 

Benim için gazetecilik zorluğu ifade ediyor. 
Emek ve çileyi ifade ediyor. Zaten halkın sözcüsü 
olmak başlı başına bir cesaret işi. Halkın ve haklı-
nın yanında değil de güçlünün yanında yer alıyor-
sanız işiniz o kadar kolay oluyor. Bu kolaylığı tercih 
edenler her bakımdan rahata eriyorlar. Döneme ve 
şartlara göre tavır değiştirenler bence gazete/gaze-
teci sınıfına dahil edilmemeliler.  Gazete/gazeteci 
her şartta doğruya doğru, eğriye eğri diyebilmeli.  
Ama zorluğuna karşın, korkuyla da olsa zararla da 
olsa var olması ve yaşaması da bir o kadar zorun-
ludur. Çünkü gazetenin yokluğu halkın yokluğu, 
gazetecinin suskunluğu halkın suskunluğudur. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Sektör can çekişiyor. Bugün gazeteler, özellikle 
de yerel gazeteler hem maddi hem de manevi 
anlamda sorunlarla boğuşmaktan asli görevlerini 
yerine getiremiyorlar. Maddi anlamda girdilerin 
artması, buna karşılık resmi ilan ve reklam gelir-
lerinin asgari seviyeye düşmesi, bir takım yasal 
zorunluluklar nedeniyle ayakta kalma mücadelesi 
veriyor. Sırf bu sebepten dolayı günlük yayın 
yapan gazetemiz, haftalık yayına geçmek zorunda 
kalmıştır. Manevi bakımdan ise, eleştiriye açık bir 
toplum olamayışımızın sıkıntılarını yaşıyoruz. Hal-
kımızın sözcülüğüne soyunduğumuzda halkımızı 
memnun ediyoruz belki ama muhataplarımızı 
küstürüyoruz. Tersini yaptığımızda da halkımı-
zın tepkisini alıyoruz.  Elbette herkesi memnun 
edemeyiz ama en azından tarafların hoşgörüsü ve 
anlayışıyla demokratik bir ortam oluşturabilmeli ve 
sorunlarımızı ortak akılla çözebilmeliyiz.  Sorunla-
rımızı, yanlışlarımızı ve eksiklerimizi rahatlıkla dile 
getirebilmeliyiz. İlgili ve yetkililerimizin de bunu 
anlayışla karşılayarak çözüm üretmeleri gerekir. 
Her yazılanda ve her eleştiride maksat aramama-
lılar. Okumayan bir toplum oluşumuz da bir diğer 
önemli sorun. Okumak ve okunmak karşılıklı itici 
güç olmakla birlikte, bu itme eyleminden maalesef 
her iki taraf da yoksun olduğu için sorun büyüye-
rek devam ediyor.

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

Kime ait olduğunu hatırlayamadığım bir söz 
var: “Gazeteci olunmaz, gazeteci doğulur.” Yazar 
olmak da insanın doğuştan getirdiği bir yetenek 
işidir ancak; gerek gazetecilik gerekse yazarlık, 
eğitimi alınmak suretiyle sonradan olunmayacak 
meslekler değildir. Bana sorarsanız her ikisinin 
de ilk şartı duyarlı olmaktır. İnsana, çevreye ve 
olaylara duyarlı olmak kişiyi derinlemesine gözlem-
lere yöneltir. Duyduklarının peşine düşürür. Kafa 
yordurur, okutur, araştırtır ve yazdırır. Neticede 
düşündüklerini paylaşır ve duyurur. Gazeteci ve 
yazar sadece duyurmakla da kalmaz. Okuyucunun 
dikkatini çekerek düşünmeye sevk eder.

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

İşte gazeteciliğin en keyifli yanı bu: Her 
konuda aktardığı bilgilerle topluma yararlı olmak. 

Ekonomik, sosyal, kültürel gelişimine katkı 
sağlamak… Gazeteciliğin önemi bu noktada 
ortaya çıkıyor. Her ne kadar eski yılları aratsa da 
gazetelerin ve gazetecilerin toplum üzerindeki 
etkisi her zaman önemini koruyacaktır. Çünkü 
gazetelerin yanlışları ortaya koymak ve çözüm 
yollarını göstermek, gündem oluşturmak ve halkın 
dikkatini bunlara çekmek gibi bir işlevi vardır. 
Şehrin ve ülkenin yöneticileri için de gazetelerin 
ortaya koyduğu yapıcı eleştiri ve öneriler önemlidir. 
Çünkü gazeteci halk adına konuşur. Her zaman 
daha iyisini ister. Hiçbir şeyi yeterli görmez. Bu 
yönüyle icra makamındakileri daha çok çalışmaya 
ve üretmeye zorlar.

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

 
Her nimet külfetini de beraberinde getiriyor. 

Bu yapılanmalar sadece bu sektörde değil, toplum-
sal ve ferdi hayatta da önemli değişiklikleri neden 
oldu. Teknolojik imkanlar birçok mesleği ortadan 
kaldırdı. Her ne kadar yerine gelenler gidenin 
yerini tutmasa, tadını vermese de tembelleşen 
günümüz insanı, her şeyin iyisini aramaktan ziyade 
kolayını yaşamaya yöneldi. Ekonomik ve sosyal 
hayat oralarda yaşanmaya başladı. Evlilikler ve 
boşanmalar bile bu mecrada gerçekleşiyor. Yaşam 
ve düşünce biçimimize yaptığı etki inkar edilemez. 
Gazetecilik ve yazarlığa etkisine gelince… Eee 
elbette bundan gazeteciler de yazarlar da nasibini 
aldı. Ancak ben, bu sektörü bitirdiği, bitireceği 
görüşüne katılmıyorum. Elbette zarar verdi ama 
bunun aynı hızda sürmeyeceğini bir zaman sonra 
hızını kaybedeceğini düşünüyorum. Her meslek 
ortadan kalksa bile gazeteciliğin ve yazarlığın 
azalsa da varlığını ve etkisini sürdüreceğini inanı-
yorum.

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! Bir gazeteci/yazar bunun için vardır 
(olmalıdır). Bu görevi kötüye kullananlar da 
olmuştur. Bunun üstesinden kısıtlayarak ya da 
yasaklayarak değil, daha fazla, daha güçlü ve etkili 

seslerle gelinebileceğini düşünüyorum. Doğru-
nun yükseldiği yerde yanlış kendiliğinden orayı 
terk edecektir. Eforumuzu doğruyu yükseltmek 
yerine yanlışı kötülemekte harcarsak zaman kaybı 
yaşarız.  Halihazırdaki durumu millilik yönünden 
istisnaları saymazsak çok problemli görmüyorum.  
Sadece gazete ve gazeteciler değil bu topraktan 
beslenen ve her şeni bu topraklara borçlu olanların 
bir ihanetin içinde olmaları asla kabul edilemez. 
Ben taraflılığın problem olduğunu düşünüyorum. 
Taraflılık derken… Herkes gibi her gazeteci ve 
yazar da taraftır, taraf olmalıdır. “Bitaraf olan ber-
taraf olur”. Benim kastettiğim bu değil. Aslında bu 
sorun aynı zamanda gazetelerin okuyucu kaybet-
mesinin nedenlerinden biri. Sanki her gazete bir 
siyasi partinin yayın organı gibi. Asıl görevi doğru 
ve tarafsız haber yapmak, halkı bilgilendirmek olan 
gazetelerin, kendine yakın gördüğü siyasi partinin 
yanlış da olsa her yaptığını alkışlaması, diğer 
taraftan bazı yayın organlarının doğru da olsa her 
yapılanı yerden yere vurması gazetelerin okuyucu 
nezdinde güvenilirliğine zarar veriyor. 

Gazeteci özgür olmalı. Toplum yararına ve 
zararına olan her şeyi korkmadan söyleyebilmeli. 
Yoksa her gazete her gün aynı manşeti atacak aynı 
yorumu yapacaksa, bu kadar fazla gazeteye de 
yazara da gerek yok.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını kısaca 
anlatabilir misiniz?

Gazeteci halkın ve olayların içinde olması ha-
sebiyle tabiî ki en çok anısı olan meslek grubudur. 
Benim için en büyük ve anlamlı anı, lise yıllarımda 
idealist arkadaşlarımla birlikte imkansızlık ve yok-
luk içinde, Çumra basın tarihine geçen bir gazete 
çıkarmış olmaktır. Bu gazetede emeği olan ve o 
yıllarda eline kalem alan arkadaşlarımın bir çoğu 
elinden kalemi hiç bırakmamış yazmaya devam 
etmektedirler. Çumra’da bir döneme imza atılmış, 
örnek bir çalışma olarak geçmişte yerini almıştır. 
Bu vesileyle hepsini saygıyla anıyorum. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Bu zorlu ve çetin yola çıkmadan önce cesareti 
ve özgürlüğü kuşansınlar. Bilgiyle donansınlar. 
Doğrunun ve hakikatin dışında hiç kimsenin söz-
cüsü olmasınlar.ABDuLLAH SuCu
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GAZETECİLİK ZOR BİR MESLEK

Yıllardır farklı gazetelerde, çeşitli görev-
lerde yer alan Sucu, gazetecilik üzerine önemli 
açıklamalarda bulundu. “Benim için gazetecilik 
zorluğu ifade ediyor” diyen Sucu, gazeteciliğin zor 
bir meslek olduğuna dikkat çekti. Halkın sözcüsü 
olmanın zor bir iş olduğuna dikkat çeken Sucu, 
“Zorluğuna karşın, korkuyla da olsa zararla da 
olsa var olması ve yaşaması da bir o kadar zorun-
ludur. Çünkü gazetenin yokluğu halkın yokluğu, 
gazetecinin suskunluğu halkın suskunluğudur” 
değerlendirmesinde bulundu.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Abdullah Sucu kimdir?

1965 yılında Çumra’da doğdum. İlk, Orta ve 
Lise tahsilimi Çumra’da tamamladım. Bilahare 

AÖF Sosyal Bilimler Bölümünü okudum. 
1986 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı 

bünyesinde başladığım memuriyetimden 2016 
yılında emekli oldum. Evliyim, 2 çocuk babasıyım. 
Çocukluk, gençlik ve çalışma hayatımın ardından 
emekliliğimi de Çumra’da sürdürüyorum. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?

Gazeteciliğe, lise yıllarını birlikte geçirdiğimiz, 
daha sonra yüksek öğrenimlerine devam etmeleri 
veya devlet memurluklarına atanmaları sebebiyle 
her biri ülkemizin değişik yerlerine dağılan arka-
daşlarımız gibi ben de bir meslek olarak değil bir 
hobi, bir heyecan ve bir görev olarak başladım. 

Çumra İmam-Hatip Lisesinin ilk üç dönem 
öğrencilerinden bazılarının önderliğinde 1983 
yılında haftalık olarak yayın hayatına başlayan 
“Yeniçağ” gazetesinin kıyısında, bu gazetenin ka-
panmasının ardından bizim ve bizden sonraki dö-
nem arkadaşlarımızın girişimleriyle 1985 yılında 
yayınına başladığımız “Çağrı” gazetesinin içinde 
yer aldım. Birbirimizden aldığımız cesaretten ve 
kalemlerimize olan güvenimizden başka hiçbir 
dayanağımızın ve maddi gücümüzün olmadığı o 
dönemde boyumuzu aşan ama alnımızın akıyla ve 
başarıyla ağabeylerimizin açtığı yolda yürüttüğü-
müz bu uğraşı, şartların ve imkanların tamamen 
bittiği zamana kadar sürdürdük. Gazetemizin 
yayın hayatını sonlandırmasıyla o yıllarda ara ver-
diğimiz serüven 1996 yılında Çumra 26 Haziran 
Gazetesinin yayın hayatına girmesiyle bu kez köşe 
yazarı olarak yeniden başladı. 2016 yılında emekli 
olduktan bu yana da aynı gazetede gazetenin en 
baştan basım aşamasına kadar hazırlayıcısı ve 
köşe yazarı olarak çalışmalarımı yürütüyorum. 
Yani 1980’lerde hobi olarak başlayan gazeteci-
liğim bir sevdaya dönüşerek bugünlere kadar 
ulaştı.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazete ve gazeteciliğin toplumsal bir görev 
ve sorumluluğu yerine getirdiğinden dolayı bir 
ihtiyaç ve yokluğu düşünülemeyecek bir meslek 
olduğunu düşünüyorum. Çünkü gazeteler halkın 
aynası; gözü, kulağı, sesi ve gücüdür. Toplum 
adına ve yararına çalışırlar. Tabi bunu yaparken 
devletle ve idareyle olan ilişkilerini de   birlik-be-
raberlik temeline oturtmalıdırlar. Kamu ile halk 
arasında iletişim köprüsü oluştururlar. Gazeteler, 
halkın tercümanı ve kürsüsü; yeri geldiğinde 
feryadı, yeri geldiğinde sevinci, yeri geldiğinde 
de öfkesidir. Halklar seslerine ve duygularına 
gazetecinin kaleminde ve gazetelerin sayfalarında 
yer bulurlar. Devlet ve idare de gazeteler yoluyla 
halka ulaşır, mesajlarını ve faaliyetlerini iletirler. 
Yani gazeteler, demokratik toplumların en vazge-
çilmez unsurlarıdırlar.

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

Öğrencilik yıllarımda Yeniçağ Gazetesi’ne şiir 
ve yazılarımla katkı sağladım. Çağrı Gazetesi’nin 
ise yönetim kadrosunda yer almanın yanında hem 
işçiliğinde hem haberciliğinde hem hazırlanışın-
da hem de basım sürecinde diğer arkadaşlarım 
gibi görevler üstlendim. Diğer yandan şiir ve 
yazılarımla da sayfalarında yer aldım. Halen çalış-
makta olduğum Çumra 26 Haziran Gazetesi’nde, 
yayına başladığı 1996 yılından beri bazen aralar 
vermekle birlikte yıllarca köşesinde spor yazıları, 
kültürel ve edebi yazılar kaleme aldım. Özel say-
falar hazırladım. 2016 yılından beri de gazetenin 
haberlerini, sayfalarını ve mizanpajını yapıyor, 
köşe yazıları yazıyorum.

Lise yıllarında amatör bir ruhla gazetecilik serüvenine başlayan Abdullah Sucu, 
o günden buyana gazetecilikten hiç kopmadı. Gazeteciliğin oldukça önemli bir meslek 

olduğuna dikkat çeken Sucu, “Gazetecinin suskunluğu halkın suskunluğudur” 
değerlendirmesinde bulundu 

GAZETECI SUSARSA, 
HALK DA SUSAR 

Lise yıllarında bir gurup arkadaşıyla Çum-
ra’da amatör şekilde çıkardıkları gazeteyle, bu 
işe gönül veren Abdullah Sucu, farklı alanlarda 
memur olarak göreve başlasa da o gazetecilik-
ten hiç kopmadı. 1983 yılında haftalık olarak 
çıkmaya başlayan Yeniçağ Gazetesi’nde köşe 
yazıları yazmaya başlayan Sucu, sonrasında 
1985 yılında yayına başlayan Çağrı Gazetesi’nin 
içerisinde yer aldı. Çağrı Gazetesi’nin serüveni-
nin tamamlanmasıyla gazetecilik hayatına kısa 
bir süre ara veren Sucu, 1996 yılında Çumra 26 
Haziran Gazetesi’nin hayata başlamasıyla bu-
rada da aktif şekilde yer almaya başladı. Burada 
köşe yazıları yazmaya başlayan Sucu, Çumra 
ve ülke gündemine dair yazılar yazdı. Halen 
söz konusu gazetenin editörlüğünü yapan ve 
köşe yazılarına devam eden Sucu, lise yıllarında 
başlayan gazetecilik serüvenini sürdürmeye 
devam ediyor. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 

Benim için gazetecilik zorluğu ifade ediyor. 
Emek ve çileyi ifade ediyor. Zaten halkın sözcüsü 
olmak başlı başına bir cesaret işi. Halkın ve haklı-
nın yanında değil de güçlünün yanında yer alıyor-
sanız işiniz o kadar kolay oluyor. Bu kolaylığı tercih 
edenler her bakımdan rahata eriyorlar. Döneme ve 
şartlara göre tavır değiştirenler bence gazete/gaze-
teci sınıfına dahil edilmemeliler.  Gazete/gazeteci 
her şartta doğruya doğru, eğriye eğri diyebilmeli.  
Ama zorluğuna karşın, korkuyla da olsa zararla da 
olsa var olması ve yaşaması da bir o kadar zorun-
ludur. Çünkü gazetenin yokluğu halkın yokluğu, 
gazetecinin suskunluğu halkın suskunluğudur. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Sektör can çekişiyor. Bugün gazeteler, özellikle 
de yerel gazeteler hem maddi hem de manevi 
anlamda sorunlarla boğuşmaktan asli görevlerini 
yerine getiremiyorlar. Maddi anlamda girdilerin 
artması, buna karşılık resmi ilan ve reklam gelir-
lerinin asgari seviyeye düşmesi, bir takım yasal 
zorunluluklar nedeniyle ayakta kalma mücadelesi 
veriyor. Sırf bu sebepten dolayı günlük yayın 
yapan gazetemiz, haftalık yayına geçmek zorunda 
kalmıştır. Manevi bakımdan ise, eleştiriye açık bir 
toplum olamayışımızın sıkıntılarını yaşıyoruz. Hal-
kımızın sözcülüğüne soyunduğumuzda halkımızı 
memnun ediyoruz belki ama muhataplarımızı 
küstürüyoruz. Tersini yaptığımızda da halkımı-
zın tepkisini alıyoruz.  Elbette herkesi memnun 
edemeyiz ama en azından tarafların hoşgörüsü ve 
anlayışıyla demokratik bir ortam oluşturabilmeli ve 
sorunlarımızı ortak akılla çözebilmeliyiz.  Sorunla-
rımızı, yanlışlarımızı ve eksiklerimizi rahatlıkla dile 
getirebilmeliyiz. İlgili ve yetkililerimizin de bunu 
anlayışla karşılayarak çözüm üretmeleri gerekir. 
Her yazılanda ve her eleştiride maksat aramama-
lılar. Okumayan bir toplum oluşumuz da bir diğer 
önemli sorun. Okumak ve okunmak karşılıklı itici 
güç olmakla birlikte, bu itme eyleminden maalesef 
her iki taraf da yoksun olduğu için sorun büyüye-
rek devam ediyor.

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

Kime ait olduğunu hatırlayamadığım bir söz 
var: “Gazeteci olunmaz, gazeteci doğulur.” Yazar 
olmak da insanın doğuştan getirdiği bir yetenek 
işidir ancak; gerek gazetecilik gerekse yazarlık, 
eğitimi alınmak suretiyle sonradan olunmayacak 
meslekler değildir. Bana sorarsanız her ikisinin 
de ilk şartı duyarlı olmaktır. İnsana, çevreye ve 
olaylara duyarlı olmak kişiyi derinlemesine gözlem-
lere yöneltir. Duyduklarının peşine düşürür. Kafa 
yordurur, okutur, araştırtır ve yazdırır. Neticede 
düşündüklerini paylaşır ve duyurur. Gazeteci ve 
yazar sadece duyurmakla da kalmaz. Okuyucunun 
dikkatini çekerek düşünmeye sevk eder.

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

İşte gazeteciliğin en keyifli yanı bu: Her 
konuda aktardığı bilgilerle topluma yararlı olmak. 

Ekonomik, sosyal, kültürel gelişimine katkı 
sağlamak… Gazeteciliğin önemi bu noktada 
ortaya çıkıyor. Her ne kadar eski yılları aratsa da 
gazetelerin ve gazetecilerin toplum üzerindeki 
etkisi her zaman önemini koruyacaktır. Çünkü 
gazetelerin yanlışları ortaya koymak ve çözüm 
yollarını göstermek, gündem oluşturmak ve halkın 
dikkatini bunlara çekmek gibi bir işlevi vardır. 
Şehrin ve ülkenin yöneticileri için de gazetelerin 
ortaya koyduğu yapıcı eleştiri ve öneriler önemlidir. 
Çünkü gazeteci halk adına konuşur. Her zaman 
daha iyisini ister. Hiçbir şeyi yeterli görmez. Bu 
yönüyle icra makamındakileri daha çok çalışmaya 
ve üretmeye zorlar.

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

 
Her nimet külfetini de beraberinde getiriyor. 

Bu yapılanmalar sadece bu sektörde değil, toplum-
sal ve ferdi hayatta da önemli değişiklikleri neden 
oldu. Teknolojik imkanlar birçok mesleği ortadan 
kaldırdı. Her ne kadar yerine gelenler gidenin 
yerini tutmasa, tadını vermese de tembelleşen 
günümüz insanı, her şeyin iyisini aramaktan ziyade 
kolayını yaşamaya yöneldi. Ekonomik ve sosyal 
hayat oralarda yaşanmaya başladı. Evlilikler ve 
boşanmalar bile bu mecrada gerçekleşiyor. Yaşam 
ve düşünce biçimimize yaptığı etki inkar edilemez. 
Gazetecilik ve yazarlığa etkisine gelince… Eee 
elbette bundan gazeteciler de yazarlar da nasibini 
aldı. Ancak ben, bu sektörü bitirdiği, bitireceği 
görüşüne katılmıyorum. Elbette zarar verdi ama 
bunun aynı hızda sürmeyeceğini bir zaman sonra 
hızını kaybedeceğini düşünüyorum. Her meslek 
ortadan kalksa bile gazeteciliğin ve yazarlığın 
azalsa da varlığını ve etkisini sürdüreceğini inanı-
yorum.

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! Bir gazeteci/yazar bunun için vardır 
(olmalıdır). Bu görevi kötüye kullananlar da 
olmuştur. Bunun üstesinden kısıtlayarak ya da 
yasaklayarak değil, daha fazla, daha güçlü ve etkili 

seslerle gelinebileceğini düşünüyorum. Doğru-
nun yükseldiği yerde yanlış kendiliğinden orayı 
terk edecektir. Eforumuzu doğruyu yükseltmek 
yerine yanlışı kötülemekte harcarsak zaman kaybı 
yaşarız.  Halihazırdaki durumu millilik yönünden 
istisnaları saymazsak çok problemli görmüyorum.  
Sadece gazete ve gazeteciler değil bu topraktan 
beslenen ve her şeni bu topraklara borçlu olanların 
bir ihanetin içinde olmaları asla kabul edilemez. 
Ben taraflılığın problem olduğunu düşünüyorum. 
Taraflılık derken… Herkes gibi her gazeteci ve 
yazar da taraftır, taraf olmalıdır. “Bitaraf olan ber-
taraf olur”. Benim kastettiğim bu değil. Aslında bu 
sorun aynı zamanda gazetelerin okuyucu kaybet-
mesinin nedenlerinden biri. Sanki her gazete bir 
siyasi partinin yayın organı gibi. Asıl görevi doğru 
ve tarafsız haber yapmak, halkı bilgilendirmek olan 
gazetelerin, kendine yakın gördüğü siyasi partinin 
yanlış da olsa her yaptığını alkışlaması, diğer 
taraftan bazı yayın organlarının doğru da olsa her 
yapılanı yerden yere vurması gazetelerin okuyucu 
nezdinde güvenilirliğine zarar veriyor. 

Gazeteci özgür olmalı. Toplum yararına ve 
zararına olan her şeyi korkmadan söyleyebilmeli. 
Yoksa her gazete her gün aynı manşeti atacak aynı 
yorumu yapacaksa, bu kadar fazla gazeteye de 
yazara da gerek yok.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını kısaca 
anlatabilir misiniz?

Gazeteci halkın ve olayların içinde olması ha-
sebiyle tabiî ki en çok anısı olan meslek grubudur. 
Benim için en büyük ve anlamlı anı, lise yıllarımda 
idealist arkadaşlarımla birlikte imkansızlık ve yok-
luk içinde, Çumra basın tarihine geçen bir gazete 
çıkarmış olmaktır. Bu gazetede emeği olan ve o 
yıllarda eline kalem alan arkadaşlarımın bir çoğu 
elinden kalemi hiç bırakmamış yazmaya devam 
etmektedirler. Çumra’da bir döneme imza atılmış, 
örnek bir çalışma olarak geçmişte yerini almıştır. 
Bu vesileyle hepsini saygıyla anıyorum. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Bu zorlu ve çetin yola çıkmadan önce cesareti 
ve özgürlüğü kuşansınlar. Bilgiyle donansınlar. 
Doğrunun ve hakikatin dışında hiç kimsenin söz-
cüsü olmasınlar.
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Lise yıllarında bir gurup arkada-
şıyla Çumra’da amatör şekilde 
çıkardıkları gazeteyle, bu işe gö-

nül veren Sedat Ulupınarlı, farklı alanlarda 
memur olarak göreve başlasa da gazeteci-
likten hiç kopmadı. Lise yıllarında başlayan 
gazetecilik serüvenini bugün dahi sürdüren 
Ulupınarlı, eski gazeteleri, gazetecileri ve 
basın yayın hayatını özlediğini belirtiyor. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

1967 yılında Çumra’nın Apasaraycık 
köyünde dünyaya geldim. 1972 yılında 
Çumra’ya geldik ve ilkokulu Çumra Şehit 
Koçak İlkokulunda bitirdim. Çumra Merkez 
Kuran Kursunda Kuran-ı Kerim ve dini 
bilgiler eğitimi aldım. 1980 yılında kaydol-
duğum Çumra İmam Hatip Lisesini 1986 
yılında bitirdim.1985 yılı benim ve bugün 
halen gazetecilik yapan bazı arkadaşları-
mızın gazetecilik ile tanıştığımız yıl oldu. 
1985 yılı arkadaşlarımızla birlikte Çum-
ra’mızda yayınlanan Çumra Çağrı Gazete-
sini çıkardık. 

Yaklaşık bir yıl kadar yayın hayatında 
kalan gazetemizin kapanmasından sonra 
1986 yılında Nevşehir ili Hacıbektaş İlçesi 
Köşektaş köyüne Din Görevlisi olarak atan-
dım. Sırasıyla Konya Hüyük İlçesi Göçeri 
Kasabası, Çumra Seçme Köyü, Çumra 
Merkez ve köylerinde Din Görevlisi olarak 

çalıştım. Çumra Merkez Ak Cami’inde 
kesintisiz 22 yıl İmam Hatip olarak hizmet 
ettim.2017 yılında emeklilik dilekçemi 
verdim ve emekli oldum. Çumra’da ikamet 
etmekte, amatör olarak gazetecilik ve 
köşe yazarlığı yapıyorum. Aynı zamanda 
bölgemizde Hac ve Umre organizasyonları 
düzenleyip rehberlik yapıyorum.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Gazete ve basın ile tanışmamız lise 
dönemlerinde bu işlerle uğraşan ağabey-
lerimiz ve büyüklerimizle olan samimiyet 
ve muhabbetimizle başladı.1984 yılında 
Çumra’mızda İmam Hatip Lisesi kökenli 
ağabeylerimizin ağırlıkta olduğu ve Çum-
ra’mızın ilk öğrenci basın yayın hareketi 
olarak tanımlayabileceğimiz Çumra Yeni-
çağ Gazetesi çıkarıldı. 

Yeniçağ Gazetesi muhafazakâr İslamcı 
çizgide olan ağabeylerimizin çıkardığı 
bir gazete olması, ilim, sanat ve edebiyat 
ağırlıklı olarak ta yayın yapması bizleri 
basın yayın ve gazetecilik hayatının içine 
çekmiş oldu. Yeniçağ Gazetesine gidip 
yazılan yazıları okumak, gazete dağıtmak, 
şiirler yazıp bulmacalar çözmek bizim için 
tarif edilemez bir mutluluk idi. Beni ve 
bizi gazetecilik, şiir, matbaa, dizgi, baskı 
ve mizanpaj ilet tanıştıran ağabeylerim ve 
büyüklerimin ismini zikretmeden geçersem 

Gazeteciliğin yaşadığı 
büyük değişime vurgu 
yapan Sedat Ulupınarlı, 
“Eski gazeteleri, gazetecileri 
ve basın yayın hayatını 
özlemedim desem yalan 
olur” dedi

‘ESKI GAZETECILIĞI 

ÖZLÜYORUM’

SEDAT ULUPINARLI

eksik kabul ederim. Prof. Şaban Çalış, Doç. Dr. 
Hasan Hüseyin Akkaş, Hakim Bayram Selek, Eği-
timci, Hukukçu ve Yazar Mustafa Tuğlu, Eğitimci 
Bayram Selek, Hukukçu Mustafa Candan, Eğitim-
ci Yazar Şair Mustafa Erol, Eğitimci Yazar Duran 
Çetin, Eğitimci ve Din Görevlisi Ahmet Danışık, 
Eğitimci Mustafa Arıcı ve diğer büyüklerimizin 
hepsini buradan saygıyla anıyorum. Yeniçağ Ga-
zetesi’nin kapanmasının ardından yaklaşık 6 ay 
kadar sonra Çumra İmam Hatip Lisesinde okuyan 
bir grup arkadaşın girişimiyle aynı çizgide yayın 
yapacak olan Çumra Çağrı Gazetesini çıkardık. 
Kıymetli arkadaşlarımız Hasan Hüseyin Akkaş, 
M. Hamdi Yıldırım, Abdullah Sucu, Bayram 
Selek, Mustafa Arslan, Şaban Ekentok gibi arka-
daşlarımızın çaba ve gayretleriyle yaklaşık bir yıl 
kadar yayın hayatında kaldık. Gazetecilik ve basın 
yayın ile tanışmamız bu şekilde oldu.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik zor, meşakkatli, sorumlulukları ve 
zorunlulukları olan bir meslektir. Bundan yıllar 
öncesinin gazeteleri ve gazetecileriyle şimdiki 
zamanın gazeteleri ve gazetecileri teknoloji ba-
kımından çok, görev bilinci ve anlayış açısından 
biraz farklıdırlar. 

Eskiden gazetelere ve gazetecilere ortaya 
koydukları haber, fikir yorum ve meslek anlayı-
şı itibarıyla çok farklı değer verilirdi. Ama son 
zamanlarda sosyal medyanın çıkması, gazetelerin 
ve gazetecilerin büyük çoğunluğunun siyaset 
tellalı ve aracı olması nedeniyle birçoğuna eski 
güven ve itimat kalmadı. Eskiden gazeteler-
de “Bu gazete basın ahlak yasasına uyar” gibi 
ifadelerle yayın yaparlardı. Şimdikilerde bunun 
ibaresi ve ifadesi var ise de uygulaması maalesef 
kalmamıştır. Halkın taşıdığı değerlere duyulan 
saygı eskiden gazetelerde daha fazla ve belirgin-
di. Hepsini kastetmiyorum elbette ama istisna-
lar kaideyi bozmadığı için söylüyorum. Şimdiki 
gazetelerin ve gazetecilerin kahır ekseriyeti 
işini gazetecilik ve basın yayın anlayışından çok 
uzaklarda sadece maddi çıkarlar için yapmaya 
başladılar. Buna üzülüyorum. Gazetelerde elbette 
ki maddi destekler ile yaşarlar. Ama maddi 
destek arayışlarımız eski çizgimizi bozmadan 
yapılabilseydi daha güzel olurdu. Eski gazeteleri, 
gazetecileri ve basın yayın hayatını özlemedim 
desem yalan olur.

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

Öğrencilik yıllarımızda büyüklerimizin 
çıkardığı Yeniçağ Gazetesi ve bir gurup öğrenci 
arkadaşımızla kendimizin çıkardığı Çumra Çağrı 
Gazetesinden sonra Çumra’mızda yayınlanan ve 
Sayın Ahmet Taş ve Atilla Taş kardeşlerimizin 
çıkardığı Çumra 26 Haziran Gazetesi ile de ilgi-
lenmeye çalıştım. Köşe yazarlığı ve fikir yorum 
makaleleri yazdım ve yazmaya devam ediyorum. 
Önceki yıllarda devlet memuru olmamız nede-
niyle çalıştığımız kurumdan izin alabildiğimiz 
ölçüde bazı Konya gazetelerinde de köşe yazar-
lıkları yaptım. Yazdığım yazılarımın hiç birisini 
kaybetmedim. Korumaya çalıştım. Bugüne kadar 
bin civarında makale ve çalışmaya imza attım.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Gazetecilik sektörünün bugün için en 
büyük sıkıntısının siyasi ve ekonomik boyutlu 
olduğunu düşünüyorum. İnternetin çıkması ve 
yaygınlaşmasıyla sosyal medyanın hâkimiyetini 
ilan ettiği malumdur. Yazılı basın eski etkisini 
ve ağırlığını maalesef büyük ölçüde kaybet-
miştir. Eskiden insanlar gazetecilerin önünde 
sıra bekler ya da abone olur gazetesini temin 
edip okurlardı. Her gazetenin ve köşe yazarının 
özel tutkunları vardı. O köşe yazarının yazıları 
kesilir ve saklanırdı. Şimdi internet icat oldu 
mertlik bozuldu desek yeridir. Gazeteler dergiler 
köşe yazıları ve yazarları basılmadan internete 
düşüp bilgisayarlarda ve ceplerde okunabiliyor. 
Bu yönden gazetecilik büyük sıkıntı içindedir. 
Ayrıca gazeteler ve gazeteciler her devirde 
olduğu gibi bu devirde de siyasilerin ve medya 
patronlarının etkisi altına girmiş durumdadır. 
Siyasi partiler ve siyasetçiler fikirlerini basın 
yayın aracılığıyla halka duyurmaya çalışırlar. 
Bu doğaldır. Doğal olmayan tarafı gazetelerin 
ve gazetecilerin karşıt görüşlü siyasetçilerin ve 
medya patronlarının hedefinde olmasıdır. Bu 
durum gazetelerin ve gazetecilerin onurlarını ve 
kalemlerini kırmaktan başka bir neticeye yara-
mıyor maalesef. Gazeteci olmazsa gazete olmaz. 
Gazete olmazsa da bence hayat olmaz. Çünkü 
haber hayat demektir.

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

Her meslek gibi gazetecilikte severek, iste-
yerek ve çalışarak elde edilebilecek bir meslek-
tir. İnsan sevmediği, istemediği ve olması için 
çalışmadığı bir sanatın sanatçısı, bir mesleğin 
temsilcisi olamaz. Gazeteci olmak bunların hari-
cinde bir de bu işin aşk ve sevdasına düşmekle 
olur. Bu işin okulunu okumak belki de gazeteci 
olmak için iyi bir başlangıç olabilir. Ama gerisi 
tamamen gazeteci olacak kişinin kendi gayret ve 
çabasına bağlıdır.Çok kitap okumak, yorumlar 
yapmak, inceleme yapmak, kültür ve sanatla bir 
şekilde ilişki içinde bulunmak, gazete okumak, 
olayları ve haberleri takip edip anlaşılır bir şekil-
de insanlara sunmaya çalışmak, içinde yaşadığı 
toplumu her yönüyle inceleyip o toplumun her 
yönüne hâkim olmaya çalışmak bence gazeteci 
olmak için yapılması gereken işlerden bazılarıdır 
diye düşünüyorum.

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

Her ne kadar İnternetin yaygın olarak 
kullanılması gazetecilik başta olmak üzere tüm 
basın yayın araçlarını rahatlatmış ise de, sosyal 
medyanın neredeyse tüm hayata hakim olması 
başta gazetecilik olmak üzere tüm basın yayın 
organlarını büyük sıkıntıya sokmuştur. Maddi ve 
manevi yönden büyük sıkıntıya giren gazeteleri-
miz ayakta kalabilmek için pazarlama ve ticaret 
gibi başka gelir kapılarını aralamak zorunda 
kaldılar. Her ne kadar sosyal medyayı gazete-
lerde kullansalar sosyal medyanın etkisinde ve 
gölgesinde kaldılar. Gazetelerin ve diğer basın 
yayın araçlarının sürekli kontrol edildiği bir dö-
nemde denetimsiz kalan sosyal medya üzerinde 
maalesef etkisini gösteremedi. Sosyal medyanın 
hakimiyeti gazeteler ve gazetecilerin eski etkile-
rini gölgede bırakmıştır.
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Lise yıllarında bir gurup arkada-
şıyla Çumra’da amatör şekilde 
çıkardıkları gazeteyle, bu işe gö-

nül veren Sedat Ulupınarlı, farklı alanlarda 
memur olarak göreve başlasa da gazeteci-
likten hiç kopmadı. Lise yıllarında başlayan 
gazetecilik serüvenini bugün dahi sürdüren 
Ulupınarlı, eski gazeteleri, gazetecileri ve 
basın yayın hayatını özlediğini belirtiyor. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

1967 yılında Çumra’nın Apasaraycık 
köyünde dünyaya geldim. 1972 yılında 
Çumra’ya geldik ve ilkokulu Çumra Şehit 
Koçak İlkokulunda bitirdim. Çumra Merkez 
Kuran Kursunda Kuran-ı Kerim ve dini 
bilgiler eğitimi aldım. 1980 yılında kaydol-
duğum Çumra İmam Hatip Lisesini 1986 
yılında bitirdim.1985 yılı benim ve bugün 
halen gazetecilik yapan bazı arkadaşları-
mızın gazetecilik ile tanıştığımız yıl oldu. 
1985 yılı arkadaşlarımızla birlikte Çum-
ra’mızda yayınlanan Çumra Çağrı Gazete-
sini çıkardık. 

Yaklaşık bir yıl kadar yayın hayatında 
kalan gazetemizin kapanmasından sonra 
1986 yılında Nevşehir ili Hacıbektaş İlçesi 
Köşektaş köyüne Din Görevlisi olarak atan-
dım. Sırasıyla Konya Hüyük İlçesi Göçeri 
Kasabası, Çumra Seçme Köyü, Çumra 
Merkez ve köylerinde Din Görevlisi olarak 

çalıştım. Çumra Merkez Ak Cami’inde 
kesintisiz 22 yıl İmam Hatip olarak hizmet 
ettim.2017 yılında emeklilik dilekçemi 
verdim ve emekli oldum. Çumra’da ikamet 
etmekte, amatör olarak gazetecilik ve 
köşe yazarlığı yapıyorum. Aynı zamanda 
bölgemizde Hac ve Umre organizasyonları 
düzenleyip rehberlik yapıyorum.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Gazete ve basın ile tanışmamız lise 
dönemlerinde bu işlerle uğraşan ağabey-
lerimiz ve büyüklerimizle olan samimiyet 
ve muhabbetimizle başladı.1984 yılında 
Çumra’mızda İmam Hatip Lisesi kökenli 
ağabeylerimizin ağırlıkta olduğu ve Çum-
ra’mızın ilk öğrenci basın yayın hareketi 
olarak tanımlayabileceğimiz Çumra Yeni-
çağ Gazetesi çıkarıldı. 

Yeniçağ Gazetesi muhafazakâr İslamcı 
çizgide olan ağabeylerimizin çıkardığı 
bir gazete olması, ilim, sanat ve edebiyat 
ağırlıklı olarak ta yayın yapması bizleri 
basın yayın ve gazetecilik hayatının içine 
çekmiş oldu. Yeniçağ Gazetesine gidip 
yazılan yazıları okumak, gazete dağıtmak, 
şiirler yazıp bulmacalar çözmek bizim için 
tarif edilemez bir mutluluk idi. Beni ve 
bizi gazetecilik, şiir, matbaa, dizgi, baskı 
ve mizanpaj ilet tanıştıran ağabeylerim ve 
büyüklerimin ismini zikretmeden geçersem 

Gazeteciliğin yaşadığı 
büyük değişime vurgu 
yapan Sedat Ulupınarlı, 
“Eski gazeteleri, gazetecileri 
ve basın yayın hayatını 
özlemedim desem yalan 
olur” dedi

‘ESKI GAZETECILIĞI 

ÖZLÜYORUM’

SEDAT ULUPINARLI

eksik kabul ederim. Prof. Şaban Çalış, Doç. Dr. 
Hasan Hüseyin Akkaş, Hakim Bayram Selek, Eği-
timci, Hukukçu ve Yazar Mustafa Tuğlu, Eğitimci 
Bayram Selek, Hukukçu Mustafa Candan, Eğitim-
ci Yazar Şair Mustafa Erol, Eğitimci Yazar Duran 
Çetin, Eğitimci ve Din Görevlisi Ahmet Danışık, 
Eğitimci Mustafa Arıcı ve diğer büyüklerimizin 
hepsini buradan saygıyla anıyorum. Yeniçağ Ga-
zetesi’nin kapanmasının ardından yaklaşık 6 ay 
kadar sonra Çumra İmam Hatip Lisesinde okuyan 
bir grup arkadaşın girişimiyle aynı çizgide yayın 
yapacak olan Çumra Çağrı Gazetesini çıkardık. 
Kıymetli arkadaşlarımız Hasan Hüseyin Akkaş, 
M. Hamdi Yıldırım, Abdullah Sucu, Bayram 
Selek, Mustafa Arslan, Şaban Ekentok gibi arka-
daşlarımızın çaba ve gayretleriyle yaklaşık bir yıl 
kadar yayın hayatında kaldık. Gazetecilik ve basın 
yayın ile tanışmamız bu şekilde oldu.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik zor, meşakkatli, sorumlulukları ve 
zorunlulukları olan bir meslektir. Bundan yıllar 
öncesinin gazeteleri ve gazetecileriyle şimdiki 
zamanın gazeteleri ve gazetecileri teknoloji ba-
kımından çok, görev bilinci ve anlayış açısından 
biraz farklıdırlar. 

Eskiden gazetelere ve gazetecilere ortaya 
koydukları haber, fikir yorum ve meslek anlayı-
şı itibarıyla çok farklı değer verilirdi. Ama son 
zamanlarda sosyal medyanın çıkması, gazetelerin 
ve gazetecilerin büyük çoğunluğunun siyaset 
tellalı ve aracı olması nedeniyle birçoğuna eski 
güven ve itimat kalmadı. Eskiden gazeteler-
de “Bu gazete basın ahlak yasasına uyar” gibi 
ifadelerle yayın yaparlardı. Şimdikilerde bunun 
ibaresi ve ifadesi var ise de uygulaması maalesef 
kalmamıştır. Halkın taşıdığı değerlere duyulan 
saygı eskiden gazetelerde daha fazla ve belirgin-
di. Hepsini kastetmiyorum elbette ama istisna-
lar kaideyi bozmadığı için söylüyorum. Şimdiki 
gazetelerin ve gazetecilerin kahır ekseriyeti 
işini gazetecilik ve basın yayın anlayışından çok 
uzaklarda sadece maddi çıkarlar için yapmaya 
başladılar. Buna üzülüyorum. Gazetelerde elbette 
ki maddi destekler ile yaşarlar. Ama maddi 
destek arayışlarımız eski çizgimizi bozmadan 
yapılabilseydi daha güzel olurdu. Eski gazeteleri, 
gazetecileri ve basın yayın hayatını özlemedim 
desem yalan olur.

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

Öğrencilik yıllarımızda büyüklerimizin 
çıkardığı Yeniçağ Gazetesi ve bir gurup öğrenci 
arkadaşımızla kendimizin çıkardığı Çumra Çağrı 
Gazetesinden sonra Çumra’mızda yayınlanan ve 
Sayın Ahmet Taş ve Atilla Taş kardeşlerimizin 
çıkardığı Çumra 26 Haziran Gazetesi ile de ilgi-
lenmeye çalıştım. Köşe yazarlığı ve fikir yorum 
makaleleri yazdım ve yazmaya devam ediyorum. 
Önceki yıllarda devlet memuru olmamız nede-
niyle çalıştığımız kurumdan izin alabildiğimiz 
ölçüde bazı Konya gazetelerinde de köşe yazar-
lıkları yaptım. Yazdığım yazılarımın hiç birisini 
kaybetmedim. Korumaya çalıştım. Bugüne kadar 
bin civarında makale ve çalışmaya imza attım.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Gazetecilik sektörünün bugün için en 
büyük sıkıntısının siyasi ve ekonomik boyutlu 
olduğunu düşünüyorum. İnternetin çıkması ve 
yaygınlaşmasıyla sosyal medyanın hâkimiyetini 
ilan ettiği malumdur. Yazılı basın eski etkisini 
ve ağırlığını maalesef büyük ölçüde kaybet-
miştir. Eskiden insanlar gazetecilerin önünde 
sıra bekler ya da abone olur gazetesini temin 
edip okurlardı. Her gazetenin ve köşe yazarının 
özel tutkunları vardı. O köşe yazarının yazıları 
kesilir ve saklanırdı. Şimdi internet icat oldu 
mertlik bozuldu desek yeridir. Gazeteler dergiler 
köşe yazıları ve yazarları basılmadan internete 
düşüp bilgisayarlarda ve ceplerde okunabiliyor. 
Bu yönden gazetecilik büyük sıkıntı içindedir. 
Ayrıca gazeteler ve gazeteciler her devirde 
olduğu gibi bu devirde de siyasilerin ve medya 
patronlarının etkisi altına girmiş durumdadır. 
Siyasi partiler ve siyasetçiler fikirlerini basın 
yayın aracılığıyla halka duyurmaya çalışırlar. 
Bu doğaldır. Doğal olmayan tarafı gazetelerin 
ve gazetecilerin karşıt görüşlü siyasetçilerin ve 
medya patronlarının hedefinde olmasıdır. Bu 
durum gazetelerin ve gazetecilerin onurlarını ve 
kalemlerini kırmaktan başka bir neticeye yara-
mıyor maalesef. Gazeteci olmazsa gazete olmaz. 
Gazete olmazsa da bence hayat olmaz. Çünkü 
haber hayat demektir.

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

Her meslek gibi gazetecilikte severek, iste-
yerek ve çalışarak elde edilebilecek bir meslek-
tir. İnsan sevmediği, istemediği ve olması için 
çalışmadığı bir sanatın sanatçısı, bir mesleğin 
temsilcisi olamaz. Gazeteci olmak bunların hari-
cinde bir de bu işin aşk ve sevdasına düşmekle 
olur. Bu işin okulunu okumak belki de gazeteci 
olmak için iyi bir başlangıç olabilir. Ama gerisi 
tamamen gazeteci olacak kişinin kendi gayret ve 
çabasına bağlıdır.Çok kitap okumak, yorumlar 
yapmak, inceleme yapmak, kültür ve sanatla bir 
şekilde ilişki içinde bulunmak, gazete okumak, 
olayları ve haberleri takip edip anlaşılır bir şekil-
de insanlara sunmaya çalışmak, içinde yaşadığı 
toplumu her yönüyle inceleyip o toplumun her 
yönüne hâkim olmaya çalışmak bence gazeteci 
olmak için yapılması gereken işlerden bazılarıdır 
diye düşünüyorum.

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

Her ne kadar İnternetin yaygın olarak 
kullanılması gazetecilik başta olmak üzere tüm 
basın yayın araçlarını rahatlatmış ise de, sosyal 
medyanın neredeyse tüm hayata hakim olması 
başta gazetecilik olmak üzere tüm basın yayın 
organlarını büyük sıkıntıya sokmuştur. Maddi ve 
manevi yönden büyük sıkıntıya giren gazeteleri-
miz ayakta kalabilmek için pazarlama ve ticaret 
gibi başka gelir kapılarını aralamak zorunda 
kaldılar. Her ne kadar sosyal medyayı gazete-
lerde kullansalar sosyal medyanın etkisinde ve 
gölgesinde kaldılar. Gazetelerin ve diğer basın 
yayın araçlarının sürekli kontrol edildiği bir dö-
nemde denetimsiz kalan sosyal medya üzerinde 
maalesef etkisini gösteremedi. Sosyal medyanın 
hakimiyeti gazeteler ve gazetecilerin eski etkile-
rini gölgede bırakmıştır.
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Gazeteciliğe serüvenine Lise yıllarında 
babasının siyasete duyduğu merakı 
nedeniyle küçüklüğünden bu yana 

Gazete, TV, Radyo takip etmesi ile başlayan 
Mustafa Kara, gazetecilik sektörü hakkında gö-
rüşlerini dile getirdi. Meslekte birçok kademede 
görevler yapan Kara, mesleğe dair yaptığı değer-
lendirmede, “Gazetecilik bir tanıklık mesleğidir. 
Yani tarihe kaydı düşülen gelişmelerin ilk tanıkla-
rı gazetecilerdir. Dolayısıyla bu mesleği yapanlar 
toplumun diğer kesimlerinden hep bir adım daha 
öndedir. Bu da onlara çok önemli bir sorumluluk 
yüklemektedir” diyor. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
1979 yılında Konya’da dünyaya geldim. 

Uluırmak İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 
ve Konya Lisesi’ndeki öğrenimimin ardından 
Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümü’nde lisans eğitimimi tamamladım. Daha 
sonra Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sü Gazetecilik Ana Bilim Dalında yüksek lisansımı 
bitirdim. Yüksek Lisans tezimin konusu yeni 
medya üzerine oldu. ‘’Türkiye’de İnternet Haber-
ciliği-İnternet Haber Sitesi Kullanıcıları Üzerine 
Bir Araştırma’’ adlı tezimle bilim uzmanı unva-
nını aldım. Üniversitelerde söyleşiler ile derslere 
misafir olarak tecrübe paylaşımında bulundum. 
Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği 
programlarda medya üzerine dersler verdim. 
Yaklaşık 25 yıllık aktif gazetecilik yaşamım oldu. 
Halen de NEBE MEDYA A.Ş. (www.haberdairesi.
com) bünyesinde Dijital Medya Başkanı olarak 
görev yapmaktayım. Evli ve 2 çocuk babasıyım.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Gazetecilik serüvenim lise dönemimde başla-

dı. Babamın siyasete duyduğu ilginin yansımasıy-
la küçüklüğümden beri TV, gazete ve radyodan 
güncel haber takibi yapmam ve 32. Gün gibi 
haber programları ile yakın tarihimizdeki olaylarla 
ilgili belgeselleri izlerken duyduğum heyecan 
beni bu mesleğe itti. Henüz lise ikinci sınıftay-
ken televizyon haberciliğine ilk adımımı attım. 
Sabah okula, öğleden sonra ise habere koştum. 
Lise ve üniversite yıllarında okul ve işi bir arada 

götürmeye çalıştım. Asistan olarak başladığım 
meslek hayatımda muhabir, editör, istihbarat 
şefi ve genel yayın yönetmenliği görevlerinde 
bulundum. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik bir tanıklık mesleğidir. Yani tarihe 
kaydı düşülen gelişmelerin ilk tanıkları gazeteci-
lerdir. Dolayısıyla bu mesleği yapanlar toplumun 
diğer kesimlerinden hep bir adım daha öndedir. 
Bu da onlara çok önemli bir sorumluluk yükle-
mektedir. Gazetecilerin kamuoyunu doğru, çok 
yönlü, çok boyutlu, hızlı, inanılır ve güvenilir bir 
şekilde bilgilendirme gibi -kamuoyu oluşturma 
güçleri de dikkate alındığında- önemli vazifeleri 
vardır. Burada hassas nokta kamuoyu oluşturma 
becerisidir. Bunun şeffaflık temelinde ortaya 
çıkması sağlanmalıdır.Sektör gelişen teknolojik 
gelişmelerden en fazla etkilenen alanlardan biri 
olmuştur. İnternet gazeteciliği, gelişimini sür-
düren mobil cihazların sağladığı olanaklarla ha-
berleşmede zaman ve mekân sınırlarını ortadan 
kaldırarak gazetecilik alanına ‘anlık bilgi edinimi’ 
kavramını getirmiştir. Hızlı haber almanın yanı 
sıra geleneksel medyanın öteki ile iletişimi sınır-
layıcılığına karşın etkileşimi açan yapısı, ücretsiz 
erişim imkânı ve arşiv gibi birçok unsuruyla 
internet gazeteleri kitle iletişiminde yeni bir çığır 
açmıştır. Şüphesiz bu faktörler iletişim araştır-
maları açısından kayda değer görülmektedir. 
Diğer taraftan sektör oyuncuları ile tüketicilere 
sunduğu avantajların yanında geleneksel basın 
araçlarından miras kalanlara eklenen taze sorun-
larla işleyişini sürdüren bu yeni medya alanına 
toplumsal bakış açısı her geçen gün daha da 
güçlenmektedir.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Belki çok klasik bir cevap olacak ama bana 

göre gazetecilik bir yaşam tarzıdır. Belli bir me-
saiye sığmayan, herkesin dinlendiği, tatil yaptığı 
zaman daha çok çalışan, fedakârlık isteyen, 
sorumluluk gerektiren, sabrın olmazsa olmaz 
olduğu farklı ve özel bir meslek… Yaptığınız işle 
herkesi memnun etmeniz mümkün değildir. Za-

ten öyle de bir misyonunuz da olamaz. Herkese 
şirin görünmek derdinde iseniz zaten adınız gaze-
teci değildir. George Orwell’in veciz ifadesiyle 
“Gazetecilik birilerinin yayınlanmasını istemediği 
haberleri yazmaktır, gerisi halkla ilişkilerdir”. 
Daha açık bir ifadeyle gazeteci kamunun, yani 
halkın âli menfaatlerini kendine baz alan kişi 
durumunda görmelidir kendisini… Bu ilkeyi 
edinenler, yaşadığı çağla sınırlı kalmayıp öldükten 
sonra da anılan kişiler olmuştur.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Haber kaynağına ulaşarak, topladığı bilgi ve 
fikirleri değerlendirip işleme ve bunları kamu-
oyuna sunma etkinliğini gerçekleştiren gaze-
teciliğin alışılagelen ve sürekli tartışma konusu 
olan biçimsel ve etik sorunları, geleneksellikten 
dijital alana dönüşümle birlikte daha da artmış ve 
çeşitlenmiştir. İnternet haberciliğinin doğasında 
olan hızlı haber verme kaygısı nedeniyle ortaya 
çıkan dezenformasyondan haber dilindeki özen-
sizliğe, tık sayısını artırmak için yanıltıcı başlık 
kullanımından ‘kopyala-yapıştır’ metoduyla haber 
intihaline kadar birçok sorun internet gazete-
ciliğinde varlığını sürdürmektedir. Geleneksel 
kitle iletişim kuruluşlarında yayıncılık ilkelerine, 
yasal düzenlemelerin getirdiği müeyyidelerle 
karşılaşma kaygısı ve itibarı koruma çabasıyla 
genellikle uyulurken, aynı davranış yeni nesil 
medya ürünü internet haberciliğinde görülme-
mektedir. Doğasında özgürlük ve sınırsızlığı 
barındıran internetin sunduğu bu genişlik sorum-
suz kullanıma neden olmakta ve bu da yapılan 
habercilikte yayıncılık kurallarının çiğnenmesine 
yol açmaktadır. Reklam verenlerin, anlaşılabilen 
bir davranışla, okuyucu-izleyici kitlesi fazla olan 
internet sitelerine yönelişi, gelir elde etme temelli 
bir rekabet ortamında dijital habercilerin mesleki 
etik sınırlarını aşan üretim ve sunma modelle-
riyle gazeteciliği yıpratmaktadır. Yeni medya çok 
önemli bir alandır. Bu alanda mesleki kural ve 
etiklere uygun hareket etmek sektör oyuncuları-
na kısa süreli palyatif yükselişlerin yerine zamana 
yayılan kalıcı ilerlemeyi sağlayacaktır. İnternet 

Gazeteciliğin önemli bir meslek olduğunun altını çizen Gazeteci Mustafa Kara, 
“Tarihe kaydı düşülen gelişmelerin ilk tanıkları gazetecilerdir” dedi

‘GAZETECILIK BIR 
TANIKLIK MESLEĞIDIR’

gazeteciliğine yıllarını vermiş birisi olarak bunu 
çok önemsemekteyim. Güven sorunu en önemli 
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunun 
üzerinden gelen yeni medya unsurları kalıcı ve 
güçlü olacaktır.

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

Şüphesiz çok özel bir durumdur. Sadece sizin 
bildiğiniz bir konuyu doğru, etkin ve herkesin 
anlayabileceği bir dilde mesleki etik kuralları 
da dikkate alarak kamuya sunmak sorumluluk 
ve özen isteyen bir iştir. Bunun geniş kitlelere 
yayıldığını görmek ve konuşulduğunu duymak 
bu mesleğin size sağladığı en önemli hazdır. 
Müktesebatınızın size verdiği özgüvenle konuya 
kazandıracağınız bakış açısı toplumsal yaşamı 
etkileyeceğinden sorumluluğunuzu unutmama-
mız gerekmektedir. Gazeteci toplumu etkileyen 
ve yönlendiren insanlardır. 

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

Toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren konu-
larla ilgili yazacağınız haberler, fikirlerinizi aktara-
cağınız yorumlar ilk önce toplumsal yaşama katkı 
sağlamaktadır. Yaşadığınız şehirde ve ülkenizde 
yaşanan sorunların ya da güzelliklerin dile geti-
rilmesi, problemlerin çözümüne yönelik analitik 
bakış açısıyla sunacağınız öneriler, hatalara karşı 
yapılacak uyarılar ve geniş kesimlerin sesi olma-
nız şüphesiz iyiliklerin yayılması, sorunların ise 
azalması açısından sosyal, ekonomik ve siyasal 
gelişime olumlu tesir edecektir. Tabi bunları 
yaparken şehrin ve ülke insanının değer ve men-
faatlerini gözeterek, milli ve manevi değerlerinizi 
halel getirmeden yapmalısınız. Sorunları dile 
getirmek ve çözüm noktasında fikirlerinizi açıkça 
sunmak toplumun daha müreffeh yaşamı için 
çok önemlidir. 

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

Gazetecilik gelişen teknolojiyle birlikte 20. 
Yüzyılın son çeyreğinden itibaren derin bir başka-
laşımın yaşandığı alan olmuştur. Etkileşime açık 
yapısıyla internet gazeteleri ve sosyal medya hız 
ve anlık bilgilendirme avantajlarının yanı sıra mo-

bil cihaz kullanıcılarının bilgi ve fikir alma-verme 
sürecine dahil olmasıyla geniş kitleleri sektörün 
oyuncuları haline getirmiştir. Bu durum belirli 
avantajlarının yanında beraberinde birçok sorunu 
da getirmiştir. Dezenformasyon ve haberi iletim 
şeklinin daha çok ‘tık alma’ amacıyla bozulması 
günümüzde yaşanan en önemli sorunlar arasın-
dadır. Bu noktada ‘yazmak’ ve yazarken ‘doğru 
bilgilendirme’nin değeri çok daha fazla ortaya 
çıkmaktadır. Yalan haberin doğru haberden 
çok daha hızlı yayıldığı günümüzde internet ve 
sosyal medya kullanıcılarının seçici olmaya sevk 
edilmesi gerekmektedir. Özellikle İletişim Fakül-
telerinde gazetecilik, halkla ilişkiler ve reklamcılık 
alanlarında teoride önemli bilgileri alarak yetişen 
eğitimli gençlerin sektöre pratik bakımdan da do-
nanımlı hale getirilmesinin sağlanması ve sektöre 
daha çabuk adapte olmalarının önünün açılması 
gerekmektedir. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Genç gazetecilere başarı için önemli gördü-
ğüm 5 tavsiyem olacak. Bunlar gündemi iyi takip 
etmeleri, en az 1 yabancı dili iyi bilmeleri, eleş-
tirel düşünmeleri, bol okumaları ve okumanın 
yanında bol yazmalarıdır. Teşekkür ederim.

MuSTAFA KArA

138



Gazeteciliğe serüvenine Lise yıllarında 
babasının siyasete duyduğu merakı 
nedeniyle küçüklüğünden bu yana 

Gazete, TV, Radyo takip etmesi ile başlayan 
Mustafa Kara, gazetecilik sektörü hakkında gö-
rüşlerini dile getirdi. Meslekte birçok kademede 
görevler yapan Kara, mesleğe dair yaptığı değer-
lendirmede, “Gazetecilik bir tanıklık mesleğidir. 
Yani tarihe kaydı düşülen gelişmelerin ilk tanıkla-
rı gazetecilerdir. Dolayısıyla bu mesleği yapanlar 
toplumun diğer kesimlerinden hep bir adım daha 
öndedir. Bu da onlara çok önemli bir sorumluluk 
yüklemektedir” diyor. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
1979 yılında Konya’da dünyaya geldim. 

Uluırmak İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 
ve Konya Lisesi’ndeki öğrenimimin ardından 
Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümü’nde lisans eğitimimi tamamladım. Daha 
sonra Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sü Gazetecilik Ana Bilim Dalında yüksek lisansımı 
bitirdim. Yüksek Lisans tezimin konusu yeni 
medya üzerine oldu. ‘’Türkiye’de İnternet Haber-
ciliği-İnternet Haber Sitesi Kullanıcıları Üzerine 
Bir Araştırma’’ adlı tezimle bilim uzmanı unva-
nını aldım. Üniversitelerde söyleşiler ile derslere 
misafir olarak tecrübe paylaşımında bulundum. 
Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği 
programlarda medya üzerine dersler verdim. 
Yaklaşık 25 yıllık aktif gazetecilik yaşamım oldu. 
Halen de NEBE MEDYA A.Ş. (www.haberdairesi.
com) bünyesinde Dijital Medya Başkanı olarak 
görev yapmaktayım. Evli ve 2 çocuk babasıyım.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Gazetecilik serüvenim lise dönemimde başla-

dı. Babamın siyasete duyduğu ilginin yansımasıy-
la küçüklüğümden beri TV, gazete ve radyodan 
güncel haber takibi yapmam ve 32. Gün gibi 
haber programları ile yakın tarihimizdeki olaylarla 
ilgili belgeselleri izlerken duyduğum heyecan 
beni bu mesleğe itti. Henüz lise ikinci sınıftay-
ken televizyon haberciliğine ilk adımımı attım. 
Sabah okula, öğleden sonra ise habere koştum. 
Lise ve üniversite yıllarında okul ve işi bir arada 

götürmeye çalıştım. Asistan olarak başladığım 
meslek hayatımda muhabir, editör, istihbarat 
şefi ve genel yayın yönetmenliği görevlerinde 
bulundum. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik bir tanıklık mesleğidir. Yani tarihe 
kaydı düşülen gelişmelerin ilk tanıkları gazeteci-
lerdir. Dolayısıyla bu mesleği yapanlar toplumun 
diğer kesimlerinden hep bir adım daha öndedir. 
Bu da onlara çok önemli bir sorumluluk yükle-
mektedir. Gazetecilerin kamuoyunu doğru, çok 
yönlü, çok boyutlu, hızlı, inanılır ve güvenilir bir 
şekilde bilgilendirme gibi -kamuoyu oluşturma 
güçleri de dikkate alındığında- önemli vazifeleri 
vardır. Burada hassas nokta kamuoyu oluşturma 
becerisidir. Bunun şeffaflık temelinde ortaya 
çıkması sağlanmalıdır.Sektör gelişen teknolojik 
gelişmelerden en fazla etkilenen alanlardan biri 
olmuştur. İnternet gazeteciliği, gelişimini sür-
düren mobil cihazların sağladığı olanaklarla ha-
berleşmede zaman ve mekân sınırlarını ortadan 
kaldırarak gazetecilik alanına ‘anlık bilgi edinimi’ 
kavramını getirmiştir. Hızlı haber almanın yanı 
sıra geleneksel medyanın öteki ile iletişimi sınır-
layıcılığına karşın etkileşimi açan yapısı, ücretsiz 
erişim imkânı ve arşiv gibi birçok unsuruyla 
internet gazeteleri kitle iletişiminde yeni bir çığır 
açmıştır. Şüphesiz bu faktörler iletişim araştır-
maları açısından kayda değer görülmektedir. 
Diğer taraftan sektör oyuncuları ile tüketicilere 
sunduğu avantajların yanında geleneksel basın 
araçlarından miras kalanlara eklenen taze sorun-
larla işleyişini sürdüren bu yeni medya alanına 
toplumsal bakış açısı her geçen gün daha da 
güçlenmektedir.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Belki çok klasik bir cevap olacak ama bana 

göre gazetecilik bir yaşam tarzıdır. Belli bir me-
saiye sığmayan, herkesin dinlendiği, tatil yaptığı 
zaman daha çok çalışan, fedakârlık isteyen, 
sorumluluk gerektiren, sabrın olmazsa olmaz 
olduğu farklı ve özel bir meslek… Yaptığınız işle 
herkesi memnun etmeniz mümkün değildir. Za-

ten öyle de bir misyonunuz da olamaz. Herkese 
şirin görünmek derdinde iseniz zaten adınız gaze-
teci değildir. George Orwell’in veciz ifadesiyle 
“Gazetecilik birilerinin yayınlanmasını istemediği 
haberleri yazmaktır, gerisi halkla ilişkilerdir”. 
Daha açık bir ifadeyle gazeteci kamunun, yani 
halkın âli menfaatlerini kendine baz alan kişi 
durumunda görmelidir kendisini… Bu ilkeyi 
edinenler, yaşadığı çağla sınırlı kalmayıp öldükten 
sonra da anılan kişiler olmuştur.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Haber kaynağına ulaşarak, topladığı bilgi ve 
fikirleri değerlendirip işleme ve bunları kamu-
oyuna sunma etkinliğini gerçekleştiren gaze-
teciliğin alışılagelen ve sürekli tartışma konusu 
olan biçimsel ve etik sorunları, geleneksellikten 
dijital alana dönüşümle birlikte daha da artmış ve 
çeşitlenmiştir. İnternet haberciliğinin doğasında 
olan hızlı haber verme kaygısı nedeniyle ortaya 
çıkan dezenformasyondan haber dilindeki özen-
sizliğe, tık sayısını artırmak için yanıltıcı başlık 
kullanımından ‘kopyala-yapıştır’ metoduyla haber 
intihaline kadar birçok sorun internet gazete-
ciliğinde varlığını sürdürmektedir. Geleneksel 
kitle iletişim kuruluşlarında yayıncılık ilkelerine, 
yasal düzenlemelerin getirdiği müeyyidelerle 
karşılaşma kaygısı ve itibarı koruma çabasıyla 
genellikle uyulurken, aynı davranış yeni nesil 
medya ürünü internet haberciliğinde görülme-
mektedir. Doğasında özgürlük ve sınırsızlığı 
barındıran internetin sunduğu bu genişlik sorum-
suz kullanıma neden olmakta ve bu da yapılan 
habercilikte yayıncılık kurallarının çiğnenmesine 
yol açmaktadır. Reklam verenlerin, anlaşılabilen 
bir davranışla, okuyucu-izleyici kitlesi fazla olan 
internet sitelerine yönelişi, gelir elde etme temelli 
bir rekabet ortamında dijital habercilerin mesleki 
etik sınırlarını aşan üretim ve sunma modelle-
riyle gazeteciliği yıpratmaktadır. Yeni medya çok 
önemli bir alandır. Bu alanda mesleki kural ve 
etiklere uygun hareket etmek sektör oyuncuları-
na kısa süreli palyatif yükselişlerin yerine zamana 
yayılan kalıcı ilerlemeyi sağlayacaktır. İnternet 

Gazeteciliğin önemli bir meslek olduğunun altını çizen Gazeteci Mustafa Kara, 
“Tarihe kaydı düşülen gelişmelerin ilk tanıkları gazetecilerdir” dedi

‘GAZETECILIK BIR 
TANIKLIK MESLEĞIDIR’

gazeteciliğine yıllarını vermiş birisi olarak bunu 
çok önemsemekteyim. Güven sorunu en önemli 
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunun 
üzerinden gelen yeni medya unsurları kalıcı ve 
güçlü olacaktır.

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

Şüphesiz çok özel bir durumdur. Sadece sizin 
bildiğiniz bir konuyu doğru, etkin ve herkesin 
anlayabileceği bir dilde mesleki etik kuralları 
da dikkate alarak kamuya sunmak sorumluluk 
ve özen isteyen bir iştir. Bunun geniş kitlelere 
yayıldığını görmek ve konuşulduğunu duymak 
bu mesleğin size sağladığı en önemli hazdır. 
Müktesebatınızın size verdiği özgüvenle konuya 
kazandıracağınız bakış açısı toplumsal yaşamı 
etkileyeceğinden sorumluluğunuzu unutmama-
mız gerekmektedir. Gazeteci toplumu etkileyen 
ve yönlendiren insanlardır. 

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

Toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren konu-
larla ilgili yazacağınız haberler, fikirlerinizi aktara-
cağınız yorumlar ilk önce toplumsal yaşama katkı 
sağlamaktadır. Yaşadığınız şehirde ve ülkenizde 
yaşanan sorunların ya da güzelliklerin dile geti-
rilmesi, problemlerin çözümüne yönelik analitik 
bakış açısıyla sunacağınız öneriler, hatalara karşı 
yapılacak uyarılar ve geniş kesimlerin sesi olma-
nız şüphesiz iyiliklerin yayılması, sorunların ise 
azalması açısından sosyal, ekonomik ve siyasal 
gelişime olumlu tesir edecektir. Tabi bunları 
yaparken şehrin ve ülke insanının değer ve men-
faatlerini gözeterek, milli ve manevi değerlerinizi 
halel getirmeden yapmalısınız. Sorunları dile 
getirmek ve çözüm noktasında fikirlerinizi açıkça 
sunmak toplumun daha müreffeh yaşamı için 
çok önemlidir. 

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

Gazetecilik gelişen teknolojiyle birlikte 20. 
Yüzyılın son çeyreğinden itibaren derin bir başka-
laşımın yaşandığı alan olmuştur. Etkileşime açık 
yapısıyla internet gazeteleri ve sosyal medya hız 
ve anlık bilgilendirme avantajlarının yanı sıra mo-

bil cihaz kullanıcılarının bilgi ve fikir alma-verme 
sürecine dahil olmasıyla geniş kitleleri sektörün 
oyuncuları haline getirmiştir. Bu durum belirli 
avantajlarının yanında beraberinde birçok sorunu 
da getirmiştir. Dezenformasyon ve haberi iletim 
şeklinin daha çok ‘tık alma’ amacıyla bozulması 
günümüzde yaşanan en önemli sorunlar arasın-
dadır. Bu noktada ‘yazmak’ ve yazarken ‘doğru 
bilgilendirme’nin değeri çok daha fazla ortaya 
çıkmaktadır. Yalan haberin doğru haberden 
çok daha hızlı yayıldığı günümüzde internet ve 
sosyal medya kullanıcılarının seçici olmaya sevk 
edilmesi gerekmektedir. Özellikle İletişim Fakül-
telerinde gazetecilik, halkla ilişkiler ve reklamcılık 
alanlarında teoride önemli bilgileri alarak yetişen 
eğitimli gençlerin sektöre pratik bakımdan da do-
nanımlı hale getirilmesinin sağlanması ve sektöre 
daha çabuk adapte olmalarının önünün açılması 
gerekmektedir. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere 
ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Genç gazetecilere başarı için önemli gördü-
ğüm 5 tavsiyem olacak. Bunlar gündemi iyi takip 
etmeleri, en az 1 yabancı dili iyi bilmeleri, eleş-
tirel düşünmeleri, bol okumaları ve okumanın 
yanında bol yazmalarıdır. Teşekkür ederim.
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Gazetecilik mesleğiyle 1998 
yılında tanışan ve hayatının 
bundan sonraki evrelerinde 

gazetecilik mesleğini birbirinden farklı 
özel kurumların yanında kamu kurum-
larında da sürdüren, sonrasında bu 
serüvenini gazete sahipliğiyle taçlan-
dıran Mehmet Yaşa, mesleki tecrübe-
lerini okurlarımızla paylaştı. 

“Öncelikle gazetecilik gibi kutsal 
bir görevi kendisine sevda edinmiş 
tüm meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü’nü kutlarım. Mes-
leğimizin yoğun bakıma alındığı zorlu 
günlerde bu meşakkatli görevi başarı 
ile yapan tüm arkadaşlarımı yazımın 
başında selamlarım” diyen Mehmet 
Yaşa, “Kısaca kendimden bahsedecek 
olursam; 1982 Konya doğumluyum. 
Teknik Lise eğitimimin ardından 
1998 yılında Kontv ile televizyon ve 
gazetecilik hayatına adımımı attım. 
Konya’nın 5 televizyon kanalından 
birisi olan Kontv o dönemlerde karasal 
olarak yayın hayatına devam eden 
ve yeniliklere açık olan bir yayıncı 
kuruluştu. Yaklaşık 30 kişilik çalışan 
kadrosu ile yayıncılıkta ve haberci-
likte dikkatleri üzerine çeken Kontv, 
bölgeselleşme ve ulusallaşmanın 
tohumlarını 2000’li yıllara gelinmeden 
atmaya başlamıştı. Yayın dairesinde 
kameraman olarak başladığım görevi-
me mesleki merakım ve mesleğe olan 
sevgimin de katkılarıyla kısa sürede 
ekip sorumluluğuna kadar ilerlememe 
katkı sağladı” dedi. 

ESKİDEN DAHA SAYGIN 
BİR MESLEKTİ

“O dönemlerdeki meslekteki say-
ğınlık ve yaşımızında verdiği heves ile 
günümüzün büyük bir bölümü artık 
televizyon olmuş ve buda üstlerimin 
gözlerinden kaçmaz olmuştu” diyen 
Mehmet Yaşa, “2,5 yıllık Kontv mace-
ram devam ederken dönemin Konya 
Büyükşehir Belediyesi Araştırma Plan-

lama Koordinasyon (APK) Daire Başka-
nı Abdüllatif Hıdır tarafından bünye-
lerine yeni kurulacak basın bürosunun 
başına geçmem istendi. Babamın 
da belediyede çalışması ve ısrarları 
sonucunda çok sevdiğim gazetecilik 
mesleğini bir kamu kurumunda sür-
dürme serüveni başlamıştı. Yaklaşık 
olarak 6 ay APK biriminde çalışmala-
rımın ardından Büyükşehir Belediye 
Genel Sekreteri Mehmet Köseoğlu’nun 
talepleri doğrultusunda Büyükşe-
hir Belediyesi Basın Müşavirliğinde 
göreve başladım. Basın Müşavirimiz 
Mücahit Sami Küçüktığlı, genç, idea-
list ve başarılı bir yönetici idi. Basında 
bir tabir vardır. Gazetecinin mesaisi 
olmaz diye. Aslında tam bu söz özetler 
mesleğimizi. Belediye basın bürosun-
da çalıştığım yıllarda başkan neredey-
se biz oradaydık. Ne zaman başkan 
evine giderdi işte bizde mesai o zaman 
biterdi.  Anlayacağınız şu ki belediye 
başkanı da eğer mesai saati gözetme-
yen birisi ise işte o zaman evin yolunu 
zor bulursunuz tamda bizimki gibi” 
ifadelerini kullandı. 

ESKİNİN SAMİMİYETİNİ 
ÖZLÜYORUM

Tüm zorluklarına rağmen bu mes-
leğin aşk ve sevda mesleği olduğunu 
dile getiren Mehmet Yaşa, “Şimdilerde 
bana soruyorlar en çok neyi özlüyor-
sun diye. En çok özlediğim ne biliyor 
musunuz? Eski samimiyet. Eski dost-
luklar. Bizler eskiden işimize giderken 
ayrı bir heyecan ayrı bir mutlulukla 
giderdik. Beraber çalıştığımız mesai 
arkadaşlarımızı bir çalışan olarak 
değil bir kardeş dost olarak görürdük. 
Eksikliklerini aramak yerine eksiklik-
lerini doldururduk. İşte bizim büyük-
şehir basın bürosu da tam böyleydi. 
Abi kardeş ilişkisi hep vardı. Yüzlerde 
tebessüm hep vardı. Eskiden gazeteci-
ler özellikle çayımızı içmeye, yemeği-
mizi yemeye, bizlerle sohbet etmeye 

MESLEĞIN 
ÖZETI, MESAISININ 

OLMAMASI

Gazetecilik mesleğine hem gazete ve televizyonlarda 
hem de belediye basın bürosunda harcadığı mesailerle 
hizmet veren, muhabirlikten gazete sahipliğine kadar 
uzanan bir serüveni olan Mehmet Yaşa, gazeteciliği 

mesaisi olmayan meslek olarak özetliyor
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gelirlerdi belediyeye. Eskiden eskiler hakikaten güzeldi 
anlayacağınız” diye konuştu. 

KTV’DEN GELEN TEKLİFLE TEKRAR TELEVİZYONA 
DÖNDÜM

2004 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimleri’nde 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak AK Parti’nin 
adayı olan Tahir Akyürek’in seçildiğini hatırlatan Meh-
met Yaşa, “Tahir bey ne kadar belediyeciliğe uzak olsa 
da geçmişteki siyasi tecrübeleri ve mütevazi kişiliği ile 
kısa sürede hem çalışanların hem de Konyalıların gönlünü 
kazandı. Bizde değişen belediye başkanı ile birlikte yine 
görevimize devam ettik. Tahir Akyürek gerçekten iyi bir 
yönetici aynı zamanda bizlere iyi bir abi oldu. Yıl 2008’e 
geldiğinde Özkaymak Holdinge bağlı KTV televizyonunda 
görev yapan yönetim değişti ve Genel Müdürlüğe Metin 
Temiz getirildi. Metin Temiz belediyede çalışırken beni 
sık sık ziyaret eden ve mesai haricinde de görüştüğüm bir 
dostumdu. Genel müdürlük teklifi geldiğinde beni ziyaret 
ederek kendisi ile çalışmak istediğini ve KTV Televizyonu-
na Genel Yayın Yönetmemi olmamı istedi. Bende bu teklifi 
değerlendirerek yaklaşık 8 sene çalıştığım Büyükşehir 
Belediyesi Basın Müşavirliğinden ayrılıp KTV’ye başladım. 
Kısacası ilk özel sektör olarak başladığım televizyon camia-
sına tekrar döndüm. Basın artık benim hem ekmeğim hem 
sevdam olmuştu. Metin Temiz’le birlikte güzel projelere 
imza attık” dedi. 

ÖNCE ORTAKLIK, SONRA 
GAZETE SAHİPLİĞİ

“2012 yılında Metin bey asıl görevi olan devlet memur-
luğuna dönerek işi bıraktı. Yönetim Kurulu Başkanı değerli 
ağabeyim Adnan Özkaymak da beni KTV Televizyonunun 
Genel Müdürü olarak atadı. Kameraman olarak başladığım 
basın camiasında artık Genel Müdür olarak görev yapmak 
nasip oldu. Metin Temiz mesleği ne kadar bırakıp devlet 
memuru olarak çalışmaya başlasa da içindeki basın sev-
dasını bitiremedi ve bana 2013 yılında günlük bir gazete 
çıkartma teklifi ile geldi. Uzun istişarelerimiz neticesinde 
amcaoğlum Mustafa Yaşa, Metin Temiz ve ben ortak oldu-
ğumuz bir günlük gazete çıkartma kararı alıp 2013 nisan 
ayında start verdik. Konya Takip Gazetesi olarak çıkartma-
ya başladığımız gazete kısa sürede hem Konyalıların hem 
de bürokrasinin dikkatini çekmiş ve yakinen takip edilir ol-
muştu. Bu kısa süreçte büyük mesafe almamız bizi de son 
derece mutlu ediyordu. Yaklaşık bir yıl geçmiş ve ben hem 
televizyonda Genel Müdür olarak görev yapmakta, hem de 
gazetenin ortaklığında yer almaktaydım. Bir yılın sonunda 
gazetemizin diğer iki ortağı farklı iş yapmak istediklerini 
belirterek gazeteden ayrıldılar ve Konya Takip Gazetesi’nin 
artık tek sahibi olarak hem televizyon hayatıma hem de 
gazete hayatıma devam ettim. Bu yorucu ve meşakkatli 
süreçte bana destek olan tüm arkadaş ve dostlarıma te-
şekkür ederim. 2019 yılına gelindiğinde daha önce inşaat 
sektöründen tanıdığım Mustafa Kavaf gazete ile ilgili bir 
teklifte bulundu. Kendisinin gazetecilik sektörüne girmek 
istediğini kaydeden Kavaf, Konya Takip Gazetesi’ni almak 
istediğini belirtti. Uzun süren görüşmeler neticesinde şart-
larda mutabık kalarak gazeteyi devrettim ve KTV televiz-
yonunda görevime devam ettim” dedi.

SEKTÖRE GİRMEK KOLAY DA 
ÇIKMAK ÇOK ZOR

“Basın sektörü girilmesi belki kolay ama çıkılması 
neredeyse imkansız olarak gördüğüm bir sevdadır benim 
için” diyen Mehmet Yaşa, “Mesleğe yeni başlayan genç 
arkadaşlara bir öneride bulunmak gerekirse, sektörünüzün 
kıymetini bilin ve asla bu sevdadan vazgeçmeyin” diyerek 
sözlerini tamamladı.  
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gazetecilik mesleğini birbirinden farklı 
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serüvenini gazete sahipliğiyle taçlan-
dıran Mehmet Yaşa, mesleki tecrübe-
lerini okurlarımızla paylaştı. 
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bölgeselleşme ve ulusallaşmanın 
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kameraman olarak başladığım görevi-
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sevgimin de katkılarıyla kısa sürede 
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leğin aşk ve sevda mesleği olduğunu 
dile getiren Mehmet Yaşa, “Şimdilerde 
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Eksikliklerini aramak yerine eksiklik-
lerini doldururduk. İşte bizim büyük-
şehir basın bürosu da tam böyleydi. 
Abi kardeş ilişkisi hep vardı. Yüzlerde 
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ler özellikle çayımızı içmeye, yemeği-
mizi yemeye, bizlerle sohbet etmeye 
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hem de belediye basın bürosunda harcadığı mesailerle 
hizmet veren, muhabirlikten gazete sahipliğine kadar 
uzanan bir serüveni olan Mehmet Yaşa, gazeteciliği 
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gelirlerdi belediyeye. Eskiden eskiler hakikaten güzeldi 
anlayacağınız” diye konuştu. 
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2004 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimleri’nde 
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adayı olan Tahir Akyürek’in seçildiğini hatırlatan Meh-
met Yaşa, “Tahir bey ne kadar belediyeciliğe uzak olsa 
da geçmişteki siyasi tecrübeleri ve mütevazi kişiliği ile 
kısa sürede hem çalışanların hem de Konyalıların gönlünü 
kazandı. Bizde değişen belediye başkanı ile birlikte yine 
görevimize devam ettik. Tahir Akyürek gerçekten iyi bir 
yönetici aynı zamanda bizlere iyi bir abi oldu. Yıl 2008’e 
geldiğinde Özkaymak Holdinge bağlı KTV televizyonunda 
görev yapan yönetim değişti ve Genel Müdürlüğe Metin 
Temiz getirildi. Metin Temiz belediyede çalışırken beni 
sık sık ziyaret eden ve mesai haricinde de görüştüğüm bir 
dostumdu. Genel müdürlük teklifi geldiğinde beni ziyaret 
ederek kendisi ile çalışmak istediğini ve KTV Televizyonu-
na Genel Yayın Yönetmemi olmamı istedi. Bende bu teklifi 
değerlendirerek yaklaşık 8 sene çalıştığım Büyükşehir 
Belediyesi Basın Müşavirliğinden ayrılıp KTV’ye başladım. 
Kısacası ilk özel sektör olarak başladığım televizyon camia-
sına tekrar döndüm. Basın artık benim hem ekmeğim hem 
sevdam olmuştu. Metin Temiz’le birlikte güzel projelere 
imza attık” dedi. 

ÖNCE ORTAKLIK, SONRA 
GAZETE SAHİPLİĞİ

“2012 yılında Metin bey asıl görevi olan devlet memur-
luğuna dönerek işi bıraktı. Yönetim Kurulu Başkanı değerli 
ağabeyim Adnan Özkaymak da beni KTV Televizyonunun 
Genel Müdürü olarak atadı. Kameraman olarak başladığım 
basın camiasında artık Genel Müdür olarak görev yapmak 
nasip oldu. Metin Temiz mesleği ne kadar bırakıp devlet 
memuru olarak çalışmaya başlasa da içindeki basın sev-
dasını bitiremedi ve bana 2013 yılında günlük bir gazete 
çıkartma teklifi ile geldi. Uzun istişarelerimiz neticesinde 
amcaoğlum Mustafa Yaşa, Metin Temiz ve ben ortak oldu-
ğumuz bir günlük gazete çıkartma kararı alıp 2013 nisan 
ayında start verdik. Konya Takip Gazetesi olarak çıkartma-
ya başladığımız gazete kısa sürede hem Konyalıların hem 
de bürokrasinin dikkatini çekmiş ve yakinen takip edilir ol-
muştu. Bu kısa süreçte büyük mesafe almamız bizi de son 
derece mutlu ediyordu. Yaklaşık bir yıl geçmiş ve ben hem 
televizyonda Genel Müdür olarak görev yapmakta, hem de 
gazetenin ortaklığında yer almaktaydım. Bir yılın sonunda 
gazetemizin diğer iki ortağı farklı iş yapmak istediklerini 
belirterek gazeteden ayrıldılar ve Konya Takip Gazetesi’nin 
artık tek sahibi olarak hem televizyon hayatıma hem de 
gazete hayatıma devam ettim. Bu yorucu ve meşakkatli 
süreçte bana destek olan tüm arkadaş ve dostlarıma te-
şekkür ederim. 2019 yılına gelindiğinde daha önce inşaat 
sektöründen tanıdığım Mustafa Kavaf gazete ile ilgili bir 
teklifte bulundu. Kendisinin gazetecilik sektörüne girmek 
istediğini kaydeden Kavaf, Konya Takip Gazetesi’ni almak 
istediğini belirtti. Uzun süren görüşmeler neticesinde şart-
larda mutabık kalarak gazeteyi devrettim ve KTV televiz-
yonunda görevime devam ettim” dedi.

SEKTÖRE GİRMEK KOLAY DA 
ÇIKMAK ÇOK ZOR

“Basın sektörü girilmesi belki kolay ama çıkılması 
neredeyse imkansız olarak gördüğüm bir sevdadır benim 
için” diyen Mehmet Yaşa, “Mesleğe yeni başlayan genç 
arkadaşlara bir öneride bulunmak gerekirse, sektörünüzün 
kıymetini bilin ve asla bu sevdadan vazgeçmeyin” diyerek 
sözlerini tamamladı.  



Basın mesleğine kendi kendine iki takım 
kurup maç anlatarak başlayan Ramazan 
Sorgun ile gazeteciliğe dair konuş-

tuk. Yerel gazeteciliğin şehirler için büyük önem 
taşıdığını anlatan Ramazan Sorgun, gazetecilik 
bir tutkudur diyerek “Gazeteci olmak için sevmek 
yetmez  çok sevmek gerekir” şeklinde konuştu.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?
1975 Hadim doğumluyum. İlkokulu Sarıhacı-

köyü İlkokulu’nda, ortaokulu Güneysınır Elmasun 
Ortaokulu’nda okudum. Meram Endüstri Meslek 
Lisesi’ni bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi İk-
tisat Fakültesinden mezun oldum. Evli ve iki çocuk 
babasıyım.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Gazetecilik hayatına girişim aslında bir aşkın 

gerçeğe dönüşü gibi bir şeydi. 1991 yılında Konya 
Büyükşehir Belediyesi sinsayilazyon bölümün-
de stajer olarak çalışmaktaydım.O dönemlerde 
Kontv’nin kuruluş çalışmaları başlamıştı. Çocuklu-
ğumdan bu yana hastalık seviyesinde  bir spor sev-
gisi vardı bende. Öyle ki Türkiye deki bütün ligleri 
takip ettiğim gibi Avrupa liglerini de gazete tv ve 
radyodan takip ederdim. Daha da ötesi var. Kafam-
da iki tane takım kurar bunlara maç yaptırır ve bu 
maçı da anlatırdım kendi kendime. Evimle belediye 
arasında yarım saatlik bir yürüme mesafesi vardı. 
Sırf kafamda maç oynatıp bu maçı sesli sesli anlat-
mak için Otobüs ücretsiz olmasına rağmen  bu yolu 
yürüyerek gider gelirdim. Bunu zaman zaman oda-
da kimse olmadığı zaman belediyedeki işyerimde 
de yapardım. Birkaç kez arkadaşlarıma yakalandım 
tabi. Bunu o dönemde Kon-TV’nin kuruluşunda et-
kin rol oynayan daire başkanımız Osman Köseoğlu 
abim duymuş bir gün beni çağırdı. Anlat dedi. Neyi 
anlatayım dedim güldü, maç anlat dedi.Utandım 
çekindim anlatamadım tabi. Osman abi ertesi gün 
beni çağırıp Kontv’ye gönderdi. Orada  ekrandan 
maç anlatmamı istediler. Konyaspor’un banta 
çekilmiş bir maçını anlattım beğendiler. Sonra kısa 
süreli bir eğitim aldım. Önce maç spikerliği , sonra 
spor spikerliği ve spor proğramcılığı derken devam 
etti gitti.

Bu meslek ve sektörle ilgili düşünceleriniz 
nelerdir?

Bu meslek her şeyin ötesinde kutsal bir meslek. 
Lakin bunun yanında cefası çok, zahmetli ve zor 
bir meslektir. Halkın haber alma ve iletişimini 
sağlamak adına yapılan fedakârlıklar, çekilen çileler 
var. Bu mesleğimizi daha da değerli hale getirse 
de, meslektaşlarımızın aynı değeri gördüğünü 
söylememiz takdir edersiniz ki pek mümkün değil.
Özellikle yerelde bu işi yapan meslektaşlarımızın 
gerek maddi ve gerekse manevi haklarının çok da 
teslim edildiğini söyleyemeyeceğim.

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

Gazeteciliğe KON_TV  de maç spikerliğiyle 
başladım. Ancak yeni kurulmuş bir televizyonda 
tam branşlaşma sağlanamamıştı. Maç spikerliği-
nin yanında kameramanlık, spor spikerliği, haber 
spikerliği, spor programcılığı hepsini aynı anda 
yürüttüm. Bunun yanında kameramı elime alıp 
sabaha kadar hastane acil servislerinde nöbet 

tutuğum da oldu, Adliye koridorlarında kavgaların 
içinde kaldığım da.Yani hem hastane hem de adliye 
muhabirliği yaptım. Güncel haber takipleri zaten 
sıradan işlerimiz arasındaydı. 1996 yılında evlen-
dikten sonra  gazeteciliği bırakmaya karar verdim 
ve televizyondan ayrıldım. Tabiî ki dayanamayıp 6 
ay sonra mesleğe geri döndüm.

Kanal 7 Televizyonu’nun  Yurt Haber Ajan-
sı’nın Konya bölge temsilciliğini kurdum. Bu görevi 
yürütürken Merhaba Gazetesi Spor servisinde çalış-
maya başladım. Aynı dönem içerisinde Sun-tv’nin 
spor programlarını yaptım.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
Bu soruya tek kelimeyle cevap verecek olursam 

Aşk derim, tutku derim. Gazetecilik faaliyetlerini 
kısmi olarak devam ettirsem de, aktif gazeteciliğimi 
2002 yılında sonlandırdım. Ancak o günden bu 
yana  kameramı ve fotoğraf makinemi hiç elimden 
bırakmadım. Kameram ve fotoğraf makinemi sü-
rekli güncelledim. Ve eski makinelerimin hiçbirini 
atmadım satmadım. Çünkü gazetecilik ve gazeteci-
lik adına ne varsa benim için çok kıymetli.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları ve eksikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Bu soruya cevap verirken gazetecilikle, sektörü 
ayrı ayrı değerlendirmek gerek düşünüyorum. Ga-
zetecilik dediğim gibi zor bir iş, bu zor işi de ancak 
bu mesleğe aşık olanlar yapabilir. Tabiî ki işin en 
büyük sıkıntısı ekonomik sorunlar. Özellikle yerelde  
bu işi yapan arkadaşlarımız ekonomik sorunlarla 
uğraşmaktan beklide kendilerini tam olarak işlerine 
veremiyorlar.Ulusal basında çalışma şartlarının 
yerele göre daha iyi.Onun için de yereldeki meslek-
taşlarımız bir an önce Ankara,  istanbul’a gitmenin 
yollarını arıyorlar

Tabiki sektör temsilcilerinin durumları da 
ayrı bir sıkıntı. Girdi maliyetleri çok fazlaca arttı. 
Ancak buna parelel olarak gelirleri artmadı. Bilakis 
gelirlerde azalma oldu. Medyanın dijitalleşmesi ve 
sosyal medya yazılı ve görsel basının gelirini  büyük 
oranda düşürdü. Böyle olunca da  asırlık gazetelerin 
kapandığına yana dijitale dönüştüğüne şahit olduk.

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

Her meslek için geçerli olan bir kural var 
aslında. Yaptığı ya da  yapacağı işi sevmek. Bu ga-
zetecilikte biraz daha fazla sanırım. Gazeteci olmak 
için sevmek yetmez  çok sevmek gerekir diye dü-
şünüyorum. Tabi ki sadece sevgi yeter mi ? elbette 
yetmez. Yaşadığın bölgede, yerele, ülke ve dünya 
gündemine hakim olmak gerekir. Bunun için de 
çok okumak ve araştırma yapmak lazım. İnsanlarla 
sağlam bir iletişim bu işin olmazsa olmazı.

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

Gazeteciliğin en keyif veren noktalarından birisi 
bu sanırım. Kimsenin bilmediği bir konuyu bir de 
herkesten önce siz haberleştirmişseniz bunun size 
verdiği keyfin tarifi yok sanırım. Gazetecilerin de 
en fazla üzerinde durdukları konu zaten bu. Yeni 
bir konuyu  herkesten önce kamuoyuna duyurmak. 

“GAZETECILIK BIR 
TUTKUDUR”

Konya basınına emek vermiş isimlerden Ramazan Sorgun 
sektöre dair değerlendirmelerde bulundu. Sorgun, ‘Gazetecilik 

bir tutkudur’ dedi.
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Bunu başaranlar zaten meslektaşlarından bir adım önde oluyorlar.

Yazmak  veya  kamuoyuna bir konu hakkında bilgi aktarımı 
yapmak şehre ve ülkeye ne tür bir katkı  veriyor?

Yazıtsal iletişim asırlardır var, işitsel iletişim son birkaç yüzyıldır. 
Görsel iletişim ise son yüzyılda hayatımıza girmiş  ve hayatımızın tam 
merkezine oturmuş durumda. İletişim, ekonomi, siyaset, spor, kültür 
turizm ve dahi her alanımızda olmazsa olmazımız. Toplumu yönlendir-
mede, bilgilendirmede yazmak elbette çok önemli. Ancak yazdığınızdan 
çok ne yazdığınız önemli. Eğer şehrinizin hayrına ülkenizin hayrına bir 
şeyler yazıyorsanız elbette turizm kültür, ekonomi başta olmak üzere 
şehrinize ve ülkenize katkı sağlarsınız. Ancak biz ülkemizde gazetecilik 
yapıp da ihanet edenleri de gördük, başka ülkelere sığınıp kendi ülkesini 
karalayan kötüleyeni de. Onun için şehrine ülkesine sevdalı gazetecile-
rin yazdıkları milletimizin için her zaman bir kazançtır.

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

İnternet mecrası ve sosyal medya kavramının hayatımıza girme-
siyle birlikte tabiri caizse gazetecilik açısından” tüfenk icad oldu mertli 
bozuldu”  Dijital medyayla birlikte gazeteciliğin heyecanı kayboldu 
sanki. Elbette  haber kaynaklarına daha kolay ulaşım,  daha hızlı iletişim 
ve bir çok farklılıklar açışından  dijitalleşmenin avantajları var. Ancak 
gazeteciliğin ruhu dijitalleşmeyle birlikte  o amatör ruh sanki öldü. 
Gazeteciler 1990 yıllarda ellerindeki kısıtlı imkanlarla büyük fedakar-
lıklar yapıp  en güzel gazete sayfalarını ortaya çıkarmak için çalışırlardı. 
İnsanlar her sabah bayiye uğrar en az bir yerel gazete almayı ihmal 
etmezdi. Köşe yazmak tecrübe ve emek isterdi. Köşe yazmak için önce 
gazetede rüştünü ispat gerekliydi. Ama şimdi   sosyal mecrada herkes 
yazar herkes muhabir.

Bir gazeteci /yazarın toplumu yönlerdirme ve doğru yola sevk 
etme gibi bir görevinin olduğunu düşünürmüsünüz? Bu açıdan 
bakılınca Konya ve Türkiye’deki medya sektörü ve kalemleri 
millilik konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz?

Elbette gazetecinin yazarın toplumu iyi yöne kanalize etme, uyarma 
gibi bir görevi  olmalı. Bu olmazsa yazmanın da bir mantığı olmaz 
zaten. İnsanlar yazarları niye okurlar. İstifade edelim diye. İnsanlar oku-
duklarından bir şeyler öğrenmezse yazmanında okumanın da bir önemi 
kalmaz.  Millilik noktasına gelince Konya basının sadece ulusal basından 
değil bütün Türkiye’den ayırmak gerektiğini düşünüyorum. İşim 
gereği bütün Türkiye’yi gezdim ve  diğer illerdeki medya organlarıyla 
iletişimim oldu. Konya’daki medyanın milliğini başka yerde görmeniz 
mümkün değil.  Şehrin değerleri ve ülkenin menfaatleri noktasında 
Konya basını her zaman tek yürek olmayı başarmış ve üzerine düşeni 
yapmıştır. 

Sektöre yeni girecek  olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Gazeteciliği meslek olarak seçecek kişinin önce bu işi  ne kadar 
sevip sevmediğini kendince sorgulaması gerekir. Daha sonra buradaki 
hedeflerini belirleyip kendine bir yol çizmeli. Gerektiğinde sosyal haya-
tının olmayacağını, yeri geldiğinde gecesinin gündüzüne karışacağını 
bilmeli. Bu işi eğer kazanç kapısı olarak görüp işe girerse başarılı olma 
şansı yok.  Bu mesleğin  çok emek verip az kazandırdığını bilmeli, bu 
mesleğin sefasından çok cefasının olduğunu bilmeli. Bütün bunları  öl-
çüp tarttığında  hala ben bu işi yapacağım diyorsa  işte o zaman başarılı 
olacaktır.

rAMAZAN SOrGuN



Basın mesleğine kendi kendine iki takım 
kurup maç anlatarak başlayan Ramazan 
Sorgun ile gazeteciliğe dair konuş-

tuk. Yerel gazeteciliğin şehirler için büyük önem 
taşıdığını anlatan Ramazan Sorgun, gazetecilik 
bir tutkudur diyerek “Gazeteci olmak için sevmek 
yetmez  çok sevmek gerekir” şeklinde konuştu.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?
1975 Hadim doğumluyum. İlkokulu Sarıhacı-

köyü İlkokulu’nda, ortaokulu Güneysınır Elmasun 
Ortaokulu’nda okudum. Meram Endüstri Meslek 
Lisesi’ni bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi İk-
tisat Fakültesinden mezun oldum. Evli ve iki çocuk 
babasıyım.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Gazetecilik hayatına girişim aslında bir aşkın 

gerçeğe dönüşü gibi bir şeydi. 1991 yılında Konya 
Büyükşehir Belediyesi sinsayilazyon bölümün-
de stajer olarak çalışmaktaydım.O dönemlerde 
Kontv’nin kuruluş çalışmaları başlamıştı. Çocuklu-
ğumdan bu yana hastalık seviyesinde  bir spor sev-
gisi vardı bende. Öyle ki Türkiye deki bütün ligleri 
takip ettiğim gibi Avrupa liglerini de gazete tv ve 
radyodan takip ederdim. Daha da ötesi var. Kafam-
da iki tane takım kurar bunlara maç yaptırır ve bu 
maçı da anlatırdım kendi kendime. Evimle belediye 
arasında yarım saatlik bir yürüme mesafesi vardı. 
Sırf kafamda maç oynatıp bu maçı sesli sesli anlat-
mak için Otobüs ücretsiz olmasına rağmen  bu yolu 
yürüyerek gider gelirdim. Bunu zaman zaman oda-
da kimse olmadığı zaman belediyedeki işyerimde 
de yapardım. Birkaç kez arkadaşlarıma yakalandım 
tabi. Bunu o dönemde Kon-TV’nin kuruluşunda et-
kin rol oynayan daire başkanımız Osman Köseoğlu 
abim duymuş bir gün beni çağırdı. Anlat dedi. Neyi 
anlatayım dedim güldü, maç anlat dedi.Utandım 
çekindim anlatamadım tabi. Osman abi ertesi gün 
beni çağırıp Kontv’ye gönderdi. Orada  ekrandan 
maç anlatmamı istediler. Konyaspor’un banta 
çekilmiş bir maçını anlattım beğendiler. Sonra kısa 
süreli bir eğitim aldım. Önce maç spikerliği , sonra 
spor spikerliği ve spor proğramcılığı derken devam 
etti gitti.

Bu meslek ve sektörle ilgili düşünceleriniz 
nelerdir?

Bu meslek her şeyin ötesinde kutsal bir meslek. 
Lakin bunun yanında cefası çok, zahmetli ve zor 
bir meslektir. Halkın haber alma ve iletişimini 
sağlamak adına yapılan fedakârlıklar, çekilen çileler 
var. Bu mesleğimizi daha da değerli hale getirse 
de, meslektaşlarımızın aynı değeri gördüğünü 
söylememiz takdir edersiniz ki pek mümkün değil.
Özellikle yerelde bu işi yapan meslektaşlarımızın 
gerek maddi ve gerekse manevi haklarının çok da 
teslim edildiğini söyleyemeyeceğim.

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

Gazeteciliğe KON_TV  de maç spikerliğiyle 
başladım. Ancak yeni kurulmuş bir televizyonda 
tam branşlaşma sağlanamamıştı. Maç spikerliği-
nin yanında kameramanlık, spor spikerliği, haber 
spikerliği, spor programcılığı hepsini aynı anda 
yürüttüm. Bunun yanında kameramı elime alıp 
sabaha kadar hastane acil servislerinde nöbet 

tutuğum da oldu, Adliye koridorlarında kavgaların 
içinde kaldığım da.Yani hem hastane hem de adliye 
muhabirliği yaptım. Güncel haber takipleri zaten 
sıradan işlerimiz arasındaydı. 1996 yılında evlen-
dikten sonra  gazeteciliği bırakmaya karar verdim 
ve televizyondan ayrıldım. Tabiî ki dayanamayıp 6 
ay sonra mesleğe geri döndüm.

Kanal 7 Televizyonu’nun  Yurt Haber Ajan-
sı’nın Konya bölge temsilciliğini kurdum. Bu görevi 
yürütürken Merhaba Gazetesi Spor servisinde çalış-
maya başladım. Aynı dönem içerisinde Sun-tv’nin 
spor programlarını yaptım.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
Bu soruya tek kelimeyle cevap verecek olursam 

Aşk derim, tutku derim. Gazetecilik faaliyetlerini 
kısmi olarak devam ettirsem de, aktif gazeteciliğimi 
2002 yılında sonlandırdım. Ancak o günden bu 
yana  kameramı ve fotoğraf makinemi hiç elimden 
bırakmadım. Kameram ve fotoğraf makinemi sü-
rekli güncelledim. Ve eski makinelerimin hiçbirini 
atmadım satmadım. Çünkü gazetecilik ve gazeteci-
lik adına ne varsa benim için çok kıymetli.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları ve eksikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Bu soruya cevap verirken gazetecilikle, sektörü 
ayrı ayrı değerlendirmek gerek düşünüyorum. Ga-
zetecilik dediğim gibi zor bir iş, bu zor işi de ancak 
bu mesleğe aşık olanlar yapabilir. Tabiî ki işin en 
büyük sıkıntısı ekonomik sorunlar. Özellikle yerelde  
bu işi yapan arkadaşlarımız ekonomik sorunlarla 
uğraşmaktan beklide kendilerini tam olarak işlerine 
veremiyorlar.Ulusal basında çalışma şartlarının 
yerele göre daha iyi.Onun için de yereldeki meslek-
taşlarımız bir an önce Ankara,  istanbul’a gitmenin 
yollarını arıyorlar

Tabiki sektör temsilcilerinin durumları da 
ayrı bir sıkıntı. Girdi maliyetleri çok fazlaca arttı. 
Ancak buna parelel olarak gelirleri artmadı. Bilakis 
gelirlerde azalma oldu. Medyanın dijitalleşmesi ve 
sosyal medya yazılı ve görsel basının gelirini  büyük 
oranda düşürdü. Böyle olunca da  asırlık gazetelerin 
kapandığına yana dijitale dönüştüğüne şahit olduk.

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

Her meslek için geçerli olan bir kural var 
aslında. Yaptığı ya da  yapacağı işi sevmek. Bu ga-
zetecilikte biraz daha fazla sanırım. Gazeteci olmak 
için sevmek yetmez  çok sevmek gerekir diye dü-
şünüyorum. Tabi ki sadece sevgi yeter mi ? elbette 
yetmez. Yaşadığın bölgede, yerele, ülke ve dünya 
gündemine hakim olmak gerekir. Bunun için de 
çok okumak ve araştırma yapmak lazım. İnsanlarla 
sağlam bir iletişim bu işin olmazsa olmazı.

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

Gazeteciliğin en keyif veren noktalarından birisi 
bu sanırım. Kimsenin bilmediği bir konuyu bir de 
herkesten önce siz haberleştirmişseniz bunun size 
verdiği keyfin tarifi yok sanırım. Gazetecilerin de 
en fazla üzerinde durdukları konu zaten bu. Yeni 
bir konuyu  herkesten önce kamuoyuna duyurmak. 

“GAZETECILIK BIR 
TUTKUDUR”

Konya basınına emek vermiş isimlerden Ramazan Sorgun 
sektöre dair değerlendirmelerde bulundu. Sorgun, ‘Gazetecilik 

bir tutkudur’ dedi.
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Bunu başaranlar zaten meslektaşlarından bir adım önde oluyorlar.

Yazmak  veya  kamuoyuna bir konu hakkında bilgi aktarımı 
yapmak şehre ve ülkeye ne tür bir katkı  veriyor?

Yazıtsal iletişim asırlardır var, işitsel iletişim son birkaç yüzyıldır. 
Görsel iletişim ise son yüzyılda hayatımıza girmiş  ve hayatımızın tam 
merkezine oturmuş durumda. İletişim, ekonomi, siyaset, spor, kültür 
turizm ve dahi her alanımızda olmazsa olmazımız. Toplumu yönlendir-
mede, bilgilendirmede yazmak elbette çok önemli. Ancak yazdığınızdan 
çok ne yazdığınız önemli. Eğer şehrinizin hayrına ülkenizin hayrına bir 
şeyler yazıyorsanız elbette turizm kültür, ekonomi başta olmak üzere 
şehrinize ve ülkenize katkı sağlarsınız. Ancak biz ülkemizde gazetecilik 
yapıp da ihanet edenleri de gördük, başka ülkelere sığınıp kendi ülkesini 
karalayan kötüleyeni de. Onun için şehrine ülkesine sevdalı gazetecile-
rin yazdıkları milletimizin için her zaman bir kazançtır.

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

İnternet mecrası ve sosyal medya kavramının hayatımıza girme-
siyle birlikte tabiri caizse gazetecilik açısından” tüfenk icad oldu mertli 
bozuldu”  Dijital medyayla birlikte gazeteciliğin heyecanı kayboldu 
sanki. Elbette  haber kaynaklarına daha kolay ulaşım,  daha hızlı iletişim 
ve bir çok farklılıklar açışından  dijitalleşmenin avantajları var. Ancak 
gazeteciliğin ruhu dijitalleşmeyle birlikte  o amatör ruh sanki öldü. 
Gazeteciler 1990 yıllarda ellerindeki kısıtlı imkanlarla büyük fedakar-
lıklar yapıp  en güzel gazete sayfalarını ortaya çıkarmak için çalışırlardı. 
İnsanlar her sabah bayiye uğrar en az bir yerel gazete almayı ihmal 
etmezdi. Köşe yazmak tecrübe ve emek isterdi. Köşe yazmak için önce 
gazetede rüştünü ispat gerekliydi. Ama şimdi   sosyal mecrada herkes 
yazar herkes muhabir.

Bir gazeteci /yazarın toplumu yönlerdirme ve doğru yola sevk 
etme gibi bir görevinin olduğunu düşünürmüsünüz? Bu açıdan 
bakılınca Konya ve Türkiye’deki medya sektörü ve kalemleri 
millilik konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz?

Elbette gazetecinin yazarın toplumu iyi yöne kanalize etme, uyarma 
gibi bir görevi  olmalı. Bu olmazsa yazmanın da bir mantığı olmaz 
zaten. İnsanlar yazarları niye okurlar. İstifade edelim diye. İnsanlar oku-
duklarından bir şeyler öğrenmezse yazmanında okumanın da bir önemi 
kalmaz.  Millilik noktasına gelince Konya basının sadece ulusal basından 
değil bütün Türkiye’den ayırmak gerektiğini düşünüyorum. İşim 
gereği bütün Türkiye’yi gezdim ve  diğer illerdeki medya organlarıyla 
iletişimim oldu. Konya’daki medyanın milliğini başka yerde görmeniz 
mümkün değil.  Şehrin değerleri ve ülkenin menfaatleri noktasında 
Konya basını her zaman tek yürek olmayı başarmış ve üzerine düşeni 
yapmıştır. 

Sektöre yeni girecek  olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Gazeteciliği meslek olarak seçecek kişinin önce bu işi  ne kadar 
sevip sevmediğini kendince sorgulaması gerekir. Daha sonra buradaki 
hedeflerini belirleyip kendine bir yol çizmeli. Gerektiğinde sosyal haya-
tının olmayacağını, yeri geldiğinde gecesinin gündüzüne karışacağını 
bilmeli. Bu işi eğer kazanç kapısı olarak görüp işe girerse başarılı olma 
şansı yok.  Bu mesleğin  çok emek verip az kazandırdığını bilmeli, bu 
mesleğin sefasından çok cefasının olduğunu bilmeli. Bütün bunları  öl-
çüp tarttığında  hala ben bu işi yapacağım diyorsa  işte o zaman başarılı 
olacaktır.



Beyşehir’de gazetecilik adına bir faaliyet 
yürütülecekse kendisinin adı illa ki zik-
redilecek olan Ali Rıza Önses, başarılı 

çalışmaları, heyecanı ve gayretiyle ilçe sınırlarını 
aşan bir isim olarak dikkat çekiyor. Ali Rıza Önses, 
meslekteki hayat hikayesini okurlarımızla paylaştı.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
1969 yılında Konya’da dünyaya geldim. 

Çocukluk yıllarım baba mesleği olan matbaacılık 
ve yerel gazetecilik dolayısıyla Seydişehir ilçesinde 
geçti. 12 Eylül ihtilalinden sonra babamın işyerini 
Beyşehir’e taşıması üzerine bu güzel ilçemizde 
mesleğimizi sürdürmeye devam ettik. 

Küçük yaşlardan beri matbaacılığın yanında 
yerel gazetecilik de yapmamızdan dolayı bir yan-
dan eğitim yaşamımızı sürdürürken bir yandan da 
bu mesleğin sürekli içerisinde olduk.  

Vatani görevimin ardından Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nde 8 yıl uzman erbaş olarak görev 
yaptım. Daha sonra kendi isteğimle ayrılarak Bey-
şehir’de yeniden baba mesleğine dönüş yaptım. 
Uzun yıllar Beyşehir’de yayımlanan Beyşehir Göl 
Gazetesi’nde muhabir ve yazı işleri müdürü olarak 
görev yaptım. Bu süreçte haftalık olan yerel gaze-
teler de bizimle birlikte günlük olarak yayınlarını 
sürdürmeye başladılar. 2015 yılında ise memuri-
yete tekrar dönüşle birlikte Beyşehir Belediyesi’n-
de Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev 
yapmaya başladım. Belediyede basın biriminde 
olmam sebebiyle mesleğimden de kopmamış 
oldum. 2020 yılının Mart ayında ise belediyeden 
emekliye ayrıldım. Halen, uzun yıllardır devam 
eden bir haber ajansının Beyşehir muhabiri olarak 
görevimi sürdürüyorum. Emekli ve serbest bir 
gazeteci olarak ilçemizin, gözü, kulağı, sesi olmaya 
çalışıyorum....

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Gazetecilik  mesleğine kendimden bahset-

tiğim satırlarda belirttiğim gibi, baba mesleği 
olmasından dolayı giriş yaptım. Babam, uzun 
yıllar Seydişehir ve Beyşehir ilçelerinde yerel 
gazete sahibi olarak mesleğin içerisinde yer aldı. 
Ayrıca, Seydişehir ilçesinde de o dönemde Hür-
riyet Haber Ajansı’nın ilçe muhabiri olarak uzun 
yıllar mesai yaptı. Gazeteciliği çok sevdiğim bir 
meslek olduğu için ara verdiğim dönemler olsa 
da hala kopmadan ilk günkü heyecanla sürdür-
meye devam ediyorum.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Bu meslekle ve sektörle ilgili aslında söyle-
necek, yazılacak çok şey var. Ama, biliyorum ki 
bana ayrılan bu kısıtlı sayfalarda uzun uzadıya 
yazsam sayfalar yeterli gelmez. Meslek olarak 
şunu söyleyebilirim; bugün dünyaya gelmiş 
olsam yine gazeteci olmak isterim. Mesleğimiz 
çok zorlu bir meslek, gecesi gündüzü, hafta 
sonu, tatili yok. Özellikle ilçelerde ajans muha-
birliği yapıyorsanız eğer... Parası için yapmak 
istiyorsanız başka meslekleri tercih etmelisiniz. 
Medya sektörü artık eski sektör değil. Tekno-
lojinin gelişmesiyle birlikte artık çok büyük bir 
değişim gösterdi. Dünya var oldukça insanların 
haber ihtiyacı hiç bitmeyecek, bu meslek de hep 
var olacak ama tabii ki şekil değiştererek ola-
cak... Zamanla basılı gazeteler de kalmayacak, o 
dönemi yaşamaya başladık.

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

Gazetecilikte muhabir olarak hala saha-

dayım. Eğer sahadan uzaksanız bu işi de uzun 
yıllar sürdürmeniz imkansız gibi bir şey. Beyşe-
hir’de Göl Gazetesi’nde yazı işleri müdürü olarak 
görev yaptığım süreçte de aynı bir muhabir gibi 
sürekli sahada olmaya devam ettim. Sadece 
Beyşehir değil, çevre ilçelerimiz olan Hüyük, 
Derebucak ve Derbent gibi ilçelerimizden de çok 
sayıda haberler yaptık. Bu ilçelerimizin de sesini 
dünyaya duyurmaya çalıştım. Hatta, şunu da 
eklemeliyim, Derbent ilçemizde görev yaptığı 
süreçte Belediye Başkanımız Hamdi Acar Bey’in 
basın danışmanı olarak bir süre görev yaptım. 
Bu dönemde Kış Sporları Merkezi olmayan 
Konya’nın Kış Sporları Merkezi’ne kavuşması 
için çalışmalarımız oldu. Derbent Aladağ’ın sık 
sık kamuoyunun gündeme getirilmesiyle birlikte 
kayak merkezi olması yolunda önemli adımlar 
atıldı diyebiliriz. Artık, Aladağ’ın Konya’nın Kış 
Sporları Merkezi olması yönünde başlatılan 
çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor... İnşallah, o 
beklediğimiz günleri de göreceğimize yürekten 
inanıyorum... 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazetecilek benim için sadece bir meslek de-

ğil, adeta bir yaşam biçimim diyebilirim. Hayatta 
var olduğum, sağlığım yerinde olduğu sürece 
de kopamayacağım bir iş olarak görüyorum. Bu 
mesleği benimsemeyen, zorluklarına göğüs ger-
meyen ve sevmeyen bir kişinin zaten içerisinde 
olması da mümkün değildir. Şu örneği verirsem 
belki daha iyi anlatmış olabilirim. Gazetecilik-
te ilçe muhabirliği yapan meslektaşlarım aynı 
zamanda polis ve asayişe de baktıkları için sürekli 
polis telsizi dinlerler. Telsiz anonsundan geçecek 
bir olayı kaçırmamak için sürekli kulağınızın da 
burada olması gerekiyor.Her ne ortamda olursa-
nız olun. Yoksa anonsu duyamazsanız, belki çok 
önemli bir asayiş olayını atlayabilirsiniz. Benim 
yanımdam hiç ayırmadığım şey, kamera, fotoğraf 
makinesinin yanında polis telsizidir. 24 saat hiç 
susmadan, kapatmadan dinlemeye çalışırım. İs-
tirahate çekilirken bile sesini hafif kısarak uykuda 
bile dinlemeye devam ederim. Öyle zamanlar 
olur ki, gecenin bir yarısında uykuda duyduğum 
bir olay, kaza vs.beni uyandırır ve ben ilerle-
yen bu saatlerde de kalkarak duyurulan adrese 
giderim. İlçelerde özellikle polis muhabirliği böyle 
bir şey. mesai 24 saat hiç bitmez... Ertesi gün is-
tirahat hiç olmaz, yine görevdesiniz, sizin yerinizi 
alacak bir başka kişi olmaz çünkü... 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Gazetecilik sektöründe yaşanan sorunlar 
geçmişte de vardı, günümüzde de hala var. 
Ekonomik sorunlar tabi en başta geleni... Dev-
letimiz resmi ilan hakkı olan gazetelere destek 
veriyor ama, destek alamayan sektörde başta 
televizyon kanalları, internet siteleri ve ilan hakkı 
olmayan gazeteler de var. Reklamlarla ayakta 
kalmaya çalışıyorlar.  Ama, reklam pastası çok 

ASKERLIKTEN ISTIFA EDIP
GAZETECILIĞI TERCIH ETTI

Beyşehir’de uzun yıllardır basın mesleğine hizmet veren Ali Rıza Önses’in hikayesi 
diğerlerinden biraz farklı. 8 yıl uzman erbaş olarak görev yapan Önses, gazetecilik 
mesleğine olan sevgisi nedeniyle bu görevinden istifa edip, gazeteciliği yeğlemiş
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kısıtlı. Yerel anlamda bu işi yapanlar bugünlerde çok zorlu zamanlar 
geçiriyor. Gazetecilik mesleğinde en büyük korku işsizlik, günümüzde 
işsiz olan çok meslektaşımız bulunuyor. Gazetecilere verilen ücretler 
de mesleğin bunca zorluklarına, yıpratmasına karşın birçok insanın 
inanamayacağı rakamlar. Gazeteci olmak için yıllarca iletişim fakültesi 
okuyan gençlerimizi bugün artık daha başka sektörlerde çalışırken 
görüyoruz. Ya iş bulamıyorlar,bulsalar da tatmin edici ücretlerle çalıştı-
rılmıyorlar. Gerçekten ‘gazeteci bu mesleğin hakkını vererek yapmalı’ 
diye düşünüyorsak, ekonomik kaygıları olmaması gerekiyor. Devletin 
verdiği basın kartı konusunda da birtakım problemler yaşanıyor. 
Gazetecilik mesleğiyle hiç ilgisi alakası olmamasına rağmen basın kartı 
taşıyor olanların yanısıra, sahada bu mesleği gerçekten icra etmelerine 
rağmen onlara bu hakkın verilmediği bir dönem yaşıyoruz. Burada 
yaşanan problemlere de bir çözüm bulunmasını bekliyoruz...  

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

İnternet ve sosyal medyanın günlük yaşamımıza girmesinin 
ardından habercilik bence daha önemli hale geldi. Çünkü öyle bir 
mecra ki, bilgi kirliliği had safhada. Bunun önüne geçilebilmesi için 
de kamuoyuna hep doğru bilgi ve haberleri vermeyi düstur edinen 
gazetecilere burada büyük görevler düşüyor.  Artık, haber vermek 
anlık hale dönüştü. Koşturmaca içerisinde hem en hızlı bir şekilde hem 
de en doğru ve sağlıklı haberi verebilmek bazen çok kolay olmayabi-
liyor. Ama, artık böyle bir dünya var ve bu dünyaya ayak uydurmak 
da gerekiyor. Sosyal medya, özellikle genç kesim tarafından çok takip 
ediliyor. Haberleri de gençler sosyal medyadan takip ediyor. Bu yüzden 
ben de yaptığım haberlerimi, sosyal medya hesaplarımda da sürekli 
paylaşmak durumunda kalıyorum. Yaptığımız çalışmalara ve haberlere 
bu ortamda yapılan yorum ve beğeniler sayesinde toplumun nasıl bir 
tepki gösterdiğini de görebiliyoruz. Bir de artık şu var; kamerası olan 
bir cep telefonuna sahip herkes, yaptığı çekimleri sosyal medyada pay-
laşarak biz gazetecilerin göremediklerine ulaşmasına da vesile oluyor. 
Herkesin yazması, kendi düşüncesini ifade etmesi güzel bir imkan... 
Tabi doğru ve yerinde kullanılmak kaydıyla... 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar varsa 
birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

Anılar elbette çok. Ama, en çok hafızamızda yer edenleri asayiş ha-
berlerini takip ettiğimizde yaşadıklarımızdır. Bilmiyorum hala mesleği-
ni yapan birçok meslektaşım, yaptığı bir haberden dolayı evi basılmış 
mıdır bilemiyorum. Ama ben maalesef ilçemde böyle bir olay yaşadım. 
Tabii ki, evimin önüne gelip tehdit savuranlardan tesbit edilenlere ada-
let hak ettiği cezayı verdi.  Alkollü olarak hasta taşıyan bir ambulans 
şoförünü haber yapmak isterken çekim sırasında saldırıya uğramamız, 
bir trafik kazasının hastane acil servis görüntüsünü çekerken yine 
silahlı bir saldırı girişimine maruz kalmamız hala unutamadığım anılar 
arasında yer almaktadır. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Ben bu mesleğe girecek genç beyinlere günümüz dünyasında 
gazeteci olmalarını üzülerek tavsiye etmiyorum. Ama, gerçekten çok 
sevmeleri, istemeleri, zorluklarını bilerek katlanabileceklerini, mesleğin 
çok kazanç getirmediğini bilerek bu işe gönül vermelerini tavsiye edi-
yorum. Bir de şu var, bu mesleği sevmek, istemek, zorluklarına katlan-
mak da bazen yeterli gelmiyor. İllaki bu mesleği yaparken evlenecek 
ve bir yuva kuracaksınız. Hayat arkadaşı olarak seçtiğiniz eşiniz de, 
sizinle birlikte bu mesleğin koşullarını bilmeli ve destek vermeli, diye 
düşünüyorum. Ben, eşimden yürüttüğüm meslek konusunda bugüne 
kadar çok büyük destekler gördüm. Benim mesleki yaşamımda gör-
düğüm zorluklara o da çok katlanmak durumunda kaldı. Hep yanımda 
oldu, hatta artık emekli bir gazeteci olarak devam ettirdiğim meslek 
hayatımda bazı haberlere de onunla birlikte gidiyorum. Yani ilerleyen 
bu yaşımda benim hala en büyük destekçim ve yardımcım eşim oldu. 
Allah kendisinden razı olsun. Bu mesleği seçen genç kardeşlerime, eş 
seçerken de çok iyi seçim yapmalarını ve yaptıkları mesleğin zorlukla-
rını çok iyi anlatmalarını tavsiye ediyorum. Gelecekte sorun yaşama-
maları adına. Mutlaka, icra edecekleri meslekle ilgili lisans eğitimlerini 
tamamlamalarını, hatta ikinci bir lisans eğitimi almalarını da öneriyo-
rum... Sürekli okumalılar ve kendilerini geliştirmeliler, bu hususun da 
altını özellikle çizmek istiyorum... 

Son olarak 10 Ocak Çalışanlar Günü dolayısıyla yayımladığınız bu 
derginizde bana da sayfalarını açan Yenigün Gazetesi’ne ve değerli 
yöneticilerine teşekkür ediyorum... Çalışan tüm meslektaşlarımızın 
gününü tebrik ediyorum...



Beyşehir’de gazetecilik adına bir faaliyet 
yürütülecekse kendisinin adı illa ki zik-
redilecek olan Ali Rıza Önses, başarılı 

çalışmaları, heyecanı ve gayretiyle ilçe sınırlarını 
aşan bir isim olarak dikkat çekiyor. Ali Rıza Önses, 
meslekteki hayat hikayesini okurlarımızla paylaştı.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
1969 yılında Konya’da dünyaya geldim. 

Çocukluk yıllarım baba mesleği olan matbaacılık 
ve yerel gazetecilik dolayısıyla Seydişehir ilçesinde 
geçti. 12 Eylül ihtilalinden sonra babamın işyerini 
Beyşehir’e taşıması üzerine bu güzel ilçemizde 
mesleğimizi sürdürmeye devam ettik. 

Küçük yaşlardan beri matbaacılığın yanında 
yerel gazetecilik de yapmamızdan dolayı bir yan-
dan eğitim yaşamımızı sürdürürken bir yandan da 
bu mesleğin sürekli içerisinde olduk.  

Vatani görevimin ardından Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nde 8 yıl uzman erbaş olarak görev 
yaptım. Daha sonra kendi isteğimle ayrılarak Bey-
şehir’de yeniden baba mesleğine dönüş yaptım. 
Uzun yıllar Beyşehir’de yayımlanan Beyşehir Göl 
Gazetesi’nde muhabir ve yazı işleri müdürü olarak 
görev yaptım. Bu süreçte haftalık olan yerel gaze-
teler de bizimle birlikte günlük olarak yayınlarını 
sürdürmeye başladılar. 2015 yılında ise memuri-
yete tekrar dönüşle birlikte Beyşehir Belediyesi’n-
de Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev 
yapmaya başladım. Belediyede basın biriminde 
olmam sebebiyle mesleğimden de kopmamış 
oldum. 2020 yılının Mart ayında ise belediyeden 
emekliye ayrıldım. Halen, uzun yıllardır devam 
eden bir haber ajansının Beyşehir muhabiri olarak 
görevimi sürdürüyorum. Emekli ve serbest bir 
gazeteci olarak ilçemizin, gözü, kulağı, sesi olmaya 
çalışıyorum....

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Gazetecilik  mesleğine kendimden bahset-

tiğim satırlarda belirttiğim gibi, baba mesleği 
olmasından dolayı giriş yaptım. Babam, uzun 
yıllar Seydişehir ve Beyşehir ilçelerinde yerel 
gazete sahibi olarak mesleğin içerisinde yer aldı. 
Ayrıca, Seydişehir ilçesinde de o dönemde Hür-
riyet Haber Ajansı’nın ilçe muhabiri olarak uzun 
yıllar mesai yaptı. Gazeteciliği çok sevdiğim bir 
meslek olduğu için ara verdiğim dönemler olsa 
da hala kopmadan ilk günkü heyecanla sürdür-
meye devam ediyorum.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Bu meslekle ve sektörle ilgili aslında söyle-
necek, yazılacak çok şey var. Ama, biliyorum ki 
bana ayrılan bu kısıtlı sayfalarda uzun uzadıya 
yazsam sayfalar yeterli gelmez. Meslek olarak 
şunu söyleyebilirim; bugün dünyaya gelmiş 
olsam yine gazeteci olmak isterim. Mesleğimiz 
çok zorlu bir meslek, gecesi gündüzü, hafta 
sonu, tatili yok. Özellikle ilçelerde ajans muha-
birliği yapıyorsanız eğer... Parası için yapmak 
istiyorsanız başka meslekleri tercih etmelisiniz. 
Medya sektörü artık eski sektör değil. Tekno-
lojinin gelişmesiyle birlikte artık çok büyük bir 
değişim gösterdi. Dünya var oldukça insanların 
haber ihtiyacı hiç bitmeyecek, bu meslek de hep 
var olacak ama tabii ki şekil değiştererek ola-
cak... Zamanla basılı gazeteler de kalmayacak, o 
dönemi yaşamaya başladık.

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

Gazetecilikte muhabir olarak hala saha-

dayım. Eğer sahadan uzaksanız bu işi de uzun 
yıllar sürdürmeniz imkansız gibi bir şey. Beyşe-
hir’de Göl Gazetesi’nde yazı işleri müdürü olarak 
görev yaptığım süreçte de aynı bir muhabir gibi 
sürekli sahada olmaya devam ettim. Sadece 
Beyşehir değil, çevre ilçelerimiz olan Hüyük, 
Derebucak ve Derbent gibi ilçelerimizden de çok 
sayıda haberler yaptık. Bu ilçelerimizin de sesini 
dünyaya duyurmaya çalıştım. Hatta, şunu da 
eklemeliyim, Derbent ilçemizde görev yaptığı 
süreçte Belediye Başkanımız Hamdi Acar Bey’in 
basın danışmanı olarak bir süre görev yaptım. 
Bu dönemde Kış Sporları Merkezi olmayan 
Konya’nın Kış Sporları Merkezi’ne kavuşması 
için çalışmalarımız oldu. Derbent Aladağ’ın sık 
sık kamuoyunun gündeme getirilmesiyle birlikte 
kayak merkezi olması yolunda önemli adımlar 
atıldı diyebiliriz. Artık, Aladağ’ın Konya’nın Kış 
Sporları Merkezi olması yönünde başlatılan 
çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor... İnşallah, o 
beklediğimiz günleri de göreceğimize yürekten 
inanıyorum... 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazetecilek benim için sadece bir meslek de-

ğil, adeta bir yaşam biçimim diyebilirim. Hayatta 
var olduğum, sağlığım yerinde olduğu sürece 
de kopamayacağım bir iş olarak görüyorum. Bu 
mesleği benimsemeyen, zorluklarına göğüs ger-
meyen ve sevmeyen bir kişinin zaten içerisinde 
olması da mümkün değildir. Şu örneği verirsem 
belki daha iyi anlatmış olabilirim. Gazetecilik-
te ilçe muhabirliği yapan meslektaşlarım aynı 
zamanda polis ve asayişe de baktıkları için sürekli 
polis telsizi dinlerler. Telsiz anonsundan geçecek 
bir olayı kaçırmamak için sürekli kulağınızın da 
burada olması gerekiyor.Her ne ortamda olursa-
nız olun. Yoksa anonsu duyamazsanız, belki çok 
önemli bir asayiş olayını atlayabilirsiniz. Benim 
yanımdam hiç ayırmadığım şey, kamera, fotoğraf 
makinesinin yanında polis telsizidir. 24 saat hiç 
susmadan, kapatmadan dinlemeye çalışırım. İs-
tirahate çekilirken bile sesini hafif kısarak uykuda 
bile dinlemeye devam ederim. Öyle zamanlar 
olur ki, gecenin bir yarısında uykuda duyduğum 
bir olay, kaza vs.beni uyandırır ve ben ilerle-
yen bu saatlerde de kalkarak duyurulan adrese 
giderim. İlçelerde özellikle polis muhabirliği böyle 
bir şey. mesai 24 saat hiç bitmez... Ertesi gün is-
tirahat hiç olmaz, yine görevdesiniz, sizin yerinizi 
alacak bir başka kişi olmaz çünkü... 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Gazetecilik sektöründe yaşanan sorunlar 
geçmişte de vardı, günümüzde de hala var. 
Ekonomik sorunlar tabi en başta geleni... Dev-
letimiz resmi ilan hakkı olan gazetelere destek 
veriyor ama, destek alamayan sektörde başta 
televizyon kanalları, internet siteleri ve ilan hakkı 
olmayan gazeteler de var. Reklamlarla ayakta 
kalmaya çalışıyorlar.  Ama, reklam pastası çok 

ASKERLIKTEN ISTIFA EDIP
GAZETECILIĞI TERCIH ETTI

Beyşehir’de uzun yıllardır basın mesleğine hizmet veren Ali Rıza Önses’in hikayesi 
diğerlerinden biraz farklı. 8 yıl uzman erbaş olarak görev yapan Önses, gazetecilik 
mesleğine olan sevgisi nedeniyle bu görevinden istifa edip, gazeteciliği yeğlemiş
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kısıtlı. Yerel anlamda bu işi yapanlar bugünlerde çok zorlu zamanlar 
geçiriyor. Gazetecilik mesleğinde en büyük korku işsizlik, günümüzde 
işsiz olan çok meslektaşımız bulunuyor. Gazetecilere verilen ücretler 
de mesleğin bunca zorluklarına, yıpratmasına karşın birçok insanın 
inanamayacağı rakamlar. Gazeteci olmak için yıllarca iletişim fakültesi 
okuyan gençlerimizi bugün artık daha başka sektörlerde çalışırken 
görüyoruz. Ya iş bulamıyorlar,bulsalar da tatmin edici ücretlerle çalıştı-
rılmıyorlar. Gerçekten ‘gazeteci bu mesleğin hakkını vererek yapmalı’ 
diye düşünüyorsak, ekonomik kaygıları olmaması gerekiyor. Devletin 
verdiği basın kartı konusunda da birtakım problemler yaşanıyor. 
Gazetecilik mesleğiyle hiç ilgisi alakası olmamasına rağmen basın kartı 
taşıyor olanların yanısıra, sahada bu mesleği gerçekten icra etmelerine 
rağmen onlara bu hakkın verilmediği bir dönem yaşıyoruz. Burada 
yaşanan problemlere de bir çözüm bulunmasını bekliyoruz...  

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

İnternet ve sosyal medyanın günlük yaşamımıza girmesinin 
ardından habercilik bence daha önemli hale geldi. Çünkü öyle bir 
mecra ki, bilgi kirliliği had safhada. Bunun önüne geçilebilmesi için 
de kamuoyuna hep doğru bilgi ve haberleri vermeyi düstur edinen 
gazetecilere burada büyük görevler düşüyor.  Artık, haber vermek 
anlık hale dönüştü. Koşturmaca içerisinde hem en hızlı bir şekilde hem 
de en doğru ve sağlıklı haberi verebilmek bazen çok kolay olmayabi-
liyor. Ama, artık böyle bir dünya var ve bu dünyaya ayak uydurmak 
da gerekiyor. Sosyal medya, özellikle genç kesim tarafından çok takip 
ediliyor. Haberleri de gençler sosyal medyadan takip ediyor. Bu yüzden 
ben de yaptığım haberlerimi, sosyal medya hesaplarımda da sürekli 
paylaşmak durumunda kalıyorum. Yaptığımız çalışmalara ve haberlere 
bu ortamda yapılan yorum ve beğeniler sayesinde toplumun nasıl bir 
tepki gösterdiğini de görebiliyoruz. Bir de artık şu var; kamerası olan 
bir cep telefonuna sahip herkes, yaptığı çekimleri sosyal medyada pay-
laşarak biz gazetecilerin göremediklerine ulaşmasına da vesile oluyor. 
Herkesin yazması, kendi düşüncesini ifade etmesi güzel bir imkan... 
Tabi doğru ve yerinde kullanılmak kaydıyla... 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar varsa 
birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

Anılar elbette çok. Ama, en çok hafızamızda yer edenleri asayiş ha-
berlerini takip ettiğimizde yaşadıklarımızdır. Bilmiyorum hala mesleği-
ni yapan birçok meslektaşım, yaptığı bir haberden dolayı evi basılmış 
mıdır bilemiyorum. Ama ben maalesef ilçemde böyle bir olay yaşadım. 
Tabii ki, evimin önüne gelip tehdit savuranlardan tesbit edilenlere ada-
let hak ettiği cezayı verdi.  Alkollü olarak hasta taşıyan bir ambulans 
şoförünü haber yapmak isterken çekim sırasında saldırıya uğramamız, 
bir trafik kazasının hastane acil servis görüntüsünü çekerken yine 
silahlı bir saldırı girişimine maruz kalmamız hala unutamadığım anılar 
arasında yer almaktadır. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Ben bu mesleğe girecek genç beyinlere günümüz dünyasında 
gazeteci olmalarını üzülerek tavsiye etmiyorum. Ama, gerçekten çok 
sevmeleri, istemeleri, zorluklarını bilerek katlanabileceklerini, mesleğin 
çok kazanç getirmediğini bilerek bu işe gönül vermelerini tavsiye edi-
yorum. Bir de şu var, bu mesleği sevmek, istemek, zorluklarına katlan-
mak da bazen yeterli gelmiyor. İllaki bu mesleği yaparken evlenecek 
ve bir yuva kuracaksınız. Hayat arkadaşı olarak seçtiğiniz eşiniz de, 
sizinle birlikte bu mesleğin koşullarını bilmeli ve destek vermeli, diye 
düşünüyorum. Ben, eşimden yürüttüğüm meslek konusunda bugüne 
kadar çok büyük destekler gördüm. Benim mesleki yaşamımda gör-
düğüm zorluklara o da çok katlanmak durumunda kaldı. Hep yanımda 
oldu, hatta artık emekli bir gazeteci olarak devam ettirdiğim meslek 
hayatımda bazı haberlere de onunla birlikte gidiyorum. Yani ilerleyen 
bu yaşımda benim hala en büyük destekçim ve yardımcım eşim oldu. 
Allah kendisinden razı olsun. Bu mesleği seçen genç kardeşlerime, eş 
seçerken de çok iyi seçim yapmalarını ve yaptıkları mesleğin zorlukla-
rını çok iyi anlatmalarını tavsiye ediyorum. Gelecekte sorun yaşama-
maları adına. Mutlaka, icra edecekleri meslekle ilgili lisans eğitimlerini 
tamamlamalarını, hatta ikinci bir lisans eğitimi almalarını da öneriyo-
rum... Sürekli okumalılar ve kendilerini geliştirmeliler, bu hususun da 
altını özellikle çizmek istiyorum... 

Son olarak 10 Ocak Çalışanlar Günü dolayısıyla yayımladığınız bu 
derginizde bana da sayfalarını açan Yenigün Gazetesi’ne ve değerli 
yöneticilerine teşekkür ediyorum... Çalışan tüm meslektaşlarımızın 
gününü tebrik ediyorum...



Konya’nın yetiştirdiği önemli 
isimlerinden biri olan, şimdiler-
de Ankara’da Sabah Gazetesi 

İstihbarat Şefi olarak görev yapan Halit 
Turan, gazetecilik üzerine dikkat çeken 
değerlendirmelerde bulundu. Gazeteciliğe 
Polis-Adliye Muhabirliği ile giriş yapan Tu-
ran, insanlığın var olduğu sürece gazeteci-
lik mesleğinin olacağına dikkat çekti. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

Gerçekleri, bilinmeyenleri, yaşananların 
perde arkasını ya da yeni bilgileri insanlara 
doğru şekilde aktarmak herhalde dünyanın 
en güzel uğraşlarından birisi. Vatanının ve 
mesleğini çok seven, bu mesleği layıkıy-
la yapmaya çalışan, karşılaştığı zorluklara 
rağmen iyi bir gazeteci olmak için 15 yıldır 
gece-gündüz koşturan şu an Ankara’da Sa-
bah Gazetesi İstihbarat Şefi olarak çalışan bir 
gazeteciyim. 34 yaşındayım. Evli ve bir çocuk 
babasıyım.

 
Gazetecilik hayatına nasıl giriş 

yaptınız?

2005 yılında Konya’da bölgesel yayın 
yapan televizyonda mesleğe başladım. 
Polis-Adliye muhabirliğiyle mesleğe adım 
attım. Burada çalışırken üniversite eğitimimi 
de aldım.   

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Özellikle son dönemde, sosyal medya 
ve internet haberciliğinin yaygınlaşmasıyla, 
gazeteciliğin bittiğini savunan bir kesim var. 
Ne yazık ki bu tez bizim meslek büyüklerimiz 
arasında da sıkça konuşulan bir konu. Mecra 

gazete sayfalarından dijital dünyaya taşınır 
ancak insanlık var olduğu sürece gazetecilik 
mesleği her zaman var olacak. Tabi ki gaze-
telerin okunma sayıları Türkiye’de bu gerçeği 
bize gösteriyor ancak bilgi kirliliğinin hat 
safhaya ulaştığı son dönemlerde gazetecilik 
daha da önem kazanıyor. Gazeteler, özel ha-
berleri gazetede yayınlandıktan sonra inter-
net medyasında ve gazetenin sosyal medya 
hesaplarında yayınlanıyor. Burada görüyoruz 
ki kaliteli haberler her zaman gereken ilgiyi 
görmeye devam ediyor. Hatta birçok haber 
gündemin en önemli maddesi haline geliyor. 
Ezcümle gazeteci ve tüm sektör çalışanların 
yazılı medya konusunda ne kadar çok sorunu 
olsa da meslek var olmaya devam edecektir. 

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

Bahsettiğim gibi, 10 yıl süren televiz-
yon muhabirliğinin ardından 2015 yılından 
itibaren Sabah Gazetesi’nin Konya Bölge 
Müdürlüğü görevini üstlendim. Konya, 
Aksaray ve Karaman bölgesinden sorum-
luydum. Bölgede gelişen bütün konularda 
çalışmalara yaptım. Siyasetten ekonomiye, 
suç örgütü soruşturmalarından yaşam ha-
berlerine kadar mesleğin tüm alanlarında 
haberler hazırladım. Bu dönem içerisinde 
ülkemiz Fetullahçı Terör örgütünün 15 
Temmuz’daki hain darbe girişimini yaşa-
dı. O gece ve sonrasında yaşanan darbe 
soruşturmalarıyla ilgili birçok haber 
hazırladım. Bu haberlerden birçoğu da 
Türkiye gündeminde geniş yankı buldu. 
Son 4 aydır da Sabah Gazetesi Ankara 
İstihbarat Şefi olarak görev yapıyorum. 
Ankara gazeteciliğine de adım atmış 
bulunuyorum.  

‘GAZETECILIK 
HEYECAN MESLEĞIDIR!’

Gazetecilikle ilgili önemli detayları paylaşan Halit Turan, “Haber, 
hayattır. Haberci de hayatın en yakın tanığıdır. Gazetecilik 
heyecan mesleğidir” dedi. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 

Eğer heyecanınızı hiçbir zaman yitirme-
yen bir yapıya sahipseniz bu meslek tam da 

size göre. Meslek büyüklerine bazen söyleni-
yoruz “yeter artık, yorulmadınız mı?” diyoruz. 
Ama şunu görüyoruz ki mesleğini çok severek 

yapan insanlar hasta yatağına düşse de bu 
mesleği bırakamıyorum. Ben mesleğimi sevi-

yorum, iyi ki yapıyorum. Sevmeseydim çoktan 
bu sektörden ayrılmıştım. Haber, hayattır. 

Haberci de hayatın en yakın tanığıdır.  

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 

edersiniz?

Dijital devrimin gündeme getirdiği kaçınıl-
maz gelişmeleri dijital fırsatlara çevirmek gereki-
yor. Akıllı gazete yönetimleri hayata geçirdikleri 

bir dizi yeni iş modelleriyle, “Basılı gazetelerin 
sonu mu geldi?” sorusunu ertelemeyi başardılar. 
Özetle, bir yandan basılı gazeteciliği kendi temel 
mantığı içinde sürdürürken, öbür yandan da ge-

leneksel anlayışın yanına dijital devrimin getirdiği 
olanakları ekliyorsunuz. İki ayrı tür gibi görünen 

ama özü itibariyle her ikisi de “gazetecilik” olan bu 
iki tarz, birbirini besliyor ve geliştiriyor. Bunun tüm 
medya kuruluşlarında yaygınlaşarak gerçek bilginin 
insanlara ulaştırılmaya çalışılması gerekiyor. Hiçbir 
medya patronu “Gazetecilik bitiyor” gibi yalanlara 
sığınıp bu sektöre gönül vermiş insanların hakkını 

yememeli.

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

olunmalı? 

Gazeteci, haberciliği ile ön plana çıkmalı. Masa başı 
gazeteciliğin dönemi artık kapanmıştır. Sosyal medya 
kullanımının artmasıyla artık insanlar güncel bilgilere 

doğrulanmış kurum hesaplarında rahatlıkla ulaşabiliyor. 
Bunun yanı sıra kirli bilgilerde çok geziyor. Son dakika 

haberleri insanlar an be an ulaşıyor. Gazetecilik asıl 
şimdi başlıyor. Özel haberler, özel bilgiler, kulisler, 

gündeme ilişkin çarpıcı bilgilere ulaşmak artık gerçek 
gazetecilerin işi.  Özel bilgiler ve özel röportajlarla 
gündeme ilişkin haber yapabilen gazeteciler artık 

sektörde kalabilecek. İnsanların bilgiye ulaşması daha 
kolay onun için kaliteli bilgi daha önemli. Bu nedenle artık 
saha gazeteciliği bundan sonra daha ön planda diyebilirim. 

Genel olarak gazeteci insanlara dokunabilmeli 
ve güvenilir olmalı. Tabi en büyük unsurlardan 

biri de insanlarla kuracağız ikili iletişim. 
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Kimsenin bilmediği bir konuyu kamuoyuyla paylaşmak 
veya o konuya kendinizce farklı bir bakış açısı getirmek nasıl bir 
duygu? 

Gazeteciliğin en çok keyif veren yanlarından biridir. Özellikle 
kamuoyuna “Özel” olarak duyuracağınız bir haberin, rakip kurumlarda 
gazetenizin ve sizin imzanızla yayınlanması sizi daha da gururlandı-
rıyor. Bu aynı zamanda mesleğinizi hakkıyla yaptığınızı gösteren en 
güzel örneklerden biri. Gerçek gazetecilikte budur zaten. Gazeteci her 
zaman kalem farkını ortaya koymalıdır. Bir habere bazen 5 gazeteci 
birlikte gidiyor. İşte burada farkınızı bakış açınızı ortaya koymanız 
gerekiyor. Meslekte tutunmanızı sağlayacak en önemli etkenlerden biri 
de olaylara farklı yönden bakışınızdır. Detayları fark etmek, o detayı ön 
plana çıkarabilmek, perde arkasında yaşananları öğrenmek gazetecinin 
bir marka haline gelmesini sağlayan büyük etkenlerdir. 

 
Yazmak veya kamuoyuna bir konu hakkında bilgi 

aktarımı yapmak şehre veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilirmiyiz?

Türkiye, birçok zorlu süreç geçirdi. Halen de geçirmeye devam 
ediyor. Sosyal medya hesapları üzerinden yürütülen algılar herkesin 
malumu. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri seçiminde bile sosyal 
medya üzerindeki sansüre herkes yakın tanık oldu. Bu kadar alenen 
yapılan sansüre rağmen bütün dünyada halen sosyal medya hesapları 
aktif olarak kullanılıyor ve artık vazgeçilmez bir unsur gibi karşımızda 
duruyor. “Gazetecilik bitti” çığlığı atanlar da sansür yapanlara resmen 
hizmet ediyor. Bu durumda yaptığınız görev, bulunduğunuz şehirden 
daha fazla tüm ülkeye hizmet şansı tanıyor. 

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

Bununla ilgili yukarıda geniş bilgi verdim. Gazetelerin, gazeteci-
lerin dijital medya dünyasına kendisini hızlıca hazırlamalı. Bazı köşe 
yazarları halen sosyal medyaya karşı duruyor. Kullanmamakta ısrar 
ediyor. Bunun çok yanlış bir düşünce olduğunu belirtmek isterim. Eğer 
günümüzdeki şartlara ayak uyduramazsanız yok olmaya mahkum 
olursunuz. 

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? 

Bir gazetecinin asil görevi insanlara doğru bilgi aktarmaktır. Top-
luma gerçekleri aktarma gibi çok önemli bir görev üstlenen gazete-
cinin aksi bir görevi olduğuna da kimse iddia edemez. Gazetecilik bir 
kimliktir. Maalesef bu kimliği layıkıyla taşıyamayan insanların olduğuna 
birçok kez tanık olduk. Şehrimizde ya da ülkede bu kimliği layıkıyla 
taşıyamayan gazeteciler çok iyi bilinmektedir. MİT tırları soruştur-
masını yakınen takip ettim. Sözde gazetecilerin bu konuda yaptıkları, 
daha sonra ülkeyi terk edip sığındıkları Avrupa ülkelerinde onlara nasıl 
kucak açıldığını gördük. Yıllardır bu vatan için “gazetecilik” yaptığını 
iddia edenlerin Avrupa’da nasıl karşılandıkları görünce fazla söze gerek 
kalmıyor. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Öncelikle heyecanlı olduğu kadar zorlu bir mesleğe adım atacak-
larını bilmeliler. Mesleğe başlayıp bir süre sonra yaptıkları haberlerle 
fark yaratmaya başladıklarında yaptıkları işin hazzına ve mutluluğuna 
ulaşacaklarına inansınlar. Gazetecilik bir iletişim sanatı. Özellikle güve-
nilirlik ve ikili ilişkiler bu mesleğin en temel unsuru.

HALİT TurAN
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mesleğine en büyük zararı bu alanlar veriyor” dedi

YENI MEDYA KANALLARI
MESLEĞE ZARAR VERIYOR

Kayseri’de Açıköğretim Fakülte-
si’ni okuduğu sırada derslerinden 
arta kalan zamanlarını değer-

lendirmek için basın sektörüne giriş yapan 
Rıfat Yerlikaya, sektörde emin adımlarla 
ilerledi. 2004 yılında kaşeli muhabir olarak 
girdiği Anadolu Ajansı’nda 2015 yılından 
bu yana da başmuhabir olarak görev yapan 
Yerlikaya, “Gazetecilik, tüm gününüzü, haf-
tanızı, tüm zamanınızı kaplayan bir meslek. 
Kendinize ve ailenize ayırmak istediğiniz 
zamanı çoğu zaman çıkan bir haber nede-
niyle işinize ayırmak zorunda kaldığınız bir 
meslek” diye konuştu.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?
1982 Konya doğumluyum. Babamın 

farklı üniversitelerdeki akademik görevleri 
nedeniyle ilkokulu İstanbul’da, ortaokulu 
Van’da okudum. Kırıkkale’de İmam Hatip 
Lisesi’nden mezun olduktan sonra kat-
sayı kısıtlaması nedeniyle kaydolduğum 
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 
iktisat bölümünü bitirerek, lisans eğitimimi 
tamamladım. Ardından da Selçuk Üniver-
sitesi’nde iktisat bölümünde tezsiz yüksek 
lisans yaptım.2004 yılında “kaşeli muhabir” 
olarak girdiğim Anadolu Ajansı’nda 2015 
yılından bu yana da başmuhabir olarak 
görevime devam ediyorum. Evli ve 4 çocuk 
babasıyım.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Açıköğretim Fakültesi’ni okuduğum 

sırada bulunduğum Kayseri’de, dersler-
den arda kalan zamanları değerlendirmek 
amacıyla farklı kurum ve kuruluşlara 
iş başvurularında bulunmuştum. Bu iş 
görüşmelerimden birini de bölgenin en 
güçlü televizyon kanallarından Elif TV 
ile yapmıştım ve başvurum kabul edildi. 

Böylelikle iş hayatına ve basın sektöründe-
ki uzun soluklu yolculuğumun ilk adımını 
atmış oldum. Burada bir süre kameraman 
olarak çalıştıktan sonra üniversitenin de 
bitmesiyle memleketim Konya’ya döndüm. 
Memleketime yerleştikten sonra, Kayseri’de 
basın sektöründe elde ettiğim deneyimim-
den aldığım cesaretle Konya’da da Anadolu 
Ajansı Bölge Müdürlüğü’ne iş başvuru-
sunda bulundum. Başvurumun olumlu 
sonuçlanmasıyla 2004 yılında ajansta şirket 
elemanı olarak “kaşeli muhabir” adı altında 
çalışmaya başladım. Bu şekilde yaklaşık 2 
yıl çalıştıktan sonra, kadromu aldım. Ajans-
ta, uzun yıllar muhabir olarak elde ettiğim 
deneyimimi, 2015 yılından bu yana da 
başmuhabir olarak genç kuşaklara aktara-
rak, ülkeme ve kurumuma hizmet etmeye 
devam ediyorum.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Bu meslekte mesai mefhumu, tatil 
yoktur. Gece de olsa, hafta 
sonu da olsa, izinde de ol-
sanız her an tetiktesiniz, 
fedakarlık gerektiren 
bir meslek. Özel haya-
tınızda yaptığınız tüm 
planlar, programlar 
küçük bir haberle 
bozulabiliyor. Sıcak 
bir gelişme oluyor 
veya program 
oluyor gece saat 
24.00’lere kadar 
çalışıyorsunuz 
veya trafik 
kazası olu-
yor gece saat 
02.00’de habere 

çıkıyorsunuz. Bu tür şeyler sık yaşanıyor. 
Dolayısıyla zorlu bir meslek ancak bir o 
kadar da zevkli ve gurur verici. Gün içinde 
kovaladığınız, bazen günlerce peşinde 
koşarak yaptığınız haberler bir anda ülke, 
hatta dünya gündemine oturabiliyor. Çek-
tiğiniz görüntüler, fotoğraflar, yaptığınız 
röportajlar televizyonların, sitelerin, sosyal 
medyanın birinci gündem maddesi olabili-
yor. Ülkenin, milletin, insanlığın menfaatini 
gözeterek yaptığınız bu haberlerin manşet-

lere çıkması ve ardından 
haber konusuyla ilgili 
olumlu gelişmelerin 
yaşanması duydu-
ğunuz mutluluğu 
ve gururu kat kat 

artırıyor. İşte ga-
zeteciliğin bu güzel 

yanları, mesleğin tüm 
zorluklarını unuttur-

maya yetiyor 
diyebili-

rim.

RIFAT YERLIKAYA

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

Meslekteki çalışmalarımın büyük 
bölümünü ajansta gerçekleştirdiğimi 
söyleyebilirim. Şirket elemanı olarak 
girdiğim ajansta ilk etapta daha çok böl-
gesel nitelikli haberlerin takibini yaptım. 
Kadro aldıktan sonra ise muhabir sıfatıy-
la, farklı alanlarda rutin habere gittim, 
özel haberler çalıştım. Yaklaşık 11 yıllık 
muhabirlik serüveninde gittiğim birbi-
rinden farklı haberlerde mesleki hayatım 
için çok önemli gördüğüm, bana çok şey 
katan tecrübeler kazandım. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
Gazetecilik, tüm gününüzü, haftanı-

zı, tüm zamanınızı kaplayan bir meslek. 
Kendinize ve ailenize ayırmak istediğiniz 
zamanı çoğu zaman çıkan bir haber ne-
deniyle işinize ayırmak zorunda kaldı-
ğınız bir meslek. Diğer mesleklerdeki 
gibi mesai bitince, işle ilgili her şeyi bir 
kenara bırakıp gidemiyorsunuz. Bu ne-
denle gazetecilik bir yaşam biçimi aslında 
ve bu işi yapan kişinin kendisini sürekli 
yenilemesi gerek bir meslek. Gazetecilik, 
yukarıda bahsettiğim zorlukları olmasına 
karşın, toplum nezdinde saygınlığı olan 
ve geniş kitlelere hitap ettiğiniz, etki et-
tiğiniz bir meslek. Bu nedenle meslekteki 
birçok arkadaşlarım gibi benim de zevkle 
ve severek yaptığım meslek. 

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

İnternetle birlikte gazetecilik, ha-

bercilikte hız daha da önem kazandı. 
Artık saniyeler içinde haberi ve görsel-
leri vermeniz gerekiyor. Bu da haberin 
teyidini yapmada, doğruluğunu araştırıp 
tespit etmede gazetecinin işini zorlaştır-
makta. Kısa sürede hem bilgileri toparla-
manız hem de teyidini yapıp okuyucuya 
sunmanız gerekli. Bu şartlara riayet eden 
gazeteciler olmakla birlikte, internet 
denetimsiz bir ortam olduğu için daha 
“geniş” insanlar, sözde gazeteciler bu 
ağda yalan yanlış haber vermeye başladı. 
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
internet denetimi konusundaki eksik-
likler, habercilik anlamında da kendini 
hissettiriyor. Bu kişiler bazen iftiraya 
varan haberler yapabiliyor veya “fake” 
habereler olabiliyor. Bunlar internetin 
yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan 
olumsuzluklar. Yani internet denetimi 
sınırlı bir ortam olduğu için, bu mecrada 
sorumsuzca haber yapılabiliyor ve olum-
suz sonuçları ortaya çıkabiliyor. Bunlar 
da dürüst, doğru haber yapmaya çalışan, 
meslek etiklerine riayet eden gazetecile-
rin işlerini zorlaştırıyor.

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Gazetecilik mesleği zor ancak zevkli 
bir meslektir. İnsanlığı bilgilendirmek, 
aydınlatmak dinimizde de kutsal sayılan 
bir görevdir. Bu bakımdan içine girdikten 
sonra daha çok zevk alacağınız bir meslek-
tir. Genç arkadaşlara, karşılarına çıkacak 
zorluklara şimdiden kendilerini hazırla-
malarını tavsiye ederim. Eğer mesleklerini 
severek yaparlarsa bu zorluklar onlar için 
küçük ve tatlı birer “anı” olarak kalacaktır.

Gazetecilik sektöründe 
günümüzde yaşanan 

sorunları veya eksiklikleri 
nasıl tarif edersiniz?

Dünya genelinde teknolojinin 
baş döndüren bir hızla gelişmesine 

paralel olarak, her sektörde iş hayatı 
da bu yönde değişip gelişiyor. 
Gelişen teknolojiden etkilenen 

sektörlerde biri de gazetecilik. Mesleğe 
başladığım yıllarda, bu işi yaparken 

teknik imkanlardan sınırlı ölçüde 
faydalanırken, bugün haberin başından 

sonuna kadar en ileri teknolojik 
imkanlardan faydalanmanız gerekiyor. 
Örneğin geçmişte röportajlarda, basın 
toplantılarında kalem ile deftere notlar 

alırdık ve bunları sonra bilgisayar 
başında habere dönüştürürdük. 

Sıcak olaylarda çektiğimiz fotoğraf 
ve videoları, internet ağı güçlü bir 

alan bulduğumuzda bilgisayara 
yükleyip merkeze geçebiliyorduk. 

Şimdi ses kayıt cihazları ile 1 saatlik 
bir açıklamayı bile hiçbir yerini 

kaçırmadan alabiliyorsunuz. Sıcak 
olaylarda cep telefonu ile saniyesinde 
merkeze görselleri geçebiliyorsunuz. 

Tüm bunlar aslında gazeteciler için bir 
yandan kolaylık sağlarken, bir yandan 

da sektörün özünde olan rekabetin 
daha da artmasına neden oldu. Yani 

bundan 10 yıl önce gazeteciler doğru 
ve hızlı haberi merkeze ulaştırmak 

için dakikalarla yarış içindeyken, şimdi 
artık saniyeler söz konusu. Öte yandan 
sayıları her geçen gün artan ve yeterli 

denetimlerin yapılamadığı yeni medya 
kanallarında, gazeteciliğin etik değerleri 

maalesef çoğu zaman gözardı edilerek 
yayınlar yapılabiliyor. Gazetecilik 
mesleğine en büyük zararı da bu 

etik kurallara riayet edilmemesinden 
kaynaklanan sonuçların verdiğini 

düşünüyorum.
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zamanı çoğu zaman çıkan bir haber nede-
niyle işinize ayırmak zorunda kaldığınız bir 
meslek” diye konuştu.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?
1982 Konya doğumluyum. Babamın 

farklı üniversitelerdeki akademik görevleri 
nedeniyle ilkokulu İstanbul’da, ortaokulu 
Van’da okudum. Kırıkkale’de İmam Hatip 
Lisesi’nden mezun olduktan sonra kat-
sayı kısıtlaması nedeniyle kaydolduğum 
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 
iktisat bölümünü bitirerek, lisans eğitimimi 
tamamladım. Ardından da Selçuk Üniver-
sitesi’nde iktisat bölümünde tezsiz yüksek 
lisans yaptım.2004 yılında “kaşeli muhabir” 
olarak girdiğim Anadolu Ajansı’nda 2015 
yılından bu yana da başmuhabir olarak 
görevime devam ediyorum. Evli ve 4 çocuk 
babasıyım.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Açıköğretim Fakültesi’ni okuduğum 

sırada bulunduğum Kayseri’de, dersler-
den arda kalan zamanları değerlendirmek 
amacıyla farklı kurum ve kuruluşlara 
iş başvurularında bulunmuştum. Bu iş 
görüşmelerimden birini de bölgenin en 
güçlü televizyon kanallarından Elif TV 
ile yapmıştım ve başvurum kabul edildi. 

Böylelikle iş hayatına ve basın sektöründe-
ki uzun soluklu yolculuğumun ilk adımını 
atmış oldum. Burada bir süre kameraman 
olarak çalıştıktan sonra üniversitenin de 
bitmesiyle memleketim Konya’ya döndüm. 
Memleketime yerleştikten sonra, Kayseri’de 
basın sektöründe elde ettiğim deneyimim-
den aldığım cesaretle Konya’da da Anadolu 
Ajansı Bölge Müdürlüğü’ne iş başvuru-
sunda bulundum. Başvurumun olumlu 
sonuçlanmasıyla 2004 yılında ajansta şirket 
elemanı olarak “kaşeli muhabir” adı altında 
çalışmaya başladım. Bu şekilde yaklaşık 2 
yıl çalıştıktan sonra, kadromu aldım. Ajans-
ta, uzun yıllar muhabir olarak elde ettiğim 
deneyimimi, 2015 yılından bu yana da 
başmuhabir olarak genç kuşaklara aktara-
rak, ülkeme ve kurumuma hizmet etmeye 
devam ediyorum.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Bu meslekte mesai mefhumu, tatil 
yoktur. Gece de olsa, hafta 
sonu da olsa, izinde de ol-
sanız her an tetiktesiniz, 
fedakarlık gerektiren 
bir meslek. Özel haya-
tınızda yaptığınız tüm 
planlar, programlar 
küçük bir haberle 
bozulabiliyor. Sıcak 
bir gelişme oluyor 
veya program 
oluyor gece saat 
24.00’lere kadar 
çalışıyorsunuz 
veya trafik 
kazası olu-
yor gece saat 
02.00’de habere 

çıkıyorsunuz. Bu tür şeyler sık yaşanıyor. 
Dolayısıyla zorlu bir meslek ancak bir o 
kadar da zevkli ve gurur verici. Gün içinde 
kovaladığınız, bazen günlerce peşinde 
koşarak yaptığınız haberler bir anda ülke, 
hatta dünya gündemine oturabiliyor. Çek-
tiğiniz görüntüler, fotoğraflar, yaptığınız 
röportajlar televizyonların, sitelerin, sosyal 
medyanın birinci gündem maddesi olabili-
yor. Ülkenin, milletin, insanlığın menfaatini 
gözeterek yaptığınız bu haberlerin manşet-

lere çıkması ve ardından 
haber konusuyla ilgili 
olumlu gelişmelerin 
yaşanması duydu-
ğunuz mutluluğu 
ve gururu kat kat 

artırıyor. İşte ga-
zeteciliğin bu güzel 

yanları, mesleğin tüm 
zorluklarını unuttur-

maya yetiyor 
diyebili-

rim.

RIFAT YERLIKAYA

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

Meslekteki çalışmalarımın büyük 
bölümünü ajansta gerçekleştirdiğimi 
söyleyebilirim. Şirket elemanı olarak 
girdiğim ajansta ilk etapta daha çok böl-
gesel nitelikli haberlerin takibini yaptım. 
Kadro aldıktan sonra ise muhabir sıfatıy-
la, farklı alanlarda rutin habere gittim, 
özel haberler çalıştım. Yaklaşık 11 yıllık 
muhabirlik serüveninde gittiğim birbi-
rinden farklı haberlerde mesleki hayatım 
için çok önemli gördüğüm, bana çok şey 
katan tecrübeler kazandım. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
Gazetecilik, tüm gününüzü, haftanı-

zı, tüm zamanınızı kaplayan bir meslek. 
Kendinize ve ailenize ayırmak istediğiniz 
zamanı çoğu zaman çıkan bir haber ne-
deniyle işinize ayırmak zorunda kaldı-
ğınız bir meslek. Diğer mesleklerdeki 
gibi mesai bitince, işle ilgili her şeyi bir 
kenara bırakıp gidemiyorsunuz. Bu ne-
denle gazetecilik bir yaşam biçimi aslında 
ve bu işi yapan kişinin kendisini sürekli 
yenilemesi gerek bir meslek. Gazetecilik, 
yukarıda bahsettiğim zorlukları olmasına 
karşın, toplum nezdinde saygınlığı olan 
ve geniş kitlelere hitap ettiğiniz, etki et-
tiğiniz bir meslek. Bu nedenle meslekteki 
birçok arkadaşlarım gibi benim de zevkle 
ve severek yaptığım meslek. 

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

İnternetle birlikte gazetecilik, ha-

bercilikte hız daha da önem kazandı. 
Artık saniyeler içinde haberi ve görsel-
leri vermeniz gerekiyor. Bu da haberin 
teyidini yapmada, doğruluğunu araştırıp 
tespit etmede gazetecinin işini zorlaştır-
makta. Kısa sürede hem bilgileri toparla-
manız hem de teyidini yapıp okuyucuya 
sunmanız gerekli. Bu şartlara riayet eden 
gazeteciler olmakla birlikte, internet 
denetimsiz bir ortam olduğu için daha 
“geniş” insanlar, sözde gazeteciler bu 
ağda yalan yanlış haber vermeye başladı. 
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
internet denetimi konusundaki eksik-
likler, habercilik anlamında da kendini 
hissettiriyor. Bu kişiler bazen iftiraya 
varan haberler yapabiliyor veya “fake” 
habereler olabiliyor. Bunlar internetin 
yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan 
olumsuzluklar. Yani internet denetimi 
sınırlı bir ortam olduğu için, bu mecrada 
sorumsuzca haber yapılabiliyor ve olum-
suz sonuçları ortaya çıkabiliyor. Bunlar 
da dürüst, doğru haber yapmaya çalışan, 
meslek etiklerine riayet eden gazetecile-
rin işlerini zorlaştırıyor.

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Gazetecilik mesleği zor ancak zevkli 
bir meslektir. İnsanlığı bilgilendirmek, 
aydınlatmak dinimizde de kutsal sayılan 
bir görevdir. Bu bakımdan içine girdikten 
sonra daha çok zevk alacağınız bir meslek-
tir. Genç arkadaşlara, karşılarına çıkacak 
zorluklara şimdiden kendilerini hazırla-
malarını tavsiye ederim. Eğer mesleklerini 
severek yaparlarsa bu zorluklar onlar için 
küçük ve tatlı birer “anı” olarak kalacaktır.

Gazetecilik sektöründe 
günümüzde yaşanan 

sorunları veya eksiklikleri 
nasıl tarif edersiniz?

Dünya genelinde teknolojinin 
baş döndüren bir hızla gelişmesine 

paralel olarak, her sektörde iş hayatı 
da bu yönde değişip gelişiyor. 
Gelişen teknolojiden etkilenen 

sektörlerde biri de gazetecilik. Mesleğe 
başladığım yıllarda, bu işi yaparken 

teknik imkanlardan sınırlı ölçüde 
faydalanırken, bugün haberin başından 

sonuna kadar en ileri teknolojik 
imkanlardan faydalanmanız gerekiyor. 
Örneğin geçmişte röportajlarda, basın 
toplantılarında kalem ile deftere notlar 

alırdık ve bunları sonra bilgisayar 
başında habere dönüştürürdük. 

Sıcak olaylarda çektiğimiz fotoğraf 
ve videoları, internet ağı güçlü bir 

alan bulduğumuzda bilgisayara 
yükleyip merkeze geçebiliyorduk. 

Şimdi ses kayıt cihazları ile 1 saatlik 
bir açıklamayı bile hiçbir yerini 

kaçırmadan alabiliyorsunuz. Sıcak 
olaylarda cep telefonu ile saniyesinde 
merkeze görselleri geçebiliyorsunuz. 

Tüm bunlar aslında gazeteciler için bir 
yandan kolaylık sağlarken, bir yandan 

da sektörün özünde olan rekabetin 
daha da artmasına neden oldu. Yani 

bundan 10 yıl önce gazeteciler doğru 
ve hızlı haberi merkeze ulaştırmak 

için dakikalarla yarış içindeyken, şimdi 
artık saniyeler söz konusu. Öte yandan 
sayıları her geçen gün artan ve yeterli 

denetimlerin yapılamadığı yeni medya 
kanallarında, gazeteciliğin etik değerleri 

maalesef çoğu zaman gözardı edilerek 
yayınlar yapılabiliyor. Gazetecilik 
mesleğine en büyük zararı da bu 

etik kurallara riayet edilmemesinden 
kaynaklanan sonuçların verdiğini 

düşünüyorum.
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1950 yılında Cihanbeyli’de doğan ve 
Gazetecilik mesleğine ömrünü adayan 
Gazeteci Mevlüt Civi, Gazetecilik mes-
leğine giriş hikâyesini anlattı. Adet bir 
memleket aşığı olan Çivi, yaşadığı şehre 
ve ilçesine katkı sağlamak için mücade-
le etti. Bu anlamada ilçede ilk matbaayı 
kuran Çivi, sonrasında ilçeye yerel bir ga-
zete kazandırdı. O yıllardan beri mesleğin 
içerisinde yer alan Çivi, “Gazetecilik, bir 
sevdadır. Mahalli basının yayın hayatını 
sürdürebilmesi için desteklenmesi gerekir 
dedi. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz?

1950 Cihanbeyli doğumluyum. 
Ortaokul mezunuyum. Hayata atıldı-
ğım 1972 yılından başlayarak, sosyal 
içerikli birçok derneğin kuruluşunu 
gerçekleştirdim. Başkanlık ve yöne-
ticiliğini yaptım. İyi bir Cihanbeyli 
sevdalısı, iyi bir ağaç delisi olarak, 
ilçemin kalkınması, gelişmesi ve 
güzelleşmesi, halkımızın mutluluğu için 
çalışmalar yaptım. Tabiri caizse, komşu-
nun cenazesinde ağladım. Düğünün de 
oynadım. İnsanlarımızın acısını paylaştım. 
Sevincine ortak oldum. Kısacası, toplum 
adına dolu dolu bir hayat yaşadım.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

1969 yılında, Konya’da dizgi ve bas-
kısını yaptırdığım ilçemin ilk gazetesini 
yayın hayatı, mali zorluklar nedeniyle 
kısa sürdü.1975 yılında ilçemizin ilk mat-
baasını kurdum. 4 Nisan 1976 tarihinde 
Cihanbeyli’nin Sesi Gazetesinin yayın 
hayatını başlattım.1995 yılına kadar 
elle,2003 yılına kadar entertip dizgi ile 
2003’ten sonra ofset tekniği ile baskısı-
nı Yaptığımız gazetemiz yayın hayatını 
sürdürüyor.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Mahalli gazetelerin zor şartlar altında 
yayın hayatını sürdürdüğünü hepimiz 
biliyoruz. Ancak, bir sevdanın arkasında 
sürüklenmeye devam ediyoruz. İlçemizin 
kalkınması, güzelleşmesi için yapılacak 
çalışmaları haberleştirerek, yetkilileri 
uyarmaya, kamuoyunu bilgilendirmeyi 
ilke edindik. Ve bu bağlamda 44 yılı geri-
de bıraktık.

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

Bir gazeteci veya yazar olmak için 
ne tür çalışmalar yapılmalı diyorsunuz. 
Bunun ölçüsü yok. Günümüzde Üniver-
siteler, gazeteci yetiştiriyor. Teknolojiyi 
kullandığımız günümüzde, incelemeyi, 
Okumayı, ülkemizin ve dünya sorunlarını 
öğrenmeyi tercih eden gençlerimiz tercih-
lerini gazetecilikten yana kullanabilirler.

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

Kimsenin bilmediği bir konuyu kamuo-
yu ile Paylaşmak, her gazeteci İçin bir 
gurur vesilesidir. Ülkemizin ve halkımı-
zın yararına olacak bir konuyu yazarak 
yetkilileri Uyarmak, gazetecinin görevi 
olmalıdır.

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

İnternet mecrası ve sosyal medya ya-
pıları ile gazetecilik veya yazmak kavram-
larını ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Ben 

gazeteciliği ve yazmayı tercih ederim.

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?
Bir gazetecinin ve yazarın toplumu 

doğru yönlendirmesi, doğru yola sevk et-
mesi başlıca görevi olması gerekir. Millilik 
konusuna gelince, Bu tanımın takdirini 
kamuoyuna bırakmak gerekir.

Sektöre yeni girecek olan genç 
beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Sektöre yeni gidecek olan genç be-
yinlere tavsiyem. Yüreğinizden, vatan ve 
millet sevgisini eksik etmeyin. Milletimi-
zin dinine, diline, tarihine, örf ve adetleri-
ne saygılı olun. Büyük düşünür Yunus’un 
dediği gibi ‘ Yaratılanı sevin, Yaratandan 
ötürü. Çimi sevin, çiçeği sevin. Goncayı 
sevin, gülü sevin.’ Ancak, yaratıların en 
değerlisi, en büyük değer. İnsani sevin. 
Bu duygu ve düşüncelerle bütün gazeteci 
arkadaşlara, selam ve saygılar sunuyorum.

 Gazetecilik sizin için 
ne ifade ediyor?

Gazetecilik, bir sevdadır. 
Mahalli basının yayın hayatını sürdürebil-

mesi için desteklenmesi gerekir.

Gazeteci Mevlüt Çivi, Gazetecilik mesleğine giriş 
hikâyesini anlattı. Çivi genç gazeteci adaylarına vatan ve 

bayrak sevgisiyle çalışmalarını tavsiye etti

GAZETECILIK 
ILE 

GEÇEN 
44 YIL

14 yıldan bu yana gazetecilik mesleği-
ni başarılı bir şekilde sürdüren Demirören 
Haber Ajansı (DHA) Konya Muhabiri Hasan 
Dönmez, gazetecilik mesleğine giriş hikaye-
sini anlattı. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri 
tarafından Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı, 
Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekatlarında böl-
gede görev alan Dönmez, iyi bir savaş muha-
biri olarak ses getirdi. Mesleğini severek ya-
pan Dönmez, bu mesleğin içerisinde olduğu 
için kendini şanslı hissettiğini söylüyor. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
14 yıldan bu yana gazetecilik mesleğini 

icra ediyorum. 33 yaşındayım. Savaş Muha-
biriyim. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Gazeteciliğe yerel bir televizyonda giriş 
yaptım. Askerlik görevimi tamamlayıp 
Konya’ya döndüğümde Sabah Gazetesinde 
telifli muhabir olarak çalıştım.  2011 yılının 
yaz ayından bu yana Demirören Haber Ajansı 
(DHA) görevimi yürütmekteyim. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazeteciler olarak hem şanslı hem de 
şanssız bir meslek yürüttüğümüzü söyleye-
bilirim. Meslek büyüklerimizin gazetecilik 
dönemleri ile şimdiki gazetecilik arasında 
fark olduğunu söyleyebilirim. Teknolojinin 
gelişmesi ile birlikte bir haber dakikalar sonra 

fotoğraf ile kendini unutturuyor. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazetecilik insanlık için ana tanıklık 

etmektir. Savaş Muhabirliği ise tarihe tanıklık 
etmektir.  Son 3 yıldan bu yana savaş böl-
gelerinde görev yapıyorum. O ana ve tarihe 
tanıklık ediyorum.  Üç harekât gördüm. 
Bölgeyi tanımamız sebebiyle sık sık görev-
lendiriyoruz. Gazeteciler olarak o bölgede 
yaşanan her şeyi kamuoyunun bilmeye hakkı 
var. Gazetecilik mesleğini icra ettiğim için 
kendimi şanlı hissediyorum. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Gazetecilik sektöründe yaşanan en 
büyük sorun gazetecilerin hakları. Ülke-
mizde gazetecilerin haklarının yeteri kadar 
verilmediğini düşünüyorum. Yurtdışında da 
çalıştım. Yurtdışında çalışan gazetecilerin 
haklarının daha iyi olduğunu söyleyebilirim.  
Yurtdışında gazeteciler çok iyi ücret karşılı-
ğında çalıştıklarını operasyonlarda görüyoruz. 
Ancak ülkemizde gazetecilerin yeteri kadar 
karşılık alamadığını görebiliyoruz. Ülkemiz-
de gazetecilerin hakları yeteri kadar bizlere 
sağlanmıyor. Ülkemizde gazetecilik duyduğu 
bilgiyi teyit etmeden yayınlamaya dönüştü. 
Temiz bilgiye rastlamak zorlaştı. Bu durum 
gazetecilik adına oldukça üzücü.  O yüzden 
temiz bilgi ve haber gazetecilik için oldukça 
önemli. 

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

Gazeteci ve Yazar olacak bir kişi hayata 
ve yaşama tanık etmeli öncelikle. Masa 
başında yapılan gazetecilik ve yazarlık 
değildir.   

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

Bu  durum oldukça önemli bir şey. 
Duyulmayan bir haberi duyurmak bir gaze-
teci için oldukça heyecanlı ve önemli.  Bu 
durum gazeteciyi çok iyi hissettirir. 

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

Gazetecilik ve yazarlık şehrin olumlu 
yönlerini ön plana çıkarmanın yanında 
şehirde yaşanan olumsuzlukları da kamu-
oyuna duyurmak ve ilgililerin dikkatini 
çekmekle mesuldür gazeteciler.  Gazeteciler 
kamuoyunun aynasıdır.  O yüzden söyledik-
leri şehri ve vatandaşları ilgilendirir. 

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Gazetecilik yapacak meslektaşlarım 
sadece doğrunun yanında olsunlar. 

‘GAZETECILIK ANA 
TANIKLIK ETMEKTIR’

14 yıldan bu yana gazetecilik mesleğini başarılı bir şekilde sürdüren DHA Konya Muhabiri 
Hasan Dönmez, gazeteciliği “ana tanıklık etmek” olarak tanımladı 
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1950 yılında Cihanbeyli’de doğan ve 
Gazetecilik mesleğine ömrünü adayan 
Gazeteci Mevlüt Civi, Gazetecilik mes-
leğine giriş hikâyesini anlattı. Adet bir 
memleket aşığı olan Çivi, yaşadığı şehre 
ve ilçesine katkı sağlamak için mücade-
le etti. Bu anlamada ilçede ilk matbaayı 
kuran Çivi, sonrasında ilçeye yerel bir ga-
zete kazandırdı. O yıllardan beri mesleğin 
içerisinde yer alan Çivi, “Gazetecilik, bir 
sevdadır. Mahalli basının yayın hayatını 
sürdürebilmesi için desteklenmesi gerekir 
dedi. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz?

1950 Cihanbeyli doğumluyum. 
Ortaokul mezunuyum. Hayata atıldı-
ğım 1972 yılından başlayarak, sosyal 
içerikli birçok derneğin kuruluşunu 
gerçekleştirdim. Başkanlık ve yöne-
ticiliğini yaptım. İyi bir Cihanbeyli 
sevdalısı, iyi bir ağaç delisi olarak, 
ilçemin kalkınması, gelişmesi ve 
güzelleşmesi, halkımızın mutluluğu için 
çalışmalar yaptım. Tabiri caizse, komşu-
nun cenazesinde ağladım. Düğünün de 
oynadım. İnsanlarımızın acısını paylaştım. 
Sevincine ortak oldum. Kısacası, toplum 
adına dolu dolu bir hayat yaşadım.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

1969 yılında, Konya’da dizgi ve bas-
kısını yaptırdığım ilçemin ilk gazetesini 
yayın hayatı, mali zorluklar nedeniyle 
kısa sürdü.1975 yılında ilçemizin ilk mat-
baasını kurdum. 4 Nisan 1976 tarihinde 
Cihanbeyli’nin Sesi Gazetesinin yayın 
hayatını başlattım.1995 yılına kadar 
elle,2003 yılına kadar entertip dizgi ile 
2003’ten sonra ofset tekniği ile baskısı-
nı Yaptığımız gazetemiz yayın hayatını 
sürdürüyor.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Mahalli gazetelerin zor şartlar altında 
yayın hayatını sürdürdüğünü hepimiz 
biliyoruz. Ancak, bir sevdanın arkasında 
sürüklenmeye devam ediyoruz. İlçemizin 
kalkınması, güzelleşmesi için yapılacak 
çalışmaları haberleştirerek, yetkilileri 
uyarmaya, kamuoyunu bilgilendirmeyi 
ilke edindik. Ve bu bağlamda 44 yılı geri-
de bıraktık.

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

Bir gazeteci veya yazar olmak için 
ne tür çalışmalar yapılmalı diyorsunuz. 
Bunun ölçüsü yok. Günümüzde Üniver-
siteler, gazeteci yetiştiriyor. Teknolojiyi 
kullandığımız günümüzde, incelemeyi, 
Okumayı, ülkemizin ve dünya sorunlarını 
öğrenmeyi tercih eden gençlerimiz tercih-
lerini gazetecilikten yana kullanabilirler.

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

Kimsenin bilmediği bir konuyu kamuo-
yu ile Paylaşmak, her gazeteci İçin bir 
gurur vesilesidir. Ülkemizin ve halkımı-
zın yararına olacak bir konuyu yazarak 
yetkilileri Uyarmak, gazetecinin görevi 
olmalıdır.

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

İnternet mecrası ve sosyal medya ya-
pıları ile gazetecilik veya yazmak kavram-
larını ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Ben 

gazeteciliği ve yazmayı tercih ederim.

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?
Bir gazetecinin ve yazarın toplumu 

doğru yönlendirmesi, doğru yola sevk et-
mesi başlıca görevi olması gerekir. Millilik 
konusuna gelince, Bu tanımın takdirini 
kamuoyuna bırakmak gerekir.

Sektöre yeni girecek olan genç 
beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Sektöre yeni gidecek olan genç be-
yinlere tavsiyem. Yüreğinizden, vatan ve 
millet sevgisini eksik etmeyin. Milletimi-
zin dinine, diline, tarihine, örf ve adetleri-
ne saygılı olun. Büyük düşünür Yunus’un 
dediği gibi ‘ Yaratılanı sevin, Yaratandan 
ötürü. Çimi sevin, çiçeği sevin. Goncayı 
sevin, gülü sevin.’ Ancak, yaratıların en 
değerlisi, en büyük değer. İnsani sevin. 
Bu duygu ve düşüncelerle bütün gazeteci 
arkadaşlara, selam ve saygılar sunuyorum.

 Gazetecilik sizin için 
ne ifade ediyor?

Gazetecilik, bir sevdadır. 
Mahalli basının yayın hayatını sürdürebil-

mesi için desteklenmesi gerekir.

Gazeteci Mevlüt Çivi, Gazetecilik mesleğine giriş 
hikâyesini anlattı. Çivi genç gazeteci adaylarına vatan ve 

bayrak sevgisiyle çalışmalarını tavsiye etti

GAZETECILIK 
ILE 

GEÇEN 
44 YIL

14 yıldan bu yana gazetecilik mesleği-
ni başarılı bir şekilde sürdüren Demirören 
Haber Ajansı (DHA) Konya Muhabiri Hasan 
Dönmez, gazetecilik mesleğine giriş hikaye-
sini anlattı. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri 
tarafından Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı, 
Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekatlarında böl-
gede görev alan Dönmez, iyi bir savaş muha-
biri olarak ses getirdi. Mesleğini severek ya-
pan Dönmez, bu mesleğin içerisinde olduğu 
için kendini şanslı hissettiğini söylüyor. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
14 yıldan bu yana gazetecilik mesleğini 

icra ediyorum. 33 yaşındayım. Savaş Muha-
biriyim. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Gazeteciliğe yerel bir televizyonda giriş 
yaptım. Askerlik görevimi tamamlayıp 
Konya’ya döndüğümde Sabah Gazetesinde 
telifli muhabir olarak çalıştım.  2011 yılının 
yaz ayından bu yana Demirören Haber Ajansı 
(DHA) görevimi yürütmekteyim. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazeteciler olarak hem şanslı hem de 
şanssız bir meslek yürüttüğümüzü söyleye-
bilirim. Meslek büyüklerimizin gazetecilik 
dönemleri ile şimdiki gazetecilik arasında 
fark olduğunu söyleyebilirim. Teknolojinin 
gelişmesi ile birlikte bir haber dakikalar sonra 

fotoğraf ile kendini unutturuyor. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazetecilik insanlık için ana tanıklık 

etmektir. Savaş Muhabirliği ise tarihe tanıklık 
etmektir.  Son 3 yıldan bu yana savaş böl-
gelerinde görev yapıyorum. O ana ve tarihe 
tanıklık ediyorum.  Üç harekât gördüm. 
Bölgeyi tanımamız sebebiyle sık sık görev-
lendiriyoruz. Gazeteciler olarak o bölgede 
yaşanan her şeyi kamuoyunun bilmeye hakkı 
var. Gazetecilik mesleğini icra ettiğim için 
kendimi şanlı hissediyorum. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Gazetecilik sektöründe yaşanan en 
büyük sorun gazetecilerin hakları. Ülke-
mizde gazetecilerin haklarının yeteri kadar 
verilmediğini düşünüyorum. Yurtdışında da 
çalıştım. Yurtdışında çalışan gazetecilerin 
haklarının daha iyi olduğunu söyleyebilirim.  
Yurtdışında gazeteciler çok iyi ücret karşılı-
ğında çalıştıklarını operasyonlarda görüyoruz. 
Ancak ülkemizde gazetecilerin yeteri kadar 
karşılık alamadığını görebiliyoruz. Ülkemiz-
de gazetecilerin hakları yeteri kadar bizlere 
sağlanmıyor. Ülkemizde gazetecilik duyduğu 
bilgiyi teyit etmeden yayınlamaya dönüştü. 
Temiz bilgiye rastlamak zorlaştı. Bu durum 
gazetecilik adına oldukça üzücü.  O yüzden 
temiz bilgi ve haber gazetecilik için oldukça 
önemli. 

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

Gazeteci ve Yazar olacak bir kişi hayata 
ve yaşama tanık etmeli öncelikle. Masa 
başında yapılan gazetecilik ve yazarlık 
değildir.   

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

Bu  durum oldukça önemli bir şey. 
Duyulmayan bir haberi duyurmak bir gaze-
teci için oldukça heyecanlı ve önemli.  Bu 
durum gazeteciyi çok iyi hissettirir. 

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

Gazetecilik ve yazarlık şehrin olumlu 
yönlerini ön plana çıkarmanın yanında 
şehirde yaşanan olumsuzlukları da kamu-
oyuna duyurmak ve ilgililerin dikkatini 
çekmekle mesuldür gazeteciler.  Gazeteciler 
kamuoyunun aynasıdır.  O yüzden söyledik-
leri şehri ve vatandaşları ilgilendirir. 

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Gazetecilik yapacak meslektaşlarım 
sadece doğrunun yanında olsunlar. 

‘GAZETECILIK ANA 
TANIKLIK ETMEKTIR’

14 yıldan bu yana gazetecilik mesleğini başarılı bir şekilde sürdüren DHA Konya Muhabiri 
Hasan Dönmez, gazeteciliği “ana tanıklık etmek” olarak tanımladı 
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Gazetecilik mesleğinde uzun yıllar 
emek harcadıktan sonra Meram 
Belediyesi Basın Müdürlüğü 

yapan, şimdilerde ise AK Parti Konya Mil-
letvekili Selman Özboyacı’nın danışmanlığı 
görevini yürüten Önder Çiftci, hayatı gaze-
tecilikle öğrendiğini söylüyor. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

Öncelikle gazetecilik mesleği için böyle 
özel bir günde bizlere böyle bir imkan su-
nan Yenigün Gazetesi’ne, Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Mustafa Arslan beye ve Yazı 
İşleri ekibine teşekkür ederim. Bu vesiley-
le tüm meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyorum. Tabi 
insanın kendinden bahsetmesi oldukça zor 
bir konu. Devlet memurluğu ile evini geçin-
dirmeye çalışan bir babanın ve ömrünü 
ailesine adamış bir annenin 3 evladından 
ortanca olanıyım. Evliyim, hamdolsun 
çok kıymetli değer verdiğim bir eşim ve 2 
çocuğum var. Öğrenim hayatım boyunca 
babam hep okumamı, memlekete faydalı 
işler yapmamı isterdi. Tabi bende okudu-
ğum süreçlerde araştırmalar yapar, ülkem 
için neler yapabilirim diye düşünürdüm. 
Çok şükür ben kurduğum hayaller doğrul-
tusunda çalışmalar yaptım, azimle ve sebat 
ederek hayalleri gerçekleştirmeye çalıştım. 
Bu, dün de böyleydi, bugün de böyle, inşal-
lah bundan sonra da hep böyle olması için 
gayret gösteriyorum. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Açıkçası mesleğe ilk başlayacağım 
dönemlerde böyle bir planımın olmadığını 
ifade etmek isterim. Sonrasında yolumuz 
bir vesile Konya Postası Gazetesi ile kesişti. 
Gazeteye ilk geldiğim gün rahmetli Ayşe 
abla beni her zamanki güler yüzüyle kar-
şıladı. Erdal Kara Bey o zaman gazetenin 
sahibiydi. Şu an ki Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanımız Sefa Özdemir ise Yazı İşleri 

Müdürümüzdü. Erdal beyden sonra gazete-
nin başına Ömer Kara Bey geçti. Uzun yıllar 
Ömer Beyin imtiyaz sahipliğini üstlendiği 
süreçte Konya Postası Gazetesi’nde çalıştık. 
Gazetenin oldukça zengin ve nitelikli bir 
kadrosu vardı. Ben o yüzden kendimi çok 
şanslı hissediyorum. Birçok kıymetli isimle 
bir arada çalıştım. Onlardan bu meslek 
adına öğrendiğim çok şey oldu diyebilirim. 
Sefa bey bize gazetede her zaman abilik 
yaptı. Çok işlerimize karışmaz gibi görünse 
de her zaman bizleri takip eder, gerekti-
ğinde uyarır, gerektiğinde de tavsiyelerde 
bulunurdu. O zamanlar Osman Başeğmez 
gazetenin Haber Müdürüydü. Kendisi şu an 
Basın İlan Kurumu’nun Diyarbakır Bölge 
Müdürü. Hakkını ödeyemem Osman abinin. 
Yazı İşlerinde herkes karınca gibi çalışırken 
bense insanların ne yaptığını çözmeye ça-
lışıyordum. Gelen faksları haberleştirmeye 
ve haber dilimi oluşturmaya çalışıyordum. 
Tabi ilk başlarda çok başarılı olduğumu 
söyleyemem. Gazeteyi sabah elime aldı-
ğımda haberi yapan muhabirlerin isimlerini 
görünce, onlar adına sevinirken, bende bir 
an önce yapacağım haberlerle ismimin ga-
zetede yer almasını istiyordum. Osman abi 
bir süre sonra beni yanına çağırdı ve sen 
sormazsan sana kimse bir şey söylemez ve 
bir şey öğretmez dedi. İşte bu konuşmadan 
sonra sürekli sordum, sürekli istedim diye-
bilirim. Hatta bazen hem Sefa abinin hem 
de Osman abinin bıktığı bile olmuştur. Ama 
çok şükür haber yazma teknikleri nokta-
sında bana oldukça büyük katkı sağladılar. 
Bugün dahi haklarını ödeyemem. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik mesleği, her hangi bir kalıba 
sığmayacak kadar önemli bir iş. Her ne 
kadar bu işin okulu da olsa aslında bu işe 
başlamak için en başta hem kafada hem de 
yürekte yapacağın işe inancın olması gere-
kiyor. Özellikle gazeteciliğin meşakkatli bir 
zaman yolculuğu olduğunu da düşünürsek, 

kutsal bir görev icra edildiğini de söylemek 
mümkün. Elbette her iş dalında olduğu gibi 
gazetecilik mesleğinde de bazı zorluklar 
var. Özellikle geçmiş zamanlarda bu işi 
yıllardır yapanları düşünürsek nasıl bir yol-
dan geldiklerini daha da iyi anlarız. Sektör 
gelişen teknolojiler ile büyüse de halen 
ekonomik olarak bazı zorluklar yaşadığını 
da inkâr edemeyiz. Sektör her geçen gün 
büyüse de bunun doğru mu ya da yanlış 
bir büyüme mi olduğunu iyi analiz etmek 
gerekir. Ancak en başında da söylediğim 
gibi bu sektör anlatılmaz yaşanır klişesinin 
ta kendisi.

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

Ben meslekte bir mecburiyet yoksa 
kurum istikrarının önemli olduğuna inanı-
yorum. Mesleğe başladığım Konya Postası 
Gazetesi’nde muhabirlikle başladığım 
yolculukta, İstihbarat Şefliği, Haber Mü-
dürlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüğü görevini 
yürüttüm. Aynı zamanda gazetede Yazı 
İşleri Müdürlüğü yaptığım süreçte hafta-
nın beş günü köşe yazarlığı yaptım. Birçok 
süreli dergi çalışması yaptık. Bu dergilerde 
de Yazı İşleri Müdürlüğü ve köşe yazar-
lığı görevini yürüttüm. Daha sonrasında 
şehrimizde yayın yapan birçok gazetede 
köşe yazarlığı yaptım. KONTV, Kanal42 
ve SUNTV’de dönemsel olarak gündemle 
alakalı hazırlayıp sunduğumuz birçok prog-
ram oldu. Sonrasında mesleğimi biraz daha 
ulusal boyutta devam ettirdim. Star Gaze-
tesi’nden gelen bir teklif üzerine yapmış 
olduğum istişareler neticesinde geçmeye 
karar verdim. Star Gazetesi’nin İç Anado-
lu Bölge Temsilciği tarafıma tevdi edildi. 
Yozgat’a kadar Ankara hariç İç Anadolu’da-
ki bütün illerde Star Gazetesi ile alakalı 
çalışmalar yürüttüm. En başta Konyamız 
olmak üzere sorumlu olduğum bölgedeki 
başarılı çalışmaların ulusal yayınlarda yer 
alması için çaba sarf ettim. Yine ulusalda 

‘GAZETECILIK BANA 
HAYATI ÖĞRETTI’

Önder Çiftci: “Gazetecilik yaptığım süre zarfında birçok 
şey öğrendim. Aslında şunu en başında söylemem gerekirse 

hayatı bu mesleğin içerisinde öğrendim diye bilirim.”

Star Gazetesi içerisinde birçok ek çalışması yaparken, 
aynı zamanda da haftalık Star Gazetesi’nde de ulusal 
da köşe yazarlığı yaptım. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Aslında şunu en başında söylemem gerekirse ha-

yatı bu mesleğin içerisinde öğrendim diye bilirim. Her 
hangi bir insan televizyon başına geçtiğinde ya da ga-
zetesini okuduğunda işin arka mutfağında yaşananları 
bilemez. Ancak işin mutfak kısmı çok büyük bir ekip 
ruhunu oluşturuyor. Bu yüzden yapmaktan onur duy-
duğum gazetecilik mesleğini icra ederken hayatı, ekip 
olmayı ve birlikte hareket ederek neler başarılacağını 
bu sayede öğrendim diyebilirim. Bir diğer yandan 
bakarsak aslında kendi hayatımızda da yaşadığımız 
bazı zorluklara bu sektör aracılığı ile dokunabileceği-
mizi öğrendim de diyebilirim. Yani gazetecilik ciddi 
anlamda saygı duyulması gereken, bu vasfı aldıktan 
sonra da büyük bir sorumluluk üstlenilmesi şart olan 
önemli bir meslek grubu. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde yaşanan 
sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Her meslek grubunun kendi içerisinde yaşadığı 
olumsuzluklar muhakkak var. Gazetecilik mesleğine 
baktığımız zaman aslında sorunun temel kaynağında 
yine kendi silahımız bulunuyor. Biraz önce de bahset-
tiğim gibi bu meslekte teknoloji oldukça önemli. Ni-
tekim birçok gazeteci arkadaşımız da bu teknolojiden 
faydalanıyor. Ancak gelişen imkanlar doğrultusunda 
eskiden gazete alıp evde okuyan ya da güne başla-
madan önce gazetede göz gezdiren kesimler artık ne 
yazık ki sosyal medya aracılığı ya da bazı uygulamalar 
ile oturdukları yerden envanterlere ya da yazılı med-
yaya ulaşabiliyor. Baktığımız zaman teknoloji her ne 
kadar işleri kolaylaştırsa da bu meslek grubunda ma-
alesef zararı da oldukça büyük. Eksiklikler hususunda 
ise başka bir pencereden bakmak gerekirse ne yazık 
ki artık nitelikli personeller azalıyor. Eski zaman di-
limlerine baktığımız zaman sözüne ve yazısına değer 
verilen birçok kalem vardı. Günümüzde de var. Ancak 
sayısı veya gelişim safhası itibariyle pek yetişmiyor. 
Bu noktada gazetecilik mesleğinde fark oluşturmak 
her zaman önemlidir. Hem çalıştığın kurumun hem de 
çalışan arkadaşların farkındalıklarını ortaya koyması 
en büyük ihtiyaç diye düşünüyorum.

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

Teknoloji bu sektöre birçok artı kazandırsa da ne 
yazık ki eksi olarak götürdüğü de oldukça fazla. Artık 
insanlar kaynağını bilmeksizin birçok bilgiye gerek 
kişisel hesaplarından gerekse farklı yayın organların-
dan saniyeler içerisinde ulaşabiliyor. Sonucunun ya da 
kaynağının haberi okuduktan sonrası için hiçbir önemi 
kalmıyor. Şunu da çok yakında gördük ve ne yazık 
ki tattık ki artık sosyal medya haberciliği toplumsal 
olarak büyük bir zarar oluşturuyor. Burada ki zara-
rı oluşturanlar ise maalesef hiçbir haberci altyapısı 
olmayan kişi veya kişiler. Bu yüzden de onların yaptığı 
olumsuzluklar maalesef bu işi hakkı ile yapanları 
zedeliyor. Bu da hem motivasyon kaybına hem de iş 
azalmasına neden oluyor. 

Gazetecilik mesleğini özlüyor musunuz?
Elbette özlediğimiz zamanlar oluyor. Halen o 

gazetecilik yaparken edindiğim bazı tavırları veya 
yaklaşımları normal hayatımda da uyguluyorum. Bu 
meslekte en önemli unsur olan sorgulamak hissi halen 
ben de mevcut. Yaptığım iş ne olursa olsun kaynağını 
araştırmadan, doğruluğunu onaylatmadan hareket 
etmiyorum. Çoğu zaman bir köşe yazayım hissi de ol

muyor değil. Aslında şöyle de denile-
bilir bu mesleğin içerisine girdiğiniz 
andan itibaren faal olarak yapmasa-
nız da fahri olarak bazen halen işin 
içindeymiş hissine kapılıyorsunuz.

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

En başında da ifade ettiğim gibi 
bu işe başlamadan önce hem kafa-
nızda hem de yüreğinizde gazetecilik 
mesleğine büyük bir yer vermelisiniz. 
Mental ve fiziksel olarak bu işi yap-
maya hazır olmalısınız. Bizim sektör 
içerisinde genç arkadaşlara çok 
ihtiyacımız olduğu kesin. Özellikle 
gençlerimize tavsiyem bol bol oku-
yarak bu işin duayeni olmuş kişilerle 
zaman geçirsinler. Asla vazgeçme-
sinler. Gazetecilikte bazen sesler 
yükselebilir yaptığın işin heyecanı ile 
farklı hislere kapılıp kalpler kırılabilir 
ama hepsi emin olun size farkında 
olmadan binlerce tecrübe kazandırır. 
Elbette bu işin bir okulu var ama 
emin olun gazeteciliğe başladığınız 
da yeni bir okula daha başladığınızı 
anlayacaksınız. O yüzden yılmamak, 
yorulmamak, araştırmak ve uygu-
lamak en önemli görev olmalı. Aşk 
ile yapılan her iş er ya da geç size 
meyvesini verecektir. Bu meyveyi 
beklemek ve sabretmek çok önemli. 
Gençlere tavsiyem, bu işte hemen 
bir yerlere gelemezsiniz o yüzden 
farkındalık oluşturmak için gecelerini 
gündüzlerine katmalılar. En önemli-
si de başta dediğim gibi yüreklerini 
ortaya koymalılar.
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Gazetecilik mesleğinde uzun yıllar 
emek harcadıktan sonra Meram 
Belediyesi Basın Müdürlüğü 

yapan, şimdilerde ise AK Parti Konya Mil-
letvekili Selman Özboyacı’nın danışmanlığı 
görevini yürüten Önder Çiftci, hayatı gaze-
tecilikle öğrendiğini söylüyor. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

Öncelikle gazetecilik mesleği için böyle 
özel bir günde bizlere böyle bir imkan su-
nan Yenigün Gazetesi’ne, Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Mustafa Arslan beye ve Yazı 
İşleri ekibine teşekkür ederim. Bu vesiley-
le tüm meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyorum. Tabi 
insanın kendinden bahsetmesi oldukça zor 
bir konu. Devlet memurluğu ile evini geçin-
dirmeye çalışan bir babanın ve ömrünü 
ailesine adamış bir annenin 3 evladından 
ortanca olanıyım. Evliyim, hamdolsun 
çok kıymetli değer verdiğim bir eşim ve 2 
çocuğum var. Öğrenim hayatım boyunca 
babam hep okumamı, memlekete faydalı 
işler yapmamı isterdi. Tabi bende okudu-
ğum süreçlerde araştırmalar yapar, ülkem 
için neler yapabilirim diye düşünürdüm. 
Çok şükür ben kurduğum hayaller doğrul-
tusunda çalışmalar yaptım, azimle ve sebat 
ederek hayalleri gerçekleştirmeye çalıştım. 
Bu, dün de böyleydi, bugün de böyle, inşal-
lah bundan sonra da hep böyle olması için 
gayret gösteriyorum. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Açıkçası mesleğe ilk başlayacağım 
dönemlerde böyle bir planımın olmadığını 
ifade etmek isterim. Sonrasında yolumuz 
bir vesile Konya Postası Gazetesi ile kesişti. 
Gazeteye ilk geldiğim gün rahmetli Ayşe 
abla beni her zamanki güler yüzüyle kar-
şıladı. Erdal Kara Bey o zaman gazetenin 
sahibiydi. Şu an ki Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanımız Sefa Özdemir ise Yazı İşleri 

Müdürümüzdü. Erdal beyden sonra gazete-
nin başına Ömer Kara Bey geçti. Uzun yıllar 
Ömer Beyin imtiyaz sahipliğini üstlendiği 
süreçte Konya Postası Gazetesi’nde çalıştık. 
Gazetenin oldukça zengin ve nitelikli bir 
kadrosu vardı. Ben o yüzden kendimi çok 
şanslı hissediyorum. Birçok kıymetli isimle 
bir arada çalıştım. Onlardan bu meslek 
adına öğrendiğim çok şey oldu diyebilirim. 
Sefa bey bize gazetede her zaman abilik 
yaptı. Çok işlerimize karışmaz gibi görünse 
de her zaman bizleri takip eder, gerekti-
ğinde uyarır, gerektiğinde de tavsiyelerde 
bulunurdu. O zamanlar Osman Başeğmez 
gazetenin Haber Müdürüydü. Kendisi şu an 
Basın İlan Kurumu’nun Diyarbakır Bölge 
Müdürü. Hakkını ödeyemem Osman abinin. 
Yazı İşlerinde herkes karınca gibi çalışırken 
bense insanların ne yaptığını çözmeye ça-
lışıyordum. Gelen faksları haberleştirmeye 
ve haber dilimi oluşturmaya çalışıyordum. 
Tabi ilk başlarda çok başarılı olduğumu 
söyleyemem. Gazeteyi sabah elime aldı-
ğımda haberi yapan muhabirlerin isimlerini 
görünce, onlar adına sevinirken, bende bir 
an önce yapacağım haberlerle ismimin ga-
zetede yer almasını istiyordum. Osman abi 
bir süre sonra beni yanına çağırdı ve sen 
sormazsan sana kimse bir şey söylemez ve 
bir şey öğretmez dedi. İşte bu konuşmadan 
sonra sürekli sordum, sürekli istedim diye-
bilirim. Hatta bazen hem Sefa abinin hem 
de Osman abinin bıktığı bile olmuştur. Ama 
çok şükür haber yazma teknikleri nokta-
sında bana oldukça büyük katkı sağladılar. 
Bugün dahi haklarını ödeyemem. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik mesleği, her hangi bir kalıba 
sığmayacak kadar önemli bir iş. Her ne 
kadar bu işin okulu da olsa aslında bu işe 
başlamak için en başta hem kafada hem de 
yürekte yapacağın işe inancın olması gere-
kiyor. Özellikle gazeteciliğin meşakkatli bir 
zaman yolculuğu olduğunu da düşünürsek, 

kutsal bir görev icra edildiğini de söylemek 
mümkün. Elbette her iş dalında olduğu gibi 
gazetecilik mesleğinde de bazı zorluklar 
var. Özellikle geçmiş zamanlarda bu işi 
yıllardır yapanları düşünürsek nasıl bir yol-
dan geldiklerini daha da iyi anlarız. Sektör 
gelişen teknolojiler ile büyüse de halen 
ekonomik olarak bazı zorluklar yaşadığını 
da inkâr edemeyiz. Sektör her geçen gün 
büyüse de bunun doğru mu ya da yanlış 
bir büyüme mi olduğunu iyi analiz etmek 
gerekir. Ancak en başında da söylediğim 
gibi bu sektör anlatılmaz yaşanır klişesinin 
ta kendisi.

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

Ben meslekte bir mecburiyet yoksa 
kurum istikrarının önemli olduğuna inanı-
yorum. Mesleğe başladığım Konya Postası 
Gazetesi’nde muhabirlikle başladığım 
yolculukta, İstihbarat Şefliği, Haber Mü-
dürlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüğü görevini 
yürüttüm. Aynı zamanda gazetede Yazı 
İşleri Müdürlüğü yaptığım süreçte hafta-
nın beş günü köşe yazarlığı yaptım. Birçok 
süreli dergi çalışması yaptık. Bu dergilerde 
de Yazı İşleri Müdürlüğü ve köşe yazar-
lığı görevini yürüttüm. Daha sonrasında 
şehrimizde yayın yapan birçok gazetede 
köşe yazarlığı yaptım. KONTV, Kanal42 
ve SUNTV’de dönemsel olarak gündemle 
alakalı hazırlayıp sunduğumuz birçok prog-
ram oldu. Sonrasında mesleğimi biraz daha 
ulusal boyutta devam ettirdim. Star Gaze-
tesi’nden gelen bir teklif üzerine yapmış 
olduğum istişareler neticesinde geçmeye 
karar verdim. Star Gazetesi’nin İç Anado-
lu Bölge Temsilciği tarafıma tevdi edildi. 
Yozgat’a kadar Ankara hariç İç Anadolu’da-
ki bütün illerde Star Gazetesi ile alakalı 
çalışmalar yürüttüm. En başta Konyamız 
olmak üzere sorumlu olduğum bölgedeki 
başarılı çalışmaların ulusal yayınlarda yer 
alması için çaba sarf ettim. Yine ulusalda 

‘GAZETECILIK BANA 
HAYATI ÖĞRETTI’

Önder Çiftci: “Gazetecilik yaptığım süre zarfında birçok 
şey öğrendim. Aslında şunu en başında söylemem gerekirse 

hayatı bu mesleğin içerisinde öğrendim diye bilirim.”

Star Gazetesi içerisinde birçok ek çalışması yaparken, 
aynı zamanda da haftalık Star Gazetesi’nde de ulusal 
da köşe yazarlığı yaptım. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Aslında şunu en başında söylemem gerekirse ha-

yatı bu mesleğin içerisinde öğrendim diye bilirim. Her 
hangi bir insan televizyon başına geçtiğinde ya da ga-
zetesini okuduğunda işin arka mutfağında yaşananları 
bilemez. Ancak işin mutfak kısmı çok büyük bir ekip 
ruhunu oluşturuyor. Bu yüzden yapmaktan onur duy-
duğum gazetecilik mesleğini icra ederken hayatı, ekip 
olmayı ve birlikte hareket ederek neler başarılacağını 
bu sayede öğrendim diyebilirim. Bir diğer yandan 
bakarsak aslında kendi hayatımızda da yaşadığımız 
bazı zorluklara bu sektör aracılığı ile dokunabileceği-
mizi öğrendim de diyebilirim. Yani gazetecilik ciddi 
anlamda saygı duyulması gereken, bu vasfı aldıktan 
sonra da büyük bir sorumluluk üstlenilmesi şart olan 
önemli bir meslek grubu. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde yaşanan 
sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Her meslek grubunun kendi içerisinde yaşadığı 
olumsuzluklar muhakkak var. Gazetecilik mesleğine 
baktığımız zaman aslında sorunun temel kaynağında 
yine kendi silahımız bulunuyor. Biraz önce de bahset-
tiğim gibi bu meslekte teknoloji oldukça önemli. Ni-
tekim birçok gazeteci arkadaşımız da bu teknolojiden 
faydalanıyor. Ancak gelişen imkanlar doğrultusunda 
eskiden gazete alıp evde okuyan ya da güne başla-
madan önce gazetede göz gezdiren kesimler artık ne 
yazık ki sosyal medya aracılığı ya da bazı uygulamalar 
ile oturdukları yerden envanterlere ya da yazılı med-
yaya ulaşabiliyor. Baktığımız zaman teknoloji her ne 
kadar işleri kolaylaştırsa da bu meslek grubunda ma-
alesef zararı da oldukça büyük. Eksiklikler hususunda 
ise başka bir pencereden bakmak gerekirse ne yazık 
ki artık nitelikli personeller azalıyor. Eski zaman di-
limlerine baktığımız zaman sözüne ve yazısına değer 
verilen birçok kalem vardı. Günümüzde de var. Ancak 
sayısı veya gelişim safhası itibariyle pek yetişmiyor. 
Bu noktada gazetecilik mesleğinde fark oluşturmak 
her zaman önemlidir. Hem çalıştığın kurumun hem de 
çalışan arkadaşların farkındalıklarını ortaya koyması 
en büyük ihtiyaç diye düşünüyorum.

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

Teknoloji bu sektöre birçok artı kazandırsa da ne 
yazık ki eksi olarak götürdüğü de oldukça fazla. Artık 
insanlar kaynağını bilmeksizin birçok bilgiye gerek 
kişisel hesaplarından gerekse farklı yayın organların-
dan saniyeler içerisinde ulaşabiliyor. Sonucunun ya da 
kaynağının haberi okuduktan sonrası için hiçbir önemi 
kalmıyor. Şunu da çok yakında gördük ve ne yazık 
ki tattık ki artık sosyal medya haberciliği toplumsal 
olarak büyük bir zarar oluşturuyor. Burada ki zara-
rı oluşturanlar ise maalesef hiçbir haberci altyapısı 
olmayan kişi veya kişiler. Bu yüzden de onların yaptığı 
olumsuzluklar maalesef bu işi hakkı ile yapanları 
zedeliyor. Bu da hem motivasyon kaybına hem de iş 
azalmasına neden oluyor. 

Gazetecilik mesleğini özlüyor musunuz?
Elbette özlediğimiz zamanlar oluyor. Halen o 

gazetecilik yaparken edindiğim bazı tavırları veya 
yaklaşımları normal hayatımda da uyguluyorum. Bu 
meslekte en önemli unsur olan sorgulamak hissi halen 
ben de mevcut. Yaptığım iş ne olursa olsun kaynağını 
araştırmadan, doğruluğunu onaylatmadan hareket 
etmiyorum. Çoğu zaman bir köşe yazayım hissi de ol

muyor değil. Aslında şöyle de denile-
bilir bu mesleğin içerisine girdiğiniz 
andan itibaren faal olarak yapmasa-
nız da fahri olarak bazen halen işin 
içindeymiş hissine kapılıyorsunuz.

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

En başında da ifade ettiğim gibi 
bu işe başlamadan önce hem kafa-
nızda hem de yüreğinizde gazetecilik 
mesleğine büyük bir yer vermelisiniz. 
Mental ve fiziksel olarak bu işi yap-
maya hazır olmalısınız. Bizim sektör 
içerisinde genç arkadaşlara çok 
ihtiyacımız olduğu kesin. Özellikle 
gençlerimize tavsiyem bol bol oku-
yarak bu işin duayeni olmuş kişilerle 
zaman geçirsinler. Asla vazgeçme-
sinler. Gazetecilikte bazen sesler 
yükselebilir yaptığın işin heyecanı ile 
farklı hislere kapılıp kalpler kırılabilir 
ama hepsi emin olun size farkında 
olmadan binlerce tecrübe kazandırır. 
Elbette bu işin bir okulu var ama 
emin olun gazeteciliğe başladığınız 
da yeni bir okula daha başladığınızı 
anlayacaksınız. O yüzden yılmamak, 
yorulmamak, araştırmak ve uygu-
lamak en önemli görev olmalı. Aşk 
ile yapılan her iş er ya da geç size 
meyvesini verecektir. Bu meyveyi 
beklemek ve sabretmek çok önemli. 
Gençlere tavsiyem, bu işte hemen 
bir yerlere gelemezsiniz o yüzden 
farkındalık oluşturmak için gecelerini 
gündüzlerine katmalılar. En önemli-
si de başta dediğim gibi yüreklerini 
ortaya koymalılar.
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Mesleğe gençliğinin ilk dö-
nemlerinde adım atmış olan, 
16 yaşından bu yana farklı 

kurumlarda ama daha çok siyasi ağırlıklı 
gazetecilik yapan, şimdilerde Karatay Bele-
diyesi Basın Müdürü olarak görevli bulunan 
Muhammed Kemalettin Nokta, mesleki 
anılarını ve tecrübelerini paylaştı. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

1984 yılında Konya’da Şemş Mahallesi 
Güllük başı semtinde doğdum. İlkokulu 
İsmet Paşa, Ortaokul ve Lise eğitimimi 
2002 yılında Selçuklu İmam Hatip Lisesinde 
tamamladım. 

2010 yılında Anadolu üniversitesi İlahi-
yat ön lisans eğitimini tamamladım. 

Şu an İstanbul Üniversite Adalet bölü-
mü öğrencisiyim. 

Birçok sivil toplum kurulu çalışmaların-
da aktif görevler üstlendim. 2010 yılında 
Mevlâna Uluslararası Öğrenci Derneği, 
2014 yılında İki Doğu İki Batı Uluslararası 
Öğrenci Derneği kuruluş çalışmalarında yer 
aldım. 2012 yılında Medya Takip Merkezi 
Bölge Temsilciği, 2014 yılında Star Gazetesi 
temsilciği, 2016 yılında Anadolu Ajansı’nda 
çalışmaya başladım. Aynı dönemde görev-
lendirme ile Sn. Numan Kurtulmuş’un Baş-
bakan Yardımcılığı, 2017 yılında ise Kültür 
ve Turizm Bakanlığı dönemlerinde Basın ve 
Halkla ilişkiler ekiplerinde yer aldım. Mayıs 
2019 tarihinden itibaren ise Karatay Bele-
diyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü görevini 
yürütmekteyim. 

Evliyim. Bayezid, Cihangir ve Mihri-
mah’ın babasıyım. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. 
Mektepli gazeteci değilim, alaylı olarak 
mektepli arkadaşlarımıza muazzam saygım 
var. Tabi ki alaylı olmamızın mesleğimiz 
yapmamıza bir etkisi söz konusu olmadı 
hiçbir zaman. Mesleğe başlamadan önce 
çıraklık diye tabir edilen dönemlerde bizler 

mesleğin siyasal olarak adlandırılan kısmın-
da daha aktif olduk, kurumsal olarak bağlı 
olduğunuz kurumun haberini Gazeteler, 
Televizyonlara servis etmekle ve beraberin-
de kurumun yayın organlarının hazırlanma 
çalışmalarında bulunarak mesleğe başladım. 
Sonrasında Milâ haber ajansında fahri muha-
birlik görevlerinde bulundum. Gazeteciliğe 
Fazilet Partisi yayın organında 16 yaşımda 
başladım. Birkaç arkadaş ile “Hilal” adında 
bir dergi çıkartıyorduk. İlk haberimi orada 
yazdım. İlk fotoğraf makinesi ve kamera 
kullanışımız o dönemlere rastlıyor. Boyumuz 
yetişmediği için sandalye üzerinde kamera 
çekimi yapıyorduk. Belirtmeden geçemeye-
ceğim bu arada dergilerin son halini Mustafa 
Arslan Bey onaylıyordu. Bizimle kocaman 
insanmışız gibi konuşuyordu, ciddiyetle din-
liyordu ve bize sürekli bir şeyler öğretiyordu. 
Kendisinden öğrendiğimiz bu noktada çok 
şey var. 

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

Milâ Haber Ajansı
Milli Gazete
Haberdem İnternet Haberciliği
Haberzoom İnternet Haberciliği
Medya Takip Merkezi Bölge Temsilciği 
Star Gazetesi Bölge Temsilciği 
Anadolu Ajansı
Sosyal medya çalışmaları noktasında ise 

Başbakan Yardımcılığı ve Kültür Turizm Ba-
kanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürolarında 

Sosyal Medya Koordinatörlüğü görevlerinde 
bulundum. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Her ne kadar dünyada bilinen ilk 

gazeteye ait bulgulara yaklaşık 3400 yıl 
önce Mısır’da rastlanmış olsa da özellikle 
son yüzyılda bilgiye duyulan ihtiyacın ve 
bilginin artmasının, bilgi toplumu olma 
yolunda yapılacak çalışmaların önünü 
açtığını düşünüyorum. Gazete ve dergiler 
halkı bilgilendirir. Bu bakımdan basın, açık 
bir üniversitedir ve eğitimden hiç vazgeç-
mez. Bu üniversitenin mensupları bilgilen-
dirici olmaları ve tarihe tanıklık etmeleri 
noktasında sorumlulukları hep büyüktür. 
Yayın yaptığı bölge halkına yakınlığı yerel 
medyayı bu kitle için daha güvenilir bir 
mecraya dönüştürmektedir. Kamuoyu 
oluşturma gücü en yüksek olarak görülen 
gazeteciler, bulunduğu bölge halkıyla bire-
bir iletişim halindedir. Bu sayede de, halk 
ve yerel yönetim arasında köprü vazifesi 
görmektedir. 

‘BASIN, AÇIK BIR 
HALK ÜNIVERSITESIDIR’

Gazetecilik mesleğini 
eğitimden hiç 

vazgeçmeyen, sürekli 
bilgi akışı sağlayan bir 
açık üniversite olarak 

nitelendiren Muhammed 
Kemalettin Nokta, 

gazetecileri ise madene 
ulaşmak için var gücüyle 

çalışan madencilere 
benzetiyor

Ben ise gazeteciliği maden işçiliğine 
benzetiyorum. Maden işçisi madene ulaşma, 
madeni işleme ve işlenen madenin insan-
ların kullanımına hazır hale getirilmesi 
aşamalarında nasıl ki büyük emek veriyorsa 
gazeteci de aynı şekilde toplumun yararına 
veya bilgilenmesine dair birçok bilgiyi topla-
yıp işledikten sonra insanlara sunuyor. 

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

Aslında 2014 – 2018 yılları arasında 
özellikle sosyal medya noktasında aktif bir 
şekilde yer aldım. Sosyal medya Anadolu 
Ajansın’da göreve başlamamla birlikte Gö-
revlendirmeye gittiğim Başbakan Yardım-
cılığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sosyal 
Medya çalışmaları yürüttüğüm dönemlerde 
bu mecra değişikliğini aktif bir şekilde yaşa-
dım. 

Sosyal Medya, kullanıcı odaklıdır, herke-
sin söz hakkının olduğu mecralardır.

Bir sınırlama yoktur. Doğru kullanıldığın-
da gücü ve etkisi tartışılamazdır.

Sosyal medyaya hızlı rağbet kazandıran 
olayların başında Arap baharı gelmektedir. 
Türkiye’de ise gezi parkı olaylarında yaşanı-
lan süreç, sosyal medyayla ilgili bir çok şey 
öğretti. 

Her türlü habere ulaşmanın mümkün ol-
duğu, haber üretim koşullarının hızla değiş-
tiği günümüzde, geleneksel gazeteciliğin bu 
dönüşme nasıl hazırlandığı sorusu önem arz 
etmektedir. Eskiye oranla daha fazla haber 
seçeneğinin olduğu bir ortam karşımızda. 
Blog yazarları, Facebook ve twitter kullanıcı-
ları ve binlerce haber üreticisi. Yeni iletişim 
teknolojilerinin gelişimiyle ortaya çıkan bu 
yeni olgular ölçülebilir haliyle geleneksel 
medya karşısında gerçekten ciddi bir alter-
natif konumda olduğunu ispat ediyor. 

“Güvenilir kaynak olmak” medya ku-
ruluşlarının en önemli marka değeri haline 
geldi. Yapılan araştırmalar sosyal medya-
da her gün paylaşılan haberlerin büyük 
çoğunluğunun geleneksel haber kaynağına 
dayandırıldığını gösteriyor. 

Haberleri sosyal medya üzerinden 
almakla birlikte yoğun bilgi kirliliğinde oku-
yucu, gerçeğe ulaşmak için tanıdığı ve gü-
vendiği medya markalarına başvuruyor. Yani 
haberi yine kaynağından okumak istiyor. 

Bazı istatistiklere yer vermek gerekirse. 

Türkiye’de 2020 yılı için ilk 6 ay içindeki 
verilere göre. 

Türkiye’de Nüfusun %92.2’si Cep Telefo-
nu kullanıyor,

Nüfusun %73.99’u İnternet kullanıyor, 
Geçen yıla (2019) oranla 2,4 Milyon artış 
göstermiştir.

Nüfusun %64.37’si aktif Sosyal Medya 
kullanıcısı, Geçen yıla oranla 2,2 Milyon artış 
göstermiştir.

Facebook platformunu kullanan 37 Mil-
yon kullanıcı, İnstagram 38 Milyon, Twitter 
11.80 Milyon,  

LinkEdin’i ise 8.40 Milyon kullanan kul-
lanıcı bulunmaktadır. 

Bu noktada da gazeteler ve diğer 
geleneksel mecraların en büyük rakiple-
ri teknolojidir, mevut hizmetlerini sosyal 
teknoloji ile bezemeleri gerekiyor. Sosyal 
medya kesinlikle bilinçli bir şekilde, yeni 
stratejilerin üretilmesi gereken bir platform 
haline gelmiştir. Bu da beraberinde başarıyı 
getirecektir. Bir slogan vardı “MOBİL OL 
HERYERDE OL”

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını 
kısaca anlatabilir misiniz?

Unutamadığım olaylardan bir tanesi 
Veysel Candan bey milletvekiliydi Ereğli’de 
bir programda kamera çekmekle görevlendi-
rildim. Ereğli hal’i  önünde basın açıklaması 
yapacaktı. Kameraya çalıştıralım dedi. Bas-
tım tuşa kamera çalışmıyor. Büyük batar-
yalarla çalışıyordu Panasonic kameralar bir 
baktım batarya yok. 

Bozuntuya vermeden çekmeye devam 
edeyim dedim. 

Veysel bey çekiyor musun dedi evet 
dedim ister istemez, tabi ki anlamış çekeme-
diğimi 

madem çekiyorsun kırmızı ışık niye 
yanmıyor diye sordu. Dedim sayın vekilim 
bataryayı vermemişler, olmaz dedi almamı-
şım diyeceksin. 

Senin görevin bunu kontrol etmek dedi. 
Mahcup oldum ama bu tecrübeyi de yaşamış 
oldum.

Bir çok güzel anımız var fakat yakın 
tarihte karşılaştığım bir olay kısaca onu da 
ifade edeyim… 

Dergi çıkardığımız yıllarda okulda edebi-
yat hocam Dergi’nin müsvedde çalışmasını 
görmüştü. Dergi’nin siyasi muhteviyatlı bir 
dergi olmasında dolayı birazda şaşırarak bu 

ne dedi. Hocam benimde içerisinde bulundu-
ğum bir arkadaş ekibi ile dergi çıkartıyoruz 
dedim, dergiyi aldı uzun bir süre inceledi 
tebessüm ederek geri verdi. 

Yıllar sonra hocamızla Karatay Beledi-
yemizin tertiplediği 53. Aşıklar Bayramında 
Basın mensubu arkadaşlarının çalışma alanı-
nı organize ederken karşılaştım. 

Sohbet ettik neler yapıyorsun dedi. Gö-
revimi söyledim yine tebessüm ederek 15 yıl 
önceden belliydi dedi. 

Sizlerin vesilesiyle edebiyat hocam Figen 
Bilgin hanımefendiye de hürmetlerimi arz 
ediyorum. 

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Cevat Fehmi Başkut, Gazeteci; Gazete-
cilik son derece fedakârlık gerektiren bir iş. 
“Yalnızca gazetecilikle meşgul olan, uyanık 
bulunduğu her dakikasını bu mesleğe ada-
yarak sadece bu meslek sayesinde geçinen 
ve yaşayan insandır” diyerek tarif ediyor 
gazeteciyi. 

Sektöre yeni girecek olan genç kardeşle-
rimiz her şeyden feragat ediyor olacaklar. 

Bu mesleğin saati’nin olmadığı bilmeleri 
gerekiyor,  

Sürekli bir şeyler düşünmeleri ve onu 
projeye dönüştürmeleri gerekiyor, 

Sürekli kendilerini geliştirmeleri gereki-
yor,

Sürekli okumaları gerekiyor, insan birik-
tirmeleri gerekiyor. 

Bu liste uzar da gider… 
Fakat en önemlisi ve en net olanı şu 

ki… Mesleklerini seven arkadaşlarımız 
başarılarına başarı katacaklarıdır. Sevmeden 
yapılmaz bu meslek.

Sektöre yeni girecek genç arkadaşları-
mıza tavsiyeden ziyade temenni olarak ifade 
etmem gerekirse ilerlemenin ve yükselme-
nin esas düsturlardan birisi eskilerin ifadesi 
ile “marifet iltifata tâbidir.” Eğer bu ihmal 
edilirse ömrünü habere ve yazıya adayacak 
gençlerimiz birer birer sönmeye mahkûm 
olacaklardır. 

Bu doğrultuda marifetlerini iltifatla 
taçlandıracak kurumlarda çalışmalarını 
diliyorum. 

Bu vesile ile hazırlanmış olunan bu güzel 
çalışmadan dolayı başta Mustafa Arslan bey 
olmak üzere Konya Yenigün Gazetesi ekibine 
kemâl-i hürmetlerimi sunarım. 
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Mesleğe gençliğinin ilk dö-
nemlerinde adım atmış olan, 
16 yaşından bu yana farklı 

kurumlarda ama daha çok siyasi ağırlıklı 
gazetecilik yapan, şimdilerde Karatay Bele-
diyesi Basın Müdürü olarak görevli bulunan 
Muhammed Kemalettin Nokta, mesleki 
anılarını ve tecrübelerini paylaştı. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

1984 yılında Konya’da Şemş Mahallesi 
Güllük başı semtinde doğdum. İlkokulu 
İsmet Paşa, Ortaokul ve Lise eğitimimi 
2002 yılında Selçuklu İmam Hatip Lisesinde 
tamamladım. 

2010 yılında Anadolu üniversitesi İlahi-
yat ön lisans eğitimini tamamladım. 

Şu an İstanbul Üniversite Adalet bölü-
mü öğrencisiyim. 

Birçok sivil toplum kurulu çalışmaların-
da aktif görevler üstlendim. 2010 yılında 
Mevlâna Uluslararası Öğrenci Derneği, 
2014 yılında İki Doğu İki Batı Uluslararası 
Öğrenci Derneği kuruluş çalışmalarında yer 
aldım. 2012 yılında Medya Takip Merkezi 
Bölge Temsilciği, 2014 yılında Star Gazetesi 
temsilciği, 2016 yılında Anadolu Ajansı’nda 
çalışmaya başladım. Aynı dönemde görev-
lendirme ile Sn. Numan Kurtulmuş’un Baş-
bakan Yardımcılığı, 2017 yılında ise Kültür 
ve Turizm Bakanlığı dönemlerinde Basın ve 
Halkla ilişkiler ekiplerinde yer aldım. Mayıs 
2019 tarihinden itibaren ise Karatay Bele-
diyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü görevini 
yürütmekteyim. 

Evliyim. Bayezid, Cihangir ve Mihri-
mah’ın babasıyım. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. 
Mektepli gazeteci değilim, alaylı olarak 
mektepli arkadaşlarımıza muazzam saygım 
var. Tabi ki alaylı olmamızın mesleğimiz 
yapmamıza bir etkisi söz konusu olmadı 
hiçbir zaman. Mesleğe başlamadan önce 
çıraklık diye tabir edilen dönemlerde bizler 

mesleğin siyasal olarak adlandırılan kısmın-
da daha aktif olduk, kurumsal olarak bağlı 
olduğunuz kurumun haberini Gazeteler, 
Televizyonlara servis etmekle ve beraberin-
de kurumun yayın organlarının hazırlanma 
çalışmalarında bulunarak mesleğe başladım. 
Sonrasında Milâ haber ajansında fahri muha-
birlik görevlerinde bulundum. Gazeteciliğe 
Fazilet Partisi yayın organında 16 yaşımda 
başladım. Birkaç arkadaş ile “Hilal” adında 
bir dergi çıkartıyorduk. İlk haberimi orada 
yazdım. İlk fotoğraf makinesi ve kamera 
kullanışımız o dönemlere rastlıyor. Boyumuz 
yetişmediği için sandalye üzerinde kamera 
çekimi yapıyorduk. Belirtmeden geçemeye-
ceğim bu arada dergilerin son halini Mustafa 
Arslan Bey onaylıyordu. Bizimle kocaman 
insanmışız gibi konuşuyordu, ciddiyetle din-
liyordu ve bize sürekli bir şeyler öğretiyordu. 
Kendisinden öğrendiğimiz bu noktada çok 
şey var. 

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

Milâ Haber Ajansı
Milli Gazete
Haberdem İnternet Haberciliği
Haberzoom İnternet Haberciliği
Medya Takip Merkezi Bölge Temsilciği 
Star Gazetesi Bölge Temsilciği 
Anadolu Ajansı
Sosyal medya çalışmaları noktasında ise 

Başbakan Yardımcılığı ve Kültür Turizm Ba-
kanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürolarında 

Sosyal Medya Koordinatörlüğü görevlerinde 
bulundum. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Her ne kadar dünyada bilinen ilk 

gazeteye ait bulgulara yaklaşık 3400 yıl 
önce Mısır’da rastlanmış olsa da özellikle 
son yüzyılda bilgiye duyulan ihtiyacın ve 
bilginin artmasının, bilgi toplumu olma 
yolunda yapılacak çalışmaların önünü 
açtığını düşünüyorum. Gazete ve dergiler 
halkı bilgilendirir. Bu bakımdan basın, açık 
bir üniversitedir ve eğitimden hiç vazgeç-
mez. Bu üniversitenin mensupları bilgilen-
dirici olmaları ve tarihe tanıklık etmeleri 
noktasında sorumlulukları hep büyüktür. 
Yayın yaptığı bölge halkına yakınlığı yerel 
medyayı bu kitle için daha güvenilir bir 
mecraya dönüştürmektedir. Kamuoyu 
oluşturma gücü en yüksek olarak görülen 
gazeteciler, bulunduğu bölge halkıyla bire-
bir iletişim halindedir. Bu sayede de, halk 
ve yerel yönetim arasında köprü vazifesi 
görmektedir. 

‘BASIN, AÇIK BIR 
HALK ÜNIVERSITESIDIR’

Gazetecilik mesleğini 
eğitimden hiç 

vazgeçmeyen, sürekli 
bilgi akışı sağlayan bir 
açık üniversite olarak 

nitelendiren Muhammed 
Kemalettin Nokta, 

gazetecileri ise madene 
ulaşmak için var gücüyle 

çalışan madencilere 
benzetiyor

Ben ise gazeteciliği maden işçiliğine 
benzetiyorum. Maden işçisi madene ulaşma, 
madeni işleme ve işlenen madenin insan-
ların kullanımına hazır hale getirilmesi 
aşamalarında nasıl ki büyük emek veriyorsa 
gazeteci de aynı şekilde toplumun yararına 
veya bilgilenmesine dair birçok bilgiyi topla-
yıp işledikten sonra insanlara sunuyor. 

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

Aslında 2014 – 2018 yılları arasında 
özellikle sosyal medya noktasında aktif bir 
şekilde yer aldım. Sosyal medya Anadolu 
Ajansın’da göreve başlamamla birlikte Gö-
revlendirmeye gittiğim Başbakan Yardım-
cılığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sosyal 
Medya çalışmaları yürüttüğüm dönemlerde 
bu mecra değişikliğini aktif bir şekilde yaşa-
dım. 

Sosyal Medya, kullanıcı odaklıdır, herke-
sin söz hakkının olduğu mecralardır.

Bir sınırlama yoktur. Doğru kullanıldığın-
da gücü ve etkisi tartışılamazdır.

Sosyal medyaya hızlı rağbet kazandıran 
olayların başında Arap baharı gelmektedir. 
Türkiye’de ise gezi parkı olaylarında yaşanı-
lan süreç, sosyal medyayla ilgili bir çok şey 
öğretti. 

Her türlü habere ulaşmanın mümkün ol-
duğu, haber üretim koşullarının hızla değiş-
tiği günümüzde, geleneksel gazeteciliğin bu 
dönüşme nasıl hazırlandığı sorusu önem arz 
etmektedir. Eskiye oranla daha fazla haber 
seçeneğinin olduğu bir ortam karşımızda. 
Blog yazarları, Facebook ve twitter kullanıcı-
ları ve binlerce haber üreticisi. Yeni iletişim 
teknolojilerinin gelişimiyle ortaya çıkan bu 
yeni olgular ölçülebilir haliyle geleneksel 
medya karşısında gerçekten ciddi bir alter-
natif konumda olduğunu ispat ediyor. 

“Güvenilir kaynak olmak” medya ku-
ruluşlarının en önemli marka değeri haline 
geldi. Yapılan araştırmalar sosyal medya-
da her gün paylaşılan haberlerin büyük 
çoğunluğunun geleneksel haber kaynağına 
dayandırıldığını gösteriyor. 

Haberleri sosyal medya üzerinden 
almakla birlikte yoğun bilgi kirliliğinde oku-
yucu, gerçeğe ulaşmak için tanıdığı ve gü-
vendiği medya markalarına başvuruyor. Yani 
haberi yine kaynağından okumak istiyor. 

Bazı istatistiklere yer vermek gerekirse. 

Türkiye’de 2020 yılı için ilk 6 ay içindeki 
verilere göre. 

Türkiye’de Nüfusun %92.2’si Cep Telefo-
nu kullanıyor,

Nüfusun %73.99’u İnternet kullanıyor, 
Geçen yıla (2019) oranla 2,4 Milyon artış 
göstermiştir.

Nüfusun %64.37’si aktif Sosyal Medya 
kullanıcısı, Geçen yıla oranla 2,2 Milyon artış 
göstermiştir.

Facebook platformunu kullanan 37 Mil-
yon kullanıcı, İnstagram 38 Milyon, Twitter 
11.80 Milyon,  

LinkEdin’i ise 8.40 Milyon kullanan kul-
lanıcı bulunmaktadır. 

Bu noktada da gazeteler ve diğer 
geleneksel mecraların en büyük rakiple-
ri teknolojidir, mevut hizmetlerini sosyal 
teknoloji ile bezemeleri gerekiyor. Sosyal 
medya kesinlikle bilinçli bir şekilde, yeni 
stratejilerin üretilmesi gereken bir platform 
haline gelmiştir. Bu da beraberinde başarıyı 
getirecektir. Bir slogan vardı “MOBİL OL 
HERYERDE OL”

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını 
kısaca anlatabilir misiniz?

Unutamadığım olaylardan bir tanesi 
Veysel Candan bey milletvekiliydi Ereğli’de 
bir programda kamera çekmekle görevlendi-
rildim. Ereğli hal’i  önünde basın açıklaması 
yapacaktı. Kameraya çalıştıralım dedi. Bas-
tım tuşa kamera çalışmıyor. Büyük batar-
yalarla çalışıyordu Panasonic kameralar bir 
baktım batarya yok. 

Bozuntuya vermeden çekmeye devam 
edeyim dedim. 

Veysel bey çekiyor musun dedi evet 
dedim ister istemez, tabi ki anlamış çekeme-
diğimi 

madem çekiyorsun kırmızı ışık niye 
yanmıyor diye sordu. Dedim sayın vekilim 
bataryayı vermemişler, olmaz dedi almamı-
şım diyeceksin. 

Senin görevin bunu kontrol etmek dedi. 
Mahcup oldum ama bu tecrübeyi de yaşamış 
oldum.

Bir çok güzel anımız var fakat yakın 
tarihte karşılaştığım bir olay kısaca onu da 
ifade edeyim… 

Dergi çıkardığımız yıllarda okulda edebi-
yat hocam Dergi’nin müsvedde çalışmasını 
görmüştü. Dergi’nin siyasi muhteviyatlı bir 
dergi olmasında dolayı birazda şaşırarak bu 

ne dedi. Hocam benimde içerisinde bulundu-
ğum bir arkadaş ekibi ile dergi çıkartıyoruz 
dedim, dergiyi aldı uzun bir süre inceledi 
tebessüm ederek geri verdi. 

Yıllar sonra hocamızla Karatay Beledi-
yemizin tertiplediği 53. Aşıklar Bayramında 
Basın mensubu arkadaşlarının çalışma alanı-
nı organize ederken karşılaştım. 

Sohbet ettik neler yapıyorsun dedi. Gö-
revimi söyledim yine tebessüm ederek 15 yıl 
önceden belliydi dedi. 

Sizlerin vesilesiyle edebiyat hocam Figen 
Bilgin hanımefendiye de hürmetlerimi arz 
ediyorum. 

Sektöre yeni girecek olan 
genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Cevat Fehmi Başkut, Gazeteci; Gazete-
cilik son derece fedakârlık gerektiren bir iş. 
“Yalnızca gazetecilikle meşgul olan, uyanık 
bulunduğu her dakikasını bu mesleğe ada-
yarak sadece bu meslek sayesinde geçinen 
ve yaşayan insandır” diyerek tarif ediyor 
gazeteciyi. 

Sektöre yeni girecek olan genç kardeşle-
rimiz her şeyden feragat ediyor olacaklar. 

Bu mesleğin saati’nin olmadığı bilmeleri 
gerekiyor,  

Sürekli bir şeyler düşünmeleri ve onu 
projeye dönüştürmeleri gerekiyor, 

Sürekli kendilerini geliştirmeleri gereki-
yor,

Sürekli okumaları gerekiyor, insan birik-
tirmeleri gerekiyor. 

Bu liste uzar da gider… 
Fakat en önemlisi ve en net olanı şu 

ki… Mesleklerini seven arkadaşlarımız 
başarılarına başarı katacaklarıdır. Sevmeden 
yapılmaz bu meslek.

Sektöre yeni girecek genç arkadaşları-
mıza tavsiyeden ziyade temenni olarak ifade 
etmem gerekirse ilerlemenin ve yükselme-
nin esas düsturlardan birisi eskilerin ifadesi 
ile “marifet iltifata tâbidir.” Eğer bu ihmal 
edilirse ömrünü habere ve yazıya adayacak 
gençlerimiz birer birer sönmeye mahkûm 
olacaklardır. 

Bu doğrultuda marifetlerini iltifatla 
taçlandıracak kurumlarda çalışmalarını 
diliyorum. 

Bu vesile ile hazırlanmış olunan bu güzel 
çalışmadan dolayı başta Mustafa Arslan bey 
olmak üzere Konya Yenigün Gazetesi ekibine 
kemâl-i hürmetlerimi sunarım. 
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Meram Belediyesi Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Müdürü Sinan 
Kabak, direkt basın sektörünün 

içerisinde olmasa da görevi itibariyle sektörle 
içiçe olan bir isim olarak dikkat çekiyor. Me-
ram Belediyesi ve basınla köprü vazifesi gören 
Kabak, görevini başarıyla sürdürüyor. Basınla 
ve gazetecilerle mesai arkadaşlığı yapan Ka-
bak, gazetecilikle ilgili yaptığı değerlendirme-
de, “Gazetecilik mesleğini ateşten bir gömlek 
olarak nitelendirebilirim. Bu ve diğer sıkıntı 
ve sorunlarına rağmen dünyanın en güzel 
mesleklerinden biri diyebilirim” dedi. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Sinan Kabak kimdir?

1975 Karaman doğumluyum. İlk, orta ve 
lise tahsilini Karaman’da tamamladım. 1996 
yılında Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek 
Yüksekokulu Muhasebe Bölümünden mezun 
oldum. Lisans eğitimine devam ederek 2002 
yılında Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve 
Spor Öğretmenliği Bölümünü bitirdim. Yüksek 
Lisans Eğitimini ise Necmettin Erbakan Üni-
versitesi Harita Mühendisliğinde tamamladım. 
2006 yılında Kaşınhanı Belediyesi Ağız ve 
Diş Sağlığı Merkezinde V.H.K.İ olarak göreve 
başladım. 2009 yılından bu yana Meram 
Belediyesi’nde Eğitmen olarak görev yapmak-
tayım. Meram Belediyesi tarafından Yerel 
Kalkınma, AB Proje Sorumlusu olarak yapılan 
ve ortağı olunan projelerde de görev aldım. 
Evli ve 2 çocuk babasıyım. Çeşitli sivil toplum 

kuruluşlarında da yöneticilik yaptım. 

Sektör ile ilk tanışmanız nasıl oldu?

2017 yılında Meram Belediyesi Basın 
Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekilliğine 
atanmam ile sektör ile tanışmış, sektörün bir 
ucundan tutmuş oldum. O günden bu yana 
sektör ile gazete, gazetecilik ve habercilik ile 
yakın temasımız devam ediyor. Sözlük anla-
mını tam olarak karşılayan bir iş yapmıyoruz 
belki şu an. Ama sektör ve gazetecilerle her 
an o kadar iç içeyiz ki gazetecilik heyecanına, 
aksiyonuna, sevincine ve sıkıntılarına yakın-
dan şahidiz…    

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Söylenecek o kadar çok şey var bu soruya. 
Sayfalar dolusu şey söyleyebilirim. Ama en 
kısa şekilde tabir etmem gerekirse öncelikle; 
“Gazetecilik mesleğini ateşten bir gömlek 
olarak nitelendirebilirim.” Bu ve diğer sıkıntı 
ve sorunlarına rağmen dünyanın en güzel 
mesleklerinden biri diyebilirim. Topluma 
katkılarını düşündüğümüzde ise en kutsal 
mesleklerden biri. İnsanları haberdar etmek, 
toplumları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, 
bunun nihayetinde de yönlendirmek. Ve tüm 
bunları da maddi manevi önemli sıkıntılar 
içinde gerçekleştirmek. O yüzden gazetecileri 
birer kahraman olarak görüyorum. Tüm bun-
lar herkesin başarabileceği şeyler değil çünkü. 

İyisiyle kötüsüyle sektörü yakından tanıyoruz 
artık. Çözümün bir parçası olmak adına tüm 
gazeteci arkadaşlarımın yanında olmaya gay-
ret gösteriyorum.    

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
 
Çok şey ifade ediyor. Öncelikle şunu söy-

lemek istiyorum özel anlamda benim için en 
önemli köprüdür. Kurumumuzu ve hizmetle-
rimizi hemşerilerimize anlatan bir platform ve 
bizi hemşerilerimize kavuşturan bir köprüdür 
gazeteci. Doğrularımızı ve yanlışlarımızı bize 
gösteren bir aynadır aynı zamanda. Doğruları-
mızın kıvancını yaşamamızı sağlayan bilme-
den yaptığımız yanlışlarımızı düzeltmemize 
olanak sağlayan bir ayna. Bu sebeple müdür-
lük olarak gazeteleri ve gazeteci arkadaşları-
mızı kendimizden bir parça olarak görüyoruz 
biz. Bizi en iyisini yapmaya yönlendiren bir 
parça. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Sektörün bugün için karşı karşıya kaldığı 
en önemli sorun internet ve sosyal medya. 
Bu pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. 
Maddi ve manevi sorunları.  Maddi sorunlar 
yetenekli gençlerin sektörde tutunamamasına 
sebep oluyor. Bu da başka sorunları beraberin-
de getiriyor. Hepsi birbirlerine zincir halkası 
gibi bağlı. Bu gazetelerin eksikliği değil, tek-
noloji karşısında tutunabilmek zor. Teknolojiyi 
en iyi şekilde kullanabilenler bu savaştan yara 

‘GAZETECILIK; 
ATEŞTEN GÖMLEKTIR’

Gazeteciliğe dair önemli değerlendirmelerde bulunan Meram Belediyesi Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Müdürü Sinan Kabak, “Gazetecilik mesleğini ateşten bir gömlek olarak 
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almadan çıkacaklar. Tüm bu etkenleri çok iyi değerlendirebilmek 
şart. Çağın gereklerini yerine getirebilmek gerek. Bu aşılabilirse 
maddi manevi tüm sorunların bir bir ortadan kalktığına hep birlik-
te şahit olacağız. 

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

İletişim Fakültesinin Gazetecilik Bölümünden mezun olmak 
sadece ‘mektepli’ vasfını almaya yetecektir. Öncelikle her meslek-
te olduğu gibi bir gazetecinin de kendini çok iyi yetiştirmesi gerek. 
Ama gazetecinin her meslekten daha fazla. Çünkü bir gazetecinin 
sadece tek alanda değil pek çok alanda kendini çok iyi yetiştir-
mesi gerekiyor. Hatta herkesten daha fazla çalışması. Bu da bu 
mesleğin cilvesi. Sadece mektepliler değil alaylılar da aynı şekilde. 
Cesur, gözü kara, bilgili ve sabırlı olmaları da gerek. Bu meslek 
sadece sabırlıların başarılı olabildiği bir meslek. Tüm zorluklara 
ve tüm sıkıntılara sebat etmeleri gerek. Ancak o zaman meslek 
güzelliklerini ayaklarının altına serecektir.      

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

İşte bu Basın Danışmanı olarak belki de beni en çok ilgilendi-
ren nokta. Yazmak, kamuoyunu bir haberle bilgilendirmenin etki-
sini anlatmama gerek yok. Bir haber, bir fotoğraf, bir yazı insan-
ların ülkelerin kaderini belirleyebiliyor. Bir fotoğraf savaş başlatıp 
savaş bitiriyor. Bir haber bazen bir doğuma bazen bir yıkıma sebep 
olabiliyor. Bu artık herkesin her ülkenin bir gerçeği. Bu soruya ben 
kendi açımdan yanıt vermem gerekirse ise kamuoyunu bilgilen-
dirmek birinci vazifemiz. Bunun için en etkili platform basın elbet. 
Çok şey yaparsınız ama bundan kimsenin haberi olmazsa bir kıy-
meti kalmıyor. Hizmet ve tanıtım paralel yürümesi gereken iki ayrı 
olgu. Yapacaksınız ve bunu anlatacaksınız. Kendinizi anlatamaz ve 
ifade edemezseniz hizmetiniz yarım kalır. İşte basın bizim yarım 
tarafımızı tamamlıyor. 

 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?

Ben bu soruyu Konya’da ki medya sektörünün milliliğini 
değerlendirerek yanıt vermek istiyorum. Konya Medyası bugü-
ne kadar ne denli milli olduğunu her fırsatta ortaya koymuştur. 
Bu dünde böyleydi bugün de böyle. Hangi siyasi fikri savunursa 
savunsun Konya Medyası her daim vatanının ve milletinin yanında 
durmuştur. Bu her yönüyle takdire şayandır. Ben bunu Konya 
Medyasının köklü bir yapıya sahip olmasına ve sokaktaki insandan 
hiçbir şekilde ayrısının gayrısının olmamasına bağlıyorum. Konya 
Medyası hep sokağın sesi olmuştur, milletinin yanında durmuş-
tur, art niyetli tüm saldırılara karşı da devletini savunmuştur. Bu 
bir gelenektir bizim medyamızda. Biz de bununla ne kadar gurur 
duysak azdır. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Gençlerimiz hangi işi yaparlarsa yapsınlar aşkla yapsınlar. 
İşlerini severek yapsınlar. Bu meslek seçiminin de en birinci şartı. 
Ancak bu şekilde yaşadıkları hayattan zevk alırlar ve çalıştıkları 
işlerin zorluklarına katlanabilirler. Gazetecilik belki diğer meslek-
lerden çok daha fazla aşk ister. Çünkü sorunları diğerlerine naza-
ran daha fazladır. Diğer insanlar tatil yaparken siz haber peşinde 
koşmak mecburiyetinde kalırsınız. Sevmeden yapabilir misiniz 
bunları? Önce sevmek, sonra ise çok çalışmak. Okuyarak çalış-
mak, öğrenerek çalışmak, koşturarak çalışmak, haber peşinde ter 
dökerek çalışmak… Bu sektör için olmazsa olmaz kural. Bunları 
yapanların da işinin piri birer gazeteci olmamaları için bir neden 
yok. Mesleğe yeni başlayan ve devam eden tüm arkadaşlarımın 
yolları açık olsun inşallah.
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ram Belediyesi ve basınla köprü vazifesi gören 
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de, “Gazetecilik mesleğini ateşten bir gömlek 
olarak nitelendirebilirim. Bu ve diğer sıkıntı 
ve sorunlarına rağmen dünyanın en güzel 
mesleklerinden biri diyebilirim” dedi. 
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almadan çıkacaklar. Tüm bu etkenleri çok iyi değerlendirebilmek 
şart. Çağın gereklerini yerine getirebilmek gerek. Bu aşılabilirse 
maddi manevi tüm sorunların bir bir ortadan kalktığına hep birlik-
te şahit olacağız. 

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

İletişim Fakültesinin Gazetecilik Bölümünden mezun olmak 
sadece ‘mektepli’ vasfını almaya yetecektir. Öncelikle her meslek-
te olduğu gibi bir gazetecinin de kendini çok iyi yetiştirmesi gerek. 
Ama gazetecinin her meslekten daha fazla. Çünkü bir gazetecinin 
sadece tek alanda değil pek çok alanda kendini çok iyi yetiştir-
mesi gerekiyor. Hatta herkesten daha fazla çalışması. Bu da bu 
mesleğin cilvesi. Sadece mektepliler değil alaylılar da aynı şekilde. 
Cesur, gözü kara, bilgili ve sabırlı olmaları da gerek. Bu meslek 
sadece sabırlıların başarılı olabildiği bir meslek. Tüm zorluklara 
ve tüm sıkıntılara sebat etmeleri gerek. Ancak o zaman meslek 
güzelliklerini ayaklarının altına serecektir.      

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

İşte bu Basın Danışmanı olarak belki de beni en çok ilgilendi-
ren nokta. Yazmak, kamuoyunu bir haberle bilgilendirmenin etki-
sini anlatmama gerek yok. Bir haber, bir fotoğraf, bir yazı insan-
ların ülkelerin kaderini belirleyebiliyor. Bir fotoğraf savaş başlatıp 
savaş bitiriyor. Bir haber bazen bir doğuma bazen bir yıkıma sebep 
olabiliyor. Bu artık herkesin her ülkenin bir gerçeği. Bu soruya ben 
kendi açımdan yanıt vermem gerekirse ise kamuoyunu bilgilen-
dirmek birinci vazifemiz. Bunun için en etkili platform basın elbet. 
Çok şey yaparsınız ama bundan kimsenin haberi olmazsa bir kıy-
meti kalmıyor. Hizmet ve tanıtım paralel yürümesi gereken iki ayrı 
olgu. Yapacaksınız ve bunu anlatacaksınız. Kendinizi anlatamaz ve 
ifade edemezseniz hizmetiniz yarım kalır. İşte basın bizim yarım 
tarafımızı tamamlıyor. 

 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?

Ben bu soruyu Konya’da ki medya sektörünün milliliğini 
değerlendirerek yanıt vermek istiyorum. Konya Medyası bugü-
ne kadar ne denli milli olduğunu her fırsatta ortaya koymuştur. 
Bu dünde böyleydi bugün de böyle. Hangi siyasi fikri savunursa 
savunsun Konya Medyası her daim vatanının ve milletinin yanında 
durmuştur. Bu her yönüyle takdire şayandır. Ben bunu Konya 
Medyasının köklü bir yapıya sahip olmasına ve sokaktaki insandan 
hiçbir şekilde ayrısının gayrısının olmamasına bağlıyorum. Konya 
Medyası hep sokağın sesi olmuştur, milletinin yanında durmuş-
tur, art niyetli tüm saldırılara karşı da devletini savunmuştur. Bu 
bir gelenektir bizim medyamızda. Biz de bununla ne kadar gurur 
duysak azdır. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Gençlerimiz hangi işi yaparlarsa yapsınlar aşkla yapsınlar. 
İşlerini severek yapsınlar. Bu meslek seçiminin de en birinci şartı. 
Ancak bu şekilde yaşadıkları hayattan zevk alırlar ve çalıştıkları 
işlerin zorluklarına katlanabilirler. Gazetecilik belki diğer meslek-
lerden çok daha fazla aşk ister. Çünkü sorunları diğerlerine naza-
ran daha fazladır. Diğer insanlar tatil yaparken siz haber peşinde 
koşmak mecburiyetinde kalırsınız. Sevmeden yapabilir misiniz 
bunları? Önce sevmek, sonra ise çok çalışmak. Okuyarak çalış-
mak, öğrenerek çalışmak, koşturarak çalışmak, haber peşinde ter 
dökerek çalışmak… Bu sektör için olmazsa olmaz kural. Bunları 
yapanların da işinin piri birer gazeteci olmamaları için bir neden 
yok. Mesleğe yeni başlayan ve devam eden tüm arkadaşlarımın 
yolları açık olsun inşallah.



KTO Karatay Üniversitesi Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet 
Özçelik, çalıştığı kurumla basın 

arasında önemli bir köprü görevi görüyor. KTO 
Karatay Üniversitesi için ekibiyle etkin bir marka 
iletişimi stratejisi oluşturulması konusunda med-
ya alanında çalışmalar yapan Özçelik, bugüne 
kadar yaptığı çalışmalarla önemli işlere imza 
atmış durumda. Mesleğini seven bir isim olarak 
dikkatleri üzerinde toplayan Özçelik, “Geleneksel 
gazeteciliğin yanına internet gazeteciliğini de 
entegre etmeyi başaran gazetelerin, sektörde 
daha başarılı olacağını düşünüyorum” değerlen-
dirmesi yaptı. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? Mehmet Özçelik kimdir?

Batı Karadeniz’in doğal güzellikleriyle bilinen 
şehri, Bolu’nun Gerede ilçesinde dünyaya gel-
dim. Babamın memuriyeti ve akrabalık ilişkileri-
miz dolayısıyla Ankara’da büyüdüm ve yetiştim. 
İlk ve orta öğrenimimi Ankara’da tamamladım 
ve Ankara Ümitköy Anadolu Lisesi’ni bitirdim. 
2008 yılında üniversite okumak için Konya’ya 
geldim ve Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümü’ne 
kayıt oldum. Öğrencilik yıllarımda çeşitli sivil 
toplum kuruluşları ile öğrenci dernek ve kulüple-
rinde yöneticilik tecrübesi edindim. 2012 yılında 
bölümden mezun oldum ve 2013 yılında Konya 
Ticaret Odası Ekonomik Araştırmalar ve Projeler 
Müdürlüğü’nde göreve başladım. Bu süreçte bir 
yandan lisansüstü eğitim çalışmalarımı sürdürür-
ken diğer yandan siyasal iletişimle ilgilenmeye 

başladım. 2016 yılında Konya Ticaret Odası 
Karatay Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü’n-
de, koordinatör olarak göreve başladım. Şu anda 
hâlen üniversitemizde İletişim Direktörü olarak 
görev yapmaktayım. Öte yandan Necmettin 
Erbakan Üniversitesi’nde doktora çalışmalarım 
devam etmekte olup “göç” konusunda doktora 
tezi çalışmalarımı sürdürmekteyim. Evliyim.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Geçmişte siyasal iletişimle ilgilendiğim bir 
dönem olmuştu. Ancak resmi olarak Konya Tica-
ret Odası Karatay Üniversitesi’nde 2016 yılında 
göreve başladıktan sonra mesleğin içinde yer 
aldım diyebilirim.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazeteciliğin yüksek motivasyon gerektiren, 
zor bir meslek olduğunu düşünüyorum. So-
nuçları her ne olursa olsun kamuoyunun doğru 
bilgilendirilebilmesi açısından ilkeli ve doğru 
haber yapmak oldukça önemli. Yüksek özveri ve 
fedakârlık gerektiren bir meslek olduğuna inanı-
yorum. Sektöre değinecek olursak, küreselleşme 
ile birlikte tüm dünya önemli bir dijital değişim 
ve dönüşüm içerisinde. Bu bakımdan internetin 
hayatın her alanına girdiği bir dönemde sektörün 
de dijitalleştiğine şahit oluyoruz. Geleneksel 
gazeteciliğin yanına internet gazeteciliğini de 
entegre etmeyi başaran gazetelerin, sektörde 
daha başarılı olacağını düşünüyorum.

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

Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri 
olarak akademik alanda bir marka hâline gelen 
KTO Karatay Üniversitesi için ekibimle birlikte, 
etkin bir marka iletişimi stratejisi oluşturulması 
konusunda medya alanında çalışmalar yapıyo-
rum. Üniversitemizin ulusal ve uluslararası çapta 
yaptığı bilimsel, sosyal ve kültürel çalışmaların 
uygun platformlar aracılığıyla desteklenmesini 
sağlıyorum. Bu bağlamda, üniversitemizle ilgili 
önemli gelişmeleri doğru ve hızlı bir şekilde 
kamuoyuna aktarılmakta, ayrıca hazırlanan ha-
berler, yerel ve ulusal basına servis edilmektedir. 
Televizyon programlarında da sık sık karşımıza 
çıkan KTO Karataylı akademisyenlerimiz İletişim 
Direktörlüğü aracılığıyla gündemi değerlendir-
mektedir. Bu kapsamda, Direktörü olduğum, 
basınla ilişkiler görevini üstlenen medya birimi-
miz, basın organlarına giden bilgi akış sürecini 
yönetmektedir.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Biraz iddialı olacak fakat şöyle ifade etmek 

istiyorum; Gazetecilik, küreseldeki en büyük 
güç faktörleri arasında yer almaktadır. Basın; bir 
ülkenin ekonomi, sanayi ve savunması kadar en 
önemli unsurları arasında yer almaktadır. Gaze-
tecilerin yazdıkları, hayatımızın her alanını etkiler. 
Toplumun bilgi sahibi olması bir yana, yerel otori-
teler hükümetler bile bir konuda kamu politikası 
geliştirmek zorunda kalabilir. 

Gazetecilik üzerine açıklamalarda bulunan KTO Karatay Üniversitesi Basın ve Halkla 
İlişkiler Müdürü Mehmet Özçelik, “Geleneksel gazeteciliğin yanına internet gazeteciliğini 

de entegre etmeyi başaran gazeteler, sektörde daha başarılı olur” dedi
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Gazetecilik sektöründe günümüzde yaşanan
sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?
Bugün, tüm dünyayı derinden etkileyen ve hizmet sektö-

rü de dâhil birçok sektörü zorlayan bir dönemden geçiyoruz. Pandemi 
nedeniyle normal hayatı bir kenara bırakarak “yeni normal”e adapte 
oluyoruz. Bu noktada dönemsel zorluklar karşısında proaktif davra-
nabilme yetisinin önem arz ettiğine şahit oluyoruz. Sektörün dinamik 
yapısını koruyabilmesi adına kurumsallaşmanın olmazsa olmaz bir 
gereklilik olduğuna inanıyorum.

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

Öncelikle yazmayı, okumayı, araştırmayı seven kişiler bu mesleği 
seçmeliler. Bu kadar bilgi akışı varken, iyi bir gazeteci olmak için 
“hikâyeyi yakalamak” gerektiğini düşünüyorum.  Detaylara inebilen, 
eleştirel gözle bakabilen ve en çarpıcı şekilde ifade edebilen kişiler 
başarılı gazeteciler olarak dikkat çekiyorlar.  

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

Zaman zaman öğrencilerimizin ya da akademisyenlerimizin bir 
hikâyesini basınla paylaşıyoruz. Onların hikâyelerinin sesi oluyoruz. 
İşte o haberler, bizleri mesleğimizde doyum noktasına ulaştıran haber-
ler oluyor. 

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

“Yazma”nın, insanın temel ihtiyaçları olan barınma, güvenlik ka-
dar hayati derecede önemli olduğunu düşünüyorum. Meseleyi sadece 
gazetecilik olarak ele almayalım derim. Yüzyıllar öncesinde yazılan 
eserler bugün bizlere yol gösteriyor. Medeniyetleri, savaşları, mücade-
leleri kısacası toplumu biz buralardan okuyoruz. İnsanlar yazmasaydı 
Platon’u, İbn-i Haldun’u, Farabi’yi nasıl anlayabilirdik? Günümüzde 
ise, yazının gücüne hepimiz daha çok şahit oluyoruz. Yazılanlar ciddi 
mahiyette tüm dünyada toplumsal değişim ve dönüşümleri tetikliyor. 
Güçlü gazeteciler toplumun sesi oluyor, güçlü basın bir ülkenin en 
önemli prestij unsurları arasında yer alıyor. Yerelde yürütülen 
başarılı gazetecilik, şehrin 
marka değerine daha çok 
değer katıyor.

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

İnsanoğlunun dünyaya ayak bastığı ilk andan itibaren her yeni tek-
noloji, insanlara, habere ve bilgiye ulaşmak için yeni olanaklar sunmuş, 
haber ve bilgiye ulaşma alışkanlıklarının da doğal olarak değişmesine 
yol açmıştır. Şüphesiz bu değişimden gazete ve gazetecilik de sürekli 
etkilenmiştir. Son yıllarda özellikle internetin gelişimiyle birlikte 
ortaya çıkan yeni medya karşısında, geleneksel medya özellikle de 
gazetelerimiz, kendilerini yeni ortamlara hazırlamaya başlamışlardır. 
Bu kapsamda geleneksel gazeteciliğin yanına internet gazeteciliğini 
de entegre eden basınımız, bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemli bir 
değişim ve dönüşüm geçirdiği günümüzde, kamuoyunu aydınlatmak 
adına oldukça önemli bir görevi icra etmeye tüm gücüyle devam 
etmektedir. İnternetin oldukça geniş bir mecra olduğu düşünüldüğün-
de bilgi kirliliğinin de oldukça yaygın olduğunu görüyoruz. Yanlış ya 
da doğru olmayan haberler gerek internette gerekse sosyal medyada 
çok hızlı yayılabiliyor. Bu durumdan dolayı bireyler ve toplum büyük 
bir zarar görüyor, insanlar adeta itibar suikastı yaşıyor. Tabi ki internet 
gazeteciliğinin ve sosyal medyanın büyük avantajları olduğunu düşü-
nüyorum. Ancak mesleki etik ilkelerinin buralarda da geçerli olduğunu 
unutmamak gerektiğine inanıyorum.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Gazetecilik, fedakârlık ve yüksek çalışma temposu gerektiren bir 
meslek. Öncelikle bu mesleği seçen kardeşlerimizin bu mesleğe seve-
rek adım atmaları gerekiyor. Sevdikleri bu meslek alanında ilerleyebil-
meleri adına da araştırmacı ruhlarını her zaman ön planda tutmaları 
gerekiyor. Şahsen, tarihin yalnızca geçmişte kalmış bir zaman kavramı 
olduğunu düşünmüyorum. Tarih, ibret alınacak ve önemli dersler 
çıkarılacak bir geçmişi bünyesinde taşıyor. Önemli dönemlere dair 
okumaların yapılmasını bir gereklilik olarak görüyorum. Öte yandan 
küreselleşme ile bilgi teknolojilerindeki hızlı değişim ve dönüşümü de 
doğru zamanda yakalamakta fayda olduğuna inanıyorum.



KTO Karatay Üniversitesi Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet 
Özçelik, çalıştığı kurumla basın 

arasında önemli bir köprü görevi görüyor. KTO 
Karatay Üniversitesi için ekibiyle etkin bir marka 
iletişimi stratejisi oluşturulması konusunda med-
ya alanında çalışmalar yapan Özçelik, bugüne 
kadar yaptığı çalışmalarla önemli işlere imza 
atmış durumda. Mesleğini seven bir isim olarak 
dikkatleri üzerinde toplayan Özçelik, “Geleneksel 
gazeteciliğin yanına internet gazeteciliğini de 
entegre etmeyi başaran gazetelerin, sektörde 
daha başarılı olacağını düşünüyorum” değerlen-
dirmesi yaptı. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? Mehmet Özçelik kimdir?

Batı Karadeniz’in doğal güzellikleriyle bilinen 
şehri, Bolu’nun Gerede ilçesinde dünyaya gel-
dim. Babamın memuriyeti ve akrabalık ilişkileri-
miz dolayısıyla Ankara’da büyüdüm ve yetiştim. 
İlk ve orta öğrenimimi Ankara’da tamamladım 
ve Ankara Ümitköy Anadolu Lisesi’ni bitirdim. 
2008 yılında üniversite okumak için Konya’ya 
geldim ve Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümü’ne 
kayıt oldum. Öğrencilik yıllarımda çeşitli sivil 
toplum kuruluşları ile öğrenci dernek ve kulüple-
rinde yöneticilik tecrübesi edindim. 2012 yılında 
bölümden mezun oldum ve 2013 yılında Konya 
Ticaret Odası Ekonomik Araştırmalar ve Projeler 
Müdürlüğü’nde göreve başladım. Bu süreçte bir 
yandan lisansüstü eğitim çalışmalarımı sürdürür-
ken diğer yandan siyasal iletişimle ilgilenmeye 

başladım. 2016 yılında Konya Ticaret Odası 
Karatay Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü’n-
de, koordinatör olarak göreve başladım. Şu anda 
hâlen üniversitemizde İletişim Direktörü olarak 
görev yapmaktayım. Öte yandan Necmettin 
Erbakan Üniversitesi’nde doktora çalışmalarım 
devam etmekte olup “göç” konusunda doktora 
tezi çalışmalarımı sürdürmekteyim. Evliyim.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Geçmişte siyasal iletişimle ilgilendiğim bir 
dönem olmuştu. Ancak resmi olarak Konya Tica-
ret Odası Karatay Üniversitesi’nde 2016 yılında 
göreve başladıktan sonra mesleğin içinde yer 
aldım diyebilirim.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazeteciliğin yüksek motivasyon gerektiren, 
zor bir meslek olduğunu düşünüyorum. So-
nuçları her ne olursa olsun kamuoyunun doğru 
bilgilendirilebilmesi açısından ilkeli ve doğru 
haber yapmak oldukça önemli. Yüksek özveri ve 
fedakârlık gerektiren bir meslek olduğuna inanı-
yorum. Sektöre değinecek olursak, küreselleşme 
ile birlikte tüm dünya önemli bir dijital değişim 
ve dönüşüm içerisinde. Bu bakımdan internetin 
hayatın her alanına girdiği bir dönemde sektörün 
de dijitalleştiğine şahit oluyoruz. Geleneksel 
gazeteciliğin yanına internet gazeteciliğini de 
entegre etmeyi başaran gazetelerin, sektörde 
daha başarılı olacağını düşünüyorum.

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

Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri 
olarak akademik alanda bir marka hâline gelen 
KTO Karatay Üniversitesi için ekibimle birlikte, 
etkin bir marka iletişimi stratejisi oluşturulması 
konusunda medya alanında çalışmalar yapıyo-
rum. Üniversitemizin ulusal ve uluslararası çapta 
yaptığı bilimsel, sosyal ve kültürel çalışmaların 
uygun platformlar aracılığıyla desteklenmesini 
sağlıyorum. Bu bağlamda, üniversitemizle ilgili 
önemli gelişmeleri doğru ve hızlı bir şekilde 
kamuoyuna aktarılmakta, ayrıca hazırlanan ha-
berler, yerel ve ulusal basına servis edilmektedir. 
Televizyon programlarında da sık sık karşımıza 
çıkan KTO Karataylı akademisyenlerimiz İletişim 
Direktörlüğü aracılığıyla gündemi değerlendir-
mektedir. Bu kapsamda, Direktörü olduğum, 
basınla ilişkiler görevini üstlenen medya birimi-
miz, basın organlarına giden bilgi akış sürecini 
yönetmektedir.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Biraz iddialı olacak fakat şöyle ifade etmek 

istiyorum; Gazetecilik, küreseldeki en büyük 
güç faktörleri arasında yer almaktadır. Basın; bir 
ülkenin ekonomi, sanayi ve savunması kadar en 
önemli unsurları arasında yer almaktadır. Gaze-
tecilerin yazdıkları, hayatımızın her alanını etkiler. 
Toplumun bilgi sahibi olması bir yana, yerel otori-
teler hükümetler bile bir konuda kamu politikası 
geliştirmek zorunda kalabilir. 

Gazetecilik üzerine açıklamalarda bulunan KTO Karatay Üniversitesi Basın ve Halkla 
İlişkiler Müdürü Mehmet Özçelik, “Geleneksel gazeteciliğin yanına internet gazeteciliğini 

de entegre etmeyi başaran gazeteler, sektörde daha başarılı olur” dedi
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Gazetecilik sektöründe günümüzde yaşanan
sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?
Bugün, tüm dünyayı derinden etkileyen ve hizmet sektö-

rü de dâhil birçok sektörü zorlayan bir dönemden geçiyoruz. Pandemi 
nedeniyle normal hayatı bir kenara bırakarak “yeni normal”e adapte 
oluyoruz. Bu noktada dönemsel zorluklar karşısında proaktif davra-
nabilme yetisinin önem arz ettiğine şahit oluyoruz. Sektörün dinamik 
yapısını koruyabilmesi adına kurumsallaşmanın olmazsa olmaz bir 
gereklilik olduğuna inanıyorum.

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

Öncelikle yazmayı, okumayı, araştırmayı seven kişiler bu mesleği 
seçmeliler. Bu kadar bilgi akışı varken, iyi bir gazeteci olmak için 
“hikâyeyi yakalamak” gerektiğini düşünüyorum.  Detaylara inebilen, 
eleştirel gözle bakabilen ve en çarpıcı şekilde ifade edebilen kişiler 
başarılı gazeteciler olarak dikkat çekiyorlar.  

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

Zaman zaman öğrencilerimizin ya da akademisyenlerimizin bir 
hikâyesini basınla paylaşıyoruz. Onların hikâyelerinin sesi oluyoruz. 
İşte o haberler, bizleri mesleğimizde doyum noktasına ulaştıran haber-
ler oluyor. 

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

“Yazma”nın, insanın temel ihtiyaçları olan barınma, güvenlik ka-
dar hayati derecede önemli olduğunu düşünüyorum. Meseleyi sadece 
gazetecilik olarak ele almayalım derim. Yüzyıllar öncesinde yazılan 
eserler bugün bizlere yol gösteriyor. Medeniyetleri, savaşları, mücade-
leleri kısacası toplumu biz buralardan okuyoruz. İnsanlar yazmasaydı 
Platon’u, İbn-i Haldun’u, Farabi’yi nasıl anlayabilirdik? Günümüzde 
ise, yazının gücüne hepimiz daha çok şahit oluyoruz. Yazılanlar ciddi 
mahiyette tüm dünyada toplumsal değişim ve dönüşümleri tetikliyor. 
Güçlü gazeteciler toplumun sesi oluyor, güçlü basın bir ülkenin en 
önemli prestij unsurları arasında yer alıyor. Yerelde yürütülen 
başarılı gazetecilik, şehrin 
marka değerine daha çok 
değer katıyor.

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

İnsanoğlunun dünyaya ayak bastığı ilk andan itibaren her yeni tek-
noloji, insanlara, habere ve bilgiye ulaşmak için yeni olanaklar sunmuş, 
haber ve bilgiye ulaşma alışkanlıklarının da doğal olarak değişmesine 
yol açmıştır. Şüphesiz bu değişimden gazete ve gazetecilik de sürekli 
etkilenmiştir. Son yıllarda özellikle internetin gelişimiyle birlikte 
ortaya çıkan yeni medya karşısında, geleneksel medya özellikle de 
gazetelerimiz, kendilerini yeni ortamlara hazırlamaya başlamışlardır. 
Bu kapsamda geleneksel gazeteciliğin yanına internet gazeteciliğini 
de entegre eden basınımız, bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemli bir 
değişim ve dönüşüm geçirdiği günümüzde, kamuoyunu aydınlatmak 
adına oldukça önemli bir görevi icra etmeye tüm gücüyle devam 
etmektedir. İnternetin oldukça geniş bir mecra olduğu düşünüldüğün-
de bilgi kirliliğinin de oldukça yaygın olduğunu görüyoruz. Yanlış ya 
da doğru olmayan haberler gerek internette gerekse sosyal medyada 
çok hızlı yayılabiliyor. Bu durumdan dolayı bireyler ve toplum büyük 
bir zarar görüyor, insanlar adeta itibar suikastı yaşıyor. Tabi ki internet 
gazeteciliğinin ve sosyal medyanın büyük avantajları olduğunu düşü-
nüyorum. Ancak mesleki etik ilkelerinin buralarda da geçerli olduğunu 
unutmamak gerektiğine inanıyorum.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Gazetecilik, fedakârlık ve yüksek çalışma temposu gerektiren bir 
meslek. Öncelikle bu mesleği seçen kardeşlerimizin bu mesleğe seve-
rek adım atmaları gerekiyor. Sevdikleri bu meslek alanında ilerleyebil-
meleri adına da araştırmacı ruhlarını her zaman ön planda tutmaları 
gerekiyor. Şahsen, tarihin yalnızca geçmişte kalmış bir zaman kavramı 
olduğunu düşünmüyorum. Tarih, ibret alınacak ve önemli dersler 
çıkarılacak bir geçmişi bünyesinde taşıyor. Önemli dönemlere dair 
okumaların yapılmasını bir gereklilik olarak görüyorum. Öte yandan 
küreselleşme ile bilgi teknolojilerindeki hızlı değişim ve dönüşümü de 
doğru zamanda yakalamakta fayda olduğuna inanıyorum.



ATV, AHABER ve ASPOR Konya Bölge 
Müdürü İbrahim Doğan gazetecilikle ilgili 
önemli değerlendirmelerde bulundu. Gaze-
tecilik sektöründe en büyük sorunun basın 
mensuplarına verilen hakların yetersizliği 
olduğunu belirten Doğan, bu konuda giri-
şimlerde bulunulması gerektiğini savundu. 
Sektöre girecek genç gazetecilere de tav-
siyelerde bulunan Doğan, “Bu meslek zoru 
görüp de bırakılabilecek, pes edilecek bir 
meslek değil. Bu iş okullarda öğretildiği gibi 
de değil. Sadece akademik eğitim bu mesleği 
yapmak için yeterli değil! Kesinlikle sahaya 
çıkmaları ve bu mesleği yerinde öğrenmeleri 
gerekiyor” ifadelerini kullandı. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Konya’nın Beyşehir ilçesinde doğdum. 

2004-2005 yıllarında sektöre henüz üni-
versiteye gitmeden başladım. Birçok ünlü 
sanatçının fotoğrafçılığını yaptım. Bir süre 
radyo programcılığı yaptıktan sonra sevdi-
ğim mesleğin okulunu okumak gerekliliğini 
hissettim. Ve Atatürk Üniversitesi Radyo 
TV Bölümü’nde lisans eğitimine başladım. 
Üniversite dönemimde Erzurum’da fark-
lı yerel gazeteler ve ajanslarda çalıştım. 
Gazetecilik tecrübem orada başladı. Özel-
likle Kış Olimpiyatları ve Kış Oyunları gibi 
Uluslararası organizasyonlarda yönetmen 
yardımcılığı yaptım. Erzurum’dan sonra 
Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nü 
de okumam gerektiğinin farkına varıp, o 
bölüme yerleştim.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
2009 yılında Konya’ya geldim. Kontv’de 

Haber Muhabiri olarak görev yapmaya baş-
ladım. TV haberciliği noktasında kendimi 
geliştirmemde en önemli etken Kontv’de 
çalıştığım yıllar oldu.

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

Kontv’de tecrübe kazandıktan sonra 
2014 yılında ATV, AHABER ve ASPOR 
Konya Bölge Müdürü olarak görevlendiril-
dim. O günden bu yana habercilik anla-

mında bölgemden öne çıkanları, son dakika 
gelişmelerini aktarıyorum. Yurt içi ve yurt 
dışı görevlerinde aktif rol aldım. Özellikle sı-
nır ötesi operasyonlarında savaş muhabirliği 
yaptım. 2017 yılında Şifre Medya’yı kurdum. 
Şimdi; sosyal medya, reklam filmleri, kısa 
filmler, klipler, danışmanlıklar yapan ve 
onlarca firmaya ajans hizmetleri veren bir 
medya kuruluşunun sahibiyim. Aynı zaman-
da gazetecilik görevime de devam ediyorum. 
Ayrıca. Yeni Haber Gazetesi’nde spor yazar-
lığı yapıyorum.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Özellikle sosyal medya kullanımı art-
tıktan sonra sektör can çekişmeye başladı. 
Çünkü insanlar son dakika gelişmelerini TV, 
gazete ve internet sitelerinden değil güveni-
lir sosyal medya hesaplarından öğrenmeye 
devam ediyor. Özel haber statüsü taşımayan 
veya ağırlık vermeye medya kuruluşları 
ya tekrar düşmüş oluyor ya da haberi geç 
vermiş oluyor. Teknolojiyi (Sosyal Medyayı) 
takip eden medya kuruluşları ve mensupları 
görevlerine aktif olarak devam ediyor. Ancak 
teknolojiye ayak uyduramayanlar kaybolma-
ya devam ediyor.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazetecilik benim için doğruları aktarma, 

insanları bilgilendirme ve yanlış işleri dü-
zeltmeyi sağlama anlamına geliyor. Bilgilerin 
kesin ve net olması büyük önem taşıyor, hızlı 
olmak adına araştırılmadan yapılan haberler 
birçok kişiyi gülünç duruma düşürebiliyor. 
Şimdilerde akıllı telefonu ve sosyal medyası 
olan her vatandaş kendisini gazeteci olarak 
lanse ediyor.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Sektörde yaşanan en büyük sorun, basın 
mensuplarına verilen hakların yetersiz olması, 
sarı basın kartı sadece geçişlerde ve bazı 
yerlere girişlerde kullanılıyor. Kamu görevi 
görülmesine rağmen yıpranma payının olma-
ması en büyük sorun. Gecesi, gündüzü hafta 
sonu olmayan ve insanlık namına çalışan bir 
mesleğin daha çok ayrıcalıklı olması gerekti-
ğinden yanayım.

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

Gazeteci olabilmek için iyi bir iletişime ve 
genel kültüre sahip olmak gerekiyor. Hızlı 
düşünmek, pratik bir zekaya sahip olmak ve 
soğukkanlı olmak mesleğin olmazsa olmaz-
ları, sadece gazeteciliğin değil, insanlığın ve 
vicdanın ön planda olması gerekiyor. Her 
haber farklı bir tecrübe her kare yeni bir 
anlam demek, bu işin sadece okulunu oku-
mak gazetecilik için yeterli değil. Tecrübeli 
insanlardan faydalanmak ve mesleğin etik 
kurallarını uygulamak gerekir.

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

Merak etmek ve haber alma isteği insan-
ların yapısında var. Her insan yeni bir haber 
almak ister. O yüzden insanları haberdar et-
mek ve bilinmeyenleri aktarmak, her şeyden 
önce insanlık görevidir. Yapılacak her yanlış 
haber kul hakkına girmek anlamına gelir, 

‘GAZETECILERIN 
HAKLARI YETERSIZDIR’

Gazetecilik mesleğinin sorunlarına değinen Gazeteci İbrahim Doğan, gazetecilerin 
haklarının yetersiz olmasından yakındı  
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onlarca insanı yanlış bilgilendirmek, geri dönüşü olmayan ve gü-
venilmeyen bir durumdur. Doğru olduğundan emin olmak gerekir.

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

Gazeteci denildiğinde toplumda genellikle açık arayan, birileri-
nin kendisine çeki düzen vermesini sağlayan kişi akla gelir. Ancak 
bana göre sadece bu doğru değildir, gazeteci milli ve manevi 
değerleri ön planda tutan, topluma doğru yolu gösteren, toplum 
psikolojisinden anlayan ve vicdan duygusunu hiç kaybetmeyen 
kişiler asıl gazetecilerdir. Şehri anlatmak, korumak, milli değerlere 
sahip çıkmak asıl gazeteciliktir.

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

Elinde akıllı telefonu olan ve aktif sosyal medya kullanan 
herkes günümüzde kendisini gazeteci olarak lanse ediyor. Lakin 
bilgilerin doğruluğundan emin olmak gerekiyor. Birçok gazeteci 
kurumundan ziyade sosyal medyadan haber paylaşımı yapıyor. 
Bu etik bir durum değil. Sosyal medya doğru kullanıldığı zaman 
olumlu, yanlış kullanıldığı zaman ise çöplüğe dönen bir mecradır. 
İnsanlar yazılı ve basın organlarından daha çok sosyal medyadan 
haberleri takip etmektedir. Lakin, bilgilerin teyitli olması, doğru 
olması gerekir. Photoshop programı ile gazetecilik mesleğine her 
türlü kötülük yapılabilir.

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? 

Milli değerler her zaman ön planda olmalıdır, Batı’nın uşaklı-
ğını yapmaktansa bu mesleği hiç yapmamak gerekir. Kişiler gelip 
geçici, ülkenin bölünmez bütünlüğü bakidir. Ülkenin veya şehrin 
menfaatleri gereği davranmak esastır.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Asayiş muhabirliği çok zorludur. Özellikle suçluyu çekmek ve 
o suçluyu çekerken seni hafızasına kaydetmesi ve birgün karşılaş-
man kadar doğal bir durum yoktur. Hastane önünde çektiğim bir 
suçlu ile aylar sonra sokakta karşılaştım. Beni hafızasına kaydet-
mişti, ancak tam hatırlayamadı. Hatırlaması için bana sordu. Ben 
de farklı bir ilden gezmeye geldiğimi söyledim. “Allah Allah, insan 
insana benzer” dedi ve uzaklaştı. Dosyası kabarık olan ve haber 
yaptığın kişilerle elbet bir gün bu hayatta karşılaşırsın. Gazete-
ci büyüklerimiz bize bu mesleğin mesaisinin olmadığını 7 gün 
25(özellikle yazdım) saat çalışmamız gerektiğini söylemişlerdi. 
Yorulmak nedir? Hiç bilmedim, hep hakkın Yanında olmaya özen 
gösterdim. Ve bu mesleğe olan sevgim hiç bir zaman azalmadı. 
Onların da hakkın Yanında olmalarını ve meslek aşklarının hiç 
azalmamalarını tavsiye ediyorum. Ayrıca bu meslek zoru görüp 
de bırakılabilecek, pes edilecek bir meslek değil. Bu iş okullarda 
öğretildiği gibi de değil.Sadece akademik eğitim bu mesleği yap-
mak için yeterli değil! Kesinlikle sahaya çıkmaları ve bu mesleği 
yerinde öğrenmeleri gerekiyor.
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onlarca insanı yanlış bilgilendirmek, geri dönüşü olmayan ve gü-
venilmeyen bir durumdur. Doğru olduğundan emin olmak gerekir.

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

Gazeteci denildiğinde toplumda genellikle açık arayan, birileri-
nin kendisine çeki düzen vermesini sağlayan kişi akla gelir. Ancak 
bana göre sadece bu doğru değildir, gazeteci milli ve manevi 
değerleri ön planda tutan, topluma doğru yolu gösteren, toplum 
psikolojisinden anlayan ve vicdan duygusunu hiç kaybetmeyen 
kişiler asıl gazetecilerdir. Şehri anlatmak, korumak, milli değerlere 
sahip çıkmak asıl gazeteciliktir.

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

Elinde akıllı telefonu olan ve aktif sosyal medya kullanan 
herkes günümüzde kendisini gazeteci olarak lanse ediyor. Lakin 
bilgilerin doğruluğundan emin olmak gerekiyor. Birçok gazeteci 
kurumundan ziyade sosyal medyadan haber paylaşımı yapıyor. 
Bu etik bir durum değil. Sosyal medya doğru kullanıldığı zaman 
olumlu, yanlış kullanıldığı zaman ise çöplüğe dönen bir mecradır. 
İnsanlar yazılı ve basın organlarından daha çok sosyal medyadan 
haberleri takip etmektedir. Lakin, bilgilerin teyitli olması, doğru 
olması gerekir. Photoshop programı ile gazetecilik mesleğine her 
türlü kötülük yapılabilir.

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? 

Milli değerler her zaman ön planda olmalıdır, Batı’nın uşaklı-
ğını yapmaktansa bu mesleği hiç yapmamak gerekir. Kişiler gelip 
geçici, ülkenin bölünmez bütünlüğü bakidir. Ülkenin veya şehrin 
menfaatleri gereği davranmak esastır.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Asayiş muhabirliği çok zorludur. Özellikle suçluyu çekmek ve 
o suçluyu çekerken seni hafızasına kaydetmesi ve birgün karşılaş-
man kadar doğal bir durum yoktur. Hastane önünde çektiğim bir 
suçlu ile aylar sonra sokakta karşılaştım. Beni hafızasına kaydet-
mişti, ancak tam hatırlayamadı. Hatırlaması için bana sordu. Ben 
de farklı bir ilden gezmeye geldiğimi söyledim. “Allah Allah, insan 
insana benzer” dedi ve uzaklaştı. Dosyası kabarık olan ve haber 
yaptığın kişilerle elbet bir gün bu hayatta karşılaşırsın. Gazete-
ci büyüklerimiz bize bu mesleğin mesaisinin olmadığını 7 gün 
25(özellikle yazdım) saat çalışmamız gerektiğini söylemişlerdi. 
Yorulmak nedir? Hiç bilmedim, hep hakkın Yanında olmaya özen 
gösterdim. Ve bu mesleğe olan sevgim hiç bir zaman azalmadı. 
Onların da hakkın Yanında olmalarını ve meslek aşklarının hiç 
azalmamalarını tavsiye ediyorum. Ayrıca bu meslek zoru görüp 
de bırakılabilecek, pes edilecek bir meslek değil. Bu iş okullarda 
öğretildiği gibi de değil.Sadece akademik eğitim bu mesleği yap-
mak için yeterli değil! Kesinlikle sahaya çıkmaları ve bu mesleği 
yerinde öğrenmeleri gerekiyor.



Uzun bir süredir Anadolu Ajansı’nın 
(AA) Konya Bölge Müdürlüğü 
bürosunda basına hizmet veren 

Abdullah Doğan, mesleki tecrübelerini, ga-
zetecilik mesleğinin dünden bugüne değişim 
ve dönüşüm sürecini, ‘habercilik’ kavramının 
önemini ve başından geçen ilginç anıları 
paylaştı.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

1987’de Konya’da doğdum. İlk, orta ve 
yüksek öğrenimi Konya’da tamamladım.

Selçuk Üniversitesi’nde başladığım lisans 
eğitimimi İstanbul Üniversitesi halkla ilişkiler 
ve tanıtım bölümünden bitirdim. Öte yandan 
işletme fakültesi mezunuyum. Milli ve manevi 
değerlere bağlı ,yeni ve adil bir dünyanın 
kurulması tasavvuru güden sivil toplum ku-
ruluşu ve gençlik çalışmalarında görev aldım. 
Aylık aktüel siyasi dergi, internet haberciliği 
ve televizyon yayıncılığında başlayan med-
yadaki serüvenim mezuniyetimin akabinde 
Anadolu Ajansı’nda Konya’da başladı. Staj 
ve yurt muhabirliğinin ardından yaklaşık 8 
yıldır bağlı bulunduğum bölgede muhabirlik 
yapmayı sürdürüyorum. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Evrensel gazetecilik ilkelerinin kağıt 
üzerinde ifade edildiği gibi hakkıyla yerine 
getirilmesi, kamunun doğru ve tarafsız bilgiye 
zamanında erişmesi gazetecilerin insani 

vicdani ve ahlaki temel görevidir. Muhabirin 
çalıştığı kurumun yayın politikası ne olursa 
olsun yalandan, tezvirattan uzak durmalı, açık 
ve anlaşılır dil kullanmalıdır. Türkçe’nin ol-
dukça iyi kullanılması da meslek ilkeleri kadar 
önemlidir. Medya sektöründe basılı yayınların 
teknolojiye evrilmesi, dijital yayıncılığın ve 
sosyal medyanın günlük hayatın parçası ha-
line gelmesi malumun ilamı. Sektörde eskiye 
ait birçok kriteri değiştiren bu gelişmenin hızı 
ve seyri dikkate alındığında artık bu mecra-
larda haber ve içerik sağlayan kurumların 
yerini bireylerin aldığını görüyoruz. Tek kişilik 
canlı yayın hesapları, sosyal blog yöneticileri 
ve yüz binlerce kişi tarafından takip edilen 
sosyal medya hesapları… Hızlı yayın ve görsel 
içerikle etkili iletişimin sağlandığı bu plat-
formların en büyük sorunu da güvenirlik. Bu 
açıdan geleneksel medya ile dijital medyanın 
“doğru haber verme” seçeneğinde hangisi-
nin üstünlük sağlayacağı gelecekte cevabını 
bulacaktır. 

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

Bölgeyi ilgilendiren kamu yatırımları başta 
olmak üzere insana dokunan yaşam hikayele-
ri, kültür varlıkları, sanat, siyaset, spor, tekno-
loji alanında sorumlu olduğum il ve ilçelerde 
çok sayıda haber çalışmasında bulunduk. 

Gazetecilik sektöründe 
günümüzde yaşanan sorunları veya 
eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Gazetecilik insanlığa faydalı olacak bilgi-
nin kitleselleşmesidir. Meslekte iyinin, güzelin 
ve faydalının hakim olabilmesi için medyanın 
maarifi ve marifeti özendirmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Haberleştirilen bilgilerin tarihe 
not düşülmesi bakımından yapılacak yayının 
sorumluluğu da artıyor. Özellikle adli ve asa-
yiş olaylarında bu anlayışa dikkat edilmesi ve 
hassas olunması gerektiğini düşünüyorum. 

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

Dijital medyanın yaygınlaşmasıyla basılı 
ve görsel yayına olan ilginin azalması sektörde 
yaşan sıkıntıları gün yüzüne çıkardı. Gazete-
ciler artık meslektaşlarıyla değil vatandaşla 
rekabet eder hale geldi. Akıllı cep telefonu 
kullanan, görüntü-fotoğraf çeken ve bun-
ları sosyal medya platformlarında paylaşan 
milyonlarca gazeteci var. Hatta gazete ve 
televizyon haberlerinde ağırlıklı içerik sağla-
yıcısı bu sosyal medya kullanıcısı diyebiliriz. 
Tüm tv kanallarının aktif kullandığı Whatsapp 
ihbar hattı bu anlamda dikkat çekicidir.  Tüm 
bu olağan şartlar içerisinde akredite, doğru 

DOĞRU BILGIYI VERMEK

BIZIM ASLI GÖREVIMIZ

Doğan: Evrensel 
gazetecilik ilkelerinin 
kağıt üzerinde ifade 
edildiği gibi hakkıyla 

yerine getirilmesi, 
kamunun doğru 
ve tarafsız bilgiye 

zamanında erişmesi 
gazetecilerin insani 

vicdani ve ahlaki temel 
görevidir

ABDULLAH DOĞAN

ve güvenilir olmak muhabirlerin en büyük 
özelliği. 

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; mektepli-alaylı bağlamının 
yanı sıra dilini, yaşadığı bölgenin demografik 
yapısını, insanını, kültürünü iyi tanımalı ve 
okumalıdır. Öncelikle mesleğin temel kuralları 
içerisinde yapacağı haberlerin fayda analizi-
ni de yapmalıdır. Malayani, insanlığa katkı 
sunmayan, değersiz işlerden yüz çevirmelidir. 
Adeta data israfına geçit verilmemeli. Gaze-
teci, temel insani ve vicdani değerleri esas 
alarak rüzgara kapılmamalı aksine topluma 
iyi, güzel ve erdemin hakim olabilmesi için 
yön vermelidir. 

Habere dair bilgiye ilk erişen gazeteci-
nin yaşadığı en temel duygu, merak ve soru 
sorma dürtüsüdür. Her haberde veya olayda 
aynı duyguyu yaşamanız mümkün olmasa 
da tarihe iz düşmek ,hayırlı işlere vesile olma 
anlayışı gazetecinin en büyük mutlulukların-
dan biridir. Doğal afet, trafik kazası ve diğer 
travmatik olaylar da en gazeteci ne kadar pro-
fesyonel olursa olsun derinden yaşamaması 
düşünülemez. Hatta karşılaştığımız her olayın 
ruh dünyamızda bir etkisi, izi kalır.

Yukarıda da ifade ettiğim üzere “hayra se-
bep, şerre engel” olma niyeti ve istikametiyle 
yapılan yayınların şehre, bölgeye ve millete 
doğrudan faydası vardır. Peygamber Efendi-
mizin (sav), “Bir kötülüğü görürseniz elinizle 
düzeltin, buna güç yetiremiyorsanız dilinizle 
düzeltin” emri gereği muhabir kimliğimizle 
şahit olduğumuz olumsuz hadiseyi kalemi-
mizle değiştirme imkanına sahip oluyoruz. 
Tabi bu anlayışla çalıştığımız sürece… Buna 
bir örnek olarak bir ilçemizin mahalle yolunun 
yapılmasıyla ilgili yaşanan bürokratik süreç 
vatandaşları mağduriyetine sebep olmuş. 
Bunu sürecin hızlandırılması yönünde yaptığı-
mız haberin arkasından yaşanan mağduriyet 
giderildi. Tabi bize de o yolu yapanlar kadar 
o insanların duasını, sevabını almak nasip 
oldu. Görme engelli ortaokul öğrencisi hafize 
kardeşimizin karanlık dünyasında hayallerini 
gerçekleştirme fırsatını da bir haberle sağla-
mış olduk. Böyle güzel örnekler stresi bol, işi 
zor meslekte bizi motive ediyor.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını 
kısaca anlatabilir misiniz?

Temsili Nasreddin Hoca’yı canlandıran 80 
yaşındaki tiyatro sanatçısıyla özel haber çalış-
ması yapmak için Akşehir’e gitmiştik. Yarım 
saati süren kostüm ve makyaj hazırlığının 
ardından Nasreddin Hoca’yı okulda öğrenci-
lerle buluşturduk. Çekimlerimizi tamamladık, 
dönüş yolunda bir köyde de haber çalışması 
için istihbarat aldık ve bölgeye ulaştık. Köyde 

haber çalışması yaptığımız sırada arabanın 
içinde kavuğuyla oturan Nasreddin Hoca’yı 
gören çok sayıda çocuk, etrafını sardı. Şaş-
kınlıklarını gizleyemeyen ve adeta izdiham 
oluşturan çocukların heyecanı ve birbirlerine 
‘Arabada Nasreddin Hoca var’ sözleri gülüm-
setmişti. 

Bir bakanın ilçedeki programını takip 
etmek üzere yola koyulmuştuk. Bakan beyin 
programı 10.00’da ve bizim yaklaşık 1 saatlik 
yolumuz var. Programa daha erken ulaşma 
düşüncesiyle kestirme yol tercihinde bulun-
duk. Tarla ve köy yolu bile denilemeyecek 
yerde, navigasyonun işlemediği, internetin 
çekmediği, bozkırın ortasında, adres-yol sora-
cak kimseyi göremeden tedirginlikle ilerleme-
ye devam ettik. Bu sırada Bakanın köy kah-
vehanesindeki programının başlamasına da 
dakikalar kaldı. Tarlada çalışan birini gördük 
ve yanına yaklaştık adresi sorduk. Kendisi te-
lefonla görüştüğü kişiye bizi anlattı ve bizimle 

konuşmak yerine karşısındakiyle konuşmasını 
sürdürdü. Büyük sabırla bekledikten sonra ka-
fasını kaldırdı, ‘Siz çok yanlış gelmişsiniz. Geri 
gidin, 50 kilometre sonra anayoldan dönün’ 
dedi. Kaynar sular başımıza döküldü. Biz yine 
tarla yollarından birkaç köy geçtikten sonra 
programın yapıldığı ilçeye yaklaştık. Tabi 
bakan konuşmasına başlamış biz de süratle 
basın açıklamasının yapıldığı yere biraz da 
gürültüyle girdik. Bakan gözünün üstünden 
bize baktı ve konuşmasına devam etti. Sözleri 
bittikten sonra öncelikle korumalarına kapıda 
neden beklediklerini sordu ve tepki gösterdi. 
Arkasından bakanla özel röportaj yapacağımız 
kısıtlı zamanda sözlerine başladıktan hemen 
sonra kameraman arkadaşım kulağıma eğildi 
‘Kart yok, bilgisayarda takılı kalmış’ diye fısıl-
dadı. Bakan bey de açıklamalarını sürdürüyor, 
araya girdim, ‘Efendim kusura bakmayın, kart 
yokmuş’ dedim. Kendisi de anın stresinden 
kaynaklanan bu durumu gülümseyerek kar-
şılamıştı.
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Uzun bir süredir Anadolu Ajansı’nın 
(AA) Konya Bölge Müdürlüğü 
bürosunda basına hizmet veren 

Abdullah Doğan, mesleki tecrübelerini, ga-
zetecilik mesleğinin dünden bugüne değişim 
ve dönüşüm sürecini, ‘habercilik’ kavramının 
önemini ve başından geçen ilginç anıları 
paylaştı.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

1987’de Konya’da doğdum. İlk, orta ve 
yüksek öğrenimi Konya’da tamamladım.

Selçuk Üniversitesi’nde başladığım lisans 
eğitimimi İstanbul Üniversitesi halkla ilişkiler 
ve tanıtım bölümünden bitirdim. Öte yandan 
işletme fakültesi mezunuyum. Milli ve manevi 
değerlere bağlı ,yeni ve adil bir dünyanın 
kurulması tasavvuru güden sivil toplum ku-
ruluşu ve gençlik çalışmalarında görev aldım. 
Aylık aktüel siyasi dergi, internet haberciliği 
ve televizyon yayıncılığında başlayan med-
yadaki serüvenim mezuniyetimin akabinde 
Anadolu Ajansı’nda Konya’da başladı. Staj 
ve yurt muhabirliğinin ardından yaklaşık 8 
yıldır bağlı bulunduğum bölgede muhabirlik 
yapmayı sürdürüyorum. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Evrensel gazetecilik ilkelerinin kağıt 
üzerinde ifade edildiği gibi hakkıyla yerine 
getirilmesi, kamunun doğru ve tarafsız bilgiye 
zamanında erişmesi gazetecilerin insani 

vicdani ve ahlaki temel görevidir. Muhabirin 
çalıştığı kurumun yayın politikası ne olursa 
olsun yalandan, tezvirattan uzak durmalı, açık 
ve anlaşılır dil kullanmalıdır. Türkçe’nin ol-
dukça iyi kullanılması da meslek ilkeleri kadar 
önemlidir. Medya sektöründe basılı yayınların 
teknolojiye evrilmesi, dijital yayıncılığın ve 
sosyal medyanın günlük hayatın parçası ha-
line gelmesi malumun ilamı. Sektörde eskiye 
ait birçok kriteri değiştiren bu gelişmenin hızı 
ve seyri dikkate alındığında artık bu mecra-
larda haber ve içerik sağlayan kurumların 
yerini bireylerin aldığını görüyoruz. Tek kişilik 
canlı yayın hesapları, sosyal blog yöneticileri 
ve yüz binlerce kişi tarafından takip edilen 
sosyal medya hesapları… Hızlı yayın ve görsel 
içerikle etkili iletişimin sağlandığı bu plat-
formların en büyük sorunu da güvenirlik. Bu 
açıdan geleneksel medya ile dijital medyanın 
“doğru haber verme” seçeneğinde hangisi-
nin üstünlük sağlayacağı gelecekte cevabını 
bulacaktır. 

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

Bölgeyi ilgilendiren kamu yatırımları başta 
olmak üzere insana dokunan yaşam hikayele-
ri, kültür varlıkları, sanat, siyaset, spor, tekno-
loji alanında sorumlu olduğum il ve ilçelerde 
çok sayıda haber çalışmasında bulunduk. 

Gazetecilik sektöründe 
günümüzde yaşanan sorunları veya 
eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Gazetecilik insanlığa faydalı olacak bilgi-
nin kitleselleşmesidir. Meslekte iyinin, güzelin 
ve faydalının hakim olabilmesi için medyanın 
maarifi ve marifeti özendirmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Haberleştirilen bilgilerin tarihe 
not düşülmesi bakımından yapılacak yayının 
sorumluluğu da artıyor. Özellikle adli ve asa-
yiş olaylarında bu anlayışa dikkat edilmesi ve 
hassas olunması gerektiğini düşünüyorum. 

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

Dijital medyanın yaygınlaşmasıyla basılı 
ve görsel yayına olan ilginin azalması sektörde 
yaşan sıkıntıları gün yüzüne çıkardı. Gazete-
ciler artık meslektaşlarıyla değil vatandaşla 
rekabet eder hale geldi. Akıllı cep telefonu 
kullanan, görüntü-fotoğraf çeken ve bun-
ları sosyal medya platformlarında paylaşan 
milyonlarca gazeteci var. Hatta gazete ve 
televizyon haberlerinde ağırlıklı içerik sağla-
yıcısı bu sosyal medya kullanıcısı diyebiliriz. 
Tüm tv kanallarının aktif kullandığı Whatsapp 
ihbar hattı bu anlamda dikkat çekicidir.  Tüm 
bu olağan şartlar içerisinde akredite, doğru 

DOĞRU BILGIYI VERMEK

BIZIM ASLI GÖREVIMIZ

Doğan: Evrensel 
gazetecilik ilkelerinin 
kağıt üzerinde ifade 
edildiği gibi hakkıyla 

yerine getirilmesi, 
kamunun doğru 
ve tarafsız bilgiye 

zamanında erişmesi 
gazetecilerin insani 

vicdani ve ahlaki temel 
görevidir

ABDULLAH DOĞAN

ve güvenilir olmak muhabirlerin en büyük 
özelliği. 

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; mektepli-alaylı bağlamının 
yanı sıra dilini, yaşadığı bölgenin demografik 
yapısını, insanını, kültürünü iyi tanımalı ve 
okumalıdır. Öncelikle mesleğin temel kuralları 
içerisinde yapacağı haberlerin fayda analizi-
ni de yapmalıdır. Malayani, insanlığa katkı 
sunmayan, değersiz işlerden yüz çevirmelidir. 
Adeta data israfına geçit verilmemeli. Gaze-
teci, temel insani ve vicdani değerleri esas 
alarak rüzgara kapılmamalı aksine topluma 
iyi, güzel ve erdemin hakim olabilmesi için 
yön vermelidir. 

Habere dair bilgiye ilk erişen gazeteci-
nin yaşadığı en temel duygu, merak ve soru 
sorma dürtüsüdür. Her haberde veya olayda 
aynı duyguyu yaşamanız mümkün olmasa 
da tarihe iz düşmek ,hayırlı işlere vesile olma 
anlayışı gazetecinin en büyük mutlulukların-
dan biridir. Doğal afet, trafik kazası ve diğer 
travmatik olaylar da en gazeteci ne kadar pro-
fesyonel olursa olsun derinden yaşamaması 
düşünülemez. Hatta karşılaştığımız her olayın 
ruh dünyamızda bir etkisi, izi kalır.

Yukarıda da ifade ettiğim üzere “hayra se-
bep, şerre engel” olma niyeti ve istikametiyle 
yapılan yayınların şehre, bölgeye ve millete 
doğrudan faydası vardır. Peygamber Efendi-
mizin (sav), “Bir kötülüğü görürseniz elinizle 
düzeltin, buna güç yetiremiyorsanız dilinizle 
düzeltin” emri gereği muhabir kimliğimizle 
şahit olduğumuz olumsuz hadiseyi kalemi-
mizle değiştirme imkanına sahip oluyoruz. 
Tabi bu anlayışla çalıştığımız sürece… Buna 
bir örnek olarak bir ilçemizin mahalle yolunun 
yapılmasıyla ilgili yaşanan bürokratik süreç 
vatandaşları mağduriyetine sebep olmuş. 
Bunu sürecin hızlandırılması yönünde yaptığı-
mız haberin arkasından yaşanan mağduriyet 
giderildi. Tabi bize de o yolu yapanlar kadar 
o insanların duasını, sevabını almak nasip 
oldu. Görme engelli ortaokul öğrencisi hafize 
kardeşimizin karanlık dünyasında hayallerini 
gerçekleştirme fırsatını da bir haberle sağla-
mış olduk. Böyle güzel örnekler stresi bol, işi 
zor meslekte bizi motive ediyor.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını 
kısaca anlatabilir misiniz?

Temsili Nasreddin Hoca’yı canlandıran 80 
yaşındaki tiyatro sanatçısıyla özel haber çalış-
ması yapmak için Akşehir’e gitmiştik. Yarım 
saati süren kostüm ve makyaj hazırlığının 
ardından Nasreddin Hoca’yı okulda öğrenci-
lerle buluşturduk. Çekimlerimizi tamamladık, 
dönüş yolunda bir köyde de haber çalışması 
için istihbarat aldık ve bölgeye ulaştık. Köyde 

haber çalışması yaptığımız sırada arabanın 
içinde kavuğuyla oturan Nasreddin Hoca’yı 
gören çok sayıda çocuk, etrafını sardı. Şaş-
kınlıklarını gizleyemeyen ve adeta izdiham 
oluşturan çocukların heyecanı ve birbirlerine 
‘Arabada Nasreddin Hoca var’ sözleri gülüm-
setmişti. 

Bir bakanın ilçedeki programını takip 
etmek üzere yola koyulmuştuk. Bakan beyin 
programı 10.00’da ve bizim yaklaşık 1 saatlik 
yolumuz var. Programa daha erken ulaşma 
düşüncesiyle kestirme yol tercihinde bulun-
duk. Tarla ve köy yolu bile denilemeyecek 
yerde, navigasyonun işlemediği, internetin 
çekmediği, bozkırın ortasında, adres-yol sora-
cak kimseyi göremeden tedirginlikle ilerleme-
ye devam ettik. Bu sırada Bakanın köy kah-
vehanesindeki programının başlamasına da 
dakikalar kaldı. Tarlada çalışan birini gördük 
ve yanına yaklaştık adresi sorduk. Kendisi te-
lefonla görüştüğü kişiye bizi anlattı ve bizimle 

konuşmak yerine karşısındakiyle konuşmasını 
sürdürdü. Büyük sabırla bekledikten sonra ka-
fasını kaldırdı, ‘Siz çok yanlış gelmişsiniz. Geri 
gidin, 50 kilometre sonra anayoldan dönün’ 
dedi. Kaynar sular başımıza döküldü. Biz yine 
tarla yollarından birkaç köy geçtikten sonra 
programın yapıldığı ilçeye yaklaştık. Tabi 
bakan konuşmasına başlamış biz de süratle 
basın açıklamasının yapıldığı yere biraz da 
gürültüyle girdik. Bakan gözünün üstünden 
bize baktı ve konuşmasına devam etti. Sözleri 
bittikten sonra öncelikle korumalarına kapıda 
neden beklediklerini sordu ve tepki gösterdi. 
Arkasından bakanla özel röportaj yapacağımız 
kısıtlı zamanda sözlerine başladıktan hemen 
sonra kameraman arkadaşım kulağıma eğildi 
‘Kart yok, bilgisayarda takılı kalmış’ diye fısıl-
dadı. Bakan bey de açıklamalarını sürdürüyor, 
araya girdim, ‘Efendim kusura bakmayın, kart 
yokmuş’ dedim. Kendisi de anın stresinden 
kaynaklanan bu durumu gülümseyerek kar-
şılamıştı.
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medya araçlarını basın organı olarak kullanılması 
gerektiğini savundu. Çiçekçi, “Basın kurumları, 
Youtube kanalları, sosyal medya sayfaları ile diji-
tal medyaya hızlı entegre olmalı. Akıllı telefonlar-
la birlikte habere ulaşımın anlık olduğu dünyada, 
yeni medyaya entegre olamayan gazeteciler 
gelecekte mesleğini yapamayacak” dedi. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
İbrahim Çiçekçi kimdir?

1 Ocak 1992 yılında Konya’nın Seydişehir 
İlçesi’nde doğdum. 2011 yılında Konya’nın 
bölgesel gazetesi Merhaba Gazetesi’nde stajyer 
muhabir olarak çalışmaya başladım. Kısa sürede 
Merhaba Gazetesi istihbarat şefi oldum. 2013 
yılının Aralık ayında Yenigün Gazetesi’nin yeni-
den yapılanma süresinde yer aldım. 2014 yılında 
fiilen basın sigortalı olarak sektöre resmi girişimi 
yaptım. Aynı gazetenin aylık çıkardığı sektör der-
gisi 10’LAR’da Editörlük ve Yenigün Gazetesi’nin 
Yazı İşleri Müdürlüğü görevlerinde bulundum.   
Uzun süre Kanal 42’de ‘Yüz Yüze’ ve ‘Basın Ma-
sası’ isimli televizyon programlarında sunuculuk 
ve yorumculuk yaptım. 2017 yılında Radyo Exp-
ress’te ekonomi üzerine program yaptım.  Yeni 
medya noktasında atılımı göstererek vatandaş.
com.tr isimli haber portalında Yazı İşleri Müdür-
lüğü görevi üstlendim. Yine Vatandaş Dergi’nin 
Genel Yayın Yönetmenliği’ni yaptım. 

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazete-
cilik Bölümü mezunuyum. Yüksek Lisansımı da 
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik 
Ana Bilim Dalı’nda tamamladım.  Bir yandan 
gazete ve TV sektöründe çalışmalarım devam 
ederken ajans noktasında da çalışmalar yaparak 
kurum ve kuruluşlara sosyal medya danış-
manlığı, fotoğraf-video çekim hizmetleri, basın 
danışmanlığı yapmaktayım. 

1 Ocak 2020’den bu yana Konya Pusula 
Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü ve Türkiye’nin 
tek ekonomi gazetesi Dünya Gazetesi’nin Konya 
Bölge Müdürlüğü görevini yürütmekteyim. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Gazetecilik bölümüne yerleştiğim zaman 

hem okuyup hem de bu işi yapma hevesim 
vardı. O dönem tanıdığım tek gazeteci Anadolu 
Ajansı’ndan Murat Aslan’dı. Onunla görüştükten 
sonra Merhaba Gazetesi’nin o dönemki Yazı 

İşleri Müdürü Çetin Oranlı ile tanıştım. Aynı yıl 
Merhaba Gazetesi’nde stajyer muhabir olarak işe 
alındım. 2013 yılına kadar Merhaba Gazetesi’nde 
muhabirlik daha sonra da istihbarat şefliği yap-
tım. Gazeteciliğe başlama sebebim okuduğum 
bölüm ve mesleğin o dönemki itibarı oldu. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Meslek hayatında 10 yılı dolduruyorum. Çok 
güzel bir mesleği icra ettiğimizi düşünüyorum. 
Tabi ki zor bir süreçten geçiyoruz. Özellikle sosyal 
medyanın etkisi ile gazeteler artık eski cazibesini 

kaybetti. O yüzden dijitalleşme yolunda hızlı atı-
lımlar yapılması gerektiğine inanıyorum. Biz yerel 
gazeteler ‘yeni medya’ya entegre olmalıyız. Basılı 
alanı ikinci plana tutup, web portalı ve sosyal 
medya alanlarında kendimizi geliştirip, o alanda 
gerçek gazetecilik yapmalıyız. 

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

Konya’da çalışılabilecek en iyi kurumlarda 
çalıştım. Mesleğe Merhaba Gazetesi’nde stajyer 
muhabir olarak başladım. Gazetenin istihbarat 
şefi oldum. 3 yıl çalıştığım Merhaba Gazetesi’nde 
başta Mustafa Arslan bey, Çetin Oranlı, Kerem 
İşkan, Rasim Atalay, Recep Çınar gibi isimlerden 
çok şey öğrendim. 2013 Aralık ayı itibariyle Mus-
tafa Arslan Bey ile Yenigün Gazetesi’nin yeniden 
yapılanma sürecinde yer aldık. Burada Yazı İşleri 
Müdürü oldum. 10’lar Dergisi’nin editörlüğünü 
yaptım. Reklam biriminde çalışmalar yürüttüm. 
6 yıl boyunca çok güzel işlere imza attık. 1 Ocak 
2020 tarihiyle Türkiye’nin tek ekonomi gazetesi 
olan Dünya Gazetesi’nde Konya Bölge Müdürü 
olarak çalışmaya başladım. Aynı zamanda Pusula 
Gazetesi’nin Yazı İşleri Müdürlüğü ve Yayınlar 
Koordinatörlüğünü yürütüyorum. Bunun dışında 
Konya’daki özel ve resmi kurumlara, STK’lara 
medya danışmanlığı hizmeti veriyor, medya 
satınalma işleri yapıyorum. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazetecilik benim için büyük veballi bir iş. 

Çok ince bir çizgi var. Bu çizgiyi hesap ederek iş 

Basın ve medya 
sektörünün dünyadaki 
gelişmeleri takip etmesi 

gerektiğini belirten Dünya 
Gazetesi Bölge Müdürü 

Gazeteci İbrahim Çiçekçi, 
“Yeni medyaya entegre 
olamayan gazeteciler 
gelecekte mesleğini 
yapamayacak” dedi
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yapmanız gerekiyor. Bir haberin mutlaka aslı araştırılmalı. İnsanları karalama 
riski taşıyorsunuz. Bir insanın hayatını mahvedebilecek bir kurumun faali-
yetini durdurabilecek gücümüz var. Bunu gücü şehir ve ülke menfaatlerine 
kullanarak gazetecilik bir iyilik yolu olarak kullanabiliriz. Bu şehre ve bu 
vatana borcumuzu gazetecilikle ödeyebiliriz. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde yaşanan sorunları veya 
eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

İletişim mezunlarının yeterince istihdam edilememesi en büyük sorun-
lardan. Tabi ki kurumların en büyük sorunu da ekonomik problem. Reklam 
gelirleri düştü. Kamu kurumlarına muhtaç hale geldik. Özel sektöre dijital 
alandaki gücümüzü ispat edip, yeni reklam alternatifleri sunmamız gereki-
yor. Çağa ve teknolojiye ayak uydurabilirsek varolacağız. 

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

Önce meslek benimsenmeli. En önemlisi ahlaklı olunmalı. Gazeteci 
rastgele bir adam değildir. Okur, takip eder, yorumlar, tahmin eder. Öyle bir 
bakış açısına sahip olmalıyız ki toplumdaki söylemlerin üzerinde ortaya bir 
şey koymamız gerekiyor. Yani gazeteci yarını bugünden yaşayandır. 

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

İnsanın nefsine hoş geliyor tabi ki. Sonrasında aldığınız övgü ve geri 
dönüşlerle mutlu oluyorsunuz. Ama bu nefsi tatmin sizi yanlış yapmaya 
sürükleyebilir. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. 

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

Ben her zaman bu şehre borcum olduğunu düşünen biriyim. O yüzden 
diyetimi kalemimle ödüyorum. Bu şehrin kahramanı dediğim sanayicile-
rimizin başarılarını Dünya Gazetesi aracılığı ile duyurmaya ve onlara katkı 
sunmaya gayret gösteriyorum. Yaptığım bir haberden firmanın aldığı olumlu 
geri dönüşün verdiği mutluluğu başka bir şey de bulamıyorum. 

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

Gazetecilik artık bireysel bir hal aldı. Gazeteci olmanız için bir kuruma 
ihtiyaç duyulmuyor. Mesela Cüneyt Özdemir, Ruşen Çakır gibi isimler kendi 
Youtube kanallarından yaptığı programlar ile milyonlarca kişiye ulaşıyor. 
Çok iyi adapte oldular. Kurumlar da bunu yapmalı. Sosyal mecralardan 
yayınlar, yazılar kurum adıyla okuyucuya ulaştırılmalı. Tabi ki bunu kurumsal 
bir şema ila yapmalıyız. Aslı olmayan haberleri sosyal medyadan paylaşıp 
binlerce kişiye ulaşabiliyor insanlar. Biz bunu gerçek gazetecilik ilkeleri ile 
yaparsak, yeni medya ila gazeteciliği entegre edebilir, yeni bir faza geçebiliriz. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar varsa 
birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

Gençliğin verdiği girişimcilikle bir keresinde Binali Yıldırım’ın yanına 
yaklaşmaya ve fotoğrafını çekmeye çalışmıştım. Korumalar makinemi kır-
mıştı. Yazdığım bir yazı yüzünden de bir keresinde ağır cezada yargılandım. 
O zaman da çok korktuk ama dik durmuştuk. 
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riski taşıyorsunuz. Bir insanın hayatını mahvedebilecek bir kurumun faali-
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rastgele bir adam değildir. Okur, takip eder, yorumlar, tahmin eder. Öyle bir 
bakış açısına sahip olmalıyız ki toplumdaki söylemlerin üzerinde ortaya bir 
şey koymamız gerekiyor. Yani gazeteci yarını bugünden yaşayandır. 

Kimsenin bilmediği bir konuyu kamuoyuyla paylaşmak veya o 
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gazeteciliği ve yazmak kavramlarını nasıl değerlendirirsiniz? 

Gazetecilik artık bireysel bir hal aldı. Gazeteci olmanız için bir kuruma 
ihtiyaç duyulmuyor. Mesela Cüneyt Özdemir, Ruşen Çakır gibi isimler kendi 
Youtube kanallarından yaptığı programlar ile milyonlarca kişiye ulaşıyor. 
Çok iyi adapte oldular. Kurumlar da bunu yapmalı. Sosyal mecralardan 
yayınlar, yazılar kurum adıyla okuyucuya ulaştırılmalı. Tabi ki bunu kurumsal 
bir şema ila yapmalıyız. Aslı olmayan haberleri sosyal medyadan paylaşıp 
binlerce kişiye ulaşabiliyor insanlar. Biz bunu gerçek gazetecilik ilkeleri ile 
yaparsak, yeni medya ila gazeteciliği entegre edebilir, yeni bir faza geçebiliriz. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar varsa 
birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

Gençliğin verdiği girişimcilikle bir keresinde Binali Yıldırım’ın yanına 
yaklaşmaya ve fotoğrafını çekmeye çalışmıştım. Korumalar makinemi kır-
mıştı. Yazdığım bir yazı yüzünden de bir keresinde ağır cezada yargılandım. 
O zaman da çok korktuk ama dik durmuştuk. 



Yaklaşık 10 yıldır mesleğini aşkla yapan 
ve Konya’da başarılı genç gazeteciler 
arasında yer alan Mehmet Ali Eskipos-

talcı, idealist bir gazeteci olarak meslekteki yoluna 
devam ediyor. Gazetecilik hayatında muhabirlik, 
editörlük görevlerini başarıyla yürüten Eskipostalcı, 
şuanda Konya’nın Sesi Gazetesi’nde Haber Müdü-
rü olarak mesleğine devam ediyor. İletişim Fakül-
tesi, Gazetecilik Bölümü mezunu olan Eskipostalcı, 
meslekle ilgili akademik bilgisini sahada da en 
güzel şekilde uygulayan genç gazeteciler arasında 
yer alıyor. Gazetecilik mesleğiyle ilgili değerlen-
dirmelerde bulunan Eskipostalcı, gazeteciliğin 
zor ve özveri isteyen bir meslek olduğuna dikkat 
çekti. “Gazeteci demek her zaman halkın gören 
gözü ve işiten kulağı demektir” diyen Eskipostalcı, 
gazetecilerin toplumun kanaat önderleri olduğuna 
vurgu yaptı. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
M.Ali Eskipostalcı kimdir?

7 Aralık 1990 Konya/Selçuklu doğumluyum. 
İlköğrenimimi Meram Atatürk İlköğretim Okulu, 
lise eğitimimi Meram Naciye Mumcuoğlu Lisesi, 
lisans eğitimimi ise Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde tamamladım. 
Amasya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
kısa dönem piyade er olarak askerlik görevimi yeri-
ne getirdim. 10 yıldır Konya’nın Sesi Gazetesi’nde 
görev almaktayım. Evli ve bir çocuk babasıyım. 

Gazeteciliğe nasıl başladınız? Hangi 
kurum ve kademelerde görev aldınız?

Üniversite sınavlarına hazırlanırken hayalimde 
iyi bir gazeteci olmak vardı. Bu hedefim doğrultu-
sunda çalışmalarımı yürüttüm. Selçuk Üniversitesi 

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde eğitim 
almaya hak kazanmamla birlikte Konya’nın Sesi 
Gazetesi’nde, gazetemizin Yazı İşleri Müdürü 
Erkant Uysal’ın katkılarıyla muhabir olarak sektöre 
adım attım. Gazeteci olabilmek için, yılları bu işe 
vermek gerekir, iyi araştırmak ve bol okumak gere-
kir. Bizler henüz yolun başındayız. Çok çalışmamız, 
ter dökmemiz gerekiyor. Muhabir olarak başladı-
ğım mesleğime editörlük görevimden sonra haber 
müdürü olarak devam ediyorum. Bu süre zarfında 
özel haberler ve gündem haberleri ile okurları-
mıza hitap ettim. Bunun yanı sıra dönem dönem 
gündemdeki konularla ilgili de köşe yazıları yazarak 
fikirlerimi beyan ettim, etmeye de devam ediyo-
rum. Biraz önce de bahsettiğim gibi Konya’nın Sesi 
Gazetesi’nde bu mesleğe başladım. Bir dönem 
Memleket Gazetesi’nde görev almakla birlikte, şu 
an Konya’nın Sesi Gazetesi’ndeki görevime devam 
ediyorum.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Gazeteci demek her zaman halkın gören 
gözü ve işiten kulağı demektir. Doğru ve tarafsız 
bilgileri anında okuyucuyla buluşturmak gerekir. 
Gazeteciliğin yazı-kışı, gecesi-gündüzü olmaz. 
Dolayısıyla gazetecilik herkesin yapabileceği bir 
meslek değildir. Özveri, fedakârlık ve emek ister. 
Gazetecilik bir hevesle başlar. Azimle devam eder. 
Herkes yapamaz bu işi. Sabır ve incelik gerektirir. 
Gece gündüz çalışırsınız, yağmurda çamurda… 
Haberi yetiştirmek için kendinizle bile yarışırsınız. 
Dur durak bilmeyen bir meslektir gazetecilik. 
Gazeteci demek hedefleri olan kişi demektir. En 
büyük hedeflerinden biri toplumu aydınlatmak 
olan gazeteciler, ne yazık ki günümüzde hak 
ettiği değeri göremiyor. Ülkemizde birçok değerli 

üniversitemizin iletişim fakültesi bulunmaktadır. 
Bu fakültelerden mezun olan binlerce öğrenci-
nin kimisi sektörde yoluna devam eder kimisi 
farklı sektörlerde kendine iş bulur. Fakültede bir 
hocamız bize okulun ilk günü, “Bu sınıftan 3-5’iniz 
gazeteci olacak, bir kısmınız polislik sınavlarına 
hazırlanacak, kiminiz evlenecek, kiminiz ise farklı iş 
kollarında yoluna devam edecek” demişti. Bugün o 
sözün doğruluğunu daha iyi anladığımı söyleyebili-
rim. Gazeteci olmak için iletişim fakültesi mezunu 
olmak yetmez, okurken çalışmak, sahnenin tozunu 
yutmak gerekir. Gazeteci olmak için iyi bir yazar 
olmak yetmez, yazarken aynı zamanda iyi bir okur 
ve iyi bir dinleyici olmak gerekir. Gazeteci olmak 
için olayları farklı bir pencereden ele almak, tüm 
ince detaylarını araştırmak, tüm topluma hitap 
edecek şekilde yazmak gerekir. Günümüzde pek 
çok insan, basın sektörüyle uzaktan yakından 
alakası yokken kendini gazeteci olarak tanıtmak-
tadır. Bu da bizim mesleğimizin itibarını ne yazık 
ki zedeliyor. Umarım mesleğimiz en kısa zamanda 
hak ettiği değerine kavuşur.

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

Bana göre gazetecilik yerelde başlar ve yerelde 

‘GAZETECILER 
TOPLUMLARIN KANAAT 

ÖNDERLERIDIR’
Gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yapan Konya’nın 

Sesi Gazetesi Haber Müdürü Mehmet Ali Eskipostalcı, 
gazetecilerin toplumun kanaat önderleri olduğunu söyledi 
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devam eder. Yerel basın olmadığı sürece ulusal basının bir önemi yoktur. 
Ama aksine yerel basın ulusal basın kadar değer ve takdir görememek-
tedir. Edirne’den Kars’a binlerce çalışanı bulunan basın ordusunun eko-
nomik olarak yaşadığı sorunlar herkesçe bilinmektedir. Bunun yanı sıra 
günümüzde birçok insan cep telefonuyla fotoğraf çekip birkaç satır cümle 
yazsa da gazetecilik hiçbir zaman bitmeyecek bir meslek. Basılı kâğıda 
önemin azalması ve gelişen teknolojiyle birlikte sektörlerin dijitalleşmesi 
sonucu artık her şey bir tık yakınımıza kadar geldi. Dolayısıyla gazetelerin, 
gazetecilerin ve diğer basın kuruluşlarının da dijitalleşmeye ciddi ağırlık 
vermesi gerekiyor. 

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

10 yıl boyunca sayısız habere imza attım, binlerce fotoğraf çektim. 
Konya’da neredeyse girmediğim sokak, gezmediğim cadde kalmadı. Bir 
istihbarat yakaladığımız zaman o konuyla ilgili ses getirecek bir çalışmaya 
imza atmak heyecanı tarif edilmez bir duygu. Kalemimden çıkan birçok 
haber yerelin yanı sıra ulusal ve uluslararası platformlarda da ses getirdi. 
Takdir gördüğüm de oldu tehdit edildiğim de... Ama hiçbir zaman doğru 
bildiğimi yazmaktan vazgeçmedim. Yazdığım her haberde hak ve adaleti 
gözetmemin yanı sıra toplumumuzu aydınlatmanın dışında hiçbir amaç 
ve çıkar gözetmedim. Bundan sonra da aynı duygu ve heyecanla mesleği-
me devam edeceğim.

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

Gazeteci basit tanımla güncel olaylar karşısında halkı bilgilendiren 
kişi demektir. Gazeteciler de yerel idarenin yanı sıra şehrin gelişimine 
katkı sunar. Olumsuzu yazmanın yanında olumlu gördüğümüz çalışma-
ları ve davranışları da yazarak, şehrimize katkı sunmaya gayret göste-
riyoruz. Yazdığımız haberler ve köşe yazıları sonrası varsa eksiklilerin 
giderilmesi ve halkın menfaatine çalışmaların gerçekleştirildiğini görmek 
bizleri mutlu ediyor.  

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! Gazeteciler toplumların kanaat önderleridir, gazeteciler 
yerel idarenin yanında şehirlerin gelişimine katkı sunan kişilerdir. Gaze-
teciler toplumlara yön veren aydın bireylerdir. Dolayısıyla her gazetecinin 
asli görevi ülkesinin ve şehrinin kalkınmasına öncülük etmek, bu doğrul-
tuda gördüğü yanlışları kaleme almak, doğru çalışmaları ise takdir etmek 
olmalıdır. Bu açıdan baktığımızda Konya’mızda da Türkiye’de de mesleği 
layığı ile yerine getiren üstatlarımız vardır. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar varsa 
birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

İnsan gazeteci olur da anısı olmaz mı? Mesleğimizin henüz başları. 
Meram halkının bir sorununu dile getirmek için Lalebahçe mahallesine 
gitmiştik. Mahalleli yaşadığı sıkıntıdan iyice bezmiş olacak ki yaşlı bir 
teyzemiz, “Guzum bizim şikayetimizi çözersen sana ellerimle bir tepsi 
su böreği yapacağım” demişti. Biz her ne kadar istemeyiz desek de 
sorunun çözülmesiyle birlikte teyzemiz sağ olsun gazeteye bir tepsi börek 
göndermişti. Yine bir keresinde, ulusalda da ortakları olan büyük ölçekli 
bir fabrikanın çevreye verdiği zararı haberleştirmiştik. Tesadüf eseri o 
fabrikanın ulusaldaki ortakları da o gün Konya’ya gelmiş. Haberimiz 
dolayısıyla dünya çapında ses getirmişti ve birçok vatandaştan teşekkür 
telefonları almıştık. Son olarak yine bir gün Konya’nın merkez mahallele-
rinden birinde yaşanan olayı dile getirmek için bölgeye gitmiştim. Fakat 
mahallede bir grup tarafından ölümle tehdit edilmiştim. Korkutucu bir 
gün olmasına rağmen haberimi yine de yapmıştım. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Her sene binlerce öğrenci iletişim fakültelerinden mezun oluyor. 
Mezuniyet sonrası kimi yolunda ilerlerken, kimi farklı meslek kollarında 
kendine iş buluyor. Her iletişim mezunu gazeteci olamadığı gibi, her 
gazetecinin de iletişim mezunu olması gerek gibi bir kural yoktur. Daha 
önce de ifade ettiğim gibi gazetecilik zor bir meslek. Mesleğe yeni başla-
yacak arkadaşlarıma tavsiyem pes etmesinler, mücadeleci olsunlar. Çok 
araştırsınlar ve çok okusunlar. Hiçbir zaman doğruluk ve tarafsızlıktan 
taviz vermesinler. 



Yaklaşık 10 yıldır mesleğini aşkla yapan 
ve Konya’da başarılı genç gazeteciler 
arasında yer alan Mehmet Ali Eskipos-

talcı, idealist bir gazeteci olarak meslekteki yoluna 
devam ediyor. Gazetecilik hayatında muhabirlik, 
editörlük görevlerini başarıyla yürüten Eskipostalcı, 
şuanda Konya’nın Sesi Gazetesi’nde Haber Müdü-
rü olarak mesleğine devam ediyor. İletişim Fakül-
tesi, Gazetecilik Bölümü mezunu olan Eskipostalcı, 
meslekle ilgili akademik bilgisini sahada da en 
güzel şekilde uygulayan genç gazeteciler arasında 
yer alıyor. Gazetecilik mesleğiyle ilgili değerlen-
dirmelerde bulunan Eskipostalcı, gazeteciliğin 
zor ve özveri isteyen bir meslek olduğuna dikkat 
çekti. “Gazeteci demek her zaman halkın gören 
gözü ve işiten kulağı demektir” diyen Eskipostalcı, 
gazetecilerin toplumun kanaat önderleri olduğuna 
vurgu yaptı. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
M.Ali Eskipostalcı kimdir?

7 Aralık 1990 Konya/Selçuklu doğumluyum. 
İlköğrenimimi Meram Atatürk İlköğretim Okulu, 
lise eğitimimi Meram Naciye Mumcuoğlu Lisesi, 
lisans eğitimimi ise Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde tamamladım. 
Amasya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
kısa dönem piyade er olarak askerlik görevimi yeri-
ne getirdim. 10 yıldır Konya’nın Sesi Gazetesi’nde 
görev almaktayım. Evli ve bir çocuk babasıyım. 

Gazeteciliğe nasıl başladınız? Hangi 
kurum ve kademelerde görev aldınız?

Üniversite sınavlarına hazırlanırken hayalimde 
iyi bir gazeteci olmak vardı. Bu hedefim doğrultu-
sunda çalışmalarımı yürüttüm. Selçuk Üniversitesi 

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde eğitim 
almaya hak kazanmamla birlikte Konya’nın Sesi 
Gazetesi’nde, gazetemizin Yazı İşleri Müdürü 
Erkant Uysal’ın katkılarıyla muhabir olarak sektöre 
adım attım. Gazeteci olabilmek için, yılları bu işe 
vermek gerekir, iyi araştırmak ve bol okumak gere-
kir. Bizler henüz yolun başındayız. Çok çalışmamız, 
ter dökmemiz gerekiyor. Muhabir olarak başladı-
ğım mesleğime editörlük görevimden sonra haber 
müdürü olarak devam ediyorum. Bu süre zarfında 
özel haberler ve gündem haberleri ile okurları-
mıza hitap ettim. Bunun yanı sıra dönem dönem 
gündemdeki konularla ilgili de köşe yazıları yazarak 
fikirlerimi beyan ettim, etmeye de devam ediyo-
rum. Biraz önce de bahsettiğim gibi Konya’nın Sesi 
Gazetesi’nde bu mesleğe başladım. Bir dönem 
Memleket Gazetesi’nde görev almakla birlikte, şu 
an Konya’nın Sesi Gazetesi’ndeki görevime devam 
ediyorum.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Gazeteci demek her zaman halkın gören 
gözü ve işiten kulağı demektir. Doğru ve tarafsız 
bilgileri anında okuyucuyla buluşturmak gerekir. 
Gazeteciliğin yazı-kışı, gecesi-gündüzü olmaz. 
Dolayısıyla gazetecilik herkesin yapabileceği bir 
meslek değildir. Özveri, fedakârlık ve emek ister. 
Gazetecilik bir hevesle başlar. Azimle devam eder. 
Herkes yapamaz bu işi. Sabır ve incelik gerektirir. 
Gece gündüz çalışırsınız, yağmurda çamurda… 
Haberi yetiştirmek için kendinizle bile yarışırsınız. 
Dur durak bilmeyen bir meslektir gazetecilik. 
Gazeteci demek hedefleri olan kişi demektir. En 
büyük hedeflerinden biri toplumu aydınlatmak 
olan gazeteciler, ne yazık ki günümüzde hak 
ettiği değeri göremiyor. Ülkemizde birçok değerli 

üniversitemizin iletişim fakültesi bulunmaktadır. 
Bu fakültelerden mezun olan binlerce öğrenci-
nin kimisi sektörde yoluna devam eder kimisi 
farklı sektörlerde kendine iş bulur. Fakültede bir 
hocamız bize okulun ilk günü, “Bu sınıftan 3-5’iniz 
gazeteci olacak, bir kısmınız polislik sınavlarına 
hazırlanacak, kiminiz evlenecek, kiminiz ise farklı iş 
kollarında yoluna devam edecek” demişti. Bugün o 
sözün doğruluğunu daha iyi anladığımı söyleyebili-
rim. Gazeteci olmak için iletişim fakültesi mezunu 
olmak yetmez, okurken çalışmak, sahnenin tozunu 
yutmak gerekir. Gazeteci olmak için iyi bir yazar 
olmak yetmez, yazarken aynı zamanda iyi bir okur 
ve iyi bir dinleyici olmak gerekir. Gazeteci olmak 
için olayları farklı bir pencereden ele almak, tüm 
ince detaylarını araştırmak, tüm topluma hitap 
edecek şekilde yazmak gerekir. Günümüzde pek 
çok insan, basın sektörüyle uzaktan yakından 
alakası yokken kendini gazeteci olarak tanıtmak-
tadır. Bu da bizim mesleğimizin itibarını ne yazık 
ki zedeliyor. Umarım mesleğimiz en kısa zamanda 
hak ettiği değerine kavuşur.

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

Bana göre gazetecilik yerelde başlar ve yerelde 

‘GAZETECILER 
TOPLUMLARIN KANAAT 

ÖNDERLERIDIR’
Gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yapan Konya’nın 

Sesi Gazetesi Haber Müdürü Mehmet Ali Eskipostalcı, 
gazetecilerin toplumun kanaat önderleri olduğunu söyledi 
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devam eder. Yerel basın olmadığı sürece ulusal basının bir önemi yoktur. 
Ama aksine yerel basın ulusal basın kadar değer ve takdir görememek-
tedir. Edirne’den Kars’a binlerce çalışanı bulunan basın ordusunun eko-
nomik olarak yaşadığı sorunlar herkesçe bilinmektedir. Bunun yanı sıra 
günümüzde birçok insan cep telefonuyla fotoğraf çekip birkaç satır cümle 
yazsa da gazetecilik hiçbir zaman bitmeyecek bir meslek. Basılı kâğıda 
önemin azalması ve gelişen teknolojiyle birlikte sektörlerin dijitalleşmesi 
sonucu artık her şey bir tık yakınımıza kadar geldi. Dolayısıyla gazetelerin, 
gazetecilerin ve diğer basın kuruluşlarının da dijitalleşmeye ciddi ağırlık 
vermesi gerekiyor. 

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

10 yıl boyunca sayısız habere imza attım, binlerce fotoğraf çektim. 
Konya’da neredeyse girmediğim sokak, gezmediğim cadde kalmadı. Bir 
istihbarat yakaladığımız zaman o konuyla ilgili ses getirecek bir çalışmaya 
imza atmak heyecanı tarif edilmez bir duygu. Kalemimden çıkan birçok 
haber yerelin yanı sıra ulusal ve uluslararası platformlarda da ses getirdi. 
Takdir gördüğüm de oldu tehdit edildiğim de... Ama hiçbir zaman doğru 
bildiğimi yazmaktan vazgeçmedim. Yazdığım her haberde hak ve adaleti 
gözetmemin yanı sıra toplumumuzu aydınlatmanın dışında hiçbir amaç 
ve çıkar gözetmedim. Bundan sonra da aynı duygu ve heyecanla mesleği-
me devam edeceğim.

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

Gazeteci basit tanımla güncel olaylar karşısında halkı bilgilendiren 
kişi demektir. Gazeteciler de yerel idarenin yanı sıra şehrin gelişimine 
katkı sunar. Olumsuzu yazmanın yanında olumlu gördüğümüz çalışma-
ları ve davranışları da yazarak, şehrimize katkı sunmaya gayret göste-
riyoruz. Yazdığımız haberler ve köşe yazıları sonrası varsa eksiklilerin 
giderilmesi ve halkın menfaatine çalışmaların gerçekleştirildiğini görmek 
bizleri mutlu ediyor.  

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! Gazeteciler toplumların kanaat önderleridir, gazeteciler 
yerel idarenin yanında şehirlerin gelişimine katkı sunan kişilerdir. Gaze-
teciler toplumlara yön veren aydın bireylerdir. Dolayısıyla her gazetecinin 
asli görevi ülkesinin ve şehrinin kalkınmasına öncülük etmek, bu doğrul-
tuda gördüğü yanlışları kaleme almak, doğru çalışmaları ise takdir etmek 
olmalıdır. Bu açıdan baktığımızda Konya’mızda da Türkiye’de de mesleği 
layığı ile yerine getiren üstatlarımız vardır. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar varsa 
birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

İnsan gazeteci olur da anısı olmaz mı? Mesleğimizin henüz başları. 
Meram halkının bir sorununu dile getirmek için Lalebahçe mahallesine 
gitmiştik. Mahalleli yaşadığı sıkıntıdan iyice bezmiş olacak ki yaşlı bir 
teyzemiz, “Guzum bizim şikayetimizi çözersen sana ellerimle bir tepsi 
su böreği yapacağım” demişti. Biz her ne kadar istemeyiz desek de 
sorunun çözülmesiyle birlikte teyzemiz sağ olsun gazeteye bir tepsi börek 
göndermişti. Yine bir keresinde, ulusalda da ortakları olan büyük ölçekli 
bir fabrikanın çevreye verdiği zararı haberleştirmiştik. Tesadüf eseri o 
fabrikanın ulusaldaki ortakları da o gün Konya’ya gelmiş. Haberimiz 
dolayısıyla dünya çapında ses getirmişti ve birçok vatandaştan teşekkür 
telefonları almıştık. Son olarak yine bir gün Konya’nın merkez mahallele-
rinden birinde yaşanan olayı dile getirmek için bölgeye gitmiştim. Fakat 
mahallede bir grup tarafından ölümle tehdit edilmiştim. Korkutucu bir 
gün olmasına rağmen haberimi yine de yapmıştım. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Her sene binlerce öğrenci iletişim fakültelerinden mezun oluyor. 
Mezuniyet sonrası kimi yolunda ilerlerken, kimi farklı meslek kollarında 
kendine iş buluyor. Her iletişim mezunu gazeteci olamadığı gibi, her 
gazetecinin de iletişim mezunu olması gerek gibi bir kural yoktur. Daha 
önce de ifade ettiğim gibi gazetecilik zor bir meslek. Mesleğe yeni başla-
yacak arkadaşlarıma tavsiyem pes etmesinler, mücadeleci olsunlar. Çok 
araştırsınlar ve çok okusunlar. Hiçbir zaman doğruluk ve tarafsızlıktan 
taviz vermesinler. 



Gazetecilik mesleğinin genç ve 
idealist isimlerinden Mücahit Enes 
Turbil, kamera ve fotoğraf maki-

nesine olan ilgisiyle kendini mesleğin içinde 
buldu. Alaylı olarak sektörde ter döken Turbil, 
aynı zamanda mektepli olmak için de mesleğin 
okulunu okuyor. Son dönemde televizyon prog-
ramcılığı konusunda da ses getiren çalışmalara 
imza atan Turbil, kendini geliştirerek meslekte 
yararlı işlere imza atma hedefiyle yoluna devam 
ediyor. Meslek üzerine açıklamalar yapan Turbil, 
gazeteciliğin üzerindeki baskılara dikkat çekiyor. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Mücahit Enes Turbil kimdir?

Aslen Ağrı Eleşkirt’liyim.1994 yılında 
Konya’nın Meram ilçesi Aydoğdu mahallesinde 
dünyaya geldim. Mesleğe 2012 yılında da halkla 
ilişkiler (danışma) bölümünde hizmet vererek 
başladım. 2014 yılının Haziran ayından itibaren 
(internet editörü) daha sonra kadrolu muhabir 
olarak mesleğe devam ettim. Şuan Kanal 42 te-
levizyonunda haber editörü olarak çalışıyorum. 
Evli ve 1 çocuk babasıyım. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Benim de çocuk yaşlardan itibaren bu 

mesleğe özel bir ilgim vardı. Kamera, fotoğraf 
makinesi ile ilgilenirken bir anda mesleğin için-
de buldum kendimi. Gazeteciliğin bir okulunu 
okumadım, eğitimini almadım ancak mesleğe 
olan ilgimden dolayı bu işe başladım. Alaylı baş-

ladığım mesleğimde şuan mektepliyim demek 
için bir yandan da okulunu okumaktayım. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Her meslekte olduğu gibi gazeteciliğinde 
avantaj ve dezavantajları var elbette, ama ina-
nın işinizi severseniz, onu para kazanmak değil 
de hobi olarak görürseniz dezavantajları gözü-
nüze bile batmaz, negatif hiçbir etkiyi görmezsi-
niz. Benim için de inanın böyle oluyor, her sabah 
işe ve her yayına aynı heyecan, aynı coşku, aynı 
mutlulukla gidiyorum. Zaman zaman bu soruyu 
ben de kendime soruyorum ama açık, net, 
olumsuz bir yönünü bulamıyorum, belki benim 
hareketli yapım ve karakterim de bunu örtbas 
ediyor olabilir. Bana günler yetmiyor, işten 
çıktığım zamanlar hep bir planım, hep yapaca-
ğım başka işlerim var. Bunun en büyük kısmını 
ailemi içine katarak yapmaya çalışıyorum, o 
yüzden sanırım bir olumsuzluğu yok benim için, 
aksine mesleğimin bana kattıkları fazladır.

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

Konya merkezli yayın yapan “Türkiye’nin 
Yükselen Yıldızı” Kanal 42 televizyonunda baş-
ladığım meslek hayatımı halen daha başladığım 
kurumda sürdürmekteyim. Sektörde İnternet 
haber sitesi editörlüğü, haber kameramanlığı, 
haber muhabirliği, haber editörlüğü ve televiz-

yon programcılığı yaptım. Hali Hazırda Kanal 42 
ekranlarında yayınlanan Sümen Altı progra-
mının (Gazeteciler Emre Özgül ve Bekir Akkaş 
ile birlikte) yapımcılığını üstleniyoruz. Meslek 
hayatımızın belki en başarılı dönemini yaşadı-
ğımı da ifade etmek isterim, çünkü Konya’dan 
yaptığımız birçok haber ve program ulusal 
medyada sıkça yer bulmakta…

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
Gazetecilik kamusal bir iş ve çok önemli. 

Verdiğiniz bilgi ve aktardığınız haber, siyasi, 
ekonomik, sosyal her açıdan çok değerli ve 
önemli. Sizin kaleminizden çıkacak tek bir 
kelime, sizin ağzınızdan çıkacak tek bir söz 
milyonları ilgilendiriyor.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Günümüzde gazetecinin üzerindeki baskılar 
ve sorunlar her gün biraz daha artıyor… 

Günümüz Türkiye’sinde gazeteci işini, 
mesleğin gereklerine ve kurallarına göre yerine 
getirememenin sıkıntısı içindedir. Özgür ve 
nesnel haber yapma şansı çoğu zaman elinden 
alınmaktadır. Sansür ve otosansürün arası-
na sıkışmış, bir biçimde habercilik yapmaya 
uğraşmaktayız doğrudan ve hak bildiğimizden 
şaşmadan, kimsenin kalemi olmadan mesleği 
sürdüren biri olduğuma inanıyorum. 

Kanal 42 Haber Editörü ve Program Yapımcısı Mücahit 
Enes Turbil, gazetecinin üzerindeki baskıların ve 

sorunların her gün biraz daha arttığına dikkat çekiyor 

‘ÜZERIMIZDEKI 
BASKILAR ARTTI’
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Bir gazeteci veya yazar olmak için ne tür çalışmalar 
yapılmalı? Ya da hangi vasıflara sahip olunmalı?

Yazar olmak istiyorsan, önce bir meselen olacak. Siyasi, varo-
luşsal, ailesel, toplumsal, bilimsel… Her neyse… Toplumun geneli 
tarafından yok sayılan, muhalefet edilen bir meselen… Çoğu kişi, 
yazma fikrinin büyüsünü seviyor. “yazı yazıyorum” sözünü çok kişi-
den duymuşuzdur ama gerçekten yazmaya çalışan üç beş kişidir.Yazı 
başına oturulduğunda çoğu zaman beşinci cümlede takılınır kalınır. 
Bu yüzden yazarlık çok önemli bir meslektir.

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

Gazetecilik eğitimi alan birinin, bu eğitimin yanı sıra başka 
donanımlara da sahip olması gerekir.  Her gazeteci, toplumda bir 
kanaat önderidir. Toplumu bilgilendiren, halkı aydınlatan, insanlara 
yaşadıkları dünya hakkında bilgi veren, içinde yaşadığı dünyanın 
siyasal sisteminin işleyişi hakkında bilgilendiren birtakım kişiler ve 
kurumlardır. 

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

Gazeteciliğin neden önemli bir meslek olduğuna baktığımızda, 
insanlar günümüzde gazeteciliğe uzak duruyor ama sonuçta bütün 
hikâye orada dönüyor. Gazetecilik olmasa şu an olan bitenlerden 
haberimiz bile olmayacak. Mesela 15 Temmuz darbe girişiminde 
doğru düzgün bir medya olmasa bu darbe girişimine belki de engel 
olunamayacaktı. Aslında baktığımızda gazetecilik pek çok noktada 
katkı yapıyor.

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

Günümüz dünyasında bir gazetecinin dijital iletişim teknolojile-
rine çok hâkim olması gerekiyor. Teknoloji bilgisine sahip olması ve 
onları çok iyi kullanması, entelektüel bilgisinin yüksek olması ve iyi 
bir yazar olması oldukça önemlidir. Bunların hepsi de iyi bir eğitim-
den geçiyor…

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? 

Türkiye’deki medya sahipliği yapısı ayrıca tartışılabilir, araştırma 
konusu olabilir ama gazeteci için kim olduğu önemli değil, neyi ne 
kadar yazabildiği önemli. Çalışma koşullarının güvenceli, korunaklı 
ve en önemlisi özgür olması önemlidir. Bu şartları sağlayabilirse kim 
olduğu önemli değil. Türkiye’de son yıllarda yanlışa yanlış, doğruya 
doğru diyebilen meslektaşlarımızın sayısının artması oldukça sevin-
dirici… Bu durum Konya’da da bu şekilde ilerliyor umarım daha da 
güzel olur.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar varsa 
birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

Evet, her gazetecinin olduğu gibi benimde çok ama çok önemli 
anılarım var. Bu anılar beni kimi zaman hüzünlendirir, kimi zamanda 
çok mutlu eder. Mesleğe ilk başladığım yıllarda geçirdiği kaza sonucu 
ayağını kaybeden bir genç kardeşimize ameliyat olabilmesi için des-
tek haberi yapmıştım. Bu haberim beni hem hüzünlendirdi hem de 
yaptığım işle gurur duymamı sağladı... 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Bu mesleğe adım atmak isteyenler gazetecilerden en çok “mes-
leğe girme” ifadesini duyarlar. Biraz da canları sıkılır bu nedenle. Ga-
zeteciliğin, diğer mesleklerden farklı olarak, adanmışlık gerektirdiğini 
düşünüyorum. Hayatınızdan çok özveride bulunmanız gerektiren bir 
iş. Genç arkadaşlara, akıllarında “şu mesleği mi yapsam gazeteci mi 
olsam” diye bir ayrım varsa diğer mesleği seçin diyorum. Zira piş-
manlık, ilerleyen yıllarda sizi esir alabilir. Gazetecilikte bir ekonomik 
kazancın yok, ancak karnını doyuruyorsun bu yüzden maalesef çok 
reel düşünmek gerekiyor orada.



Gazetecilik mesleğinin genç ve 
idealist isimlerinden Mücahit Enes 
Turbil, kamera ve fotoğraf maki-

nesine olan ilgisiyle kendini mesleğin içinde 
buldu. Alaylı olarak sektörde ter döken Turbil, 
aynı zamanda mektepli olmak için de mesleğin 
okulunu okuyor. Son dönemde televizyon prog-
ramcılığı konusunda da ses getiren çalışmalara 
imza atan Turbil, kendini geliştirerek meslekte 
yararlı işlere imza atma hedefiyle yoluna devam 
ediyor. Meslek üzerine açıklamalar yapan Turbil, 
gazeteciliğin üzerindeki baskılara dikkat çekiyor. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Mücahit Enes Turbil kimdir?

Aslen Ağrı Eleşkirt’liyim.1994 yılında 
Konya’nın Meram ilçesi Aydoğdu mahallesinde 
dünyaya geldim. Mesleğe 2012 yılında da halkla 
ilişkiler (danışma) bölümünde hizmet vererek 
başladım. 2014 yılının Haziran ayından itibaren 
(internet editörü) daha sonra kadrolu muhabir 
olarak mesleğe devam ettim. Şuan Kanal 42 te-
levizyonunda haber editörü olarak çalışıyorum. 
Evli ve 1 çocuk babasıyım. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Benim de çocuk yaşlardan itibaren bu 

mesleğe özel bir ilgim vardı. Kamera, fotoğraf 
makinesi ile ilgilenirken bir anda mesleğin için-
de buldum kendimi. Gazeteciliğin bir okulunu 
okumadım, eğitimini almadım ancak mesleğe 
olan ilgimden dolayı bu işe başladım. Alaylı baş-

ladığım mesleğimde şuan mektepliyim demek 
için bir yandan da okulunu okumaktayım. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Her meslekte olduğu gibi gazeteciliğinde 
avantaj ve dezavantajları var elbette, ama ina-
nın işinizi severseniz, onu para kazanmak değil 
de hobi olarak görürseniz dezavantajları gözü-
nüze bile batmaz, negatif hiçbir etkiyi görmezsi-
niz. Benim için de inanın böyle oluyor, her sabah 
işe ve her yayına aynı heyecan, aynı coşku, aynı 
mutlulukla gidiyorum. Zaman zaman bu soruyu 
ben de kendime soruyorum ama açık, net, 
olumsuz bir yönünü bulamıyorum, belki benim 
hareketli yapım ve karakterim de bunu örtbas 
ediyor olabilir. Bana günler yetmiyor, işten 
çıktığım zamanlar hep bir planım, hep yapaca-
ğım başka işlerim var. Bunun en büyük kısmını 
ailemi içine katarak yapmaya çalışıyorum, o 
yüzden sanırım bir olumsuzluğu yok benim için, 
aksine mesleğimin bana kattıkları fazladır.

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

Konya merkezli yayın yapan “Türkiye’nin 
Yükselen Yıldızı” Kanal 42 televizyonunda baş-
ladığım meslek hayatımı halen daha başladığım 
kurumda sürdürmekteyim. Sektörde İnternet 
haber sitesi editörlüğü, haber kameramanlığı, 
haber muhabirliği, haber editörlüğü ve televiz-

yon programcılığı yaptım. Hali Hazırda Kanal 42 
ekranlarında yayınlanan Sümen Altı progra-
mının (Gazeteciler Emre Özgül ve Bekir Akkaş 
ile birlikte) yapımcılığını üstleniyoruz. Meslek 
hayatımızın belki en başarılı dönemini yaşadı-
ğımı da ifade etmek isterim, çünkü Konya’dan 
yaptığımız birçok haber ve program ulusal 
medyada sıkça yer bulmakta…

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor?
Gazetecilik kamusal bir iş ve çok önemli. 

Verdiğiniz bilgi ve aktardığınız haber, siyasi, 
ekonomik, sosyal her açıdan çok değerli ve 
önemli. Sizin kaleminizden çıkacak tek bir 
kelime, sizin ağzınızdan çıkacak tek bir söz 
milyonları ilgilendiriyor.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

Günümüzde gazetecinin üzerindeki baskılar 
ve sorunlar her gün biraz daha artıyor… 

Günümüz Türkiye’sinde gazeteci işini, 
mesleğin gereklerine ve kurallarına göre yerine 
getirememenin sıkıntısı içindedir. Özgür ve 
nesnel haber yapma şansı çoğu zaman elinden 
alınmaktadır. Sansür ve otosansürün arası-
na sıkışmış, bir biçimde habercilik yapmaya 
uğraşmaktayız doğrudan ve hak bildiğimizden 
şaşmadan, kimsenin kalemi olmadan mesleği 
sürdüren biri olduğuma inanıyorum. 

Kanal 42 Haber Editörü ve Program Yapımcısı Mücahit 
Enes Turbil, gazetecinin üzerindeki baskıların ve 

sorunların her gün biraz daha arttığına dikkat çekiyor 
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Bir gazeteci veya yazar olmak için ne tür çalışmalar 
yapılmalı? Ya da hangi vasıflara sahip olunmalı?

Yazar olmak istiyorsan, önce bir meselen olacak. Siyasi, varo-
luşsal, ailesel, toplumsal, bilimsel… Her neyse… Toplumun geneli 
tarafından yok sayılan, muhalefet edilen bir meselen… Çoğu kişi, 
yazma fikrinin büyüsünü seviyor. “yazı yazıyorum” sözünü çok kişi-
den duymuşuzdur ama gerçekten yazmaya çalışan üç beş kişidir.Yazı 
başına oturulduğunda çoğu zaman beşinci cümlede takılınır kalınır. 
Bu yüzden yazarlık çok önemli bir meslektir.

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

Gazetecilik eğitimi alan birinin, bu eğitimin yanı sıra başka 
donanımlara da sahip olması gerekir.  Her gazeteci, toplumda bir 
kanaat önderidir. Toplumu bilgilendiren, halkı aydınlatan, insanlara 
yaşadıkları dünya hakkında bilgi veren, içinde yaşadığı dünyanın 
siyasal sisteminin işleyişi hakkında bilgilendiren birtakım kişiler ve 
kurumlardır. 

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

Gazeteciliğin neden önemli bir meslek olduğuna baktığımızda, 
insanlar günümüzde gazeteciliğe uzak duruyor ama sonuçta bütün 
hikâye orada dönüyor. Gazetecilik olmasa şu an olan bitenlerden 
haberimiz bile olmayacak. Mesela 15 Temmuz darbe girişiminde 
doğru düzgün bir medya olmasa bu darbe girişimine belki de engel 
olunamayacaktı. Aslında baktığımızda gazetecilik pek çok noktada 
katkı yapıyor.

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

Günümüz dünyasında bir gazetecinin dijital iletişim teknolojile-
rine çok hâkim olması gerekiyor. Teknoloji bilgisine sahip olması ve 
onları çok iyi kullanması, entelektüel bilgisinin yüksek olması ve iyi 
bir yazar olması oldukça önemlidir. Bunların hepsi de iyi bir eğitim-
den geçiyor…

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? 

Türkiye’deki medya sahipliği yapısı ayrıca tartışılabilir, araştırma 
konusu olabilir ama gazeteci için kim olduğu önemli değil, neyi ne 
kadar yazabildiği önemli. Çalışma koşullarının güvenceli, korunaklı 
ve en önemlisi özgür olması önemlidir. Bu şartları sağlayabilirse kim 
olduğu önemli değil. Türkiye’de son yıllarda yanlışa yanlış, doğruya 
doğru diyebilen meslektaşlarımızın sayısının artması oldukça sevin-
dirici… Bu durum Konya’da da bu şekilde ilerliyor umarım daha da 
güzel olur.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar varsa 
birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

Evet, her gazetecinin olduğu gibi benimde çok ama çok önemli 
anılarım var. Bu anılar beni kimi zaman hüzünlendirir, kimi zamanda 
çok mutlu eder. Mesleğe ilk başladığım yıllarda geçirdiği kaza sonucu 
ayağını kaybeden bir genç kardeşimize ameliyat olabilmesi için des-
tek haberi yapmıştım. Bu haberim beni hem hüzünlendirdi hem de 
yaptığım işle gurur duymamı sağladı... 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Bu mesleğe adım atmak isteyenler gazetecilerden en çok “mes-
leğe girme” ifadesini duyarlar. Biraz da canları sıkılır bu nedenle. Ga-
zeteciliğin, diğer mesleklerden farklı olarak, adanmışlık gerektirdiğini 
düşünüyorum. Hayatınızdan çok özveride bulunmanız gerektiren bir 
iş. Genç arkadaşlara, akıllarında “şu mesleği mi yapsam gazeteci mi 
olsam” diye bir ayrım varsa diğer mesleği seçin diyorum. Zira piş-
manlık, ilerleyen yıllarda sizi esir alabilir. Gazetecilikte bir ekonomik 
kazancın yok, ancak karnını doyuruyorsun bu yüzden maalesef çok 
reel düşünmek gerekiyor orada.



Kontv muhabiri Şerife Gül Koçhan üniversite yıllarında başladığı 
gazetecilik serüvenini ilk günkü heyecan ile sürdürüyor. 

Koçhan, gazeteciliğin sorumluluk isteyen bir 
meslek olduğunu vurguluyor

İnsanların rahat koltuklarında takip 
ettiği haberlerin hazırlanması hiç de 
kolay olmuyor.  Gazeteci Şerife Gül 

Koçhan da en zor koşullarda en iyi haberi 
okuyucuyla, izleyiciyle buluşturup haber 
alma özgürlüğümüzü keyifle yaşatanlar-
dan. Kontv Haber Muhabiri Şerife Gül 
Koçhan ile gazeteciliği konuştuk. Gazete-
ciliğin sorumluluğu olduğuna dikkat çeken 
Koçhan, “Yapacağın en ufak bir hatada ise 
onlarca belki binlerce insanı yanlış yönlen-
dirmiş oluyorsun. Bu yüzden çok dikkatli, 
titiz ve meraklı olmak gerekli. Yani gaze-
tecilik bana büyük bir sorumluluğu ifade 
ediyor” dedi.

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

Şerife Gül Koçhan.24 yaşındayım. 
Üniversite mezunuyum ve görsel basında 
muhabirim.

 
Gazetecilik hayatına nasıl giriş 

yaptınız?
Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon 

ve Sinema bölümünü kazandığım ilk yıldan 
bu yana hem okudum hem de çalıştım. 
Mesleğe üniversitenin uygulama biri-
mi ÜNTV’de başladım. Yine muhabirlik 
yaptım. Bunun yanında her alanda tecrübe 
edinebilmek için spikerlik ve seslendirme-
de de kendimi geliştirmeye çalıştım. Haber 

montajı yaptım, kamera kullandım. Yani 
görsel basına dair bir muhabirin bilmesi 
gereken tüm bilgilere ulaşmaya çalıştım.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Gazetecilik zor ve riskli bir iş… Ancak 
insanların sesi olmak ya da onları herhan-
gi bir konudan haberdar etmek mutluluk 
verici… Günümüzde gazete ve televizyon-
lar yerini dijital platforma bırakıyor gibi 
gözükse de gazeteciliğin bir sonu yok bana 
göre… Yöntem değişir belki ama mutlaka 
insanlar kendilerine doğru bilgiyi verecek 
birilerine ihtiyaç duyacaktır…

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

ÜNTV’de yaklaşık 2 buçuk sene çalış-
tım. Sonrasında yine kamera karşısında 
devam etmem gerektiğine karar verdim. 
Bu yüzden KONTV’de işe başladım,  çok 
sevdiğim muhabirlik ve spikerlik mesleğine 
devam ettim, hala da bu kurumdayım. Bir 
ara bir aylığına İstanbul’a gittim ve HA-
BERTÜRK’te staj yapma fırsatı yakaladım. 
Benim için güzel deneyimdi... Okuldan 
mezun olana kadar da başta TRT’nin olmak 
üzere diğer medya kuruluşlarının düzen-
lediği yarışmalara haber dalında katıldım, 
şansımı sürekli zorladım. 

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Bana göre gazetecilik mesleği diğer 
meslek dallarından ayrılıyor birçok konuda. 

Birebir insanla muhatap olunan her meslek 
dalı zordur belki ama gazetecinin ekstra 
sorumlulukları var. Yapılan bir haberin 
aynı anda kaç kişiye ulaşabileceğini tahmin 
etmek güç. Belirsiz bir kesime, doğru 
bilgi vermek için canını dişine takıyorsun. 
Yapacağın en ufak bir hatada ise onlarca 
belki binlerce insanı yanlış yönlendirmiş 
oluyorsun.  Bu yüzden çok dikkatli, titiz 
ve meraklı olmak gerekli. Yani gazetecilik 
bana büyük bir sorumluluğu ifade ediyor. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri 
nasıl tarif edersiniz?

Bölgesel medyada çalışan genç bir 
muhabir olarak bu konuda şunu çok net 
bir şekilde söyleyebilirim.Ulusal medya 
kuruluşlarına tanınan imkânlar, yerel ya 
da bölgesel medya için tanınmıyor.Burada 
iş tabi ki maddiyata dayanıyor. Hâlbuki 
yerel gazete ve televizyonlar bulundukla-
rı bölgeler için can suyu kadar faydalı ve 
gereklidir.

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

Mutlaka meraklı olmak gerekli. Bir ga-
zeteci çevresinde olan biteni yalnızca diğer 
vatandaşların bakış açısıyla görebiliyorsa 
eksiklik var demektir. Okumayı, anlamayı 
ve anlatmayı sever gazeteci. En çok da 
dinler. Gazeteci olmak isteyende empati 
yeteneğinin olması gereklidir ki başkaları-
nın derdini dert edinebilsin. Tabi direnç sa-
hibi ve sabırlı olmak da çok önemli. Birçok 
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kez şahit oldum, mesleğe yalnızca ekranda görünebilme ya da 
ismini duyurabilme amaçlı başlayanlar bir hafta zor dayandı-
lar. Gazetecilik zevkli ve popüler bir meslek gibi görünse de 
zorluğu çok daha ağır basıyor. Hem de her anlamda.

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

En güzel tarafı da zaten burası. İyi niyetle, kamu yararı-
na yapılan haberlerin neticesi muhabiri de çok mutlu eder. 
Vatandaşları hiç bilmedikleri bir konuda aydınlatmak bir yana 
herhangi bir sorunu onlar adına dile getirmek, kamuya yapıla-
bilecek en güzel yardımdır… 

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

Bu soruya yakınlarda yaptığım bir haberle cevap vere-
bilirim. Konya’nın tarihi mahallelerinden Sille’de bulunan 
oyma mağaraları artık birer çöplüğe dönüşmüştü… Oranın 
temizlenmesi ve tarihi mirasımıza sahip çıkılması gerektiği 
konusunda haber yaptık… Ertesi gün ekipler harekete geçti 
ve mağaralar eski görünümüne yeniden kavuştu… Bunun 
gibi onlarca örnek verebilirim ama özetle şunu söyleyeyim; 
yazılı ya da görsel basın fark etmeksizin tüm medya kurumla-
rı, bulunduğu bölge adına çok çok önemlidir. Kurumlar hem 
kamuya hem şehre hem de Türkiye’ye hizmet etmekte… 

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

Evet, günümüzde herkes farklı farklı bilgiler edinip çeşitli 
mecralarda paylaşıyor. Ancak herkes gazeteci olamıyor… Bilgi 
kirliliği çok fazla… Bir gazeteci paylaşacağı haber konusunu 
mutlaka teyit eder, edemezse paylaşmaz.

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 böyle bir görevi var hatta bana göre tek görevi 
bu… Millilik konusuna gelirsek, orası tartışılır. Genel anlamda 
bu konuda çok büyük sıkıntının olduğunu düşünmüyorum. 

Sektöre yeni gireceklere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Çok fazla haber izleyin ve okuyun. Bulduğunuz her fırsatta 
yapın bunu. Farklı bakış açılarına sahip medya kurumlarını 
takip edin ve hep söylediğim gibi meraklı ve sabırlı olun. Bir 
de kendinize rol model alabileceğiniz bir gazeteci belirleyin 
ve onu taklit edin. Sektöre ilk kez adım atan biri için taklit 
ederek başlamak hiç fena fikir değil. Sonrasında göreceksiniz, 
kendi tarzınız kendiliğinden oturmuş olacak.



Kontv muhabiri Şerife Gül Koçhan üniversite yıllarında başladığı 
gazetecilik serüvenini ilk günkü heyecan ile sürdürüyor. 

Koçhan, gazeteciliğin sorumluluk isteyen bir 
meslek olduğunu vurguluyor

İnsanların rahat koltuklarında takip 
ettiği haberlerin hazırlanması hiç de 
kolay olmuyor.  Gazeteci Şerife Gül 

Koçhan da en zor koşullarda en iyi haberi 
okuyucuyla, izleyiciyle buluşturup haber 
alma özgürlüğümüzü keyifle yaşatanlar-
dan. Kontv Haber Muhabiri Şerife Gül 
Koçhan ile gazeteciliği konuştuk. Gazete-
ciliğin sorumluluğu olduğuna dikkat çeken 
Koçhan, “Yapacağın en ufak bir hatada ise 
onlarca belki binlerce insanı yanlış yönlen-
dirmiş oluyorsun. Bu yüzden çok dikkatli, 
titiz ve meraklı olmak gerekli. Yani gaze-
tecilik bana büyük bir sorumluluğu ifade 
ediyor” dedi.

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

Şerife Gül Koçhan.24 yaşındayım. 
Üniversite mezunuyum ve görsel basında 
muhabirim.

 
Gazetecilik hayatına nasıl giriş 

yaptınız?
Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon 

ve Sinema bölümünü kazandığım ilk yıldan 
bu yana hem okudum hem de çalıştım. 
Mesleğe üniversitenin uygulama biri-
mi ÜNTV’de başladım. Yine muhabirlik 
yaptım. Bunun yanında her alanda tecrübe 
edinebilmek için spikerlik ve seslendirme-
de de kendimi geliştirmeye çalıştım. Haber 

montajı yaptım, kamera kullandım. Yani 
görsel basına dair bir muhabirin bilmesi 
gereken tüm bilgilere ulaşmaya çalıştım.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Gazetecilik zor ve riskli bir iş… Ancak 
insanların sesi olmak ya da onları herhan-
gi bir konudan haberdar etmek mutluluk 
verici… Günümüzde gazete ve televizyon-
lar yerini dijital platforma bırakıyor gibi 
gözükse de gazeteciliğin bir sonu yok bana 
göre… Yöntem değişir belki ama mutlaka 
insanlar kendilerine doğru bilgiyi verecek 
birilerine ihtiyaç duyacaktır…

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

ÜNTV’de yaklaşık 2 buçuk sene çalış-
tım. Sonrasında yine kamera karşısında 
devam etmem gerektiğine karar verdim. 
Bu yüzden KONTV’de işe başladım,  çok 
sevdiğim muhabirlik ve spikerlik mesleğine 
devam ettim, hala da bu kurumdayım. Bir 
ara bir aylığına İstanbul’a gittim ve HA-
BERTÜRK’te staj yapma fırsatı yakaladım. 
Benim için güzel deneyimdi... Okuldan 
mezun olana kadar da başta TRT’nin olmak 
üzere diğer medya kuruluşlarının düzen-
lediği yarışmalara haber dalında katıldım, 
şansımı sürekli zorladım. 

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Bana göre gazetecilik mesleği diğer 
meslek dallarından ayrılıyor birçok konuda. 

Birebir insanla muhatap olunan her meslek 
dalı zordur belki ama gazetecinin ekstra 
sorumlulukları var. Yapılan bir haberin 
aynı anda kaç kişiye ulaşabileceğini tahmin 
etmek güç. Belirsiz bir kesime, doğru 
bilgi vermek için canını dişine takıyorsun. 
Yapacağın en ufak bir hatada ise onlarca 
belki binlerce insanı yanlış yönlendirmiş 
oluyorsun.  Bu yüzden çok dikkatli, titiz 
ve meraklı olmak gerekli. Yani gazetecilik 
bana büyük bir sorumluluğu ifade ediyor. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri 
nasıl tarif edersiniz?

Bölgesel medyada çalışan genç bir 
muhabir olarak bu konuda şunu çok net 
bir şekilde söyleyebilirim.Ulusal medya 
kuruluşlarına tanınan imkânlar, yerel ya 
da bölgesel medya için tanınmıyor.Burada 
iş tabi ki maddiyata dayanıyor. Hâlbuki 
yerel gazete ve televizyonlar bulundukla-
rı bölgeler için can suyu kadar faydalı ve 
gereklidir.

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

Mutlaka meraklı olmak gerekli. Bir ga-
zeteci çevresinde olan biteni yalnızca diğer 
vatandaşların bakış açısıyla görebiliyorsa 
eksiklik var demektir. Okumayı, anlamayı 
ve anlatmayı sever gazeteci. En çok da 
dinler. Gazeteci olmak isteyende empati 
yeteneğinin olması gereklidir ki başkaları-
nın derdini dert edinebilsin. Tabi direnç sa-
hibi ve sabırlı olmak da çok önemli. Birçok 
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kez şahit oldum, mesleğe yalnızca ekranda görünebilme ya da 
ismini duyurabilme amaçlı başlayanlar bir hafta zor dayandı-
lar. Gazetecilik zevkli ve popüler bir meslek gibi görünse de 
zorluğu çok daha ağır basıyor. Hem de her anlamda.

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

En güzel tarafı da zaten burası. İyi niyetle, kamu yararı-
na yapılan haberlerin neticesi muhabiri de çok mutlu eder. 
Vatandaşları hiç bilmedikleri bir konuda aydınlatmak bir yana 
herhangi bir sorunu onlar adına dile getirmek, kamuya yapıla-
bilecek en güzel yardımdır… 

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

Bu soruya yakınlarda yaptığım bir haberle cevap vere-
bilirim. Konya’nın tarihi mahallelerinden Sille’de bulunan 
oyma mağaraları artık birer çöplüğe dönüşmüştü… Oranın 
temizlenmesi ve tarihi mirasımıza sahip çıkılması gerektiği 
konusunda haber yaptık… Ertesi gün ekipler harekete geçti 
ve mağaralar eski görünümüne yeniden kavuştu… Bunun 
gibi onlarca örnek verebilirim ama özetle şunu söyleyeyim; 
yazılı ya da görsel basın fark etmeksizin tüm medya kurumla-
rı, bulunduğu bölge adına çok çok önemlidir. Kurumlar hem 
kamuya hem şehre hem de Türkiye’ye hizmet etmekte… 

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

Evet, günümüzde herkes farklı farklı bilgiler edinip çeşitli 
mecralarda paylaşıyor. Ancak herkes gazeteci olamıyor… Bilgi 
kirliliği çok fazla… Bir gazeteci paylaşacağı haber konusunu 
mutlaka teyit eder, edemezse paylaşmaz.

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 böyle bir görevi var hatta bana göre tek görevi 
bu… Millilik konusuna gelirsek, orası tartışılır. Genel anlamda 
bu konuda çok büyük sıkıntının olduğunu düşünmüyorum. 

Sektöre yeni gireceklere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Çok fazla haber izleyin ve okuyun. Bulduğunuz her fırsatta 
yapın bunu. Farklı bakış açılarına sahip medya kurumlarını 
takip edin ve hep söylediğim gibi meraklı ve sabırlı olun. Bir 
de kendinize rol model alabileceğiniz bir gazeteci belirleyin 
ve onu taklit edin. Sektöre ilk kez adım atan biri için taklit 
ederek başlamak hiç fena fikir değil. Sonrasında göreceksiniz, 
kendi tarzınız kendiliğinden oturmuş olacak.



Konya’nın son dönemde yetiştirdiği 
genç muhabirlerden olan Ayşegül 
Ertuğ ile sektörü konuştuk. 

Selçuk Üniversitesi Klasik Arkeoloji 
Bölümünde eğitim alırken hep aklında 
gazeteci olma hayali olduğuna dikkat çeken 
Ertuğ gazeteciliğe farklı bir ilgi duyduğuna 
değindi.  Gazetecilik mesleğini icra ederken 
bilinmeyenleri gün yüzüne çıkardıklarını 
ifade eden Ertuğ, gazetecilik yaparken 
yaşadığı heyecanın paha biçilmez olduğunu 
vurguladı.

 
Kısaca kendinizden bahseder 

misiniz? 
Selçuk Üniversitesi Klasik Arkeoloji 

ve Anadolu Üniversitesi Medya İletişim 
mezunuyum. Selçuk üniversitesi Klasik 
arkeoloji alanında yüksek lisans yapıyorum. 
BBN Haber muhabiri olarak görev 
yapmaktayım. Yaklaşık 4 yıldır sektörün 
içerisindeyim. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Arkeoloji bölümünde okuduğum yıllarda 
aklımın bir köşesinde hep gazeteci olmak 
vardı. Arkeolojiyi de çok seviyordum. 
Bulguları gün yüzüne çıkarmak, tarihe 
önemli notlar düşmek, bilinmeyeni 
gün yüzüne çıkarmak.. Bunlar benim 
oldukça heyecan verici kavramlardı. Fakat 
gazeteciliğe de ayrı bir ilgi duyuyordum. 
Bunun için 2. Üniversiteyi okumaya karar 
verdim ve mezun olur olmaz sektöre giriş 
yaptım. Aslında Arkeolog olmak ile gazeteci 
olmak arasında kuvvetli bir bağ var bence. 

İkisinde de tarihe önemli notlar düşünüyor, 
bilinmeyeni gün yüzüne çıkarıyorsunuz. 
Bunları yaparken duyduğunuz heyecan ise 
paha biçilemez.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik toplumun sesi olma adına 
önemli bir meslek grubudur. İnsanlar her 
çağda her dönemde haber alma, bilgi edinme 
gereksiniminde bulunmuşlardır. Gazetecilik 
de bu anlamda tarafsız, objektif bir şekilde 
yapılırsa amacına ulaşır. Günümüzde bu 
bahsettiğim hususlara gazeteciler ne derece 
uyuyor ya da yayın politikaları buna ne 
ölçüde izin veriyor yorum yapmak güç ama 
gazetecilik toplum ve hızlı bilgi edinme adına 
önemli bir köprüdür. 

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

Konya Takip Gazetesiyle mesleğe giriş 
yaptım. Burada muhabirlikten tutun da 
editörlük, internet editörlüğü, köşe yazarlığı 
ve yeri geldi yazı işlerinin yaptığı işlere kadar 
her işi yaptım. Her alanda bilgi ve tecrübe 
edinmem anlamında güzel bir deneyim oldu. 
Sonrasında Pusula Gazetesi’ne geçtim ve 
gazeteciliğin gerçek yüzüyle karşılaşmam 
burada oldu diyebilirim. Gazeteciliği 
burada öğrendim. Alanında uzman 
isimlerle çalışmam gazeteciliği daha da çok 
sevmemi sağladı. Hazır sözü geçmişken 
beni bu alanda doğruya yönlendiren usta 
gazeteciler Uğur Özteke ve Hüseyin Altay’a 
teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Muhabirlik 

‘GAZETECILIK; 
BILINMEYENI GÜN 

YÜZÜNE 
ÇIKARMAKTIR’

Gazeteci Ayşegül Ertuğ, gazeteciliğin insana dair her şeyi 
ifade eden bir meslek olduğunu belirterek, gazeteciliğin 

bilinmeyeni gün yüzüne çıkarmak olduğunu söyledi
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görevime burada da devam ettikten sonra BBN Medya Grup’a ekip 
olarak geldik ve halen muhabirlik görevime devam ediyorum. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Hayata ulaşmayı, insanlara ulaşmayı, gönüllere girmeyi, 

insanlara dokunmayı, demokrasiyi, sevgi ve barışın paylaşılmasını, 
kısaca insana dair her şeyi ifade ediyor.

Gazetecilik sektöründe günümüzde yaşanan sorunları 
veya eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Gazetecilerin Sansür arasına sıkışmış habercilik anlayışları 
elbette ki mesleğe de yansımaktadır. Siyaset-Medya arasındaki 
ilişkinin gazeteciler üzerindeki etkisi de sektörün yaşanan başlıca 
sorunları arasındadır. 

 
Bir gazeteci veya yazar olmak için ne tür çalışmalar 

yapılmalı? Ya da hangi vasıflara sahip olunmalı? 
Bir şeyler yazabilmenin temeli yazmaktan ziyade çok 

okumaktan geçer. Ne kadar çok okursanız, o kadar çok yazmaya, 
düzenli cümleler kurmaya hazır hale gelirsiniz. Öncelikle çok 
okumak diyebilirim. İlgili bölümleri bitirmekte oldukça önemli ama 
özellikle iletişim kurmak, ileri görüşlü olmak ve herkesten farklı 
bakış açısına sahip olmak gerekiyor.  

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

Oldukça heyecan verici. Özellikle yayınlandıktan sonra gelen 
tepkiler, güzel geri dönüşler çok güzel. 

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

Yazmak, kamuoyuna bilgi vermek doğru ve objektif bir şekilde 
yazdığınız zaman elbette ki katkıları olacaktır. Anahtar kelime: 
Doğru ve Objektif olmak.

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

Söz konusu alanların gelişmesi ile birlikte artık habere ulaşmak 
çok kolay hale geldi.  Bu durum dışarıdan bakıldığında dezavantaj 
gibi görülse de çağa ayak uydurma kavramının devreye girmesi 
gerektiğini düşünenlerdenim.  Çağa ayak uydurmak, döneme özgü 
hareket etmek cankurtaran hamleler olacaktır. 

Sektöre yeni girecek kişilere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Öncelikle hangi mesleğin sizi mutlu edeceğini düşünmekle yola 
çıkmalısınız. Günümüzde yeni mezun arkadaşlar işe başlıyor ama 
1 ayları dolmadan işi bırakıp gidiyorlar. Emek vermek, mücadele 
etmek yok. Sırf üniversite mezunu olmak için yılları çöpe atmanın 
manası yok. Hiçbir mesleğin yolu gül bahçelerinden geçmiyor. 
Sadece gazetecilik için değil hiçbir meslekte kararlı ve istikrarlı 
olmazsanız başarılı olamazsınız.



Konya’nın son dönemde yetiştirdiği 
genç muhabirlerden olan Ayşegül 
Ertuğ ile sektörü konuştuk. 

Selçuk Üniversitesi Klasik Arkeoloji 
Bölümünde eğitim alırken hep aklında 
gazeteci olma hayali olduğuna dikkat çeken 
Ertuğ gazeteciliğe farklı bir ilgi duyduğuna 
değindi.  Gazetecilik mesleğini icra ederken 
bilinmeyenleri gün yüzüne çıkardıklarını 
ifade eden Ertuğ, gazetecilik yaparken 
yaşadığı heyecanın paha biçilmez olduğunu 
vurguladı.

 
Kısaca kendinizden bahseder 

misiniz? 
Selçuk Üniversitesi Klasik Arkeoloji 

ve Anadolu Üniversitesi Medya İletişim 
mezunuyum. Selçuk üniversitesi Klasik 
arkeoloji alanında yüksek lisans yapıyorum. 
BBN Haber muhabiri olarak görev 
yapmaktayım. Yaklaşık 4 yıldır sektörün 
içerisindeyim. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Arkeoloji bölümünde okuduğum yıllarda 
aklımın bir köşesinde hep gazeteci olmak 
vardı. Arkeolojiyi de çok seviyordum. 
Bulguları gün yüzüne çıkarmak, tarihe 
önemli notlar düşmek, bilinmeyeni 
gün yüzüne çıkarmak.. Bunlar benim 
oldukça heyecan verici kavramlardı. Fakat 
gazeteciliğe de ayrı bir ilgi duyuyordum. 
Bunun için 2. Üniversiteyi okumaya karar 
verdim ve mezun olur olmaz sektöre giriş 
yaptım. Aslında Arkeolog olmak ile gazeteci 
olmak arasında kuvvetli bir bağ var bence. 

İkisinde de tarihe önemli notlar düşünüyor, 
bilinmeyeni gün yüzüne çıkarıyorsunuz. 
Bunları yaparken duyduğunuz heyecan ise 
paha biçilemez.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik toplumun sesi olma adına 
önemli bir meslek grubudur. İnsanlar her 
çağda her dönemde haber alma, bilgi edinme 
gereksiniminde bulunmuşlardır. Gazetecilik 
de bu anlamda tarafsız, objektif bir şekilde 
yapılırsa amacına ulaşır. Günümüzde bu 
bahsettiğim hususlara gazeteciler ne derece 
uyuyor ya da yayın politikaları buna ne 
ölçüde izin veriyor yorum yapmak güç ama 
gazetecilik toplum ve hızlı bilgi edinme adına 
önemli bir köprüdür. 

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

Konya Takip Gazetesiyle mesleğe giriş 
yaptım. Burada muhabirlikten tutun da 
editörlük, internet editörlüğü, köşe yazarlığı 
ve yeri geldi yazı işlerinin yaptığı işlere kadar 
her işi yaptım. Her alanda bilgi ve tecrübe 
edinmem anlamında güzel bir deneyim oldu. 
Sonrasında Pusula Gazetesi’ne geçtim ve 
gazeteciliğin gerçek yüzüyle karşılaşmam 
burada oldu diyebilirim. Gazeteciliği 
burada öğrendim. Alanında uzman 
isimlerle çalışmam gazeteciliği daha da çok 
sevmemi sağladı. Hazır sözü geçmişken 
beni bu alanda doğruya yönlendiren usta 
gazeteciler Uğur Özteke ve Hüseyin Altay’a 
teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Muhabirlik 

‘GAZETECILIK; 
BILINMEYENI GÜN 

YÜZÜNE 
ÇIKARMAKTIR’

Gazeteci Ayşegül Ertuğ, gazeteciliğin insana dair her şeyi 
ifade eden bir meslek olduğunu belirterek, gazeteciliğin 
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görevime burada da devam ettikten sonra BBN Medya Grup’a ekip 
olarak geldik ve halen muhabirlik görevime devam ediyorum. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Hayata ulaşmayı, insanlara ulaşmayı, gönüllere girmeyi, 

insanlara dokunmayı, demokrasiyi, sevgi ve barışın paylaşılmasını, 
kısaca insana dair her şeyi ifade ediyor.

Gazetecilik sektöründe günümüzde yaşanan sorunları 
veya eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Gazetecilerin Sansür arasına sıkışmış habercilik anlayışları 
elbette ki mesleğe de yansımaktadır. Siyaset-Medya arasındaki 
ilişkinin gazeteciler üzerindeki etkisi de sektörün yaşanan başlıca 
sorunları arasındadır. 

 
Bir gazeteci veya yazar olmak için ne tür çalışmalar 

yapılmalı? Ya da hangi vasıflara sahip olunmalı? 
Bir şeyler yazabilmenin temeli yazmaktan ziyade çok 

okumaktan geçer. Ne kadar çok okursanız, o kadar çok yazmaya, 
düzenli cümleler kurmaya hazır hale gelirsiniz. Öncelikle çok 
okumak diyebilirim. İlgili bölümleri bitirmekte oldukça önemli ama 
özellikle iletişim kurmak, ileri görüşlü olmak ve herkesten farklı 
bakış açısına sahip olmak gerekiyor.  

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

Oldukça heyecan verici. Özellikle yayınlandıktan sonra gelen 
tepkiler, güzel geri dönüşler çok güzel. 

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

Yazmak, kamuoyuna bilgi vermek doğru ve objektif bir şekilde 
yazdığınız zaman elbette ki katkıları olacaktır. Anahtar kelime: 
Doğru ve Objektif olmak.

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

Söz konusu alanların gelişmesi ile birlikte artık habere ulaşmak 
çok kolay hale geldi.  Bu durum dışarıdan bakıldığında dezavantaj 
gibi görülse de çağa ayak uydurma kavramının devreye girmesi 
gerektiğini düşünenlerdenim.  Çağa ayak uydurmak, döneme özgü 
hareket etmek cankurtaran hamleler olacaktır. 

Sektöre yeni girecek kişilere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Öncelikle hangi mesleğin sizi mutlu edeceğini düşünmekle yola 
çıkmalısınız. Günümüzde yeni mezun arkadaşlar işe başlıyor ama 
1 ayları dolmadan işi bırakıp gidiyorlar. Emek vermek, mücadele 
etmek yok. Sırf üniversite mezunu olmak için yılları çöpe atmanın 
manası yok. Hiçbir mesleğin yolu gül bahçelerinden geçmiyor. 
Sadece gazetecilik için değil hiçbir meslekte kararlı ve istikrarlı 
olmazsanız başarılı olamazsınız.



1-Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Konya doğumluyum, evliyim ve bir çocuğum 

var, lisans eğitimimi Süleyman Demirel Üniver-
sitesi’nde tamamladım. Yaklaşık 11 yıldır basın 
sektörünün içindeyim. 

2-Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Basın hayatına 2009 yılında Konya Postası 

Gazetesi’nde başladım. 

3-Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Gazetecilik mesleğinin çok ulvi görevleri 
olduğunu düşünüyorum. Toplumu bilgilendirmek, 
doğru haberi iletmek gibi büyük sorumlulukları 
var.

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

2009 yılından bu yana basın sektörünün 
içindeyim. Birçok basın kuruluşunda köşe yazarlığı 
yaptım. Görsel medyada spor yorumculuğu ve 
moderatörlük görevlerinde de yer aldım.

5-Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazetecilik benim için tutkuyu ifade ediyor. 

Bir haberi ya da bilgiyi araştırmanın ve en sonunda 
sonuca ulaşmanın verdiği tatmin benim için büyük 
bir mutluluk ifade ediyor.

6-Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

En büyük problemlerin başında bence dijital-
leşme geliyor. Teknoloji çağında basılı yayın nefes 
almakta büyük zorluklar yaşıyor.

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

Öncelikle bir gazetecide olması gereken en 
önemli özellikler analitik zeka ve edebi bilgidir 
benim için. Daha sonrasında meraklı ve haber 
kokusu almayı bilen biri olmalı. 

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

Ulaştığın bireyleri düşününce çok güzel ve 
tatmin edici bir duygu olduğunu söyleyebilirim.

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

Kişiye çok büyük bir sorumluluk yüklüyor 
diyebilirim, bu meslekte doğru bilgiyi arayıp onu 
en doğru şekilde ulaştırmaya çalışmak oldukça 
önemli bir nokta.

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

Gazetecilik mesleğinin giderek itibarsızlaştığı 
ve önemini yitirmeye doğru gittiğini söyleyebili-
rim. Lakin yazmak kavramı her zaman insanlar 
açısından önemli bir hobi ve duygusal haz kayna-
ğıdır. Yazmanın hiçbir zaman modası bitmez fakat 
gazeteciliğin modası bitmek üzere. Sosyal medya 
ve internet, gazeteciliği bir değişime sokarak içerik 
yazarlığına büründürüyor diyebilirim.

11-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? 

Toplumu doğruya yönlendirmenin görevi 
olmadığını düşünen biri zaten gazeteci değildir 
benim gözümde. Millilik konusunda her ne kadar 
içimizde bazı sıkıntılar ve kendi çıkarı için hareket 
eden bireyler olsa da genel itibariyle Türkiye ve 
Konya’da bunların oldukça az olduğunu düşünü-
yorum. Türk insanı devletine bağlı, milli duyguları 
olan bir toplumdur.

12-Sektöre yeni girecek olan genç 
beyinlere ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Öncelikle gazeteci olmak isteyen gençler 
kendilerini iyice dinlesinler. Çünkü gazetecilik 
kolay bir meslek değil. İçlerinde en ufak bir merak 
uyanmıyorsa ben okulu okurum ve bu mesleği ya-
parım şeklinde düşünmesinler çünkü sevilmeden 
yapılabilecek bir meslek değil.

‘GAZETECILIK 
TUTKU’

Konya’nın genç ve 
sevilen gazetecilerinden 
İsmet Çelik, gazeteciliğin 
giderek itibarsızlaştığını 
ve önemini yitirdiğini 

düşünen isimlerden. Tabi 
pek çok gazeteci gibi 
bu mesleğin ruhunun 
‘tutku’ olduğunu da 
ekliyor: “Gazetecilik 

benim için tutkuyu ifade 
ediyor. Bir haberi ya 

da bilgiyi araştırmanın 
ve en sonunda sonuca 

ulaşmanın verdiği tatmin 
benim için büyük bir 

mutluluk ifade ediyor”

İSMET ÇELİK

Muğla’da üniversite eğitimi alırken 
yerel bir gazetede gazetecilik 
mesleğine giriş yapan Dilhan Du-

manoğlu, gazetecilik mesleğine giriş hikâyesini 
anlattı. Sonrasında Konya’ya gelerek mesleğini 
sürdüren Dumanoğlu, Polis- Adliye muhabir-
liği ile adından söz ettirdi. Şimdilerde Sabah 
Gazetesi Ankara Bürosunda Adliye muhabiri 
olarak görev yapan Dumanoğlu, gazetecilik 
mesleğinin kamuoyuna doğru bilgi vermek 
adına oldukça önemli olduğunu söyledi.

 
Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Ben Dilhan Dumanoğlu. Muğla Sıt-

kı Koçman Üniversitesi Radyo Televizyon 
Teknolojileri bölümünden mezun oldum. 25 
yaşındayım.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Üniversite mezuniyetime son 2 ay kalmıştı. 

Zorunlu stajımı yaptıktan sonra Muğla’dan 
ayrılacaktım. Staj yapmak için bir kurum 
aradığım sırada, Muğla’nın yerel gazetesi olan 
Hamle Gazetesi’nin stajyer aradığını duydum. 
Aynı zamanda radyosu da olan kuruma staj 
başvurusunda bulundum. Bana radyoda staj 
yapabileceğimi söylediler. İlk staj günümde ga-
zetenin bir muhabir açığı olduğunu ve habere 
gidip gidemeyeceğim sorulduğunda heyecanla 
muhabirlik de yapabileceğimi söyledim. İlk 
haberimden sonra yapmak istediğim tek şeyin 
‘gazetecilik’ olduğunu fark ettim.  

Gazetecilik anlamında ne tür çalışmalar 
yaptınız? Hangi kurum ve kademelerde 

görevlerde bulundunuz?
Yaklaşık 4 yıldır basın sektöründeyim. Bu 

süreç içerisinde Muğla Hamle Gazetesi ile 
Konya’da Hakimiyet ve Pusula Gazetesi’nde 
muhabirlik yaptım. Şu anda Sabah Gazetesi 
Ankara Bürosu’nda adliye muhabiri olarak 
görev yapıyorum.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Kamuoyunun doğru bir şekilde haberdar 

edilmesidir. Fedakarlık ve özveri ister gaze-
tecilik. Kolay gibi görünse de oldukça zordur. 
Zaman kavramı yoktur, sabah gidip akşam 
evinize döndüğünüz bir işten çok daha fazlası-
dır. Bu yüzden kendini her zaman geliştirmek 
zorunda olduğunuz, kocaman emeklerle ortaya 
büyük, küçük işler çıkardığınız ve her adımın-
dan zevk aldığınız bir alan. 

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

Ne kadar hazır olduğunuzu düşünseniz de, 
pratikte daima sürprizlerle karşılaşabiliyorsu-
nuz. Sahip olunması gereken en önemli vasıf 
gazeteciliği bir iş olarak görmemek. Onun dı-
şında okuma, araştırma arzusu oldukça önemli.

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

Paylaşmak haberin son aşaması ve bunun 
insanlarda yarattığı farkındalığı oldukça heye-
can verici buluyorum. Bu bir üretim, aslında 

arkasında ciddi bir emek olan bir üretim sureci 
ve ortaya çıkardığınız haberin insanlar tarafın-
dan okunması, bir etki yaratması bu sürecin 
en değerli kısmı. Paylaşana kadar sizin olan 
haber artık herkesin. Herkese ait bir şey çıkıyor 
ortaya.

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

İnsanlık tarihi gelişiminin temelinin yatan 
şey bilginin aktarımıdır. Bu anlamda bilgi 
aktarımını çok değerli ve kıymetli görüyorum. 
Parçası olduğumuz şehrin, ülkenin sadece bir 
bölgesinde yaşıyoruz. Yaşam alanlarımızın dı-
şında bize doğrudan ve dolaylı olarak etki eden 
birçok gelişme yaşanıyor ve bu gelişmenin 
kişilere aktarımı haberle mümkün oluyor. Yani 
bir farkındalık aracı olarak görebiliriz.

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

Değişim doğanın kaçınılmaz bir gerçeği 
ve şu an internet dönemiyle hayatin birçok 
alanı olduğunu gibi habercilikte bir değişim 
etkisi altında. İnsanların bilgiye, habere ulaşma 
alışkanlıkları değişmeye başladı. Ama dijitalde 
maalesef var olan etkileşim kaygısı bazen yaz-
mak kavramının içini boşaltabiliyor bu kaygı 
duyduğum bir nokta. Aynı zamanda internet 
ortamında hızlı paylaşımlar beraberinde birçok 
bilgi kirliliğini meydana getiriyor.

‘GAZETECI DOĞRU 
BILGI VERENDIR’

Gazeteci Dilhan Dumanoğlu, “Kamuoyunun 
doğru bir şekilde haberdar edilmesidir. 

Gazetecilik; Fedakârlık ve özveri ister. Kolay gibi 
görünse de oldukça zordur” dedi  
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1-Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Konya doğumluyum, evliyim ve bir çocuğum 

var, lisans eğitimimi Süleyman Demirel Üniver-
sitesi’nde tamamladım. Yaklaşık 11 yıldır basın 
sektörünün içindeyim. 

2-Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Basın hayatına 2009 yılında Konya Postası 

Gazetesi’nde başladım. 

3-Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Gazetecilik mesleğinin çok ulvi görevleri 
olduğunu düşünüyorum. Toplumu bilgilendirmek, 
doğru haberi iletmek gibi büyük sorumlulukları 
var.

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

2009 yılından bu yana basın sektörünün 
içindeyim. Birçok basın kuruluşunda köşe yazarlığı 
yaptım. Görsel medyada spor yorumculuğu ve 
moderatörlük görevlerinde de yer aldım.

5-Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazetecilik benim için tutkuyu ifade ediyor. 

Bir haberi ya da bilgiyi araştırmanın ve en sonunda 
sonuca ulaşmanın verdiği tatmin benim için büyük 
bir mutluluk ifade ediyor.

6-Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl tarif 
edersiniz?

En büyük problemlerin başında bence dijital-
leşme geliyor. Teknoloji çağında basılı yayın nefes 
almakta büyük zorluklar yaşıyor.

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

Öncelikle bir gazetecide olması gereken en 
önemli özellikler analitik zeka ve edebi bilgidir 
benim için. Daha sonrasında meraklı ve haber 
kokusu almayı bilen biri olmalı. 

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

Ulaştığın bireyleri düşününce çok güzel ve 
tatmin edici bir duygu olduğunu söyleyebilirim.

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

Kişiye çok büyük bir sorumluluk yüklüyor 
diyebilirim, bu meslekte doğru bilgiyi arayıp onu 
en doğru şekilde ulaştırmaya çalışmak oldukça 
önemli bir nokta.

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

Gazetecilik mesleğinin giderek itibarsızlaştığı 
ve önemini yitirmeye doğru gittiğini söyleyebili-
rim. Lakin yazmak kavramı her zaman insanlar 
açısından önemli bir hobi ve duygusal haz kayna-
ğıdır. Yazmanın hiçbir zaman modası bitmez fakat 
gazeteciliğin modası bitmek üzere. Sosyal medya 
ve internet, gazeteciliği bir değişime sokarak içerik 
yazarlığına büründürüyor diyebilirim.

11-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? 

Toplumu doğruya yönlendirmenin görevi 
olmadığını düşünen biri zaten gazeteci değildir 
benim gözümde. Millilik konusunda her ne kadar 
içimizde bazı sıkıntılar ve kendi çıkarı için hareket 
eden bireyler olsa da genel itibariyle Türkiye ve 
Konya’da bunların oldukça az olduğunu düşünü-
yorum. Türk insanı devletine bağlı, milli duyguları 
olan bir toplumdur.

12-Sektöre yeni girecek olan genç 
beyinlere ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?

Öncelikle gazeteci olmak isteyen gençler 
kendilerini iyice dinlesinler. Çünkü gazetecilik 
kolay bir meslek değil. İçlerinde en ufak bir merak 
uyanmıyorsa ben okulu okurum ve bu mesleği ya-
parım şeklinde düşünmesinler çünkü sevilmeden 
yapılabilecek bir meslek değil.

‘GAZETECILIK 
TUTKU’

Konya’nın genç ve 
sevilen gazetecilerinden 
İsmet Çelik, gazeteciliğin 
giderek itibarsızlaştığını 
ve önemini yitirdiğini 

düşünen isimlerden. Tabi 
pek çok gazeteci gibi 
bu mesleğin ruhunun 
‘tutku’ olduğunu da 
ekliyor: “Gazetecilik 

benim için tutkuyu ifade 
ediyor. Bir haberi ya 

da bilgiyi araştırmanın 
ve en sonunda sonuca 

ulaşmanın verdiği tatmin 
benim için büyük bir 

mutluluk ifade ediyor”

İSMET ÇELİK

Muğla’da üniversite eğitimi alırken 
yerel bir gazetede gazetecilik 
mesleğine giriş yapan Dilhan Du-

manoğlu, gazetecilik mesleğine giriş hikâyesini 
anlattı. Sonrasında Konya’ya gelerek mesleğini 
sürdüren Dumanoğlu, Polis- Adliye muhabir-
liği ile adından söz ettirdi. Şimdilerde Sabah 
Gazetesi Ankara Bürosunda Adliye muhabiri 
olarak görev yapan Dumanoğlu, gazetecilik 
mesleğinin kamuoyuna doğru bilgi vermek 
adına oldukça önemli olduğunu söyledi.

 
Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Ben Dilhan Dumanoğlu. Muğla Sıt-

kı Koçman Üniversitesi Radyo Televizyon 
Teknolojileri bölümünden mezun oldum. 25 
yaşındayım.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Üniversite mezuniyetime son 2 ay kalmıştı. 

Zorunlu stajımı yaptıktan sonra Muğla’dan 
ayrılacaktım. Staj yapmak için bir kurum 
aradığım sırada, Muğla’nın yerel gazetesi olan 
Hamle Gazetesi’nin stajyer aradığını duydum. 
Aynı zamanda radyosu da olan kuruma staj 
başvurusunda bulundum. Bana radyoda staj 
yapabileceğimi söylediler. İlk staj günümde ga-
zetenin bir muhabir açığı olduğunu ve habere 
gidip gidemeyeceğim sorulduğunda heyecanla 
muhabirlik de yapabileceğimi söyledim. İlk 
haberimden sonra yapmak istediğim tek şeyin 
‘gazetecilik’ olduğunu fark ettim.  

Gazetecilik anlamında ne tür çalışmalar 
yaptınız? Hangi kurum ve kademelerde 

görevlerde bulundunuz?
Yaklaşık 4 yıldır basın sektöründeyim. Bu 

süreç içerisinde Muğla Hamle Gazetesi ile 
Konya’da Hakimiyet ve Pusula Gazetesi’nde 
muhabirlik yaptım. Şu anda Sabah Gazetesi 
Ankara Bürosu’nda adliye muhabiri olarak 
görev yapıyorum.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Kamuoyunun doğru bir şekilde haberdar 

edilmesidir. Fedakarlık ve özveri ister gaze-
tecilik. Kolay gibi görünse de oldukça zordur. 
Zaman kavramı yoktur, sabah gidip akşam 
evinize döndüğünüz bir işten çok daha fazlası-
dır. Bu yüzden kendini her zaman geliştirmek 
zorunda olduğunuz, kocaman emeklerle ortaya 
büyük, küçük işler çıkardığınız ve her adımın-
dan zevk aldığınız bir alan. 

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

Ne kadar hazır olduğunuzu düşünseniz de, 
pratikte daima sürprizlerle karşılaşabiliyorsu-
nuz. Sahip olunması gereken en önemli vasıf 
gazeteciliği bir iş olarak görmemek. Onun dı-
şında okuma, araştırma arzusu oldukça önemli.

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

Paylaşmak haberin son aşaması ve bunun 
insanlarda yarattığı farkındalığı oldukça heye-
can verici buluyorum. Bu bir üretim, aslında 

arkasında ciddi bir emek olan bir üretim sureci 
ve ortaya çıkardığınız haberin insanlar tarafın-
dan okunması, bir etki yaratması bu sürecin 
en değerli kısmı. Paylaşana kadar sizin olan 
haber artık herkesin. Herkese ait bir şey çıkıyor 
ortaya.

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

İnsanlık tarihi gelişiminin temelinin yatan 
şey bilginin aktarımıdır. Bu anlamda bilgi 
aktarımını çok değerli ve kıymetli görüyorum. 
Parçası olduğumuz şehrin, ülkenin sadece bir 
bölgesinde yaşıyoruz. Yaşam alanlarımızın dı-
şında bize doğrudan ve dolaylı olarak etki eden 
birçok gelişme yaşanıyor ve bu gelişmenin 
kişilere aktarımı haberle mümkün oluyor. Yani 
bir farkındalık aracı olarak görebiliriz.

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

Değişim doğanın kaçınılmaz bir gerçeği 
ve şu an internet dönemiyle hayatin birçok 
alanı olduğunu gibi habercilikte bir değişim 
etkisi altında. İnsanların bilgiye, habere ulaşma 
alışkanlıkları değişmeye başladı. Ama dijitalde 
maalesef var olan etkileşim kaygısı bazen yaz-
mak kavramının içini boşaltabiliyor bu kaygı 
duyduğum bir nokta. Aynı zamanda internet 
ortamında hızlı paylaşımlar beraberinde birçok 
bilgi kirliliğini meydana getiriyor.

‘GAZETECI DOĞRU 
BILGI VERENDIR’

Gazeteci Dilhan Dumanoğlu, “Kamuoyunun 
doğru bir şekilde haberdar edilmesidir. 

Gazetecilik; Fedakârlık ve özveri ister. Kolay gibi 
görünse de oldukça zordur” dedi  

DİLHAN DuMANOĞLu
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Mesleğine aşık bir şekilde 
Gazetecilik mesleğini sürdü-
ren Muhammed Esad Çağla, 

gazetecilik mesleğine giriş hikayesini 
anlattı. Gazeteciliğin kendisi için aşk mes-
leği olduğuna dikkat çeken Çağla, sektöre 
girecek yeni meslektaşlarına da tavsiyeler-
de bulundu. “Gazetecilik sevgisiz yapılacak 
bir meslek değil” diyen Çağla, gazeteciliğin 
sevgisiz yapılmayacak bir meslek olduğuna 
dikkat çekti. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

27 Ağustos 1995 tarihinde Konya’nın 
Selçuklu ilçesinde doğdum. İlk ve orta 
öğrenimimi İbrahim Yapıcı İlkokulunda 
tamamladım. Liseyi ise Konevi Anadolu 
(Selçuklu) Lisesi’nde tamamladım. 

Gazetecilik hayatına nasıl 
başladınız?

Ortaokulda okurken gazetecilik mesle-
ğine ilgi duyuyordum. Okumayı çok sev-
diğim için şehrimizde yayımlanan gazete 
ve dergileri ilgiyle takip ediyordum. O 
dönemde Konya gazetelerinde köşe yazısı 
yazan büyüklerimi ve muhabir arkadaşları-
mı takip edip onların yazdıklarını beğeniyle 
okuyordum. Konya basınını takip ederken 
bende gazeteciliğe karşı bir sevgi oluştu. 
Böylelikle ileride ben de yerel bir gazetede 
çalışmaya karar verdim. Bir müddet sonra 
bir Konya gazetesinde muhabir olarak 
çalışmaya başladım. Ailemin destekleriy-
le Konya’da 6 yıldan bu yana gazetecilik 
sektöründe çalışıyorum. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazeteciliğe isteyerek ve severek baş-
ladığım için bu mesleği tarifsiz bir sevgiyle 
yapıyorum. Gazetecilik bazı zorlukları olsa 
da oldukça güzel bir meslek. Bu meslekte 
zengin olmak gibi bir durum yok. Gazete-
cilik sevgisiz yapılacak bir meslek değil. Bu 
meslek aynı zamanda büyük bir fedakârlık 
gerektiren bir meslek. Bu meslek sevgisiz 
yapılacak bir iş değil. Onun için rahatına 
düşkün olan birisi gazeteciliği yapamaz. 
Gazetecilikte sabit bir mesai kavramı 
olmadığı için içinde bir sevgi ve heyecan 
olmayan birisi bu işi hakkıyla yapamaz. 
Yani iyi bir gazeteci olmak istiyorsanız 
yeterince fedakârlık yapmak zorundasınız. 
Gazeteciliği severek yaptığım için hâlâ bir 
habere giderken ya da bir haberi yazarken, 
fotoğraf çekerken mesleğe ilk başladığım 
günkü heyecanı içimde hissederim. Zaten 
bir insanın içindeki heyecan biterse yaptığı 
iş de biter. Anadolu’nun farklı şehirlerinde 
yerel basında çok sayıda genç arkadaşım 

çalışıyor. Türkiye yetiştirdiği gazeteci-
ler anlamında dünyada söz sahibi olmak 
istiyorsa mutlaka bu sektöre emek vermiş 
gençler daha çok desteklenmeli ve kaliteli 
gazetecilerin yetiştirilmesi için yeni imkân-
lar sağlanmalı.  

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

Altı yıl önce Konya’da başladığım gaze-
tecilik mesleğine hedeflerimden sapmadan 
devam ediyorum. Gazeteciliğe ilk olarak 
Konya’da yayın yapan Pusula gazetesinde 
muhabir olarak başladım. Şu anda Kon-
ya’nın önde gelen gazetelerinden Konya 
Yenigün gazetesinde muhabir olarak çalış-
malarımı sürdürüyorum. Muhabirliğin yanı 
sıra haftada bir gün şehrimizdeki güncel 
olaylarla ilgili köşe yazısı yazıyorum. Za-
man zaman özel röportajlar yapıyorum.  

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Gazetecilik benim için bir aşk mesle-
ğidir. Konya Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’ın gazete-
cilikle ilgili oldukça hoşuma giden bir sözü 
var, “Gazetecilik bitmeyen bir maratonun 
daima son yüz metresini koşma yüküm-
lülüğüdür. Aşk mesleğinin sevdalıları 
tarafından yapılması gereken bir meslektir. 
Serdengeçtiliği ve deliliği gerektirir. Biz bu 
anlamda hem âşık, hem deliyiz.” Gazete-
cilik serüvenimde ben de her zaman bu 
sözü ilke olarak kabul ettim ve çalışırken 
hep bu manayı göz önünde bulundurdum. 
Onun için ben mesleğime hem aşığım, 
hem de delisiyim. Yine benim için değeri 
büyük olan Özkan Öz ağabeyimin benim 

‘GAZETECILIK
AŞK MESLEĞIDIR’

Gazetecilik mesleğine dair açıklamalarda bulunan Gazeteci Muhammed Esad 
Çağla, “Gazetecilik benim için bir aşk mesleğidir. Ben mesleğime hem aşığım hem 

de delisiyim” ifadelerini kullandı 

için tasarladığı bir çalışmada olduğu gibi 
ben “Ailenizin Gazetecisiyim”. İnşallah 
gazetecilik mesleğinde “Halka hizmet, 
Hakk’a hizmettir” düsturundan taviz ver-
meden hedeflerim doğrultusunda çalışma-
larıma devam edeceğim. Allah izin verirse 
şehrimizdeki iyi iz bırakan gazetecilerden 
olmaya çalışacağım. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Yılda 3 kez kutlama yapan başka bir 
meslek grubu var mı acaba? Bilmiyorum 
ama biz gazetecilerin yılda kutlama yapılan 
üç günü var. Bu günler 10 Ocak Çalışan Ga-
zeteciler Günü, 24 Temmuz Basın Bayramı, 
21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü. Bu gün-
lerde gazetelerimizin ve şahsımızın e-mail 
adreslerine gazetecilik mesleğinin ne kadar 
zor şartlarda yapıldığı, gazeteciliğin önemi 
hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından hazırlanan çok sayıda e-mail gelir. 
Bu günler geçtikten sonra ne yazık ki gele-
cek yıla kadar gazete ve gazetecilik mesleği-
nin önemi unutulur. 

Uzun emekler vererek çıkardığımız ga-
zetelere ne yazık ki okuyucularımız gereken 
desteği vermiyor. Yine o şehirde bulunan 
odalar, STK’lar ve yerelden ulusal marka ol-
muş firmalar destek vermiyor. Durum böyle 
olunca sektöre yeni girecek meslektaşlarımız 
için istihdam imkânı da azalıyor. Gazetelere 
ilgi az olunca yeni yetişen genç gazeteci-
ler de iş imkânından yoksun kalıyorlar. 
Elimden geldiği kadarıyla her gün farklı 
görüşlere sahip gazeteleri alıp okumaya 
çalışıyorum. Ben Türk basınına destek 
konusunda üzerime düşen sorumluluğu 
bu şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. 
Bu rakam bazen bir günde 6-7 gazeteyi 
bulabiliyor. Gazete bayisi ise bu kadar 
gazete almama şaşırıyor. Aslında bunda 
şaşıracak bir durum yok. Haklarımızın ve 
taleplerimizin haber yapılıp kamuoyunda 
ses getirmesi isteniyorsa gazetelere destek 
olunması gerekir. Herkes en azında bir 
yerel gazete alsa inanın bu sorun büyük 
oranda çözülür. En azından tiraj konusunda 
yerel basının rahat bir nefes almasının yolu 
açılır. Özellikle yukarıda da bahsettiğim 
gibi yerel basının desteklenmesi ve yerel 
basında çalışan gazetecilere yönelik yarış-
malara ve ödül törenlerine ağırlık verilmeli. 

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

İlk olarak yapılan mesleği sevmek 
oldukça önemli. Zaten sevgi olmazsa hiçbir 
işte başarılı olunmaz. İyi bir gazeteci asla 
durmaz, bir akarsu gibi sürekli olarak akar, 
yeni mecralara kulaç açar. Gazeteci giriş-
ken ve araştırmacı olur. Bir gazeteci için 
sahip olduğu meslekî ilkeler hep öncelik-
lidir. İyi bir gazeteci asla üç beş kuruş için 
kalemini satmaz. Sözlerimizin başında da 
belirttiğimiz gibi iyi bir gazeteci olabilmek 
için fedakârlık şarttır. Tabii bir de gaze-
teci adayı olan birisi sürekli olarak bilgi 
dağarcığını zenginleştirmelidir. Yazdığın-
dan daha fazla okumaya zaman ayırmalı ki 
okura yeni bir bakış açısı sunabilsin… 

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

İyi bir gazeteci için her zaman önce-
likli olan ilke kamu yararıdır. Gazeteci 
mazlumun sesidir. Gazeteci sesini du-
yuramayanların sesidir. İyi bir gazeteci 
yaptığı her haberde ülkesinin ve milletinin 
çıkarlarını gözetir. Çünkü kalemin namusu 
bunu gerektirir. Gazeteciler sahip oldukla-
rı imkânlar ve çevre sayesinde toplumun 
ulaşamayacağı pek çok devlet adamına, 
sanatçıya, iş adamına, yöneticiye rahatlıkla 
ulaşabilirler. Onlardan aldıkları haberleri 
ve bilgileri de görsellerle destekleyerek ga-
zeteler vasıtasıyla okuyucularına sunarlar. 

Bir gazeteci aynı zamanda yaşadığı şehrin 
gelişim adımlarının daha hızlı atılmasına 
katkı sağlar. Diğer taraftan gazeteciler 
şehirde yaşayan ve günlük telâşe sebebiyle 
şehri yakından tanımayan vatandaşların 
şehri daha yakından tanınmasına katkı 
sağlarlar.

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

İnternet mecrasının ve sosyal medya 
platformlarının çoğalması şüphesiz yazılı 
basını hem yaygın basın anlamında hem 
de yerel basın anlamında olumsuz olarak 
etkiledi. Bunun aksini iddia edemeyiz. 
İnternet haber sitelerinin ve sosyal medya 
kullanıcılarının yazılı basına nazaran 
haberi daha hızlı olarak sunması ve bu 
sektörün maliyetinin çok düşük olması 
yazılı basın yayın organlarını zor durum-
da bıraktı. Günümüzde basılı gazeteler 
tamamen sona ermese de sayıları azaldı ve 
her geçen gün de azalıyor. Tabii bu durum 
gazetelerin tirajlarına da olumsuz olarak 
yansıdı. Gelecekte gazetelerin durumu ne 
olur bilemiyorum ama basılı gazetelerin az 
da olsa yayınına devam edeceğini tahmin 
ediyorum. Bu durumun önüne geçebilmek 
için internet üzerinden yayın yapan haber 
sitelerinin ve gazetelerin internet sayfa-
larının az bile olsa ücretli olması gerekir. 
İnsanlar bir köşe yazısını ya da haberi 
internet sayfasından okuyacaksa o siteye 
ücret ödemeli…  

MuHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Mesleğine aşık bir şekilde 
Gazetecilik mesleğini sürdü-
ren Muhammed Esad Çağla, 

gazetecilik mesleğine giriş hikayesini 
anlattı. Gazeteciliğin kendisi için aşk mes-
leği olduğuna dikkat çeken Çağla, sektöre 
girecek yeni meslektaşlarına da tavsiyeler-
de bulundu. “Gazetecilik sevgisiz yapılacak 
bir meslek değil” diyen Çağla, gazeteciliğin 
sevgisiz yapılmayacak bir meslek olduğuna 
dikkat çekti. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

27 Ağustos 1995 tarihinde Konya’nın 
Selçuklu ilçesinde doğdum. İlk ve orta 
öğrenimimi İbrahim Yapıcı İlkokulunda 
tamamladım. Liseyi ise Konevi Anadolu 
(Selçuklu) Lisesi’nde tamamladım. 

Gazetecilik hayatına nasıl 
başladınız?

Ortaokulda okurken gazetecilik mesle-
ğine ilgi duyuyordum. Okumayı çok sev-
diğim için şehrimizde yayımlanan gazete 
ve dergileri ilgiyle takip ediyordum. O 
dönemde Konya gazetelerinde köşe yazısı 
yazan büyüklerimi ve muhabir arkadaşları-
mı takip edip onların yazdıklarını beğeniyle 
okuyordum. Konya basınını takip ederken 
bende gazeteciliğe karşı bir sevgi oluştu. 
Böylelikle ileride ben de yerel bir gazetede 
çalışmaya karar verdim. Bir müddet sonra 
bir Konya gazetesinde muhabir olarak 
çalışmaya başladım. Ailemin destekleriy-
le Konya’da 6 yıldan bu yana gazetecilik 
sektöründe çalışıyorum. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazeteciliğe isteyerek ve severek baş-
ladığım için bu mesleği tarifsiz bir sevgiyle 
yapıyorum. Gazetecilik bazı zorlukları olsa 
da oldukça güzel bir meslek. Bu meslekte 
zengin olmak gibi bir durum yok. Gazete-
cilik sevgisiz yapılacak bir meslek değil. Bu 
meslek aynı zamanda büyük bir fedakârlık 
gerektiren bir meslek. Bu meslek sevgisiz 
yapılacak bir iş değil. Onun için rahatına 
düşkün olan birisi gazeteciliği yapamaz. 
Gazetecilikte sabit bir mesai kavramı 
olmadığı için içinde bir sevgi ve heyecan 
olmayan birisi bu işi hakkıyla yapamaz. 
Yani iyi bir gazeteci olmak istiyorsanız 
yeterince fedakârlık yapmak zorundasınız. 
Gazeteciliği severek yaptığım için hâlâ bir 
habere giderken ya da bir haberi yazarken, 
fotoğraf çekerken mesleğe ilk başladığım 
günkü heyecanı içimde hissederim. Zaten 
bir insanın içindeki heyecan biterse yaptığı 
iş de biter. Anadolu’nun farklı şehirlerinde 
yerel basında çok sayıda genç arkadaşım 

çalışıyor. Türkiye yetiştirdiği gazeteci-
ler anlamında dünyada söz sahibi olmak 
istiyorsa mutlaka bu sektöre emek vermiş 
gençler daha çok desteklenmeli ve kaliteli 
gazetecilerin yetiştirilmesi için yeni imkân-
lar sağlanmalı.  

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

Altı yıl önce Konya’da başladığım gaze-
tecilik mesleğine hedeflerimden sapmadan 
devam ediyorum. Gazeteciliğe ilk olarak 
Konya’da yayın yapan Pusula gazetesinde 
muhabir olarak başladım. Şu anda Kon-
ya’nın önde gelen gazetelerinden Konya 
Yenigün gazetesinde muhabir olarak çalış-
malarımı sürdürüyorum. Muhabirliğin yanı 
sıra haftada bir gün şehrimizdeki güncel 
olaylarla ilgili köşe yazısı yazıyorum. Za-
man zaman özel röportajlar yapıyorum.  

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Gazetecilik benim için bir aşk mesle-
ğidir. Konya Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’ın gazete-
cilikle ilgili oldukça hoşuma giden bir sözü 
var, “Gazetecilik bitmeyen bir maratonun 
daima son yüz metresini koşma yüküm-
lülüğüdür. Aşk mesleğinin sevdalıları 
tarafından yapılması gereken bir meslektir. 
Serdengeçtiliği ve deliliği gerektirir. Biz bu 
anlamda hem âşık, hem deliyiz.” Gazete-
cilik serüvenimde ben de her zaman bu 
sözü ilke olarak kabul ettim ve çalışırken 
hep bu manayı göz önünde bulundurdum. 
Onun için ben mesleğime hem aşığım, 
hem de delisiyim. Yine benim için değeri 
büyük olan Özkan Öz ağabeyimin benim 

‘GAZETECILIK
AŞK MESLEĞIDIR’

Gazetecilik mesleğine dair açıklamalarda bulunan Gazeteci Muhammed Esad 
Çağla, “Gazetecilik benim için bir aşk mesleğidir. Ben mesleğime hem aşığım hem 

de delisiyim” ifadelerini kullandı 

için tasarladığı bir çalışmada olduğu gibi 
ben “Ailenizin Gazetecisiyim”. İnşallah 
gazetecilik mesleğinde “Halka hizmet, 
Hakk’a hizmettir” düsturundan taviz ver-
meden hedeflerim doğrultusunda çalışma-
larıma devam edeceğim. Allah izin verirse 
şehrimizdeki iyi iz bırakan gazetecilerden 
olmaya çalışacağım. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Yılda 3 kez kutlama yapan başka bir 
meslek grubu var mı acaba? Bilmiyorum 
ama biz gazetecilerin yılda kutlama yapılan 
üç günü var. Bu günler 10 Ocak Çalışan Ga-
zeteciler Günü, 24 Temmuz Basın Bayramı, 
21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü. Bu gün-
lerde gazetelerimizin ve şahsımızın e-mail 
adreslerine gazetecilik mesleğinin ne kadar 
zor şartlarda yapıldığı, gazeteciliğin önemi 
hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından hazırlanan çok sayıda e-mail gelir. 
Bu günler geçtikten sonra ne yazık ki gele-
cek yıla kadar gazete ve gazetecilik mesleği-
nin önemi unutulur. 

Uzun emekler vererek çıkardığımız ga-
zetelere ne yazık ki okuyucularımız gereken 
desteği vermiyor. Yine o şehirde bulunan 
odalar, STK’lar ve yerelden ulusal marka ol-
muş firmalar destek vermiyor. Durum böyle 
olunca sektöre yeni girecek meslektaşlarımız 
için istihdam imkânı da azalıyor. Gazetelere 
ilgi az olunca yeni yetişen genç gazeteci-
ler de iş imkânından yoksun kalıyorlar. 
Elimden geldiği kadarıyla her gün farklı 
görüşlere sahip gazeteleri alıp okumaya 
çalışıyorum. Ben Türk basınına destek 
konusunda üzerime düşen sorumluluğu 
bu şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. 
Bu rakam bazen bir günde 6-7 gazeteyi 
bulabiliyor. Gazete bayisi ise bu kadar 
gazete almama şaşırıyor. Aslında bunda 
şaşıracak bir durum yok. Haklarımızın ve 
taleplerimizin haber yapılıp kamuoyunda 
ses getirmesi isteniyorsa gazetelere destek 
olunması gerekir. Herkes en azında bir 
yerel gazete alsa inanın bu sorun büyük 
oranda çözülür. En azından tiraj konusunda 
yerel basının rahat bir nefes almasının yolu 
açılır. Özellikle yukarıda da bahsettiğim 
gibi yerel basının desteklenmesi ve yerel 
basında çalışan gazetecilere yönelik yarış-
malara ve ödül törenlerine ağırlık verilmeli. 

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

İlk olarak yapılan mesleği sevmek 
oldukça önemli. Zaten sevgi olmazsa hiçbir 
işte başarılı olunmaz. İyi bir gazeteci asla 
durmaz, bir akarsu gibi sürekli olarak akar, 
yeni mecralara kulaç açar. Gazeteci giriş-
ken ve araştırmacı olur. Bir gazeteci için 
sahip olduğu meslekî ilkeler hep öncelik-
lidir. İyi bir gazeteci asla üç beş kuruş için 
kalemini satmaz. Sözlerimizin başında da 
belirttiğimiz gibi iyi bir gazeteci olabilmek 
için fedakârlık şarttır. Tabii bir de gaze-
teci adayı olan birisi sürekli olarak bilgi 
dağarcığını zenginleştirmelidir. Yazdığın-
dan daha fazla okumaya zaman ayırmalı ki 
okura yeni bir bakış açısı sunabilsin… 

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

İyi bir gazeteci için her zaman önce-
likli olan ilke kamu yararıdır. Gazeteci 
mazlumun sesidir. Gazeteci sesini du-
yuramayanların sesidir. İyi bir gazeteci 
yaptığı her haberde ülkesinin ve milletinin 
çıkarlarını gözetir. Çünkü kalemin namusu 
bunu gerektirir. Gazeteciler sahip oldukla-
rı imkânlar ve çevre sayesinde toplumun 
ulaşamayacağı pek çok devlet adamına, 
sanatçıya, iş adamına, yöneticiye rahatlıkla 
ulaşabilirler. Onlardan aldıkları haberleri 
ve bilgileri de görsellerle destekleyerek ga-
zeteler vasıtasıyla okuyucularına sunarlar. 

Bir gazeteci aynı zamanda yaşadığı şehrin 
gelişim adımlarının daha hızlı atılmasına 
katkı sağlar. Diğer taraftan gazeteciler 
şehirde yaşayan ve günlük telâşe sebebiyle 
şehri yakından tanımayan vatandaşların 
şehri daha yakından tanınmasına katkı 
sağlarlar.

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

İnternet mecrasının ve sosyal medya 
platformlarının çoğalması şüphesiz yazılı 
basını hem yaygın basın anlamında hem 
de yerel basın anlamında olumsuz olarak 
etkiledi. Bunun aksini iddia edemeyiz. 
İnternet haber sitelerinin ve sosyal medya 
kullanıcılarının yazılı basına nazaran 
haberi daha hızlı olarak sunması ve bu 
sektörün maliyetinin çok düşük olması 
yazılı basın yayın organlarını zor durum-
da bıraktı. Günümüzde basılı gazeteler 
tamamen sona ermese de sayıları azaldı ve 
her geçen gün de azalıyor. Tabii bu durum 
gazetelerin tirajlarına da olumsuz olarak 
yansıdı. Gelecekte gazetelerin durumu ne 
olur bilemiyorum ama basılı gazetelerin az 
da olsa yayınına devam edeceğini tahmin 
ediyorum. Bu durumun önüne geçebilmek 
için internet üzerinden yayın yapan haber 
sitelerinin ve gazetelerin internet sayfa-
larının az bile olsa ücretli olması gerekir. 
İnsanlar bir köşe yazısını ya da haberi 
internet sayfasından okuyacaksa o siteye 
ücret ödemeli…  
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