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İlkeli habercilik anlayışıyla gündemi belirleyen, kişisel hak ve özgürlükleri temel görev 
sayarak halkın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşılayan tüm gazetecilerimizin
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.
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Kablo Bulut ile güvende!
DOSYALARINIZ ŞİMDİ

Telefon rehberinizi yedekleyebileceğiniz, 
dosyalarınızı saklayıp, başkalarıyla paylaşabileceğiniz,

dış ortamlardan erişilebilen bağlantılarla
şifreli veya şifresiz olarak açık paylaşımlar oluşturabileceğiniz 

Sizi bekliyor! 
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DAHA KIYMETLIYIZ!

ABDULLAH AKIF SOLAK
Sorumlu Yazıişleri Müdürü

H
erkesin dilinde dijital medya…

Bu alanla birlikte gazetecilik yok olu-
yor!

Meslek itibarını yitirdi!

Mesleğin geleceği kalmadı!

Günümüzde herkes gazeteci oldu!

Son dönemin meslek içerisinde en çok kul-
lanılan cümleleri…

Ama meslek ve meslektaşlarımız açısından 
da en yanlış cümleler…

Evet dijital mecra diye bir olgu var bunu 
kimse inkar edemez. İnkar etmek de zaten 
bizim yok olmamıza neden olur.

İnkar etmiyoruz elbette ama gazeteciliği de 
öldürmüyoruz.

Meslek, yeniliklere elbette ayak uyduracak-
tır. Kendini yeniliklere göre şekillendirecek, 
bir şekilde yeniliklere angaje olacaktır.

Bunu yapmakta hiçbir beis yok. Ancak, bu 
yenilikle birlikte meslek öldü dersek, işte en 
büyük hatayı burada yaparız.

Dijital alanın en çok kullanıldığı sosyal med-
ya, gazetecilikle eşdeğer bir alan değildir. 
Öncelikle bunu iyi kavramak gerekiyor.

Sosyal medya alanları, gazetecilik değildir. 
Gazetecinin de veya gazetelerin de kullan-
dığı bir araç olabilir ama hiçbir zaman bu 
alanlar, gazetecilik merkezli olarak düşünü-
lemez. 

Çünkü sosyal medyada herkes bir şeyler 
yazar, herkes kendince yorum yapar ama 
yazılanların doğruluğuna gelince iş; büyük 
bir karmaşa başlar…

Peki bir gazetecinin veya medya organının 

verdiği bilginin doğruluk payı nedir?

Elbette sorumluluk sahibi her gazeteci ve 
her medya organı, bu konuda ciddi bir ça-
lışma yürütür ve kamuoyunu doğru bilgilen-
dirmekle mükelleftir.

İşte bu yüzden, gazeteci doğruyu vermek 
için vardır. Kirli bilginin kaynağı olamaz ga-
zeteci…

Dolayısı ile sosyal medya alanı ise tam ter-
si kirli bilgi kaynağına dönüştü. Bu konuda 
kimsenin de bir sorumluluğu yok. Herkes 
her şeyi yazıp çizebiliyor. 

Büyük kitleler ise yalan da olsa gerçek de 
olsa yazıların peşinden gidebiliyor…

İşte bu yüzden, aslında dijitalleşmeyle birlik-
te gazetecilik daha önemli hale geldi.

Dijitalleşme bilgi akışını hızlandırdı, kolay-
laştırdı. Ancak doğru bilgiye ulaşmayı da 
bir o kadar zorlaştırdı.

Doğru bilginin kaynağı olan gazetecilik 
mesleği işte bu yüzden daha önemli hale 
geldi.

Bu yüzden, cümlelerime ilk başladığım son 
dönemde yazılanların tam tersine; mesle-
ğimiz artık daha kıymetli. Dijitalleşme bizi 
bitirmiyor, bizi aranan yapıyor… Bunun bilin-
ciyle, dijital dünyayı araç olarak kullanarak, 
mesleğimizi daha ileri taşıma sorumluluğu-
muz olmalı. 

İnşallah mesleğimizin onuru kaybetmeden, 
daha iyi yerlere gelmesi dileğiyle; 2023 yı-
lının hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan 
niyaz ediyor, tüm meslektaşlarımın 10 Ocak 

Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. 
Sevgi, saygı ve dua ile…
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GAZETECILIK, ZOR ŞARTLARDA YAPILAN 
ÖNEMLI BIR MESLEKTIR

VAHDETTIN ÖZKAN
Konya Valisi

Ç
ağdaş ve katılımcı demokrasinin vazgeçilmez 
unsurlarından olan basınımız, kamuoyunu bilgi-
lendirmek, toplumsal iletişimi güçlendirmek ve 

vatandaşlarımızın haber alma hakkını tarafsız, ilkeli ve 
sorumlu gazetecilik anlayışla yerine getirmek gibi bir-
çok önemli görevler üstlenmektedir.

Gazetecilik, zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. 
Kamu yararına hizmet eden basın mensuplarımız, ül-
kemizin olduğu gibi Şehrimizin de sosyal, kültürel ve 
ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar 
sağlamaktadır. Basınımızın Vatandaşı bilgilendirmek 
için ortaya koydukları emek her daim kutsaldır.  

Günümüzde toplumların aydınlanmasında önemli bir 
rol üstlenen basın, internet medyası ve sosyal medya ile 
yelpazesini genişletmiş, tek yönlü bilgi paylaşımından 
çok taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşmıştır.  
Kamuoyunu bilgilendirmek için günün her saatinde ha-
ber peşinde koşan gazetecilerimiz, vatandaşları aydın-
latmak için büyük bir özveri ile çalışırken, aynı zamanda 
önemli bir kamu görevini de icra etmektedirler.

Bu duygu ve düşüncelerle kamu yararını gözeterek göre-
vini yapmaya çalışan tüm gazetecilerimizin, basın emek-
tarlarımızın  “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlu-
yor, sağlık, mutluluk ve çalışmalarında başarılar diliyorum.
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KONYA BASINI 
TÜRKIYE’YE ÖNCÜLÜK EDIYOR

UĞUR IBRAHIM ALTAY
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

Ü
lkemizin ve şehrimizin dört bir noktasında büyük 
bir özveri ile görev yapan tüm gazetecilerimizin 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü yürekten 

kutluyorum.

Haber alma hak ve hürriyetinin sağlanması bakımından 
son derece hassas bir vazife ifa eden, her türlü şart ve 
koşulda görevlerinin başında olan gazetecilerimiz; en 
güçlü şekilde demokrasimizin vazgeçilmez unsuru ol-
maya devam ediyor.

Bununla birlikte; sağ duyulu ve ilkeli yayıncılık anlayışıy-
la; milli ve manevi değerlerimize karşı büyük bir hassasi-
yet gözeten gazetecilerimiz, milletimizin gönlünde ulvi 
bir yer edinmeyi başarmıştır. 

Konya’mız özelinde bakarsak; şehrimizin birlik ve bera-
berliğinin güçlü olmasında basın mensuplarımızın büyük 

katkısı vardır. Kalemi güçlü, tarafsız, ülkesini, milletini, 
vatanını seven basın mensuplarımız Türkiye’ye öncülük 
ediyor. Ben tüm hemşehrilerim adına basın mensupları-
mıza teşekkür ediyorum.

Yerelde ve ulusalda, milletimizin yükselen sesi olarak, 
büyük bir sorumluluk üstelenen gazetecilerimiz; ülke 
olarak yaşadığımız her türlü olağanüstü durumda etki-
li bir koordinasyon ve bilgi akışı sağlayarak son derece 
önemli bir sorumluluğu yerine getiriyor. 

Üstün gayretleriyle vazifelerini en güzel şekilde yerine 
getiren tüm medya çalışanlarını tebrik ediyorum.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle tüm ga-
zetecilerimize meslek hayatlarında başarılar diliyor; 
2023’ün sağlıklı, mutlu, huzurlu bir sene olmasını temen-
ni ediyorum.
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BAŞKAN PEKYATIRMACI 10 OCAK ÇALIŞAN 
GAZETECILER GÜNÜ’NÜ KUTLADI

AHMET PEKYATIRMACI
Selçuklu Belediye Başkanı

B
asın, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğü-
nün en etkili aracı olarak  demokrasinin temel taş-
larından bir tanesini oluşturmaktadır.  Bu anlam-

da kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak 
demokrasinin korunması için önemli bir misyonu üst-
lenmektedir. Bilgi ve habere ulaşmanın kolaylaştığı gü-
nümüz dünyasında yazılı ve görsel medyanın yanı sıra 
internet ve sosyal medya mecraları hızlı gelişim göster-
mektedir. 

Demokrasi kültürümüzün önemli bir parçası medyamı-
zın basın meslek ilkeleri çerçevesinde doğru ve güveni-
lir yayın politikası ile kamuoyunu bilgilendirmesi büyük 
önem arz ediyor. Ayrıca medyanın sürdürdüğü yayın 
politikasının ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı sağ-
laması, kişi hak ve özgürlüklerine saygı göstermesi, eleş-
tirilerinde yapıcı bir tutum sergilemesi de aynı derecede 
önem arz ediyor.  Basın Ahlak Kuralları özellikle halkın 

doğru haber alması üzerinde durmakta ve gazetecili-
ğin halkın yararına hizmet etmesini öngörmektedir. Bu 
bağlamda Konya basını  etik kurallara uygun yayınlarıyla 
örnek olmaya devam ediyor. Basın aynı zamanda bele-
diye hizmetlerinin kamuoyu ile paylaşılmasında önemli 
bir işlev görüyor. Biz basını “ortak akıl” ile yönetim tar-
zımızın bir parçası olarak görüyoruz. Bu konuda yapıcı 
eleştirileri dikkate alıyoruz.

Kamuoyunun ülke ve dünya gündeminde yaşanan tüm 
gelişmelerden anında haberdar olması amacıyla gece 
gündüz demeden özverili bir şekilde çalışan tüm basın 
mensuplarımızın ortaya koydukları gayret ve özverili ça-
lışmaları takdirle karşılıyorum.  Bu duygu ve düşünce-
lerle tarafsız ve ilkeli gazetecilik görevini yürüten başta 
yerelde çalışan gazeteler olmak üzere tüm  gazetecileri-
mizin gününü en içten dileklerimle kutluyor, görevlerin-
de kolaylıklar diliyorum.
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GAZETECILIK 
NADIDE MESLEKLERDENDIR

HASAN KILCA
Karatay Belediye Başkanı

G
azetecilik, demokratik ve şeffaf toplumların vaz-
geçilmez unsurlarından biridir.  Gazetecilik, her 
koşulda gerektirdiği dinamizm ve fedakârlığıyla 

icrası zor, nadide mesleklerdendir. 

Bu mesleği icra eden basın çalışanları ise halkın haber 
alma ve bilgi edinme hakkını cefakârca üstlenen ve yü-
rüten kahramanlardır. 

Ülkemizin geleceği ve milletimizin menfaatleri doğrul-
tusunda ilkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışan ga-
zeteciler, toplumun genel talepleri ile görüşlerini kamu-
oyuna yansıtma görevini de üstlenmektedirler. 

Basın çalışanlarımız yerel ölçekte şehrin, genel ölçek-
te de ülkenin gelişmesine önemli katkı sunmaktadırlar. 
Gazeteciler “Doğru bilginin aktarılması ve halkın men-
faatinin korunması” ilkelerinden ayrılmadan olaylar ve 
durumlar karşısında farklı bakış açıları ile milletin sesi ve 
vicdanı olurken, düşünceleri ve yorumlarıyla da demok-
rasinin güçlenmesini sağlarlar. 

Toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yan-
sıtma görevini taviz vermeden yerine getirme gayreti 

içerisinde olan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarla-
rından, matbaa çalışanına kadar tüm basın emekçileri; 
bu mesleğe gönül vererek mesai mefhumu gözetmek-
sizin, ailesinden, sevdiklerinden ve özel hayatından da 
feragat etmektedirler. 

Halkımızın gözü, kulağı ve sesi konumundaki Konyamı-
zın tüm basın ve medya kuruluşları, işlevselliği ve gö-
revlerini yerine getirme noktasındaki çalışmaları, yap-
tığı yayınlar, ortaya çıkardığı ürünler ile geldiği seviye 
takdir edilecek konumdadır. 

Şehrimiz ve insanımız adına ortaya konulan bu gayret 
dolayısıyla Konya’mızın yerel basını başta olmak üzere 
tüm medya kuruluşlarına şükranlarımı sunuyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle; görevleri başında vefat eden 
gazetecilere Allah’tan rahmet; işine emek ve gönül ve-
ren tüm basın mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve başa-
rılarla dolu uzun bir meslek yaşamı diliyorum.  

Tüm medya çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteci-
ler Günü’nü tebrik ediyor, meslek hayatlarındaki başarı-
larının devamını diliyorum. 
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BAŞKAN KAVUŞ’TAN 10 OCAK ÇALIŞAN 
GAZETECILER GÜNÜ MESAJI

MUSTAFA KAVUŞ
Meram Belediye Başkanı

M
eram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla bir mesaj 
yayımladı. Başkan Kavuş, Türkiye Cumhuriyeti-

mizin 100. yılına hazırlandığı ve Türkiye Yüzyılı vizyonu 
ışığında yaptığı atılımlar ve çalışmalarda değerli gaze-
tecilerimizin emeği ve katkısı yadsınamaz bir gerçektir.” 
dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında ga-
zetecilerin topluma yaptığı katkıya dikkat çekti. Başkan 
Kavuş,  “Basın mensuplarımız görsel ve yazılı medya-
nın farklı mecralarında özverili çalışmalarıyla hem bilgi 
edinmemizi hem de ülkemiz başta olmak üzere dünya-
nın dört bir tarafında cereyan eden hadiselere bakış açı-
mızın şekillenmesinde çok önemli bir vazifeyi de yerine 
getirmektedir.” ifadelerini kullandı.

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağının bilgiye ulaşma-
yı kolaylaştırdığını fakat çeşitli sıkıntıları da beraberinde 
getirdiğini vurgulayan Kavuş,  “Teknolojinin çok hızla 

ilerlemesi, sosyal medya başta olmak üzere medyanın 
çeşitlenmesi ve herkesin kolay erişebilmesi doğru bil-
ginin ve enformasyonun önemini bir kez daha hatır-
latmıştır. Bu noktada gazetecilerimiz tecrübe ve dene-
yimleriyle yanlış haber ve bilgileri süzgeçten geçirerek 
dezenformasyonu önlemektedir. Yaptıkları objektif ha-
berlerle ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntıları aşmada 
ve elde ettiği başarıların çoğalmasında, Türkiye Cum-
huriyetimizin 100. yılına hazırlandığı ve Türkiye Yüzyılı 
vizyonu ışığında yaptığı atılımlar ve çalışmalarda değerli 
gazetecilerimizin emeği ve katkısı yadsınamaz bir ger-
çektir.” dedi.

Başkan Kavuş sözlerini şöyle sürdürdü; “Herkesin dü-
şüncelerini özgürce kamuoyuyla paylaşması ve bu dü-
şüncelerin kitlelere ulaştırılmasında azim ve gayretle 
gece gündüz çalışan değerli gazetecilerimizin 10 Ocak 
çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, çalışmaların-
da başarılar diliyorum. Bu vesileyle ahirete irtihal eden 
değerli gazetecilerimizi de rahmetle anıyorum.”
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YENI MEDYA ILE GAZETECILIK 
DEĞIŞIKLIĞE UĞRADI

SEZAI BALLI
Medya İş Genel Başkanı

S
osyal medyanın kitleler üzerindeki etkisi ilk defa, 
2010 yılında başlayan, Arap Baharı olarak anılan ve 
Arap dünyasını etkisi altına alan halk ayaklanmala-

rında tecrübe edilmişti. On binlerce insanın demokratik 
yönetim talebi ile sosyal medya üzerinden örgütlene-
rek şehir meydanlarında başlattıkları protestolar, önce 
bölgesel ayaklanmalara daha sonra silahlı çatışmalara 
dönmüş ve nihayetinde Arap dünyasında benzeri gö-
rülmemiş bir dönüşüme, birçok hükümetin yıkılmasına 
sebep olmuştur. Yaşanan ayaklanma karşısında hükü-
metlerin aldığı aksiyon ilk olarak sosyal medya uygula-
malarına erişimi kapatmak olmuş, protestoların büyü-
meye devam etmesi üzerine ise direkt olarak internetin 
kapatılması olmuştu. Hükümetlerin bu tutumu Facebo-
ok, Twitter, Youtube gibi şirketlerin küresel reklamına 
dönüştü ve sosyal medya kullanıcılığı neredeyse tüm 
dünyaya yayıldı.  

2010 yılından günümüze kadar geçen zamanda, sosyal 
medya; propagandanın yayılması, reklam, bilinirlik, sos-
yalleşme vs. gibi yalnızca araçsal bir güç olmanın dı-
şında, konvansiyonel medya üzerindeki ikame etkisi ile 
birçok dönüşümün de kaynağı olmuş ve yeni medyayı 
doğurmuştur.

Yeni medya ile gazetecilik, habercilik de majör değişik-
liklere uğradı. Birçok haber; daha önce en az bir gün 
boyunca aktüelliğini koruyorken artık en fazla bir saat 
içerisinde güncelliğini yitirir oldu. Bireylerin habere 
ulaşması kolaylaştıkça talep de artmaya başladı. Artan 

talep yüzlerce yeni haber kaynağını, bu da bilgi enflas-
yonunu ve dezenformasyonu beraberinde getirdi. 

Tek bir değişkenin yalnızca on beş yıllık süreçte oluştur-
duğu dönüşüm karşısında Basın Kanunu’nun güncellen-
mesi kaçınılmazdı. Doğru bilgiye ulaşmanın artan öne-
minin basın emekçileri açısından ilk geri dönüşü daha 
fazla iş yükü oldu haliyle. Mesleğimizin çalışma koşul-
ları, iş-yaşam-aile dengesi üzerindeki olumsuzları her 
geçen gün daha artmaktayken, 70 yıldır aynı olan Basın 
İş Kanunu’nun da günün koşullarına cevap verebilecek 
hale getirilmesi artık mecburiyettir. 
Basın, Yayın ve Gazetecilik işkolundaki toplam %10’luk 
örgütlenmenin içerisinde toplu sözleşme kapsamındaki 
gazetecilerin %3-4’ünü ancak oluşturabildiği göz önü-
ne alındığında, sendikalaşmak özellikle gazeteciler için 
90’lardan itibaren neredeyse imkânsız hale gelmiştir. 
Bu noktada bizim en uygun yol Teşmil mekanizması-
nın devreye sokulmasıdır. Mesleğin kendine özgü zor-
luklarına bir de ekonomideki dalgalanma, değer kaybı 
eklenince hayat gazeteciler için daha da zorlaşmakta, 
buna karşılık olarak antidepresan kullanımının son de-
rece yaygınlaştığını üzülerek söyleyebiliriz.

Eski mevzuatı yeni dijital dünyaya uygun hale getire-
rek, gittikçe değeri artan gazetecilik mesleğinin ve fikir 
işçiliğinin niteliklerinin ancak korunabileceğini düşünü-
yoruz. 2023’ün başta hiçbir şart gözetmeksizin sahada 
olan meslektaşlarımız olmak üzere tüm emekçilere sağ-
lık, huzur, adalet getirmesini diliyoruz.
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BASIN SEKTÖRÜNDE 
KADIN OLGUSU

DILEK ATÇEKEN
Medya İş Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi

E
snekleşen ve güvencesizleşen emek piyasasının 
tüm emekçiler için yarattığı zor koşullara ek olarak 
kadın emeği toplumsal cinsiyet eşitsizlikleriyle de 

karşı karşıyadır. Esnek çalışmanın yanı sıra araştırmalar, 
güvencesiz çalıştırmada kadınların erkeklere göre daha 
fazla tercih edildiğini göstermektedir. 

Güvencesizliğin yoğun olarak yaşandığı sektörlerden 
biri de medyadır. Medyada kadın istihdamı yoğun olma-
sına rağmen üst düzey/yönetici istihdamı bakımından 
kadın ve erkek emekçiler arasında uçurum vardır. Ka-
dınlar karar vericiler arasına girememektedir. Ayrıca ka-
dın istihdamı medyanın sadece belli alanlarında yoğun-
laşmıştır. Kadın muhabirlerin çoğunlukla eğitim, sağlık, 
yaşam gibi alanlarda istihdam edildiği görülmektedir. 
Böylece kadınların evdeki rollerinin emek piyasasında 
da devamı sağlanmaktadır. 

1990’dan sonra ise özel televizyon ve radyo sayısında 
yaşa- nan artışla birlikte medya sektöründe çalışan ka-
dın sayısı da artmıştır (Başba- kanlık Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü, 2008). Fakat diğer sektörlerde oldu-
ğu gibi medya sektöründe de kadınların emek piyasa-
sına girdiklerinde toplumsal cinsiyetin uzantısı olan iş-
lerde çalıştığı gözlemlenmektedir. Çalışma hayatındaki 
kadınların yaptıkları işler, annelik ve kadınlık rollerinin 
devamı niteliğinde olmakta ve kadınlara uygun görülen 
işlerden oluşmaktadır (Dedeoğlu, 2004). Ör- neğin kız 
çocukları genellikle hemşirelik, öğretmenlik gibi ev içi 
rollerine uygun mesleklere yönlendirilir. Medya endüst-
risi ise uzun ve yorucu çalışma saatleri ve esnek ve ağır 
çalışma koşulları nedeniyle kadınlara uygun görülmez 
ve “erkek işi olarak nitelendirilir. Bu nedenle örneğin ka-
dınlar spikerlik gibi kamera önü işlerde ya da editörlük 
gibi masa başı işlerde daha fazla tercih edilirken, çatış-
ma alanlarındaki muhabirlik veya kameramanlık işlerin-
de daha az tercih edilmektedir. Medya endüstrisinde bu 
durum ayrıca kadın çalışan sayısının bir medya kurulu-

şunun her biriminde aynı ölçüde dağılım göstermemesi 
olarak da ortaya çıkmaktadır. Kadın medya çalışanları, 
gazete ve televizyonlarda genelde yaşam, eğitim ve 
sağlık gibi alanlara bakarken, buna karşılık dış politika, 
siyaset, ekonomi gibi alanlar için ise erkek muhabirler 
tercih edilmektedir. 
Medya endüstrisinde televizyon veya gazetelerin haber 
müdürü, yazı işleri müdürü, genel yayın yönetmenliği 
gibi pozisyonlarına baktığımızda çoğunlukla erkekler-
den oluştuğunu görebiliriz. medya endüstrisinde ka-
dınların yönetici konuma gelmelerini engelleyen “şef-
faf çatılar” olduğunu görmekteyiz, Medyada çalışanlar 
arasındaki ücret farklılıkları ve kimsenin çalışma arka-
daşının ne kadar ücret aldığını bilmemesi, medyadaki 
güvencesiz ve sendikasız çalışma orta- mının getirdiği 
bir sonuçtur. Fakat görüşme yapılan çalışanların bunu 
artık normal kabul ettikleri ve sorgulamadıkları görül-
mektedir. Bu sektörün “doğasının” böyle olduğu ifade 
edilmektedir. 
İşyeri dışında ev hayatının sorumluluklarını omuzlarında 
taşıyan kadın medya çalışanları taciz, çalışma koşulları 
ve “eşitsizlik”ten şikayeçi. Sendikasız ve örgütsüz çalış-
manın getirdiği bireysellik medya sektöründe çalışanla-
ra egemen olmuş durumdadır ve çalışma koşullarından 
tutun en ufak sorunlarının çözümü için insanlar bir ara-
ya gelememektedir. 
Kadınlar, evlenme ve çocuk sahibi olmakla artan iş yük-
leri nedeniyle meslekleri ya da iş dışındaki yaşamları 
arasında bir tercih yapmaya zorlanmaktadırlar. Bir ter-
cih yapmadıklarında ise ya “her şeye yetişen süper ka-
dın” olma, ya da her ikisini de tam yapamamanın verdiği 
tatminsizlik ya da eksiklikle baş etmek zorundadırlar. 

Tüm medya çalışanlarını özellikle basın sektörünün 
kadınlarını sendikamız çatısı altında toplanmaya birlik-
te mücadele etmeye çağırıyoz. Medya sektöründe var 
olma mücadelesi verirken birbirimize güç olalım.
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DERDIMIZ ÇOK,
HANGI BIRINE YANALIM

SEFA ÖZDEMIR
Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı

A
cısıyla, tatlısıyla koca bir yılı daha geride bırakıp yeni 
yıldan ilk 10 günü de geride bıraktık.

Her yıl 10 Ocak günü geldiğinde meslektaşlarımız ha-
tırlanır, 10 Ocak günü Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanır. 

Toplumun dertleriyle dertlenen, hüzünleriyle hüzünlenen, 
kamunun yararını her daim gözeten, 365 günün 365’inde de 
başkalarının gündemini, sorunlarını, sıkıntılarını, dertlerini tüm 
kamuoyuyla paylaşmak için gayret gösteren meslektaşlarımı-
zın yılda bir de olsa anılması ve hatırlanması yaptığımız işin 
tam olarak karşılığı olmasa da meslektaşlarımızı sevindiriyor.

Bu minvalde biz de mesleğimizin ve dolayısıyla meslektaşları-
mızın sorunlarını dile getirmek için 10 Ocak günlerini bir fırsat 
olarak görüyoruz. Her sektörde, her meslekte belli başlı sorun-
lar ve sıkıntılar vardır. Bizim de elbet kendimize göre derdimiz, 
sıkıntımız mevcut. Birçoğu kalıplaşmış, kronikleşmiş ve kendi-
ni tekrar eder hale gelmiş bu dertlerimizden kurtulmak, daha 
müreffeh ve daha özgür bir alanda işimizi gerçekleştirebilmek, 
yaptığımız işin kıymetini ortaya koyup hak ettiği değeri hatır-
latmak adına birkaç kelam ile sektörümüzün sıkıntılarına de-
ğinmek isterim. 

Hiç şüphe yok ki genel bir perspektifle baktığımız zaman is-
ter yazılı, ister görsel, ister sözlü mecrada olsun, medyanın her 
alanını kapsayacak şekilde bir Basın Meslek Yasası bizim için 
olmazsa olmaz bir durum haline gelmiştir. Her önüne gelenin 
kalem oynattığı, kelam ettiği bir yapıda basının söylediklerinin 
doğruluğu da tartışılır hale gelmiş, mesleğimiz güven kaybet-
meye başlamış ve bu kayıp günden güne ivmelenerek sadece 
meslektaşlarımızı değil toplumun tamamını ilgilendiren büyük 
bir sorun olarak kendini gösterir hale gelmiştir.

2023 yılında sektörümüzü ilgilendiren önemli bir gelişme ya-
şanacak. Şimdilerde meslektaşlarımız bu değişim döneminin 
altyapısını hazırlamak için emek yoğun bir şekilde çalışıyor. Ni-
san ayı itibariyle yürürlüğe girecek olan yeni dönem berabe-
rinde birçok yeniliği de getirecek. İnternet ortamında bir isim 
ve bir alan adı aldıktan sonra kendini gazeteci olarak nitelen-
diren herkesin bol keseden sallayarak sözde habercilik yaptığı 
dönem sona erecek. Bu işi hakkıyla ve kurallarına riayet ede-
rek yapanlar yani ehil insanlar üstlenmiş olacak. Süreç sorun-
larıyla beraber gelecek, sancılı geçecek. Ama biz sonunun iyi 
olacağına inanıyoruz. İnternet ortamındaki habercilik liyakat 
sahibi kişiler tarafından yapılacaktır diye umut ediyoruz. 

Bu durum, basılı gazetelerimiz için de zor bir dönemi berabe-
rinde getiriyor. Öyle ki, Türkiye genelinde Nisan ayından itiba-
ren günlük yayın yapan gazetelerin büyük bir bölümü belki 
de baskıdan tamamen vazgeçecek ve internet mecrasına yö-
nelecek. 

Ancak burada işaret etmek istediğim en önemli husus, sürecin 
sonuna yaklaşılıyor olmasına karşılık henüz şartların netlik ka-
zanmaması ve meslektaşlarımıza hangi şartlarda bu işin nasıl 

yapılacağına yönelik bir bilgilendirmenin yapılmamasıdır. 

İşi habercilik, tanıtım, reklam ve iletişim olsa da en nihayetin-
de tüm kurumlarımız birer ticari işletmedir. Bu ticari işletmeler 
kazanıp, kazandığını çalışanları ile paylaşarak ayakta kalmakta, 
birçok insan evine ekmek götürmektedir. İçinde bulunduğu-
muz durumun belirsizlik hali ise gelecek adına sektörümüzün 
temsilcilerini kaygılandırmakta, yarına dönük bir planlama ya-
pılamamaktadır. 

Yazılı basının internet mecrasına yönelimin olgunlaştırıldığı bu 
süreçte nasıl bir seyir izleyeceğine yönelik ne yazık ki hiçbiri-
miz bir öngörüde bulunamamaktayız. Bu durum yazılı basının 
ayağına takılmış bir pranga olarak özetlenebilir. Zira Anado-
lu’nu pekçok yerinde yıllardır gazete baskısı yapan matbaalar 
dahi birer birer kapanmakta, baskı işi tek merkezde toplan-
maktadır. 

Ekonomik göstergelere baktığımızda ise, gazetelerimizin du-
rumunun beklentilerin de üzerinde sıkıntılı hale geldiğini ve 
artık gelir gider dengesinin tamamıyla kaybolduğunu, bunun 
ise işletmelere altından kalkılamaz bir yük olarak yansıdığını 
söyleyebiliriz. 

Meslektaşlarımızın refah düzeyini artıracak bir düzenlemeye 
acilen ihtiyaç vardır. Çünkü meslektaşlarımız, çalıştıkları ku-
rumdaki vasıfları ve görevleri ne olursa olsun asgari ücretin 
üzerinde bir gelire sahip olamamaktadır. 

Yerel basının gelirini artıracak ve ekonomik durumunu iyileş-
tirecek küçük dokunuşlar aslında büyük sorunların çözüme 
kavuşmasını da beraberinde getirecektir. Şöyle ki sadece İs-
tanbul medyasında tanıtım ve reklamlarını gördüğümüz kamu 
bankaları, Türk Hava Yolları, Devlet Demir Yolları gibi kurum 
ve kuruluşların aslında hedef kitlesi sadece İstanbul değil, tüm 
Türkiye’dir. Buradan hareketle, kazan kazan politikası izlene-
rek, yerel mecralar da tanıtım için etkin bir şekilde kullanılmalı, 
bu sayede yerel medyanın mali yapısı daha güçlü hale getiril-
meli ve günün sonunda tanıtım hizmetlerinin yerel ölçekte in-
sana daha yakından temas eder hale getirilmesi sağlanmalıdır. 

Meslektaşlarımızı ilgilendiren ve sorun olarak karşımıza çıkan 
önemli bir husus da basın kartları ve basın trafik kartlarının 
teslimat sürecinin uzamasıdır. Özellikle basın kartlarının teslim 
edilme sürecinin uzaması, meslektaşlarımıza verilen başta yıp-
ranma hakkından yararlanma olmak üzere belli başlı hakların, 
hak sahibine teslim edilmesini de geciktirmektedir. Cumhur-
başkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde, basın kartlarının ve 
basın trafik kartlarının daha hızlı bir şekilde hak sahiplerine 
teslim edileceği bir yapının oluşturulması mesleğimiz ve mes-
lektaşlarımızın faydasına olacaktır. 

Bu vesileyle, yeni yılın, yeni yılla birlikte girilen yeni sürecin ve 
içinde bulunduğumuz bu 10 Ocak gününün tüm meslektaş-
larımız için hayırlara vesile olmasını diliyor, gününüzü tebrik 
ediyorum.
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GAZETECI EMEKLI OLUR MU?

ÖMER FARUK DEMIROK
Gazeteci

‘Ç
alışan Gazeteciler Günü’ nitelemesindeki ‘ça-
lışan’ ibaresi bana hep garip gelmiştir. İroni 
yapmıyorum ama Kolombiyalı Nobel ödüllü 

yazar Gabriel Garcia Marquez’in “Gazeteci, yaşadığı ça-
ğın tanığıdır” sözünün verdiği motivasyon ile eşdeğer 
oranda hem de... Belki de herkese nasip olmayacak ve 
çağa tanıklık edebilme ayrıcalığına sahip bir iş kolunda, 
çalışan-emekli ayrımının olamayacağını düşündüğüm-
den olsa gerek. Çünkü tanıklık ettiğiniz ve kayıt altına 
aldığınız bilgiye muhtaçlık; gazeteci olarak çalıştığınız 
dönemden sonra, sonsuzluğa irtihalinizin ardından bile 
geride bıraktığınız sararmış gazete küpürlerine müraca-
at etmeye zorluyorsa meraklısını, o zaman bu işin bıra-
kın çalışanı-emeklisi, eskisi-yenisi, çok net söylüyorum; 
hayatta olanı-merhumu bile olmaz, olamaz.

Çalışan Gazeteciler Günü özelinde derinlere inersek; 
meşhur 212 Sayılı Fikir İşçileri Kanunu yürürlüğe girdi-
ğinde gazetecilere sağladığı haklar nedeniyle, önceleri 
bayram olarak kutlanan bu özel günün, kamu hizme-
ti yaptığını unutup çorap fabrikası işletir gibi hareket 
eden ekâbir gazete patronlarına karşı bayrak açan basın 
emekçilerinin bir zafer nişanesi olarak tarihe not düşül-
düğünü görebiliriz. Bu arada; haklarını temsil etmem 
lazım, ‘cuk’ oturan ‘çorap fabrikası’ yakıştırması ban ait 
değil. Yeni basın yasasına karşı protesto amaçlı günler-
ce gazete çıkarmayan gazete patronlarına karşı direnen 
ve kendileri gazete çıkaran dönemin basın emekçilerinin 
bir ifadesidir bu söz. “Daima halkın hizmetindeyiz” man-
şetiyle çıkan gazetede, gazeteci meslektaşlarımız pat-
ronlara tarihi bir ayar vermişler ve onlara şu ifadelerle 
seslenmişlerdir. “Temel hak ve hürriyetlerimizin gerçek-
ten kısıtlandığı, yalnız basının değil bütün memleketin 

gerçekten eşi görülmemiş bir tehlikenin içine sokulduğu 
günlerde bile gazetelerini kapatmayan ve protesto yo-
luna gitmeyen gazete sahiplerinin, şimdi bir ilan kuru-
mu için yaptıkları bu hareket, basın tarihimizde herhalde 
şerefli bir yer kaplamayacaktır. Gazete çıkarmak çorap 
fabrikası işletmeye benzemez. Basın bir kamu hizmeti-
dir.” Ne asil bir duruş değil mi?

Medya patronlarını bile zıvanadan bu derece çıkaran 
ayrıcalıkların, sadece geleceği gazete patronunun iki 
dudağı arasından alınıp, kalemi kırılmadan yaşadığı 
çağa şahitlik yapabilmesine imkan verilen gazeteciler 
olduğunu söylemek de elbette tek başına doğru olmaz. 
Aslında bu sayede, doğru, objektif ve editoryal olarak 
bağımsız haberlere ulaşma imkanı verilen okuyucuya 
asıl ve büyük ayrıcalık sağlanmıştır. Kısacası ödüllendi-
rilen okuyucudur. Gerçi 1961 yılında basın emekçilerine 
ve dahi okuyuculara sağlanan bu ayrıcalıkların bazıları, 
daha üzerinden henüz 10 sene geçmişken 1971 yılında 
dönemin muhtıracıları tarafından geri alınınca ‘Çalışan 
Gazeteciler Bayramı’ ismi ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ 
olarak değiştirilerek kutlanmaya devam etmiş ancak her 
geçen gün gazetecilerin imkan ve ayrıcalıkları ortadan 
kalktıkça, eski ihtişamlı günler maalesef geride kalmıştır. 
Meraklılarına ve özellikle genç basın emekçisi kardeşle-
rime, o günleri ilgili kaynaklardan okumalarını ve yaşa-
nanları araştırmalarını salık veririm. Basın emekçileri adı-
na bugün içinde bulunulan durumu ise kendisi de uzun 
yıllar ‘kaşeli muhabir’ gibi garabet bir sistemde emeği 
sömürüldüğü için bugün erken emeklilikten yararlana-
mayan biri olarak, uzun uzun anlatıp kesinlikle hamaset 
yapmayacağım. 

Gazetecinin yaşadığı çağa şahitliğine bu kadar atıfta bu-
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lunup, kendi şahitliğine dair bir şeyler paylaşmamak da 
olmaz elbette...

Sene 1993... Basın sektöründe genelde; televizyoncu-
lar, radyocular veya dergi ve ajans çalışanları önce ga-
zetecilik yaptıktan sonra bu alanlara kayar ve oralarda 
ihtisaslaşırlardı. En azından o yıllarda bu yöntem daha 
yaygındı. Ben ise mesleğe 1993 yılında, hamur tepsisinin 
ortasına konulan arabaşı tenceresi gibi göbekten giriş 
yapmıştım. Gemlik TV isimli yerel televizyon kanalında 
alaylı olarak mesleğe atıldım. O yıllarda Bursa merkezde 
bile yerel TV kanalı yoktu. Karasal verici ile yayın yapı-
yorduk. Çok genç yaşta olmama karşın TV’de program 
yapıyor, haber sunuyor, muhabirlik, kameramanlık yapı-
yor ve montaj masasına oturuyordum. Kısacası her işe 
koşturuyordum. Patronlar hakkında bu kadar atıp tut-
tuktan sonra söylemek biraz zül gelecek ama kanalın sa-
hibi ve kurucusu muhterem babam Mustafa Demirok idi. 
Kendisi İTÜ Elektronik ve Haberleşme Bölümü mezunu 
idealist bir mühendis olduğu için bu konuda çok istek-
li ve mücadeleci idi. Televizyon işini bir maddi kazanç 
kapısı olarak görmüyordu. Üniversite yıllarında ihlas 
ve samimiyeti gönül mimarı Mehmet Zahid Kotku’nun, 
aksiyon insanı olmayı Üstat Necip Fazıl Kısakürek’in ve 
mücadeleciliği ise Mücahit Prof. Dr. Necmettin Erba-
kan’ın bizzat dizlerinin dibinde öğrenmişti. Bu yüzden 
bu işi, bir hizmet ve hayırda yarışma fırsatı olarak de-
ğerlendirmek istiyordu. Mesleğe başladığımız o yıllarda 
henüz çok genç olmamız hasebiyle daha işin ağır so-
rumluluğundan yeterince haberdar değildik. Ama çok 
çabuk öğrenip, bu imkanı iyi değerlendirip, adeta bir 
sıçrama tahtası olarak kullandık. Mesleki yeteneğimin de 
da bunda payı büyüktü sanırım. İşe baba mesleği olarak 
başlamak bir avantajdı benim için.

İki seneye yakın süren TV tecrübesi sonrası, radyocu-
luk ve çeşitli ajansların muhabirliğinin ardından, süreci 
tersine ilerletmede sona gelip, 1998 yılında Gemlik’in 
ilk ofset basım tekniği ile hazırlanan fotoğraflı yerel ga-
zetesini çıkaran ekipte yer aldım. İlk diyorum çünkü o 
yıllarda yerel gazeteler; dönemin gazete çıkaran mat-
baalarında bu teknolojik imkanlar olmasına karşın, hâlâ 
tipo makinelerde hurufat ile basılıyor, gazeteler fotoğ-
rafsız yayınlanıyor ve sadece şehrin bir iki önemli ismi ile 
mülki erkânın fotoğrafı için ise klişe kullanılıyordu. Bizim 
ardımızdan hepsi ofset basım tekniğine geçmek zorun-
da kaldılar. Yerel TV’de olduğu gibi yerel gazetede de 
ilçenin basın konusunda ilklerine imza atma şansını bir 
kez daha elde etmiştik. Basılı medya ve internet med-
yası kavramlarını konuştuğumuz ve dijital dönüşümü 
iliklerimize kadar hissettiğimiz bugünün 2023 yılından 
o günlere bakınca, insan tebessüm etmeden yapamıyor 
doğrusu. Gerçi şehrin ilk şehir portalını kuran ekipte yer 
alma şansını da yakalamış olsam da şu anki dijital med-
ya ve özellikle sosyal medya alanındaki gelişmeleri hay-
ret ile seyrediyorum. Çektiğimiz fotoğraflara birkaç kişi 
daha sokmanın mücadelesini verip, yüksek tiraj için 50-
100 adet fazladan gazete sattırmak için çaba gösterilen 

yıllardan, 3-5 milyon defa izlenen video görüntülerine 
ulaştığımız dönemleri yaşıyoruz artık…

Yerel gazetecilik konusunda da oldukça deneyim elde 
ettiğim 1999 yılında, Hürriyet Gazete’sinde Türkiye Ga-
zeteciler Cemiyeti’nin “Yerel Medya Ödülleri Yarışması” 
ilanını gördüm. O dönemde yaptığım bir haberin tam 
da bu yarışmaya uygun olduğu fikri hasıl oldu bende. 
1.800’lü yıllarda ‘Papaz Okulu’ olarak inşa edilen eski 
bir Rum binası, halk eğitim merkezi kurs binası olarak 
kullanılıyor ve onlarca branşta yüzlerce kursiyer burada 
eğitim görüyordu. Defalarca ilgili kurumlarca “Her an yı-
kılabilir, yangın anında büyük can kaybı yaşanabilir” ra-
porlarına rağmen akılalmaz bir aymazlık ve ısrarla 200 
yıllık bu ahşap binada gerekli önlemler alınmadan eğiti-
me devam ediliyordu. Bu vahim durumu gazete olarak 
manşetten verdiğimiz “Ölüm Tehlikesi Altında Eğitim” 
başlıklı haberin yer aldığı gazete nüshasıyla hemen ya-
rışmaya müracaat ettim. Bir süre sonra sonucu, şu an 
212’den ‘emekli’ olan Türkiye’nin en büyük şehir gaze-
telerinden Bursa Olay Gazetesi’nin o dönemki Gemlik 
muhabiri sevgili ağabeyim Cemal Kırgız’dan aldım. O 
neticeyi benden önce öğrenmişti. Beni evden arayıp 
heyecanla “Oğlum ne yaptın sen? Bölge bile değil, di-
rekt haber merkezinden aradılar. TGC’nin yarışmasında 
Türkiye ikincisi olmuşsun. Hemen buluşalım. Acilen ya-
rın için haber yapmam lazım.” deyince, alelacele ofisin-
de buluştuk. Kıdem, yaş ve deneyim olarak benden çok 
ileride olan Cemal abi fotoğraflarımı çekiyor ve benden 
yarışma ile ilgili bilgi alıyordu. Haberi yazarken kullandı-
ğı daktilonun, ucundaki harfleri kağıda vuran kollarının 
şakırtısına, fotoğrafımı çektiği dia film takılı makinenin 
deklanşör ve perde sesleri karışıyor, ben ise yüzüme pat-
layan flaş ışığının eşliğinde, mesleğe yıllarını vermiş bir 
emektarın karşısında, 21 yaşında genç bir gazeteci ola-
rak biraz da mahcup bir halde detayları anlatıyordum. 
Haber yazma işi bitince, fotoğraf makinesini fermuarlı si-
yah ışık geçirmez kumaş torbasına koydu. Lastikli yerle-
rinden kollarını sokup, içeride makinesindeki filmi kesip, 
yine siyah ışık geçirmez film kutusuna yerleştirip tor-
badan çıkardı. Zarfa koyduğu filmi de bana verip “Hadi 
aslanım, Bursa’ya giden ilk belediye otobüsüne ver bu 
zarfı. Aracın plakasını da bana haber et. Yarın çok sayıda 
Olay Gazetesi almayı da unutma” dedi ve bizim röportaj 
bitti. O zamana kadar farklı mecralarda yüzlerce haber 
yapmış biri olarak kendime ait fotoğraflı haberimi, erte-
si gün gazetede görünce genç bir gazeteci olarak çok 
mutlu olmuş, tarif edilemez duygular yaşamıştım.

Ardından TGC benimle irtibata geçti ve ödül töreni için 
tarih ve yer bildirdi. Ödül töreni için Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti’nin merkezinin yer aldığı İstanbul Cağaloğlu’n-
daki cemiyet binasına gittim. Tören her bir karışı tarih 
kokan binadaki Burhan Felek Konferans Salonu’nda idi. 
250 kişilik konferans salonu hınca hınç dolu. Cemiyet 
Başkanı merhum Nail Güreli, protokol üyeleri, duayen 
isimler, ünü yaygın gazeteciler, töreni haber yapma-
ya gelmiş medya mensubu gazeteci ve televizyoncu 
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emekçiler… Herkes orada. İlk şoku atlattıktan sonra he-
men dereceye girenleri masa üzerinde yer alan plaket-
lerde yazan isimlerden inceledim. Dereceye giren tek 
ilçe gazetesi temsilcisi olarak kendi ismimi gördüm. Bi-
rinci meşhur medya patronu Sabah Gazetesi’nin de sa-
hibi olan Dinç Bilgin’e ait İzmir Yeni Asır Gazetesi’den 
Mehmet Şakir Örs’ün yazı dizisi idi. “Türkiye’nin en köklü 
gazetesi” sloganıyla yayın yapan ülkenin en eski gaze-
tesinin hemen ardından ikinci olmak beni çok mutlu et-
mişti. Gemlik Egemen Gazetesi’ndeki haberi ile ikinciliği 
elde eden bu fakirin ardından üçüncü ise Konya Anado-
lu Manşet Gazetesi’nden Ali Sakal olmuştu. İlk üçte iki 
Konyalı gazeteci. Çok şaşırmış ve sevinmiştim ki man-
siyon ödüllerinden birinin de Konya Yeni Gazete’den 
Ayşe Bağrıaçık’a ait olduğunu öğrenince, şaşkınlığım ve 
sevincim daha da arttı. Hele hele ödülümü dönemin İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Konyalı hemşeh-
rimiz Ali Müfit Gürtuna’nın elinden alınca, sevincim artık 
zirve yapmıştı. Salondaki ödül töreni adeta Konya Bara-
nası’na dönmüş; üç genç Konyalı gazeteci o gün orada, 
doğup büyüdüğümüz şehrin ismini defalarca anons et-
tirerek vefa borcumuzu ödemenin hazzını yaşamıştık. O 
gün orada hissettiğim sevinç, heyecan ve mutluluğu asla 
unutamam. Laf aramızda, o dönemin rakamları ile hatı-
rı sayılır meblağda kazandığım para ödülü ile dönüşte 
Gemlikli meslektaşlarıma verdiğim kutlama yemeğiyle 
de Konyalı ikramseverliliği ve elibolluğunu da gösterme 
fırsatını yakalamıştım.

Gemlik’te kurduğumuz gazeteciler cemiyetini feshettik-
ten sonra teşkilatçı bir ruha sahip olduğum ve mesle-
ki bir organizasyonla bağım olamadan yaşamaya alışık 
olmadığım için sevgili ağabeyim YGC kurucu Başkanı 
Mehmet Cantözün’ün teklifi üzerine hiç düşünmeden 
Yalova Gazeteciler Cemiyeti’ne üye olmuştum. Yıllar 
sonra Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun Kon-
ya’da gerçekleştirdiği başkanlar kurulu toplantısına, 
Yalova Gazeteciler Cemiyeti’nin mevcut başkanı ve bir 
başka sevgili ağabeyim Ayhan Polat’ın “Ömer sen Kon-
yalısın. Toplantıya gel beraber gidelim. Memleket hava-
sı al biraz” demesi üzerine davetini kabul ederek katıl-
mıştım. Orada bizi harika bir organizasyon ile ağırlayan 
Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı sevgili büyüğüm 
Sefa Özdemir’den, 1999’daki yarışmada ödül alan hem-
şehrim Ayşe Bağrıaçık’ın amansız hastalığa yenilerek 
aramızdan ayrıldığını üzüntüyle öğrenmiştim. Bağrıaçık 
o dönemde muhabir iken daha sonra farklı gazetelerde 

köşe yazarlığı yapmış, ardından Hakimiyet Gazetesi’nin 
yazı işleri müdürlüğü görevini yürütmüştü. Kendisini 
rahmetle anıyorum. Yarışmada dereceye giren bir baş-
ka hemşehrim Ali Sakal’ın ise daha sonra Konya’da yine 
farklı gazetelerde çalışıp, en son Yeni Konya Gazetesi 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü’nden ‘emekli’ olduğunu 
dinlemiştim. Kendisine de hayırlı ömürler diliyorum.

Gazeteci olarak memleketim Konya ile yolum 1999 yı-
lında bir kez daha kesişti. Babamın o yıl Ereğli’den ye-
rel seçimlerde belediye başkan adayı olması sebebiyle, 
eski medya patronum olan babamın basın danışmanlığı 
görevini de ifa ettim bir süre. O dönemde Ereğlili gaze-
tecilerle de güzel dostluklar kurma fırsatını yakalamış-
tım. Hepsini sevgiyle selamlıyorum. Bu süreçte Konya 
Merhaba Gazetesi’ne seçim haberleri gönderirken, ila-
veten KONTV kanalı için hazırladığım seçim haberlerine 
ait video kasetlerini de Lüks Ereğli Otobüs İşletmesi ile 
gönderdiğim günleri de yine tebessüm ile hatırlıyorum. 
Babam o seçimlerde maalesef seçilemedi. Basın danış-
manı iyi değildi herhalde...

Son olarak; büyük bir vefa örneği göstererek, elinizde-
ki bu dergide bana da yer ayırıp, kaleme aldığım oku-
duğunuz yazı vasıtasıyla şahsıma bir kez daha Konyalı 
gazeteci kardeşlerimle hemhâl olma fırsatını veren, ken-
disi ile tanıştığım için büyük mutluluk duyduğum, sevgili 
gazeteci büyüğüm değerli Mustafa Arslan ağabeyime 
de bu vesile ile teşekkürü bir borç biliyorum. Dergi için 
beni kendisine öneren Konya cemiyet başkanımız Sefa 
Özdemir’e de ayrıca teşekkür ediyorum. Hazreti Mevla-
na’nın Pergel Metaforu’nda naklettiğine benzer şekilde, 
bir ayağım Gemlik’te sabit iken yine ve yeniden diğer 
ayağım ile memleketimle bir kez daha buluşmama katkı 
sundukları için her ikisine de şükranlarımı sunuyorum.
Yazının başında, “Gazetecinin çalışanı-emeklisi, eski-
si-yenisi, hayatta olanı-merhumu olmaz” demiştik ya... 
Şahitlik edip size aktardıklarımda; eski-yeni, çalışan-e-
mekli ve hayatta olan-ahirete göçen ne çok kişiden, ‘ga-
zeteciden’ bahsettik değil mi? Acaba haklı olabilir mi-
yim? Gazetecinin emeklisi olur mu? Ne dersiniz?

Bugünün yeniden, ‘çalışan-çalışamayan’ tüm gazeteciler 
için ‘bayram’ olarak kutlanmaya başlanacağı günlerde 
buluşmak ümidiyle.

Gemlik’te yüreği Konya sevdasıyla atan bir hemşehriniz 
olduğunu unutmayın!

Kalın sağlıcakla…
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10 OCAK GAZETECILERIN, “ MESLEKLERINDE 
ONUR GÜNÜ” OLMALIDIR

DURAN ÇÖLCÜ
Gazeteci - Yazar

Ü
lkemizde zor şartlar altında yerine getirilen mesleklerden 
birisi de elbette gazeteciliktir. 

Neden mi dersiniz?

Çünkü gazetecilerin bayramı, seyranı, pazarı ve tatili olmaz. Her 
şartta görevini yerine getirmek zorundadır. 

O yüzdende, biz gazeteciler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gü-
nünde bile çalışmak zorundayız. 

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sadece bir günlük bir anma 
günü değildir. Anlamlı bir geçmişi de vardır.

1961-1971 arasında “Çalışan gazeteciler bayramı” adıyla 
kutlanmış, 1971 yılındaki askeri müdahaleden sonra ülkede 
gazetecilerin bazı haklarının geri alınması üzerine kutlama 
gününün adı, “10 Ocak Çalışan gazeteciler günü” olarak de-
ğiştirilmiştir. 

4 Ocak 1961’de kabul edilen ve basın çalışanlarının bazı haklar 
ve yasal güvence sağlayan “212 sayılı kanunun” Resmî Gaze-
te’de yayınlanışıyla, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama 
günü olmuştur.

1961’den beri  Gazetecilik mesleğini yapanları onurlandırmak 
için  56 yıldır düzenlenen bir gündür. 

212 sayılı Kanunla iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması, 
sözleşmelere işin türü ve ücret miktarının yazılması gibi ga-
zetecilerin sosyal ve yasal haklarını belirleyen hükümleri içe-
riyor olması da oldukça anlamlıdır.

Aradan geçen 56 yıl içinde  kıyısından köşesinden yapılan 
değişikliklerle ve siyasal baskılarla basın çalışanlarına haklar 
ve yasal güvence sağlayan “212 Sayılı Kanun”un getirdiği ola-
nakların büyük bölümü yok ediliyor olması da üzücüdür.  

Ülkemizde hemen hemen her iktidar, bu yasanın üzerinde 
değişiklikler yaparak, basını ve basın çalışanlarını istedikleri 
doğrultuda yönlendirmeye çalışmaktadır.

İyi olmayan bu davranışlar sonucu, basın ve basın çalışanları 
işini özgür ve güvenli bir ortamda yerine getiremediği gibi, 
halkımızın da doğru, tarafsız ve gerçek anlamda aydınlanma-
sının önüne geçiliyor. 

Halbuki demokrasinin gelişmesinde çok önemli bir katkı sağ-
layan, halkın doğru bir şekilde haber almasını yerine getiren 
basın ve basın çalışanı gazeteciler, özgür bir ortamda görev-
lerini yerine getirmelidir.

Eğer bu özgür ve güvenli bir ortam sağlanarak, ekonomik ola-
rak bağımsızlığı sağlanan  basın çalışanı gazeteciler ülkemiz 
çok önemli faydalar sağlayacaktır. 

Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin(TGC) Hak ve Sorumluluk Bil-
dirgesinde tarif edildiği gibi, sayısız Gazetecilik Etik Değerleriy-
le gazeteciler, görevlerini yerine getirirler.

TGC’nin, Hak ve Sorumluluk Bildirgesine göre,  Gazeteci; hal-
kın bilgi edinme hakkı uyarınca, haber alma, yorum yapma ve 
eleştirme özgürlüğünü kullanırken; kendi açısından sonuçları 
ne olursa olsun gerçekleri çarpıtmadan aktarmak zorundadır.

Başta barış, demokrasi, hukukun üstünlüğü laiklik ve insan 
hakları olmak üzere; insanlığın evrensel değerlerini, çok sesli-
liği, farklılıklara saygıyı savunur.

Milliyet, ırk, etnisite, cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim, dil, 
din, mezhep, inanç, inançsızlık, sınıf, dünya görüşü ayrımcılı-
ğı yapmadan tüm uluslar, halklar ve bireylerin haklarını tanır, 
saygı gösterir. İnsanlar, uluslar ve topluluklar arasında nefreti, 
düşmanlığı körükleyici yayından kaçınır.

Şiddeti haklı gösterici, özendirici ve savaşı kışkırtıcı yayın ya-
pamaz.

Kaynağını bilmediği bilgi ve haberleri yayınlamaz; kaynak 
açık olmadığında, yayınlamaya karar verdiği durumlarda da 
kamuoyuna gerekli uyarılarda bulunur.

Bilgiyi yok edemez, görmezlikten gelemez, metinler ve bel-
geleri değiştiremez.

Halkın haber alma hakkıyla doğrudan bağlantılı olmayan hiç-
bir amaç için izin verilmedikçe kimsenin özel yaşamın gizlili-
ğini ihlal edemez.

Yayınlarıyla ilgili her yanlışı en kısa sürede düzeltmekle ve ge-
rektiğinde özür dilemekle yükümlüdür.

Bilgiye erişim faaliyeti sırasında ve sosyal medyada kimlik 
gizleme gibi yanıltıcı yöntemler kullanamaz.

Bir bilginin, haberin yayını ya da yayınlanmaması karşılığı hiç-
bir maddi veya manevi menfaat sağlayamaz; çıkar çatışması 
yaratmaktan kaçınır.

Hangi konuda olursa olsun, elde ettiği bilgi ve belgeleri kendi 
yararına kullanamaz.

Ulusal ve uluslararası politikalar hakkında yayın yaparken 
öncelikle halkın haber alma hakkı, mesleğin temel ilkeleri ve 
özgürlükçü demokrasi ölçütlerini göz önünde bulundurur.

Mağdurun, güçsüzün, yoksulun, ötekileştirilenin ve “sesini 
duyuramayanların” sesi olmakla yükümlüdür.

Daha sayamadığım birçok ilkiler çerçevesinde görevlerini ye-
rine getirmeye çalışan basın ve basın çalışanları artık, Sadece 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde hatırlanmak ve yaşadığı 
sorunların dile getirilmesinden yana değildir.

Bugünün sadece ve sadece, “Mesleklerinde Onur Günü” ol-
sun istiyorlar.

2023 Türkiye’sinde, Onurluca, özgür ve ekonomik sorunların 
yaşanmadığı bir ortamda görevlerini yerine getirme davranı-
şı içindelerdir.

Sanırım çok istemiyorlar diye düşünüyorum.

Son söz olarak diyebilirim ki, Gazeteciler çalışabilir ve görev-
lerini özgürce yapabilir. Demokrasinin ayrılmaz bir parçası ol-
duğunu ve demokrasinin gelişmesindeki görevlerinin değeri 
ve katkısı  unutulmamalıdır. 

Bütün meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü 
kutlarken, sağlık ve mutluluklar diliyorum.

35



IYI KI GAZETECIYIM

MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
Muhabir

Y
enigün gazetesi olarak bu yıl 4.’sünü okuyucula-
rımızla buluşturduğumuz “10 Ocak Çalışan Gaze-
teciler Günü Özel Sayısı”, yine çok güzel bir ça-

lışma oldu. Kutsal bir meslek olan gazetecilik alanında 
Konya’da yetişen ve önemli çalışmalar yapan meslek 
büyüklerimiz, arkadaşlarımız dergimizde yazılarıyla, rö-
portajlarıyla yer aldı. 

Bazı günler vardır, özelleştirilir ve özelliği olan günde 
tekrar anılması için etkinlikler düzenlenir. “10 Ocak Çalı-
şan Gazeteciler Günü” de bu özel günlerden biridir. Ga-
zeteci; gündemi okuyan, takip eden, kendi mesleğinin 
dışındaki konular hakkında da bilgi sahibi olması gere-
ken, araştırmacı, doğrucu ve bağımsız olmalıdır. 

Neden Gazeteciler Günü değil de Çalışan Gazeteciler 
Günü?

1961 Anayasası’nda 10 Ocak’ta Resmî Gazete’de yayım-
lanan ve çalışan gazeteciler lehine yer alan, iş sözleş-
meleri yapılması, hak ve ücretlerin iyileştirilmesi gibi 
hükümler çalışan gazeteciler içindi. Resmî Gazete’de 
yayımlanması ile “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı” 
olarak kabul edilen fakat 12 Mart 1971 askerî darbesin-
den sonra bu hakların bir kısmının geri alınması üzerine 
“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” olarak değiştirilme-
si ile her yıl 10 Ocak’ta kutlanmaya başlanılmıştır. Gaze-
tecilerin hak ve ücretlerini düzenleyen kanunla çalışan 
gazeteciler kanunla avantajlar elde ederken, gazete 
patronları bu konuda rahatsız olarak birleşmiş ve birkaç 
gün gazeteleri bile kapatmışlardır. Gazete patronlarının 
bu tepkisine karşılık gazeteciler bir araya gelerek zor 
koşullarda 3 gün süren çalışma sonucu “Basın Gazete-
si” adlı gazeteyi çıkarmışlardır. 212 sayılı basın yasası ile 
bazı hakları elde etmelerine rağmen, gazete, televizyon 
kanalları ve internet medyası üzerinden çalışan gaze-
teciler hâlen yeterli hak ve güvenceye kavuşamamıştır. 
Temennimiz 2024 yılının “10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü”nü basının tüm sorunlarının çözüldüğü, bireylerin 
basını daha çok sahiplendiği bir gün olarak daha çok 

bayram havasında kullarız. 
Gazetecilik dünyanın en zor ve aynı zamanda onur-
lu mesleğidir. “Gazetecilik mesleğini hayatım boyun-
ca yapmak istediğim üç şeyi birleştirdiği için seçtim. 
Bunlar: yazmak, farklı insanlarla karşılaşmak ve seya-
hat etmek.” Gazetecilik bana göre dünyanın en kutsal 
mesleklerinden biridir. Çünkü insanlar sizin sayenizde 
gündemi takip ediyor, siz olmasınız asla haberleri olma-
yacak bilgileri ediniyorlar. Bu yüzden bu meslek insan-
lığın merak duygusu ve bilgi edinme arzusu devam et-
tikçe devamlılığını koruyacak. Öyle bir meslek düşünün 
ki bir memleketin her anında ve her yerindesiniz. Tüm 
insanlarla iç içesiniz. Hayatın getirdiği ne varsa birlikte 
baş üstüne dediğiniz ve her şeyi birlikte paylaştığınız 
bir meslek… 

Gecesi gündüzü olmayan, hastalığı, sağlığı olmayan, 
her an yanı başınızda olan bir gazeteci… Ve sizin de her 
anınızda yanınızda olan gücü ve maneviyatı ile değerli 
nice insan… Sevinçlerini, hüzünlerini her anlarını paylaş-
tıkları ve her duygunun paylaştıkça şifa verdiğini gör-
düğünüz bir meslek. İşte ben de bu gençliğim, hayalim, 
her anım olan bu harika mesleğin içerisindeyim. Bizler 
hayatı yazıyoruz, dinliyoruz, paylaşıyoruz… Ve her an 
iyi ki gazeteci olarak hayatımı devam ettiriyorum de-
diğim mesleğimi icra ediyorum. Herkesin yer edindiği 
kalbimde bu mesleğin payını paylaşıyorum sizinle. Her 
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1
987 yılında başlayan gazetecilik 
serüveninde muhabirlikten, yazı işleri 
müdürlüğü, yazarlıktan, TV program 

sunuculuğu gibi birçok alanda görevlerde 
bulunan Hakkı Balcı, mesleğe dair önemli 
açıklamalarda bulundu. Seydişehir Gazete-
ciler Cemiyeti Başkanlığı görevi de yürüten 
Balcı, gazeteciliği severek yaptığını söyledi. 
Halen köşe yazılarıyla meslekten kopma-
yan Balcı, “Eskiyi özlüyorum gazetenin 
kokusunu, tipo baskıyı, daktiloyu, milimetrik 
mizanpaj kağıtlarını, siyah beyaz fotoğrafları 
özlüyorum” diyor. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Seydişehir’in Taşağıl köyünde 08.03.1962 

tarihinde doğdum. İlkokul birinci sınıfı 
köyümde okudum. Daha sonra eski ismi 
Kasımpaşa güzelce yeni ismi Ahmet Emin 
Yalman ilkokulunda devam ettim. Orta öğre-
timimi Mahmut Esat Ortaokulu ve Seydişe-
hir Endüstri Meslek Lisesinde tamamladım.

Hangi kurumlarda ne tür görevlerde 
bulundunuz? 

Çalışma hayatıma 1985 yılında TEK’te 
başladım, 2009 yılında MEDAŞ’tan emekli 
oldum. Gazeteciliğe Yeni Konya Gazetesin-
de 1987 yılında muhabir olarak başladım. 
Tercüman Gazetesi, Türkiye Gazetesi, Yeni 
Asya, muhabirlik, temsilcilik görevlerinde 
bulundum. Makalelerim yayınlandı. Yeni 
Seydişehir Gazetesinde; Muhabirlik, Yazı 
İşleri, Haber Müdürlüğü, uzun süre Baş-
yazarlık Yaptım. Gazeteci arkadaşlarımla 
Seydişehir Haber Gazetesini çıkardık. Daha 
sonra imtiyaz sahibi olduğum Mizan gaze-
tesini çıkardım. Kanal 2000 televizyonunda, 

SEY-TV’de, Yaylalı Medya’da Markaj Yerel 
Gerçekler, Seydimuhabbet isimli canlı yayın 
programlarını yaptım. Seydişehir Haber in-
ternet sitesinde köşe yazarlığı yaptım. Halen 
Toroslar Gazetesinde ve Hakimiyet Gaze-
tesinde Köşe yazılarıma devam ediyorum. 
Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı, 
Seydişehir Halk Eğitim Müdürlüğü, Ümit 
Çocukları Dernek Başkanlığı görevlerinde 
bulundum. Emeklilik sonrası iki fabrikada 
müdürlük görevlerini ifa ettim. Halen bir tesi-
sin genel Müdürlüğünü yürütmekteyim. 

Sizin döneminizle bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi nasıl 
görünüyor?

Gazetecilik her geçen gün kaybedilen 
güvenin adresi bence. Belki eskiden de 
böyleydi ama bugün için biat kültürü hem 
gazetecileri hem de gazeteleri sarmalına 
almış durumda. Bu duruma gelişimiz elbette 
okuyucu kalitesi ile doğru orantılıdır. Ancak 
tenzih ile gazetecinin sekülerizme yenik 
düşüşü çok kolay olmuştur. İdealizm ölmüş, 
biat adreslerinin paravanı haline gelmiştir. 
Camiamızda aradan kısa bir süre geçmesine 
rağmen karşılaştığımız ve tanıştığımız mes-
lektaşlarımızla yeniden tanışır gibiyiz sanki... 
Değişim o kadar hızlı ki, tanınmayacak hal-
deyiz. Kısacası ben matbaa kokusunu, ben 
siyah negatif filmleri, banyo yaptırdığımız 
karanlıkları, otobüse yetiştirmeye çalıştığım 
anları, faxları, telefonda haber, maç sonu 
geçmeleri özledim. Copy paste gazeteciliği-
ne mahkumuz maalesef…  

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
Gazeteciliği, “insanlara kendilerini 

‘ESKIYI 
ÖZLÜYORUM’

Basın sektöründe birçok alanda görevlerde bulunan 
Hakkı Balcı, “Belirttiğim gibi eskiyi özlüyorum gazetenin 

kokusunu, tipo baskıyı, daktiloyu, milimetrik mizanpaj 
kağıtlarını, siyah beyaz fotoğrafları özlüyorum” diyerek 

geçmişe olan özlemini anlatıyor

HAKKI BALCI

bağımsız, özgür hissedebilmelerini, doğru haber aldıklarından kani 
olmalarını sağlayan güven veren bir meslek olarak yorumlayabiliriz 
ancak meslek; istenen bu niteliğini kaybetmiştir. Bu güven yeniden 
kazanılmalıdır. 

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu mu? 
Belirttiğim gibi eskiyi özlüyorum gazetenin kokusunu, tipo 

baskıyı, daktiloyu, milimetrik mizanpaj kağıtlarını, siyah beyaz fo-
toğrafları özlüyorum. İhsan Kayseri’leri, Rıdvan Bülbüller’i, Alagöz-
leri, Orhan Samurları, Yenikaynakları, Bahçıvanları, Hasan Hüseyin 
Sarıları, Bahaddin Paslıları özlüyorum… Düne kadar birlikte çalıştığım 
tekaüt dostlarımı arıyorum… 

Basılı gazetecilik ile internet gazeteciliğini mukayese edebilir 
misiniz? 

Basılı gazetecilik her zaman benim için favoridir ancak kabul 
etmeliyiz ki internet gazeteciliği de çağın ve iletişimde gelinen nok-
tanın mecburi tekamülün gereğidir.

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir anınız var mı? 
Olmaz mı? Yüzlerce anı var sayfalar yetmez ama benim içime 

sinmeyen bir yükselişten bahsetmek istiyorum. Namı değer Roobin 
Hood yani Seydişehir Kaymakamı Tuncay Sonel’in bütün kabahat-
lerini ve suçlarını ifşa etmeme rağmen terfi niteliğinde makamlara 
atanmasıdır. Ben yazdıkça o yükselişini devam ettirdi. Hatta dostlar 
şaka yapmaya başladı. Ne olur benimde aleyhimde birkaç yazı yaz. 
Milletvekilimiz Harun Tüfekçiyi sürekli eleştirisel yazılar yazdım üç 
dönem milletvekilliği yaptı. Bugün görüşüyoruz ve karşılıklı hata-
larımızı sevaplarımızı konuşacak olgunluktayız.  Ben Namı değer 
Roobin Hood ve melisa sever ızgaracı ile olan anılarımı inşallah 
huzuru mahşerde anlatacağım. Orada adalet var. Anlattıklarımı 
dinleyecekler. Zaten haberleri de var. Vallahi terfi edemezler, billahi 
edemeyecekler. Mesleğimi 36 yıldır kesintisiz devam ettiriyorum. 
Bundan da her zaman keyif aldım.
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Y
eni Meram, Yen Konya, Konya’nın 
Sesi gazetelerinde 14 yıl gazete-
cilik yapan Zeki Selçuk Demirel, o 

günlere dair önemli anekdotlar paylaştı. O 
dönemlerde gazeteciliğin zor bir meslek ol-
duğuna dikkat çeken Demirel, günün tekno-
lojisinden dolayı harflerin tek tek dizildiğini, 
bu sürecin de emek istediğini söyledi. Maddi 
kaygılardan dolayı gazetecilik mesleğini 
bıraktığını belirten Demirel, “Ben 14 sene ga-
zetecilik yaptım. İnsan özler tabi. Şimdi size 
hatıraları anlatırken bile özlem duygularımız 
depreşti” diyor. 

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız, 
gazeteciliğe ne zaman ve nasıl başladınız?

Ben 7.01.1946 tarihinde İstanbul’da 
doğdum. Sonra Konya’ya taşındık. Ortaokul 
2 sınıftaydık. Bizim sınıf meşhur Hababam 
Sınıfına gibiydi. O sene ben 8 zayıf birden 
getirince rahmetli babam “Bu okumayacak, 
sanayiye verelim de meslek öğrensin” dedi. 
Konya Belediyesinde zabıta amiri olan bir 
akrabamızın tavsiyesiyle Rıdvan Bülbül ve 
Mahir İba’nın ortak çıkardığı Sabah gazete-
sinde musahhih olarak işe başladım. Böy-
lece 1960 yılında gazeteciliğe adım attım. 
Yeni Meram, Yeni Konya ve Konya’nın Sesi 
gazetelerinde çalıştım.

Kısa bir Ankara maceranız olmuş, 
anlatır mısınız?

Ben Yeni Konya’da çalışırken Ankara Ta-
nin gazetesi Yazı İşleri Müdürü Kemal Ararat 
Mevlana Törenleri için Konya’ya geldi, tanış-
tık. Gazeteyi gezdirdim, bizim çalışma siste-
mimizi görünce çalışmam için beni Anka-
ra’ya çağırdı. Gittim. 3-4 ay Tanin’de çalıştım. 
Konya’da 150 lira maaş alırken orada 375 lira 
alıyordum ve sayfa sekreterliği yapıyordum. 
Fakat Ankara’ya alışamadım. Büyük bir hata 
yaparak Konya’ya geri döndüm. Halâ aklıma 
geldikçe pişman olurum.

Çalışma şartlarınız, teknik imkânlarınız 
nasıldı?

Bizim dönemimizde gazetenin hazırlan-
ması çok uzun bir süreç ve emek gerekti-
rirdi. Başlıklar, yazılar hurufat kasasından 
harfler tek tek alınarak dizilirdi. 80’li yıllarda 
ofset teknolojisi Konya’ya gelinceye kadar 

gelişti durum aşağı yukarı aynıydı.

Konya basınında grevi nasıl 
başlattığınız anlatır mısınız?

Konya’da ilk işçi eylemini ben başlatan 
bendim. Sebebi de işçileri işsiz bırakacak bir 
teknolojiye tepki göstermekti. Hayri Erge-
ne’lerin çıkardığı Şehir Postası entertip dizgi 
makinesi getirmişti. Bu makinenin potasın-
da kurşun eritiliyor ve klavyesinde yazılar 
satır satır kurşuna yazılıyordu. Böylece elle 
dizgi yapan üç arkadaş işsiz kalacaktı. Bunu 
protesto etmek için işçilerle anıta çelenk 
koyduk. İşçileri örgütlendirip Disk’e bağlı 
Basın-İş Sendikasına üye kaydettik. Gazete-
leri dolaşıp Yeni Konya, Yeni Meram ve Şehir 
Postası’ndan toplu sözleşme hakkı elde 
edecek sayıya ulaştık. Şehir Postası ve Yeni 
Meram işçileri sendikadan istifa ettirdi. Biz 
de Yeni Konya’da grev kararı aldık.

Gazeteciliğin kıt imkânlarla yapıldığı 
o dönemde çok özel hatıralarınız olmalı, 
anlatır mısınız?

Yeni Konya gazetesinde yalnız başıma 
çalışıyordum. İbrahim Sur o sırada talebe idi 
ve okuldan çıkınca gelip yardım ediyordu. 
Bir gün haber sıkıntısı çektik ve sayfayı bir 
türlü dolduramadık. Uydurma bir haber 
yapma fikri ne kapıldım. “Yunak’ın Hursunlu 
kasabasında cinnet geçiren damat karısını, 

kayınvalidesini ve kayınpederini öldürüp 
firar etti” diye bir haber yaptım. Bu haber 
ertesi gün sadece bizde çıktı. Rahmetli 
Rıdvan Bülbül abi haberi gazetede görünce 
Anadolu Ajansına geçmiş. İki gün sonra 
Komutan beni telefonla arayıp “Bize Hur-
sunlu’dan böyle bir olay bildirilmedi. Olayla 
ilgili bize ek bilgiler verin” dedi. Ben de 
“Komutanım, bu haber yazılırken arkadaşlar 
mahreç koymayı unutmuş. Olay Yunak’ın 
Kursunla kasabasında değil, Siirt’in Hursunlu 
beldesinde olmuş” deyip durumu kapattım. 
Vakıa Konya sınırlarında olmadığı için de 
takip yapılmadı.

TÜMOSAN’ın yeşeren kazıkları haberi 
de sizin eseriniz miydi?

Evet. Rahmetli Necmettin Erbakan Ağır 
Sanayi Hamlesi diyerek 74 75’li yıllarda Kon-
ya’da TÜMOSAN’ın temelini attı. Çok iddialı 
bir yatırımdı ama iş temel atmadan öteye 
gitmemişti. Temel atıldıktan bir sene kadar 
sonra araba kiralayıp kiralayıp temel atılan 
yere gittim. O yıllarda oralar su basar, sulak 
arazi idi. Çakılan kazıklardan birkaç tanesi 
hakikaten yeşermişti. Fotoğrafını çekip An-
kara’ya göndererek klişe yaptırdım. Bşrkaç 
gün sonra da “Tümosan yeşermedi ama 
çakılan kazıklar yeşerdi” diye haber yaptım. 
Bu haber çok büyük ses getirdi. Rahmetli 
Ziya Tanrıkulu abimiz bizim gazeteyi alıp 
partinin genel merkezine göndermiş. 
TÜMOSAN inşaatı birden bire hızlandırıldı. 
Rahmetli Ziya abi inşaatın yükselmesinden 
sonra bir gün bana telefon edip “Yarın 
seninle ilgili bir haber yazacağım ama sakın 
bana cevap verme” dedi. “Ne yazıyorsun?” 
diye sordum; “Siyaseten bu haberi yazmam 
lâzım ama sen sessiz, kal” dedi. Ertesi gün 
Türkiye’de Yarın da “Yeşeren kazıkları ne 
yapsak” diye bir başlık atıldı. Ziya abinin 
hatırına ö cevap vermedim. TÜMOSAN’ın 
Konya’ya kazandırılmasına ben de böyle bir 
katkı sağladım. Bugün o canım fabrikanın 
devlet elinden çıkmış olmasına da üzülüyo-
rum tabii. Maden hatıra bohçasını açtık şunu 
da anlatayım; Karatay Sanayi Kooperatifi 
yeni kurulmuştu. Kooperatif Başkanı hak-
kında bir vatandaş “Başkan eşini dostunu, 
sanatici olmayan insanları üye yaptı” diye bir 
şikayette bulundu. Elinde belgeler de vardı. 

ANLATIRKEN BILE 
ÖZLENEN MESLEK

Maddi kaygılardan dolayı 14 yıl 
yürüttüğü gazetecilik mesleğini bırakan 
ancak mesleğe olan özleminin devam 
ettiğini belirten Zeki Selçuk Demirel, 

gazetecilik anılarını paylaştı 

ZEKI SELÇUK DEMIREL

Dediği gibi sanayici olmayan 7-8 üye bulunuyordu. Konya’nın Sesi’n-
de “Karatay’da yolsuzluk” diye anons verdim. Bunun üzerine başkan 
ve üyelerden iki kişi ziyarete geldi ve haberi yayınlamam için ricada 
bulundu. Benden olumsuz cevap alınca gazetenin sahibi Ahmet Çoba-
noğlu’nu aramışlar, patron benimle konuşacağını söylemiş. Geldiğinde 
anonsun konusunu sordu. Anlattım, belgeleri gösterdim ve yayınlamam 
konusunda ikna oldu. Haberi yayına vereceğimiz gün kooperatiften 
gelip benimle görüşmek istediler. O gün bana “Sana iki tane 100 metre-
karelik dükkân verelim” diye de teklif ettiler. Bunun üzerine sekreterimiz 
Fatma hanımı çağırıp “Beyefendilere kapıyı gösterin” dedim. Ertesi gün 
haberi yayınladım ve beni mahkemeye veremediler. Ama yolsuzluklar-
dan dolayı o yönetimden bazı kişiler tutuklandı ve ceza aldılar.

Çobanoğlu’nun oğlu öldürüldüğünde siz de Konya’nın Sesinde 
miydiniz?

Evet. Ali Naci Çobanoğlu Yabancı Diller Okulunda okuyordu. 
Kantinde bir kavga çıkmış ve Ali Naci bıçaklanarak öldürülmüş. Zanlılar 
yakalandı, yargılama süreci başladı. Daha sonra Ahmet Çobanoğlu mil-
letvekili olup Ankara’ya gitti. Fakat davayla hiç ilgilenen olmadı. Ben her 
duruşmaya gidiyordum ve çıkışta Adliye civarında zanlının arkadaşla-
rından dayak yiyordum. Hatta davanın daha sıkı takibe ihtiyaç olduğu-
nu söylemek için Ankara’ya da gidip geldim. Baktım, benim takibimle 
olacak iş değil, bıraktım. Çünkü Adliyuye çıkışında etrafı kolaçan edip 
polis nezaretinde TÖBDER’e kadar gelebilirsem dayaktan kurtuluyor-
dum. Rahmetli Ali Naci’nin ismi Çobanoğlu’nun torunu, şimdiki CHP 
Selçuklu ilçe başkanına verildi.

Peki, sporla aranız nasıldı, Konyaspor’u, İdmanyurdu’nu takip 
eder miydiniz?

Sahada da bir dayak yemişliğimiz var. Konyaspor’un Denizlispor ile 
oynadığı bir maçta kaleci “Gazeteciler bana küfrediyor” diye hakeme 
şikayette bulundu. O gün İbrahim Sur’la ben korner bayrağına yakın 
duruyorduk. Hakem kaleciyi dinledi ama bir şey yapmadı. Bunu gören 
bir polis kalenin arkasındaki gazetecileri uzaklaştırmaya çalışınca ben 
müdahale edip “Burada amir hakemdir. O senden istemeden buradan 
kimseyi uzaklaştıramazsın” dedim. Diğer polislerde toplanıp İbrahim’le 
beni aralarına alarak tartaklayarak dışarıdaki pols arabasına sürüklediler. 
Arabada da bir güzel dövmeye başladılar. Manzarayı tribünden gören 
Emniyet Müdürü polislere kızmış. Bu arada Durmuş Alagöz ile Mustafa 
Güzelkılıç’ın oğlu Bahri’de bizi kurtarmaya gelmiş. Emniyet Müdü-
ründen fırça yiyen polisler İbrahim de beni bırakıp Bahri ile Durmuş’u 
arabaya aldılar. Herhalde bize yapılan muamele onlara da yapılmıştır. 
Onları Feridiye Karakoluna götürmüşler. Mustafa Güzelkılıç duruma el 
koyup oğlunun ve Durmuş’un peşini arayınca o gün akşam Feridiye 
Karakolunda görevli ne kadar polis varsa hepsi sürgün edilmişti. 

Şahsi sosyal faaliyetleriniz nasıldı?
Ben 1960’lı yıllarda İşçi Partiliydim. Sonra 1976-77’de CHP basın 

bürosunu yönettim. Gazeteciler Cemiyeti ve Konya Turizm Derneği’nde 
görevler aldım. Aktivitesi ve aksiyonu yüksek bir gazeteciydim.

Gazeteciliği neden bıraktınız?
Maddi konuda gelecek açısından endişe duymaya başlayınca 1978 

yılında gazeteciliği bırakmaya karar verdim ve o yıllara adı YSE olan 
Köy Hizmetlerinde mevsimlik işçi olarak çalışmaya başladım. İlerle-
yen yıllarda kadro aldık ve devletten emekli olarak hayatımıza devam 
ediyoruz

Gazeteciliği özlediğiniz oldu mu?
Ben 14 sene gazetecilik yaptım. İnsan özler tabi. Şimdi size hatıraları 

anlatırken bile özlem duygularımız depreşti. 
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Y
eni Meram, Yen Konya, Konya’nın 
Sesi gazetelerinde 14 yıl gazete-
cilik yapan Zeki Selçuk Demirel, o 

günlere dair önemli anekdotlar paylaştı. O 
dönemlerde gazeteciliğin zor bir meslek ol-
duğuna dikkat çeken Demirel, günün tekno-
lojisinden dolayı harflerin tek tek dizildiğini, 
bu sürecin de emek istediğini söyledi. Maddi 
kaygılardan dolayı gazetecilik mesleğini 
bıraktığını belirten Demirel, “Ben 14 sene ga-
zetecilik yaptım. İnsan özler tabi. Şimdi size 
hatıraları anlatırken bile özlem duygularımız 
depreşti” diyor. 

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız, 
gazeteciliğe ne zaman ve nasıl başladınız?

Ben 7.01.1946 tarihinde İstanbul’da 
doğdum. Sonra Konya’ya taşındık. Ortaokul 
2 sınıftaydık. Bizim sınıf meşhur Hababam 
Sınıfına gibiydi. O sene ben 8 zayıf birden 
getirince rahmetli babam “Bu okumayacak, 
sanayiye verelim de meslek öğrensin” dedi. 
Konya Belediyesinde zabıta amiri olan bir 
akrabamızın tavsiyesiyle Rıdvan Bülbül ve 
Mahir İba’nın ortak çıkardığı Sabah gazete-
sinde musahhih olarak işe başladım. Böy-
lece 1960 yılında gazeteciliğe adım attım. 
Yeni Meram, Yeni Konya ve Konya’nın Sesi 
gazetelerinde çalıştım.

Kısa bir Ankara maceranız olmuş, 
anlatır mısınız?

Ben Yeni Konya’da çalışırken Ankara Ta-
nin gazetesi Yazı İşleri Müdürü Kemal Ararat 
Mevlana Törenleri için Konya’ya geldi, tanış-
tık. Gazeteyi gezdirdim, bizim çalışma siste-
mimizi görünce çalışmam için beni Anka-
ra’ya çağırdı. Gittim. 3-4 ay Tanin’de çalıştım. 
Konya’da 150 lira maaş alırken orada 375 lira 
alıyordum ve sayfa sekreterliği yapıyordum. 
Fakat Ankara’ya alışamadım. Büyük bir hata 
yaparak Konya’ya geri döndüm. Halâ aklıma 
geldikçe pişman olurum.

Çalışma şartlarınız, teknik imkânlarınız 
nasıldı?

Bizim dönemimizde gazetenin hazırlan-
ması çok uzun bir süreç ve emek gerekti-
rirdi. Başlıklar, yazılar hurufat kasasından 
harfler tek tek alınarak dizilirdi. 80’li yıllarda 
ofset teknolojisi Konya’ya gelinceye kadar 

gelişti durum aşağı yukarı aynıydı.

Konya basınında grevi nasıl 
başlattığınız anlatır mısınız?

Konya’da ilk işçi eylemini ben başlatan 
bendim. Sebebi de işçileri işsiz bırakacak bir 
teknolojiye tepki göstermekti. Hayri Erge-
ne’lerin çıkardığı Şehir Postası entertip dizgi 
makinesi getirmişti. Bu makinenin potasın-
da kurşun eritiliyor ve klavyesinde yazılar 
satır satır kurşuna yazılıyordu. Böylece elle 
dizgi yapan üç arkadaş işsiz kalacaktı. Bunu 
protesto etmek için işçilerle anıta çelenk 
koyduk. İşçileri örgütlendirip Disk’e bağlı 
Basın-İş Sendikasına üye kaydettik. Gazete-
leri dolaşıp Yeni Konya, Yeni Meram ve Şehir 
Postası’ndan toplu sözleşme hakkı elde 
edecek sayıya ulaştık. Şehir Postası ve Yeni 
Meram işçileri sendikadan istifa ettirdi. Biz 
de Yeni Konya’da grev kararı aldık.

Gazeteciliğin kıt imkânlarla yapıldığı 
o dönemde çok özel hatıralarınız olmalı, 
anlatır mısınız?

Yeni Konya gazetesinde yalnız başıma 
çalışıyordum. İbrahim Sur o sırada talebe idi 
ve okuldan çıkınca gelip yardım ediyordu. 
Bir gün haber sıkıntısı çektik ve sayfayı bir 
türlü dolduramadık. Uydurma bir haber 
yapma fikri ne kapıldım. “Yunak’ın Hursunlu 
kasabasında cinnet geçiren damat karısını, 

kayınvalidesini ve kayınpederini öldürüp 
firar etti” diye bir haber yaptım. Bu haber 
ertesi gün sadece bizde çıktı. Rahmetli 
Rıdvan Bülbül abi haberi gazetede görünce 
Anadolu Ajansına geçmiş. İki gün sonra 
Komutan beni telefonla arayıp “Bize Hur-
sunlu’dan böyle bir olay bildirilmedi. Olayla 
ilgili bize ek bilgiler verin” dedi. Ben de 
“Komutanım, bu haber yazılırken arkadaşlar 
mahreç koymayı unutmuş. Olay Yunak’ın 
Kursunla kasabasında değil, Siirt’in Hursunlu 
beldesinde olmuş” deyip durumu kapattım. 
Vakıa Konya sınırlarında olmadığı için de 
takip yapılmadı.

TÜMOSAN’ın yeşeren kazıkları haberi 
de sizin eseriniz miydi?

Evet. Rahmetli Necmettin Erbakan Ağır 
Sanayi Hamlesi diyerek 74 75’li yıllarda Kon-
ya’da TÜMOSAN’ın temelini attı. Çok iddialı 
bir yatırımdı ama iş temel atmadan öteye 
gitmemişti. Temel atıldıktan bir sene kadar 
sonra araba kiralayıp kiralayıp temel atılan 
yere gittim. O yıllarda oralar su basar, sulak 
arazi idi. Çakılan kazıklardan birkaç tanesi 
hakikaten yeşermişti. Fotoğrafını çekip An-
kara’ya göndererek klişe yaptırdım. Bşrkaç 
gün sonra da “Tümosan yeşermedi ama 
çakılan kazıklar yeşerdi” diye haber yaptım. 
Bu haber çok büyük ses getirdi. Rahmetli 
Ziya Tanrıkulu abimiz bizim gazeteyi alıp 
partinin genel merkezine göndermiş. 
TÜMOSAN inşaatı birden bire hızlandırıldı. 
Rahmetli Ziya abi inşaatın yükselmesinden 
sonra bir gün bana telefon edip “Yarın 
seninle ilgili bir haber yazacağım ama sakın 
bana cevap verme” dedi. “Ne yazıyorsun?” 
diye sordum; “Siyaseten bu haberi yazmam 
lâzım ama sen sessiz, kal” dedi. Ertesi gün 
Türkiye’de Yarın da “Yeşeren kazıkları ne 
yapsak” diye bir başlık atıldı. Ziya abinin 
hatırına ö cevap vermedim. TÜMOSAN’ın 
Konya’ya kazandırılmasına ben de böyle bir 
katkı sağladım. Bugün o canım fabrikanın 
devlet elinden çıkmış olmasına da üzülüyo-
rum tabii. Maden hatıra bohçasını açtık şunu 
da anlatayım; Karatay Sanayi Kooperatifi 
yeni kurulmuştu. Kooperatif Başkanı hak-
kında bir vatandaş “Başkan eşini dostunu, 
sanatici olmayan insanları üye yaptı” diye bir 
şikayette bulundu. Elinde belgeler de vardı. 

ANLATIRKEN BILE 
ÖZLENEN MESLEK

Maddi kaygılardan dolayı 14 yıl 
yürüttüğü gazetecilik mesleğini bırakan 
ancak mesleğe olan özleminin devam 
ettiğini belirten Zeki Selçuk Demirel, 

gazetecilik anılarını paylaştı 

ZEKI SELÇUK DEMIREL

Dediği gibi sanayici olmayan 7-8 üye bulunuyordu. Konya’nın Sesi’n-
de “Karatay’da yolsuzluk” diye anons verdim. Bunun üzerine başkan 
ve üyelerden iki kişi ziyarete geldi ve haberi yayınlamam için ricada 
bulundu. Benden olumsuz cevap alınca gazetenin sahibi Ahmet Çoba-
noğlu’nu aramışlar, patron benimle konuşacağını söylemiş. Geldiğinde 
anonsun konusunu sordu. Anlattım, belgeleri gösterdim ve yayınlamam 
konusunda ikna oldu. Haberi yayına vereceğimiz gün kooperatiften 
gelip benimle görüşmek istediler. O gün bana “Sana iki tane 100 metre-
karelik dükkân verelim” diye de teklif ettiler. Bunun üzerine sekreterimiz 
Fatma hanımı çağırıp “Beyefendilere kapıyı gösterin” dedim. Ertesi gün 
haberi yayınladım ve beni mahkemeye veremediler. Ama yolsuzluklar-
dan dolayı o yönetimden bazı kişiler tutuklandı ve ceza aldılar.

Çobanoğlu’nun oğlu öldürüldüğünde siz de Konya’nın Sesinde 
miydiniz?

Evet. Ali Naci Çobanoğlu Yabancı Diller Okulunda okuyordu. 
Kantinde bir kavga çıkmış ve Ali Naci bıçaklanarak öldürülmüş. Zanlılar 
yakalandı, yargılama süreci başladı. Daha sonra Ahmet Çobanoğlu mil-
letvekili olup Ankara’ya gitti. Fakat davayla hiç ilgilenen olmadı. Ben her 
duruşmaya gidiyordum ve çıkışta Adliye civarında zanlının arkadaşla-
rından dayak yiyordum. Hatta davanın daha sıkı takibe ihtiyaç olduğu-
nu söylemek için Ankara’ya da gidip geldim. Baktım, benim takibimle 
olacak iş değil, bıraktım. Çünkü Adliyuye çıkışında etrafı kolaçan edip 
polis nezaretinde TÖBDER’e kadar gelebilirsem dayaktan kurtuluyor-
dum. Rahmetli Ali Naci’nin ismi Çobanoğlu’nun torunu, şimdiki CHP 
Selçuklu ilçe başkanına verildi.

Peki, sporla aranız nasıldı, Konyaspor’u, İdmanyurdu’nu takip 
eder miydiniz?

Sahada da bir dayak yemişliğimiz var. Konyaspor’un Denizlispor ile 
oynadığı bir maçta kaleci “Gazeteciler bana küfrediyor” diye hakeme 
şikayette bulundu. O gün İbrahim Sur’la ben korner bayrağına yakın 
duruyorduk. Hakem kaleciyi dinledi ama bir şey yapmadı. Bunu gören 
bir polis kalenin arkasındaki gazetecileri uzaklaştırmaya çalışınca ben 
müdahale edip “Burada amir hakemdir. O senden istemeden buradan 
kimseyi uzaklaştıramazsın” dedim. Diğer polislerde toplanıp İbrahim’le 
beni aralarına alarak tartaklayarak dışarıdaki pols arabasına sürüklediler. 
Arabada da bir güzel dövmeye başladılar. Manzarayı tribünden gören 
Emniyet Müdürü polislere kızmış. Bu arada Durmuş Alagöz ile Mustafa 
Güzelkılıç’ın oğlu Bahri’de bizi kurtarmaya gelmiş. Emniyet Müdü-
ründen fırça yiyen polisler İbrahim de beni bırakıp Bahri ile Durmuş’u 
arabaya aldılar. Herhalde bize yapılan muamele onlara da yapılmıştır. 
Onları Feridiye Karakoluna götürmüşler. Mustafa Güzelkılıç duruma el 
koyup oğlunun ve Durmuş’un peşini arayınca o gün akşam Feridiye 
Karakolunda görevli ne kadar polis varsa hepsi sürgün edilmişti. 

Şahsi sosyal faaliyetleriniz nasıldı?
Ben 1960’lı yıllarda İşçi Partiliydim. Sonra 1976-77’de CHP basın 

bürosunu yönettim. Gazeteciler Cemiyeti ve Konya Turizm Derneği’nde 
görevler aldım. Aktivitesi ve aksiyonu yüksek bir gazeteciydim.

Gazeteciliği neden bıraktınız?
Maddi konuda gelecek açısından endişe duymaya başlayınca 1978 

yılında gazeteciliği bırakmaya karar verdim ve o yıllara adı YSE olan 
Köy Hizmetlerinde mevsimlik işçi olarak çalışmaya başladım. İlerle-
yen yıllarda kadro aldık ve devletten emekli olarak hayatımıza devam 
ediyoruz

Gazeteciliği özlediğiniz oldu mu?
Ben 14 sene gazetecilik yaptım. İnsan özler tabi. Şimdi size hatıraları 

anlatırken bile özlem duygularımız depreşti. 
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İ
nşaat Mühendisi olmasına karşın, 
öğrencilik yıllarında tanıştığı Bay-
rak Gazetesi’yle birlikte gazetecilik 

hayatı da başlayan Mustafa Alagöz, 
bu süreçten sonra da basın sektörüne 
kayıtsız kalmadı. İnşaat işini yaparken 
1987 yılında Konya Postası Gazetesi’ni 
devralan Alagöz, gazetenin ve mesleğin 
başarısı için önemli bir çaba sarfetti. 
Yenilikler yapma gayesiyle sürekli mes-
lek üzerine düşünen Alagöz, gazetesini 
Konya’da renkli baskıya geçiren isim 
oldu. “Çalışkan bir kadromuz vardı” 
diyen Alagöz, uzun süre önemli yayınlar 
ortaya koyduklarını da anlattı. 

Ne zaman ve nereden dünyaya 
geldiniz?

Çumra’nın Apasaraycık köyünde 
15.10.1953 tarihinde dünyaya geldim 
İlkokulu 2.sınıfıa kadar köyümde, 3.sı-
nıfta da Uluırmak Hürriyet ilkokulunda 
okudum. 4 ve 5.sınıfları Uluırmak ilkoku-
lunda bitirdim. Burada öğretmenim İdris 
Öncel’e Allah rahmet eylesin, ondan çok 
faydalandım. Bizim okuyup mühendis 
olmamızda, matematikte kültürde çok 
yardımcı oldu. İlkokuldan sonra Devrim 
ortaokulunda okudum. Liseyi Konya 
Lisesinde bitirdim.

Yüksek Öğrenim ve gazetecilik 
yıllarınızdan bahseder misiniz?

Liseden sonra Konya Devlet Mimarlık 
Mühendislik Akademisi İnşaat bölümün-
de okudum ve mühendis olarak mezun 
oldum. Gazeteciliğe de inşaat işleriyle 
beraber başladım. Öğrencilik yıllarımda 
Bayrak Gazetesi’nin Konya temsilciliğini 
yaparak başladım.

Medya patronluğu sürecinizi anlatır 
mısınız?

Mühendislik faaliyetlerimin yoğun-
laştığı yıllarda gazetecilik yapmadım. 
Ancak ağabeyim Durmuş Alagöz’ün 
çıkardığı Konya Postası gazetesini 1987 
yılında devralmamız icap etti. Diğer 
ağabeyim Süleyman Alagöz ile ortak 
olarak medyada faaliyet göstermeye 
başladık. Ben inşaat işlerimin yoğunluğu 
nedeniyle gazetenin yönetimine zaman 
ayırmayacaktım ama öyle olmadı. Biz 
medya sektörüne girdiğimizde Kon-
ya’da yalnızca Yeni Meram ofset yayın 
yapıyordu. Kısa bir zaman sonra Yeni 

Konya’da ofset teknolojisine geçti.  
Bizde kısa zaman içerisinde altyapımız 
tamamlayıp Konya’nın 3.ofset gazetesi 
ayrıcalığını elde ettik. Devraldığımızda 
Tevfikiye Caddesindeki Modern Vakıflar 
Çarşısının bodrum katında olan gazete 
binamızı önce Dülgerler Sokakta üç kat-
lı bir binaya oradan da Hazım Uluşahin 
İş Merkezine taşıyarak arkadaşlarımıza 
modern şartlarda gazetecilik yapma 
imkânı oluşturduk.

1980’li yılların teknik şartlarından 
bahseder misiniz?

Bizim dönemimizde ulusal hariç 
yerel gazetelerin pek çoğu tipo baskı 
yapmaktaydı. Bu teknolojiden örnek 
vermek gerekirse; gazeteye fotoğraf 
basabilmek için klişe yaptırmak gere-
kiyordu. Klişe, fotoğrafın sac üzerine 
işlenmesidir. Hem zaman açısından 
hem maliyet açısından zahmetli bir işti. 
Gazeteye basılacak yazılar entertip 
makinasında kurşun üzerine yazılır, say-
falardaki başlık ve 12 punto üstündeki 
yazılar hurufat kasalarından harfler tek 
tek yan yana dizilerek yapılırdı. Renkli 
baskı yapma imkânı son derece sınırlıy-
dı. Gazetemizin logosundaki siyah harici 
rengi önceden basıp hazır ederdik. Yazı 
İşleri Müdürümüz rahmetli Orhan Samur 
yenlik yapma adına standart zeminler 
belirleyip oralara hafif tonlu baskılar 
yaptırarak gazeteye farklılık kazandır-
maya çalışırdı.  Hem ekibimizi hem de 

diğer teknik donanımlarımızı tamam-
layıp 1990 yılında ofset baskı makinası 
satın alarak okurumuza düşlediğimiz 
teknik güzelliğe yakın gazete sunmaya 
başladık.

Gazeteler ofset olsa da ful renkli 
baskıyı da uzun süre yapamamışlardı. 
Bu süreci başlatan gazetelerden biri 
de Konya Postasıydı. Bu kararı nasıl 
aldığınızı anlatır mısınız?

Türkiye’de Yarın gazetesi 1991 yılında 
ismini Merhaba olarak değiştirip renkli 
ofset baskıya geçeceğini duyurdu. 
Bizim de renkli baskıya geçme yönünde 
düşüncellerimiz vardı ama fikir cimnas-
tiği boyutundaydık. Refikimizden geri 
kalmamak için hızlandık, hazırlandık ve 
onlarla aynı gün reklamsız, duyurusuz 
bir şekilde renkli baskıya geçtik. Böy-
lece günlük renkli baskı yapan gazete 
olarak Merhaba ile Konya Postası bir 
süre devam etti.

Yayıncılık alanında üretken 
bir kadronuz vardı. Başka neler 
yayınladınız?

Çalışkan bir kadromuz vardı. Spor 
Servisimiz her haftanın ikinci günü Tele 
Spor dört sayfalık spor eki hazırladı. 
Haber Servisimiz önceleri Manşet adlı 
haftalık tabloid ek çıkardı. Sonra Ana-
dolu’da Ticaret adlı süreli ve 1. Hamur 
kâğıda basılan bir gazeteyi uzunca süre 
yayınladık.

Cemiyet hayatında da aktiviteniz 
yoğundu, değil mi?

Evet. Boş durmadık. Birçok sivil 
toplum faaliyetinin içinde yer aldık. İş 
dünyasından gelen talepler üzerine 
Genç İşadamları ve Sanayiciler Derneği-
ni kurduk. Bir dönem ANAP’tan yoğun 
istek gelmesi üzerine Selçuklu Belediye 
Başkanlığına aday olduk.

Sektörden ne suretle çekildiniz?
Ben mühendislik faaliyetlerimi çok 

ihmal etmiştim ve başkaca yatırımlara 
da yönelmiştik. Ancak işler iyi gitmedi. 
Önce ortağım olan ağabeyimle işlerimi-
zi ayırdık. Matbaa faaliyetimiz zayıflayın-
ca gazetenin ekonomik girişinde ciddi 
daralma oldu ve 2000’li yılların başında 
devrederek basın sektöründeki varlığı-
mızı sonlandırdık.

ÜRETKEN BIR 
EKIBIMIZ VARDI

Lise yıllarında Bayrak Gazetesi’nin temsilciliğiyle 
gazetecilik hayatına başlayan Mustafa 

Alagöz, 1987 yılında devraldığı Konya Postası 
Gazetesi’nde üretken ekibiyle birlikte gazetecilik 

mesleğine kazandırdıklarını anlattı 

MUSTAFA ALAGÖZ

G
azetecilik mesleğine Türki-
ye’de Yarın gazetesinde araş-
tırma ve spor yazıları yazarak 

başlayan Mevlüt Ben mimar olmasına 
rağmen gazeteciliğe olan özlemin hiç 
bitmediğine dikkat çekti. Ben, “Gazete-
cilik olayları okuyucudan önce yaşayan 
ve okuyucuya aktaran, paradan önce 
amatör  ruhla çalışanlar ordusudur” 
dedi. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Konya’da 1950 yılında doğdum. 

İmam Hatip Okulunu bitirdikten sonra 
üniversiteye gidebilmek için fark ders-
lerini vererek Gazi lisesini de bitirdim 
ve iki lise diplomasına sahip oldum. 
Konya Mimarlık Mühendislik Akade-
misinde de yüksek tahsilimi yaparak 
mimar oldum.

Gazeteciliğe ne zaman ve nasıl 
başladınız?

Öğrencilik yıllarımda rahmetli arka-
daşım İbrahim Yıldırım’ın da teşviki ile 
Türkiye’de Yarın gazetesinde araştırma 
ve spor yazıları yazarak başladım. İbra-
him askere gidince, mekanları cennet 
olsun, rahmetli Ziya Tanrıkulu benden 
gazetenin müdürü olarak görev yap-
mamı istedi. Kabul ettim ve mimarlık 
eğitimi görürken bir yanda da gazete-
nin müdürlüğünü sürdürdüm. Okulu bi-
tirdiğimde, Ziya Tanrıkulu Beyefendi de 
vefat etti. Gazete Ali Güneri tarafından 
alınınca, aramızdaki düşünce ayrılığı 
nedeniyle görevden ayrıldım. Bundan 
sonra Konya Postası’nın sahibi Dur-
muş Alagöz’ün isteğiyle iki yıl orada 
müdürlük yaptım. Ancak gazeteciliğin 
gelir seviyesi düşüktü ve ben eğitimini 
aldığım mimarlık mesleğimi yapmak 

için gazeteciliği bırakma kararı aldım.

Gazetecilik sizin için neyi ifade 
ediyor?

Gazetecilik olayları okuyucudan 
önce yaşayan ve okuyucuya aktaran, 
paradan önce amatör   ruhla çalışanlar 
ordusudur.

Gazeteciliğe özlem duyduğunuz 
oldu mu?

Çalışma hayatımın arasında bir 
dönem Yeni gazete ve Hakimiyet ga-
zetelerinde yazılar yazdım. Ama mimar 
olsam da gazeteciliğe özlemim hiç 
bitmedi. 

Konya basınına kazandırdığınız 
önemli bir dergi vardı, hikayesini 
kısaca anlatır mısınız?

1980’li yıllar Konya’da sporun, 

özellikle de futbolun meyveye durduğu 
dönemdi.  Gazetelerin tirajını spor say-
falarının başarısı tayin ediyordu. Ben de 
bu süreçte Konya’da Spor adlı bir spor 
dergisini yayına hazırladım. Konya’nın 
ilk spor dergisi olarak kayda giren der-
giyi 17 sayı yayımlayabildim. Bu şehirde 
böyle bir ilke imza atmış olmaktan da 
mutluyum.

İnternet gazeteciliğini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Söyleyeceklerim yeni nesle göre 
geri kafalılık olabilir ama internet 
gazeteciliği bana zevk vermez. Çünkü 
internette mürekkep kokmaz, eline alıp 
tutamazsın. Evet, yazılı basına internet 
büyük darbe vurmuştur ama lezzet 
bakımından onun yerini alamamıştır.

Mesleki hatıralarınızdan bahseder 
misiniz?

Cemiyet hayatının pisliklerini yazdı-
ğım için hakkımda davalar açıldı ama 
adaletli hâkim ve savcılar beni hep ak-
ladılar. Çok anılarım var, anlatsam wdâ-
hilinde uzun uzun ele almak gerekir.

Gazetecilikten ayrılma sebebiniz 
sadece maddiyat mıydı?

Evet. Gazetecilikte çalışmak insanı 
maddi yönden tatmin etmez. Mahalli 
basın düşük maaşlı bir meslektir. İstan-
bul basınında maaşlar tatmin edici olsa 
da yerelde sıkıntılıdır. Ben de mimarlık 
mesleğini yapmaya yöneldim. Sözle-
rimin sonunda, bu zorlu zorlu mesleği 
başarı ile yürütürken ciddi mücadele-
ler eden değerli arkadaşım, yönettiği 
sayfalarda yazılar da yazdığım Mustafa 
Güden’e sevgi ve saygılarımı yolluyo-
rum.

Arkadaşın teşviki ile gazetecilik mesleğine başlayan 
Mevlüt Ben, “Gazetecilik olayları okuyucudan önce 

yaşayan ve okuyucuya aktaran, paradan önce 
amatör   ruhla çalışanlar ordusudur. Mimar olsam da 

gazeteciliğe özlemim hiç bitmedi” dedi 

GAZETECİLİK AMATÖR  RUHLA 
ÇALIȘANLAR ORDUSUDUR
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İ
nşaat Mühendisi olmasına karşın, 
öğrencilik yıllarında tanıştığı Bay-
rak Gazetesi’yle birlikte gazetecilik 

hayatı da başlayan Mustafa Alagöz, 
bu süreçten sonra da basın sektörüne 
kayıtsız kalmadı. İnşaat işini yaparken 
1987 yılında Konya Postası Gazetesi’ni 
devralan Alagöz, gazetenin ve mesleğin 
başarısı için önemli bir çaba sarfetti. 
Yenilikler yapma gayesiyle sürekli mes-
lek üzerine düşünen Alagöz, gazetesini 
Konya’da renkli baskıya geçiren isim 
oldu. “Çalışkan bir kadromuz vardı” 
diyen Alagöz, uzun süre önemli yayınlar 
ortaya koyduklarını da anlattı. 

Ne zaman ve nereden dünyaya 
geldiniz?

Çumra’nın Apasaraycık köyünde 
15.10.1953 tarihinde dünyaya geldim 
İlkokulu 2.sınıfıa kadar köyümde, 3.sı-
nıfta da Uluırmak Hürriyet ilkokulunda 
okudum. 4 ve 5.sınıfları Uluırmak ilkoku-
lunda bitirdim. Burada öğretmenim İdris 
Öncel’e Allah rahmet eylesin, ondan çok 
faydalandım. Bizim okuyup mühendis 
olmamızda, matematikte kültürde çok 
yardımcı oldu. İlkokuldan sonra Devrim 
ortaokulunda okudum. Liseyi Konya 
Lisesinde bitirdim.

Yüksek Öğrenim ve gazetecilik 
yıllarınızdan bahseder misiniz?

Liseden sonra Konya Devlet Mimarlık 
Mühendislik Akademisi İnşaat bölümün-
de okudum ve mühendis olarak mezun 
oldum. Gazeteciliğe de inşaat işleriyle 
beraber başladım. Öğrencilik yıllarımda 
Bayrak Gazetesi’nin Konya temsilciliğini 
yaparak başladım.

Medya patronluğu sürecinizi anlatır 
mısınız?

Mühendislik faaliyetlerimin yoğun-
laştığı yıllarda gazetecilik yapmadım. 
Ancak ağabeyim Durmuş Alagöz’ün 
çıkardığı Konya Postası gazetesini 1987 
yılında devralmamız icap etti. Diğer 
ağabeyim Süleyman Alagöz ile ortak 
olarak medyada faaliyet göstermeye 
başladık. Ben inşaat işlerimin yoğunluğu 
nedeniyle gazetenin yönetimine zaman 
ayırmayacaktım ama öyle olmadı. Biz 
medya sektörüne girdiğimizde Kon-
ya’da yalnızca Yeni Meram ofset yayın 
yapıyordu. Kısa bir zaman sonra Yeni 

Konya’da ofset teknolojisine geçti.  
Bizde kısa zaman içerisinde altyapımız 
tamamlayıp Konya’nın 3.ofset gazetesi 
ayrıcalığını elde ettik. Devraldığımızda 
Tevfikiye Caddesindeki Modern Vakıflar 
Çarşısının bodrum katında olan gazete 
binamızı önce Dülgerler Sokakta üç kat-
lı bir binaya oradan da Hazım Uluşahin 
İş Merkezine taşıyarak arkadaşlarımıza 
modern şartlarda gazetecilik yapma 
imkânı oluşturduk.

1980’li yılların teknik şartlarından 
bahseder misiniz?

Bizim dönemimizde ulusal hariç 
yerel gazetelerin pek çoğu tipo baskı 
yapmaktaydı. Bu teknolojiden örnek 
vermek gerekirse; gazeteye fotoğraf 
basabilmek için klişe yaptırmak gere-
kiyordu. Klişe, fotoğrafın sac üzerine 
işlenmesidir. Hem zaman açısından 
hem maliyet açısından zahmetli bir işti. 
Gazeteye basılacak yazılar entertip 
makinasında kurşun üzerine yazılır, say-
falardaki başlık ve 12 punto üstündeki 
yazılar hurufat kasalarından harfler tek 
tek yan yana dizilerek yapılırdı. Renkli 
baskı yapma imkânı son derece sınırlıy-
dı. Gazetemizin logosundaki siyah harici 
rengi önceden basıp hazır ederdik. Yazı 
İşleri Müdürümüz rahmetli Orhan Samur 
yenlik yapma adına standart zeminler 
belirleyip oralara hafif tonlu baskılar 
yaptırarak gazeteye farklılık kazandır-
maya çalışırdı.  Hem ekibimizi hem de 

diğer teknik donanımlarımızı tamam-
layıp 1990 yılında ofset baskı makinası 
satın alarak okurumuza düşlediğimiz 
teknik güzelliğe yakın gazete sunmaya 
başladık.

Gazeteler ofset olsa da ful renkli 
baskıyı da uzun süre yapamamışlardı. 
Bu süreci başlatan gazetelerden biri 
de Konya Postasıydı. Bu kararı nasıl 
aldığınızı anlatır mısınız?

Türkiye’de Yarın gazetesi 1991 yılında 
ismini Merhaba olarak değiştirip renkli 
ofset baskıya geçeceğini duyurdu. 
Bizim de renkli baskıya geçme yönünde 
düşüncellerimiz vardı ama fikir cimnas-
tiği boyutundaydık. Refikimizden geri 
kalmamak için hızlandık, hazırlandık ve 
onlarla aynı gün reklamsız, duyurusuz 
bir şekilde renkli baskıya geçtik. Böy-
lece günlük renkli baskı yapan gazete 
olarak Merhaba ile Konya Postası bir 
süre devam etti.

Yayıncılık alanında üretken 
bir kadronuz vardı. Başka neler 
yayınladınız?

Çalışkan bir kadromuz vardı. Spor 
Servisimiz her haftanın ikinci günü Tele 
Spor dört sayfalık spor eki hazırladı. 
Haber Servisimiz önceleri Manşet adlı 
haftalık tabloid ek çıkardı. Sonra Ana-
dolu’da Ticaret adlı süreli ve 1. Hamur 
kâğıda basılan bir gazeteyi uzunca süre 
yayınladık.

Cemiyet hayatında da aktiviteniz 
yoğundu, değil mi?

Evet. Boş durmadık. Birçok sivil 
toplum faaliyetinin içinde yer aldık. İş 
dünyasından gelen talepler üzerine 
Genç İşadamları ve Sanayiciler Derneği-
ni kurduk. Bir dönem ANAP’tan yoğun 
istek gelmesi üzerine Selçuklu Belediye 
Başkanlığına aday olduk.

Sektörden ne suretle çekildiniz?
Ben mühendislik faaliyetlerimi çok 

ihmal etmiştim ve başkaca yatırımlara 
da yönelmiştik. Ancak işler iyi gitmedi. 
Önce ortağım olan ağabeyimle işlerimi-
zi ayırdık. Matbaa faaliyetimiz zayıflayın-
ca gazetenin ekonomik girişinde ciddi 
daralma oldu ve 2000’li yılların başında 
devrederek basın sektöründeki varlığı-
mızı sonlandırdık.

ÜRETKEN BIR 
EKIBIMIZ VARDI

Lise yıllarında Bayrak Gazetesi’nin temsilciliğiyle 
gazetecilik hayatına başlayan Mustafa 

Alagöz, 1987 yılında devraldığı Konya Postası 
Gazetesi’nde üretken ekibiyle birlikte gazetecilik 

mesleğine kazandırdıklarını anlattı 

MUSTAFA ALAGÖZ

G
azetecilik mesleğine Türki-
ye’de Yarın gazetesinde araş-
tırma ve spor yazıları yazarak 

başlayan Mevlüt Ben mimar olmasına 
rağmen gazeteciliğe olan özlemin hiç 
bitmediğine dikkat çekti. Ben, “Gazete-
cilik olayları okuyucudan önce yaşayan 
ve okuyucuya aktaran, paradan önce 
amatör  ruhla çalışanlar ordusudur” 
dedi. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Konya’da 1950 yılında doğdum. 

İmam Hatip Okulunu bitirdikten sonra 
üniversiteye gidebilmek için fark ders-
lerini vererek Gazi lisesini de bitirdim 
ve iki lise diplomasına sahip oldum. 
Konya Mimarlık Mühendislik Akade-
misinde de yüksek tahsilimi yaparak 
mimar oldum.

Gazeteciliğe ne zaman ve nasıl 
başladınız?

Öğrencilik yıllarımda rahmetli arka-
daşım İbrahim Yıldırım’ın da teşviki ile 
Türkiye’de Yarın gazetesinde araştırma 
ve spor yazıları yazarak başladım. İbra-
him askere gidince, mekanları cennet 
olsun, rahmetli Ziya Tanrıkulu benden 
gazetenin müdürü olarak görev yap-
mamı istedi. Kabul ettim ve mimarlık 
eğitimi görürken bir yanda da gazete-
nin müdürlüğünü sürdürdüm. Okulu bi-
tirdiğimde, Ziya Tanrıkulu Beyefendi de 
vefat etti. Gazete Ali Güneri tarafından 
alınınca, aramızdaki düşünce ayrılığı 
nedeniyle görevden ayrıldım. Bundan 
sonra Konya Postası’nın sahibi Dur-
muş Alagöz’ün isteğiyle iki yıl orada 
müdürlük yaptım. Ancak gazeteciliğin 
gelir seviyesi düşüktü ve ben eğitimini 
aldığım mimarlık mesleğimi yapmak 

için gazeteciliği bırakma kararı aldım.

Gazetecilik sizin için neyi ifade 
ediyor?

Gazetecilik olayları okuyucudan 
önce yaşayan ve okuyucuya aktaran, 
paradan önce amatör   ruhla çalışanlar 
ordusudur.

Gazeteciliğe özlem duyduğunuz 
oldu mu?

Çalışma hayatımın arasında bir 
dönem Yeni gazete ve Hakimiyet ga-
zetelerinde yazılar yazdım. Ama mimar 
olsam da gazeteciliğe özlemim hiç 
bitmedi. 

Konya basınına kazandırdığınız 
önemli bir dergi vardı, hikayesini 
kısaca anlatır mısınız?

1980’li yıllar Konya’da sporun, 

özellikle de futbolun meyveye durduğu 
dönemdi.  Gazetelerin tirajını spor say-
falarının başarısı tayin ediyordu. Ben de 
bu süreçte Konya’da Spor adlı bir spor 
dergisini yayına hazırladım. Konya’nın 
ilk spor dergisi olarak kayda giren der-
giyi 17 sayı yayımlayabildim. Bu şehirde 
böyle bir ilke imza atmış olmaktan da 
mutluyum.

İnternet gazeteciliğini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Söyleyeceklerim yeni nesle göre 
geri kafalılık olabilir ama internet 
gazeteciliği bana zevk vermez. Çünkü 
internette mürekkep kokmaz, eline alıp 
tutamazsın. Evet, yazılı basına internet 
büyük darbe vurmuştur ama lezzet 
bakımından onun yerini alamamıştır.

Mesleki hatıralarınızdan bahseder 
misiniz?

Cemiyet hayatının pisliklerini yazdı-
ğım için hakkımda davalar açıldı ama 
adaletli hâkim ve savcılar beni hep ak-
ladılar. Çok anılarım var, anlatsam wdâ-
hilinde uzun uzun ele almak gerekir.

Gazetecilikten ayrılma sebebiniz 
sadece maddiyat mıydı?

Evet. Gazetecilikte çalışmak insanı 
maddi yönden tatmin etmez. Mahalli 
basın düşük maaşlı bir meslektir. İstan-
bul basınında maaşlar tatmin edici olsa 
da yerelde sıkıntılıdır. Ben de mimarlık 
mesleğini yapmaya yöneldim. Sözle-
rimin sonunda, bu zorlu zorlu mesleği 
başarı ile yürütürken ciddi mücadele-
ler eden değerli arkadaşım, yönettiği 
sayfalarda yazılar da yazdığım Mustafa 
Güden’e sevgi ve saygılarımı yolluyo-
rum.

Arkadaşın teşviki ile gazetecilik mesleğine başlayan 
Mevlüt Ben, “Gazetecilik olayları okuyucudan önce 

yaşayan ve okuyucuya aktaran, paradan önce 
amatör   ruhla çalışanlar ordusudur. Mimar olsam da 

gazeteciliğe özlemim hiç bitmedi” dedi 

GAZETECİLİK AMATÖR  RUHLA 
ÇALIȘANLAR ORDUSUDUR
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‘GAZETECILIK ZEKI INSANLARIN IŞI’
G

azeteciliğe 1970 yılında Ziya 
Tanrıkulu’nun teşviki ile başlayan 
Konya’da çeşitli gazetelerde 

hizmetlerde bulunan Ahmet Polat, gaze-
teciliğin  zeki insanların işi olduğunu ifade 
etti. Polat, “Halkın haber alma özgürlüğü 
deniyor ya; aslında bir şeyi, bir olayı nasıl 
algılamamız gerektiği konusunda fikri olan 
zeki insanların kendi düşüncelerini ideal 
fikir olarak sunmalarını ben gazetecilik işi 
olarak görüyorum” dedi. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Konya’da 1952 yılında doğdum. İlko-

kulu Gazi Mustafa Kemal’de okudum. Köy 
Enstitüsü ve Konya İmam Hatip Okulun-
da orta ve liseyi okudum. İmam Hatip’te 
Edebiyat Öğretmenimiz Celal Tarakçı 
önderliğinde çıkarılan BİZ adlı mecmua-
da mürekkeple tanıştık. İmam Hatiplilere 
üniversite kapılarının açılması için yapılan 
yürüyüşte aktif rol oynadım. Ama üniversi-
teye girmem, fark dersleri sınavına girerek 
Karatay Lisesini bitirmemle mümkün 
olabildi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesini (yüksek lisans) bitirdim. Fakülte me-
zuniyet tezimi Dinler Tarihi alanında dünya 
çapında otorite olan Prof. Dr. Hikmet Tan-
yu’da “Lions Kulüplerinin İnanç toplulukları 
olup olmadıkları hakkında Bir tedkik” isimli 
çalışma ile tamamladım. İlahiyat Fakülte-
sinde okurken Sanat Tarihi Hocam Prof. Dr. 
Haluk Karamağaralı’nın Ahlat’ta yürüttüğü 
Kültür Bakanlığı ve Selçuklu Tarih Medeni-
yet Enstitüsü’nün kazı heyetinde hocamın 
lütfuya çömez olarak bulundum.

Gazeteciliğe ne zaman ve nasıl 
başladınız?

1970 yılında Ziya Tanrıkulu ağabeyin 
teşviki ile Türkiye’de Yarın gazetesinde 
yazılar ve haberler yazmaya başladım. O 
dönemde Macit Sarıkaya ile çok hoş soh-
betlerimiz olurdu. Milliyetçi Öğretmenler 
Derneğinde Ankara ve İstanbul’da okuyan 
bizden birkaç yaş büyük Ali Uğur Gün-
dem, Hasip Şenalp, Atilla Özturan, Mustafa 
Kartal ve arkadaşları ile her buluşmamız 
da seminer tadında hoş sohbetler olur-
du. Rahmetli Naci Bolay’ın Bağdat Türk 
Kültür Merkezinde yaptığı sohbetleri ilgi 
ile dinlerdik. Bu birikimler insana yazma 
ve yaşatma iştiyakı verecek zenginlikteydi. 
Araboğlu Makasında Birlik Basın Yayın eki-
bini oluşturdum. İstanbul’dan aldığım dini 
muhtevalı ansiklopedi türü yayınları tak-
sitle Konya’da pazarlarken Sarayönü Birlik 
ve Kadınhanı Birlik isimli tabloid gazeteleri 
çıkardık. Sarayönü Birlik’te TRT’ye neşren 
hakaret suçu sebebiyle Yazı İşleri Müdürü 
Ahmet Uysal ile birlikte ilk basın mahku-
miyetimi aldım. DE-PA A.Ş.’nin Anadolu’da 
Bugün Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği 
yaptım. Esas Patron olan Rahim Özkay-
mak ile aramızda anlaşmazlık çıkınca 
gazeteyi dava ederek ayrıldım. Konya’da 
gazete patronunu dava ederek hakkını ve 
tazminatını alan ilk gazeteci oldum.

Yayıncılık yönünüzden bahseder 
misiniz?

Anadolu’da Bugün’den sonra kısa 

Konya’da çeşitli gazetelerde hizmetlerde bulunan Ahmet Polat, 
gazeteciliğin zeki insanların işi olduğunu ifade etti. Polat ayrıca gazetecilik 

mesleğine özlem duyduğunu da ifade etti
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bir süre Konya Postası’nda çalışıp ayrıldım 
ve Bilirkişi isimli dergiyi çıkardım. 2 bin tirajlı 
dergide Mehmet Koca, Faruk Mangırcı’da bir 
süre çalışmıştı. Daha sonra 7. Gün Konya isimli 
tabloid ebat gazeteyi, pazar günleri mahalli 
gazeteler yayınlanmadığı için boşluktan yarar-
lanmak üzere çıkardım. Bu gazete Konya’da 
birçok olayın üstündeki sır perdesini açtı. 
Kumarhaneler ve pavyonlar hakkındaki haber 
sebebiyle gazetenin basıldığı Damla matbaa-
sını “Çingeneler” basınca matbaacımız korktu.

Ankara yıllarınızda neler yaptınız?
7. Gün Konya’yı kapattıktan sonra Anka-

ra’ya yerleşip Orman İş Sendikasının dergisini 
çıkardım. Birkaç kurum ve sendikanın yayınla-
rına da yazılar yazdım. 

Azerbaycan’la çok sıkı ilişkileriniz oldu, o 
dönemden bahseder misiniz?

Azerbaycan’a 1989 ve 1991 arasında 8 
seyahat yaptım. 20 Ocak 1990 Bakü olay-
larında ben de Azatlık Meydanında idim. 
Azerbaycan Halk Cephesi Lideri Ebulfez 
Elçibey, İtibar Mehmet, Nahcivan Başbakanı 
ve Bakü Emniyet Müdürü ile hassas görüşme-
lerim oldu. Daha sonra Elçibey Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı oldu.Azerbaycan ile ilgili bir 
kitabım ve birkaç makalem var. Bundan başka 
Teşkilatçılık hakkında Toplum Önderliği isimli 
bir kitabım da bulunuyor.

Eski zaman gazeteciliği ile bugünü 
mukayese eder misiniz?

Eski zamanlar ile şimdiki gazetecilik 
mukayese edildiğinde bana göre şöyle bir 
durum ortaya çıkıyor: Eskiden patronlar vardı, 
yanlarında çalışan gazeteciler vardı. Eskiden 
matbaalarına iş temin etmek için gazete 
çıkaran, reklam, ilan almak için çocukları dâhil 
beş kişiyi kadroda sigortalı gösteren patronlar 
vardı. Yani gazetenin sermayesi patronlarındı.  
Şimdi ise kendisinin patronu olmak isteyen 
gazetecilerin çıkardığı yayınlar var. Güzel 
çalışmalar da yapıyorlar ama çorba için bazı 
tavizler verenleri de görüyorum. 
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‘GAZETECILIK ZEKI INSANLARIN IŞI’
G

azeteciliğe 1970 yılında Ziya 
Tanrıkulu’nun teşviki ile başlayan 
Konya’da çeşitli gazetelerde 
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1970 yılında Ziya Tanrıkulu ağabeyin 
teşviki ile Türkiye’de Yarın gazetesinde 
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Bugün Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği 
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sını “Çingeneler” basınca matbaacımız korktu.

Ankara yıllarınızda neler yaptınız?
7. Gün Konya’yı kapattıktan sonra Anka-

ra’ya yerleşip Orman İş Sendikasının dergisini 
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rına da yazılar yazdım. 

Azerbaycan’la çok sıkı ilişkileriniz oldu, o 
dönemden bahseder misiniz?

Azerbaycan’a 1989 ve 1991 arasında 8 
seyahat yaptım. 20 Ocak 1990 Bakü olay-
larında ben de Azatlık Meydanında idim. 
Azerbaycan Halk Cephesi Lideri Ebulfez 
Elçibey, İtibar Mehmet, Nahcivan Başbakanı 
ve Bakü Emniyet Müdürü ile hassas görüşme-
lerim oldu. Daha sonra Elçibey Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı oldu.Azerbaycan ile ilgili bir 
kitabım ve birkaç makalem var. Bundan başka 
Teşkilatçılık hakkında Toplum Önderliği isimli 
bir kitabım da bulunuyor.

Eski zaman gazeteciliği ile bugünü 
mukayese eder misiniz?

Eski zamanlar ile şimdiki gazetecilik 
mukayese edildiğinde bana göre şöyle bir 
durum ortaya çıkıyor: Eskiden patronlar vardı, 
yanlarında çalışan gazeteciler vardı. Eskiden 
matbaalarına iş temin etmek için gazete 
çıkaran, reklam, ilan almak için çocukları dâhil 
beş kişiyi kadroda sigortalı gösteren patronlar 
vardı. Yani gazetenin sermayesi patronlarındı.  
Şimdi ise kendisinin patronu olmak isteyen 
gazetecilerin çıkardığı yayınlar var. Güzel 
çalışmalar da yapıyorlar ama çorba için bazı 
tavizler verenleri de görüyorum. 
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Gazetecilik size göre ne 
demektir?

Halkın haber alma özgürlüğü 
deniyor ya; aslında bir şeyi, bir 
olayı nasıl algılamamız gerektiği 
konusunda fikri olan zeki insanla-
rın kendi düşüncelerini ideal fikir 
olarak sunmalarını ben gazetecilik 
işi olarak görüyorum. Yani gaze-
tecilik zeki insanların işidir.

Mesleğe özlem duyduğunuz 
oldu mu?

Olmaz mı? Yangını görüyor-
san seyrediyorsundur. İtfaiyeci 
söndürmeye çalışır, sağlık ve em-
niyet görevlileri görev çıksa diye 
bekler.  Mahalledeki de seyrediyor 
ve telefonuna kaydediyor. Yangın 
söndürülüyor, ölü ve yaralılar 
götürülüyor, herkes dağılıyor. O 
zaman gazetecinin işi başlıyor. 
Varsayımlarla yangının çıkma 
nedeni üzerinde kafa yoruyor. 
İtfaiyecinin su sıkarken merdiven 
dayayıp dayamaması, polisin, 
sağlık görevlilerinin çabalarını de-
ğerlendirmek ona kalıyor. Yangını 
her ihtimalle o değerlendiriyor, 
bunu kaleme alıyor. Ve halkın 
haber alma ve kendisinin kafasına 
göre haber verme aşamasına 
geçiyor. Yangını görenler olay 
hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. 
Görmeyenler de gazetecinin 
gördüğü gibi öğreniyorlar. Hatta 
yangını görenlerin bir kısmı eğer 
gazete okuyorsa, okudukları ile 
fikirlerini değiştiriyor. Halk olayı 
gazetecinin gözüyle, yazısıyla 
öğreniyor. Gazeteciden öğren-
diği kadarı ile de bir başkasına 
anlatıyor. İnsanlar onun fikirleri ile 
itfaiyeciler, yangında ölenler, yara-
lananlar, maddi kayıplar hakkında 
bilgi sahibi oluyor.  Ülkedeki eko-
nomik ve sosyal olaylar da yangın 
gibidir. Halk bu değerlendirmeyi 
de gazetecinin yönlendirmesi ile 
yapıyor. Yani gazeteci düşünüyor, 
halk inanıyor, gazetecinin düşün-
cesi ile eyleme geçiyor. Böyle bir 
pozisyon özlenmez mi? Ya da bu 
pozisyondan gönüllü olarak vaz 
geçilir mi?
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G
azeteciliğe 1981 yılında 
Konya Postası gazete-
sinde başlayan ve 1984 

yılına kadar Konya Postasında 
gazeteciliğe devam eden İsmail 
Muştu, Gazetecilik mesai mefhu-
mu olmayan bir meslek olduğunu 
ifade etti.

 Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Konya’nın Akören ilçesinde 

1963 yılında dünyaya geldim. Kon-
ya’ya taşındık ve eğitimimi Endüstri 
Meslek Lisesi’nde tamamladım.

Gazeteciliğe ne zaman 
başladınız ve hangi kurumlarda 
çalıştınız?

Gazeteciliğe 1981 yılında Konya 
Postası gazetesinde başladım. 
Güçlü bir yazı İşleri kadrosu vardı 
ve kısa zamanda çok şey öğren-
dim. Haber servisinin yanı sıra spor 
servisinde de görev yaptım. 1984 
yılına kadar Konya Postasındaki 
görevime devam ettim.

Gazeteciliği bırakma 
sebebiniz neydi?

Gazetecilik mesai mefhumu 
olmayan bir meslektir. Herkesin tatil 
zamanında siz çalışmak zorunda 
olursunuz. Günlük çalışma zamanı 
da tahditli değildir, an olur 16-17 
saat gazetede veya haber peşinde 
olursunuz. Ama bunca emeğe 
karşılık ekonomik gelir seviyesi 
düşüktür. Ben de bu sebeple hem 
çalışma şartlarının daha uygun 
hem ekonomik getirisinin daha iyi 

olacağını düşünerek DSİ’de ise baş-
ladım ve buradan emekli oldum.

Gazetecilik sizin için neyi ifade 
eder?

Ben gazetecilikte birinci gö-
revin doğru ve tarafsız habercilik 
olduğuna inanırım. Haber özgür-
lüğünü önemlidir. Ve bu özgürlük 
patrondan, yazı işleri müdüründen 
başlar.

Gazeteciliği özlediğiniz oldu 
mu?

Evet, “Keşke gazeteciliğe 
devam etseydim” dediğim çok 
olmuştur. Dönemimizdeki mes-
lektaşlarımızla münasebetlerimiz 
devam etse de mesleki faaliyette 
bulunmadım.

Basılı gazetecilik ile internet 
gazeteciliğini mukayese edebilir 
misiniz?

Günümüzde şartlar internet 
gazeteciliğine döndü. Bayiden satı-
lan gazete sayısında düşüş olduğu-
nu gözlemliyoruz. Esasen bugünkü 
haberin yarına bırakılamayacağı 
bir çağda yaşıyoruz. Düşünsenize, 
Cumhurbaşkanı’nın ya da muha-
lefet partisi Genel Başkanlarının 
toplantıları canlı yayınlanıyor. 
Devlet adamları mesajlarını sosyal 
medya üzerinden anlık olarak 
okutucuya iletebiliyor. Bu geliş-
meler ertesi güne bırakılan haberi 
eskitiyor. Bu nedenle gazetelerin 
rutin haber dışında şeyler sunması 
lazım okuyucuya.

Gazetecilikte birinci görevin doğru ve 
tarafsız habercilik olduğuna inanan İsmail 

Muştu, gazeteciliğin mesai mefhumu olmayan 
bir meslek olmadığını ifade etti

GAZETECILIK 
MESAI 

MEFHUMU 
OLMAYAN BIR 

MESLEKTIR
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Halkın haber alma özgürlüğü 
deniyor ya; aslında bir şeyi, bir 
olayı nasıl algılamamız gerektiği 
konusunda fikri olan zeki insanla-
rın kendi düşüncelerini ideal fikir 
olarak sunmalarını ben gazetecilik 
işi olarak görüyorum. Yani gaze-
tecilik zeki insanların işidir.

Mesleğe özlem duyduğunuz 
oldu mu?

Olmaz mı? Yangını görüyor-
san seyrediyorsundur. İtfaiyeci 
söndürmeye çalışır, sağlık ve em-
niyet görevlileri görev çıksa diye 
bekler.  Mahalledeki de seyrediyor 
ve telefonuna kaydediyor. Yangın 
söndürülüyor, ölü ve yaralılar 
götürülüyor, herkes dağılıyor. O 
zaman gazetecinin işi başlıyor. 
Varsayımlarla yangının çıkma 
nedeni üzerinde kafa yoruyor. 
İtfaiyecinin su sıkarken merdiven 
dayayıp dayamaması, polisin, 
sağlık görevlilerinin çabalarını de-
ğerlendirmek ona kalıyor. Yangını 
her ihtimalle o değerlendiriyor, 
bunu kaleme alıyor. Ve halkın 
haber alma ve kendisinin kafasına 
göre haber verme aşamasına 
geçiyor. Yangını görenler olay 
hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. 
Görmeyenler de gazetecinin 
gördüğü gibi öğreniyorlar. Hatta 
yangını görenlerin bir kısmı eğer 
gazete okuyorsa, okudukları ile 
fikirlerini değiştiriyor. Halk olayı 
gazetecinin gözüyle, yazısıyla 
öğreniyor. Gazeteciden öğren-
diği kadarı ile de bir başkasına 
anlatıyor. İnsanlar onun fikirleri ile 
itfaiyeciler, yangında ölenler, yara-
lananlar, maddi kayıplar hakkında 
bilgi sahibi oluyor.  Ülkedeki eko-
nomik ve sosyal olaylar da yangın 
gibidir. Halk bu değerlendirmeyi 
de gazetecinin yönlendirmesi ile 
yapıyor. Yani gazeteci düşünüyor, 
halk inanıyor, gazetecinin düşün-
cesi ile eyleme geçiyor. Böyle bir 
pozisyon özlenmez mi? Ya da bu 
pozisyondan gönüllü olarak vaz 
geçilir mi?
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medya üzerinden anlık olarak 
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B
ir dönem Konya basınına hizmet 
eden ve İl Halk Kütüphanesinde 
1979 yılında göreve başlaması ile 

birlikte gazeteciliği bırakan Ömer Faruk 
Saydan, gazetecilik yaptığı dönemde ga-
zeteciliğin zor ama zevkli olduğuna dikkat 
çekti. Saydan, “Her şeyden önce arkadaşlık 
ve sevgi vardı. Şimdi teknolojinin, elektro-
nik gelişmelerin hayatımıza kazandırdığı 
bilgisayar ve internet sistemi ile yürütülen 
bir gazetecilik ile karşı karşıyayız. Gazetecilik 
önemli bir meslektir” dedi. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
Şimdi Selçuklu İlçesine bağlı Ferhuniye 

mahallesinde dünyaya geldim. Eğitimim, 
Lise hayatı ile tamamladım.

Gazeteciliğe ilginiz nasıl başladı?
İlkokula giderken yaz tatilinde Yeni 

Konya Gazetesinin matbaasında, yazı işleri 
servisinde ve meşhur Kırmızı Kütüphanede 
çalıştım. Okuldan sonra da Yeni Konya gaze-
tesinde mücellit olarak matbaada, daha son-
ra da spor servisinde çalıştım. Yeni Konya’da 
gazete ve matbaa personeli tarihe geçen 
meşhur greve gidince ben ayrılıp Türkiye’de 
Yarın gazetesinde çalıştım.

 Sizin döneminizle bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi nasıl 
görünüyor?

Bizim zamanımızda gazetecilik zor fakat 
zevkliydi. Her şeyden önce arkadaşlık ve 
sevgi vardı. Şimdi teknolojinin, elektronik ge-
lişmelerin hayatımıza kazandırdığı bilgisayar 

ve internet sistemi ile yürütülen bir gazeteci-
lik ile karşı karşıyayız. İşler eskiye göre belki 
daha pratikleşti ama her gazete için kendi 
muhabirinin gözüyle habercilik bitti. Oysa 
benim bir maç haberinde üç yıldız verdiğim 
bir oyuncuya bir başkasının iki ya da dört 
yıldız vermesi bizim bakış açımızın farklılığını 
ortaya koyardı.

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
Gazetecilik önemli bir meslektir. Çevre 

zenginliği ve iş durumuna göre tanınır, itibar 
kazanır. Haberleri araştırmak, fotoğraflamak, 
dürüstçe ve etraflıca araştırıp topluma sun-
mak da gazetecinin görevidir.

Siz, gazeteci; aynı zamanda sporcu 
ve devlet memuru idiniz. Bir koltukta üç 
karpuz tanımına uyan bir kişiliğiniz vardı. 
Anlatır mısınız?

Ben bir yandan gazetecilik yapıp bir 
yandan da futbol oynarken İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğüne bağlı İl Halk Kütüp-
hanesinde mücellit olarak işe başlamıştım. 
Devlet kurumunda göreve gelince de hafta 
sonları Anadolu’da Bugün gazetesinde fahri 
olarak spor haberleri yapmaya devam ettim. 
Sonraki yıllarda Konya Postası gazetesine de 

Bir dönem Konya’da gazetecilik yapan Ömer 
Faruk Saydan, gazetecilik yaptığı dönemde 

gazeteciliğin zor ama zevkli olduğuna dikkat 
çekti. Saydan gazeteciliğin önemli bir meslek 

olduğunu da ifade etti 

‘GAZETECILIK 
ÖNEMLI 
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fahri olarak spor haberlerinde destek vererek meslekten kopmadım. 
Haftanın panoraması gibi önemli sayfalar yaptık mesela. Ayrıca 
gençlik yıllarımda futbol oynadım. Derbentspor kalecisi İsmet 
Karababa arkadaşımızın Dünya Fair Play Ödülü kazandığı hadiseye 
birlikte yaşadık. Sonraki yıllarda antrenör olarak Konya futboluna 
hizmet ettim. Şampiyonluklar kazandık, önemli sporcular yetiştirdik. 
Amatör Liglerde 22 yılı aşkın süre kırmızı kart görmeden futbol 
oynadım. Bundan dolayı da Dönemin Konya Futbol İl temsilciliği 
tarafından centilmenlik ödülüne değer görüldüm.

Gazeteciliğin gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Gazeteciliğin halkın üzerinde ayrı bir yeri var. Haberlerin kâğıt 

üzerinde okunması bence önemlidir. Bizim dönemimizde gaze-
tedeki haberler birebir muhabir tarafından takip edilir, toplanır ve 
yazılırdı. Fotoğraf başlı başına bir serüvendi. Filmli makinayla çekilir, 
karanlık odada film banyo edilir, karta basılır sonra da metal resimler 
yapılması için klişe atölyelerine gönderilirdi. Yazıların daktilo ile ya-
zılır, matbaada sayfalar kurşun harflerle dizilerek baskıya hazır hale 
getirilirdi. Teknoloji devrinde bunların hepsi tarihe gömüldü. İnternet 
gazeteciliği haber verme sürecini çabuklaştırdı. Ama teyit meka-
nizması da ortadan kalkmışa benziyor, çünkü sosyal mecralardaki 
haberlerin pek çoğu yanlış ya da yalan çıkabiliyor.

Mesleki hatıranızı anlatmak ister misiniz?
Gazeteci bazen gitti haberde acı sürprizlerle karşılaşır. Ben 

de yıllarca spor muhabirliği yapmama rağmen, Hürriyet gazetesi 
Konya temsilcisi Mehmet Gazel’in Meram Yeni Yol Altgeçidinde 
yaptığı kazayı ve onun cansız bedenini fotoğraflamıştım. Değerli bir 
gazeteciyi kaybettiğimiz o kazanın etkisinden aylarca kurtulama-
mıştım. Bir de yetişip büyüdüğüm, mesleği öğrendiğim Yeni Konya 
çalışanlarının greve gitmesi beni etkilemişti.

Mesleği neden bıraktınız ve ilginiz nasıl devam etti? 
İl Halk Kütüphanesinde 1979 yılında göreve başlayınca gazeteci-

liği resmen bırakmış oldum. Ama gazetelerle ve gazetecilerle daime 
iç içe oldum. Fahri olarak hizmetime devam ettim. Şimdi mesleği-
mizden uzak olsak da sağlık için spor yaparak hayatımıza devam 
ediyoruz.
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2
019 -2022 yılları arasında bir dönem 
Ege Ünivesitesi İletişim Fakültesi 
Dekanlığı görevini yürüten Ege 

Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Dilek Takımcı, gazetecilik ve medya 
sektörü ile ile ilgili değerlendirmelerde bu-
lundu. Gazeteciliğin 4. kuvvet olarak tarafsız, 
dürüst habercilik anlayışı ile halkı bilgilendir-
mek olduğunu ifade etti. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 
1965 yılında Konya’da doğdum. Lisans 

eğitimini 1986 yılında, Dokuz Eylül Üni-
versitesi Güzel Sanatlar Fak. Sinema TV 
bölümünde tamamladım. Yüksek lisansımı 
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-

titüsü, Sahne ve Görüntü Sanatları Anabilim 
dalında yaptı. 2000 yılında Ege Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon 
Anabilim Dalında doktoramı tamamladım. 
Halen Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Radyo Televizyon Sinema Bölümünde 
Profesör olarak Medyada Stereotip Temsiller, 
Senaryo Yazarlığı, Dramaturji, Film Çözüm-
lemeleri, İletişim Estetiği, Toplumsal Cinsiyet 
ve Kültür derslerini vermekteyim.

Sinema ve televizyon alanında yaptığım 
akademik yayınların yanı sıra, Medya ve 
Kadın, Medya Temsilleri, Medyayı Anlamak 
ve Medyada Toplumsal Cinsiyet Okumaları 
(2016) isimli kitap çalışmalarım bulunmakta-
dır. Ayrıca Bilimsel Araştırma Projesi olarak 

Anadolu Tarihini Yeniden Yazmak: Alpas-
lan Senaryosu (2012) başlıklı uzun metraj 
film senaryom bulunmaktadır. 

2010 yılında Anadolu Üniversitesi 
13. Uluslararası Eskişehir Film Festivali, 
Sinema Kültürüne Katkı Ödülleri Yarışması 
En İyi Sinema Makalesi Ödülü’nü “İslamcı 
Filmlerde Kadın Temsili” başlığı altında 
Sine/Cine: Sinema Araştırmaları Dergisi, 
Sayı: 1, de yayınlanan makalemle aldım. 
Pek çok belgesel (1997 - Ege Bölgesi’nde 
Doğum (23 dk.),2004 - Sarıcaova’da Dü-
ğün (18 dk.), 2005 - Levant’ın Aynasında 
Batılı Yansımalar (28 dk.),2010 - 1968’ den 
2010’a Tarihin Penceresinden Ege Üni-
versitesi İletişim Fakültesi (50 dk.), 2018 
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- Sazım Sen Kal (26 dk.), 2019 – Benim 
Üniversitem (15 dk),2020 – Son Yolculuk 
(10 dk)) tanıtım filmi ve Televizyon ve 
radyo programlarının yapım -yönetim ve 
sunuculuğunu yaptım. 

2019 -2022 yılları arasında bir dönem 
Ege Ünivesitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı 
görevi yaptım. Halen aynı fakültede pro-
fesör olarak görevime devam ediyorum. 
Bekâr ve bir kız annesiyim.

Gazeteciliğe nasıl başladınız? 
Hangi kurumlarda ne tür görevlerde 
bulundunuz?

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi de-
kanlığı ve Medya Uygulama ve Araştırma 
Merkezi müdürlüğü yaptığım dönemde 
merkez bünyesinde bulunan haber ajansı 
Ege Ajansın yöneticiliğini yaptım. 2018’den 
itibaren dört yıl boyunca Ege Üniversi-
tesinin tüm medya faaliyetlerinin orga-
nizasyonlarını örgütlerken, Ege Ajans’da 
üniversiteyi toplumla buluşturmaya yönelik 
haberler hazırlayarak tüm basına servis 
ettik. Ayda bir çıkan Ege Üniversitesi’nin 
Süreli yayını “Kalem” gazetesinin köşe 
yazarlığı ve genel yayın yönetmenliğini 
yaptım. Halen İzmir’de basılan yerel İlkses 
Gazetesinde haftalık köşe yazıyorum.

Sizin döneminizle bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi nasıl 
görünüyor?

Yazılı basının etkinliğini giderek yiti-
rerek dijital yayıncılığa doğru evrildiğini 
görüyorum. Fakat diploma formasyonuna 
dayalı mesleki örgütlenmenin maalesef ha-
len yetersiz olduğunu da görüyorum. Zira 
medya alanında, üniversite eğitimi almış 
kişilerin diplomaları tanınmıyor. Diplomalı, 
diplomasız herkes gazeteci ya da medya 
çalışanı olarak tanımlanıyor. Örneğin sosyal 
medya kullanımı ve dezenformasyon ile 
ilgili Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
mecliste kabul edildi. Yeni düzenlemede  
“Basın kartı talep edenlerin başvuruda 
bulunabilmeleri için 18 yaşını bitirmiş olma-

sı, en az lise veya dengi bir eğitim kuru-
mundan mezun olması, kısıtlı veya kamu 
hizmetlerinden yasaklı olmaması şartı ara-
nacak” tanımlaması yüzlerce gazetecilik 
mezununun diplomasını yine boşa çıkarı-
yor. Medya alanında sağlıklı bir düzenleme 
sağlanabilmesi için kamusal alanda diğer 
diploması tanınan mesleklerde olduğu gibi 
İletişim Fakültesi mezunlarının sektörde 
diplomalarının formasyonunun tanınması 
ve buna yönelik sektörde örgütlenme 
gerektiğine inanıyorum. Elbette geçmişten 
günümüze basın piyasasında yıllarca emek 
vermiş okullu olmayan pek çok çalışan 
vardır. Onların emeğine saygı duyarım. 
Diploma formasyonu ile ilgili düzenleme 
yapılırken onları da mağdur etmeyecek 
şekilde; mesela 2023 yılından itibaren sek-
töre yeni girecekler için yürürlüğe girebilir. 
Gazeteciliğin özel bir yetenek olduğunu 
diplomanın yeterli olmadığını savunanlar-
da oluyor, mutlaka özel yetenek ve meslek 
aşkı lazımdır. Türkiye’de özel üniversiteler-
de dâhil 71 İletişim Fakültesi vardır ve her 
yıl yaklaşık en az yirmi bin mezun vermek-
tedir. Gençlerin potansiyelini yakından 
gören eğitimci olarak sektöre bu yirmi bin 
kişiden binlercesi katkı sağlayacak yetilere 

haizdir. Basın sektöründe köşe yazarlığı 
özel uzmanlık gerektiren alanlar olarak 
görülüyor, doğrudur da. Ama iletişim 
fakültesi mezunu olup da tarım, ekonomi, 
siyaset gibi pek çok alanda uzmanlaşmış 
kişiler de örnek olarak karşımızda durmak-
tadır. Kısacası diplomanın formasyonu ta-
nınmayınca meslek pastasının hepsini lise 
mezunu dâhil herkesle paylaşan, sektöre 
giremeyen, mesleki yetenekleri değerlen-
dirilemeyen pek çok genç var. Sanki gaze-
teciliği ya da medyanın farklı birimlerinde 
işleri herkes yapabilirmiş gibi bir yaklaşım 
yanlıştır. Örneğin çiftçiliği tarımda çalışan 
herkes az çok gerçekleştirebilirken, kimse 
diploması yoksa ziraat mühendisiyim 
diyemiyor.  Medya sektöründe cemiyet 
olarak kurumsal temsilcilerin de bu konuya 
öncelikli mesele olarak hassasiyet göste-
rip, buna yönelik mesleki örgütlenmeye 
ön ayak olmaları gerekmektedir.  Kendi 
diplomasını tanımayan sektörün kanunu 
da itibarı da sağlıklı olmayacaktır. Özellikle 
sosyal medya platformlarında herkesin 
kendi medyasını kurabildiği bir atmos-
ferde kurumsal basın kuruluşları eğitimli, 
diplomasıyla ehliyetli, profesyonel nitelikli 
çalışanlarıyla fark yaratmak zorundadır. Kı-
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eğitimini 1986 yılında, Dokuz Eylül Üni-
versitesi Güzel Sanatlar Fak. Sinema TV 
bölümünde tamamladım. Yüksek lisansımı 
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-

titüsü, Sahne ve Görüntü Sanatları Anabilim 
dalında yaptı. 2000 yılında Ege Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon 
Anabilim Dalında doktoramı tamamladım. 
Halen Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Radyo Televizyon Sinema Bölümünde 
Profesör olarak Medyada Stereotip Temsiller, 
Senaryo Yazarlığı, Dramaturji, Film Çözüm-
lemeleri, İletişim Estetiği, Toplumsal Cinsiyet 
ve Kültür derslerini vermekteyim.

Sinema ve televizyon alanında yaptığım 
akademik yayınların yanı sıra, Medya ve 
Kadın, Medya Temsilleri, Medyayı Anlamak 
ve Medyada Toplumsal Cinsiyet Okumaları 
(2016) isimli kitap çalışmalarım bulunmakta-
dır. Ayrıca Bilimsel Araştırma Projesi olarak 

Anadolu Tarihini Yeniden Yazmak: Alpas-
lan Senaryosu (2012) başlıklı uzun metraj 
film senaryom bulunmaktadır. 

2010 yılında Anadolu Üniversitesi 
13. Uluslararası Eskişehir Film Festivali, 
Sinema Kültürüne Katkı Ödülleri Yarışması 
En İyi Sinema Makalesi Ödülü’nü “İslamcı 
Filmlerde Kadın Temsili” başlığı altında 
Sine/Cine: Sinema Araştırmaları Dergisi, 
Sayı: 1, de yayınlanan makalemle aldım. 
Pek çok belgesel (1997 - Ege Bölgesi’nde 
Doğum (23 dk.),2004 - Sarıcaova’da Dü-
ğün (18 dk.), 2005 - Levant’ın Aynasında 
Batılı Yansımalar (28 dk.),2010 - 1968’ den 
2010’a Tarihin Penceresinden Ege Üni-
versitesi İletişim Fakültesi (50 dk.), 2018 
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- Sazım Sen Kal (26 dk.), 2019 – Benim 
Üniversitem (15 dk),2020 – Son Yolculuk 
(10 dk)) tanıtım filmi ve Televizyon ve 
radyo programlarının yapım -yönetim ve 
sunuculuğunu yaptım. 

2019 -2022 yılları arasında bir dönem 
Ege Ünivesitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı 
görevi yaptım. Halen aynı fakültede pro-
fesör olarak görevime devam ediyorum. 
Bekâr ve bir kız annesiyim.

Gazeteciliğe nasıl başladınız? 
Hangi kurumlarda ne tür görevlerde 
bulundunuz?

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi de-
kanlığı ve Medya Uygulama ve Araştırma 
Merkezi müdürlüğü yaptığım dönemde 
merkez bünyesinde bulunan haber ajansı 
Ege Ajansın yöneticiliğini yaptım. 2018’den 
itibaren dört yıl boyunca Ege Üniversi-
tesinin tüm medya faaliyetlerinin orga-
nizasyonlarını örgütlerken, Ege Ajans’da 
üniversiteyi toplumla buluşturmaya yönelik 
haberler hazırlayarak tüm basına servis 
ettik. Ayda bir çıkan Ege Üniversitesi’nin 
Süreli yayını “Kalem” gazetesinin köşe 
yazarlığı ve genel yayın yönetmenliğini 
yaptım. Halen İzmir’de basılan yerel İlkses 
Gazetesinde haftalık köşe yazıyorum.

Sizin döneminizle bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi nasıl 
görünüyor?

Yazılı basının etkinliğini giderek yiti-
rerek dijital yayıncılığa doğru evrildiğini 
görüyorum. Fakat diploma formasyonuna 
dayalı mesleki örgütlenmenin maalesef ha-
len yetersiz olduğunu da görüyorum. Zira 
medya alanında, üniversite eğitimi almış 
kişilerin diplomaları tanınmıyor. Diplomalı, 
diplomasız herkes gazeteci ya da medya 
çalışanı olarak tanımlanıyor. Örneğin sosyal 
medya kullanımı ve dezenformasyon ile 
ilgili Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
mecliste kabul edildi. Yeni düzenlemede  
“Basın kartı talep edenlerin başvuruda 
bulunabilmeleri için 18 yaşını bitirmiş olma-

sı, en az lise veya dengi bir eğitim kuru-
mundan mezun olması, kısıtlı veya kamu 
hizmetlerinden yasaklı olmaması şartı ara-
nacak” tanımlaması yüzlerce gazetecilik 
mezununun diplomasını yine boşa çıkarı-
yor. Medya alanında sağlıklı bir düzenleme 
sağlanabilmesi için kamusal alanda diğer 
diploması tanınan mesleklerde olduğu gibi 
İletişim Fakültesi mezunlarının sektörde 
diplomalarının formasyonunun tanınması 
ve buna yönelik sektörde örgütlenme 
gerektiğine inanıyorum. Elbette geçmişten 
günümüze basın piyasasında yıllarca emek 
vermiş okullu olmayan pek çok çalışan 
vardır. Onların emeğine saygı duyarım. 
Diploma formasyonu ile ilgili düzenleme 
yapılırken onları da mağdur etmeyecek 
şekilde; mesela 2023 yılından itibaren sek-
töre yeni girecekler için yürürlüğe girebilir. 
Gazeteciliğin özel bir yetenek olduğunu 
diplomanın yeterli olmadığını savunanlar-
da oluyor, mutlaka özel yetenek ve meslek 
aşkı lazımdır. Türkiye’de özel üniversiteler-
de dâhil 71 İletişim Fakültesi vardır ve her 
yıl yaklaşık en az yirmi bin mezun vermek-
tedir. Gençlerin potansiyelini yakından 
gören eğitimci olarak sektöre bu yirmi bin 
kişiden binlercesi katkı sağlayacak yetilere 

haizdir. Basın sektöründe köşe yazarlığı 
özel uzmanlık gerektiren alanlar olarak 
görülüyor, doğrudur da. Ama iletişim 
fakültesi mezunu olup da tarım, ekonomi, 
siyaset gibi pek çok alanda uzmanlaşmış 
kişiler de örnek olarak karşımızda durmak-
tadır. Kısacası diplomanın formasyonu ta-
nınmayınca meslek pastasının hepsini lise 
mezunu dâhil herkesle paylaşan, sektöre 
giremeyen, mesleki yetenekleri değerlen-
dirilemeyen pek çok genç var. Sanki gaze-
teciliği ya da medyanın farklı birimlerinde 
işleri herkes yapabilirmiş gibi bir yaklaşım 
yanlıştır. Örneğin çiftçiliği tarımda çalışan 
herkes az çok gerçekleştirebilirken, kimse 
diploması yoksa ziraat mühendisiyim 
diyemiyor.  Medya sektöründe cemiyet 
olarak kurumsal temsilcilerin de bu konuya 
öncelikli mesele olarak hassasiyet göste-
rip, buna yönelik mesleki örgütlenmeye 
ön ayak olmaları gerekmektedir.  Kendi 
diplomasını tanımayan sektörün kanunu 
da itibarı da sağlıklı olmayacaktır. Özellikle 
sosyal medya platformlarında herkesin 
kendi medyasını kurabildiği bir atmos-
ferde kurumsal basın kuruluşları eğitimli, 
diplomasıyla ehliyetli, profesyonel nitelikli 
çalışanlarıyla fark yaratmak zorundadır. Kı-
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sacası diplomasının formasyonunun bile tanınmadığı, ehliyetsiz 
insanlara açık bir medya sektöründe üst yasal düzenlemelerle 
sorunların üstesinden gelinebileceğine inanmıyorum.

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
4. kuvvet olarak tarafsız, dürüst habercilik anlayışı ile halkı 

bilgilendirmek.

Eğtimci ve yönetici olarak, mesleğin saha kısmına özlem 
duyduğunuz oldu mu?

Bu meslek insanın kanına giren bir virüs gibidir. Sevdiğiniz 
zaman hep yazmak için tutku hissedersiniz.

Basılı gazetecilik ile internet gazeteciliğini mukayese 
edebilir misiniz?

Yazılı basın artık misyonunu tamamlamış görünüyor. Artık 
gazetecilik kolay erişim açısından dijital platformlara kaymak zo-
runda kaldı. Özellikle kolay ulaşılabilen akıllı telefonlar sayesinde 
internet kullanıcıları artmıştır. Reklam sektörü de dijital reklamcı-
lığa daha fazla yatırım yapar hale gelmiştir. Zira önceden TV den 
sonra en büyük ikinci reklam mecrası olan yazılı basın büyük 
tiraj düşüşüyle bu özelliğini internet yayıncılığına teslim etmek 
zorunda kalmıştır. Ayrıca yazılı basın baskı maliyetleri, dağıtım 
ağı gibi masraflı organizasyonlara ihtiyaç duyarken, internet ga-
zeteciliğinde bu tür masraflara gerek kalmamıştır. Ağır personel 
giderlerine dayanan organizasyonlardan ziyade abonelik usulüy-
le Ajanslardan haberler temin edilmektedir. Bu bağlamda daha 
az maliyetli ajans haberciliği önem kazanmıştır. İnternet haber 
sitelerini tıklama sayısı gazetelerin tirajlarının katbekat üstün-
dedir. Reklam pastasının büyük çoğunluğunu dijital yayıncılığa 
kaptırmış ve karlılığı çok düşük hale gelen yazılı basın araçlarının 
kapatılarak dijital yayıncılığa geçmesi kaçınılmaz görünüyor.

DİLEK TAKIMCI

G
azeteci Semih Erdem, gazetecilik 
tecrübelerini paylaştı. Eskiden 
gazeteciliğin daha zor olduğuna 

işaret eden Erdem, o dönem imkanların 
kısıtlı olduğunu açıkladı. Sektörde daha 
sonra teknolojinin geliştiğini kaydeden 
Erdem, “Fotoğrafları çekmek şehirlerarası 
ulaştırmak veya baskıya ulaştırmak 
muhteşem derecede güç bir durumdu. 
Fakat elde ettiğimiz bulgular, belgeler, 
kanıtlar ve fotoğraflar bizde adeta zafer 
niteliği taşıyordu. Şimdi ise internet 
gazeteciliği daha hızlı hale geldi” diyerek 
düşüncelerini paylaştı. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
1957’de Elazığ’da doğdum. İlkokul 

eğitimimi Şanlıurfa’da tamamladım. 
Ortaokul eğitim dönemim Elazığ’da 
devam etti. Üniversite hayatım ise; Atatürk 
Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim 
Fakültesi’nde tamamladım. 

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Gazetecilik mesleğine 

başlama serüvenim tesadüf olarak 
adlandırabileceğimiz şekilde gelişti. 
Gazetecilik mesleğine olan saygım 
ve tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak her 
vatandaşa bilgi ulaştırabilme duygusu 
mesleğe çeken taraf oldu. Her meslek 
grubunda zorluklar mevcut fakat 
gazetecilik mesleğinde bir takım bilgilere 
ulaşma ve emek hissi daha çok mesleğe 
olan sevgiyi katlıyor. Gazetecilik mesleğini 
seviyordum. 

Hangi kurumlarda ne tür görevlerde 
bulundunuz?

Gazeteciliğe 1980 yılında başladım ve 

yedi yıl sürdü. Milliyet gazetesinde muhabir 
olarak gazetecilik mesleğimi icra ettim. 

Sizin döneminizle bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi nasıl 
görünüyor?

Zorlu ve emeğin ne demek olduğunu 
en çok öğrendiğim dönem mesleğe 
başladığım dönemlerdi. Teknolojinin 
gelişmemiş olması demek bir kare 
fotoğrafa dahi ulaşmanın ne kadar zor 
olduğunun apaçık kanıtıydı. Ulaşımın 
ve teknolojinin eksikliğini tam anlamıyla 
yaşadığımız dönemlerdi. Fotoğrafları 
çekmek şehirlerarası ulaştırmak veya 
baskıya ulaştırmak muhteşem derecede 
güç bir durumdu. Fakat elde ettiğimiz 
bulgular, belgeler, kanıtlar ve fotoğraflar 
bizde adeta zafer niteliği taşımaktaydı. 
Elbette her dönemde gazetecilik 
mesleğine ve gazetecilik mesleğini icra 
eden gazetecilere sonsuz saygım var, 
hepsi büyük emek veriyor. Fakat bizim 
dönemimiz ile şimdiki dönem mukayese 
edilince iki dönem arasında büyük fark 
gözüküyor. 

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
Gazetecilik mesleğinin bendeki ifade 

biçimi; özellikle ileriyi hedef alan ve 
demokratik bir toplum biçimi için gereklidir. 
Medya, gazete ve gazetecilik, toplumun 
demokratikleşmesinde, gelişmesinde ve 
bilgi sahibi olmasında en önemli araçtır. 
Medya ve gazetecilik, bireyin özgür 
iradesi ile karar verebilmesi, özgür iradesi 
ile çeşitli konuları neticelendirilebilmesi, 
içinde yaşadığı dünyaya dair söz 
sahibi olabilmesi, bu dünyaya ilişkin bir 
tavır sahibi olabilmesi, bilinçli ve bilgili 

bireyler olabilmesi için tüm bilgilendirme 
süreçlerinde önemli imge aktarım araçları 
arasında birinci sıradadır. 

Bir patron olarak mesleğin saha 
kısmına özlem duyduğunuz oldu mu?

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı ve aynı zamanda Elazığ Fırat 
Gazetesi İmtiyaz Sahibi olduğum için 
özlem hususunda çok büyük bir duygum 
yok. Çalışan personellerim ve cemiyetteki 
her bir gazeteci ile yakın olduğum 
için mesleğin çeşitliliğini birbirimizle 
paylaşıyoruz. Bu durumda kendimi çok 
şanslı hissediyorum. Halâ mesleğime 
gerektiği şekilde hizmet ediyorum.

Basılı gazetecilik ile internet 
gazeteciliğini mukayese edebilir misiniz?

Basılı gazetecilikte okur satın aldığı 
gazeteyi okumak ile yetinir. Kendisine 
verilen bilgiyi olduğu gibi kabul eder. 
İnternette ise kullanıcı, okuduğu haberle 
ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirebilir. 
Yorumda bulunabilir. Tek taraflı bir iletişim 
söz konusu değildir. İnternet gazeteciliği 
ile geleneksel gazetecilik arasındaki en 
büyük farklardan birisi de “hız”dır. İnternet 
ortamında, bilgiyi daha çok kişiye daha 
kısa zamanda ulaştırabilirsiniz. Fakat 
gazete kültürünün devamı için denge 
sağlanmalıdır. Basılı yayım çok önemli 
ve değer yargılarına bağlılık arz ediyor. 
Gazetecilik mesleği çok saygın ve büyük 
önem taşıyan meslektir. Mesleği icra 
eden ve gazetecilik mesleğini yapmayı 
düşünen her bir birey her zaman ve her 
koşulda kendini geliştirmelidir. Gelişmeden 
okuyucuya bilgiyi sağlıklı şekilde 
iletmeliyiz.

ESKI GAZETECILIK 
ILE ŞIMDIKI BIR DEĞIL!

Gazeteci Semih Erdem, tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak her vatandaşa bilgi 
ulaştırmak için sektöre adım attığını belirterek, “Fakat bizim dönemimiz ile şimdiki 

dönem mukayese edilince iki dönem arasında büyük fark gözüküyor” dedi
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sacası diplomasının formasyonunun bile tanınmadığı, ehliyetsiz 
insanlara açık bir medya sektöründe üst yasal düzenlemelerle 
sorunların üstesinden gelinebileceğine inanmıyorum.

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
4. kuvvet olarak tarafsız, dürüst habercilik anlayışı ile halkı 

bilgilendirmek.

Eğtimci ve yönetici olarak, mesleğin saha kısmına özlem 
duyduğunuz oldu mu?

Bu meslek insanın kanına giren bir virüs gibidir. Sevdiğiniz 
zaman hep yazmak için tutku hissedersiniz.

Basılı gazetecilik ile internet gazeteciliğini mukayese 
edebilir misiniz?

Yazılı basın artık misyonunu tamamlamış görünüyor. Artık 
gazetecilik kolay erişim açısından dijital platformlara kaymak zo-
runda kaldı. Özellikle kolay ulaşılabilen akıllı telefonlar sayesinde 
internet kullanıcıları artmıştır. Reklam sektörü de dijital reklamcı-
lığa daha fazla yatırım yapar hale gelmiştir. Zira önceden TV den 
sonra en büyük ikinci reklam mecrası olan yazılı basın büyük 
tiraj düşüşüyle bu özelliğini internet yayıncılığına teslim etmek 
zorunda kalmıştır. Ayrıca yazılı basın baskı maliyetleri, dağıtım 
ağı gibi masraflı organizasyonlara ihtiyaç duyarken, internet ga-
zeteciliğinde bu tür masraflara gerek kalmamıştır. Ağır personel 
giderlerine dayanan organizasyonlardan ziyade abonelik usulüy-
le Ajanslardan haberler temin edilmektedir. Bu bağlamda daha 
az maliyetli ajans haberciliği önem kazanmıştır. İnternet haber 
sitelerini tıklama sayısı gazetelerin tirajlarının katbekat üstün-
dedir. Reklam pastasının büyük çoğunluğunu dijital yayıncılığa 
kaptırmış ve karlılığı çok düşük hale gelen yazılı basın araçlarının 
kapatılarak dijital yayıncılığa geçmesi kaçınılmaz görünüyor.
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G
azeteci Semih Erdem, gazetecilik 
tecrübelerini paylaştı. Eskiden 
gazeteciliğin daha zor olduğuna 

işaret eden Erdem, o dönem imkanların 
kısıtlı olduğunu açıkladı. Sektörde daha 
sonra teknolojinin geliştiğini kaydeden 
Erdem, “Fotoğrafları çekmek şehirlerarası 
ulaştırmak veya baskıya ulaştırmak 
muhteşem derecede güç bir durumdu. 
Fakat elde ettiğimiz bulgular, belgeler, 
kanıtlar ve fotoğraflar bizde adeta zafer 
niteliği taşıyordu. Şimdi ise internet 
gazeteciliği daha hızlı hale geldi” diyerek 
düşüncelerini paylaştı. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
1957’de Elazığ’da doğdum. İlkokul 

eğitimimi Şanlıurfa’da tamamladım. 
Ortaokul eğitim dönemim Elazığ’da 
devam etti. Üniversite hayatım ise; Atatürk 
Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim 
Fakültesi’nde tamamladım. 

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Gazetecilik mesleğine 

başlama serüvenim tesadüf olarak 
adlandırabileceğimiz şekilde gelişti. 
Gazetecilik mesleğine olan saygım 
ve tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak her 
vatandaşa bilgi ulaştırabilme duygusu 
mesleğe çeken taraf oldu. Her meslek 
grubunda zorluklar mevcut fakat 
gazetecilik mesleğinde bir takım bilgilere 
ulaşma ve emek hissi daha çok mesleğe 
olan sevgiyi katlıyor. Gazetecilik mesleğini 
seviyordum. 

Hangi kurumlarda ne tür görevlerde 
bulundunuz?

Gazeteciliğe 1980 yılında başladım ve 

yedi yıl sürdü. Milliyet gazetesinde muhabir 
olarak gazetecilik mesleğimi icra ettim. 

Sizin döneminizle bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi nasıl 
görünüyor?

Zorlu ve emeğin ne demek olduğunu 
en çok öğrendiğim dönem mesleğe 
başladığım dönemlerdi. Teknolojinin 
gelişmemiş olması demek bir kare 
fotoğrafa dahi ulaşmanın ne kadar zor 
olduğunun apaçık kanıtıydı. Ulaşımın 
ve teknolojinin eksikliğini tam anlamıyla 
yaşadığımız dönemlerdi. Fotoğrafları 
çekmek şehirlerarası ulaştırmak veya 
baskıya ulaştırmak muhteşem derecede 
güç bir durumdu. Fakat elde ettiğimiz 
bulgular, belgeler, kanıtlar ve fotoğraflar 
bizde adeta zafer niteliği taşımaktaydı. 
Elbette her dönemde gazetecilik 
mesleğine ve gazetecilik mesleğini icra 
eden gazetecilere sonsuz saygım var, 
hepsi büyük emek veriyor. Fakat bizim 
dönemimiz ile şimdiki dönem mukayese 
edilince iki dönem arasında büyük fark 
gözüküyor. 

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
Gazetecilik mesleğinin bendeki ifade 

biçimi; özellikle ileriyi hedef alan ve 
demokratik bir toplum biçimi için gereklidir. 
Medya, gazete ve gazetecilik, toplumun 
demokratikleşmesinde, gelişmesinde ve 
bilgi sahibi olmasında en önemli araçtır. 
Medya ve gazetecilik, bireyin özgür 
iradesi ile karar verebilmesi, özgür iradesi 
ile çeşitli konuları neticelendirilebilmesi, 
içinde yaşadığı dünyaya dair söz 
sahibi olabilmesi, bu dünyaya ilişkin bir 
tavır sahibi olabilmesi, bilinçli ve bilgili 

bireyler olabilmesi için tüm bilgilendirme 
süreçlerinde önemli imge aktarım araçları 
arasında birinci sıradadır. 

Bir patron olarak mesleğin saha 
kısmına özlem duyduğunuz oldu mu?

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı ve aynı zamanda Elazığ Fırat 
Gazetesi İmtiyaz Sahibi olduğum için 
özlem hususunda çok büyük bir duygum 
yok. Çalışan personellerim ve cemiyetteki 
her bir gazeteci ile yakın olduğum 
için mesleğin çeşitliliğini birbirimizle 
paylaşıyoruz. Bu durumda kendimi çok 
şanslı hissediyorum. Halâ mesleğime 
gerektiği şekilde hizmet ediyorum.

Basılı gazetecilik ile internet 
gazeteciliğini mukayese edebilir misiniz?

Basılı gazetecilikte okur satın aldığı 
gazeteyi okumak ile yetinir. Kendisine 
verilen bilgiyi olduğu gibi kabul eder. 
İnternette ise kullanıcı, okuduğu haberle 
ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirebilir. 
Yorumda bulunabilir. Tek taraflı bir iletişim 
söz konusu değildir. İnternet gazeteciliği 
ile geleneksel gazetecilik arasındaki en 
büyük farklardan birisi de “hız”dır. İnternet 
ortamında, bilgiyi daha çok kişiye daha 
kısa zamanda ulaştırabilirsiniz. Fakat 
gazete kültürünün devamı için denge 
sağlanmalıdır. Basılı yayım çok önemli 
ve değer yargılarına bağlılık arz ediyor. 
Gazetecilik mesleği çok saygın ve büyük 
önem taşıyan meslektir. Mesleği icra 
eden ve gazetecilik mesleğini yapmayı 
düşünen her bir birey her zaman ve her 
koşulda kendini geliştirmelidir. Gelişmeden 
okuyucuya bilgiyi sağlıklı şekilde 
iletmeliyiz.

ESKI GAZETECILIK 
ILE ŞIMDIKI BIR DEĞIL!

Gazeteci Semih Erdem, tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak her vatandaşa bilgi 
ulaştırmak için sektöre adım attığını belirterek, “Fakat bizim dönemimiz ile şimdiki 

dönem mukayese edilince iki dönem arasında büyük fark gözüküyor” dedi
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G
azetecilik mesleğine yerel 
gazetelerde çevresindeki 
amatör haber yaparak 

başlayan gazeteci Mehmet Yara-
lıoğlu, mesleğini severek ve isteye-
rek yaptığını ifade etti. Yaralıoğlu, 
“Gazeteci milletin gözü, kulağıdır. 
Geniş kitlelere çevrede ve ülkede 
meydana gelen bütün gelişmeleri 
en hızlı ve doğru şekilde iletme gö-
rev ve sorumluluğu vardır. Tarafsız 
ve en doğru haberi vermek ise asli 
görevidir” dedi. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Altınekin’in Koçyaka köyünde 

15.02.1953 tarihinde dünyaya gel-
dim. Ben 5 yaşımdayken Konya’ya 
taşındık. İlk, orta ve liseyi Konya’da, 
Üniversiteyi Erzurum’da okudum.

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Gazeteciliğe Konya’mızdaki 

mahalli gazetelerde çevremden 
amatörce haberler yaparak başla-
dım. Faruk Şahin, Ahmet Sarı, Nail 
Bülbül, İhsan Kayseri gibi dostla-
rın çalışmalarına kısmi destekler 
verirken mesleğe ilgim gelişti. 
Erzurum’da öğrenci iken 1973-77 
yıllarında Tercüman gazetesinde 
muhabir olarak görev yaptım. Ağır-
lıklı haber bölgem de üniversite idi. 
O dönemlerde malum olduğu üzere 
çok fazla öğrenci olayları vardı. 
Bu yüzden haber konusunda fazla 
sıkıntı çekilmezdi.

Sizin muhabirlik yıllarınızla bu 
dönemi mukayese eder misiniz?

O yıllarda teknoloji bu kadar ile-
ri değildi. Haberlerimizi daktilo ile 
yazmak zorundaydık. İletişim çok 
hızlı değildi. Fakat gazetecilerin 
toplumda ciddi bir saygınlığı vardı. 
Tercüman gazetesi de o dönemin 

 ‘GAZETECI 
MILLETIN GÖZÜ, 

KULAĞIDIR’
Gazetecilik mesleğine yerel gazetelerde çevresindeki 

amatör haber yaparak başlayan gazeteci Mehmet 
Yaralıoğlu, “Gazeteci milletin gözü, kulağıdır. Geniş 
kitlelere çevrede ve ülkede meydana gelen bütün 

gelişmeleri en hızlı ve doğru şekilde iletme görev ve 
sorumluluğu vardır” dedi 

MEHMET YARALIOĞLU

en güçlü gazetesiydi. Özellikle daire amirleri bizimle iyi 
geçinmeye çalışırlar, irtibatlarını sürekli tutarlardı. Gazetenin 
İnci adlı eki de çok popülerdi, tek magazin ekiydi.

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
Gazeteci milletin gözü, kulağıdır. Geniş kitlelere çevrede 

ve ülkede meydana gelen bütün gelişmeleri en hızlı ve doğ-
ru şekilde iletme görev ve sorumluluğu vardır. Tarafsız ve en 
doğru haberi vermek ise asli görevidir.

Mesleğe özlem duydunuz mu?
Mesleği severek ve isteyerek zevkle yaptım. Maddi 

bir beklentim hiç olmadı. Bu bir sevda işidir. Bu işe giren 
kişi, kolay, kolay bu meslekten kopamaz. Ama ben 30 yıla 
yakın Avusturya’da görev yaptığım için bu meslekten uzak 
kaldım. Aslında benim için meslek ya da bir kazanç vesilesi 
değil, bir nevi hobiydi. Zira başka işlerim ve gelirlerim vardı. 
Avusturya’da da Mozaik diye bir gazete çıkardık. Amatörce 
yapılan ek bir iş ve hobi olarak ilgilendim gazetecilikle.

Matbu gazetecilikle bugünün popüler iletişim ağı 
internet gazeteciliğini değerlendirir misiniz?

Basılı gazetecilikle, internet gazeteciliği çok farklı şeyler, 
ikisi bir biriyle asla mukayese edilemez. “Delikli demir çıktı, 
mertlik bozuldu” misali internet gazeteciliği basılı yayınlara 
çok büyük  darbe vurdu. Eskiden sabah erken bayiye gidip 
gazeteyi alıp daha yolda okumaya başlanır, ya da bir kafeye 
oturulup masadakilerle birlikte okunur, yorumlar yapılır, 
bulmacalar imece usulü çözülür, belli köşelerin yorumları 
yapılırdı. Şimdi haberler cep telefonuna sığdırıldı. 

Bizimle paylaşacağınız bir hatıranız ya da o yıllara dair 
fotoğraflar var mı?

Öğretmenlik mesleğim gereği çok değişik illerde görev 
yaptım. Bu taşınmalar sırasında bazı dosyalarımızı kay-
bettik. O günlerden hatıra birkaç fotoğraf var. Meselâ milli 
güreşçimiz Suphi Soğancı’ya dair yaptığım haber kupürle-
rim vardı. Basın kartım bile kim bilir hangi kuytuda kalmıştır. 
Yaş 70 oldu. O yıllara dair onlarca dosya vardı ama zamanla 
temizlik yapılıyor ve bazıları atılmak zorunda kalıyor. TRT 
Genel Müdürü Şaban Karataş ile özel röportaj yapmıştım. 
Yine Türkiye’nin tek magazin eki İnci içini Türk müziğinin 
büyük yorumcusu Zeki Müren başta olmak üzere birçok 
meşhur sanatçı ile röportajlar yaptık.
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G
azetecilik mesleğine yerel 
gazetelerde çevresindeki 
amatör haber yaparak 

başlayan gazeteci Mehmet Yara-
lıoğlu, mesleğini severek ve isteye-
rek yaptığını ifade etti. Yaralıoğlu, 
“Gazeteci milletin gözü, kulağıdır. 
Geniş kitlelere çevrede ve ülkede 
meydana gelen bütün gelişmeleri 
en hızlı ve doğru şekilde iletme gö-
rev ve sorumluluğu vardır. Tarafsız 
ve en doğru haberi vermek ise asli 
görevidir” dedi. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Altınekin’in Koçyaka köyünde 

15.02.1953 tarihinde dünyaya gel-
dim. Ben 5 yaşımdayken Konya’ya 
taşındık. İlk, orta ve liseyi Konya’da, 
Üniversiteyi Erzurum’da okudum.

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Gazeteciliğe Konya’mızdaki 

mahalli gazetelerde çevremden 
amatörce haberler yaparak başla-
dım. Faruk Şahin, Ahmet Sarı, Nail 
Bülbül, İhsan Kayseri gibi dostla-
rın çalışmalarına kısmi destekler 
verirken mesleğe ilgim gelişti. 
Erzurum’da öğrenci iken 1973-77 
yıllarında Tercüman gazetesinde 
muhabir olarak görev yaptım. Ağır-
lıklı haber bölgem de üniversite idi. 
O dönemlerde malum olduğu üzere 
çok fazla öğrenci olayları vardı. 
Bu yüzden haber konusunda fazla 
sıkıntı çekilmezdi.

Sizin muhabirlik yıllarınızla bu 
dönemi mukayese eder misiniz?

O yıllarda teknoloji bu kadar ile-
ri değildi. Haberlerimizi daktilo ile 
yazmak zorundaydık. İletişim çok 
hızlı değildi. Fakat gazetecilerin 
toplumda ciddi bir saygınlığı vardı. 
Tercüman gazetesi de o dönemin 

 ‘GAZETECI 
MILLETIN GÖZÜ, 

KULAĞIDIR’
Gazetecilik mesleğine yerel gazetelerde çevresindeki 

amatör haber yaparak başlayan gazeteci Mehmet 
Yaralıoğlu, “Gazeteci milletin gözü, kulağıdır. Geniş 
kitlelere çevrede ve ülkede meydana gelen bütün 

gelişmeleri en hızlı ve doğru şekilde iletme görev ve 
sorumluluğu vardır” dedi 

MEHMET YARALIOĞLU

en güçlü gazetesiydi. Özellikle daire amirleri bizimle iyi 
geçinmeye çalışırlar, irtibatlarını sürekli tutarlardı. Gazetenin 
İnci adlı eki de çok popülerdi, tek magazin ekiydi.

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
Gazeteci milletin gözü, kulağıdır. Geniş kitlelere çevrede 

ve ülkede meydana gelen bütün gelişmeleri en hızlı ve doğ-
ru şekilde iletme görev ve sorumluluğu vardır. Tarafsız ve en 
doğru haberi vermek ise asli görevidir.

Mesleğe özlem duydunuz mu?
Mesleği severek ve isteyerek zevkle yaptım. Maddi 

bir beklentim hiç olmadı. Bu bir sevda işidir. Bu işe giren 
kişi, kolay, kolay bu meslekten kopamaz. Ama ben 30 yıla 
yakın Avusturya’da görev yaptığım için bu meslekten uzak 
kaldım. Aslında benim için meslek ya da bir kazanç vesilesi 
değil, bir nevi hobiydi. Zira başka işlerim ve gelirlerim vardı. 
Avusturya’da da Mozaik diye bir gazete çıkardık. Amatörce 
yapılan ek bir iş ve hobi olarak ilgilendim gazetecilikle.

Matbu gazetecilikle bugünün popüler iletişim ağı 
internet gazeteciliğini değerlendirir misiniz?

Basılı gazetecilikle, internet gazeteciliği çok farklı şeyler, 
ikisi bir biriyle asla mukayese edilemez. “Delikli demir çıktı, 
mertlik bozuldu” misali internet gazeteciliği basılı yayınlara 
çok büyük  darbe vurdu. Eskiden sabah erken bayiye gidip 
gazeteyi alıp daha yolda okumaya başlanır, ya da bir kafeye 
oturulup masadakilerle birlikte okunur, yorumlar yapılır, 
bulmacalar imece usulü çözülür, belli köşelerin yorumları 
yapılırdı. Şimdi haberler cep telefonuna sığdırıldı. 

Bizimle paylaşacağınız bir hatıranız ya da o yıllara dair 
fotoğraflar var mı?

Öğretmenlik mesleğim gereği çok değişik illerde görev 
yaptım. Bu taşınmalar sırasında bazı dosyalarımızı kay-
bettik. O günlerden hatıra birkaç fotoğraf var. Meselâ milli 
güreşçimiz Suphi Soğancı’ya dair yaptığım haber kupürle-
rim vardı. Basın kartım bile kim bilir hangi kuytuda kalmıştır. 
Yaş 70 oldu. O yıllara dair onlarca dosya vardı ama zamanla 
temizlik yapılıyor ve bazıları atılmak zorunda kalıyor. TRT 
Genel Müdürü Şaban Karataş ile özel röportaj yapmıştım. 
Yine Türkiye’nin tek magazin eki İnci içini Türk müziğinin 
büyük yorumcusu Zeki Müren başta olmak üzere birçok 
meşhur sanatçı ile röportajlar yaptık.
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A
nadolu Ajansı (AA) Konya 
Bölge Müdürlüğünde gaze-
tecilik mesleğini sürdüren ve 

gazetecilik mesleğinden 23 yılı doldu-
ran deneyimli Gazeteci Taner Aydın 
Gazetecilik mesleğine başlama hikaye-
sini ve gazetecilik ile ilgili görüşlerini 
anlattı. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Gazetecilik Bölümü’nü bitirdim. Ana-
dolu Ajansı’nda 12 yıldır çalışıyorum. 
Meslekte ara verdiğim süreler hariç 23 
yılı doldurdum.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

İlk mesleğe adımım okulda hocam 
olan Ahmet Tan’ın 1995 yılında beni 
Sabah Gazetesi Ankara büroda beni 
diplomasi muhabiri olarak işe başlat-
masıyla oldu. Kendisi de gazetenin o 
dönem köşe yazarıydı, bizim fakültede 
hocamdı. Burada bir yıl kadar çalıştım. 
Gazetede o dönem içerde sağlam bir 
kadro vardı. Fatih Çekirge Ankara tem-
silcisiydi. Aslında burada bir üniversite 
daha okudum.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Bu konuda günlerce konuşsak bit-

mez. Sevilerek yapılmazsa asla yapıla-
mayacak, stresi yüksek ve öğrenmenin 
her daim devam ettiği bir meslek. 
Dijital yayın sonrası yazılı basın tüm 
dünyada gerilerken, gazete satışları 
düştü. Meslek yeni bir sürece girdi. Cep 
telefonu olan herkes artık bir gazeteci, 
bir kameraman, ortada pek gizli saklı 
bir şey kalmadı. Hatta edepsizlik bo-
yutunda sosyal medya denen çöplükte 
hızla yol alıyor.

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

1990 yılında Ankara’da, Gazi Üni-
versitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik 
Bölümünü kazanmamla mesleğe ilk 
adımı attım desem aslında yanlış bir 
ifade olmaz. Okul yıllarında çeşitli 
televizyon ve gazetelerde staj yaptım. 
ATV’deki stajımda Tayfun Talipoğlu’nun 
çantasını taşıdım, kıdemli bir muhabirin 
yanında iş öğrenmek önemli tecrübe-
lerdi. Okul bitiminde başta anlattığım 
gibi Sabah Gazetesi’nde işe başladım. 
Burada muhabirliği öğrendim, ama 
o yıllarda az sayıda televizyon vardı 
ve ben televizyon muhabirliğini çok 
seviyor ve istiyordum.  Kanal 7 Ankara 
büroda 1996’da işe başladım. İstanbul 
Kanal 7’den aradılar ve Ankara büro 
için iş teklif ettiler.  Zahit Akman’ın 
Ankara Temsilcisi, Ahmet Hakan İstan-

bul’da Genel Yayın Yönetmeni olarak 
görev yapıyordu. Kabul ettim ve 3,5 yıl 
burada aralıksız çalıştım. Televizyonda 
sadece alan muhabirliği yapılmıyor her 
yere koşuluyordu. Deprem, sel, doğal 
afetler, siyasi parti lideri takibi, bir de 
buna ek olarak diplomasi muhabirliği 
yapıyordum dönem Başbakan Mesut 
Yılmaz ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem’i 
yurt içi ve yurt dışında pek çok ziya-
ret ve doruk toplantısında takip ettim. 
Cumhurbaşkanı Demirel’i de bir dönem 
takip ettim. Sonrasında NTV’den davet 
aldım ve haber kanalı dönemim baş-
ladı. Saat başı haber veren bir televiz-
yonda çalışmak bana meslekte çok şey 
kattı. Haftanın 6 günü, sabah 8, akşam 
8, günde 12 saat zamana karşı yarışarak 
haber peşinde koşuluyordu. Bazen bir 
trafik kazası, bazen bir miting, bazen 
bir bakan takibi vs. Sonunda asker-
lik geldi ve 27 yaşında askere gittim. 
İstanbul’da 8 ay kısa dönem askerlik 
yaptım. Bu dönem hayatımda radi-
kal kararlar aldığım bir zaman dilimi 
oldu. Dönüşte gazeteciliğe ara vererek 
yüksek lisans yapmak üzere İngiltere’ye 
gittim ve Londra’ya yerleştim. King’s 
College London’da (KCL), Uluslara-
rası İlişkiler üzerine Ortadoğu konulu, 
İsrail-Filistin merkezli yüksek lisansımı 
yaptım ve 3 yıl Londra’da kaldım. Or-
tadoğu üzerine çalışmış pek çok batılı 
akademisyen ve yazarın kitaplarını, 

AA Konya Bölge Müdürlüğünde gazetecilik 
mesleğini sürdüren Gazeteci Taner Aydın, 

“Gazetecilik birikimdir ve okumadır. Bu meslek 
dünyayı gezdirdi” dedi 

‘GAZETECILIK 
DÜNYAYI 

GEZDIRDI’

TANER AYDIN

makalelerini okuyup değerlendirme şan-
sım oldu, kütüphaneler çok büyüktü ve 
aradığım her tür kitaba ulaşabilme şan-
sım vardı, büyük bir tecrübeydi. Filistin 
Kurtuluş Örgütü’nün 1964’de kuruluşun-
dan Oslo Barış Süreci’ne kadar geçir-
diği siyasal evrim üzerine yüksek lisans 
tezimi verdim. İngiltere sonrası Türkiye 
dönüşü kısa bir süre Konya’da kaldıktan 
sonra Ankara’da Hak-İş Konfederasyo-
nuna bağlı bir sendikanın Uluslararası 
İlişkiler Bölümü’nde uzman olarak 2 yıl 
çalıştım. Bu dönemde başta Brüksel’de 
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu top-
lantılarında sendikayı temsil ettim. Bazen 
ayda 4 kez Brüksel’e giderdim. Burada 
çalıştığım sırada Anadolu Ajansından 
2011 yılında Dış Haberler Müdürlüğü’nde 
çalışmak üzere o dönemki Genel Müdür 
Kemal Öztürk’ten davet aldım. Aynı yıl 
ajansın en prestijli dış bürosu olan Kudüs 
ofise temsilci olarak atandım. 3 yıl süren 
görevim sırasında, Filistin, İsrail, Gazze, 
Batı Şeria, Kudüs ve tüm işgal altındaki 
topraklar çalışma alanım oldu. Sayısız 
saldırı, patlama, çatışma, Gazze’ye İsra-
il’in 3 askeri operasyonu, İsrail seçimle-
riyle geçen dolu dolu bir 3 yılın ardından 
Türkiye’ye geri döndüm. Halen Anadolu 
Ajansı Konya bürosunda muhabir olarak 
görev yapıyorum.

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Biraz bildik bir klişe olacak ama 
yaşam biçimi. Bana bu meslek dünyayı 
gezdirdi. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

En önemli sorun sektöre gelen yeniler 
alt yapısı çok boş geliyor. Gerçi halen 
çalışıp alt yapısı boş bir sürü boş beleş 
insan sektörde köşe başını tutmuş du-
rumda, o da ayrı bir sorun, ayrı bir konu. 

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

Gazetecilik birikimdir ve okumadır. 
Doğru soru sorma işidir. Gazeteci önce 
soru sormasını sonra anlatılanı anlaması 
gerek aslında olay çok basit. Sonra za-
man içinde üzerine koyarak gidecek. Bir 
alanda uzmanlaşmak önemli, insan her 
şeyi bilemez. 

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

Keyifli, bazen ulaştığım bilgiyi habere 
dökerken ajans ana manşetlerde gör-
meye başlar insan. Bunu Kudüs’te çok 
yaşadım, ama asıl olan binlerce abone 
üzerinden milyonlarca insana sizin baktı-
ğınız yerden bir bakış sunmak büyük bir 
keyif ve güç ikisi bir arada.  

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

Kamuoyu oluşturuyorsunuz, eski 
yıkılan Konya stadyumu varken hafta 
sonu bir maça gittim, o sırada öğle ezanı 
okundu. Devre arası statta namaz kılacak 
yer yok. İkinci yarı sonrasını beklesek 
öğle namazı çıkacak. Yapacak tek şey 
maçtan çıkmaktı öyle yaptım. Sonra da 
doğal olarak geri dönüp içeri girme im-
kanı olmadı. O hafta bu konuyu o dönem 
çalıştığım bir haber sitesinde yazdım. 
Mutlaka giderilmesi gereken bir sorun 
ve statta namaz kılacak mescit yokluğu-
nun bir sorun olduğunu yazdım. Konuyu 
bir ulusal gazetenin köşe yazarı alarak 
kendi köşesine taşıdı. Olay büyüdü sonra 
Konyaspor Kulüp yönetimi 2 hafta sonra 
yıkılan eski stat içinde tribünlerde en üst 
bölümlere mescit açtı. Namazını kılmak 
isteyenlerde orada kıldı. Bingo! Yanlış 
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A
nadolu Ajansı (AA) Konya 
Bölge Müdürlüğünde gaze-
tecilik mesleğini sürdüren ve 

gazetecilik mesleğinden 23 yılı doldu-
ran deneyimli Gazeteci Taner Aydın 
Gazetecilik mesleğine başlama hikaye-
sini ve gazetecilik ile ilgili görüşlerini 
anlattı. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Gazetecilik Bölümü’nü bitirdim. Ana-
dolu Ajansı’nda 12 yıldır çalışıyorum. 
Meslekte ara verdiğim süreler hariç 23 
yılı doldurdum.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

İlk mesleğe adımım okulda hocam 
olan Ahmet Tan’ın 1995 yılında beni 
Sabah Gazetesi Ankara büroda beni 
diplomasi muhabiri olarak işe başlat-
masıyla oldu. Kendisi de gazetenin o 
dönem köşe yazarıydı, bizim fakültede 
hocamdı. Burada bir yıl kadar çalıştım. 
Gazetede o dönem içerde sağlam bir 
kadro vardı. Fatih Çekirge Ankara tem-
silcisiydi. Aslında burada bir üniversite 
daha okudum.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Bu konuda günlerce konuşsak bit-

mez. Sevilerek yapılmazsa asla yapıla-
mayacak, stresi yüksek ve öğrenmenin 
her daim devam ettiği bir meslek. 
Dijital yayın sonrası yazılı basın tüm 
dünyada gerilerken, gazete satışları 
düştü. Meslek yeni bir sürece girdi. Cep 
telefonu olan herkes artık bir gazeteci, 
bir kameraman, ortada pek gizli saklı 
bir şey kalmadı. Hatta edepsizlik bo-
yutunda sosyal medya denen çöplükte 
hızla yol alıyor.

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

1990 yılında Ankara’da, Gazi Üni-
versitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik 
Bölümünü kazanmamla mesleğe ilk 
adımı attım desem aslında yanlış bir 
ifade olmaz. Okul yıllarında çeşitli 
televizyon ve gazetelerde staj yaptım. 
ATV’deki stajımda Tayfun Talipoğlu’nun 
çantasını taşıdım, kıdemli bir muhabirin 
yanında iş öğrenmek önemli tecrübe-
lerdi. Okul bitiminde başta anlattığım 
gibi Sabah Gazetesi’nde işe başladım. 
Burada muhabirliği öğrendim, ama 
o yıllarda az sayıda televizyon vardı 
ve ben televizyon muhabirliğini çok 
seviyor ve istiyordum.  Kanal 7 Ankara 
büroda 1996’da işe başladım. İstanbul 
Kanal 7’den aradılar ve Ankara büro 
için iş teklif ettiler.  Zahit Akman’ın 
Ankara Temsilcisi, Ahmet Hakan İstan-

bul’da Genel Yayın Yönetmeni olarak 
görev yapıyordu. Kabul ettim ve 3,5 yıl 
burada aralıksız çalıştım. Televizyonda 
sadece alan muhabirliği yapılmıyor her 
yere koşuluyordu. Deprem, sel, doğal 
afetler, siyasi parti lideri takibi, bir de 
buna ek olarak diplomasi muhabirliği 
yapıyordum dönem Başbakan Mesut 
Yılmaz ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem’i 
yurt içi ve yurt dışında pek çok ziya-
ret ve doruk toplantısında takip ettim. 
Cumhurbaşkanı Demirel’i de bir dönem 
takip ettim. Sonrasında NTV’den davet 
aldım ve haber kanalı dönemim baş-
ladı. Saat başı haber veren bir televiz-
yonda çalışmak bana meslekte çok şey 
kattı. Haftanın 6 günü, sabah 8, akşam 
8, günde 12 saat zamana karşı yarışarak 
haber peşinde koşuluyordu. Bazen bir 
trafik kazası, bazen bir miting, bazen 
bir bakan takibi vs. Sonunda asker-
lik geldi ve 27 yaşında askere gittim. 
İstanbul’da 8 ay kısa dönem askerlik 
yaptım. Bu dönem hayatımda radi-
kal kararlar aldığım bir zaman dilimi 
oldu. Dönüşte gazeteciliğe ara vererek 
yüksek lisans yapmak üzere İngiltere’ye 
gittim ve Londra’ya yerleştim. King’s 
College London’da (KCL), Uluslara-
rası İlişkiler üzerine Ortadoğu konulu, 
İsrail-Filistin merkezli yüksek lisansımı 
yaptım ve 3 yıl Londra’da kaldım. Or-
tadoğu üzerine çalışmış pek çok batılı 
akademisyen ve yazarın kitaplarını, 

AA Konya Bölge Müdürlüğünde gazetecilik 
mesleğini sürdüren Gazeteci Taner Aydın, 

“Gazetecilik birikimdir ve okumadır. Bu meslek 
dünyayı gezdirdi” dedi 

‘GAZETECILIK 
DÜNYAYI 

GEZDIRDI’
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makalelerini okuyup değerlendirme şan-
sım oldu, kütüphaneler çok büyüktü ve 
aradığım her tür kitaba ulaşabilme şan-
sım vardı, büyük bir tecrübeydi. Filistin 
Kurtuluş Örgütü’nün 1964’de kuruluşun-
dan Oslo Barış Süreci’ne kadar geçir-
diği siyasal evrim üzerine yüksek lisans 
tezimi verdim. İngiltere sonrası Türkiye 
dönüşü kısa bir süre Konya’da kaldıktan 
sonra Ankara’da Hak-İş Konfederasyo-
nuna bağlı bir sendikanın Uluslararası 
İlişkiler Bölümü’nde uzman olarak 2 yıl 
çalıştım. Bu dönemde başta Brüksel’de 
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu top-
lantılarında sendikayı temsil ettim. Bazen 
ayda 4 kez Brüksel’e giderdim. Burada 
çalıştığım sırada Anadolu Ajansından 
2011 yılında Dış Haberler Müdürlüğü’nde 
çalışmak üzere o dönemki Genel Müdür 
Kemal Öztürk’ten davet aldım. Aynı yıl 
ajansın en prestijli dış bürosu olan Kudüs 
ofise temsilci olarak atandım. 3 yıl süren 
görevim sırasında, Filistin, İsrail, Gazze, 
Batı Şeria, Kudüs ve tüm işgal altındaki 
topraklar çalışma alanım oldu. Sayısız 
saldırı, patlama, çatışma, Gazze’ye İsra-
il’in 3 askeri operasyonu, İsrail seçimle-
riyle geçen dolu dolu bir 3 yılın ardından 
Türkiye’ye geri döndüm. Halen Anadolu 
Ajansı Konya bürosunda muhabir olarak 
görev yapıyorum.

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Biraz bildik bir klişe olacak ama 
yaşam biçimi. Bana bu meslek dünyayı 
gezdirdi. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

En önemli sorun sektöre gelen yeniler 
alt yapısı çok boş geliyor. Gerçi halen 
çalışıp alt yapısı boş bir sürü boş beleş 
insan sektörde köşe başını tutmuş du-
rumda, o da ayrı bir sorun, ayrı bir konu. 

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

Gazetecilik birikimdir ve okumadır. 
Doğru soru sorma işidir. Gazeteci önce 
soru sormasını sonra anlatılanı anlaması 
gerek aslında olay çok basit. Sonra za-
man içinde üzerine koyarak gidecek. Bir 
alanda uzmanlaşmak önemli, insan her 
şeyi bilemez. 

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

Keyifli, bazen ulaştığım bilgiyi habere 
dökerken ajans ana manşetlerde gör-
meye başlar insan. Bunu Kudüs’te çok 
yaşadım, ama asıl olan binlerce abone 
üzerinden milyonlarca insana sizin baktı-
ğınız yerden bir bakış sunmak büyük bir 
keyif ve güç ikisi bir arada.  

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

Kamuoyu oluşturuyorsunuz, eski 
yıkılan Konya stadyumu varken hafta 
sonu bir maça gittim, o sırada öğle ezanı 
okundu. Devre arası statta namaz kılacak 
yer yok. İkinci yarı sonrasını beklesek 
öğle namazı çıkacak. Yapacak tek şey 
maçtan çıkmaktı öyle yaptım. Sonra da 
doğal olarak geri dönüp içeri girme im-
kanı olmadı. O hafta bu konuyu o dönem 
çalıştığım bir haber sitesinde yazdım. 
Mutlaka giderilmesi gereken bir sorun 
ve statta namaz kılacak mescit yokluğu-
nun bir sorun olduğunu yazdım. Konuyu 
bir ulusal gazetenin köşe yazarı alarak 
kendi köşesine taşıdı. Olay büyüdü sonra 
Konyaspor Kulüp yönetimi 2 hafta sonra 
yıkılan eski stat içinde tribünlerde en üst 
bölümlere mescit açtı. Namazını kılmak 
isteyenlerde orada kıldı. Bingo! Yanlış 
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olan ama herkesin mustarip olduğu bir konu çözülmüştü. 
İşte insana katkı. Bazen bu bozuk bir yolun düzeltilmesi, 
bazen kamu için alınan yanlış bir karara yapıcı eleştiri şehre, 
ülkeye insana katkı sağlar. Medya 4 kuvvettir. 

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

Bir konuyu az ve ama kısa bir şekilde anlatmak, ifade et-
mek internet mecrasında çok önemli. Öte yandan gazeteci-
lik dijital medyada en çok tıklanma yarışı olunca beraberin-
de pek çok rezilliği de getirdi. Gazeteci yazmak zorundadır 
gazeteci-yazar diye bir ifade vardır ve yıllardır garipserim. 
Gazeteci, yazar, yazmak zorundadır. Yazmak içinse heybe-
nizin dolu olması gerekir. Yoksa sokaktaki insandan farkın 
kalmaz. 

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? 

Burası zurnanın zırt dediği yer. Gazeteci, köşe yaza-
rı, muhabir yaşadığı toplumu elbette doğru yönlendirme 
görevi vardır. Yaşadığımız bu ülkede bırakın bizim sektörü, 
mecliste bile bu ülke düşmanları var ve demokrasinin boş-
luklarından yararlanarak meclis çatısı altında askerin sınır 
ötesi PKK’ya yönelik operasyonlarını kınayan var. Meslek-
taşlar arasında da yurt dışındaki derneklerden fonlanan ga-
zeteciler ya da medya kuruluşları var. Konya’da bu anlamda 
çok şükür olumsuz bir örnek yok. Ulusal medyada derseniz 
milli olmayan çok sayıda kalem hep oldu olmaya da devam 
edecekler gibi görünüyor. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar 
varsa birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

Aklıma gelen bir tanesi İsrail Başbakanı Netanyahu’nun 
yabancı gazeteciler onuruna verdiği benim de davetli oldu-
ğum bir yemekte, kapıda görevli koruma polisleri üzerimi 
soyarak arama yapmak istemişlerdi, toplantıyı hemen terk 
ettim. Sonrasında ajansın İsrail nezdinde yaptığı girişimler 
sonrası Başbakanlık ofisinden özür geldi. Ertesi yıl aynı 
davette kapıda VIP giriş yaptırdılar. 1998 Adana Ceyhan 
depreminde görev yaptığım zaman canlı yayın aracıy-
la sabah, öğle, akşam haberlerinde yayın yapıyorduk. 10 
gün Ceyhan’da kaldık bir ara öğle haberleri sırasında canlı 
yayında olduğum sırada yer sallanmaya başladı gelen artçı 
deprem önünde durduğumuz binayı sallamaya başladı Ka-
meraman, canlı yayın aracındaki teknik yayın personeli, araç 
şoförü beni görüntüleyen kameraman herkes kaçıp gitti. 
Elimde mikrofonla öylece ekranda kalıp binanın yıkılmasını 
bekledim. Sonra Allah korudu bina yıkılmadı hayatta kaldım. 
İstanbul stüdyolarına pas attıktan sonra bir kenarda biraz 
dinlenip yeniden işe koyuldum.  Dönemin başbakanı Tansu 
Çiller’i Kızılcahamam’da DYP milletvekillerini 2 günlük kam-
pa almıştı. Orada tüm meslektaşları atlatarak kendisiyle özel 
bir röportaj yapma şansım olmuştu. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Mutlaka çok okusunlar, Türk edebiyatı ve Rus edebiyatını 
okusunlar, Türkçe grameri öğrensinler, kendilerini geliştir-
sinler, bir yabancı dil mutlaka öğrensinler, gazete okusunlar, 
mutlaka takip ettikleri köşe yazarları olsun, ekonomi sayfa-
larını anlayabilecek iktisat öğrensinler.

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Hayır yok teşekkür ederim.
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Gazeteciliği çok sevdiğini söyleyen Tamer Tevfik Sezen, aktif muhabirliğe
 hala özlem duyduğunu belirterek, “Aktif muhabirliğe büyük özlem duyuyorum. 60’ına 

merdiven dayamış bir insan olarak halen burnumda tütüyor” dedi

BURNUMDA TÜTÜYOR!
S

ektörün eski çalışanlarından 
olan ve internet haberciliği ile 
mesleğini devam ettirmeye 

çalıştığını anlatan Tamer Tevfik Sezen, 
gazeteciliğin toplumun aynası olduğu-
nu söyledi. Sezen, basılı mürekkep ko-
kusunun daha başka olduğunu anlattı. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
1965 yılı Konya Bozkır doğumlu-

yum. İlk, orta ve lise tahsilimi Mani-
sa’da tamamladım. Yüksekokul tah-
silimi ise Anadolu Üniversitesi Medya 
Yönetmenliği bölümü Fotoğrafçılık ve 
Kameramanlık programı mezunu olarak 
gerçekleştirdim.

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Gazetecilik serüvenim 1989 yılında 

Yeni Meram gazetesinde başladı. Gaze-
tede iki yıl adliye-polis muhabiri olarak 
görev yaptım. Daha sonra dönemin 
ulusal gazetesi Güneş’te mesleğime 
devam ettim. 2008 yılından bugüne 
internet haberciliği yapmaktayım. İkti-
sadi bir karşılık beklemeden, amatörce 
konyaekonomist.com’da çok sevdiğim 
gazeteciliği icra etmekteyim.

Gazetecilik sizin için neyi ifade 
ediyor?

Gazetecilik benim için toplumun 
aynası olmaktır.

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu 
mu?

Aktif muhabirliğe büyük özlem du-
yuyorum. 60’ına merdiven dayamış bir 
insan olarak halen burnumda tütüyor.

Basılı gazetecilik ile internet gazete-
ciliğini mukayese edebilir misiniz?

Basılı gazetenin mürekkep kokusu, 
internet gazeteciliğin kokusuz boşlu-
ğu ile mukayese edilemeyecek kadar 
büyüleyicidir.

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir 
anınız var mı?

Sene 1988, ağır ceza mahkemesinde 
görülen olağan bir davayı izliyorum.  4 
kadın sanık ve dördü de terlik giymiş. 
Fotoğraflarını çektiğim için, 8 adet 
terliği suratımda hissettim. Uzun süre 
kendime zor geldim.

Mesleği ne zaman ve hangi 
gerekçeyle bıraktınız?

Aktif gazeteciliği 1992 yılında yeni 
ufuklara yelken açmak için bıraktım. 
Ancak 2008 yılında, gazetecilik beni 
yeniden çekim alanına aldı.
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olan ama herkesin mustarip olduğu bir konu çözülmüştü. 
İşte insana katkı. Bazen bu bozuk bir yolun düzeltilmesi, 
bazen kamu için alınan yanlış bir karara yapıcı eleştiri şehre, 
ülkeye insana katkı sağlar. Medya 4 kuvvettir. 

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

Bir konuyu az ve ama kısa bir şekilde anlatmak, ifade et-
mek internet mecrasında çok önemli. Öte yandan gazeteci-
lik dijital medyada en çok tıklanma yarışı olunca beraberin-
de pek çok rezilliği de getirdi. Gazeteci yazmak zorundadır 
gazeteci-yazar diye bir ifade vardır ve yıllardır garipserim. 
Gazeteci, yazar, yazmak zorundadır. Yazmak içinse heybe-
nizin dolu olması gerekir. Yoksa sokaktaki insandan farkın 
kalmaz. 

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? 

Burası zurnanın zırt dediği yer. Gazeteci, köşe yaza-
rı, muhabir yaşadığı toplumu elbette doğru yönlendirme 
görevi vardır. Yaşadığımız bu ülkede bırakın bizim sektörü, 
mecliste bile bu ülke düşmanları var ve demokrasinin boş-
luklarından yararlanarak meclis çatısı altında askerin sınır 
ötesi PKK’ya yönelik operasyonlarını kınayan var. Meslek-
taşlar arasında da yurt dışındaki derneklerden fonlanan ga-
zeteciler ya da medya kuruluşları var. Konya’da bu anlamda 
çok şükür olumsuz bir örnek yok. Ulusal medyada derseniz 
milli olmayan çok sayıda kalem hep oldu olmaya da devam 
edecekler gibi görünüyor. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar 
varsa birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

Aklıma gelen bir tanesi İsrail Başbakanı Netanyahu’nun 
yabancı gazeteciler onuruna verdiği benim de davetli oldu-
ğum bir yemekte, kapıda görevli koruma polisleri üzerimi 
soyarak arama yapmak istemişlerdi, toplantıyı hemen terk 
ettim. Sonrasında ajansın İsrail nezdinde yaptığı girişimler 
sonrası Başbakanlık ofisinden özür geldi. Ertesi yıl aynı 
davette kapıda VIP giriş yaptırdılar. 1998 Adana Ceyhan 
depreminde görev yaptığım zaman canlı yayın aracıy-
la sabah, öğle, akşam haberlerinde yayın yapıyorduk. 10 
gün Ceyhan’da kaldık bir ara öğle haberleri sırasında canlı 
yayında olduğum sırada yer sallanmaya başladı gelen artçı 
deprem önünde durduğumuz binayı sallamaya başladı Ka-
meraman, canlı yayın aracındaki teknik yayın personeli, araç 
şoförü beni görüntüleyen kameraman herkes kaçıp gitti. 
Elimde mikrofonla öylece ekranda kalıp binanın yıkılmasını 
bekledim. Sonra Allah korudu bina yıkılmadı hayatta kaldım. 
İstanbul stüdyolarına pas attıktan sonra bir kenarda biraz 
dinlenip yeniden işe koyuldum.  Dönemin başbakanı Tansu 
Çiller’i Kızılcahamam’da DYP milletvekillerini 2 günlük kam-
pa almıştı. Orada tüm meslektaşları atlatarak kendisiyle özel 
bir röportaj yapma şansım olmuştu. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Mutlaka çok okusunlar, Türk edebiyatı ve Rus edebiyatını 
okusunlar, Türkçe grameri öğrensinler, kendilerini geliştir-
sinler, bir yabancı dil mutlaka öğrensinler, gazete okusunlar, 
mutlaka takip ettikleri köşe yazarları olsun, ekonomi sayfa-
larını anlayabilecek iktisat öğrensinler.

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Hayır yok teşekkür ederim.

TANER AYDIN

Gazeteciliği çok sevdiğini söyleyen Tamer Tevfik Sezen, aktif muhabirliğe
 hala özlem duyduğunu belirterek, “Aktif muhabirliğe büyük özlem duyuyorum. 60’ına 

merdiven dayamış bir insan olarak halen burnumda tütüyor” dedi

BURNUMDA TÜTÜYOR!
S

ektörün eski çalışanlarından 
olan ve internet haberciliği ile 
mesleğini devam ettirmeye 

çalıştığını anlatan Tamer Tevfik Sezen, 
gazeteciliğin toplumun aynası olduğu-
nu söyledi. Sezen, basılı mürekkep ko-
kusunun daha başka olduğunu anlattı. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
1965 yılı Konya Bozkır doğumlu-

yum. İlk, orta ve lise tahsilimi Mani-
sa’da tamamladım. Yüksekokul tah-
silimi ise Anadolu Üniversitesi Medya 
Yönetmenliği bölümü Fotoğrafçılık ve 
Kameramanlık programı mezunu olarak 
gerçekleştirdim.

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Gazetecilik serüvenim 1989 yılında 

Yeni Meram gazetesinde başladı. Gaze-
tede iki yıl adliye-polis muhabiri olarak 
görev yaptım. Daha sonra dönemin 
ulusal gazetesi Güneş’te mesleğime 
devam ettim. 2008 yılından bugüne 
internet haberciliği yapmaktayım. İkti-
sadi bir karşılık beklemeden, amatörce 
konyaekonomist.com’da çok sevdiğim 
gazeteciliği icra etmekteyim.

Gazetecilik sizin için neyi ifade 
ediyor?

Gazetecilik benim için toplumun 
aynası olmaktır.

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu 
mu?

Aktif muhabirliğe büyük özlem du-
yuyorum. 60’ına merdiven dayamış bir 
insan olarak halen burnumda tütüyor.

Basılı gazetecilik ile internet gazete-
ciliğini mukayese edebilir misiniz?

Basılı gazetenin mürekkep kokusu, 
internet gazeteciliğin kokusuz boşlu-
ğu ile mukayese edilemeyecek kadar 
büyüleyicidir.

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir 
anınız var mı?

Sene 1988, ağır ceza mahkemesinde 
görülen olağan bir davayı izliyorum.  4 
kadın sanık ve dördü de terlik giymiş. 
Fotoğraflarını çektiğim için, 8 adet 
terliği suratımda hissettim. Uzun süre 
kendime zor geldim.

Mesleği ne zaman ve hangi 
gerekçeyle bıraktınız?

Aktif gazeteciliği 1992 yılında yeni 
ufuklara yelken açmak için bıraktım. 
Ancak 2008 yılında, gazetecilik beni 
yeniden çekim alanına aldı.

TAMER TEVFİK SEZEN 59



G
azetecilik mesleğine alaylı 
olarak başlayan ve Konya 
basını hizmetlerde bulunan 

İsa Yılmaz, yaklaşık 6 yıl içerisinde 
bulunduğum gazetecilik serüvenim sü-
resince ciddi gelişmeler olduğunu ifade 
etti. Yılmaz, “Gazeteciliğin benim için 
anlamı tarafsızlık, dürüstlük ve mertliktir. 
Çünkü ben ilk hocam Sabit Horasan’dan 
öncelikle bunu öğrendim. Bu anlamda 
da her meslekte olduğu gibi bana göre 
bu iki özellik bu mesleğin ilk unsurları 
olmalıdır” dedi. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Ben 1977 yılında Konya’da doğdum. 

İlkokulu Selçuklu’da bulunan Mustafa 
Hotamışlı’da, ortaokulu Aydınlıkevler’de-
ki Erbil Koru’da, lise tahsilimi ise Fatih 
Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölü-
münde tamamladım. Üniversite eğitimi-
mi de Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi 
ve Spor Öğretmenliğinde yaptım.

Gazeteciliğe nasıl başladınız ve 
hangi kurumlarda görev yaptınız?

Gazetecilik mesleği ile alâkalı aka-
demik bir eğitim almadım. Ancak alaylı 

olarak, bu işin duayeni sayılabilecek 
isimlerle bu mesleğe başladım ve de-
vam ettirdim. Yeni Meram Gazetesinde 
başladığım gazetecilik meslek hayatım 
süresince Yeni Konya, Maraton ve bir sü-
rede Konya Postası’nda spor muhabiri 
olarak görev aldım.

Siz aynı zamanda futbol da 
oynuyordunuz, o dönemden de 
bahseder misiniz?

Her erkek çocuk gibi biz de mahalle 
aralarında futbol oynuyorduk. Ben 
amatör olarak Konya Liglerinde oynama 
şansı buldum. Mobilyacılar Sitespor’da 
başladım. Bildiğiniz gibi kaleciydim. 
Şekerspor ve Tek Meramspor’da da 
oynadım. Zaman içerisinde kendimi 
geliştirerek profesyonel seviyeye yüksel-
dim.  Selçuk Üniversitesi’nde oynarken 
kulüp satılınca Endüstrisporlu olduk. 
Daha sonra da ismi Mobellaspor olarak 
değişti. Endüstri döneminde benim 
futbol sevgim köreldi.

Sizin döneminizle bugün arasında 
ne gibi farklılıklar var?

Yaklaşık 6 yıl içerisinde bulun-

 ‘GAZETECILIK 
DÜRÜSTLÜK VE 

MERTLIKTIR’
Yaklaşık 6 yıl içerisinde bulunduğum gazetecilik 

serüvenim süresince ciddi gelişmeler olduğunu ifade 
eden Gazeteci İsa Yılmaz, “Gazeteciliğin benim için 

anlamı tarafsızlık, dürüstlük ve mertliktir” dedi 

İSA YILMAZ

duğum gazetecilik serüvenim süresince ciddi gelişmeler oldu 
elbette. Yazıların daktilo ile yazıldığı, sayfaların mizanpaj ka-
ğıdına çizildiği, fotoğrafların karanlık odada tap edildiği, yani 
filmin banyo edilip kâğıda basıldığı zamanlarda biz gazetecilik 
yaptık. Meslek yaşamım süresince şahit olduğum ve uzun-
ca süredir de uzak kaldığım için uzaktan takip edebildiğime 
göre meslekte olumlu anlamda birçok gelişmelerin olduğunu 
söyleyebilirim. Tabi ki bu gelişmelerin yanı sıra yozlaşmalar 
olduğunu da görüyorum. Meslektaşların tamamını değil tabi 
ama elindeki kalemi ve iletişim gücünü menfaat, makam ve 
mevki uğruna kiralayanların asla değişmediklerini hatta daha 
da yüzsüzleştiklerini de alçaldıklarını gördüm.

Gazetecilik sizin için ne anlam taşıyor?
Gazeteciliğin benim için anlamı tarafsızlık, dürüstlük ve 

mertliktir. Çünkü ben ilk hocam Sabit Horasan’dan öncelikle 
bunu öğrendim. Bu anlamda da her meslekte olduğu gibi 
bana göre bu iki özellik bu mesleğin ilk unsurları olmalıdır.

Gazeteciliği neden bıraktınız ve özlem duydunuz mu?
Siz dürüst, tarafsız ve hiç bir menfaat beklemeden bu işi 

yapıyorsanız hayat başka yerlerde geçiminizi sağlama yolla-
rı aramanıza neden olabiliyor. Bende maalesef bu meslekte 
kendi, adıma bir gelecek göremediğim için bırakmak zorunda 
kaldım. Mesleğe özlem duymadım ama bu meslek de tanıdı-
ğım güzel insanlara özlem duydum. 

Gazeteciliği neden bırakmıştınız?
Biraz önce dediğim gibi ekonomik kazancımız çok düşük-

tü. Futboldan beklentim vardı ama son kulübüm bu ümidimle 
birlikte sevgimi de bitirdi. Sporcu olduğum için Astsubay 
Okulu sınavları benim için avantajlıydı. Girdim ve kazandım. 
Kütahya Hava Er Eğitim Tugayında göreve başladıktan sonra 
İzmir’de Beden Eğitimi Öğretmeni olarak Astsubay okulunda 
görev aldım. Sonra da Hava Eğitim Komutanlığında görev 
yaptım.

Gazetecilikle ilgili bir hatıranızı anlatmak ister misiniz?
Gazetecilik yaptığım süre boyunca birçok anımız oldu 

elbet. Ama benim için en özel ve anlamlı olan; dünya görüşleri 
ve yaşam tarzları birbirine zıt olan iki güzel insanın dostluğu-
na şahit olmaktı. Sabit Horasan ve rahmetli Faruk Şahin abim 
çok iyi dost ama fikir bakımından da birbirlerinin zıddı idiler. 
İmrendiren bir arkadaşlıkları vardı. Gazetecilik yaptığım süre 
zarfında tanıdığım, bana değer katan, bilgi ve tecrübesini be-
nimle paylaşan tüm büyüklerime ve tanıdıklarıma selam olsun.
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G
azetecilik mesleğine alaylı 
olarak başlayan ve Konya 
basını hizmetlerde bulunan 

İsa Yılmaz, yaklaşık 6 yıl içerisinde 
bulunduğum gazetecilik serüvenim sü-
resince ciddi gelişmeler olduğunu ifade 
etti. Yılmaz, “Gazeteciliğin benim için 
anlamı tarafsızlık, dürüstlük ve mertliktir. 
Çünkü ben ilk hocam Sabit Horasan’dan 
öncelikle bunu öğrendim. Bu anlamda 
da her meslekte olduğu gibi bana göre 
bu iki özellik bu mesleğin ilk unsurları 
olmalıdır” dedi. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Ben 1977 yılında Konya’da doğdum. 

İlkokulu Selçuklu’da bulunan Mustafa 
Hotamışlı’da, ortaokulu Aydınlıkevler’de-
ki Erbil Koru’da, lise tahsilimi ise Fatih 
Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölü-
münde tamamladım. Üniversite eğitimi-
mi de Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi 
ve Spor Öğretmenliğinde yaptım.

Gazeteciliğe nasıl başladınız ve 
hangi kurumlarda görev yaptınız?

Gazetecilik mesleği ile alâkalı aka-
demik bir eğitim almadım. Ancak alaylı 

olarak, bu işin duayeni sayılabilecek 
isimlerle bu mesleğe başladım ve de-
vam ettirdim. Yeni Meram Gazetesinde 
başladığım gazetecilik meslek hayatım 
süresince Yeni Konya, Maraton ve bir sü-
rede Konya Postası’nda spor muhabiri 
olarak görev aldım.

Siz aynı zamanda futbol da 
oynuyordunuz, o dönemden de 
bahseder misiniz?

Her erkek çocuk gibi biz de mahalle 
aralarında futbol oynuyorduk. Ben 
amatör olarak Konya Liglerinde oynama 
şansı buldum. Mobilyacılar Sitespor’da 
başladım. Bildiğiniz gibi kaleciydim. 
Şekerspor ve Tek Meramspor’da da 
oynadım. Zaman içerisinde kendimi 
geliştirerek profesyonel seviyeye yüksel-
dim.  Selçuk Üniversitesi’nde oynarken 
kulüp satılınca Endüstrisporlu olduk. 
Daha sonra da ismi Mobellaspor olarak 
değişti. Endüstri döneminde benim 
futbol sevgim köreldi.

Sizin döneminizle bugün arasında 
ne gibi farklılıklar var?

Yaklaşık 6 yıl içerisinde bulun-

 ‘GAZETECILIK 
DÜRÜSTLÜK VE 

MERTLIKTIR’
Yaklaşık 6 yıl içerisinde bulunduğum gazetecilik 

serüvenim süresince ciddi gelişmeler olduğunu ifade 
eden Gazeteci İsa Yılmaz, “Gazeteciliğin benim için 

anlamı tarafsızlık, dürüstlük ve mertliktir” dedi 

İSA YILMAZ

duğum gazetecilik serüvenim süresince ciddi gelişmeler oldu 
elbette. Yazıların daktilo ile yazıldığı, sayfaların mizanpaj ka-
ğıdına çizildiği, fotoğrafların karanlık odada tap edildiği, yani 
filmin banyo edilip kâğıda basıldığı zamanlarda biz gazetecilik 
yaptık. Meslek yaşamım süresince şahit olduğum ve uzun-
ca süredir de uzak kaldığım için uzaktan takip edebildiğime 
göre meslekte olumlu anlamda birçok gelişmelerin olduğunu 
söyleyebilirim. Tabi ki bu gelişmelerin yanı sıra yozlaşmalar 
olduğunu da görüyorum. Meslektaşların tamamını değil tabi 
ama elindeki kalemi ve iletişim gücünü menfaat, makam ve 
mevki uğruna kiralayanların asla değişmediklerini hatta daha 
da yüzsüzleştiklerini de alçaldıklarını gördüm.

Gazetecilik sizin için ne anlam taşıyor?
Gazeteciliğin benim için anlamı tarafsızlık, dürüstlük ve 

mertliktir. Çünkü ben ilk hocam Sabit Horasan’dan öncelikle 
bunu öğrendim. Bu anlamda da her meslekte olduğu gibi 
bana göre bu iki özellik bu mesleğin ilk unsurları olmalıdır.

Gazeteciliği neden bıraktınız ve özlem duydunuz mu?
Siz dürüst, tarafsız ve hiç bir menfaat beklemeden bu işi 

yapıyorsanız hayat başka yerlerde geçiminizi sağlama yolla-
rı aramanıza neden olabiliyor. Bende maalesef bu meslekte 
kendi, adıma bir gelecek göremediğim için bırakmak zorunda 
kaldım. Mesleğe özlem duymadım ama bu meslek de tanıdı-
ğım güzel insanlara özlem duydum. 

Gazeteciliği neden bırakmıştınız?
Biraz önce dediğim gibi ekonomik kazancımız çok düşük-

tü. Futboldan beklentim vardı ama son kulübüm bu ümidimle 
birlikte sevgimi de bitirdi. Sporcu olduğum için Astsubay 
Okulu sınavları benim için avantajlıydı. Girdim ve kazandım. 
Kütahya Hava Er Eğitim Tugayında göreve başladıktan sonra 
İzmir’de Beden Eğitimi Öğretmeni olarak Astsubay okulunda 
görev aldım. Sonra da Hava Eğitim Komutanlığında görev 
yaptım.

Gazetecilikle ilgili bir hatıranızı anlatmak ister misiniz?
Gazetecilik yaptığım süre boyunca birçok anımız oldu 

elbet. Ama benim için en özel ve anlamlı olan; dünya görüşleri 
ve yaşam tarzları birbirine zıt olan iki güzel insanın dostluğu-
na şahit olmaktı. Sabit Horasan ve rahmetli Faruk Şahin abim 
çok iyi dost ama fikir bakımından da birbirlerinin zıddı idiler. 
İmrendiren bir arkadaşlıkları vardı. Gazetecilik yaptığım süre 
zarfında tanıdığım, bana değer katan, bilgi ve tecrübesini be-
nimle paylaşan tüm büyüklerime ve tanıdıklarıma selam olsun.
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Mesleki anlamda gazeteciliğe Akören Dergisini yayınlayarak başlayan Muzaffer Tulukcu 
gazeteciliğin millete ve devlete sahip çıkmak olduğunu söyledi

‘GAZETECİLİK MİLLETİNE VE 
DEVLETİNE SAHİP ÇIKMAKTIR’

G
azetecilik mesleğine Akö-
ren Dergisini yayınlayarak 
başlayan ve şimdilerde 

hazırladığı çeşitli yazı dizileri ile gaze-
tecilik mesleğini sürdüren Muzaffer 
Tulukcu Gazeteciliğin millete ve devle-
te sahip çıkmak olduğunu söyledi. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
Babam rahmetlinin imamlık yaptı-

ğı Altınekin Obruk, Küçükborukkuyu 
yaylasında 1955 Yılında doğmuşum. 
Şimdi ismi  Hacınuman’dır. Aslen 
Akören ilçesindenim.

1974 yılında Konya Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü’nde Atletizm 
Antrenörü kadrosu ile memuriye-
te başladım. Memuriyete devam 
ederken 1980 yılında Selçuk Eğitim 
Enstitüsü Matematik Bölümü’nden 
mezun oldum. 1987 yılında Şube 
Müdürlüğü kadrosu ile (Tesisler-Sicil 
lisans) 14 yıla yakın görev yaparak 
2001 yılı Temmuz ayında emekli ol-
dum.  Emeklilikten sonra iki özel işte 3 
yıl çalıştım. 2002-2009 yılları arasında 
Konya Akören Dergisi’ni yayın haya-
tına kazandırdım. 2008 yılından beri 
emlakçılık yapmaktayım. Evliyim, 4 
çocuk babası ve 4 çocuk dedesiyim.

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Mesleki anlamda gazeteciliğe 

Akören Dergisini yayınlayarak başla-

mış olduk. İki ayda bir yayınladığım 
Akören Dergisi’ni tüm gazetelere de 
gönderiyordum. O sırada Memle-
ket Gazetesi sahibi Adem Alemdar 
kardeşimin ile birlikte bir Akören 
seyahatimiz oldu. Gazetede yazma-
mı teklif etti. Bu çerçevede zaman 
zaman atletizm, bisiklet ve futbol ile 
ilgili farklı konularda yazılar yazdım . 
2000-2004 yılları arası Konya Bisiklet 
Sporunu Kalkındırma Derneği Baş-
kanlığı yapmam da bu konuda etken 
olmuştu. Sonraki yıllarda da farklı bir 
yazı serisini yazarak devam ettim.

Babam rahmetli 1959 yılında üç 
çocuk babası iken kaçak yollardan, 
Seyit Ahmet Gültekin amcamla Suri-
ye’ye gitmiş ve 3 yıl Fethül İslam Med-
resesi’nde eğitim görmüş. Anlattıkları 
yıllar sonra içimi depreştirdi. Aynı 
yollardan önce Suriye’ye, bazılarının 
da devamında Mısır El Ezher ve Libya 
Senüsi Üniversitesi’ne giden, 60 kadar 
büyüğümüzün hayat hikâyelerini “Din 
Eğitiminin Şam Yolcuları” başlığı ile 
kaleme aldım. Bu yazıyı yazmakla 
hayli mutlu olmuştum. Bu vesile ile 
babam rahmetlinin Suriye’den dön-
düğü 1962 yılından 50 yıl kadar sonra, 
beraber eğitim yaptığı 60 kadar 
arkadaşını tek tek dolaşmış ve mutlu 
olmalarına vesile olmuştum.

2020 ve sonrasında da Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nden gelen 
talep üzerine Yenigün gazetesinde 
“Konya Atletizm Tarihi’ni yazmak-
tan ayrıca bir haz duydum. Çünkü 
atletizm sporu bana çok şey vermişti. 
Henüz 19 yaşında devlet memuru 
olarak antrenörlüğe başlamıştım. 
Spor branşlarının içinde en düzgün, 
dürüstlük üzerine kurallarla yapılan 
bu spor dallarında başarılı ve ahlaklı 
bir çok sporcu yetiştirme imkânı 
bulmuştum. Atletizm sporu sayesinde 
çevre edinmiş, Türkiye’nin birçok ilini 
ve Konya’nın birçok ilçesini görme 
imkânım olmuştu. Ömrümde ilk defa yazı serisini yazarak devam ettim. imkânım olmuştu. Ömrümde ilk defa 

Mesleki anlamda gazeteciliğe Akören Dergisini yayınlayarak başlayan Muzaffer Tulukcu 
gazeteciliğin millete ve devlete sahip çıkmak olduğunu söyledi

hazırladığı çeşitli yazı dizileri ile gaze-
tecilik mesleğini sürdüren Muzaffer 
Tulukcu Gazeteciliğin millete ve devle-
te sahip çıkmak olduğunu söyledi. 

ğı Altınekin Obruk, Küçükborukkuyu 
yaylasında 1955 Yılında doğmuşum. 
Şimdi ismi  Hacınuman’dır. Aslen 
Akören ilçesindenim.

Spor İl Müdürlüğü’nde Atletizm 
Antrenörü kadrosu ile memuriye-
te başladım. Memuriyete devam 
ederken 1980 yılında Selçuk Eğitim 
Enstitüsü Matematik Bölümü’nden 
mezun oldum. 1987 yılında Şube 
Müdürlüğü kadrosu ile (Tesisler-Sicil 
lisans) 14 yıla yakın görev yaparak 
2001 yılı Temmuz ayında emekli ol-
dum.  Emeklilikten sonra iki özel işte 3 
yıl çalıştım. 2002-2009 yılları arasında 
Konya Akören Dergisi’ni yayın haya-
tına kazandırdım. 2008 yılından beri 
emlakçılık yapmaktayım. Evliyim, 4 
çocuk babası ve 4 çocuk dedesiyim.

Akören Dergisini yayınlayarak başla-
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yurt dışına çıkma şansı ile Yugoslavya, Bulgaristan ve İtalya’ya gitme 
imkânını da spor sayesinde elde etmiştim. Atletizm Tarihi’ni yazarken 
bizden önceki ve sonraki kuşaklarla iletişimimiz olması, kendi yaşadığı-
mız yılları hatırlamak bana haz vermişti.

Ortaokul yıllarında babam rahmetlinin arkadaşı olan Necmettin 
Erişen ve Mustafa Kapcı hocalarla olan diyaloğu sayesinde çocuk yaşta 
iken Mehmet Özdil arkadaşımla Yeniden Milli Mücadele Cemiyetinde 
beraber birkaç konferansa katılmıştık. Atletizm sporuna başladığım 
1969 yılı ve sonrasında Mustafa Yavuz ağabeyimiz ile 1980li yıllarda 
mesai arkadaşım Mustafa Dündar kardeşimle yaptığımız özellikle 
tarih ağırlıklı konular hayli ilgimi çekti. Okullarda okutulan tarih farklı, 
dinlediklerim farklı olunca tarihe ve ecdada olan ilgim her geçen gün 
artmaya başladı. 1982 yılında Çumra’da kurulan “Çumra Cuma Grubu 
vardır. Mustafa Dündar arkadaşımın Çumra’da İlçe Müdürlüğü’ne başla-
ması ile 1990’lı yıllarda katıldığım Çumra Grubu vesilesiyle tarih bilincim 
biraz daha artmış oldu. Bu grup sayesinde Üstat Necip Fazıl’ın talebe-
lerinden Konya’nın yerlisi Mehmet Şendal rahmetliyi tanımış, bunun 
sonunda da haftalık mutat tarih sohbetleri ile Selçuklu, Osmanlı mer-
kezli dersler dinledik. Bunun devamında da arkadaşlarımızla Hikmet 
İlim ve Sanat Derneği’ni (HİSDER) kurarak tarih ve fikir dünyasına 10 yılı 
aşkındır hizmet etmenin gayretinde olduk. Buradan edindiğimiz yeni 
bilgiler ışığında memleketim Akören ile ilgili yeni bilgilere sahip olunca 
27 Mayıs 2021 tarihinden beri haftada 1-2 sayfa Yenigün gazetemizdeki 
yazımızın 71.sayısına ulaşmış olduk.

Beni buralara götüren bizim babalarımız hele hele dedelerimizin 
büyük sıkıntılar çektiğidir. 7 cihana hükmetmiş, dünyanın gelmiş geç-
miş en büyük ve en çok uluslu devleti ecdadımız Osmanlı’nın yaşlan-
dığı yıllarda olanları iyi etüt etmemiz gerekiyor. Bu çerçevede bende 
toprağım Akören’i yazmaya gayret ediyorum.

114 yıl önce Rusya Sibirya’dan gelerek Cihanbeyli Böğrüdelik’e 
yerleşen Özbek tatarlarının Böğrüdelik’teki mezarlıklarında Çanakkale 
şehitlerinin kitabesi mermer üzerine nakşedilirken 800 yıldır bu top-
raklarda yaşayan Yemen, Balkan, Çanakkale ve İstiklal Harbi şehitlerini 
bulup ve hemşehrilerime bu toprakların kolay kazanılmadığını vurgula-
malıydım. İşte bunun için içimden gelerek yazıyorum.

1300,1303 ve sonrası zor yıllarda ecdadın neler çektiğini ortaya 
çıkarmayı düşünüyorum, bu yönde gayret ediyorum. Bu çerçeve de 
bize bu imkanı sağlayan Memleket Gazetesi sahibi Adem Alemdar ve 
Yenigün Gazetesi sahibi Mustafa Arslan ve ekibine teşekkür ederim.

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
Gazetecilik doğruları, gerçekleri yazarak milletine ve devletine sahip 

çıkmaktır.

Basılı gazetecilik ile internet gazeteciliğini mukayese edebilir 
misiniz?

Her ikisinin de artıları vardır. Ama elle tutulanın hali bir başkadır. Çok 
kişiye ulaşım konusunda tabi ki internet gazeteciliğin artısı vardır.
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Mesleki anlamda gazeteciliğe Akören Dergisini yayınlayarak başlayan Muzaffer Tulukcu 
gazeteciliğin millete ve devlete sahip çıkmak olduğunu söyledi

‘GAZETECİLİK MİLLETİNE VE 
DEVLETİNE SAHİP ÇIKMAKTIR’

G
azetecilik mesleğine Akö-
ren Dergisini yayınlayarak 
başlayan ve şimdilerde 

hazırladığı çeşitli yazı dizileri ile gaze-
tecilik mesleğini sürdüren Muzaffer 
Tulukcu Gazeteciliğin millete ve devle-
te sahip çıkmak olduğunu söyledi. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
Babam rahmetlinin imamlık yaptı-

ğı Altınekin Obruk, Küçükborukkuyu 
yaylasında 1955 Yılında doğmuşum. 
Şimdi ismi  Hacınuman’dır. Aslen 
Akören ilçesindenim.

1974 yılında Konya Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü’nde Atletizm 
Antrenörü kadrosu ile memuriye-
te başladım. Memuriyete devam 
ederken 1980 yılında Selçuk Eğitim 
Enstitüsü Matematik Bölümü’nden 
mezun oldum. 1987 yılında Şube 
Müdürlüğü kadrosu ile (Tesisler-Sicil 
lisans) 14 yıla yakın görev yaparak 
2001 yılı Temmuz ayında emekli ol-
dum.  Emeklilikten sonra iki özel işte 3 
yıl çalıştım. 2002-2009 yılları arasında 
Konya Akören Dergisi’ni yayın haya-
tına kazandırdım. 2008 yılından beri 
emlakçılık yapmaktayım. Evliyim, 4 
çocuk babası ve 4 çocuk dedesiyim.

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Mesleki anlamda gazeteciliğe 

Akören Dergisini yayınlayarak başla-

mış olduk. İki ayda bir yayınladığım 
Akören Dergisi’ni tüm gazetelere de 
gönderiyordum. O sırada Memle-
ket Gazetesi sahibi Adem Alemdar 
kardeşimin ile birlikte bir Akören 
seyahatimiz oldu. Gazetede yazma-
mı teklif etti. Bu çerçevede zaman 
zaman atletizm, bisiklet ve futbol ile 
ilgili farklı konularda yazılar yazdım . 
2000-2004 yılları arası Konya Bisiklet 
Sporunu Kalkındırma Derneği Baş-
kanlığı yapmam da bu konuda etken 
olmuştu. Sonraki yıllarda da farklı bir 
yazı serisini yazarak devam ettim.

Babam rahmetli 1959 yılında üç 
çocuk babası iken kaçak yollardan, 
Seyit Ahmet Gültekin amcamla Suri-
ye’ye gitmiş ve 3 yıl Fethül İslam Med-
resesi’nde eğitim görmüş. Anlattıkları 
yıllar sonra içimi depreştirdi. Aynı 
yollardan önce Suriye’ye, bazılarının 
da devamında Mısır El Ezher ve Libya 
Senüsi Üniversitesi’ne giden, 60 kadar 
büyüğümüzün hayat hikâyelerini “Din 
Eğitiminin Şam Yolcuları” başlığı ile 
kaleme aldım. Bu yazıyı yazmakla 
hayli mutlu olmuştum. Bu vesile ile 
babam rahmetlinin Suriye’den dön-
düğü 1962 yılından 50 yıl kadar sonra, 
beraber eğitim yaptığı 60 kadar 
arkadaşını tek tek dolaşmış ve mutlu 
olmalarına vesile olmuştum.

2020 ve sonrasında da Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nden gelen 
talep üzerine Yenigün gazetesinde 
“Konya Atletizm Tarihi’ni yazmak-
tan ayrıca bir haz duydum. Çünkü 
atletizm sporu bana çok şey vermişti. 
Henüz 19 yaşında devlet memuru 
olarak antrenörlüğe başlamıştım. 
Spor branşlarının içinde en düzgün, 
dürüstlük üzerine kurallarla yapılan 
bu spor dallarında başarılı ve ahlaklı 
bir çok sporcu yetiştirme imkânı 
bulmuştum. Atletizm sporu sayesinde 
çevre edinmiş, Türkiye’nin birçok ilini 
ve Konya’nın birçok ilçesini görme 
imkânım olmuştu. Ömrümde ilk defa yazı serisini yazarak devam ettim. imkânım olmuştu. Ömrümde ilk defa 

Mesleki anlamda gazeteciliğe Akören Dergisini yayınlayarak başlayan Muzaffer Tulukcu 
gazeteciliğin millete ve devlete sahip çıkmak olduğunu söyledi

hazırladığı çeşitli yazı dizileri ile gaze-
tecilik mesleğini sürdüren Muzaffer 
Tulukcu Gazeteciliğin millete ve devle-
te sahip çıkmak olduğunu söyledi. 

ğı Altınekin Obruk, Küçükborukkuyu 
yaylasında 1955 Yılında doğmuşum. 
Şimdi ismi  Hacınuman’dır. Aslen 
Akören ilçesindenim.

Spor İl Müdürlüğü’nde Atletizm 
Antrenörü kadrosu ile memuriye-
te başladım. Memuriyete devam 
ederken 1980 yılında Selçuk Eğitim 
Enstitüsü Matematik Bölümü’nden 
mezun oldum. 1987 yılında Şube 
Müdürlüğü kadrosu ile (Tesisler-Sicil 
lisans) 14 yıla yakın görev yaparak 
2001 yılı Temmuz ayında emekli ol-
dum.  Emeklilikten sonra iki özel işte 3 
yıl çalıştım. 2002-2009 yılları arasında 
Konya Akören Dergisi’ni yayın haya-
tına kazandırdım. 2008 yılından beri 
emlakçılık yapmaktayım. Evliyim, 4 
çocuk babası ve 4 çocuk dedesiyim.

Akören Dergisini yayınlayarak başla-
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yurt dışına çıkma şansı ile Yugoslavya, Bulgaristan ve İtalya’ya gitme 
imkânını da spor sayesinde elde etmiştim. Atletizm Tarihi’ni yazarken 
bizden önceki ve sonraki kuşaklarla iletişimimiz olması, kendi yaşadığı-
mız yılları hatırlamak bana haz vermişti.

Ortaokul yıllarında babam rahmetlinin arkadaşı olan Necmettin 
Erişen ve Mustafa Kapcı hocalarla olan diyaloğu sayesinde çocuk yaşta 
iken Mehmet Özdil arkadaşımla Yeniden Milli Mücadele Cemiyetinde 
beraber birkaç konferansa katılmıştık. Atletizm sporuna başladığım 
1969 yılı ve sonrasında Mustafa Yavuz ağabeyimiz ile 1980li yıllarda 
mesai arkadaşım Mustafa Dündar kardeşimle yaptığımız özellikle 
tarih ağırlıklı konular hayli ilgimi çekti. Okullarda okutulan tarih farklı, 
dinlediklerim farklı olunca tarihe ve ecdada olan ilgim her geçen gün 
artmaya başladı. 1982 yılında Çumra’da kurulan “Çumra Cuma Grubu 
vardır. Mustafa Dündar arkadaşımın Çumra’da İlçe Müdürlüğü’ne başla-
ması ile 1990’lı yıllarda katıldığım Çumra Grubu vesilesiyle tarih bilincim 
biraz daha artmış oldu. Bu grup sayesinde Üstat Necip Fazıl’ın talebe-
lerinden Konya’nın yerlisi Mehmet Şendal rahmetliyi tanımış, bunun 
sonunda da haftalık mutat tarih sohbetleri ile Selçuklu, Osmanlı mer-
kezli dersler dinledik. Bunun devamında da arkadaşlarımızla Hikmet 
İlim ve Sanat Derneği’ni (HİSDER) kurarak tarih ve fikir dünyasına 10 yılı 
aşkındır hizmet etmenin gayretinde olduk. Buradan edindiğimiz yeni 
bilgiler ışığında memleketim Akören ile ilgili yeni bilgilere sahip olunca 
27 Mayıs 2021 tarihinden beri haftada 1-2 sayfa Yenigün gazetemizdeki 
yazımızın 71.sayısına ulaşmış olduk.

Beni buralara götüren bizim babalarımız hele hele dedelerimizin 
büyük sıkıntılar çektiğidir. 7 cihana hükmetmiş, dünyanın gelmiş geç-
miş en büyük ve en çok uluslu devleti ecdadımız Osmanlı’nın yaşlan-
dığı yıllarda olanları iyi etüt etmemiz gerekiyor. Bu çerçevede bende 
toprağım Akören’i yazmaya gayret ediyorum.

114 yıl önce Rusya Sibirya’dan gelerek Cihanbeyli Böğrüdelik’e 
yerleşen Özbek tatarlarının Böğrüdelik’teki mezarlıklarında Çanakkale 
şehitlerinin kitabesi mermer üzerine nakşedilirken 800 yıldır bu top-
raklarda yaşayan Yemen, Balkan, Çanakkale ve İstiklal Harbi şehitlerini 
bulup ve hemşehrilerime bu toprakların kolay kazanılmadığını vurgula-
malıydım. İşte bunun için içimden gelerek yazıyorum.

1300,1303 ve sonrası zor yıllarda ecdadın neler çektiğini ortaya 
çıkarmayı düşünüyorum, bu yönde gayret ediyorum. Bu çerçeve de 
bize bu imkanı sağlayan Memleket Gazetesi sahibi Adem Alemdar ve 
Yenigün Gazetesi sahibi Mustafa Arslan ve ekibine teşekkür ederim.

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
Gazetecilik doğruları, gerçekleri yazarak milletine ve devletine sahip 

çıkmaktır.

Basılı gazetecilik ile internet gazeteciliğini mukayese edebilir 
misiniz?

Her ikisinin de artıları vardır. Ama elle tutulanın hali bir başkadır. Çok 
kişiye ulaşım konusunda tabi ki internet gazeteciliğin artısı vardır.
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Gazeteciliği bir yaşam tarzı olarak gördüğünü ifade eden 
Veysel Göktekin, “Ülke için, halk için faydalı yeni şeyler üretenlere destek olması 

gerekiyor. En önemlisi gazetecilikte sürekli üretmek gerekiyor” dedi

GAZETECİLİK ÜRETMEK DEMEK!

V
eysel Göktekin, gazeteciliği 
anlattı. Gazeteciliğin zor bir 
meslek olduğunu ifade eden 

Göktekin, gazeteciliğin önemli bir hayat 
serüveni olduğuna işaret etti. Göktekin, 
“Bir günü bile boş geçirmemeniz gereki-
yor. Bu böyle bir meslektir ki mesaisi yok-
tur bu mesleğin. Gazeteciliği mesai olarak 
gören insanlar iyi bir gazeteci olmazlar” 
diyerek düşüncelerini paylaştı. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
1965 yılında Karaman merkeze bağlı 

Karacaören köyünde doğdum. İlk ve or-
taöğrenimimi Karaman’da tamamladıktan 
sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakül-
tesinden mezun oldum. Ayrıca Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı ile Ortak 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 
Anabilim dalında yüksek lisans yaptım

Beraber çalışırken biz sana “Şekerci”, 
Huğlu’lu bir arkadaşa da Tüfekçi 
diyorduk. Bunun hikâyesi nedir ve 
gazeteciliğe nasıl başladınız?

Herkesin kendine göre bir hikâyesi 
vardır aslında. Yani kendince kurgulanmış, 
zihninde yazılmış bir hikâyesi de vardır 
belki. Benim öyle kurgulanmış, zihinde 
yazılmış bir hikâyem yok. Biraz kendiliğin-
den olan bir şeydi. Gazeteciliğe özellikle 
lise yıllarımda merak sarmıştım. Elime 

bir gazete geçince tüm sayfaları oku-
yordum. Kitap dergi gazete ne bulursam 
okuyordum. Özellikle edebiyatla, tarihle 
ilgili kitapları çok okuyordum ama tabi 
bunları yaparken gazeteci olacağım, yazar 
olacağım diye bir hedefim yoktu. Öyle bir 
hesabımda yoktu.

Hayat biraz kendiliğinden sana yol 
açıyor. Sen kendi donanımına göre yü-
rüyorsun sana yol açılıyor bir şekilde. O 
yolu da yürümeye devam ediyorsun. İyi 
bir avukat olmayı istiyordum ya da iyi bir 
hâkim olmayı istiyordum. Hukuk okumayı 
istiyordum, Daha ortaokuldayken iyi bir 
avukat ya da hâkim olma düşüncesi ka-
famda vardı. Ortaokul dönemlerinde bile 
kafamda oluşturulmuş tek hedef oydu. 
Onun dışında somutlaştırılmış bir hedefim 
yoktu. Ama lise son sınıfta nişanlandım 
liseyi bitirince de evlendim hayat şartları 
beni hiç hesabımda düşüncemde olmayan 
alanlara itti. 1987-1990 tarihleri arasında 
Konya’da şeker imalatı üzerine ticaret 
yaptım. Şekercilik mesleğini sürdürürken, 
gazetecilik işine merak sardım. Özellikle 
Konya Postası Gazetesine gelip gönüllü 
çalışıyordum. Yani, öyle para pul almak 
yok. Fahri olarak gittim geldim.  O kadar 
idealistçe bu işi seviyorduk tamamen 
gönüllü. O idealizm. Ben o idealizmi hala 
taşıyorum. Kendi iç dünyamda bu hep var. 
Bu yüzden biraz hırçın, biraz sert görü-
nebiliyorum bazen. Çok fazla mücadeleci 
görünebiliyorum. Bunun dışındaki şeyleri 

VEYSEL GÖKTEKİN

çok fazla ciddiye almayabiliyorum. Bu 
sayede yüzlerce insanla tanıştık. Gaze-
tecilik bir serüven, bir hayat serüveni. 
Çok önemli bir meslek olarak gördüm 
gazeteciliği.

Körfez Krizi nedeniyle ekonomik 
nedenlerle işyerimi kapatmak zorun-
da kaldım. Ticareti bıraktıktan sonra, 
daha önce fahri olarak yürüttüğüm 
gazetecilik mesleğine 1990 yılından 
sonra profesyonel olarak devam ettim.  
Konya Postası Bölge Gazetesinde 7 yıl 
boyunca muhabirlik, köşe yazarlığı ve 
temsilcilik yaptım. İşte bu dönemde ar-
kadaşlarımız arasında, önceki mesleği-
miz sebebiyle “Şekerci” diye de anıldık. 
Sonraki yıllarda İhlas Haber Ajansı ve 
Türkiye Gazetesinde muhabirlik, Kara-
man Hamle Gazetesinde genel yayın 
yönetmenliği yaptım. Mesleği yaptığım 
süre içerisinde gazeteciliğin dışında 
reklamcılık yaptım, Karaman’da önemli 
bir kurumun (KARSİSAD) Karaman 
Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin 
sekreteryasını yürüttüm. Yani ekmeğimi 
gazetecilikten kazandım.  Özellikle bu 
mesleği yaparken okumak, araştırmak, 
çalışmak, yazmak, çizmek, gazete yap-
mak, haber üretmek, dosyalar üretmek, 
yayınlar yapmak çabasında oldum. Ga-
zeteciliği bir hayat tarzı olarak benim-
semiş bir insanım.

Gazetecilik sizin için neyi ifade 
ediyor?

Gazetecilik mesleğinde hiçbir za-
man konjonktüre uygun haberler ve ya-
zılar yazmadım. Hiç böyle bir hesabım 
olmadı. Neysem onu açık açık yazdım. 
İnanmadığım hiçbir şeyi yazmadım. 
İnanırsam ve bunun için de korkunç 
kavga ederim. Yani, kim rahatsız olur 
bunu hiç düşünmem. Bu yönümden 
dolayı da çok sıkıntılar çektim açıkçası. 

Şuanda faal olarak gazetecilik yap-

masam da gazeteciliği bir hayat tarzı 
olarak görüyor ve bu mesleğin içinde-
kileri ayrıca önemsiyorum.  Gazetecilik 
zor bir meslek. Bu konuda insafsız 
eleştiriler yapmamak lazım. Gazeteci-
lik dışarıdan göründüğü kadar renkli, 
hoş, insanı havalara uçuran bir meslek 
değil. Sıkıntısı, stresi çok fazla olan bir 
meslek ama heyecanı çok fazla olan 
bir meslektir. En önemli özelliği gaze-
teciliğin sürekli üretmek zorundasınız. 
Sürekli yeni şeyler üretmek zorundası-
nız, sürekli merak etmek zorundasınız, 
sürekli aramak zorundasınız. Bir günü 
bile boş geçirmemeniz gerekiyor. Bu 
böyle bir meslektir ki mesaisi yoktur 
bu mesleğin. Gazeteciliği mesai olarak 
gören insanlar iyi bir gazeteci olmazlar.

Akşam saat 7’de işim bitti evime 
gidiyorum diyen insanlar, dükkânı 
kapatan, telefonları kapatan, bu hayatı 
kapatan insanlar iyi gazeteciler ola-
mazlar zaten. Özellikle Türkiye’de 
medya siyasi konjoktürden her zaman 
çok etkilenmiş ve etkilenmeye devam 
ediyor. Özellikle darbeler döneminde 
bunu çok yaşadık ve gördük. Çoğu za-
man medya bir operasyon aracı olarak 
çok fazla kullanılmıştır. Bu nedenlerle 
ciddi şekilde güven kaybı yaşamıştır ve 
halende yaşamaktadır. Kaybolan o iti-
barın ve güvensizliğin kazanılması için 
medyamız ve gazeteciler dediğimiz 
çalışanları hakkın ve haklının yanında 
olmalı.

Medya, bazı kesimlerin söylemle-
rinin altını doldurmak için var olma-
malı, o kesimlerin söylediklerini tekrar 
etmemeli. Ülke için, halk için faydalı 
yeni şeyler üretenlere destek olması 
gerekiyor. 

Gazetecilikte en çok neye şaştığı-
mı soracak olursanız; ‘’ Birçok şeyin 
söylendiği gibi olmadığı, perde geri-
sinde başka senaryoların olduğunu, 

vitrinde gördüklerimiz gibi olmadığını, 
aktörlerin daha girift ilişkileri olduğu-
nu gördüm.’’ Bu gördüklerim sonra 
neler olabileceğine dair öngörüler, 
bunlar karşısında bizim neler yapma-
mız gerektiğine dair öngörülerimi bazı 
dostlarımla paylaşıyorum ancak in-
sanlar inanmıyor. Gazetecilikten gelen 
tecrübelerimden dolayı memuriyet ha-
yatımda da sendikacılık hayatımda da 
birçok şeyi erken söylerim ve uyarırım. 
Söylediklerimin biraz tarih sapmaları 
olsa da olur. Bazıları inanmazlar, dalga 
geçerler sonra bu böyleymiş derler. Bir 
şeyi ilk kez söylediğiniz, erken okudu-
ğunuz, gördüğünüz ve paylaştığınız 
zaman yadırganıyorsunuz, hatta dışla-
nıyorsunuz. Çok uçuk geliyor insanlara. 
30 önce bu günleri görüp olabilecek 
şeyleri söylediğimizde doğrusu kendi-
mizde inanmıyorduk. Olabilecek şeyleri 
söylediğimizde “Deli misin?” derlerdi.  
Gazetecilik ve siyaset ileriyi görmek 
demektir. Dünya da ve Türkiye de yıllar 
önce pek çok insanın aklının hayali-
nin alamayacağı şekilde olağanüstü 
şeyler yaşıyoruz. Sonunda inşallah iyiye 
gideriz. Bu gidiş tüm Müslümanların ve 
Türklerin hayrına sonuçlanır inşallah.

Memuriyete nasıl başladınız?
28 Şubat arifesinde SSK’nın açtığı 

bir sınav sonucunda 7 şubat 1997 tari-
hinde Tekirdağ SSK İl Müdürlüğünde ilk 
memuriyetime başladım. Memuriyete 
başlamamdan 21 gün sonra 28 Şubat 
darbesi oldu. Bu süreçte çok büyük 
tehlike, sıkıntılar, bunalımlar yaşadım. 
İlk sendika ile tanışmam 1998 yılında 
Tekirdağ’da oldu.  Öğretmen Fuat 
Arvasi öncülüğünde üniversiteden bazı 
hocalarımız ve milli eğitimden bazı öğ-
retmen arkadaş SSK’dan memur Mus-
tafa Erim ile birlikte Memur-Sen’i Tekir-
dağ’da kurmaya çalıştık. O tarihlerde 
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Gazeteciliği bir yaşam tarzı olarak gördüğünü ifade eden 
Veysel Göktekin, “Ülke için, halk için faydalı yeni şeyler üretenlere destek olması 

gerekiyor. En önemlisi gazetecilikte sürekli üretmek gerekiyor” dedi

GAZETECİLİK ÜRETMEK DEMEK!

V
eysel Göktekin, gazeteciliği 
anlattı. Gazeteciliğin zor bir 
meslek olduğunu ifade eden 

Göktekin, gazeteciliğin önemli bir hayat 
serüveni olduğuna işaret etti. Göktekin, 
“Bir günü bile boş geçirmemeniz gereki-
yor. Bu böyle bir meslektir ki mesaisi yok-
tur bu mesleğin. Gazeteciliği mesai olarak 
gören insanlar iyi bir gazeteci olmazlar” 
diyerek düşüncelerini paylaştı. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
1965 yılında Karaman merkeze bağlı 

Karacaören köyünde doğdum. İlk ve or-
taöğrenimimi Karaman’da tamamladıktan 
sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakül-
tesinden mezun oldum. Ayrıca Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı ile Ortak 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 
Anabilim dalında yüksek lisans yaptım

Beraber çalışırken biz sana “Şekerci”, 
Huğlu’lu bir arkadaşa da Tüfekçi 
diyorduk. Bunun hikâyesi nedir ve 
gazeteciliğe nasıl başladınız?

Herkesin kendine göre bir hikâyesi 
vardır aslında. Yani kendince kurgulanmış, 
zihninde yazılmış bir hikâyesi de vardır 
belki. Benim öyle kurgulanmış, zihinde 
yazılmış bir hikâyem yok. Biraz kendiliğin-
den olan bir şeydi. Gazeteciliğe özellikle 
lise yıllarımda merak sarmıştım. Elime 

bir gazete geçince tüm sayfaları oku-
yordum. Kitap dergi gazete ne bulursam 
okuyordum. Özellikle edebiyatla, tarihle 
ilgili kitapları çok okuyordum ama tabi 
bunları yaparken gazeteci olacağım, yazar 
olacağım diye bir hedefim yoktu. Öyle bir 
hesabımda yoktu.

Hayat biraz kendiliğinden sana yol 
açıyor. Sen kendi donanımına göre yü-
rüyorsun sana yol açılıyor bir şekilde. O 
yolu da yürümeye devam ediyorsun. İyi 
bir avukat olmayı istiyordum ya da iyi bir 
hâkim olmayı istiyordum. Hukuk okumayı 
istiyordum, Daha ortaokuldayken iyi bir 
avukat ya da hâkim olma düşüncesi ka-
famda vardı. Ortaokul dönemlerinde bile 
kafamda oluşturulmuş tek hedef oydu. 
Onun dışında somutlaştırılmış bir hedefim 
yoktu. Ama lise son sınıfta nişanlandım 
liseyi bitirince de evlendim hayat şartları 
beni hiç hesabımda düşüncemde olmayan 
alanlara itti. 1987-1990 tarihleri arasında 
Konya’da şeker imalatı üzerine ticaret 
yaptım. Şekercilik mesleğini sürdürürken, 
gazetecilik işine merak sardım. Özellikle 
Konya Postası Gazetesine gelip gönüllü 
çalışıyordum. Yani, öyle para pul almak 
yok. Fahri olarak gittim geldim.  O kadar 
idealistçe bu işi seviyorduk tamamen 
gönüllü. O idealizm. Ben o idealizmi hala 
taşıyorum. Kendi iç dünyamda bu hep var. 
Bu yüzden biraz hırçın, biraz sert görü-
nebiliyorum bazen. Çok fazla mücadeleci 
görünebiliyorum. Bunun dışındaki şeyleri 

VEYSEL GÖKTEKİN

çok fazla ciddiye almayabiliyorum. Bu 
sayede yüzlerce insanla tanıştık. Gaze-
tecilik bir serüven, bir hayat serüveni. 
Çok önemli bir meslek olarak gördüm 
gazeteciliği.

Körfez Krizi nedeniyle ekonomik 
nedenlerle işyerimi kapatmak zorun-
da kaldım. Ticareti bıraktıktan sonra, 
daha önce fahri olarak yürüttüğüm 
gazetecilik mesleğine 1990 yılından 
sonra profesyonel olarak devam ettim.  
Konya Postası Bölge Gazetesinde 7 yıl 
boyunca muhabirlik, köşe yazarlığı ve 
temsilcilik yaptım. İşte bu dönemde ar-
kadaşlarımız arasında, önceki mesleği-
miz sebebiyle “Şekerci” diye de anıldık. 
Sonraki yıllarda İhlas Haber Ajansı ve 
Türkiye Gazetesinde muhabirlik, Kara-
man Hamle Gazetesinde genel yayın 
yönetmenliği yaptım. Mesleği yaptığım 
süre içerisinde gazeteciliğin dışında 
reklamcılık yaptım, Karaman’da önemli 
bir kurumun (KARSİSAD) Karaman 
Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin 
sekreteryasını yürüttüm. Yani ekmeğimi 
gazetecilikten kazandım.  Özellikle bu 
mesleği yaparken okumak, araştırmak, 
çalışmak, yazmak, çizmek, gazete yap-
mak, haber üretmek, dosyalar üretmek, 
yayınlar yapmak çabasında oldum. Ga-
zeteciliği bir hayat tarzı olarak benim-
semiş bir insanım.

Gazetecilik sizin için neyi ifade 
ediyor?

Gazetecilik mesleğinde hiçbir za-
man konjonktüre uygun haberler ve ya-
zılar yazmadım. Hiç böyle bir hesabım 
olmadı. Neysem onu açık açık yazdım. 
İnanmadığım hiçbir şeyi yazmadım. 
İnanırsam ve bunun için de korkunç 
kavga ederim. Yani, kim rahatsız olur 
bunu hiç düşünmem. Bu yönümden 
dolayı da çok sıkıntılar çektim açıkçası. 

Şuanda faal olarak gazetecilik yap-

masam da gazeteciliği bir hayat tarzı 
olarak görüyor ve bu mesleğin içinde-
kileri ayrıca önemsiyorum.  Gazetecilik 
zor bir meslek. Bu konuda insafsız 
eleştiriler yapmamak lazım. Gazeteci-
lik dışarıdan göründüğü kadar renkli, 
hoş, insanı havalara uçuran bir meslek 
değil. Sıkıntısı, stresi çok fazla olan bir 
meslek ama heyecanı çok fazla olan 
bir meslektir. En önemli özelliği gaze-
teciliğin sürekli üretmek zorundasınız. 
Sürekli yeni şeyler üretmek zorundası-
nız, sürekli merak etmek zorundasınız, 
sürekli aramak zorundasınız. Bir günü 
bile boş geçirmemeniz gerekiyor. Bu 
böyle bir meslektir ki mesaisi yoktur 
bu mesleğin. Gazeteciliği mesai olarak 
gören insanlar iyi bir gazeteci olmazlar.

Akşam saat 7’de işim bitti evime 
gidiyorum diyen insanlar, dükkânı 
kapatan, telefonları kapatan, bu hayatı 
kapatan insanlar iyi gazeteciler ola-
mazlar zaten. Özellikle Türkiye’de 
medya siyasi konjoktürden her zaman 
çok etkilenmiş ve etkilenmeye devam 
ediyor. Özellikle darbeler döneminde 
bunu çok yaşadık ve gördük. Çoğu za-
man medya bir operasyon aracı olarak 
çok fazla kullanılmıştır. Bu nedenlerle 
ciddi şekilde güven kaybı yaşamıştır ve 
halende yaşamaktadır. Kaybolan o iti-
barın ve güvensizliğin kazanılması için 
medyamız ve gazeteciler dediğimiz 
çalışanları hakkın ve haklının yanında 
olmalı.

Medya, bazı kesimlerin söylemle-
rinin altını doldurmak için var olma-
malı, o kesimlerin söylediklerini tekrar 
etmemeli. Ülke için, halk için faydalı 
yeni şeyler üretenlere destek olması 
gerekiyor. 

Gazetecilikte en çok neye şaştığı-
mı soracak olursanız; ‘’ Birçok şeyin 
söylendiği gibi olmadığı, perde geri-
sinde başka senaryoların olduğunu, 

vitrinde gördüklerimiz gibi olmadığını, 
aktörlerin daha girift ilişkileri olduğu-
nu gördüm.’’ Bu gördüklerim sonra 
neler olabileceğine dair öngörüler, 
bunlar karşısında bizim neler yapma-
mız gerektiğine dair öngörülerimi bazı 
dostlarımla paylaşıyorum ancak in-
sanlar inanmıyor. Gazetecilikten gelen 
tecrübelerimden dolayı memuriyet ha-
yatımda da sendikacılık hayatımda da 
birçok şeyi erken söylerim ve uyarırım. 
Söylediklerimin biraz tarih sapmaları 
olsa da olur. Bazıları inanmazlar, dalga 
geçerler sonra bu böyleymiş derler. Bir 
şeyi ilk kez söylediğiniz, erken okudu-
ğunuz, gördüğünüz ve paylaştığınız 
zaman yadırganıyorsunuz, hatta dışla-
nıyorsunuz. Çok uçuk geliyor insanlara. 
30 önce bu günleri görüp olabilecek 
şeyleri söylediğimizde doğrusu kendi-
mizde inanmıyorduk. Olabilecek şeyleri 
söylediğimizde “Deli misin?” derlerdi.  
Gazetecilik ve siyaset ileriyi görmek 
demektir. Dünya da ve Türkiye de yıllar 
önce pek çok insanın aklının hayali-
nin alamayacağı şekilde olağanüstü 
şeyler yaşıyoruz. Sonunda inşallah iyiye 
gideriz. Bu gidiş tüm Müslümanların ve 
Türklerin hayrına sonuçlanır inşallah.

Memuriyete nasıl başladınız?
28 Şubat arifesinde SSK’nın açtığı 

bir sınav sonucunda 7 şubat 1997 tari-
hinde Tekirdağ SSK İl Müdürlüğünde ilk 
memuriyetime başladım. Memuriyete 
başlamamdan 21 gün sonra 28 Şubat 
darbesi oldu. Bu süreçte çok büyük 
tehlike, sıkıntılar, bunalımlar yaşadım. 
İlk sendika ile tanışmam 1998 yılında 
Tekirdağ’da oldu.  Öğretmen Fuat 
Arvasi öncülüğünde üniversiteden bazı 
hocalarımız ve milli eğitimden bazı öğ-
retmen arkadaş SSK’dan memur Mus-
tafa Erim ile birlikte Memur-Sen’i Tekir-
dağ’da kurmaya çalıştık. O tarihlerde 
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sendika kanunu olmadığı için resmi bir kuruluş yapılamadı. 
2001 yılında Karaman SSK İl Müdürlüğüne geçici görevle 
tayinim çıktı. Tekirdağ’da başlattığımız kuruluş çalışmama 
Karaman’da devam ettim. 28 Şubat süreci devam ediyordu. 
Bu sürece rağmen, mensup olduğum iş koluna Allah’a şükür 
Türkiye’nin geldiği nokta ile bizim geldiğimiz nokta aynı. 
Şuan Türkiye’nin geldiği nokta ile bizim olgunlaşa olgunla-
şa geldiğimiz nokta aynı nokta ve bir Türkiye mücadelesi 
veriyoruz. 

Kamudaki ilk memuriyetime 07 Şubat 1997 tarihinde Te-
kirdağ Sigorta İl Müdürlüğünde başladıktan sonra Tekirdağ, 
Konya, Karaman Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinde 
memur ve şef pozisyonlarında çalıştım. Tekirdağ’dan dön-
dükten sonra 2002 yılında Karaman’da Memur-Sen ve Büro 
Memur-Sen’i kurdum.

2002-2006 yılları arasında Memur-Sen İl Temsilciliği 
yaptım. Görev sürem içerisinde Karaman’da Memur Sen’i 
11 iş kolunda kurdum ve kurumsallaştırdım. Şubat 2010’da 
Şırnak Üniversitesine naklen atandım ve 2010-2017 yılları 
arasında Sosyal Bilimler Enstitü Sekreterliği, Şube Müdür-
lüğü ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan Vekilliği ve Mü-
hendislik Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 
Fakülte Sekreterliği yaptım. Şırnak Üniversitesinde yakla-
şık 8 yıl görev yaptıktan sonra, 2017 yılında Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesine naklen atandım ve Şube Müdürü, 
Genel Sekreter yardımcısı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve 
son olarak da halen İdari ve Mali İşler daire Başkanı olarak 
görev yapmaktayım. Evli ve üç çocuk babasıyım.
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GAZETECILIK 
BANA HUZUR GETIRDI

Ö
zcan Aladağ sektöre yıllar önce 
başladığını anlatırken, gazeteci-
liğin bir tutku olduğunu belirtti. 

Lise zamanından sonra üniversite tahsili dö-
neminde sektöre giriş yaptığını ve bununla 
birlikte birçok zorlukla mücadele ettiğini 
kaydeden Aladağ, basın savcının kendisine 
dava açmasına rağmen, davayı kendisinin 
kazandığını belirtti. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
1965 Adana Kozan doğumluyum. Aslen 

Konya’nın Kadınhanı ilçesinden olup Ada-
na’ya göç eden bir ailenin 4 çocuğundan 
en küçüğü olarak dünyaya gelen, yükseko-
kul mezunu ve gazetecilik mesleğine olan 
tutkum nedeniyle 1982 yılından itibaren ifa 
etmeye çalışan gazeteciyim.

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Lise tahsilinin ardından üniversite tah-

sili için Trabzon’a gittiğimde Ulusal Basın 
Ajansı’nın Trabzon Muhabiri olarak mesleğe 
adım attım. Akabinde üniversite tahsili ile 
birlikte mesleğimi sürdürmeye çalıştım. 
Adana’da Anadolu Ajansı, HHA ve Milliyet 
Gazetelerinde yurt muhabirliği yaptım. 
Sahipliğini yaptığım Kozan Adalet Gaze-
tesi ile yerel gazetecilikte ilk adıma attığım 
meslek hayatımda Zirve, Anayurt, Millet, 
Toros, Çukurova Merhaba, Kent, Günaydın, 
Sağduyu gibi gazetelerde Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürlüğü ile Genel Yayın Yönetmen-
liği görevlerinde bulundum. Sürekli basın 
kartı sahibiyim. TGS ve ASGD ile Çukurova 
Gazeteciler Cemiyetlerinde yönetim kurulu 
üyeliklerinde bulundum. TGC üyesi olup 

meslek hayatımı 8 yıl önce imtiyaz sahibi 
ortaklığını birlikte çalıştığım meslektaşımla 
satın aldığımız günlük Çukurova Barış Gaze-
tesi’nde sürdürmekteyim.

Hangi kurumlarda ne tür görevlerde 
bulundunuz?

Gazeteciliğe başlamamın temel nedeni 
çok okuyan ve yazan bir kişiliğe sahip olup 
lise yıllarında okul gazetesi çıkarmam olarak 
gösterilebilir. Üniversiteye ilk adım attığım 
günden itibaren kendimi meslekte geliştir-
menin gayretinde oldum. Hem okuyarak 
hem de çalışarak gazetecilik yapmaya ça-
lıştım. Okul gazetesi çıkaran bir liseli olarak 
mesleğe olan yatkınlığım ağır basınca iyi bir 

muhabir olmak yolunda ilerledim.
Meslekte uzun yıllar spor muhabirliği ile 

birlikte yurt muhabirliği yaptım. Köşe ya-
zarlığı ile bölgesel bazda kentin sorunlarına 
çözüm arayan kişi olma yolunda ilerledim. 
Kanal A, Kent Televizyonu, Metro TV ve 
Koza TV’de çeşitli dönemlerde siyaset 
ağırlıkla TV programları yaparak ekranlarda 
kaldım. Halen de çeşitli radyo ve televizyon 
kanallarında siyaset ağırlıklı programlar 
yapmaya devam etmekteyim.

Sizin döneminizle bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi nasıl 
görünüyor?

Gazetecilik bir aşktır. Sevgidir, tutkudur. 
Gazeteci, çağının tanığıdır. Gazeteciliğin 
özünde muhaliflik vardır. Hakkı hak sahibine 
teslim eden adalet duygusu ile hareket ede-
rek sorunları çözme adına her daim kendimi 
görevli hissettim. 

Gazetecilik mesleği her geçen gün kan 
kaybetti. Bunun elbette çeşitli nedenleri var. 
Mesleğin gelişen teknoloji koşullarına karşı 
ayakta kalması da pek mümkün olmayan 
noktalara ulaştı. Bunun da olumsuzluğu-
nu yaşadık. Gazete okumayan bir toplum 
olduk. Araştırmayan, sorup sorgulamayan 
toplumda gazete okuma yerine internet 
üzerinden günlük olup bitenlerin öğrenildiği 
bir ortama evrildik. Uygulanan politikalar ile 
de gazetecilik mesleği yani yazılı basında 
her geçen gün olumsuzluğa giden bir du-
rum ortaya çıktı. Yazılı basın olarak ayakta 
kalmanın gayretinde olurken çok zorluk 
çekiyoruz. Kıt imkanlar ile mesleğimizi 
sürdürüyoruz.

Gazeteciliğin aşk ile yapılması gerektiğini anlatan Özcan Aladağ, sektörde birçok
 kurumda hizmet ettiğine dikkat çekerek, “Ulvi bir sorumluluk duygusu ile mesleğimin 

bana verdiği huzur ve mutluluğu yaşayan bir kişi oldum her zaman” dedi

ÖZCAN ALADAĞ

Bizim mesleğe başladığımız dönemlerde gazeteciliğin say-
gınlığı vardı. Bu saygınlıkta çeşitli nedenlerle giderek ayaklar altına 
alınacak noktaya getirildi. Genç nesillerden iyi gazeteciler yetişmez 
olunca da olumsuzluklar daha da arttı.

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
Gazetecilik benim açımdan yaşam tarzıdır. Ulvi bir sorumluluk 

duygusu ile mesleğimin bana verdiği huzur ve mutluluğu yaşayan 
bir kişi oldum her zaman.

Kendini geliştiren bir gazeteci olma yolunda ilerledim her za-
man. Objektif bir anlayış ile sorumlu olduğum şehrime karşı ayniyat 
duygularıyla hareket ettim. Ses yükselten, talepte bulunan, hak 
arayan bir gazetecilik yapmaya çalışan bir kişi olarak gazeteciliği 
dünyaya bir kez daha gelsem yine gazeteci olurum diyecek kadar 
duygularla yaşayan kişi oldum.

Matbu gazetecilik ile internet gazeteciliğini mukayese 
edebilir misiniz?

Yazılı basının yerini hiçbir şey tutmaz. İnternet gazeteciliği 
günümüz koşullarına göre gerekli midir? Evet, gereklidir ve doğru 
kullanılır ise hızı ve ulaşılabilirliği açısından internet gazeteciliği 
gereklidir. Bilgi kirliliğine neden olmadan yapılan gazetecilik yarar 
getirir. Faydası vardır. Sosyal medya gazeteciliği yapmak değildir 
internet gazeteciliği. İnternet gazeteciliğinde gazetecilik meslek 
ilklerine bağlı hareket edilerek habercilik yapılır ise olumlu sonuçlar 
içerir.

Yazılı basın yaşadığı ana tanıklık eden basımı eserdir. Arşiv 
niteliği ile de kalıcıdır.

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir anınız var mı?
Elbette mesleki anılarım oldukça fazla miktarda yer alır benim 

dünyamda. En çok hafızamda kalarak genç nesillere de örneklendi-
rerek anlattığım bir anımı sizlerle paylaşmak istiyorum.Bir gazeteci 
olarak basın savcısı ile mahkemelik oldum. Yazdığım köşe yazısı 
nedeniyle…

Bu basın savcısının oğlu ve gelini Adana Büyükşehir Belediye-
si’nde işe alınmıştı. Ben de köşe yazımda ‘bir basın savcısının oğlu 
ve gelini Büyükşehir Belediyesi’nde işe alınırsa bu savcı basında 
çıkan bir haberi ihbar kabul ederek adil davranıp Büyükşehir Be-
lediyesi’ne yönelik dava açabilir mi?’ sorusunu yönelten bir yazıyı 
köşe yazımda kaleme aldım.

Sayın basın savcısı hakkımda dava açtı. Uzun süren yargıla-
madan sonra davayı ben kazandım. Adalete olan güvenim bir kez 
daha tesis edildi bu kararla. Mahkeme sonrasında basın savcısı 
‘sizi tebrik ederim. Savcı karşısında dava kazandınız’ diyerek elimi 
sıkmıştı.

Demem odur ki, siz doğru iseniz sizi kimse yıkamaz. Yeter ki 
yazdıklarınızla adil olun, hakkı hak sahibine teslim edin.
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GAZETECILIK 
BANA HUZUR GETIRDI

Ö
zcan Aladağ sektöre yıllar önce 
başladığını anlatırken, gazeteci-
liğin bir tutku olduğunu belirtti. 

Lise zamanından sonra üniversite tahsili dö-
neminde sektöre giriş yaptığını ve bununla 
birlikte birçok zorlukla mücadele ettiğini 
kaydeden Aladağ, basın savcının kendisine 
dava açmasına rağmen, davayı kendisinin 
kazandığını belirtti. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
1965 Adana Kozan doğumluyum. Aslen 

Konya’nın Kadınhanı ilçesinden olup Ada-
na’ya göç eden bir ailenin 4 çocuğundan 
en küçüğü olarak dünyaya gelen, yükseko-
kul mezunu ve gazetecilik mesleğine olan 
tutkum nedeniyle 1982 yılından itibaren ifa 
etmeye çalışan gazeteciyim.

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Lise tahsilinin ardından üniversite tah-

sili için Trabzon’a gittiğimde Ulusal Basın 
Ajansı’nın Trabzon Muhabiri olarak mesleğe 
adım attım. Akabinde üniversite tahsili ile 
birlikte mesleğimi sürdürmeye çalıştım. 
Adana’da Anadolu Ajansı, HHA ve Milliyet 
Gazetelerinde yurt muhabirliği yaptım. 
Sahipliğini yaptığım Kozan Adalet Gaze-
tesi ile yerel gazetecilikte ilk adıma attığım 
meslek hayatımda Zirve, Anayurt, Millet, 
Toros, Çukurova Merhaba, Kent, Günaydın, 
Sağduyu gibi gazetelerde Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürlüğü ile Genel Yayın Yönetmen-
liği görevlerinde bulundum. Sürekli basın 
kartı sahibiyim. TGS ve ASGD ile Çukurova 
Gazeteciler Cemiyetlerinde yönetim kurulu 
üyeliklerinde bulundum. TGC üyesi olup 

meslek hayatımı 8 yıl önce imtiyaz sahibi 
ortaklığını birlikte çalıştığım meslektaşımla 
satın aldığımız günlük Çukurova Barış Gaze-
tesi’nde sürdürmekteyim.

Hangi kurumlarda ne tür görevlerde 
bulundunuz?

Gazeteciliğe başlamamın temel nedeni 
çok okuyan ve yazan bir kişiliğe sahip olup 
lise yıllarında okul gazetesi çıkarmam olarak 
gösterilebilir. Üniversiteye ilk adım attığım 
günden itibaren kendimi meslekte geliştir-
menin gayretinde oldum. Hem okuyarak 
hem de çalışarak gazetecilik yapmaya ça-
lıştım. Okul gazetesi çıkaran bir liseli olarak 
mesleğe olan yatkınlığım ağır basınca iyi bir 

muhabir olmak yolunda ilerledim.
Meslekte uzun yıllar spor muhabirliği ile 

birlikte yurt muhabirliği yaptım. Köşe ya-
zarlığı ile bölgesel bazda kentin sorunlarına 
çözüm arayan kişi olma yolunda ilerledim. 
Kanal A, Kent Televizyonu, Metro TV ve 
Koza TV’de çeşitli dönemlerde siyaset 
ağırlıkla TV programları yaparak ekranlarda 
kaldım. Halen de çeşitli radyo ve televizyon 
kanallarında siyaset ağırlıklı programlar 
yapmaya devam etmekteyim.

Sizin döneminizle bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi nasıl 
görünüyor?

Gazetecilik bir aşktır. Sevgidir, tutkudur. 
Gazeteci, çağının tanığıdır. Gazeteciliğin 
özünde muhaliflik vardır. Hakkı hak sahibine 
teslim eden adalet duygusu ile hareket ede-
rek sorunları çözme adına her daim kendimi 
görevli hissettim. 

Gazetecilik mesleği her geçen gün kan 
kaybetti. Bunun elbette çeşitli nedenleri var. 
Mesleğin gelişen teknoloji koşullarına karşı 
ayakta kalması da pek mümkün olmayan 
noktalara ulaştı. Bunun da olumsuzluğu-
nu yaşadık. Gazete okumayan bir toplum 
olduk. Araştırmayan, sorup sorgulamayan 
toplumda gazete okuma yerine internet 
üzerinden günlük olup bitenlerin öğrenildiği 
bir ortama evrildik. Uygulanan politikalar ile 
de gazetecilik mesleği yani yazılı basında 
her geçen gün olumsuzluğa giden bir du-
rum ortaya çıktı. Yazılı basın olarak ayakta 
kalmanın gayretinde olurken çok zorluk 
çekiyoruz. Kıt imkanlar ile mesleğimizi 
sürdürüyoruz.

Gazeteciliğin aşk ile yapılması gerektiğini anlatan Özcan Aladağ, sektörde birçok
 kurumda hizmet ettiğine dikkat çekerek, “Ulvi bir sorumluluk duygusu ile mesleğimin 

bana verdiği huzur ve mutluluğu yaşayan bir kişi oldum her zaman” dedi

ÖZCAN ALADAĞ

Bizim mesleğe başladığımız dönemlerde gazeteciliğin say-
gınlığı vardı. Bu saygınlıkta çeşitli nedenlerle giderek ayaklar altına 
alınacak noktaya getirildi. Genç nesillerden iyi gazeteciler yetişmez 
olunca da olumsuzluklar daha da arttı.

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
Gazetecilik benim açımdan yaşam tarzıdır. Ulvi bir sorumluluk 

duygusu ile mesleğimin bana verdiği huzur ve mutluluğu yaşayan 
bir kişi oldum her zaman.

Kendini geliştiren bir gazeteci olma yolunda ilerledim her za-
man. Objektif bir anlayış ile sorumlu olduğum şehrime karşı ayniyat 
duygularıyla hareket ettim. Ses yükselten, talepte bulunan, hak 
arayan bir gazetecilik yapmaya çalışan bir kişi olarak gazeteciliği 
dünyaya bir kez daha gelsem yine gazeteci olurum diyecek kadar 
duygularla yaşayan kişi oldum.

Matbu gazetecilik ile internet gazeteciliğini mukayese 
edebilir misiniz?

Yazılı basının yerini hiçbir şey tutmaz. İnternet gazeteciliği 
günümüz koşullarına göre gerekli midir? Evet, gereklidir ve doğru 
kullanılır ise hızı ve ulaşılabilirliği açısından internet gazeteciliği 
gereklidir. Bilgi kirliliğine neden olmadan yapılan gazetecilik yarar 
getirir. Faydası vardır. Sosyal medya gazeteciliği yapmak değildir 
internet gazeteciliği. İnternet gazeteciliğinde gazetecilik meslek 
ilklerine bağlı hareket edilerek habercilik yapılır ise olumlu sonuçlar 
içerir.

Yazılı basın yaşadığı ana tanıklık eden basımı eserdir. Arşiv 
niteliği ile de kalıcıdır.

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir anınız var mı?
Elbette mesleki anılarım oldukça fazla miktarda yer alır benim 

dünyamda. En çok hafızamda kalarak genç nesillere de örneklendi-
rerek anlattığım bir anımı sizlerle paylaşmak istiyorum.Bir gazeteci 
olarak basın savcısı ile mahkemelik oldum. Yazdığım köşe yazısı 
nedeniyle…

Bu basın savcısının oğlu ve gelini Adana Büyükşehir Belediye-
si’nde işe alınmıştı. Ben de köşe yazımda ‘bir basın savcısının oğlu 
ve gelini Büyükşehir Belediyesi’nde işe alınırsa bu savcı basında 
çıkan bir haberi ihbar kabul ederek adil davranıp Büyükşehir Be-
lediyesi’ne yönelik dava açabilir mi?’ sorusunu yönelten bir yazıyı 
köşe yazımda kaleme aldım.

Sayın basın savcısı hakkımda dava açtı. Uzun süren yargıla-
madan sonra davayı ben kazandım. Adalete olan güvenim bir kez 
daha tesis edildi bu kararla. Mahkeme sonrasında basın savcısı 
‘sizi tebrik ederim. Savcı karşısında dava kazandınız’ diyerek elimi 
sıkmıştı.

Demem odur ki, siz doğru iseniz sizi kimse yıkamaz. Yeter ki 
yazdıklarınızla adil olun, hakkı hak sahibine teslim edin.
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ŞIMDI ARTIK 
DAHA KOLAY

M
ehmet Tezer’de sektöre 
yıllar önce giriş yapan 
büyükler arasında yer 

alıyor. Fotoğrafçılık sayesinde 
mesleğe merak saldığını kaydeden 
Tezer, gazetecilikte foto muhabir-
liğinin de ayrı bir yeri olduğuna 
işaret etti. Tezer, çeşitli kurumlarda 
görev yaptığını kaydederken, imkan 
olsa 2003 yılında bıraktığı mesleği-
ne geri dönede bileceğini açıkladı. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
Konya’nın Derbent ilçesinde 

1962 yılında dünyaya geldim. Orta-
okul mezunuyum.

Gazeteciliğe ne zaman 
başladınız?

Ben çalışma hayatıma fotoğrafçı 
olarak başlamıştım. Eskiden fotoğ-
rafçılık seçkim bir meslekti. Öyle 
şimdiki gibi her insanın cebinde bir 
fotoğraf makinası olmaz, sanatsal 
çekimlere değer verilirdi. Fotoğraf-
çılık vesilesiyle gazeteciliğe de ilgi 
duydum. Neticede gazeteciliğin 
de foto muhabirliği önemli bir dalı 
vardır. 

Hangi gazetelerde çalıştınız?
Rahmetli Galip Yenikaynak ağa-

beyin yönettiği Yeni Konya gazetesi 
spor servisinde başladım. Gazetede 
sıkıntılı olduğum ve ayrılmaya karar 
verdiğim bir dönemde Mustafa 
Güden yönetimindeki Yeni gazete 

bünyesinde bir spor gazetesi hazır-
lığı olduğunu öğrendim. Bu sırada 
bana da karanlık oda sorumluluğu 
ile birlikte foto muhabirliği teklif 
edildi. Büyük bir zevkle kabul ettim 
ve güzel bir ekiple harika işler yap-
tık. Günlük spor gazetesi Şampi-
yon’u çıkaran ekipte yer aldım. 

Sonra bir gün Mustafa Güden 
Yeni gazeteden ayrılıp bir süre din-
lendikten sonra Maraton gazetesini 
çıkarmak üzere hazırlık yaptığını 
duyduk. O bize iş teklif etmeden 
ertesi gün, Hüseyin Rahmi Gündüz, 
Tevfik Özgün, Cemal Mekan, Ahmet 
Kılıç gibi arkadaşlarla, ekip halinde 
istifa edip Yapıcı İş Merkezindeki 
büroya gittik. Yarım saat, bir saat 
derken Mustafa abi “Arkadaşlar, 
hadi işinize gidin artık” deyince 
biz de Yeni gazeteden istif edip 
kendisiyle çalışmaya geldiğimizi 
söyledik. Kendisinden habersiz isti-
fa etmemiz sebebiyle kızsa da biz 
kararımızı vermiştik. Hatta Ahmet 
Kılıç’a “Sen geri git” diye çok ısrar 
etti fakat o kapıdan kovsa bacadan 
girdi. Ahmet, Yusuf Gürbüz’ün akra-
basıydı galiba. Maraton’da güzel bir 
dönem yaşadık ama uzun sürmedi. 
Mustafa abi ekonomik sebeplerle 
gazeteyi devrederek çekilince o 
güzel ekip de dağıldı.

Sonraki yıllarda Memleket, 
Konya Postası ve Yeni Haber’de 
çalıştım. Bir dönemde sabah gru-
bunun Konya Temsilciliğini yaptım. 

Fotoğrafçılık sayesinde gazeteciliğe ilgi 
duyduğunu kaydeden Mehmet Tezer, 

“Neticede gazeteciliğin de foto muhabirliği 
önemli bir dalı vardır. Bizim dönemin teknik 

şartları daha zordu. Şimdi her şey dijital, 
daha kolay” dedi

MEHMET TEZER

Çalıştığım her gazetede bölümde spor muhabiri olarak görev 
aldım.

Sizin dönem ile bugünü kıyasladığınızda nasıl bir 
gazetecilik profili ortaya çıkıyor?

Bizim dönemin teknik şartları daha zordu. Şimdi her şey 
dijital, daha kolay. Mesela fotoğraftan örnek vereyim. Makinalar 
filmliydi. Enstantane ve diyafram ayarını şaşırmamak lazımdı. 
Her film kimyasal ilaçlarda yıkanır, fotoğraflar karta basılırdı. 
Bütün bunlar uzun işlemler gerektirirdi. Yerel gazeteler ajanstan 
haber almayı kendine yakıştıramaz, her muhabir kendi haberini 
yazardı. Şimdi film yıkama tab etme işlemi tarih oldu, cep tele-
fonlarıyla fotoğraf çekiliyor. Haberler muhabir marifetiyle değil 
ajans hizmetiyle alınıyor.

Teknoloji gazeteciliği nasıl bir kalıba soktu?
İnternet gazeteciliği, anında habercilik anlamına da geliyor. 

Fakat bilginin doğruluğu teyit edilmiyor. Hele sosyal medya 
denilen saha tam bir başıboşluk içinde. Kâğıt gazetenin yeri ayrı, 
onun yeri diğer gazetecilik türleriyle doldurulamaz.

Mesleki bir hatıranızı anlatır mısınız?
2000 yılında Diyarbakır- Kombassan Konyapor maçında 

spor sahalarında görmek istemediğimiz tüm olayları gördük. 
Diyarbakır sahasındaki maçta bir hakemin nasıl maçı bir takım-
dan alıp diğerine verdiğine şahit oldum. Hakem Mutlu Çelik’ti. 
Konyaspor’u resmen doğradı. Bunu anlatmak bile başlı başına 
bir röportaj konusudur.

Mesleği neden ve ne zaman bıraktınız?
Bana sorarsanız hiçbir gazeteci mesleğini, ölünceye kadar 

bırakmaz. Ama şartlar öyle gerektirdiği için 2003 yılında bırak-
tım ve uzun bir süre fotoğrafçılık yaparak geçimimi temin ettim. 
İmkan olsa hemen şimdi koşa koşa dönerim mesleğime.

Emeklilikten sonra mesleğe özlem duyuyor musunuz?
Tabi mesleğe özlem duyuluyor, duyulmuyor değil. Ama mes-

lek bizi özlüyor mu? Hayır!
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ŞIMDI ARTIK 
DAHA KOLAY

M
ehmet Tezer’de sektöre 
yıllar önce giriş yapan 
büyükler arasında yer 

alıyor. Fotoğrafçılık sayesinde 
mesleğe merak saldığını kaydeden 
Tezer, gazetecilikte foto muhabir-
liğinin de ayrı bir yeri olduğuna 
işaret etti. Tezer, çeşitli kurumlarda 
görev yaptığını kaydederken, imkan 
olsa 2003 yılında bıraktığı mesleği-
ne geri dönede bileceğini açıkladı. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
Konya’nın Derbent ilçesinde 

1962 yılında dünyaya geldim. Orta-
okul mezunuyum.

Gazeteciliğe ne zaman 
başladınız?

Ben çalışma hayatıma fotoğrafçı 
olarak başlamıştım. Eskiden fotoğ-
rafçılık seçkim bir meslekti. Öyle 
şimdiki gibi her insanın cebinde bir 
fotoğraf makinası olmaz, sanatsal 
çekimlere değer verilirdi. Fotoğraf-
çılık vesilesiyle gazeteciliğe de ilgi 
duydum. Neticede gazeteciliğin 
de foto muhabirliği önemli bir dalı 
vardır. 

Hangi gazetelerde çalıştınız?
Rahmetli Galip Yenikaynak ağa-

beyin yönettiği Yeni Konya gazetesi 
spor servisinde başladım. Gazetede 
sıkıntılı olduğum ve ayrılmaya karar 
verdiğim bir dönemde Mustafa 
Güden yönetimindeki Yeni gazete 

bünyesinde bir spor gazetesi hazır-
lığı olduğunu öğrendim. Bu sırada 
bana da karanlık oda sorumluluğu 
ile birlikte foto muhabirliği teklif 
edildi. Büyük bir zevkle kabul ettim 
ve güzel bir ekiple harika işler yap-
tık. Günlük spor gazetesi Şampi-
yon’u çıkaran ekipte yer aldım. 

Sonra bir gün Mustafa Güden 
Yeni gazeteden ayrılıp bir süre din-
lendikten sonra Maraton gazetesini 
çıkarmak üzere hazırlık yaptığını 
duyduk. O bize iş teklif etmeden 
ertesi gün, Hüseyin Rahmi Gündüz, 
Tevfik Özgün, Cemal Mekan, Ahmet 
Kılıç gibi arkadaşlarla, ekip halinde 
istifa edip Yapıcı İş Merkezindeki 
büroya gittik. Yarım saat, bir saat 
derken Mustafa abi “Arkadaşlar, 
hadi işinize gidin artık” deyince 
biz de Yeni gazeteden istif edip 
kendisiyle çalışmaya geldiğimizi 
söyledik. Kendisinden habersiz isti-
fa etmemiz sebebiyle kızsa da biz 
kararımızı vermiştik. Hatta Ahmet 
Kılıç’a “Sen geri git” diye çok ısrar 
etti fakat o kapıdan kovsa bacadan 
girdi. Ahmet, Yusuf Gürbüz’ün akra-
basıydı galiba. Maraton’da güzel bir 
dönem yaşadık ama uzun sürmedi. 
Mustafa abi ekonomik sebeplerle 
gazeteyi devrederek çekilince o 
güzel ekip de dağıldı.

Sonraki yıllarda Memleket, 
Konya Postası ve Yeni Haber’de 
çalıştım. Bir dönemde sabah gru-
bunun Konya Temsilciliğini yaptım. 

Fotoğrafçılık sayesinde gazeteciliğe ilgi 
duyduğunu kaydeden Mehmet Tezer, 

“Neticede gazeteciliğin de foto muhabirliği 
önemli bir dalı vardır. Bizim dönemin teknik 

şartları daha zordu. Şimdi her şey dijital, 
daha kolay” dedi

MEHMET TEZER

Çalıştığım her gazetede bölümde spor muhabiri olarak görev 
aldım.

Sizin dönem ile bugünü kıyasladığınızda nasıl bir 
gazetecilik profili ortaya çıkıyor?

Bizim dönemin teknik şartları daha zordu. Şimdi her şey 
dijital, daha kolay. Mesela fotoğraftan örnek vereyim. Makinalar 
filmliydi. Enstantane ve diyafram ayarını şaşırmamak lazımdı. 
Her film kimyasal ilaçlarda yıkanır, fotoğraflar karta basılırdı. 
Bütün bunlar uzun işlemler gerektirirdi. Yerel gazeteler ajanstan 
haber almayı kendine yakıştıramaz, her muhabir kendi haberini 
yazardı. Şimdi film yıkama tab etme işlemi tarih oldu, cep tele-
fonlarıyla fotoğraf çekiliyor. Haberler muhabir marifetiyle değil 
ajans hizmetiyle alınıyor.

Teknoloji gazeteciliği nasıl bir kalıba soktu?
İnternet gazeteciliği, anında habercilik anlamına da geliyor. 

Fakat bilginin doğruluğu teyit edilmiyor. Hele sosyal medya 
denilen saha tam bir başıboşluk içinde. Kâğıt gazetenin yeri ayrı, 
onun yeri diğer gazetecilik türleriyle doldurulamaz.

Mesleki bir hatıranızı anlatır mısınız?
2000 yılında Diyarbakır- Kombassan Konyapor maçında 

spor sahalarında görmek istemediğimiz tüm olayları gördük. 
Diyarbakır sahasındaki maçta bir hakemin nasıl maçı bir takım-
dan alıp diğerine verdiğine şahit oldum. Hakem Mutlu Çelik’ti. 
Konyaspor’u resmen doğradı. Bunu anlatmak bile başlı başına 
bir röportaj konusudur.

Mesleği neden ve ne zaman bıraktınız?
Bana sorarsanız hiçbir gazeteci mesleğini, ölünceye kadar 

bırakmaz. Ama şartlar öyle gerektirdiği için 2003 yılında bırak-
tım ve uzun bir süre fotoğrafçılık yaparak geçimimi temin ettim. 
İmkan olsa hemen şimdi koşa koşa dönerim mesleğime.

Emeklilikten sonra mesleğe özlem duyuyor musunuz?
Tabi mesleğe özlem duyuluyor, duyulmuyor değil. Ama mes-

lek bizi özlüyor mu? Hayır!
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Gazeteciliğin büyük fedakârlık gerektiğini anlatan Nurdan Söylemez Dağdaş, 
“Bu meslek koşuşturmayı, zamanla yarışı ve farklı hayatlara dokunabilme ve 

olaylara birebir şahit olmayı ifade eder” açıklaması yaptı

GAZETECILIK 
FEDAKÂRLIK MESLEĞIDIR

1
996 yılında sektöre giriş yaptığını 
ifade eden Nurdan Söylemez Dağdaş, 
kameraman ve muhabirlik görevleri 

yürüttüğünü söyledi. K-TV ve Anadolu Ajan-
sı’nda geçmiş dönemde çalıştığına dikkat 
çeken Nurdan Söylemez Dağdaş, devlet 
memurluğuna atanması nedeniyle sektörü 
bıraktığını ifade etti. Dağdaş, o dönem arka-
daşlık ortamına özlem duyduğunu kaydetti. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
Konya’nın Cihanbeyli İlçesi’nin Taşpınar 

Beldesi’nde 1974 yılında altı çocuklu bir 
ailenin beşinci kız çocuğu olarak dünyaya 
geldim. Kırsalda yaşayan bir ailenin beşinci 
kız çocuğu olmama rağmen küçük olma-
nın bütün avantajlarını kullanarak mutlu 
bir çocukluk dönemi geçirdim. En küçük 
kardeşimin tek erkek çocuk olması nedeniy-
le “okuyup kendisini kurtarması” kararının 
alınmasının ardından bana da eğitim haya-
tıma devam etme fırsatı doğdu. Köydeki 
ilköğretimimin ardından, orta öğrenimimi 
Konya’da, Yükseköğrenimimi köy otobüsü-
nün getirdiği gazeteleri ezber eden Ablamın 
ısrarıyla Ankara Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde 
tamamladım.

Gazeteciğe nasıl başladınız? 
Hangi Kurumlarda ne tür görevlerde 
bulundunuz?

Gazeteciliğe 1996 yılında kendisi de 

kameramanlık yapan bir arkadaşımın aracı-
lığıyla Konya’da yayın yapan KTV Televizyo-
nunda kameraman-muhabir olarak başla-
dım. Aynı yayın kuruluşunda Haber Merkezi 
İstihbarat Şefliğinin ardından 1997 yılı sonun-
da Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürlü-
ğü bünyesinde muhabir olarak çalışmaya 
başladım. 2000 yılında Devlet Memurluğuna 
atanmam nedeniyle muhabirlik görevimden 
ayrılarak mesleğe veda ettim.

Sizin döneminizle bugünü 
karşılaştırdığınızda gazeteciliğin 
seyrüseferi nasıl görünüyor?

Televizyonda göreve başladığımda sanı-
rım yerel televizyonların 3-5 yıllık bir geçmişi 
vardı. Gazetede çalışan arkadaşlar henüz 
televizyonculuğu ve televizyonda çalışan 
arkadaşları “gazeteci” olarak benimseyeme-
mişlerdi ve basın toplantılarında “fotoğraf 
makineleri”  “açıyı kapatmalarından” dolayı 
kameralardan ve dolayısıyla kameramanlar-
dan hep şikâyetçiydi. :) Bu güzel sürtüşme 
aynı zamanda rekabeti de artırıyordu. Beyaz 
ekranın çekiciliği, okumaktan çok seyretmeyi 
tercih eden halkımızın ilgisi ile sanırım zaman 
içinde yerel televizyon haberciliği kendini 
kabul ettirdi.

Biz 1990’lı yılların sonunda bu mücadele-
yi verirken, hayatımıza hızla giren internet ve 
sosyal medya deyim yerindeyse ortalığı toz 
duman etti ve gazetecilik kavramını da bam-
başka mecralara taşıdı. Bizim dönemimizde 

mesleki anlamda rakipleriniz belliydi. Bugün 
herkes bir anlamda haberci. En büyük 
değişim bu anlamda yaşandı bence. Şimdi 
meslekte olan arkadaşların rakipleri daha 
çok ve işleri daha zor diye düşünüyorum.

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
Gazetecilik benim için hep fedakârlığı 

daha çok fedakârlığı ve insanüstü bir emeği 
ifade eder. Hareketi, hep koşuşturmayı, za-
manla yarışı ve farklı hayatlara dokunabilme 
ve olaylara birebir şahit olmayı ifade eder.

Gazetecilikteki en çok önem verdiğim 
şeyse sanırım gerçeklik ve çok seslilikti. Şu 
an o kadar çok bilgi kirliliği ve haber karma-
şası yaşıyoruz ki hangisinin doğru ya da ger-
çek olduğunu ayırt edemiyoruz maalesef.

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu mu? 
Açıkçası ekonomik ve sosyal haklar 

açısından verdiğiniz emeğin hemen hemen 
hiç karşılığını alamamak meslekten ayrılmak 
istememin en büyük nedeniydi. Gazetecilik 
7/24 devam eden bir meslek ve oldukça 
yıpratıcı. Mesleğime özlem duyuyor muyum; 
hayır sanırım. Bir dönemdi ve kapandı benim 
için. Ama arkadaşlık ortamımızı ve arkadaş-
larımı hep özlüyorum. Hayat serüvenimde 
bu dönemin ve arkadaşlarımın hep apayrı 
bir yeri var. 

Matbu gazetecilik ile internet 
gazeteciliğini mukayese edebilir misiniz?

NURDAN SÖYLEMEZ DAĞDAŞ

Bu mukayeseyi artık işin mutfağında olmayan biri olarak ancak 
okuyucu olarak yapabilirim. Okuyucu olarak hala gazete kokusunu 
çok sevsem ve verilen emeğin daha çok olduğunu düşünsem de kolay 
ulaşır olmasından dolayı internet gazeteciliğinden daha çok yararla-
nıyorum. Ama basılı gazetenin bana vermiş olduğu sıcaklığı maalesef 
internet gazeteciliğinde hissetmek mümkün değil. 

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir anınız var mı?
Mesleğin içinde olduğum dönemde pek çok olaya da şahit olduk. 

Konca KURİŞ’in cesedinin Konya’da bir villada bulunduğu Hizbullah 
olayları, Abdullah ÖCALAN’ın kaçış sürecinde İtalyan mallarının esnaf-
larca yakılması, Karapınar Yolunda 49 kişinin yanarak hayatını kaybetti-
ği trafik kazası vb. gibi.

Ama ben biraz da okuyucuları gülümsetmek adına başka bir anımı 
paylaşmak isterim. Benim Anadolu Ajansı’nda çalıştığım dönemde 
Konyaspor 2. Lig’deydi ve futboldan hiç anlamıyorum. Faruk Tolgay 
Abim fotoğraf çekimi için sahada ve ben haberi yazmak için deneyimli 
birçok spor muhabiriyle birlikte basın tribünündeyim. Lisede ve üni-
versitede voleybol oynadığım için voleybol kurallarını az çok biliyorum 
ama futbolun ne kuralından anlıyorum ne kimin nasıl oynadığından. 
Seyrederken de aşırı sıkılıyorum ama görev bu, yapılacak. Neyse maç 
bitti kısa bir haber geçtim ve futbolcuları maçtaki performanslarına 
göre (hala yıldız veriliyor mudur bilmiyorum) yıldızlandırdım. Şimdi 
nasıl bilmiyorum ama o dönemde “Anadolu Ajansı geçtiyse haber doğ-
rudur” kanısı vardı. Rahmetli Ali AKGÜL Abi de benim gibi maçı takip 
etmiş ve çalıştığı Hürriyet Gazetesi merkezine haberi geçmiş. Merkez-
deki editör bir Anadolu Ajansı’nın yani benim yıldızlara bir de Ali Abinin 
yıldızlara bakıyor, aralarında uçurum var. Benim 5 yıldız verdiğim fut-
bolcuya Ali Abi 2 vermiş ya da tam tersi. Ali Abi kendi yıldızlarının daha 
isabetli olduğu, benim acemi olduğum konusunda epey dil dökmek 
zorunda kalmış merkeze. İkna edebilmiş miydi onu hatırlamıyorum.

Mesleği ne zaman ve hangi gerekçeyle bıraktınız?
Muhabirliği yukarıda da bahsettiğim gibi ekonomik ve sosyal hakla-

rın yeterli olmaması nedeniyle 2000 yılında bıraktım. Bölge Müdürünün 
kadrolu muhabir olmam konusundaki teklifine cevaben, kadın oldu-
ğum ve evlenip çocuk sahibi olduğum takdirde verimli olamayacağım 
söylenmişti. Bu cevap da yönümü başka yöne çevirmem gerektiği 
konusunda etkili oldu. Maalesef kadınlar konusunda negatif ayrımcılı-
ğın yapıldığı bir sektör de gazetecilikti. Bu mesleği bütün zorluklarına 
rağmen sürdüren bütün arkadaşları gerçekten çok takdir ediyorum 
ama kadın olarak bu mesleği uzun yıllardır yapan arkadaşları, daha 
çok takdir ediyorum. Ben daha fazla mücadele edemedim ama onları 
mücadelelerinde yürekten destekliyorum.

Beni de hatırladığınız ve bu özel sayınızda yer vermeyi düşündüğü-
nüz için çok teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
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996 yılında sektöre giriş yaptığını 
ifade eden Nurdan Söylemez Dağdaş, 
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yürüttüğünü söyledi. K-TV ve Anadolu Ajan-
sı’nda geçmiş dönemde çalıştığına dikkat 
çeken Nurdan Söylemez Dağdaş, devlet 
memurluğuna atanması nedeniyle sektörü 
bıraktığını ifade etti. Dağdaş, o dönem arka-
daşlık ortamına özlem duyduğunu kaydetti. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
Konya’nın Cihanbeyli İlçesi’nin Taşpınar 

Beldesi’nde 1974 yılında altı çocuklu bir 
ailenin beşinci kız çocuğu olarak dünyaya 
geldim. Kırsalda yaşayan bir ailenin beşinci 
kız çocuğu olmama rağmen küçük olma-
nın bütün avantajlarını kullanarak mutlu 
bir çocukluk dönemi geçirdim. En küçük 
kardeşimin tek erkek çocuk olması nedeniy-
le “okuyup kendisini kurtarması” kararının 
alınmasının ardından bana da eğitim haya-
tıma devam etme fırsatı doğdu. Köydeki 
ilköğretimimin ardından, orta öğrenimimi 
Konya’da, Yükseköğrenimimi köy otobüsü-
nün getirdiği gazeteleri ezber eden Ablamın 
ısrarıyla Ankara Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde 
tamamladım.

Gazeteciğe nasıl başladınız? 
Hangi Kurumlarda ne tür görevlerde 
bulundunuz?

Gazeteciliğe 1996 yılında kendisi de 

kameramanlık yapan bir arkadaşımın aracı-
lığıyla Konya’da yayın yapan KTV Televizyo-
nunda kameraman-muhabir olarak başla-
dım. Aynı yayın kuruluşunda Haber Merkezi 
İstihbarat Şefliğinin ardından 1997 yılı sonun-
da Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürlü-
ğü bünyesinde muhabir olarak çalışmaya 
başladım. 2000 yılında Devlet Memurluğuna 
atanmam nedeniyle muhabirlik görevimden 
ayrılarak mesleğe veda ettim.

Sizin döneminizle bugünü 
karşılaştırdığınızda gazeteciliğin 
seyrüseferi nasıl görünüyor?

Televizyonda göreve başladığımda sanı-
rım yerel televizyonların 3-5 yıllık bir geçmişi 
vardı. Gazetede çalışan arkadaşlar henüz 
televizyonculuğu ve televizyonda çalışan 
arkadaşları “gazeteci” olarak benimseyeme-
mişlerdi ve basın toplantılarında “fotoğraf 
makineleri”  “açıyı kapatmalarından” dolayı 
kameralardan ve dolayısıyla kameramanlar-
dan hep şikâyetçiydi. :) Bu güzel sürtüşme 
aynı zamanda rekabeti de artırıyordu. Beyaz 
ekranın çekiciliği, okumaktan çok seyretmeyi 
tercih eden halkımızın ilgisi ile sanırım zaman 
içinde yerel televizyon haberciliği kendini 
kabul ettirdi.

Biz 1990’lı yılların sonunda bu mücadele-
yi verirken, hayatımıza hızla giren internet ve 
sosyal medya deyim yerindeyse ortalığı toz 
duman etti ve gazetecilik kavramını da bam-
başka mecralara taşıdı. Bizim dönemimizde 

mesleki anlamda rakipleriniz belliydi. Bugün 
herkes bir anlamda haberci. En büyük 
değişim bu anlamda yaşandı bence. Şimdi 
meslekte olan arkadaşların rakipleri daha 
çok ve işleri daha zor diye düşünüyorum.

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
Gazetecilik benim için hep fedakârlığı 

daha çok fedakârlığı ve insanüstü bir emeği 
ifade eder. Hareketi, hep koşuşturmayı, za-
manla yarışı ve farklı hayatlara dokunabilme 
ve olaylara birebir şahit olmayı ifade eder.

Gazetecilikteki en çok önem verdiğim 
şeyse sanırım gerçeklik ve çok seslilikti. Şu 
an o kadar çok bilgi kirliliği ve haber karma-
şası yaşıyoruz ki hangisinin doğru ya da ger-
çek olduğunu ayırt edemiyoruz maalesef.

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu mu? 
Açıkçası ekonomik ve sosyal haklar 

açısından verdiğiniz emeğin hemen hemen 
hiç karşılığını alamamak meslekten ayrılmak 
istememin en büyük nedeniydi. Gazetecilik 
7/24 devam eden bir meslek ve oldukça 
yıpratıcı. Mesleğime özlem duyuyor muyum; 
hayır sanırım. Bir dönemdi ve kapandı benim 
için. Ama arkadaşlık ortamımızı ve arkadaş-
larımı hep özlüyorum. Hayat serüvenimde 
bu dönemin ve arkadaşlarımın hep apayrı 
bir yeri var. 

Matbu gazetecilik ile internet 
gazeteciliğini mukayese edebilir misiniz?

NURDAN SÖYLEMEZ DAĞDAŞ

Bu mukayeseyi artık işin mutfağında olmayan biri olarak ancak 
okuyucu olarak yapabilirim. Okuyucu olarak hala gazete kokusunu 
çok sevsem ve verilen emeğin daha çok olduğunu düşünsem de kolay 
ulaşır olmasından dolayı internet gazeteciliğinden daha çok yararla-
nıyorum. Ama basılı gazetenin bana vermiş olduğu sıcaklığı maalesef 
internet gazeteciliğinde hissetmek mümkün değil. 

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir anınız var mı?
Mesleğin içinde olduğum dönemde pek çok olaya da şahit olduk. 

Konca KURİŞ’in cesedinin Konya’da bir villada bulunduğu Hizbullah 
olayları, Abdullah ÖCALAN’ın kaçış sürecinde İtalyan mallarının esnaf-
larca yakılması, Karapınar Yolunda 49 kişinin yanarak hayatını kaybetti-
ği trafik kazası vb. gibi.

Ama ben biraz da okuyucuları gülümsetmek adına başka bir anımı 
paylaşmak isterim. Benim Anadolu Ajansı’nda çalıştığım dönemde 
Konyaspor 2. Lig’deydi ve futboldan hiç anlamıyorum. Faruk Tolgay 
Abim fotoğraf çekimi için sahada ve ben haberi yazmak için deneyimli 
birçok spor muhabiriyle birlikte basın tribünündeyim. Lisede ve üni-
versitede voleybol oynadığım için voleybol kurallarını az çok biliyorum 
ama futbolun ne kuralından anlıyorum ne kimin nasıl oynadığından. 
Seyrederken de aşırı sıkılıyorum ama görev bu, yapılacak. Neyse maç 
bitti kısa bir haber geçtim ve futbolcuları maçtaki performanslarına 
göre (hala yıldız veriliyor mudur bilmiyorum) yıldızlandırdım. Şimdi 
nasıl bilmiyorum ama o dönemde “Anadolu Ajansı geçtiyse haber doğ-
rudur” kanısı vardı. Rahmetli Ali AKGÜL Abi de benim gibi maçı takip 
etmiş ve çalıştığı Hürriyet Gazetesi merkezine haberi geçmiş. Merkez-
deki editör bir Anadolu Ajansı’nın yani benim yıldızlara bir de Ali Abinin 
yıldızlara bakıyor, aralarında uçurum var. Benim 5 yıldız verdiğim fut-
bolcuya Ali Abi 2 vermiş ya da tam tersi. Ali Abi kendi yıldızlarının daha 
isabetli olduğu, benim acemi olduğum konusunda epey dil dökmek 
zorunda kalmış merkeze. İkna edebilmiş miydi onu hatırlamıyorum.

Mesleği ne zaman ve hangi gerekçeyle bıraktınız?
Muhabirliği yukarıda da bahsettiğim gibi ekonomik ve sosyal hakla-

rın yeterli olmaması nedeniyle 2000 yılında bıraktım. Bölge Müdürünün 
kadrolu muhabir olmam konusundaki teklifine cevaben, kadın oldu-
ğum ve evlenip çocuk sahibi olduğum takdirde verimli olamayacağım 
söylenmişti. Bu cevap da yönümü başka yöne çevirmem gerektiği 
konusunda etkili oldu. Maalesef kadınlar konusunda negatif ayrımcılı-
ğın yapıldığı bir sektör de gazetecilikti. Bu mesleği bütün zorluklarına 
rağmen sürdüren bütün arkadaşları gerçekten çok takdir ediyorum 
ama kadın olarak bu mesleği uzun yıllardır yapan arkadaşları, daha 
çok takdir ediyorum. Ben daha fazla mücadele edemedim ama onları 
mücadelelerinde yürekten destekliyorum.

Beni de hatırladığınız ve bu özel sayınızda yer vermeyi düşündüğü-
nüz için çok teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
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‘İMRENDİRİCİ BİR 
DÖNEM YAŞIYORUZ’

S
elçuk Üniversitesi (SÜ) Fen 
Fakültesi Matematik Ana Bilim 
Dalından mezun olduktan 

sonra beş yıl gazetecilik yapan Osman 
Tüzün, gazetecilik mesleği serüveni 
ile ilgili açıklamalarda bulundu.  Gü-
nümüzde teknolojik gelişmelere bağlı 
olarak dijital medyanın öneminin art-
tığını dile getiren Tüzün, “Doğrusu bu 
dönem içerisinde gazetecilik yapmayı 
çok isterdim. İmkân ve teknik güzel-
likler açısından imrendirici bir dönem 
yaşıyoruz” dedi.

Ne zaman nerede dünyaya 
geldiniz, tahsil hayatınız nasıl geçti?

Cihanbeyli’ye bağlı Günyüzü kö-
yünde 1957 yılında dünyaya geldim. 
İlkokulu köyümde, ortaokul ve liseyi 
Konya’da Devrim Ortaokulu ve Karatay 
Lisesinde okudum. S.Ü. Fen Fakültesi 
Matematik Ana Bilim Dalından mezun 
oldum.

Gazeteciliğe ne zaman ve nasıl 
başladınız?

Üniversiteden sonra beş yıl gazete-
cilik yaptım. Bir dostumuzun tanıştırdı-
ğı Rahmetli Mehmet Gazel Hürriyet’in 
Konya temsilcisiydi. 1977’de onun iste-
ğiyle Hürriyet’e başladım. Gazel aynı 
zamanda Yeni Meram’da da çalıştığı 
için ben de ortaya gelip gidiyordum.  
1979’da Koya Postası’na geçtim ve 
1982’ye kadar burada çalıştım. İbrahim 
Sur, Galip Yenikaynak, Behzat Altun-
baş, Hasan Koyuncu, Zeki Böke, Uğur 
Özteke, Mustafa Alagöz gibi isimlerle 
beraber çalıştık. Konya Postası’nda 
İbrahim Sur Yazı İşleri Müdürümüz, Ga-
lip Yenikaynak spor şefimizdi. Patron 

Durmuş Alagöz 1981’de her nedense 
İbrahim abiden Yazı İşleri Müdürlüğü-
nü alıp bana verdi. Patronun bu kararı 
benim için şaşırtıcı bir sürprizdi ama 
önümde ok değerli meslek büyüğüm 
vardı. Ben İbrahim abiye “Müdür ben 
olsam da sayfa senin abi. Dilediğin gibi 
mizanpaj yap. Sayfa da servis de senin 
sorumluluğunda” dedim.

Tam da 1980 darbesinde etkin 
ve yetkin bir gazeteci olarak 
sahadaydınız. Neyle karşılaştınız?

Normal bir şekilde gazeteye gittik. 
Yaklaşık Saat 13.00’e kadar Genel Kur-
may Başkanı Kenan Evren’in açıkla-
masını bekledik. Evren’in konuşmasını 
dinledikten sonra deşifre edip ertesi 
günün gazetesini hazırladık. Gazeteler 
ihtilal şartlarına uyarak, ihtilalcilerin 
paralelinde yayın yaptıkları için so-
run çıkmadı. Çünkü memleket şartları 
insanları öyle bir noktaya getirmişti ki 
adeta herkes ihtilali bekler hale olmuş-
tu. Can güvenliği olmayan bir dönemdi. 
İnsanlar ihtilal olunca tepkiden ziyade 
memnuniyet ifade etti. Gazetelerde de 
sansürlenecek bir durum olmadı.

Gazetelerin sahip olduğu teknik 
şartlar nasıldı?

Bugüne göre çok gerideydik. Man-
şete atacağımız bazı kelimeler sığ-
mıyor, gerektiğinde muadil kelimleler 
kullanıyorduk. Yazılar kurşun harflerle 
diziliyor, fotoğraflar klişe yapılıyordu. 
Bütün bu hazırlıklar saatlerce zaman 
alırdı. Baskı çok sıkıntılı olurdu. Renkli 
baskı yapamazdık. Haberleşme çok za-
yıftı. Hürriyet’e haberi otobüsle gönde-
rirdik. Arayacağımız telefon numarasını 

postaneye yazdırıp saatlerce beklerdik. 
Basın önceliğimiz olduğu için bize 
hattı daha hızlı bağlarlardı ama bek-
lemeden de olmadı. Haberi telefonda 
2 saat, şifai olarak yazdırırdık. Sonraki 
yıllarda telefoto çıktı, faks çıktı. Şimdi o 
teknolojilerden de ne eser kaldı ve de 
bilen. Günümüz teknolojisine bakarsak 
altın günleri yaşıyoruz diyebiliriz. Biz 
daktiloda kendi haberimizi yazardık. 
Bugünkü gibi internetten kes yapıştır 
haberler hazırlamadık.

Gazeteciliği ne zaman ve neden 
bıraktınız?

Ben 1981’de öğretmenliğe müracaat 
etmiştim. 1982’de sürpriz bir şekilde 
matematik öğretmeni olarak İzmir Tor-
balı Lisesine atandım. Böylece gazete-
ciliği bırakıp öğretmenliği tercih ettim. 
Ama öğretmenliğe müracaat ederken 
bir süre sonra Konya’ya tayin isteyip 
gazetecilikle öğretmenliği birlikte 
yapmayı da düşünmüştüm. İzmir’de 11 
ay durup Konya’ya tayin istedim. Fakat 
o sene ilk defa nokta tayin uygulaması 
çıktı ve beni Ereğli’ye atadılar. Bu arada 
4 ay askerliğimi Burdur’da yapıp dön-
düm. Ereğli’ye gitmeden Mehmet Gazel 
ile karşılaştık. Bana “Derviş Özütaştan 
gazeteyi Ahmet Suel’den devraldı ve 
profesyonel gazeteciye ihtiyacı var. 
Ereğli’ye gidince mutlaka görüş” dedi. 
Derviş Özütaştan beni Ereğli garajında 
karşılayıp gazeteye götürdü. Böylece 
okuldaki görevimden önce gazete-
ye başlamış oldum. Gazeteyi günlük 
olarak hazırlıyor Osman Yılmaz müste-
arıyla haftalık yazılar yazıyordum. Bu 
sırada Ereğli Lisesinde de matematik 
öğretmenliği yapıyordum.

Teknolojik gelişmelerle birlikte dijital medyanın 
önem kazandığına dikkat çeken Osman Tüzün, 

“Doğrusu bu dönem içerisinde gazetecilik yapmayı 
çok isterdim. İmkân ve teknik güzellikler açısından 

imrendirici bir dönem yaşıyoruz” dedi

OSMAN TÜZÜN

Sizin, dönemin Belediye Başkanı 
Ali Talip Özdemir ile de sıkı bir 
dostluğunuz ve hatta mesainiz vardı. 
Bu süreç nasıl gelişti?

Ali Talip Özdemir’i, 1980 ihtilal 
komitesi Ereğli belediye Başkanlığına 
atamıştı. Ben yönetmeye başlayınca 
Ereğli gazetesinin çehresi değişmişti. 
Bu değişim Ali Talip Beyin dikkatini 
çekmiş ve beni sorup tanışmak istemiş. 
Bana haber geldi ama ben tanışmaya 
gitmedim. Sonra bir gün o gazeteyi 
ziyarete geldi, tanıştık. Bir hafta sonra 
da biz iade-i ziyaret yaptık ve aramızda 
dostluk başladı.  Ali Talip Beyin çalış-
malarını yakından takip ettim. Çalışkan, 
dürüst bir arkadaş olduğunu gör-
düm. Çevre düzenlemesine çok önem 
verdiği için ona in Ali karakterinden 
esinlenerek “Çim Ali diyorlardı. Sık sık 
görüştük, gazeteci sıfatımla kendisine 
yardımcı oldum. 1984 seçimlerinde Ali 
Talip Beyin aday olması ve ANAP’tan 
aday gösterilmesi noktasında ben ve 
gazetemin büyük katkısı oldu. ANAP’lı 
Milletvekili Nihat Harmancı Ali Talip 
Özdemir’in adaylığına karşıydı. Bir gün 
Derviş Özütaştan’la beraber kendisini 
gazeteye davet edip konuştuk ve ikna 
ettik. O görüşmeden sonraki gün “Ni-
hat Harmancı, Ali Talip Adayımız, dedi” 
diye manşet attık. Böylece engeller 
ortadan kalkmış oldu. Bu gelişmeler-
den sonra Ali Talip Bey bizimle daha 
sıkı diyalog kurdu. Aslında Derviş beyin 
fikri de gazetesi de solcuydu ama be-
nim gazeteye dâhil olmamla böyle bir 
çalışma ortamı oluştu. 

Belediyecilik serüveniniz seçimden 
sonra mı başlamıştı?

Seçimler yapılıp Ali Talip Bey Be-
lediye Başkanı seçilince mazbatasını 
almadan benimle görüşmeye geldi. 
Beklemediğim bir anda bana “Anca 
berber kancaca beraber, bundan sonra 

beraber çalışalım, sen belediyede ikinci 
adam ol” dedi. Böylece gazeteciliğin 
yanında öğretmenliğin de sonuna gel-
miş oldum.Belediyede ilk bir sene yazı 
işleri müdürü sonraki sene belediye 
başkan yarımcısı olarak görev yaptım. 
Anadolu’da Bugün’den tanıdığım Hilmi 
Tutar Ereğli’de düzenlediğimiz bir ba-
sın toplantısında Ali Talip Beyi müşkül 
durumda bırakacak sorular yöneltmiş 
bir dürüst ve cesur kardeşimizdi. Baş-
kan yardımcısı olunca hem gazeteye 
yardımcı olmak hem de belediyenin 
basın işlerini yapmak için basın bürosu 
kurdum. Ali Talip Beyin izinli olduğu bir 
dönemde Hilmi Tutar’ı belediye trans-
fer ettim. Hilmi’nin de bize katılmasın-
dan sonra belediye yayın organı olarak 
Nimet adlı bir gazeteyi iki yıl yayınladık. 
Ben belediyeciliğin dürüst ve şeffaf ol-
ması gerektiğini savundum ve Başkanla 
en çok bu konuda anlaşıyorduk. 

Öyle bir üçlü oldunuz ki Ali Talip 
Beyle Ankara’ya beraber gittiniz. 
Bunu anlatır mısınız?

Belediye Başkanı iken Ben Ali Talip 
Beye “Sen belediye başkanlığında 
kalacak insan değilsin. İlk seçim-
de Ankara’ya gideceğini biliyorum” 
diyordum. Nitekim öyle de oldu.  1983 
seçimlerinde ben Ereğli gazetesinde 
“Bu iş bitti, Özal bu işi götürdü, diye 
yazarken 220-240 arası vekil çıkaraca-
ğını ifade etmiştim. 1987’de dar bölge 
sistemi uygulandı ve Ali Talip Özdemir’i 
3.sıraya koymuşlardı. Böyle olunca 
kazanacağına inanan benden başka 
neredeyse kimse yoktu. Başkanlıktan 
istifa ettiği akşam beni çağırdı, morali 
bozuktu. “Başkanım, biz kazanacağız” 
dedim. Nitekim yüzde 33 olan barajı bir 
puan aşıp üç vekili de biz aldık. Ali bey 
de seçildi. Ama Ankara’ya gitmemde 
ilk istek ondan gelmedi. Seçimden beş 
altı ay sonra ben Özdemir’den Beni 
Ankara’ya tayin etmesini istedim. Önce 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne 
uzman olarak tayin edildim. Fakat 
Başkan yardımcılığından sonra bu 
görevi beğenmeyip TOBB’a sözleşmeli 
olarak geçtim. Burada Yayınlar Müdür-
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‘İMRENDİRİCİ BİR 
DÖNEM YAŞIYORUZ’

S
elçuk Üniversitesi (SÜ) Fen 
Fakültesi Matematik Ana Bilim 
Dalından mezun olduktan 

sonra beş yıl gazetecilik yapan Osman 
Tüzün, gazetecilik mesleği serüveni 
ile ilgili açıklamalarda bulundu.  Gü-
nümüzde teknolojik gelişmelere bağlı 
olarak dijital medyanın öneminin art-
tığını dile getiren Tüzün, “Doğrusu bu 
dönem içerisinde gazetecilik yapmayı 
çok isterdim. İmkân ve teknik güzel-
likler açısından imrendirici bir dönem 
yaşıyoruz” dedi.

Ne zaman nerede dünyaya 
geldiniz, tahsil hayatınız nasıl geçti?

Cihanbeyli’ye bağlı Günyüzü kö-
yünde 1957 yılında dünyaya geldim. 
İlkokulu köyümde, ortaokul ve liseyi 
Konya’da Devrim Ortaokulu ve Karatay 
Lisesinde okudum. S.Ü. Fen Fakültesi 
Matematik Ana Bilim Dalından mezun 
oldum.

Gazeteciliğe ne zaman ve nasıl 
başladınız?

Üniversiteden sonra beş yıl gazete-
cilik yaptım. Bir dostumuzun tanıştırdı-
ğı Rahmetli Mehmet Gazel Hürriyet’in 
Konya temsilcisiydi. 1977’de onun iste-
ğiyle Hürriyet’e başladım. Gazel aynı 
zamanda Yeni Meram’da da çalıştığı 
için ben de ortaya gelip gidiyordum.  
1979’da Koya Postası’na geçtim ve 
1982’ye kadar burada çalıştım. İbrahim 
Sur, Galip Yenikaynak, Behzat Altun-
baş, Hasan Koyuncu, Zeki Böke, Uğur 
Özteke, Mustafa Alagöz gibi isimlerle 
beraber çalıştık. Konya Postası’nda 
İbrahim Sur Yazı İşleri Müdürümüz, Ga-
lip Yenikaynak spor şefimizdi. Patron 

Durmuş Alagöz 1981’de her nedense 
İbrahim abiden Yazı İşleri Müdürlüğü-
nü alıp bana verdi. Patronun bu kararı 
benim için şaşırtıcı bir sürprizdi ama 
önümde ok değerli meslek büyüğüm 
vardı. Ben İbrahim abiye “Müdür ben 
olsam da sayfa senin abi. Dilediğin gibi 
mizanpaj yap. Sayfa da servis de senin 
sorumluluğunda” dedim.

Tam da 1980 darbesinde etkin 
ve yetkin bir gazeteci olarak 
sahadaydınız. Neyle karşılaştınız?

Normal bir şekilde gazeteye gittik. 
Yaklaşık Saat 13.00’e kadar Genel Kur-
may Başkanı Kenan Evren’in açıkla-
masını bekledik. Evren’in konuşmasını 
dinledikten sonra deşifre edip ertesi 
günün gazetesini hazırladık. Gazeteler 
ihtilal şartlarına uyarak, ihtilalcilerin 
paralelinde yayın yaptıkları için so-
run çıkmadı. Çünkü memleket şartları 
insanları öyle bir noktaya getirmişti ki 
adeta herkes ihtilali bekler hale olmuş-
tu. Can güvenliği olmayan bir dönemdi. 
İnsanlar ihtilal olunca tepkiden ziyade 
memnuniyet ifade etti. Gazetelerde de 
sansürlenecek bir durum olmadı.

Gazetelerin sahip olduğu teknik 
şartlar nasıldı?

Bugüne göre çok gerideydik. Man-
şete atacağımız bazı kelimeler sığ-
mıyor, gerektiğinde muadil kelimleler 
kullanıyorduk. Yazılar kurşun harflerle 
diziliyor, fotoğraflar klişe yapılıyordu. 
Bütün bu hazırlıklar saatlerce zaman 
alırdı. Baskı çok sıkıntılı olurdu. Renkli 
baskı yapamazdık. Haberleşme çok za-
yıftı. Hürriyet’e haberi otobüsle gönde-
rirdik. Arayacağımız telefon numarasını 

postaneye yazdırıp saatlerce beklerdik. 
Basın önceliğimiz olduğu için bize 
hattı daha hızlı bağlarlardı ama bek-
lemeden de olmadı. Haberi telefonda 
2 saat, şifai olarak yazdırırdık. Sonraki 
yıllarda telefoto çıktı, faks çıktı. Şimdi o 
teknolojilerden de ne eser kaldı ve de 
bilen. Günümüz teknolojisine bakarsak 
altın günleri yaşıyoruz diyebiliriz. Biz 
daktiloda kendi haberimizi yazardık. 
Bugünkü gibi internetten kes yapıştır 
haberler hazırlamadık.

Gazeteciliği ne zaman ve neden 
bıraktınız?

Ben 1981’de öğretmenliğe müracaat 
etmiştim. 1982’de sürpriz bir şekilde 
matematik öğretmeni olarak İzmir Tor-
balı Lisesine atandım. Böylece gazete-
ciliği bırakıp öğretmenliği tercih ettim. 
Ama öğretmenliğe müracaat ederken 
bir süre sonra Konya’ya tayin isteyip 
gazetecilikle öğretmenliği birlikte 
yapmayı da düşünmüştüm. İzmir’de 11 
ay durup Konya’ya tayin istedim. Fakat 
o sene ilk defa nokta tayin uygulaması 
çıktı ve beni Ereğli’ye atadılar. Bu arada 
4 ay askerliğimi Burdur’da yapıp dön-
düm. Ereğli’ye gitmeden Mehmet Gazel 
ile karşılaştık. Bana “Derviş Özütaştan 
gazeteyi Ahmet Suel’den devraldı ve 
profesyonel gazeteciye ihtiyacı var. 
Ereğli’ye gidince mutlaka görüş” dedi. 
Derviş Özütaştan beni Ereğli garajında 
karşılayıp gazeteye götürdü. Böylece 
okuldaki görevimden önce gazete-
ye başlamış oldum. Gazeteyi günlük 
olarak hazırlıyor Osman Yılmaz müste-
arıyla haftalık yazılar yazıyordum. Bu 
sırada Ereğli Lisesinde de matematik 
öğretmenliği yapıyordum.

Teknolojik gelişmelerle birlikte dijital medyanın 
önem kazandığına dikkat çeken Osman Tüzün, 

“Doğrusu bu dönem içerisinde gazetecilik yapmayı 
çok isterdim. İmkân ve teknik güzellikler açısından 

imrendirici bir dönem yaşıyoruz” dedi

OSMAN TÜZÜN

Sizin, dönemin Belediye Başkanı 
Ali Talip Özdemir ile de sıkı bir 
dostluğunuz ve hatta mesainiz vardı. 
Bu süreç nasıl gelişti?

Ali Talip Özdemir’i, 1980 ihtilal 
komitesi Ereğli belediye Başkanlığına 
atamıştı. Ben yönetmeye başlayınca 
Ereğli gazetesinin çehresi değişmişti. 
Bu değişim Ali Talip Beyin dikkatini 
çekmiş ve beni sorup tanışmak istemiş. 
Bana haber geldi ama ben tanışmaya 
gitmedim. Sonra bir gün o gazeteyi 
ziyarete geldi, tanıştık. Bir hafta sonra 
da biz iade-i ziyaret yaptık ve aramızda 
dostluk başladı.  Ali Talip Beyin çalış-
malarını yakından takip ettim. Çalışkan, 
dürüst bir arkadaş olduğunu gör-
düm. Çevre düzenlemesine çok önem 
verdiği için ona in Ali karakterinden 
esinlenerek “Çim Ali diyorlardı. Sık sık 
görüştük, gazeteci sıfatımla kendisine 
yardımcı oldum. 1984 seçimlerinde Ali 
Talip Beyin aday olması ve ANAP’tan 
aday gösterilmesi noktasında ben ve 
gazetemin büyük katkısı oldu. ANAP’lı 
Milletvekili Nihat Harmancı Ali Talip 
Özdemir’in adaylığına karşıydı. Bir gün 
Derviş Özütaştan’la beraber kendisini 
gazeteye davet edip konuştuk ve ikna 
ettik. O görüşmeden sonraki gün “Ni-
hat Harmancı, Ali Talip Adayımız, dedi” 
diye manşet attık. Böylece engeller 
ortadan kalkmış oldu. Bu gelişmeler-
den sonra Ali Talip Bey bizimle daha 
sıkı diyalog kurdu. Aslında Derviş beyin 
fikri de gazetesi de solcuydu ama be-
nim gazeteye dâhil olmamla böyle bir 
çalışma ortamı oluştu. 

Belediyecilik serüveniniz seçimden 
sonra mı başlamıştı?

Seçimler yapılıp Ali Talip Bey Be-
lediye Başkanı seçilince mazbatasını 
almadan benimle görüşmeye geldi. 
Beklemediğim bir anda bana “Anca 
berber kancaca beraber, bundan sonra 

beraber çalışalım, sen belediyede ikinci 
adam ol” dedi. Böylece gazeteciliğin 
yanında öğretmenliğin de sonuna gel-
miş oldum.Belediyede ilk bir sene yazı 
işleri müdürü sonraki sene belediye 
başkan yarımcısı olarak görev yaptım. 
Anadolu’da Bugün’den tanıdığım Hilmi 
Tutar Ereğli’de düzenlediğimiz bir ba-
sın toplantısında Ali Talip Beyi müşkül 
durumda bırakacak sorular yöneltmiş 
bir dürüst ve cesur kardeşimizdi. Baş-
kan yardımcısı olunca hem gazeteye 
yardımcı olmak hem de belediyenin 
basın işlerini yapmak için basın bürosu 
kurdum. Ali Talip Beyin izinli olduğu bir 
dönemde Hilmi Tutar’ı belediye trans-
fer ettim. Hilmi’nin de bize katılmasın-
dan sonra belediye yayın organı olarak 
Nimet adlı bir gazeteyi iki yıl yayınladık. 
Ben belediyeciliğin dürüst ve şeffaf ol-
ması gerektiğini savundum ve Başkanla 
en çok bu konuda anlaşıyorduk. 

Öyle bir üçlü oldunuz ki Ali Talip 
Beyle Ankara’ya beraber gittiniz. 
Bunu anlatır mısınız?

Belediye Başkanı iken Ben Ali Talip 
Beye “Sen belediye başkanlığında 
kalacak insan değilsin. İlk seçim-
de Ankara’ya gideceğini biliyorum” 
diyordum. Nitekim öyle de oldu.  1983 
seçimlerinde ben Ereğli gazetesinde 
“Bu iş bitti, Özal bu işi götürdü, diye 
yazarken 220-240 arası vekil çıkaraca-
ğını ifade etmiştim. 1987’de dar bölge 
sistemi uygulandı ve Ali Talip Özdemir’i 
3.sıraya koymuşlardı. Böyle olunca 
kazanacağına inanan benden başka 
neredeyse kimse yoktu. Başkanlıktan 
istifa ettiği akşam beni çağırdı, morali 
bozuktu. “Başkanım, biz kazanacağız” 
dedim. Nitekim yüzde 33 olan barajı bir 
puan aşıp üç vekili de biz aldık. Ali bey 
de seçildi. Ama Ankara’ya gitmemde 
ilk istek ondan gelmedi. Seçimden beş 
altı ay sonra ben Özdemir’den Beni 
Ankara’ya tayin etmesini istedim. Önce 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne 
uzman olarak tayin edildim. Fakat 
Başkan yardımcılığından sonra bu 
görevi beğenmeyip TOBB’a sözleşmeli 
olarak geçtim. Burada Yayınlar Müdür-
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lüğü yaptım. Bir yıl sonra Ali Talip Bey Çevre Komisyonuna 
seçildi, ardından Çevre Bakanlığı kuruldu ve Ali Bey benden 
bakanlığın kuruluş çalışmalarında bulunmamı istedi. Bu 
süreçte Hilmi Tutar’da Ali Talip Beyin yanında yer aldı. Çevre 
Bakanlığı tüzel kişilik olunca ben de önce Koordinasyon Da-
ire Başkanı, kısa süre sonra da ÇED Planlama Genel Müdür 
Yardımcısı olarak atandım. Bu görevi 12 yıl sürdürdüm. AK 
Parti iktidar olduktan sonra ÇED Genel Müdürü oldum. Bu 
görevi 7 yıl yaptıktan sonra kendi isteğimle 2008’de emekli 
oldum ve halen serbest çalışıyorum.

1970-80’li yıllarla bugünkü gazetecilik arasında ne gibi 
farklar var?

Teknolojide karşı koyulamaz gelişmeler var. Buna uyum 
sağlamak lâzım. Ben dijital gazeteciliğin daha da ilerleye-
bileceğini düşünerek üç sene önce haberkon adlı dijital 
gazete yayınlamaya başladım. Ve teknolojideki ilerlemenin 
bitmediğini, gelişmelerin süreceğini düşünüyorum. Bu yolun 
kapanamayacağını, insanların dijital paraya dahi geçeceğini 
de öngörüyorum. Doğrusu bu dönem içerisinde gazetecilik 
yapmayı çok isterdim. İmkân ve teknik güzellikler açısından 
imrendirici bir dönem yaşıyoruz.

Bürokrasideki görevleriniz sırasında çok özel ödüller 
de aldınız. Bunlardan bahseder misiniz?

Bürokrasinin azaltılmasına yönelik katkılarımız ve genel 
müdürlüğümüzün en önemli yönetmeliği olan ÇED yönet-
meliğini güncelleştirip, sürüncemede kalan ÇED süreçlerini 
hızlandırmamız üzerine TBMM’de yılın bürokratı seçilerek 
plâketle taltif edildik. Kaynakların yerinde kullanılması ve 
değerlendirilmesi noktasındaki hassasiyetimiz başbakanlı-
ğın yayınladığı kitapta “Takdire şayan çalışma” olarak zik-
redildi. Genel müdürlük dönemimde Cumhuriyet tarihinden 
2006’ya kadar yapılabilen yüzde beş çevre düzeni planını, 
40 ilde tamamlayarak yüzde 65’e çıkardık ve bununla takdir 
gördük. Konya-Ankara YHT ÇED olumlu kararını ve KOP 
projesine dâhil Göksu ÇED olumlu kararını ben imzaladım. 
Bunlar unutamayacağım bürokrasi hatırlarımdır.

Devamlılık arz eden bir bürokrat olarak, birlikte 
çalıştığınız bakanların isimlerini hatırlayabilecek misiniz?

Birlikte hatırlayarak kaydedelim. Önce Ali Talip Özdemir 
ile çalıştık sonra Doğancan Akyürek, Rıza Akçalı, Hamdi 
Üçpınarlar, Hasan Ekinci, İmren Aykut, Mustafa Taşar, Zi-
yaeddin Tokar, Kürşat Tüzmen, Işılay Saygın, Osman Pepe, 
İmdat Sütlüoğlu ve Fevzi Aytekin’in bakanlıklarında çalıştım. 
Galiba unuttuğumuz kalmadı.

Bakanlarla da ilginç anılarınız olmuştur, değil mi?
Olmaz mı, oldu tabi. Ama buna girmeyelim. Yalnız bir 

Bakanımız vardı. Hem şeker hastasıydı hem de hastalık 
derecesinde Fenerbahçeliydi. Öyle ki Fenerbahçe’nin yenil-
diği haftanın ilk iş günü kimse Bakanın makamına girmek 
istemezdi.

OSMAN TÜZÜN

G
azeteci Bahri Can, gazetecilik 
tecrübelerini anlattı. Son yıllar-
da yazılı basına veda eden bir-

çok yayın organının olduğunu kaydeden 
Can, teknolojinin bunda önemli etken 
olduğunu ifade etti. Eskiden gazeteciliğin 
zor olduğunu şimdi ise biraz daha kolay-
laştığını anımsatan Can, sektörde 56 yıllık 
deneyimi geride bıraktığını söyledi. 

Günümüzün bilişim çağı olduğu inkâr 
edilemez bir gerçek. Teknoloji öyle bir 
ilerledi ki biz yazılı basıncılara darbe 
vurdu. Gerek ulusalda gerekse yerel de 
birçok gazete kapandı. Oysa biz 56 yıllık 
gazetecilik hayatımızda ne badireler atla-
tıp bu günlere geldik. Gün geldi gazeteyi 
basacak kâğıt bulamadık, gün geldi boya 
bulamadık. Gün geldi gazeteyi basacak, 
gün geldi dağıtacak eleman bulamadık. 
Görsel basında bunlara gerek kalmadı. 
Haber kaynakları bir cep telefonunun 
ucunda olunca, 100 dolara haber sitesi 
kurup haber yapanlar, halkın gözün-
de gazeteci oldu.1980’li, 90’lı yıllarda 
fotoğraflı haber kullanmak zor idi, klişe 
yaptırmak gerekiyordu. Onun içindir ki 
belirli kişilerin ve simgelerin klişeleri bol 
miktarda bulunur, aynı resimleri kulla-
nırdık. Keza gazetede kullanacağımız 
hurufat sık sık yıpranır harfleri değiştir-
mek zorunda da kalırdık. Her bir haber 
tek tek harfler ile kumpasa dizilerek 
yazılık, saatlik uğraşlar sonucu ortaya 

bir gazete çıkardı. Günümüz şartlarında 
görsel basında bu iş çok kolaylaştı. A’dan 
Z’ye harflerin bulunduğu kavaletin yerini 
klavye aldı. Hem de binlerce yazı karakte-
ri çeşidiyle. Fotoğrafa değinmeyeceğim 
bile. Bir olayda biz yazılı basın olarak 
birini kullanamazken onlarca fotoğraf 
kullanmaları haber siteleri için çocuk 
oyuncağı oldu...

Teknoloji yendi bizi usta. İlk matbaayı 
bulan Johannes Gutenbergin, Türkiye’ye 
ilk getiren İbrahim Müteferrika’nın sistemi 
çöktü.Çöken sistemi ayakta tutmak için 
çabalayanlar var elbette, bizim gibi. 
Tabi ki hurufatla harf harf yazı dizip, dar 

ortamda resim kullanmak yerine tekno-
lojiyi kullanıp gazeteyi ofset ortamında 
basmaya karar verince bunu elde ettik. 
Sonuçta halen o gazete kokusunu özle-
yen az sayıdaki okuyucumuzu gazetesiz 
bırakmadık. Gazeteye dokunmanın habe-
re dokunmak olduğunu bilen, gazetenin 
sayfalarını çevirerek o hışırtıyı ve kokuyu 
hisseden okuyucularımıza ulaşmaya 
da devam edeceğiz. Diğer yandan bu 
zevkten mahrum kalan okuyucularımız 
için de haberlerimizi internet ortamın-
da oluşturduğumuz gazetemizin Web 
sayfasından yayınlayarak Ereğli dışındaki-
lere ulaşma imkânı oluşturduk.100 dolara 
kurulan haber sitelerinden farkımız, yazılı 
medyamızda kullandığımız haberleri web 
sayfamızda yayınladık. Gazetede A Web 
sayfamızda B demedik. Sevgili okuyucu-
larımız; burada bir örnekle şunu anlatmak 
istiyorum: Geçtiğimiz günlerde sosyal 
deney babından bir işlem gerçekleştirdik. 
Dedik ki gazetemizin sosyal medya hesa-
bından, “Bize borcunuzu söyler misiniz?” 
Yüzlerce yorum yapıldı. Belki bir hayırse-
ver çıkıp ödeyecektir diye düşünüp söy-
leyenler oldu. Günün sonunda yorumlara 
tek tek cevap verilerek, “Yanlış anladınız 
sanırım, bize burcunuzu söyler misiniz?” 
diye sormuştuk deyince “Pardon yanlış 
anlamışız” yorumları ile karşılaştık. Yanlış 
anlamamışlardı aslında. Biz ilerleyen 
saatlerde soruyu değiştirip, Borcunuzu 
Burcunuz yapmıştık. Peki bunu yazılı 
medyamızda yapma şansımız var mı? 
Yok elbette. Onun içindir ki yazılı medya 
ince eleyip sık dokumak zorunda. Boya 
gazete kâğıdı üzerine yapışıp, gazeteyi 
okuyucularla buluşturduktan sonra dönü-
şü mümkün değildir. Ama sosyal medya-
da haberlerin takla üstüne takla attığına 
şahit olabiliyoruz. Hatta olumsuz haber 
yapılan kişi güçlü ise haberin kaldırıldığını 
bile görebiliyoruz. Hadi yazılı basında 
yayınlanmış bir haberi kaldır. Onun içindir 
ki gazetemiz kurucusu Hasan Can’ın 
ömrü adliyelerde geçmiştir. Onun içindir 
ki vatandaşın ciddiyet konusunda yazılı 
basına güveni farklıdır. İz hackerler tara-
fından hacklenip haberi değiştirilebilecek 
gazeteler değil, biz devletin yazılı resmi 
evrakıyız...

TEKNOLOJI YAZILI BASINA 
DARBE VURDU

Gazeteci Bahri Can, teknolojinin gelişmesiyle birlikte yazılı basına darbe vurulduğunu 
ifade ederek, “Gerek ulusalda gerekse yerelde birçok gazete kapandı” dedi
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lüğü yaptım. Bir yıl sonra Ali Talip Bey Çevre Komisyonuna 
seçildi, ardından Çevre Bakanlığı kuruldu ve Ali Bey benden 
bakanlığın kuruluş çalışmalarında bulunmamı istedi. Bu 
süreçte Hilmi Tutar’da Ali Talip Beyin yanında yer aldı. Çevre 
Bakanlığı tüzel kişilik olunca ben de önce Koordinasyon Da-
ire Başkanı, kısa süre sonra da ÇED Planlama Genel Müdür 
Yardımcısı olarak atandım. Bu görevi 12 yıl sürdürdüm. AK 
Parti iktidar olduktan sonra ÇED Genel Müdürü oldum. Bu 
görevi 7 yıl yaptıktan sonra kendi isteğimle 2008’de emekli 
oldum ve halen serbest çalışıyorum.

1970-80’li yıllarla bugünkü gazetecilik arasında ne gibi 
farklar var?

Teknolojide karşı koyulamaz gelişmeler var. Buna uyum 
sağlamak lâzım. Ben dijital gazeteciliğin daha da ilerleye-
bileceğini düşünerek üç sene önce haberkon adlı dijital 
gazete yayınlamaya başladım. Ve teknolojideki ilerlemenin 
bitmediğini, gelişmelerin süreceğini düşünüyorum. Bu yolun 
kapanamayacağını, insanların dijital paraya dahi geçeceğini 
de öngörüyorum. Doğrusu bu dönem içerisinde gazetecilik 
yapmayı çok isterdim. İmkân ve teknik güzellikler açısından 
imrendirici bir dönem yaşıyoruz.

Bürokrasideki görevleriniz sırasında çok özel ödüller 
de aldınız. Bunlardan bahseder misiniz?

Bürokrasinin azaltılmasına yönelik katkılarımız ve genel 
müdürlüğümüzün en önemli yönetmeliği olan ÇED yönet-
meliğini güncelleştirip, sürüncemede kalan ÇED süreçlerini 
hızlandırmamız üzerine TBMM’de yılın bürokratı seçilerek 
plâketle taltif edildik. Kaynakların yerinde kullanılması ve 
değerlendirilmesi noktasındaki hassasiyetimiz başbakanlı-
ğın yayınladığı kitapta “Takdire şayan çalışma” olarak zik-
redildi. Genel müdürlük dönemimde Cumhuriyet tarihinden 
2006’ya kadar yapılabilen yüzde beş çevre düzeni planını, 
40 ilde tamamlayarak yüzde 65’e çıkardık ve bununla takdir 
gördük. Konya-Ankara YHT ÇED olumlu kararını ve KOP 
projesine dâhil Göksu ÇED olumlu kararını ben imzaladım. 
Bunlar unutamayacağım bürokrasi hatırlarımdır.

Devamlılık arz eden bir bürokrat olarak, birlikte 
çalıştığınız bakanların isimlerini hatırlayabilecek misiniz?

Birlikte hatırlayarak kaydedelim. Önce Ali Talip Özdemir 
ile çalıştık sonra Doğancan Akyürek, Rıza Akçalı, Hamdi 
Üçpınarlar, Hasan Ekinci, İmren Aykut, Mustafa Taşar, Zi-
yaeddin Tokar, Kürşat Tüzmen, Işılay Saygın, Osman Pepe, 
İmdat Sütlüoğlu ve Fevzi Aytekin’in bakanlıklarında çalıştım. 
Galiba unuttuğumuz kalmadı.

Bakanlarla da ilginç anılarınız olmuştur, değil mi?
Olmaz mı, oldu tabi. Ama buna girmeyelim. Yalnız bir 

Bakanımız vardı. Hem şeker hastasıydı hem de hastalık 
derecesinde Fenerbahçeliydi. Öyle ki Fenerbahçe’nin yenil-
diği haftanın ilk iş günü kimse Bakanın makamına girmek 
istemezdi.

OSMAN TÜZÜN

G
azeteci Bahri Can, gazetecilik 
tecrübelerini anlattı. Son yıllar-
da yazılı basına veda eden bir-

çok yayın organının olduğunu kaydeden 
Can, teknolojinin bunda önemli etken 
olduğunu ifade etti. Eskiden gazeteciliğin 
zor olduğunu şimdi ise biraz daha kolay-
laştığını anımsatan Can, sektörde 56 yıllık 
deneyimi geride bıraktığını söyledi. 

Günümüzün bilişim çağı olduğu inkâr 
edilemez bir gerçek. Teknoloji öyle bir 
ilerledi ki biz yazılı basıncılara darbe 
vurdu. Gerek ulusalda gerekse yerel de 
birçok gazete kapandı. Oysa biz 56 yıllık 
gazetecilik hayatımızda ne badireler atla-
tıp bu günlere geldik. Gün geldi gazeteyi 
basacak kâğıt bulamadık, gün geldi boya 
bulamadık. Gün geldi gazeteyi basacak, 
gün geldi dağıtacak eleman bulamadık. 
Görsel basında bunlara gerek kalmadı. 
Haber kaynakları bir cep telefonunun 
ucunda olunca, 100 dolara haber sitesi 
kurup haber yapanlar, halkın gözün-
de gazeteci oldu.1980’li, 90’lı yıllarda 
fotoğraflı haber kullanmak zor idi, klişe 
yaptırmak gerekiyordu. Onun içindir ki 
belirli kişilerin ve simgelerin klişeleri bol 
miktarda bulunur, aynı resimleri kulla-
nırdık. Keza gazetede kullanacağımız 
hurufat sık sık yıpranır harfleri değiştir-
mek zorunda da kalırdık. Her bir haber 
tek tek harfler ile kumpasa dizilerek 
yazılık, saatlik uğraşlar sonucu ortaya 

bir gazete çıkardı. Günümüz şartlarında 
görsel basında bu iş çok kolaylaştı. A’dan 
Z’ye harflerin bulunduğu kavaletin yerini 
klavye aldı. Hem de binlerce yazı karakte-
ri çeşidiyle. Fotoğrafa değinmeyeceğim 
bile. Bir olayda biz yazılı basın olarak 
birini kullanamazken onlarca fotoğraf 
kullanmaları haber siteleri için çocuk 
oyuncağı oldu...

Teknoloji yendi bizi usta. İlk matbaayı 
bulan Johannes Gutenbergin, Türkiye’ye 
ilk getiren İbrahim Müteferrika’nın sistemi 
çöktü.Çöken sistemi ayakta tutmak için 
çabalayanlar var elbette, bizim gibi. 
Tabi ki hurufatla harf harf yazı dizip, dar 

ortamda resim kullanmak yerine tekno-
lojiyi kullanıp gazeteyi ofset ortamında 
basmaya karar verince bunu elde ettik. 
Sonuçta halen o gazete kokusunu özle-
yen az sayıdaki okuyucumuzu gazetesiz 
bırakmadık. Gazeteye dokunmanın habe-
re dokunmak olduğunu bilen, gazetenin 
sayfalarını çevirerek o hışırtıyı ve kokuyu 
hisseden okuyucularımıza ulaşmaya 
da devam edeceğiz. Diğer yandan bu 
zevkten mahrum kalan okuyucularımız 
için de haberlerimizi internet ortamın-
da oluşturduğumuz gazetemizin Web 
sayfasından yayınlayarak Ereğli dışındaki-
lere ulaşma imkânı oluşturduk.100 dolara 
kurulan haber sitelerinden farkımız, yazılı 
medyamızda kullandığımız haberleri web 
sayfamızda yayınladık. Gazetede A Web 
sayfamızda B demedik. Sevgili okuyucu-
larımız; burada bir örnekle şunu anlatmak 
istiyorum: Geçtiğimiz günlerde sosyal 
deney babından bir işlem gerçekleştirdik. 
Dedik ki gazetemizin sosyal medya hesa-
bından, “Bize borcunuzu söyler misiniz?” 
Yüzlerce yorum yapıldı. Belki bir hayırse-
ver çıkıp ödeyecektir diye düşünüp söy-
leyenler oldu. Günün sonunda yorumlara 
tek tek cevap verilerek, “Yanlış anladınız 
sanırım, bize burcunuzu söyler misiniz?” 
diye sormuştuk deyince “Pardon yanlış 
anlamışız” yorumları ile karşılaştık. Yanlış 
anlamamışlardı aslında. Biz ilerleyen 
saatlerde soruyu değiştirip, Borcunuzu 
Burcunuz yapmıştık. Peki bunu yazılı 
medyamızda yapma şansımız var mı? 
Yok elbette. Onun içindir ki yazılı medya 
ince eleyip sık dokumak zorunda. Boya 
gazete kâğıdı üzerine yapışıp, gazeteyi 
okuyucularla buluşturduktan sonra dönü-
şü mümkün değildir. Ama sosyal medya-
da haberlerin takla üstüne takla attığına 
şahit olabiliyoruz. Hatta olumsuz haber 
yapılan kişi güçlü ise haberin kaldırıldığını 
bile görebiliyoruz. Hadi yazılı basında 
yayınlanmış bir haberi kaldır. Onun içindir 
ki gazetemiz kurucusu Hasan Can’ın 
ömrü adliyelerde geçmiştir. Onun içindir 
ki vatandaşın ciddiyet konusunda yazılı 
basına güveni farklıdır. İz hackerler tara-
fından hacklenip haberi değiştirilebilecek 
gazeteler değil, biz devletin yazılı resmi 
evrakıyız...

TEKNOLOJI YAZILI BASINA 
DARBE VURDU

Gazeteci Bahri Can, teknolojinin gelişmesiyle birlikte yazılı basına darbe vurulduğunu 
ifade ederek, “Gerek ulusalda gerekse yerelde birçok gazete kapandı” dedi
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Babasının yönlendirmesiyle gazeteci olan Selahaddin Koyuncu gazetecilik 
mesleği ile ilgili düşüncelerini anlattı. Koyuncu, “Gazetecilik gerçekten bana göre,

 ‘saygın, dürüst, vatansever ve vatan-millet sevdalısı’ demek. Gazetecilik bunu 
ifade etmeli, her gazeteci de bu duruşu gösterebilmeli” dedi 

‘ GAZETECININ DURUŞU OLMALI’

R
ahmetli babası Gazeteci-Yazar ve 
şair Sefa Koyuncu’nun yönlendir-
mesiyle Seydişehir’de gazetecilik 

mesleğine başlayan şimdilerde canlı yayın, 
prodüksiyon, iletişim ve dijital etkileşimli 
uygulamalar üzerine hizmet üreten Sela-
haddin Koyuncu gazetecilik mesleği ile ilgili 
düşüncelerini anlattı. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız, 
gazeteciliğe nasıl başladınız?

Beyşehir’de 1978 yılında dünyaya 
geldim. Rahmetli babam Gazeteci-Yazar 
ve şair Sefa Koyuncu’nun yönlendirme-
siyle Seydişehir’de ben de aynı mesleğe 
başladım. İlkokul çağlarımda makaralı 
makinalarda siyah-beyaz filmle fotoğraf 
çektim. Karanlık odada film banyo edip 
karta basmayı, 10 parmak daktilo yazmayı 
da o öğretti. 

Hangi kurumlarda ne tür görevlerde 
bulundunuz?

Dönemin yerel televizyonu SeyTV’de 
1993 yılında kamera ve teknik konularda 
kendimi yetiştirme imkânı buldum. Sonra 
Konya’da İhlas Haber Ajansı’nda ( İHA) 

Kenan Arvas, Uğur Özteke, İsmail Oral 
ve Cafer Eser’i ile çalıştım. Haber refleksi, 
detay, kamera, fotoğraf, idarecilik, kriz 
yönetimi-yönetilememesi gibi birçok 
konuda onlardan çok şey öğrendim. Daha 
sonra İstanbul’da haberciliğin merkezinde 
uzun yıllar çalışma fırsatı buldum. Burada 
Adliye, DGM, Emniyet, Asayiş, Magazin, 
Spor gibi alanlarda muhabir-kameraman 
olarak görev yaptım. Canlı yayın araçlarıyla 
yaklaşık 100 ülke ve 250’ye yakın şehirde 
BM, Avrupa Birliği, OECD, NATO zirve-
leri gibi uluslararası organizasyonu, spor 
müsabakaları, savaşlar ve uçak kazaları 
gibi dünya gündemindeki önemli olayları 
haberleştirdim.

Sizin döneminizle bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi nasıl 
görünüyor?

Ben analogtan dijitale geçiş dönemini 
yakalayabilen şanslı nesildenim. Hem birkaç 
karede işi özetleme hassasiyetini yaşadım 
hem de dijital fotoğraf makinaları ile beğen-
mediğin kareyi silme lüksüne eriştim. Ka-
ranlık odada film banyo edip en fazla birkaç 
karta basma zorunluluğundan istediğin ka-

dar fotoğrafı maille ek olarak gönderme fır-
satı buldum. Eskiden haber metnini elimizle 
araya parşömen kâğıdı koyarak yazardık, 
sonra daktilo ile şimdi cep telefonundan 
veya haberin olduğu yerden bilgisayarı açıp 
hızla yazıp göndermek mümkün. Görüntü 
kasetlerini eskiden kamera üzerinde izleme 
imkânımız dahi sınırlıydı. Kasetler kafaya 
sarıp bozulabilir veya çok izlediğinizde 
arızalanabilirdi. Dolayısıyla çektiğimiz gö-
rüntüyü dahi göremeden otobüsle İstanbul 
veya Ankara’ya gönderiyorduk. Şimdi tüm 
bu işlemi bırakın bilgisayar veya kamera 
üzerinde yapmak, hatta neredeyse cep 
telefonundan yapmak mümkün. Dolayısıy-
la teknik olarak yetenekli bir gazeteci için 
sınır yok, her şey çok basitleşti.  Ancak iş 
gazeteciliğe, yani doğru habercilik, detay 
habercilik, objektif habercilik gibi konulara 
geldiğinde konuyu biraz akıllı telefonla-
ra benzetiyorum. İmkânlar akıllandıkça, 
ilerledikçe maalesef gazetecilik boyutunda 
genel olarak ‘kısıtlama’, ‘özgürlük’ ile ‘hak’ 
arasındaki nüanstan uzaklaşma gibi ciddi 
temel problemler olduğunu düşünüyorum. 
Özellikle sosyal medya ile elinde telefonu 
olan hemen hemen herkes ‘muhabir’ gibi 
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davranıyor ama aslında ‘muhbirlik’ yapıyor. 
Bu kelimelerdeki bir ‘a’ harfinin getirdiği 
sorumluluk fark edilebilirse belki bugün 
basın-iletişim özgürlüğü adı altındaki birçok 
suç ile birçok problem kendiliğinden çözü-
lecektir. Öte yandan ‘içerik’, İnsanların cep 
telefonu ve dijitalleşme ile artık ilgi alanları 
çok farklı, çok farklı kaynaklardan habere ve 
içeriğe erişimleri mümkün. Bizim zama-
nımızda teknoloji yoktu ama insanların 
haber alma kaynağı yönünden de çok fazla 
alternatif yoktu. Yani diyelim 25-30 ulusal 
gazete, 15-20 tane ulusal TV. Bugün ise her 
sosyal medya platformu veya internet sitesi 
başlı başına bir gazete veya TV. Bu noktada 
da gazetecilerin, habercilerin kendilerini 
değiştirmeleri gerektiğini, insanlara erişim 
metodlarını güncellemeleri gerektiğini 
düşünüyorum. Yani artık gazete kokusuna 
ve gazeteye dokunma duyusuna sahip 
insan sayısı giderek azalıyor. Dijital ile bunu 
pekiştirecek aslında çok güzel yöntemler 
mevcut. Yani artık sanal ile gerçekliği gaze-
tecilik ve habercilik alanında da birleştirmek 
şart.

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor? 
Gazetecilik, benim sektöre başladığım 

zamanda insanların en güvendiği kay-
naklar listesinde 3 veya 4. meslekti. Şimdi 
bu güven sıralamasında kaçıncı sıradadır 
bilemiyorum ama bana göre ‘haberci’ 
veya ‘muhbir’ değilse, kalemini gerçekten 
satmamışsa ‘gazeteci’ güven listesinde bir 
numaradır, öyle de olmalıdır. Çünkü gaze-
tecilik gerçekten bana göre, ‘saygın, dürüst, 
vatansever ve vatan-millet sevdalısı’ demek. 
Bu duyguları kaç kişi için düşünebiliriz 
sorusunun cevabı herkesin kendi insaf ve 
vicdanında elbette. Ama gazetecilik bunu 
ifade etmeli, her gazeteci de bu duruşu 
gösterebilmeli.

Mesleğin özlem duyduğunuz yönleri 
var mı?

Şu an canlı yayın, prodüksiyon, iletişim 
ve dijital etkileşimli uygulamalar üzerine 
hizmet üretiyorum. Verdiğimiz danışmanlık 
hizmetleri kapsamında sektörle iç içeyiz. 
Dolayısıyla, özlem duyduğum şey gazete-
ciliğin bizim dönemimizdeki tatlı rekabeti. 
Yani birbirine haber atlatan insanların ertesi 
gün beraber bir simidi paylaşabilmesi, zor 
durumda birbirleriyle yardımlaşabilmesidir. 
Bugün gazetecilik denildiğinde akla gelen 
ile benim gazetecilik kavramım arasında 

çok fark var. Gazetecilik fotoğraf veya köşe 
yazısı ile fikir beyan etmekse bunu özlemi-
yorum. Eğer gazetecilik insanları kişi, olay, 
kavram hakkında doğru bilgilendirmekse, 
ben bunu zaten şu an mesleğimde gazete-
cileri de, işletme sahiplerini de, organizas-
yonlarda katılımcıları da en doğru şekilde 
bilgilendirerek yapıyorum. Yani kitle iletişi-
minin hakkını vermeye gayret ediyorum. 

Basılı gazetecilik ile internet 
gazeteciliğini mukayese edebilir misiniz?

Söz uçar yazı kalır! Genel de ticari 
hukukta kullanılan bu kavram bugün bana 
göre basılı gazetecilik ile internet gazete-
ciliği arasındaki net çizgi. Bugün 2010’lu 
yıllar öncesine internet medyasına ulaş-
manız mümkün değil arşiv olarak. Ama 
yazılı olarak her şeyin kaydını bulabilirsiniz. 
Dolayısıyla ‘ülke ve kurumsal hafıza’ bilin-
ciyle ‘dijital hafıza’ arasındaki keskin ayırım 
denilebilir. Yani dijitalde hafızanızı başkasına 
emanet edersiniz, basılı da ise sakladığınız 

yere göre kendinize veya güvenilir bir yere. 
Örneğin, küresel bir internet kesintisi yaşan-
dığında dijital bir bilgi bile kendi bilgisayarı-
nızda yoksa ona ulaşamazsınız. Ama basılı 
materyal her zaman bir ulaşım mesafesin-
dedir. Dolayısıyla ben özellikle geçmişin 
kayda geçmesi yönüyle gibi basit görünen 
ama bana göre çok derin bir nedenle dahi 
basılı gazeteciliğin desteklenmesi ve sür-
dürülmesi gerektiğine inanıyorum. Hafıza-i 
beşer, nisyan ile malüldür. Yani unutkanlık 
insanlık halidir. Ama ulaşılabilir kayıtlı bir 
bilgi en güzel hatırlatma aracıdır. 

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir 
anınız var mı?

O kadar çok anım var ki. Hani her 
insanın hayatı bir senaryodur ama ina-
nın anlatmış olmak, insanlara ‘ben bunu 
yaptım, bunu yaşadım’ demek değil de, 
özellikle genç yaştaki insanların geleceğine 
yön verebilmeleri adına çok şeyi anlatmak 
isterdim. Örneğin Konya’dan İstanbul’a 
gittiğim ilk gün maaşım ve cebime konan 
harçlığı otobüsten metroya gidinceye 
kadar çarptırmam ile başlayan, ‘İstanbul’da 
‘İstanbul Üniversitesi’ ile ‘Marmara Üniversi-
tesi’ İletişim Fakültesi mezunu öğrencilerin, 
kelli felli habercilerin Anadolu’dan gelen bir 
alaylıyı kabullenmemek için uyguladıkları 
bezdirme politikaları ve küçümsemeleri…Af-
ganistan’da Taliban, Kuzey İttifakı ve Ameri-
ka gibi dengeler arasında Savaş Muhabirliği 
ve kameramanlığı, Kosova, Makedonya ve 
İsrail’de savaş gazeteciliği. Galatasaray ile 
UEFA Kupası’nı kazandığı dönemdeki her 
bir maç ve maça dair perde arkası… İnanın o 
kadar çok anı ve yıllara değer an birikti ki. 

‘ÖLÜM OTOBÜSÜ VE DÜNYADA 
ÖLÜMDEN BAŞKASI YALAN…’
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Babasının yönlendirmesiyle gazeteci olan Selahaddin Koyuncu gazetecilik 
mesleği ile ilgili düşüncelerini anlattı. Koyuncu, “Gazetecilik gerçekten bana göre,

 ‘saygın, dürüst, vatansever ve vatan-millet sevdalısı’ demek. Gazetecilik bunu 
ifade etmeli, her gazeteci de bu duruşu gösterebilmeli” dedi 

‘ GAZETECININ DURUŞU OLMALI’

R
ahmetli babası Gazeteci-Yazar ve 
şair Sefa Koyuncu’nun yönlendir-
mesiyle Seydişehir’de gazetecilik 

mesleğine başlayan şimdilerde canlı yayın, 
prodüksiyon, iletişim ve dijital etkileşimli 
uygulamalar üzerine hizmet üreten Sela-
haddin Koyuncu gazetecilik mesleği ile ilgili 
düşüncelerini anlattı. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız, 
gazeteciliğe nasıl başladınız?

Beyşehir’de 1978 yılında dünyaya 
geldim. Rahmetli babam Gazeteci-Yazar 
ve şair Sefa Koyuncu’nun yönlendirme-
siyle Seydişehir’de ben de aynı mesleğe 
başladım. İlkokul çağlarımda makaralı 
makinalarda siyah-beyaz filmle fotoğraf 
çektim. Karanlık odada film banyo edip 
karta basmayı, 10 parmak daktilo yazmayı 
da o öğretti. 

Hangi kurumlarda ne tür görevlerde 
bulundunuz?

Dönemin yerel televizyonu SeyTV’de 
1993 yılında kamera ve teknik konularda 
kendimi yetiştirme imkânı buldum. Sonra 
Konya’da İhlas Haber Ajansı’nda ( İHA) 

Kenan Arvas, Uğur Özteke, İsmail Oral 
ve Cafer Eser’i ile çalıştım. Haber refleksi, 
detay, kamera, fotoğraf, idarecilik, kriz 
yönetimi-yönetilememesi gibi birçok 
konuda onlardan çok şey öğrendim. Daha 
sonra İstanbul’da haberciliğin merkezinde 
uzun yıllar çalışma fırsatı buldum. Burada 
Adliye, DGM, Emniyet, Asayiş, Magazin, 
Spor gibi alanlarda muhabir-kameraman 
olarak görev yaptım. Canlı yayın araçlarıyla 
yaklaşık 100 ülke ve 250’ye yakın şehirde 
BM, Avrupa Birliği, OECD, NATO zirve-
leri gibi uluslararası organizasyonu, spor 
müsabakaları, savaşlar ve uçak kazaları 
gibi dünya gündemindeki önemli olayları 
haberleştirdim.

Sizin döneminizle bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi nasıl 
görünüyor?

Ben analogtan dijitale geçiş dönemini 
yakalayabilen şanslı nesildenim. Hem birkaç 
karede işi özetleme hassasiyetini yaşadım 
hem de dijital fotoğraf makinaları ile beğen-
mediğin kareyi silme lüksüne eriştim. Ka-
ranlık odada film banyo edip en fazla birkaç 
karta basma zorunluluğundan istediğin ka-

dar fotoğrafı maille ek olarak gönderme fır-
satı buldum. Eskiden haber metnini elimizle 
araya parşömen kâğıdı koyarak yazardık, 
sonra daktilo ile şimdi cep telefonundan 
veya haberin olduğu yerden bilgisayarı açıp 
hızla yazıp göndermek mümkün. Görüntü 
kasetlerini eskiden kamera üzerinde izleme 
imkânımız dahi sınırlıydı. Kasetler kafaya 
sarıp bozulabilir veya çok izlediğinizde 
arızalanabilirdi. Dolayısıyla çektiğimiz gö-
rüntüyü dahi göremeden otobüsle İstanbul 
veya Ankara’ya gönderiyorduk. Şimdi tüm 
bu işlemi bırakın bilgisayar veya kamera 
üzerinde yapmak, hatta neredeyse cep 
telefonundan yapmak mümkün. Dolayısıy-
la teknik olarak yetenekli bir gazeteci için 
sınır yok, her şey çok basitleşti.  Ancak iş 
gazeteciliğe, yani doğru habercilik, detay 
habercilik, objektif habercilik gibi konulara 
geldiğinde konuyu biraz akıllı telefonla-
ra benzetiyorum. İmkânlar akıllandıkça, 
ilerledikçe maalesef gazetecilik boyutunda 
genel olarak ‘kısıtlama’, ‘özgürlük’ ile ‘hak’ 
arasındaki nüanstan uzaklaşma gibi ciddi 
temel problemler olduğunu düşünüyorum. 
Özellikle sosyal medya ile elinde telefonu 
olan hemen hemen herkes ‘muhabir’ gibi 
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davranıyor ama aslında ‘muhbirlik’ yapıyor. 
Bu kelimelerdeki bir ‘a’ harfinin getirdiği 
sorumluluk fark edilebilirse belki bugün 
basın-iletişim özgürlüğü adı altındaki birçok 
suç ile birçok problem kendiliğinden çözü-
lecektir. Öte yandan ‘içerik’, İnsanların cep 
telefonu ve dijitalleşme ile artık ilgi alanları 
çok farklı, çok farklı kaynaklardan habere ve 
içeriğe erişimleri mümkün. Bizim zama-
nımızda teknoloji yoktu ama insanların 
haber alma kaynağı yönünden de çok fazla 
alternatif yoktu. Yani diyelim 25-30 ulusal 
gazete, 15-20 tane ulusal TV. Bugün ise her 
sosyal medya platformu veya internet sitesi 
başlı başına bir gazete veya TV. Bu noktada 
da gazetecilerin, habercilerin kendilerini 
değiştirmeleri gerektiğini, insanlara erişim 
metodlarını güncellemeleri gerektiğini 
düşünüyorum. Yani artık gazete kokusuna 
ve gazeteye dokunma duyusuna sahip 
insan sayısı giderek azalıyor. Dijital ile bunu 
pekiştirecek aslında çok güzel yöntemler 
mevcut. Yani artık sanal ile gerçekliği gaze-
tecilik ve habercilik alanında da birleştirmek 
şart.

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor? 
Gazetecilik, benim sektöre başladığım 

zamanda insanların en güvendiği kay-
naklar listesinde 3 veya 4. meslekti. Şimdi 
bu güven sıralamasında kaçıncı sıradadır 
bilemiyorum ama bana göre ‘haberci’ 
veya ‘muhbir’ değilse, kalemini gerçekten 
satmamışsa ‘gazeteci’ güven listesinde bir 
numaradır, öyle de olmalıdır. Çünkü gaze-
tecilik gerçekten bana göre, ‘saygın, dürüst, 
vatansever ve vatan-millet sevdalısı’ demek. 
Bu duyguları kaç kişi için düşünebiliriz 
sorusunun cevabı herkesin kendi insaf ve 
vicdanında elbette. Ama gazetecilik bunu 
ifade etmeli, her gazeteci de bu duruşu 
gösterebilmeli.

Mesleğin özlem duyduğunuz yönleri 
var mı?

Şu an canlı yayın, prodüksiyon, iletişim 
ve dijital etkileşimli uygulamalar üzerine 
hizmet üretiyorum. Verdiğimiz danışmanlık 
hizmetleri kapsamında sektörle iç içeyiz. 
Dolayısıyla, özlem duyduğum şey gazete-
ciliğin bizim dönemimizdeki tatlı rekabeti. 
Yani birbirine haber atlatan insanların ertesi 
gün beraber bir simidi paylaşabilmesi, zor 
durumda birbirleriyle yardımlaşabilmesidir. 
Bugün gazetecilik denildiğinde akla gelen 
ile benim gazetecilik kavramım arasında 

çok fark var. Gazetecilik fotoğraf veya köşe 
yazısı ile fikir beyan etmekse bunu özlemi-
yorum. Eğer gazetecilik insanları kişi, olay, 
kavram hakkında doğru bilgilendirmekse, 
ben bunu zaten şu an mesleğimde gazete-
cileri de, işletme sahiplerini de, organizas-
yonlarda katılımcıları da en doğru şekilde 
bilgilendirerek yapıyorum. Yani kitle iletişi-
minin hakkını vermeye gayret ediyorum. 

Basılı gazetecilik ile internet 
gazeteciliğini mukayese edebilir misiniz?

Söz uçar yazı kalır! Genel de ticari 
hukukta kullanılan bu kavram bugün bana 
göre basılı gazetecilik ile internet gazete-
ciliği arasındaki net çizgi. Bugün 2010’lu 
yıllar öncesine internet medyasına ulaş-
manız mümkün değil arşiv olarak. Ama 
yazılı olarak her şeyin kaydını bulabilirsiniz. 
Dolayısıyla ‘ülke ve kurumsal hafıza’ bilin-
ciyle ‘dijital hafıza’ arasındaki keskin ayırım 
denilebilir. Yani dijitalde hafızanızı başkasına 
emanet edersiniz, basılı da ise sakladığınız 

yere göre kendinize veya güvenilir bir yere. 
Örneğin, küresel bir internet kesintisi yaşan-
dığında dijital bir bilgi bile kendi bilgisayarı-
nızda yoksa ona ulaşamazsınız. Ama basılı 
materyal her zaman bir ulaşım mesafesin-
dedir. Dolayısıyla ben özellikle geçmişin 
kayda geçmesi yönüyle gibi basit görünen 
ama bana göre çok derin bir nedenle dahi 
basılı gazeteciliğin desteklenmesi ve sür-
dürülmesi gerektiğine inanıyorum. Hafıza-i 
beşer, nisyan ile malüldür. Yani unutkanlık 
insanlık halidir. Ama ulaşılabilir kayıtlı bir 
bilgi en güzel hatırlatma aracıdır. 

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir 
anınız var mı?

O kadar çok anım var ki. Hani her 
insanın hayatı bir senaryodur ama ina-
nın anlatmış olmak, insanlara ‘ben bunu 
yaptım, bunu yaşadım’ demek değil de, 
özellikle genç yaştaki insanların geleceğine 
yön verebilmeleri adına çok şeyi anlatmak 
isterdim. Örneğin Konya’dan İstanbul’a 
gittiğim ilk gün maaşım ve cebime konan 
harçlığı otobüsten metroya gidinceye 
kadar çarptırmam ile başlayan, ‘İstanbul’da 
‘İstanbul Üniversitesi’ ile ‘Marmara Üniversi-
tesi’ İletişim Fakültesi mezunu öğrencilerin, 
kelli felli habercilerin Anadolu’dan gelen bir 
alaylıyı kabullenmemek için uyguladıkları 
bezdirme politikaları ve küçümsemeleri…Af-
ganistan’da Taliban, Kuzey İttifakı ve Ameri-
ka gibi dengeler arasında Savaş Muhabirliği 
ve kameramanlığı, Kosova, Makedonya ve 
İsrail’de savaş gazeteciliği. Galatasaray ile 
UEFA Kupası’nı kazandığı dönemdeki her 
bir maç ve maça dair perde arkası… İnanın o 
kadar çok anı ve yıllara değer an birikti ki. 

‘ÖLÜM OTOBÜSÜ VE DÜNYADA 
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 “24 Ekim 1997 tarihinde Konya-Karapınar-Ereğli karayolu-
nun 119.kilometresinde bir tır ile yolcu otobüsü çarpışmıştı. Bu 
anonsu duyduğumda hala ofisteydim. Aşağıdan akşam yemeği 
için döner almış, sabit telsizin sesini de sonuna kadar açmış-
tım. O zaman mobil telsizimiz dahi fazla yoktu. Daha aşağıdaki 
kapıdan girip 3.kata çıkmadan telsizden ihbar anonsunu duyar 
duymaz yemeği unutup Bölge Trafik Merkezi’nden bilgi almaya 
çalıştım. Henüz konu net değildi. Buna rağmen bir arkadaşımı-
zın babasının arabasıyla olay yerine ulaştık. Görüntüyü çektim, 
arkadaşım da fotoğraf çekecekti ama heyecandan makinada 
film olup olmadığını kontrol etmemiş. Görüntüyü çektik, tak-
siyle Ankara’ya kadar gittim, o görüntülerle ilgili TGRT’de canlı 
bağlantıya katıldım ve geri döndüm. Bizim “Araba yok, kamerayı 
bilmiyorum” gibi bahanelerimiz hiç olmadı. Dayanışma ve daha 
ihbar aşamasındayken hisle hareket edip sonuca ulaşmıştık. Bu 
haberin önüne geçen Candan Erçetin’in o dönemin meşhur 
şarkısı ‘Dünyada Ölümden Başkası Yalan’ cümlelerinin bir anı 
defterinde yanmadan kalmış olmasını da ben fark etmiştim. Ben 
doğru ve detayı görebilen bir gazeteci olarak bu mesajı dünya 
kamuoyuna taşırken, bu başarıyla İstanbul’da meslek hayatıma 
yeni bir birikim katarken kimileri bu kâğıdı benim yazdığımı iddia 
edecek kadar fesatlıkla kalmıştı…  Bu haberin şaka gibi olanı ise, 
fotoğrafları çeken arkadaşımızın makinada film olup olmadığını 
kontrol etmeden, çantada yedek makara olup olmadığını kontrol 
etmeden yola çıkıp boş dönmesi olmuştu… 

AFGANİSTAN DEĞİL, SAVAŞİSTAN…

Amerika’da 11 Eylül olayı olduğu günün sabahı Makedon-
ya’daki 3 aylık görevimizden dönmüş, ajansın kapısından yeni 
içeri girmiştim. Gökdelendeki yangın görüntülerinin ne olduğunu 
anlamadan Pakistan konsolosluğuna gidip vizemi alıp, daha 
üstümü başımı değiştirmeye fırsat bulamadan 3 aktarmalı uçakla 
13 Eylül’de İslamabad’a ulaşmıştım. Yanımda 2 tona yakın yayın 
ekipmanı ve bir teknik yönetmen arkadaşım vardı. Taliban’ın 
Pakistan’daki temsilcileriyle yaptığımız röportajların dünya 
kanallarında yayınlanmasının etkisiyle Taliban vizesiyle Afganis-
tan’a girebilen 5-6 Batılı gazeteci arasında yer almıştım. Bir ülke 
nasıl batağa çekilir, nasıl bir kutuplaşma ile savaş halka kurtuluş 
gösterilir ve nasıl insanlıktan çıkılır… 6 aydan fazla süre gördük, 
yaşadık, bazen canlı yayınlarla bazen haberlerimizle aktardık. Kaç 
kez alnımızda namlu ile ölümden döndük, kaç kez yanı başımızda 
patlayan bombalardan kurtulduk. Ve hiçbirinde aklımıza inanın 
“Burada ölür müyüz, ölürsek ne olur?” korkusu bir an gelmedi. 
Biz gerçekten gazeteciliği ve mesleğimizi bu kadar çok sevdik. 
Neredeyse 11 Kasım’da Amerika’nın Kabil’i ele geçirmesi ve 20 
Kasım’a kadar ki şehirde asayişin sağlanması dönemine kadar ne 
yemek, ne uyku, ne konfor aklıma gelmişti. İnsan 72 saat uykusuz 
ve birkaç lokma ekmekle ne için idare edebilir?  Bugün geriye 
baktığımda çok şanslıydım dediğim şey de hayatta kalmışlık 
değil. Yiyecek lokmamız varmış, kaderin sahibi bizi yaşatmış. 
Şanslı olduğum konu; ‘Bir insanın hayatında en sevdiği şeyleri bir 
meslek olarak yapabilmesi, meslek olarak yaptığı işte de en be-
terinden en lüks yaşamlara ve ortamlara ortak olması.’ Çok şükür 
ben gerçekten çok şanslıyım.

Günümüz itibariyle mesleğin hangi yönlerini özlüyorsunuz?
Mesleği bırakmadım, zira bugün yaptığım hem dijital interaktif 

işlerde, hem organizasyon işlerinde gazeteci gibi düşünüyorum, 
gazeteci gibi yaşıyorum, gazeteci gibi planlıyorum ve gazeteci 
gibi anlatıyorum. Örneğin bir şehri tanıtırken, bir olayı anlatırken 
ve görselleştirirken veya bir organizasyonu cazip hale getirirken 
gazeteci bakışım öne çıkıyor. Ben her gittiğim haberin zaten bir 
haber konusu olduğunu, haberden bir detayla ikinci bir haber çı-
karmak gerektiğini düşünerek yetiştim. Dolayısıyla şu an yaptığım 
her işi hem insanların ilgisini çekecek, hem daha fazla kişiye ve 
daha fazla sayıda faydalı olacak şekilde, hem de medyada haber 
değeri olacak şekilde yapmaya çalışıyorum. Yani gazetecilik 
‘tarz’ değil, yaşamım… Ve ömrümün sonuna kadar da kapsamını 
çizmeye çalıştığım gazeteci gibi yaşamaya çalışacağım. Bana bu 
fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Konya, benim için en güzel 
okuldu. Bu vesileyle üzerimde emeği geçen herkese saygılarımı 
sunar, dönem arkadaşlarıma selam ederim. Saygılarımla.

SELAHADDIN KOYUNCUSELAHADDIN KOYUNCU

G
azetecilik mesleğini uzun yıllardır 
gönül vermiş, mesleğinde ken-
disini ince ayrıntılarıyla kendisini 

yetiştirmiş, geliştirmiş, özverili, çalışkan isim 
olan gazeteci Bayram Uygun mesleğini 
Akşehir’de başarılı şekilde sürdürüyor. Ga-
zetecinin sahip olduğu sorumlulukları tam 
anlamıyla yerine getirmesi gerektiğini ifade 
eden Uygun, “Bu sorumlulukları kısaca hatır-
latmak gerekirse gazeteci doğru, tarafsız ve 
adil haber verecek, hızlı haber verecek” dedi. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
Akşehir’de dünyaya geldim. Zamanın 

şartları gereği Akşehir Lisesini bitirerek çalış-
ma hayatına atıldım.

Gazeteciliğe nasıl başladınız? 
Askerlik görevimi 2001 yılında tamam-

ladıktan sonra Akşehir’in köklü gazetesi 
Pervasız’da gazete dağıtımı yaparak sektöre 
giriş yaptım. Daha sonra muhabirlik yaparak 
habercilik alanında da mesafe kat ettim. Bir 
süredir de yine Pervasız gazetesinin Yazı 
İşleri Müdürü olarak görev yapmaktayım. 
Yani, mesleğe başladığım gazetede devam 
ediyorum.

2000’li yıllarla bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi 
nasıl görünüyor?

İlk başladığım dönemlerde çalışan bir 
gazeteci olarak haberleri her zaman bizler 
kovalardık. Şimdiler de ise haberler kamu 
kurumlardan ve ajanslardan hazır olarak 
geliyor.

Gazetecilik sizin için neyi ifade 
ediyor?

Gazetecinin sahip olduğu sorumlulukları 
tam anlamıyla yerine getirmesi gerekiyor. Bu 
sorumlulukları kısaca hatırlatmak gerekirse 
gazeteci doğru, tarafsız ve adil haber vere-
cek, hızlı haber verecek.

Basılı gazetecilik ile internet 
gazeteciliğini mukayese edebilir 
misiniz?

İnternet gazeteciliğinin maliyeti basılı 
yayıncılığa göre çok azdır. Basılı gazetecilik 
ise hem yüksek oranda emek ister hem de 
maddiyat gerektirir. Bizim yarın yayınlayaca-
ğımız haberin bugün internet ortamlarında 
yayınlanmış olması da matbu gazeteciliği 
cazibesini kırıyor.

GAZETECİ SORUMLUKLARINI TAM 
ANLAMIYLA YERİNE GETİRMELİ 

Gazetecilik mesleğine Akşehir’in köklü gazetesi Pervasız’da gazete dağıtımı yaparak 
başlayan ve şimdilerde Pervasız gazetesinin Yazı İşleri Müdürlüğünü yapan  Bayram 
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AFGANİSTAN DEĞİL, SAVAŞİSTAN…
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terinden en lüks yaşamlara ve ortamlara ortak olması.’ Çok şükür 
ben gerçekten çok şanslıyım.
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Mesleği bırakmadım, zira bugün yaptığım hem dijital interaktif 
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daha fazla sayıda faydalı olacak şekilde, hem de medyada haber 
değeri olacak şekilde yapmaya çalışıyorum. Yani gazetecilik 
‘tarz’ değil, yaşamım… Ve ömrümün sonuna kadar da kapsamını 
çizmeye çalıştığım gazeteci gibi yaşamaya çalışacağım. Bana bu 
fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Konya, benim için en güzel 
okuldu. Bu vesileyle üzerimde emeği geçen herkese saygılarımı 
sunar, dönem arkadaşlarıma selam ederim. Saygılarımla.
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yetiştirmiş, geliştirmiş, özverili, çalışkan isim 
olan gazeteci Bayram Uygun mesleğini 
Akşehir’de başarılı şekilde sürdürüyor. Ga-
zetecinin sahip olduğu sorumlulukları tam 
anlamıyla yerine getirmesi gerektiğini ifade 
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latmak gerekirse gazeteci doğru, tarafsız ve 
adil haber verecek, hızlı haber verecek” dedi. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
Akşehir’de dünyaya geldim. Zamanın 

şartları gereği Akşehir Lisesini bitirerek çalış-
ma hayatına atıldım.

Gazeteciliğe nasıl başladınız? 
Askerlik görevimi 2001 yılında tamam-

ladıktan sonra Akşehir’in köklü gazetesi 
Pervasız’da gazete dağıtımı yaparak sektöre 
giriş yaptım. Daha sonra muhabirlik yaparak 
habercilik alanında da mesafe kat ettim. Bir 
süredir de yine Pervasız gazetesinin Yazı 
İşleri Müdürü olarak görev yapmaktayım. 
Yani, mesleğe başladığım gazetede devam 
ediyorum.

2000’li yıllarla bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi 
nasıl görünüyor?

İlk başladığım dönemlerde çalışan bir 
gazeteci olarak haberleri her zaman bizler 
kovalardık. Şimdiler de ise haberler kamu 
kurumlardan ve ajanslardan hazır olarak 
geliyor.

Gazetecilik sizin için neyi ifade 
ediyor?

Gazetecinin sahip olduğu sorumlulukları 
tam anlamıyla yerine getirmesi gerekiyor. Bu 
sorumlulukları kısaca hatırlatmak gerekirse 
gazeteci doğru, tarafsız ve adil haber vere-
cek, hızlı haber verecek.

Basılı gazetecilik ile internet 
gazeteciliğini mukayese edebilir 
misiniz?

İnternet gazeteciliğinin maliyeti basılı 
yayıncılığa göre çok azdır. Basılı gazetecilik 
ise hem yüksek oranda emek ister hem de 
maddiyat gerektirir. Bizim yarın yayınlayaca-
ğımız haberin bugün internet ortamlarında 
yayınlanmış olması da matbu gazeteciliği 
cazibesini kırıyor.
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ANLAMIYLA YERİNE GETİRMELİ 
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2
8 Şubat sürecinde eğitim gören bir 
İmam-Hatipli olarak ülkede yaşayan 
insanların kendini anlatma, ifade ve 

inanç özgürlüklerinin kısıtlanması, haberci-
likte yaşanan baskılı ve sansürlü döneme 
şahit olmanın kendisini derinden etkilediğini 
ifade eden Tamer  Yiğit, “Üniversite eğitimi 
ile sadece bir meslek değil, hayat için bir 
bakış açısı, bir duruş, bir tutku olan iletişim 
sektörüne adım attım. Radyo ve televizyon 
geçmişimle iletişim alanında oldukça değerli 
tecrübeler elde ettim. Daha sonra iletişim 
sektörünün farklı bir alanında, reklamcılık ve 
yapımcılık alanında uzmanlaşarak bu alanda 
sektöre devam ettim. Ancak her zaman 
haberciliğin ve gazeteciliğin heyecanını 
özlediğimi söyleyebilirim” dedi. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız, eğitim 
hayatınız nasıl seyretti, gazeteciliğe nasıl 
başladınız?

Ben 1981 doğumluyum. İlk, orta ve lise 
eğitimimi Yozgat’ta tamamladıktan sonra 
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesini ka-
zanmamla birlikte hayatımda önemli bir dö-
nüm noktasını yaşamaya başladım. Aslında 
bu benim için ikinci bir dönüm noktasıydı. 28 

Şubat sürecinde eğitim gören bir İmam-Ha-
tipli olarak ülkemde yaşayan insanların ken-
dini anlatma, ifade ve inanç özgürlüklerinin 
kısıtlanması, habercilikte yaşanan baskılı ve 
sansürlü döneme şahit olmak beni derinden 
etkilemişti. O dönemde iletişim sektöründe 
olma fikrini benimsemeye başlamıştım. Ken-
dimi mutlu ettiğim, iyi hissettiğim, gelişim 
gösterebileceğime inandığım bir alanda, 
köklü bir medeniyetin merkez şehri Kon-
ya’da olmak hayatımda bir kırılma noktası 
oldu. Üniversite eğitimi ile sadece bir meslek 
değil, hayat için bir bakış açısı, bir duruş, bir 
tutku olan iletişim sektörüne adım attım. 

Hangi kurumlarda görev yaptınız?
1999 yılında Selçuk Üniversitesi İletişim 

Fakültesini kazanmamın hemen ardından 
eylül ayında Konya’da faaliyet gösteren 
eski ismi Milli Gençlik Radyosu olan Genç-
lik FM’de haber muhabiri olarak göreve 
başladım. Radyo haberciliği benim için 
oldukça ilginç ve verimli bir deneyim oldu. 
Türkiye’de ilk kez bir radyoda “Yerel Haber 
Bülteni” hazırlamaya başladık. Haber Mer-
kezimizde 30’a yakın arkadaş ile çalışıyor, 4 
muhabir ile haber topluyorduk. O dönem 

için bir televizyon kanalında çalışan kadar 
mesai arkadaşımız vardı. Elimizde ses kayıt 
cihazları ile basın toplantılarını takip ediyor-
duk. Mikrofonumuz çok meşhurdu. Canlı 
yayın avantajlarını aktif olarak kullanıyorduk. 
Elbette zorlandığımız haberler de oluyordu. 
Adliye haberlerinde görüntü ya da fotoğraf 
çekemeyince haberi aktarmak da muhabirin 
heyecanlı anlatımına kalıyordu.

Daha sonra 2001 yılında Selçuk Üniver-
sitesi Televizyonunda çalışmaya başladım. 
Orada haftada bir gün haber programı “8. 
Gün”ü hazırladım. Yine eş zamanlı olarak her 
sabah “Sabah haberleri” sunmaya başladım. 
Bir öğrenci kanalı olmamıza rağmen her 
sabah 6’da mesaiye başlardık. Sağlık, spor, 
siyaset, iş dünyasından birçok ismi sundu-
ğum programlarda ağırladım.

Türkiye de ilk kez henüz yeni yeni başla-
yan internet haber yayıncılığının hızını keşfe-
derek, internet haber sitelerinin haberlerini 
yine üniversite televizyonunda aktarmaya 
başladık. Fakat o dönemde herkesin interne-
te erişimi yoktu. Ayrıca görüntü ve fotoğrafa 
erişim de oldukça kısıtlıydı. İnsanların önemli 
bir bölümü haberleri yine radyo ve televiz-
yondan takip ediyordu. Bizler de internet 

GAZETECILIĞE HER ZAMAN 
ÖZLEM DUYUYORUM 

Gazeteciliğe her zaman özlem duyduğuna ifade eden Tamer Yiğit, “Radyo ve televizyon 
geçmişimle iletişim alanında oldukça değerli tecrübeler elde ettim. Ancak her zaman 

haberciliğin ve gazeteciliğin heyecanını özlediğimi söyleyebilirim” dedi

TAMER YIĞIT

haber sitelerinin ekran görüntülerini derleye-
rek ve televizyondan canlı olarak aktararak 
gündemi değerlendirdiğimiz bir program 
hazırlayarak bu hızdan faydalandık. 

Radyo ve televizyon geçmişimle iletişim 
alanında oldukça değerli tecrübeler elde 
ettim. Daha sonra iletişim sektörünün farklı 
bir alanında, reklamcılık ve yapımcılık alanın-
da uzmanlaşarak bu alanda sektöre devam 
ettim. Ancak her zaman haberciliğin ve 
gazeteciliğin heyecanını özlediğimi söyleye-
bilirim.

Sizin döneminizle bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi nasıl 
görünüyor?

Bizlerin gazeteciliğin son altın çağlarını 
yaşayan bir nesil olduğumuzu düşünüyo-
rum. O yıllar, yaygın gazetelerin milyonlar 
sattığı, TV’lerde tartışma programlarının 
reytinglerde birinci olduğu zamanlardı. 
Muhabirlik de çok önemliydi. Gazetecilik 
prestijli bir meslekti. Daha sonra özellikle 
sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte 
herkesin mecra sahibi olması maalesef ga-
zetecilik mesleğine çok büyük darbe vurdu. 
Şimdi sosyal medya kullanıcılarının hepsinin 
haberci olduğunu söyleyebiliriz. Aslında 
benim o yıllarda hep dillendirdiğim “Her olay 
ya da olgu haberdir, önemli olan onu veriş 
tarzınızdır” sözüne gelmiş bulunuyoruz. 
Günümüzde bir videonun, fotoğrafın ya da 
bir sözün haber olarak algılanıp geniş kitleler 
tarafından satın alındığını görebiliyoruz. 
Geldiğimiz noktada her ne kadar geleneksel 
habercilik zayıflamış olsa da yeniden altın 
devrine kavuşacağına inanıyorum. Çünkü in-
sanların artık doğru bilgiye erişmeye ihtiyacı 
var. Bu da ancak belirli meslekî ilkeleri olan, 
eşik bekçiliğinin olduğu ve sorumluluğun ol-

duğu meslek erbabı tarafından sağlanabilir. 
Bu sürecin çok uzak olmadığını düşünüyo-
rum. Yakın zamanda her kullanıcının haberci 
gibi hareket etmesi son bulacak. Kurumsal 
olmayan hiçbir yapı sonsuza kadar devam 
edemez.

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu mu?
Gazetecilik bir yaşam biçimidir. Aslında 

resmî olarak yapmasanız bile her zaman 
haber içerisinde yaşamaya devam ediyorsu-
nuz. Bendeniz daha çok televizyon habercili-
ği yaptığım için hâlen bir kamera gördüğüm 
zaman konuşma ihtiyacı hissediyorum ya da 
yazma ihtiyacı duyuyorum ve bunu da kendi 
sosyal medya sayfamda paylaşıyorum. Bu 
meslek ilk göz ağrım, ilk profesyonel işim, 
elbette özlüyorum. Özlemekle kalmıyor, 
şimdi ki yaşantımda da olaylara bir gazeteci 
gözlüğü ile bakıyorum.

Basılı gazetecilik ile internet 
gazeteciliğini mukayese edebilir misiniz?

Basılı gazetecilik ve internet gazeteci-
liği birbirine aslında uzak kavramlar değil. 
İkisinin de merkezinde haber alma, haber 
verme eylemleri var. Ancak internet haberci-
liğinin hızlı olması ve anlık gelişmelere göre 
güncellenebilir olması önemli bir avantaj. 
Bu avantaj ve habere daha kolay ulaşımın 
olması hızlı yaşadığımız, her şeye kolay ulaş-
manın değerli görüldüğü çağımızda internet 
haberciliğini bir adım daha öne taşıyor. Her 
şeyden önemlisi haberde bir hata veya imla 
hatası varsa, hızla düzeltilebiliyor. Sınırsız bir 
güncelleme olanağı, sürekli gelişmelere açık 
olma ve istediğiniz kadar haber girebilme 
özgürlüğü önemli avantajlardır. Aynı zaman-
da bu önemli bir dezavantajdır.

Diğer taraftan günümüzde haber değeri 

olmayan, toplumsal açıdan faydası bu-
lunmayan onlarca haber ve içerik internet 
gazeteciliği mecralarında yer buluyor. Basılı 
yayınlarda ise bu biraz zor. Sayfaya girecek 
olayın öncelikle bir haber değeri olmalı. 
Çünkü sayfa sayısı belli, alan belli. Yine gün-
cellenebilir olma açısından değerlendirirsek 
basılı yayında içerik çok derin süzgeçlerden 
geçse de bir hata fark edilmediği, gözden 
kaçtığı zaman baskı sonrası yapacak bir şey 
kalmıyor. Baskıya yetişmesi için zamanla 
yarışılıyor.

Sayfaların dizgisinin bittiği, baskının 
yapılmaya başlandığı an gelen haberler ne 
kadar önemli ve değerli olursa olsun değer-
lendirilemiyor. Bir sonraki gün ise bayatlamış 
ve değerini kaybetmiş haber olabiliyor. An-
cak yine de basılı yayınların farklı bir önemi 
var. Kâğıdın verdiği dokunma hissi ve güven, 
mürekkebin kokusu ve usta habercilerin do-
kunuşu ile basılı gazetecilik bir arşiv belgesi 
olma niteliğini her zaman taşıyacak. 

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir 
anınız var mı?

Unutamadığım iki anıdan bahsedebili-
rim. Birincisi, radyoya ilk başladığım aylardı. 
Bir arkadaşımızın evinde arabaşı daveti 
vardı. Daha henüz çorbalar yeni konmuştu 
ki polis telsizinden Aydınlık Evler civarında 
Hizbullah terör örgütüne ait infaz evlerinin 
birinde arama yapıldığını duyduk. Gecenin 
bir saatinde, soğuk bir kış gününde muhabir 
olarak beni arama yapılan yere bıraktılar. So-
ğukta saatlerce diğer gazeteci arkadaşlarla 
birlikte bekledik. Sanırım gece saat 1 gibi 
polisler içeriden çıktılar ve “Arkadaşlar bu 
aramada hiçbir şey bulamadık, gidebilirsiniz” 
dediler. Birçok arkadaşla birlikte oradan ben 
de ayrıldım. Tabii aracım yoktu. Şehri çok 
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2
8 Şubat sürecinde eğitim gören bir 
İmam-Hatipli olarak ülkede yaşayan 
insanların kendini anlatma, ifade ve 

inanç özgürlüklerinin kısıtlanması, haberci-
likte yaşanan baskılı ve sansürlü döneme 
şahit olmanın kendisini derinden etkilediğini 
ifade eden Tamer  Yiğit, “Üniversite eğitimi 
ile sadece bir meslek değil, hayat için bir 
bakış açısı, bir duruş, bir tutku olan iletişim 
sektörüne adım attım. Radyo ve televizyon 
geçmişimle iletişim alanında oldukça değerli 
tecrübeler elde ettim. Daha sonra iletişim 
sektörünün farklı bir alanında, reklamcılık ve 
yapımcılık alanında uzmanlaşarak bu alanda 
sektöre devam ettim. Ancak her zaman 
haberciliğin ve gazeteciliğin heyecanını 
özlediğimi söyleyebilirim” dedi. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız, eğitim 
hayatınız nasıl seyretti, gazeteciliğe nasıl 
başladınız?

Ben 1981 doğumluyum. İlk, orta ve lise 
eğitimimi Yozgat’ta tamamladıktan sonra 
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesini ka-
zanmamla birlikte hayatımda önemli bir dö-
nüm noktasını yaşamaya başladım. Aslında 
bu benim için ikinci bir dönüm noktasıydı. 28 

Şubat sürecinde eğitim gören bir İmam-Ha-
tipli olarak ülkemde yaşayan insanların ken-
dini anlatma, ifade ve inanç özgürlüklerinin 
kısıtlanması, habercilikte yaşanan baskılı ve 
sansürlü döneme şahit olmak beni derinden 
etkilemişti. O dönemde iletişim sektöründe 
olma fikrini benimsemeye başlamıştım. Ken-
dimi mutlu ettiğim, iyi hissettiğim, gelişim 
gösterebileceğime inandığım bir alanda, 
köklü bir medeniyetin merkez şehri Kon-
ya’da olmak hayatımda bir kırılma noktası 
oldu. Üniversite eğitimi ile sadece bir meslek 
değil, hayat için bir bakış açısı, bir duruş, bir 
tutku olan iletişim sektörüne adım attım. 

Hangi kurumlarda görev yaptınız?
1999 yılında Selçuk Üniversitesi İletişim 

Fakültesini kazanmamın hemen ardından 
eylül ayında Konya’da faaliyet gösteren 
eski ismi Milli Gençlik Radyosu olan Genç-
lik FM’de haber muhabiri olarak göreve 
başladım. Radyo haberciliği benim için 
oldukça ilginç ve verimli bir deneyim oldu. 
Türkiye’de ilk kez bir radyoda “Yerel Haber 
Bülteni” hazırlamaya başladık. Haber Mer-
kezimizde 30’a yakın arkadaş ile çalışıyor, 4 
muhabir ile haber topluyorduk. O dönem 

için bir televizyon kanalında çalışan kadar 
mesai arkadaşımız vardı. Elimizde ses kayıt 
cihazları ile basın toplantılarını takip ediyor-
duk. Mikrofonumuz çok meşhurdu. Canlı 
yayın avantajlarını aktif olarak kullanıyorduk. 
Elbette zorlandığımız haberler de oluyordu. 
Adliye haberlerinde görüntü ya da fotoğraf 
çekemeyince haberi aktarmak da muhabirin 
heyecanlı anlatımına kalıyordu.

Daha sonra 2001 yılında Selçuk Üniver-
sitesi Televizyonunda çalışmaya başladım. 
Orada haftada bir gün haber programı “8. 
Gün”ü hazırladım. Yine eş zamanlı olarak her 
sabah “Sabah haberleri” sunmaya başladım. 
Bir öğrenci kanalı olmamıza rağmen her 
sabah 6’da mesaiye başlardık. Sağlık, spor, 
siyaset, iş dünyasından birçok ismi sundu-
ğum programlarda ağırladım.

Türkiye de ilk kez henüz yeni yeni başla-
yan internet haber yayıncılığının hızını keşfe-
derek, internet haber sitelerinin haberlerini 
yine üniversite televizyonunda aktarmaya 
başladık. Fakat o dönemde herkesin interne-
te erişimi yoktu. Ayrıca görüntü ve fotoğrafa 
erişim de oldukça kısıtlıydı. İnsanların önemli 
bir bölümü haberleri yine radyo ve televiz-
yondan takip ediyordu. Bizler de internet 

GAZETECILIĞE HER ZAMAN 
ÖZLEM DUYUYORUM 

Gazeteciliğe her zaman özlem duyduğuna ifade eden Tamer Yiğit, “Radyo ve televizyon 
geçmişimle iletişim alanında oldukça değerli tecrübeler elde ettim. Ancak her zaman 

haberciliğin ve gazeteciliğin heyecanını özlediğimi söyleyebilirim” dedi
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haber sitelerinin ekran görüntülerini derleye-
rek ve televizyondan canlı olarak aktararak 
gündemi değerlendirdiğimiz bir program 
hazırlayarak bu hızdan faydalandık. 

Radyo ve televizyon geçmişimle iletişim 
alanında oldukça değerli tecrübeler elde 
ettim. Daha sonra iletişim sektörünün farklı 
bir alanında, reklamcılık ve yapımcılık alanın-
da uzmanlaşarak bu alanda sektöre devam 
ettim. Ancak her zaman haberciliğin ve 
gazeteciliğin heyecanını özlediğimi söyleye-
bilirim.

Sizin döneminizle bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi nasıl 
görünüyor?

Bizlerin gazeteciliğin son altın çağlarını 
yaşayan bir nesil olduğumuzu düşünüyo-
rum. O yıllar, yaygın gazetelerin milyonlar 
sattığı, TV’lerde tartışma programlarının 
reytinglerde birinci olduğu zamanlardı. 
Muhabirlik de çok önemliydi. Gazetecilik 
prestijli bir meslekti. Daha sonra özellikle 
sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte 
herkesin mecra sahibi olması maalesef ga-
zetecilik mesleğine çok büyük darbe vurdu. 
Şimdi sosyal medya kullanıcılarının hepsinin 
haberci olduğunu söyleyebiliriz. Aslında 
benim o yıllarda hep dillendirdiğim “Her olay 
ya da olgu haberdir, önemli olan onu veriş 
tarzınızdır” sözüne gelmiş bulunuyoruz. 
Günümüzde bir videonun, fotoğrafın ya da 
bir sözün haber olarak algılanıp geniş kitleler 
tarafından satın alındığını görebiliyoruz. 
Geldiğimiz noktada her ne kadar geleneksel 
habercilik zayıflamış olsa da yeniden altın 
devrine kavuşacağına inanıyorum. Çünkü in-
sanların artık doğru bilgiye erişmeye ihtiyacı 
var. Bu da ancak belirli meslekî ilkeleri olan, 
eşik bekçiliğinin olduğu ve sorumluluğun ol-

duğu meslek erbabı tarafından sağlanabilir. 
Bu sürecin çok uzak olmadığını düşünüyo-
rum. Yakın zamanda her kullanıcının haberci 
gibi hareket etmesi son bulacak. Kurumsal 
olmayan hiçbir yapı sonsuza kadar devam 
edemez.

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu mu?
Gazetecilik bir yaşam biçimidir. Aslında 

resmî olarak yapmasanız bile her zaman 
haber içerisinde yaşamaya devam ediyorsu-
nuz. Bendeniz daha çok televizyon habercili-
ği yaptığım için hâlen bir kamera gördüğüm 
zaman konuşma ihtiyacı hissediyorum ya da 
yazma ihtiyacı duyuyorum ve bunu da kendi 
sosyal medya sayfamda paylaşıyorum. Bu 
meslek ilk göz ağrım, ilk profesyonel işim, 
elbette özlüyorum. Özlemekle kalmıyor, 
şimdi ki yaşantımda da olaylara bir gazeteci 
gözlüğü ile bakıyorum.

Basılı gazetecilik ile internet 
gazeteciliğini mukayese edebilir misiniz?

Basılı gazetecilik ve internet gazeteci-
liği birbirine aslında uzak kavramlar değil. 
İkisinin de merkezinde haber alma, haber 
verme eylemleri var. Ancak internet haberci-
liğinin hızlı olması ve anlık gelişmelere göre 
güncellenebilir olması önemli bir avantaj. 
Bu avantaj ve habere daha kolay ulaşımın 
olması hızlı yaşadığımız, her şeye kolay ulaş-
manın değerli görüldüğü çağımızda internet 
haberciliğini bir adım daha öne taşıyor. Her 
şeyden önemlisi haberde bir hata veya imla 
hatası varsa, hızla düzeltilebiliyor. Sınırsız bir 
güncelleme olanağı, sürekli gelişmelere açık 
olma ve istediğiniz kadar haber girebilme 
özgürlüğü önemli avantajlardır. Aynı zaman-
da bu önemli bir dezavantajdır.

Diğer taraftan günümüzde haber değeri 

olmayan, toplumsal açıdan faydası bu-
lunmayan onlarca haber ve içerik internet 
gazeteciliği mecralarında yer buluyor. Basılı 
yayınlarda ise bu biraz zor. Sayfaya girecek 
olayın öncelikle bir haber değeri olmalı. 
Çünkü sayfa sayısı belli, alan belli. Yine gün-
cellenebilir olma açısından değerlendirirsek 
basılı yayında içerik çok derin süzgeçlerden 
geçse de bir hata fark edilmediği, gözden 
kaçtığı zaman baskı sonrası yapacak bir şey 
kalmıyor. Baskıya yetişmesi için zamanla 
yarışılıyor.

Sayfaların dizgisinin bittiği, baskının 
yapılmaya başlandığı an gelen haberler ne 
kadar önemli ve değerli olursa olsun değer-
lendirilemiyor. Bir sonraki gün ise bayatlamış 
ve değerini kaybetmiş haber olabiliyor. An-
cak yine de basılı yayınların farklı bir önemi 
var. Kâğıdın verdiği dokunma hissi ve güven, 
mürekkebin kokusu ve usta habercilerin do-
kunuşu ile basılı gazetecilik bir arşiv belgesi 
olma niteliğini her zaman taşıyacak. 

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir 
anınız var mı?

Unutamadığım iki anıdan bahsedebili-
rim. Birincisi, radyoya ilk başladığım aylardı. 
Bir arkadaşımızın evinde arabaşı daveti 
vardı. Daha henüz çorbalar yeni konmuştu 
ki polis telsizinden Aydınlık Evler civarında 
Hizbullah terör örgütüne ait infaz evlerinin 
birinde arama yapıldığını duyduk. Gecenin 
bir saatinde, soğuk bir kış gününde muhabir 
olarak beni arama yapılan yere bıraktılar. So-
ğukta saatlerce diğer gazeteci arkadaşlarla 
birlikte bekledik. Sanırım gece saat 1 gibi 
polisler içeriden çıktılar ve “Arkadaşlar bu 
aramada hiçbir şey bulamadık, gidebilirsiniz” 
dediler. Birçok arkadaşla birlikte oradan ben 
de ayrıldım. Tabii aracım yoktu. Şehri çok 
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fazla tanımıyordum. Üstelik hava çok soğuktu. O yıllarda Konya’da 
24 saat toplu ulaşım imkânı da yoktu. Yürüyerek Aydınlık Evler’den 
Kemerli İş Merkezindeki radyomuzun olduğu binaya geldim ve 
uygun bir yerde uyudum. Sabah kalkınca hemen ilk işimiz tabii ki 
ajansları takip etmekti. Bilgisayar ekranında son dakika girdim. Bir 
de ne göreyim, bizim saatlerce beklediğimiz evden Hizbullah terör 
örgütünün katlettiği insanların cesetleri çıkarılmaya başlanmış. Ha-
yatımda ilk haber atlatma deneyimini o gün yaşadım. Aslında olay 
yerinde kalsaydım, ne kayıt alacağımı da sonradan düşünüyordum. 
Çünkü elimde kamera yoktu. Fotoğraf makinesi yoktu. Sadece ses 
kayıt cihazım vardı. Olayı dinleyicilere nasıl aktaracaktım... Bu benim 
için hâlen cevabını aradığım bir konudur. 

Bir de Kanal 7 televizyonunda staj yaptığım zamanlarda benim 
için meslekteki en güzel deneyimlerden birini yaşadım. 2001 yılı 
Türkiye’nin ekonomik, siyasi en çalkantılı dönemlerinden biridir. İşte 
o dönemde Ankara’da staj yapıyordum. Ahmet Hakan Coşkun İs-
tanbul merkezde gün boyu uydu yayını ile Ankara haber merkezini 
yönlendirirdi. Biz stajyerler sadece dinlerdik. Arada bir usta muhabir 
arkadaşlara takılır, basın toplantılarına gider, haberi bir de kendi 
görüş açımızdan yazardık. Tabii bu metinler çok kullanılmazdı.

Yaz dönemi olduğu için birçok muhabir ustamız izinde olduğu 
bir gün “Kemal Derviş, İsmail Cem ve Hüsamettin Özkan Balgat’ta 
bir evde buluşacaklar, yeni parti kurmak için görüşme yapacaklar” 
diye bir istihbarat geldi. Ahmet Hakan “Hemen gidebilecek muhabir 
kim var?” diye Ankara’ya seslendi ama kimseden çıt çıkmadı. 
İzinde olmayan muhabirler de başka haberlerin peşindeydi. Sadece 
istihbarat şefimiz vardı. Hemen ayağa kalktım ve “Hocam ben 
gidebilirim. Bu haberi ben yapabilirim” dedim. Ahmet Hakan önce 
tereddüt etti. “Böyle bir haber stajyer bir muhabire bırakılır mı?” 
diye ama çare yoktu. Çünkü ofiste gidecek kimse yoktu. Atladık 
araca Balgat’a doğru yol aldık. Her yerde canlı yayın araçları vardı 
ve usta muhabirler haberi kovalıyor, bilgi topluyorlardı. Daha sonra 
bizim canlı yayın aracımız da geldi, saat 13.00 bültenine canlı yayın 
yapmaya başladık. Elimde mikrofon vardı ve ben ilk kez ulusal 
bir kanalda canlı yayında olayı anlatacaktım. Kalbim duracak gibi 
oluyor ve her yerim titriyordu. Sonra sunucu beni anons etti. Tam 5 
dakika nasıl bir heyecanla anlattıysam; kısacık bir zaman gibi geldi 
bana. Yayın bitti. Haber merkezine döndük Ahmet Hakan teşek-
kürlerini iletti. Sonraki günlerde okulu bırakıp Kanal 7’de çalışmamı 
istediler ama ben yine tercihimi Konya’dan yana kullandım.

Mesleği ne zaman ve hangi gerekçeyle bıraktınız?
Mesleği aslında tam olarak bıraktığımı söyleyemem. Yine iletişim 

alanındayım ancak bu kez reklam ve belgesel alanında faaliyet gös-
teren bir yapım şirketim var. Mezun olana kadar hedeflerimiz hep 
televizyon haberciliği üzerineyken bir gece arkadaş grubuyla ev 
oturması yaparken bir arkadaşın “Mezun olacağız, ne iş yapacağız? 
Pazarda çorap mı satalım? :)))” fikrinden sıyrılarak 8 arkadaş ortak 
reklam ajansı açmaya karar verdik. Üstadımız, rol modelimiz Musta-
fa Arslan ağabeyin desteği ile Çetin Oranlı’nın unutamadığım “Oku-
muş Çocuklar” manşetiyle Konya gündemine girmiştik. Arkadaş-
lıklarımız devam etse de ortaklıklarımız devam etmedi. Kimi başka 
alana yöneldi, kimi şehir dışına yerleşti. Ajansı birlikte kurduğum yol 
arkadaşım Ömer Faruk Çetin ile Erka Medya’yı Konya’nın en köklü 

ve güçlü yapım şirketlerinden biri hâline ge-
tirdik. Birçok reklam kampanyasını, siyasal 
kampanyayı yönettik. Bugün ajansımıza 
emek veren, hepsinin gönlümüzde ayrı bir 

yeri olan, ailemizden bir parça olarak 
gördüğümüz çalışanlarımızla birlikte 
sinemada, televizyonda yayınlanan 
yapımlardan, dijital mecralarda ve 
televizyonda yayınlanan reklam film-
lerine kadar birçok esere imza atan 
bir yapım şirketini yönetiyoruz. 
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TOPLUMUN BİLGİLENDİRİLMESİ 
GAZETECİNİN İȘİ

S
ektörün eski topraklarından 
olan Mustafa Sarıkamış, gaze-
teciliğin topluma karşı önemli 

görevleri olduğuna işaret etti. Sektöre 
1982 yılında başladığını kaydeden Sarı-
kamış, dayanışma içerisinde bu mesleği 
icra ettiğini anlattı. Sarıkamış, şimdi ise 
gündemin anlık değiştiğini söyledi. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1961 yılı Konya’nın Sarayönü ilçesin-

de doğumluyum. Gazetecilik hayatıma 
1982 yılında Yeni Konya Gazetesinde 
başladım.  Merhum Galip Yenikaynak 
abinin spor muhabirliği yaptım. Mer-
hum Selçuk Yelli’de o ekipteki en iyi 
arkadaşımdı. Hürriyet Haber Ajansı’nın 
yaklaşık 15 yıl Seydişehir Temsilciliği 
yaptım.

Yaygın medya ile ilişkileriniz nasıl 
gelişti?

Yerel gazetelerdeki haber trafiğimizi 
takip eden merhum Ali Akgül vesilesi 
ile başladığım hha’da çalışmaya baş-
ladım ve bu süreçte Mehmet Gazel ve 
Şenol Demirbaş’la çalışmanın zevkini 
tattım. Sonra gazeteci üstadımız Uğur 
Özteke İhlas Haber Ajansında yönetici 
olunca ekibine beni de çağırdı. Yaklaşık 
12 yıl İHA’nın Seydişehir temsilciğini 
yaptım. İHA Konya Büro Şefi Kenan 
Arvas’la uzun yıllar çalışmanın mutlulu-
ğunu yaşadım.

Yanılmıyorsam ilçeler arasında 
STK özelliğini ilk kazananlardan biri 
de Seydişehirli gazetecilerdi ve siz de 
görev yaptınız?

Seydişehir’in haber potansiyeli yük-
sekti. Bu sebeple aktif gazeteci sayısı 
da çoktu. Ben de Seydişehird’e Gazete-
ciler Cemiyeti Başkanlığı görevini üç yıl 
yaptım ve halen üyesiyim. Biz mesleğin 
gerektirdiği rekabet kurallarına uyan 
ama birbirine sıkı sıkıya bağlı, dayanış-
ma içinde çalışan gazetecilerdik.

Kırım ile çok yakından ilgilisiniz 
ve aktif göreviniz de var. Bilgi verir 
misiniz?

Aslen Kırım Tatarıyım ve Dünya 
Kırım Dernek Başkanlığı görevini ben 
yürütüyorum. Bu yönümle de, çıkardığı 
gazete ile Türk Dünyasını aydınlatan İs-
mail Gaspıralı’nın yolundan gidiyorum. 
Onun çıkardığı Tercüman Gazetesin-
den 74 yıl sonra Konya basın camia-
sının üstatlarından Mustafa Balkan ile 
KIRIMIN SESİ gazetesini çıkardık fakat 
maddi imkânsızlıklar sebebiyle şu anda 
web sitesi üzerinden hizmet veriyoruz. 
Kırımın Sesi Gazetemiz bütün Türk 
Dünyasına hitap ediyor ve yayın dili 
olarak Kırım Tatarca ve bütün Türk şive 
ve lehçelerini kullanıyoruz. Dünyanın 
her tarafından yazarların ve medyada 
öne çıkan yayınlara da yer veriyoruz.

Gazetecilik sizin için ne anlam 
ifade ediyor?

Gazetecilik benim için olmazsa ol-
mazlar arasındadır. Toplumun bilgilen-
dirilmesi adına en önemli görev gaze-
tecilere düşmektedir. Çağımızda matbu 
yayınlar önemini yitirmiş gibi gözükse 
de basın ilkelerine bağlı gazetecilik 
yeni yayın alanlarında etkili olmaya 
devam edecektir. Bugün teknolojideki 
yoğun gelişme sebebiyle gündemler 
adeta saat başı değişmek zorundadır 
ve yarına kalan haber eskiyor.

Yeni Konya Gazetesi’nde mesleğe başladığını ifade eden Mustafa Sarıkamış, çeşitli 
kurumlarda görev yaptığını açıklayarak, “Gazetecilik benim için olmazsa olmazlar arasındadır. 

Toplumun bilgilendirilmesi adına en önemli görev gazetecilere düşmektedir” dedi. 
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fazla tanımıyordum. Üstelik hava çok soğuktu. O yıllarda Konya’da 
24 saat toplu ulaşım imkânı da yoktu. Yürüyerek Aydınlık Evler’den 
Kemerli İş Merkezindeki radyomuzun olduğu binaya geldim ve 
uygun bir yerde uyudum. Sabah kalkınca hemen ilk işimiz tabii ki 
ajansları takip etmekti. Bilgisayar ekranında son dakika girdim. Bir 
de ne göreyim, bizim saatlerce beklediğimiz evden Hizbullah terör 
örgütünün katlettiği insanların cesetleri çıkarılmaya başlanmış. Ha-
yatımda ilk haber atlatma deneyimini o gün yaşadım. Aslında olay 
yerinde kalsaydım, ne kayıt alacağımı da sonradan düşünüyordum. 
Çünkü elimde kamera yoktu. Fotoğraf makinesi yoktu. Sadece ses 
kayıt cihazım vardı. Olayı dinleyicilere nasıl aktaracaktım... Bu benim 
için hâlen cevabını aradığım bir konudur. 

Bir de Kanal 7 televizyonunda staj yaptığım zamanlarda benim 
için meslekteki en güzel deneyimlerden birini yaşadım. 2001 yılı 
Türkiye’nin ekonomik, siyasi en çalkantılı dönemlerinden biridir. İşte 
o dönemde Ankara’da staj yapıyordum. Ahmet Hakan Coşkun İs-
tanbul merkezde gün boyu uydu yayını ile Ankara haber merkezini 
yönlendirirdi. Biz stajyerler sadece dinlerdik. Arada bir usta muhabir 
arkadaşlara takılır, basın toplantılarına gider, haberi bir de kendi 
görüş açımızdan yazardık. Tabii bu metinler çok kullanılmazdı.

Yaz dönemi olduğu için birçok muhabir ustamız izinde olduğu 
bir gün “Kemal Derviş, İsmail Cem ve Hüsamettin Özkan Balgat’ta 
bir evde buluşacaklar, yeni parti kurmak için görüşme yapacaklar” 
diye bir istihbarat geldi. Ahmet Hakan “Hemen gidebilecek muhabir 
kim var?” diye Ankara’ya seslendi ama kimseden çıt çıkmadı. 
İzinde olmayan muhabirler de başka haberlerin peşindeydi. Sadece 
istihbarat şefimiz vardı. Hemen ayağa kalktım ve “Hocam ben 
gidebilirim. Bu haberi ben yapabilirim” dedim. Ahmet Hakan önce 
tereddüt etti. “Böyle bir haber stajyer bir muhabire bırakılır mı?” 
diye ama çare yoktu. Çünkü ofiste gidecek kimse yoktu. Atladık 
araca Balgat’a doğru yol aldık. Her yerde canlı yayın araçları vardı 
ve usta muhabirler haberi kovalıyor, bilgi topluyorlardı. Daha sonra 
bizim canlı yayın aracımız da geldi, saat 13.00 bültenine canlı yayın 
yapmaya başladık. Elimde mikrofon vardı ve ben ilk kez ulusal 
bir kanalda canlı yayında olayı anlatacaktım. Kalbim duracak gibi 
oluyor ve her yerim titriyordu. Sonra sunucu beni anons etti. Tam 5 
dakika nasıl bir heyecanla anlattıysam; kısacık bir zaman gibi geldi 
bana. Yayın bitti. Haber merkezine döndük Ahmet Hakan teşek-
kürlerini iletti. Sonraki günlerde okulu bırakıp Kanal 7’de çalışmamı 
istediler ama ben yine tercihimi Konya’dan yana kullandım.

Mesleği ne zaman ve hangi gerekçeyle bıraktınız?
Mesleği aslında tam olarak bıraktığımı söyleyemem. Yine iletişim 

alanındayım ancak bu kez reklam ve belgesel alanında faaliyet gös-
teren bir yapım şirketim var. Mezun olana kadar hedeflerimiz hep 
televizyon haberciliği üzerineyken bir gece arkadaş grubuyla ev 
oturması yaparken bir arkadaşın “Mezun olacağız, ne iş yapacağız? 
Pazarda çorap mı satalım? :)))” fikrinden sıyrılarak 8 arkadaş ortak 
reklam ajansı açmaya karar verdik. Üstadımız, rol modelimiz Musta-
fa Arslan ağabeyin desteği ile Çetin Oranlı’nın unutamadığım “Oku-
muş Çocuklar” manşetiyle Konya gündemine girmiştik. Arkadaş-
lıklarımız devam etse de ortaklıklarımız devam etmedi. Kimi başka 
alana yöneldi, kimi şehir dışına yerleşti. Ajansı birlikte kurduğum yol 
arkadaşım Ömer Faruk Çetin ile Erka Medya’yı Konya’nın en köklü 

ve güçlü yapım şirketlerinden biri hâline ge-
tirdik. Birçok reklam kampanyasını, siyasal 
kampanyayı yönettik. Bugün ajansımıza 
emek veren, hepsinin gönlümüzde ayrı bir 

yeri olan, ailemizden bir parça olarak 
gördüğümüz çalışanlarımızla birlikte 
sinemada, televizyonda yayınlanan 
yapımlardan, dijital mecralarda ve 
televizyonda yayınlanan reklam film-
lerine kadar birçok esere imza atan 
bir yapım şirketini yönetiyoruz. 

TAMER YIĞIT

TOPLUMUN BİLGİLENDİRİLMESİ 
GAZETECİNİN İȘİ

S
ektörün eski topraklarından 
olan Mustafa Sarıkamış, gaze-
teciliğin topluma karşı önemli 

görevleri olduğuna işaret etti. Sektöre 
1982 yılında başladığını kaydeden Sarı-
kamış, dayanışma içerisinde bu mesleği 
icra ettiğini anlattı. Sarıkamış, şimdi ise 
gündemin anlık değiştiğini söyledi. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1961 yılı Konya’nın Sarayönü ilçesin-

de doğumluyum. Gazetecilik hayatıma 
1982 yılında Yeni Konya Gazetesinde 
başladım.  Merhum Galip Yenikaynak 
abinin spor muhabirliği yaptım. Mer-
hum Selçuk Yelli’de o ekipteki en iyi 
arkadaşımdı. Hürriyet Haber Ajansı’nın 
yaklaşık 15 yıl Seydişehir Temsilciliği 
yaptım.

Yaygın medya ile ilişkileriniz nasıl 
gelişti?

Yerel gazetelerdeki haber trafiğimizi 
takip eden merhum Ali Akgül vesilesi 
ile başladığım hha’da çalışmaya baş-
ladım ve bu süreçte Mehmet Gazel ve 
Şenol Demirbaş’la çalışmanın zevkini 
tattım. Sonra gazeteci üstadımız Uğur 
Özteke İhlas Haber Ajansında yönetici 
olunca ekibine beni de çağırdı. Yaklaşık 
12 yıl İHA’nın Seydişehir temsilciğini 
yaptım. İHA Konya Büro Şefi Kenan 
Arvas’la uzun yıllar çalışmanın mutlulu-
ğunu yaşadım.

Yanılmıyorsam ilçeler arasında 
STK özelliğini ilk kazananlardan biri 
de Seydişehirli gazetecilerdi ve siz de 
görev yaptınız?

Seydişehir’in haber potansiyeli yük-
sekti. Bu sebeple aktif gazeteci sayısı 
da çoktu. Ben de Seydişehird’e Gazete-
ciler Cemiyeti Başkanlığı görevini üç yıl 
yaptım ve halen üyesiyim. Biz mesleğin 
gerektirdiği rekabet kurallarına uyan 
ama birbirine sıkı sıkıya bağlı, dayanış-
ma içinde çalışan gazetecilerdik.

Kırım ile çok yakından ilgilisiniz 
ve aktif göreviniz de var. Bilgi verir 
misiniz?

Aslen Kırım Tatarıyım ve Dünya 
Kırım Dernek Başkanlığı görevini ben 
yürütüyorum. Bu yönümle de, çıkardığı 
gazete ile Türk Dünyasını aydınlatan İs-
mail Gaspıralı’nın yolundan gidiyorum. 
Onun çıkardığı Tercüman Gazetesin-
den 74 yıl sonra Konya basın camia-
sının üstatlarından Mustafa Balkan ile 
KIRIMIN SESİ gazetesini çıkardık fakat 
maddi imkânsızlıklar sebebiyle şu anda 
web sitesi üzerinden hizmet veriyoruz. 
Kırımın Sesi Gazetemiz bütün Türk 
Dünyasına hitap ediyor ve yayın dili 
olarak Kırım Tatarca ve bütün Türk şive 
ve lehçelerini kullanıyoruz. Dünyanın 
her tarafından yazarların ve medyada 
öne çıkan yayınlara da yer veriyoruz.

Gazetecilik sizin için ne anlam 
ifade ediyor?

Gazetecilik benim için olmazsa ol-
mazlar arasındadır. Toplumun bilgilen-
dirilmesi adına en önemli görev gaze-
tecilere düşmektedir. Çağımızda matbu 
yayınlar önemini yitirmiş gibi gözükse 
de basın ilkelerine bağlı gazetecilik 
yeni yayın alanlarında etkili olmaya 
devam edecektir. Bugün teknolojideki 
yoğun gelişme sebebiyle gündemler 
adeta saat başı değişmek zorundadır 
ve yarına kalan haber eskiyor.

Yeni Konya Gazetesi’nde mesleğe başladığını ifade eden Mustafa Sarıkamış, çeşitli 
kurumlarda görev yaptığını açıklayarak, “Gazetecilik benim için olmazsa olmazlar arasındadır. 

Toplumun bilgilendirilmesi adına en önemli görev gazetecilere düşmektedir” dedi. 
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Ç
ocukluk yıllarından bu yana okumaya 
meraklı olan  Ankara Üniversitesi İleti-
şim Fakültesi olan Siyasal Bilgiler Fa-

kültesi’ne bağlı Basın Yayın Yüksek Okulu’nda 
mezun olan ve uzun yıllar TRT hizmet eden ve 
emekli olan Şenay Bayburt gazetecilik mesleği 
ile ilgili düşüncelerini ve anılarını aktardı. TRT’de 
ilk gününü unutmadığını dikkat çeken Şenay 
Bayburt, “ 2004 yılına kadar, bazı aralıklarla da 
olsa fiilen Meclis’te Muhabirlikten sonra TRT 
Haber Merkezi’nin çeşitli bölümlerinde editör-
lük yaptım ve 2011 yılında emekli oldum. 1980 
yılında başladığım bu mesleğin en zevkli yanının 
muhabirlik olduğunu düşünüyorum” dedi. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?
1955 yılında Ereğli’de doğdum. İlkokulu 

Ereğli’de bitirdikten sonra Ortaokulu ve Liseyi 
İstanbul’da Üsküdar Türk Kız Koleji’nde yatılı 
okudum. Çocukluğumdan itibaren okumaya 
meraklıydım. Evde, dışarda bulduğum gazete-
leri, dergileri, kitapları elime ne geçerse, hatta 
atık gazetelerden yapılan kese kâğıtlarını bile 
okurdum. Yatılı okulda da teneffüslerde, öğle 
aralarında boş kaldığım her anda ders kitapları 
dışında kitaplar okurdum ve yazarlar benim 
için, bana başka dünyaları anlatan olağanüs-
tü insanlardı. Belki de bu sebeple, üniversite 
tercihlerim arasında ilk sıralarda, daha sonra 
adı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi olan 
Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne bağlı Basın Yayın 
Yüksek Okulu vardı. 1974-75 öğretim yılında 
başladığım okulumdan, 1978 yılı Haziran ayında 
mezun oldum. O yıllarda, daha çok  Siyasal 
Bilgiler Fakültesi dersleri ve hocaları ağırlıklı 
bir eğitim sistemimiz olsa da, Türkiye’de de 
televizyon yayınlarının geniş kitlelere ulaşmaya 
başlaması, TRT Haber Merkezi’nin dünya ve 
Türkiye’deki önemli olayları ekrana getirmesiyle, 
artık televizyon gazeteciliği de ilgi çekici bir 
hale gelmişti. Öğrenciliğim sırasında zorunlu 
stajımızı, bir grup arkadaşla birlikte, TRT Haber 
Merkezi’nde yaptık. Bu stajın, daha sonra TRT 
Haber Merkezi’nde, muhabir, spiker ya da ka-
meraman olarak, sınavları kazanıp çalışmamız-
da çok yararını gördük. Çünkü, biz stajımızı çok 
ciddiye almıştık, onlar da bizi ciddiye almışlardı, 
Türkiye’deki televizyon yayıncılığının ilk ustala-
rıydılar ve bizde onlardan bir şeyler öğrenmeye 
çalışıyorduk. Mezuniyetimden sonra TRT sınav-
larını beklerken, Ankara’da kalabilmek için, bu 
arada Maliye Bakanlığının bir sınavını kazanıp 
çalışmaya başladım. 1979 yılında TRT sınav açtı, 
binlerce kişi katıldı ve Muhabir olabilmek için 4 
sınav ile çeşitli kurslara katıldım ve kazandım. 
1980 yılında TRT’ de çalışmaya başladıktan 
iki ay sonra ise 12 Eylül askeri darbesi oldu. O 
yıllarda tek kanallı siyah-beyaz TV yayını gece 
belli bir saatte kapanır radyo yayını ise 24 saat 

sürerdi. Gazetecilik genellikle bireysel bir iş ise 
radyo televizyon yayıncılığı bir ekiple yürü-
tülmesi gerekiyordu. TRT Haber Merkezi’nde, 
hem radyo hem de televizyon haberleri için, o 
yıllarda sabah saat 05.00 te muhabir, spiker, 
sorumlu müdür ve yayın için gerekli teknik 
ekip nöbete başlar, mesai saatleri içinde diğer 
çalışanlar gelir, akşam saat 19:00’dan sonra da 
normal mesaiye gelenler içinden diğer bir ekip 
saat 01.00 e kadar süren haber nöbeti tutar, 
bültenleri hazırlardı. 

‘TRT’DE İLK GÜNÜMÜ UNUTAMIYORUM’

TRT’de ilk gününü unutmadığını dikkat 
çeken Şenay Bayburt, “TRT Haber Merkezi’n-
de çalışmaya başladığım daha ilk gün, akşam 
nöbetçi olduğumu söylediler ve saat 19’da 
nöbet yerimiz olan Redaksiyon odasına geçtim.  
Henüz kimse nöbet yerine gelmemişti. Telefon 
çaldı, heyecanla açtım, tok bir ses ‘’ Cumhur-
başkanlığından arıyorum bir haber vereceğim’’ 
dedi.  Zaten 12 Eylül darbesinin öncesinde ül-
kede son derece gergin bir atmosfer vardı. Ben 
çaylak bir muhabir olarak heyecandan daktiloya 
kâğıt takmayı unutup söylenenleri yazmaya 
başlamışım yıllarda tabii ki, haber daktiloyla 
alınırdı. Neyse ki önemli bir haber değildi ve 
fark edip, durup kâğıt takıp, yeniden yazma-
ya başladım. O sırada Cumhurbaşkanı Fahri 
Korutürk’ün ve daha sonra da Kenan Evren’in 
Basın Müşaviri olan TRT’nin de eski Parlamento 
Muhabirlerinden Ali Baransel benim yeni işe 
başladığımı anlamıştı ve çok utanmıştım. Bu da 
benim unutamadığım, mesleğe ilk başladığım 
günün anısı oldu. 80’li yıllarda tek kanallı TRT 
televizyon yayını hem de radyo yayınları, herkes 

tarafından dikkatle izlenir ve dinlenirdi, hatta 
çalışanları da izlenirdi. Yayında en ufak bir fark-
lılık gördüklerinde izleyiciler ya da dinleyiciler 
telefonla Haber Merkezini arayıp sorarlardı. 
Gazetelerin TRT’yi izleyen magazin muha-
birleri bulunurdu. Özellikle spikerler haber 
olmamak için çok dikkatli davranırlardı. TRT 
Haber Merkezi’nde bayramlarda, yılbaşında ve 
hafta sonlarında sürekli nöbet tutardık. TRT’de 
çalışmaya başladığım ilk yıllarda, yine bir bay-
ram öncesinde yarım iş gününden sonra tatil 
başladı. Ama biz nöbetçiler çalışmaya devam 
ettik. Gerek radyo gerekse televizyonlardaki 
haber bültenleri Ankara Kavaklıdere’deki bina-
da bulunan TRT Haber Merkezi’nde hazırlanır 
ve yayınlanırdı. Haber stüdyoları da aynı bina-
daydı. Arife günü Saat 13’teki ana haber bül-
teni yayına girdikten sonra herkes bayram ta-
tiline başladı ve TRT’de sadece gece saat 01’e 
kadar nöbetçi haber ekibi kaldık. Herkes gitti, 
bize hüzün çöktü. Ankara Kavaklıdere’deki 
TRT binasında, yiyecek bir şey de bulunmazdı. 
O yıllarda çok  ünlü bir spiker arkadaşımızla 

yakındaki bir pastaneye gidip yiyecek bir şeyler 
almak istedik. Alışverişimizi tamamlayıp sokağa 
çıktığımızda, şiddetli bir yağmur başladı. Âdeta 
sel gelmişti ve Atatürk Bulvarı’ndan aşağıya 
doğru ağaçlar sürükleniyordu. Yolda karşıdan 
karşıya geçip TRT’ye gidemedik.  TRT Haber 
Merkezi’ne telefon ettik ve araba istedik ama 
uzun süre beklememize rağmen araba geleme-
di. Yayına geç kalma korkusuyla, evinin önüne 
arabasını park etmeye çalışan birinden, bizi TRT 
ye bırakmasını rica ettik.  Meclis kavşağında su-
ların yükselmesiyle arabaya su dolmaya başladı. 
Bu sırada saat 15 ‘teki haber bülteninin yayını 
yaklaşıyor ve spiker arkadaşımızla bir yandan 
yayına yetişemeyeceğiz, diğer yandan da ma-
gazin gazetecilerine yakalanacağız diye endişe-
leniyorduk. Arabadan suların içine indik ve suları 
yararak koşmaya başladık. TRT’ye ulaştığımızda 
tümüyle ıslanmıştık ve yayına beş dakikadan 
daha az bir süre kalmıştı. Spiker doğrudan 
yayın stüdyosuna koştu. Çünkü nefesini kontrol 
edebilmesi gerekiyordu. Ben de haber bültenini 
almak için yukarı kata çıktım ama bülten yoktu. 
Çünkü müdür bülteni eline alıp spiker aramaya 
çıkmıştı. Bülteni bulup stüdyoya koşturdum 
ve son saniyelerde yayına girdik. Ama o gün 
çok sayıda dinleyici farklı bir durum olduğunu 
anlamış ve telefon edip ne olduğunu sormuştu” 
ifadelerini kullandı.

‘BASININ EVRİLDİĞİ NOKTAYA ÇOK 
ŞAŞIRIYORUM’

Özellikle son 10 yılda akıllı telefonlardaki ge-
lişmelerle, kurumsal alanda sürdürülen gazete-
cilik ve radyo televizyon yayıncılığı yerine inter-

Uzun yıllar TRT’de gazetecilik mesleğini icra eden ve 2011 yılında emekli olan Şenay Bayburt gazeteciliğin 
en güzel yanının muhabirlik olduğunu ifade etti ve TRT’deki ilk gününü unutamadığını belirtti 

‘GAZETECILIK 
EN GÜZEL 

YANI 
MUHABIRLIK’

ŞENAY BAYBURT

net, sosyal medya ile herkesin gazeteci olduğu 
bir döneme girildiğine dikkat çeken Bayburt, 
“1980 yılında TRT de çalışmaya başlamış, daha 
iki ay geçmişti ki, 12 Eylül 1980 darbesi olmuştu 
ve benim henüz TRT kimlik kartım, basın 
kartım ve evde telefonum bile yoktu. O yıllarda 
telefon abonesi olmak imkansız gibiydi. Bir 
buçuk yıl sonra, Basın Kartımı alıp telefon için 
ancak başvurabilmiştim. O gün sabah erken 
saatte darbeyi duymuş, TRT ye ulaşmaya 
çalışmış ama ulaşamamıştım. Daha sonradan, 
gece saatlerinde arabalarla özel bir ekibin 
toplandığını öğrenmiştik. İlerleyen günlerde de 
TRT’nin arabalarıyla nöbete gelip gittiğimizi, 
askerlerin de bizimle birlikte nöbet tuttuklarını 
ve haberleri kontrol ettiklerini hatırlıyorum. 
Tabii bu haber kontrolleri hepimizin epey 
ağırına gidiyordu.  Ancak sıkıyönetim komu-
tanlıklarından gelen bildirileri haber yapıyor-
duk. O dönemde 6 ay kadar da Başbakanlık 
basın müşavirliğinde ‘geçici görevle’ çalıştım. 
Başbakanlıktaki haberleri TRT ve diğer basın 
kuruluşlarına iletiyorduk. Bu arada bir Bakanlar 
Kurulu toplantısında tutulan notları okumuş-
tum, Konsey (Darbe yönetimi), TRT’nin renkli 
yayına geçmesini istiyor. Kamuoyunda aksi 
bilinse de Ekonomiden sorumlu Bakan olan 
Turgut Özal ekonomiye yük getireceği gerek-
çesiyle karşı çıkıyordu. Ama Konsey’in istediği 
oldu ve renkli televizyona geçildi. Daha sonraki 
yıllarda ise Turgut Özal’ın Başbakanlığı döne-
minde TRT’nin yayın tekelinin kaldırılmasıyla 
özel kanallar açıldı. TRT’nin kanal sayısı arttı. 
Bunca yıl sonra geriye dönüp baktığımda beni 
en çok şaşırtan teknolojideki gelişmeler ve 
basının evirildiği nokta. Çünkü siyah beyaz tek 
kanallı, yayın tekelini elinde tutan bir TRT’de 
çalışmaya başlamıştım. İlk yıllarda, Ankara 
dışında bir yeri aramamız gerekirse telefonu 
PTT santrali aracılığıyla bağlatırdık. Kame-
ramanların çektiği siyah beyaz filmler önce 
banyo yaptırılır, biz muhabirler haberi daktilo 
ile yazar, sonra spikerler haberi seslendirir, ses 
ve görüntü eşleştirilir, montajı yapılır daha son-
ra yayına verilirdi.  Muhabirler ses almak ya da 
röportaj için 8-10 kiloluk, NAGRA teypler taşır 
ve bu ses kaydını özellikle radyo haberlerinde, 
yayında kullanırdık. Şimdi ise özellikle son 10 
yılda akıllı telefonlardaki gelişmelerle, kurumsal 
alanda sürdürülen gazetecilik ve radyo televiz-
yon yayıncılığı yerine internet, sosyal medya ile 
herkesin gazeteci olduğu bir döneme girildi.  
Bu durum teknolojik gelişmeler devam ettikçe 
dijital platformlar, metaversler, NFT ler ile 
daha enteresan bir noktaya doğru yol almaya 
devam edecek gibi görünüyor. Bu gelişmeler 
olurken bir yandan da yalan haber içerikleri 
üretilmesinin ciddi bir sorun oluşturduğunu 
düşünüyorum. Medya okur yazarlığı konusu 
çok konuşulsa da, genel eğitim düzeyinin 
etkisiyle belki de ülkelere göre farklılık gösteri-
yor. Türkiye, yalan haber içeriği üreten ülkeler 
arasında maalesef başlarda yer alıyor” şeklinde 
konuştu.

‘GENÇLERİ GAZETE OKUMUYOR’

Günümüzde gençlerin büyük bölümünün, 
toplumdaki kutuplaşmanın da etkisiyle, gücü 
elinde tutanlara ait televizyon kanallarını izle-
mediklerini, gazeteleri okumadıklarına dikkat 
çeken Bayburt, “ Basın ve yayının, internetin 
sağladığı özgürlükle, Y ve Z kuşağının hepsini 
kapsamasa da, bir bölümünün öncülüğünde, 
daha özgür platformlara kayacağına inanıyo-
rum ki  gençlerin büyük bölümünün, toplum-
daki kutuplaşmanın da etkisiyle, gücü elinde 
tutanlara ait televizyon kanallarını izlemedik-
lerini, gazeteleri okumadıklarını görüyoruz. 
Basının görevi özgürce insanların fikir sahibi 
olabilmesine yardımcı olmaksa, yani kamuoyu-
nun serbestçe oluşmasını sağlamaksa, 12 Eylül 
darbesinden sonra gelen yıllar içinde ülkenin 
ekonomik durumunun da etkisiyle yıllar içinde 
bundan uzaklaşıldığını düşünüyorum” dedi.

‘PARLEMENTO MUHABİRİ OLARAK DA 
GÖREV YAPTIM’

1984’te TRT’nin Meclis Bürosunda Parla-
mento muhabiri olarak da çalışmalar gerçek-
leştirdiklerini ifade eden Bayburt, “ 1983 yılında 
Seçimler yapılıp Parlamento açıldıktan sonra, 
1984’te TRT’nin Meclis Bürosunda Parlamen-
to muhabiri olarak çalışmaya başladım. O 
yıllarda ilk kez, Meclis Genel Kurulu’ndan ve 
siyasi partilerin grup toplantılarından çekim 
yapılıp yayınlanmaya başlandı. Hatta dünyada 
televizyon yayıncılığının öncülerinden olan 
BBC, İngiliz elçiliği aracılığıyla TRT’nin bu yayını 
nasıl yaptığını bizim büroya sormuştu. Bir süre 
sonrada Parlamentolara (bizimki de dahil) 
sabit kamera yerleştirilip oradan görüntü 
alınıp, canlı yayınlar yapılmaya başlandı. Daha 
sonraki yıllarda ise Meclis kendi televizyonu-
nu kurup, TRT’ in 3’üncü kanalından yayına 
başladı. Şimdilerde izleyiciye çok sıradan 
normal gelen bazı şeyleri ilk olarak o yıllarda 
basın olarak gerçekleştirmiştik. Bugün TRT’nin 
bu konulardaki öncülüğünün hatırlandığını 
bile sanmıyorum. Meclis’te grubu bulunan 
siyasi partiler, her hafta genellikle Salı günleri, 
kapalı Grup Toplantıları yapar, bu toplantılarda 
milletvekilleri gündemdeki konularla ilgili ko-
nuşur, siyasi parti liderleri cevaplar ya da bilgi 
verirdi. Gazeteciler toplantıdan sonra kulis 
bilgisi alabilmek, ne konuşulduğunu öğrene-
bilmek için uğraşırlar, biz ise kapalı toplantı 
diye haber yapamazdık. Ama TRT’nin de 
siyasi parti liderlerinin mesajlarını doğrudan 
vatandaşa iletebilmesi, yayınlayabilmesi için 
çözüm bulundu ve grup toplantıları basına 
açıldı. Ve böylece, Siyasi Parti liderlerinin her 
Salı günü Grup toplantısında hitap etmesi 
ve hatta televizyonlardan canlı yayınlanması 
gelenek hale geldi. 80’li yıllarda yayın tekelini 
elinde bulunduran TRT’nin sadece Televizyon 
kanalları izlenmez, radyo yayınları da çok 
dinlenirdi. Hatta biz TRT muhabirleri öncelikle 

haberlerimizi radyo bültenlerine yetiştirmeye 
çalışır, sonra televizyon için yazardık yıllarda 
TRT kanunu gereğince Radyo’da  Meclis 
saati diye bir Program  hazırlardık.(Çocuklu-
ğumdan dedem ve onların kuşağı büyüklerin 
Meclis saatini ve ajans diye adlandırdıkları 
haber bültenlerini dikkatle dinlediklerini de 
biliyordum ) Genel Kurul’daki oturumları, 
milletvekillerinin konuşmalarını yazardık, gerek 
milletvekilleri gerekse seçmenleri tarafından 
oldukça sıkı takip edilir, milletvekilleri kimi za-
man teşekkür etmeye bazen de sitem etmeye 
TRT Meclis Bürosuna gelirlerdi. Bu yayınlar, 
90’lı yıllarda da kanun gereği çok kısalmış bir 
şekilde yayınlanmaya devam etti. Ama eski 
önemi kalmamıştı. Çünkü, 90’lı yıllarda özel 
televizyon ve radyoların kurulması ve TRT’ye 
gerekli teknolojik yatırımların yapılmaması 
TRT radyolarının dinlenirliliğini çok azaltmıştı. 
Şimdi ise bildiğim kadarıyla bu tür yayınlar 
yapılmıyor” diye konuştu.  Basın yani yazılı 
ve sözlü basın olarak ifade edilirken, yasama, 
yürütme, yargıdan sonra dördüncü güç olarak 
gösterildiğine dikkat çeken Bayburt, “ Basın 
halkın haber alma hakkına özgürce hizmet 
eden, dürüst, tarafsız haber veren ve kamuo-
yunun serbestçe oluşmasını sağlayan bir güç 
olabildi mi tartışılır. Gerek TRT’nin gerekse 
yazılı basının zaman zaman müdahalelere 
maruz kaldığına, hatta toplumun manipüle 
edilmesinde kullanıldığına şahit olduk. Bu ara-
da basın çalışanları sendikasızlaştırılırken, TRT 
de kanunlarda yapılan değişikliklerle özerk-
likten ve tarafsızlıktan uzaklaştırıldı. Kelimeler 
bile yasaklandı. Ben hangi kelimeleri kullana-
mayacağımızın muhabirlere tebliğ edildiğini 
ve haber yazarken kullandığımız durumlarda 
uyarıldığımızı hatırlıyorum. Başbakan Turgut 
Özal’ın dışa açılma ve liberal ekonomi politi-
kaları gereğince gazeteciler, devlet bakanlığı 
bursuyla yurtdışına gönderiliyordu. Ben de 
1989 yılında, devlet bakanlığının sağladığı 
bursla, TRT, AA ve diğer basında çalışan 
muhabirler çeşitli sınav ve kurslardan geçirilip 
İngiltere’ye gönderildik. Amaç, görgümüz 
bilgimiz ve İngilizcemiz gelişsindi. İngiltere’de 
o yıllarda, Başbakan Thatcher ile ilginç bir 
dönem yaşıyordu. Biz Londra borsasından 
BBC’ye kadar birçok yeri gezip görmüştük. 
Tabii ki, BBC yayınlarını izleyip TRT yayınlarıyla 
mukayese fırsatım olmuştu, en çok da TRT’nin 
haber yayınları ile BBC’nin yaptıklarını muka-
yese edip üzülmüştüm. Yıllarda kablolu yayın-
lar, uydu yayınları olmadığı için bizim, Türki-
ye’de yabancı bir ülkenin televizyonunu izleme 
şansımız yoktu. Yabancı ülkelerdeki yayınları 
sadece anlatılanlardan biliyorduk.  90’lı yılların 
başında uyduların devreye girmesiyle, Körfez 
Savaşı’nda neredeyse naklen yayın yapan 
uluslararası haber kanallarıyla Türk toplumu 
da tanıştı ve Bağdat’ın bombalanmasını canlı 
canlı izledi. Bütün bunların globalleşmeye ve 
dünya siyasetine çok büyük etkileri olduğunu 
düşünüyorum” dedi.
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Ç
ocukluk yıllarından bu yana okumaya 
meraklı olan  Ankara Üniversitesi İleti-
şim Fakültesi olan Siyasal Bilgiler Fa-

kültesi’ne bağlı Basın Yayın Yüksek Okulu’nda 
mezun olan ve uzun yıllar TRT hizmet eden ve 
emekli olan Şenay Bayburt gazetecilik mesleği 
ile ilgili düşüncelerini ve anılarını aktardı. TRT’de 
ilk gününü unutmadığını dikkat çeken Şenay 
Bayburt, “ 2004 yılına kadar, bazı aralıklarla da 
olsa fiilen Meclis’te Muhabirlikten sonra TRT 
Haber Merkezi’nin çeşitli bölümlerinde editör-
lük yaptım ve 2011 yılında emekli oldum. 1980 
yılında başladığım bu mesleğin en zevkli yanının 
muhabirlik olduğunu düşünüyorum” dedi. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?
1955 yılında Ereğli’de doğdum. İlkokulu 

Ereğli’de bitirdikten sonra Ortaokulu ve Liseyi 
İstanbul’da Üsküdar Türk Kız Koleji’nde yatılı 
okudum. Çocukluğumdan itibaren okumaya 
meraklıydım. Evde, dışarda bulduğum gazete-
leri, dergileri, kitapları elime ne geçerse, hatta 
atık gazetelerden yapılan kese kâğıtlarını bile 
okurdum. Yatılı okulda da teneffüslerde, öğle 
aralarında boş kaldığım her anda ders kitapları 
dışında kitaplar okurdum ve yazarlar benim 
için, bana başka dünyaları anlatan olağanüs-
tü insanlardı. Belki de bu sebeple, üniversite 
tercihlerim arasında ilk sıralarda, daha sonra 
adı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi olan 
Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne bağlı Basın Yayın 
Yüksek Okulu vardı. 1974-75 öğretim yılında 
başladığım okulumdan, 1978 yılı Haziran ayında 
mezun oldum. O yıllarda, daha çok  Siyasal 
Bilgiler Fakültesi dersleri ve hocaları ağırlıklı 
bir eğitim sistemimiz olsa da, Türkiye’de de 
televizyon yayınlarının geniş kitlelere ulaşmaya 
başlaması, TRT Haber Merkezi’nin dünya ve 
Türkiye’deki önemli olayları ekrana getirmesiyle, 
artık televizyon gazeteciliği de ilgi çekici bir 
hale gelmişti. Öğrenciliğim sırasında zorunlu 
stajımızı, bir grup arkadaşla birlikte, TRT Haber 
Merkezi’nde yaptık. Bu stajın, daha sonra TRT 
Haber Merkezi’nde, muhabir, spiker ya da ka-
meraman olarak, sınavları kazanıp çalışmamız-
da çok yararını gördük. Çünkü, biz stajımızı çok 
ciddiye almıştık, onlar da bizi ciddiye almışlardı, 
Türkiye’deki televizyon yayıncılığının ilk ustala-
rıydılar ve bizde onlardan bir şeyler öğrenmeye 
çalışıyorduk. Mezuniyetimden sonra TRT sınav-
larını beklerken, Ankara’da kalabilmek için, bu 
arada Maliye Bakanlığının bir sınavını kazanıp 
çalışmaya başladım. 1979 yılında TRT sınav açtı, 
binlerce kişi katıldı ve Muhabir olabilmek için 4 
sınav ile çeşitli kurslara katıldım ve kazandım. 
1980 yılında TRT’ de çalışmaya başladıktan 
iki ay sonra ise 12 Eylül askeri darbesi oldu. O 
yıllarda tek kanallı siyah-beyaz TV yayını gece 
belli bir saatte kapanır radyo yayını ise 24 saat 

sürerdi. Gazetecilik genellikle bireysel bir iş ise 
radyo televizyon yayıncılığı bir ekiple yürü-
tülmesi gerekiyordu. TRT Haber Merkezi’nde, 
hem radyo hem de televizyon haberleri için, o 
yıllarda sabah saat 05.00 te muhabir, spiker, 
sorumlu müdür ve yayın için gerekli teknik 
ekip nöbete başlar, mesai saatleri içinde diğer 
çalışanlar gelir, akşam saat 19:00’dan sonra da 
normal mesaiye gelenler içinden diğer bir ekip 
saat 01.00 e kadar süren haber nöbeti tutar, 
bültenleri hazırlardı. 

‘TRT’DE İLK GÜNÜMÜ UNUTAMIYORUM’

TRT’de ilk gününü unutmadığını dikkat 
çeken Şenay Bayburt, “TRT Haber Merkezi’n-
de çalışmaya başladığım daha ilk gün, akşam 
nöbetçi olduğumu söylediler ve saat 19’da 
nöbet yerimiz olan Redaksiyon odasına geçtim.  
Henüz kimse nöbet yerine gelmemişti. Telefon 
çaldı, heyecanla açtım, tok bir ses ‘’ Cumhur-
başkanlığından arıyorum bir haber vereceğim’’ 
dedi.  Zaten 12 Eylül darbesinin öncesinde ül-
kede son derece gergin bir atmosfer vardı. Ben 
çaylak bir muhabir olarak heyecandan daktiloya 
kâğıt takmayı unutup söylenenleri yazmaya 
başlamışım yıllarda tabii ki, haber daktiloyla 
alınırdı. Neyse ki önemli bir haber değildi ve 
fark edip, durup kâğıt takıp, yeniden yazma-
ya başladım. O sırada Cumhurbaşkanı Fahri 
Korutürk’ün ve daha sonra da Kenan Evren’in 
Basın Müşaviri olan TRT’nin de eski Parlamento 
Muhabirlerinden Ali Baransel benim yeni işe 
başladığımı anlamıştı ve çok utanmıştım. Bu da 
benim unutamadığım, mesleğe ilk başladığım 
günün anısı oldu. 80’li yıllarda tek kanallı TRT 
televizyon yayını hem de radyo yayınları, herkes 

tarafından dikkatle izlenir ve dinlenirdi, hatta 
çalışanları da izlenirdi. Yayında en ufak bir fark-
lılık gördüklerinde izleyiciler ya da dinleyiciler 
telefonla Haber Merkezini arayıp sorarlardı. 
Gazetelerin TRT’yi izleyen magazin muha-
birleri bulunurdu. Özellikle spikerler haber 
olmamak için çok dikkatli davranırlardı. TRT 
Haber Merkezi’nde bayramlarda, yılbaşında ve 
hafta sonlarında sürekli nöbet tutardık. TRT’de 
çalışmaya başladığım ilk yıllarda, yine bir bay-
ram öncesinde yarım iş gününden sonra tatil 
başladı. Ama biz nöbetçiler çalışmaya devam 
ettik. Gerek radyo gerekse televizyonlardaki 
haber bültenleri Ankara Kavaklıdere’deki bina-
da bulunan TRT Haber Merkezi’nde hazırlanır 
ve yayınlanırdı. Haber stüdyoları da aynı bina-
daydı. Arife günü Saat 13’teki ana haber bül-
teni yayına girdikten sonra herkes bayram ta-
tiline başladı ve TRT’de sadece gece saat 01’e 
kadar nöbetçi haber ekibi kaldık. Herkes gitti, 
bize hüzün çöktü. Ankara Kavaklıdere’deki 
TRT binasında, yiyecek bir şey de bulunmazdı. 
O yıllarda çok  ünlü bir spiker arkadaşımızla 

yakındaki bir pastaneye gidip yiyecek bir şeyler 
almak istedik. Alışverişimizi tamamlayıp sokağa 
çıktığımızda, şiddetli bir yağmur başladı. Âdeta 
sel gelmişti ve Atatürk Bulvarı’ndan aşağıya 
doğru ağaçlar sürükleniyordu. Yolda karşıdan 
karşıya geçip TRT’ye gidemedik.  TRT Haber 
Merkezi’ne telefon ettik ve araba istedik ama 
uzun süre beklememize rağmen araba geleme-
di. Yayına geç kalma korkusuyla, evinin önüne 
arabasını park etmeye çalışan birinden, bizi TRT 
ye bırakmasını rica ettik.  Meclis kavşağında su-
ların yükselmesiyle arabaya su dolmaya başladı. 
Bu sırada saat 15 ‘teki haber bülteninin yayını 
yaklaşıyor ve spiker arkadaşımızla bir yandan 
yayına yetişemeyeceğiz, diğer yandan da ma-
gazin gazetecilerine yakalanacağız diye endişe-
leniyorduk. Arabadan suların içine indik ve suları 
yararak koşmaya başladık. TRT’ye ulaştığımızda 
tümüyle ıslanmıştık ve yayına beş dakikadan 
daha az bir süre kalmıştı. Spiker doğrudan 
yayın stüdyosuna koştu. Çünkü nefesini kontrol 
edebilmesi gerekiyordu. Ben de haber bültenini 
almak için yukarı kata çıktım ama bülten yoktu. 
Çünkü müdür bülteni eline alıp spiker aramaya 
çıkmıştı. Bülteni bulup stüdyoya koşturdum 
ve son saniyelerde yayına girdik. Ama o gün 
çok sayıda dinleyici farklı bir durum olduğunu 
anlamış ve telefon edip ne olduğunu sormuştu” 
ifadelerini kullandı.

‘BASININ EVRİLDİĞİ NOKTAYA ÇOK 
ŞAŞIRIYORUM’

Özellikle son 10 yılda akıllı telefonlardaki ge-
lişmelerle, kurumsal alanda sürdürülen gazete-
cilik ve radyo televizyon yayıncılığı yerine inter-

Uzun yıllar TRT’de gazetecilik mesleğini icra eden ve 2011 yılında emekli olan Şenay Bayburt gazeteciliğin 
en güzel yanının muhabirlik olduğunu ifade etti ve TRT’deki ilk gününü unutamadığını belirtti 
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YANI 
MUHABIRLIK’
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net, sosyal medya ile herkesin gazeteci olduğu 
bir döneme girildiğine dikkat çeken Bayburt, 
“1980 yılında TRT de çalışmaya başlamış, daha 
iki ay geçmişti ki, 12 Eylül 1980 darbesi olmuştu 
ve benim henüz TRT kimlik kartım, basın 
kartım ve evde telefonum bile yoktu. O yıllarda 
telefon abonesi olmak imkansız gibiydi. Bir 
buçuk yıl sonra, Basın Kartımı alıp telefon için 
ancak başvurabilmiştim. O gün sabah erken 
saatte darbeyi duymuş, TRT ye ulaşmaya 
çalışmış ama ulaşamamıştım. Daha sonradan, 
gece saatlerinde arabalarla özel bir ekibin 
toplandığını öğrenmiştik. İlerleyen günlerde de 
TRT’nin arabalarıyla nöbete gelip gittiğimizi, 
askerlerin de bizimle birlikte nöbet tuttuklarını 
ve haberleri kontrol ettiklerini hatırlıyorum. 
Tabii bu haber kontrolleri hepimizin epey 
ağırına gidiyordu.  Ancak sıkıyönetim komu-
tanlıklarından gelen bildirileri haber yapıyor-
duk. O dönemde 6 ay kadar da Başbakanlık 
basın müşavirliğinde ‘geçici görevle’ çalıştım. 
Başbakanlıktaki haberleri TRT ve diğer basın 
kuruluşlarına iletiyorduk. Bu arada bir Bakanlar 
Kurulu toplantısında tutulan notları okumuş-
tum, Konsey (Darbe yönetimi), TRT’nin renkli 
yayına geçmesini istiyor. Kamuoyunda aksi 
bilinse de Ekonomiden sorumlu Bakan olan 
Turgut Özal ekonomiye yük getireceği gerek-
çesiyle karşı çıkıyordu. Ama Konsey’in istediği 
oldu ve renkli televizyona geçildi. Daha sonraki 
yıllarda ise Turgut Özal’ın Başbakanlığı döne-
minde TRT’nin yayın tekelinin kaldırılmasıyla 
özel kanallar açıldı. TRT’nin kanal sayısı arttı. 
Bunca yıl sonra geriye dönüp baktığımda beni 
en çok şaşırtan teknolojideki gelişmeler ve 
basının evirildiği nokta. Çünkü siyah beyaz tek 
kanallı, yayın tekelini elinde tutan bir TRT’de 
çalışmaya başlamıştım. İlk yıllarda, Ankara 
dışında bir yeri aramamız gerekirse telefonu 
PTT santrali aracılığıyla bağlatırdık. Kame-
ramanların çektiği siyah beyaz filmler önce 
banyo yaptırılır, biz muhabirler haberi daktilo 
ile yazar, sonra spikerler haberi seslendirir, ses 
ve görüntü eşleştirilir, montajı yapılır daha son-
ra yayına verilirdi.  Muhabirler ses almak ya da 
röportaj için 8-10 kiloluk, NAGRA teypler taşır 
ve bu ses kaydını özellikle radyo haberlerinde, 
yayında kullanırdık. Şimdi ise özellikle son 10 
yılda akıllı telefonlardaki gelişmelerle, kurumsal 
alanda sürdürülen gazetecilik ve radyo televiz-
yon yayıncılığı yerine internet, sosyal medya ile 
herkesin gazeteci olduğu bir döneme girildi.  
Bu durum teknolojik gelişmeler devam ettikçe 
dijital platformlar, metaversler, NFT ler ile 
daha enteresan bir noktaya doğru yol almaya 
devam edecek gibi görünüyor. Bu gelişmeler 
olurken bir yandan da yalan haber içerikleri 
üretilmesinin ciddi bir sorun oluşturduğunu 
düşünüyorum. Medya okur yazarlığı konusu 
çok konuşulsa da, genel eğitim düzeyinin 
etkisiyle belki de ülkelere göre farklılık gösteri-
yor. Türkiye, yalan haber içeriği üreten ülkeler 
arasında maalesef başlarda yer alıyor” şeklinde 
konuştu.

‘GENÇLERİ GAZETE OKUMUYOR’

Günümüzde gençlerin büyük bölümünün, 
toplumdaki kutuplaşmanın da etkisiyle, gücü 
elinde tutanlara ait televizyon kanallarını izle-
mediklerini, gazeteleri okumadıklarına dikkat 
çeken Bayburt, “ Basın ve yayının, internetin 
sağladığı özgürlükle, Y ve Z kuşağının hepsini 
kapsamasa da, bir bölümünün öncülüğünde, 
daha özgür platformlara kayacağına inanıyo-
rum ki  gençlerin büyük bölümünün, toplum-
daki kutuplaşmanın da etkisiyle, gücü elinde 
tutanlara ait televizyon kanallarını izlemedik-
lerini, gazeteleri okumadıklarını görüyoruz. 
Basının görevi özgürce insanların fikir sahibi 
olabilmesine yardımcı olmaksa, yani kamuoyu-
nun serbestçe oluşmasını sağlamaksa, 12 Eylül 
darbesinden sonra gelen yıllar içinde ülkenin 
ekonomik durumunun da etkisiyle yıllar içinde 
bundan uzaklaşıldığını düşünüyorum” dedi.

‘PARLEMENTO MUHABİRİ OLARAK DA 
GÖREV YAPTIM’

1984’te TRT’nin Meclis Bürosunda Parla-
mento muhabiri olarak da çalışmalar gerçek-
leştirdiklerini ifade eden Bayburt, “ 1983 yılında 
Seçimler yapılıp Parlamento açıldıktan sonra, 
1984’te TRT’nin Meclis Bürosunda Parlamen-
to muhabiri olarak çalışmaya başladım. O 
yıllarda ilk kez, Meclis Genel Kurulu’ndan ve 
siyasi partilerin grup toplantılarından çekim 
yapılıp yayınlanmaya başlandı. Hatta dünyada 
televizyon yayıncılığının öncülerinden olan 
BBC, İngiliz elçiliği aracılığıyla TRT’nin bu yayını 
nasıl yaptığını bizim büroya sormuştu. Bir süre 
sonrada Parlamentolara (bizimki de dahil) 
sabit kamera yerleştirilip oradan görüntü 
alınıp, canlı yayınlar yapılmaya başlandı. Daha 
sonraki yıllarda ise Meclis kendi televizyonu-
nu kurup, TRT’ in 3’üncü kanalından yayına 
başladı. Şimdilerde izleyiciye çok sıradan 
normal gelen bazı şeyleri ilk olarak o yıllarda 
basın olarak gerçekleştirmiştik. Bugün TRT’nin 
bu konulardaki öncülüğünün hatırlandığını 
bile sanmıyorum. Meclis’te grubu bulunan 
siyasi partiler, her hafta genellikle Salı günleri, 
kapalı Grup Toplantıları yapar, bu toplantılarda 
milletvekilleri gündemdeki konularla ilgili ko-
nuşur, siyasi parti liderleri cevaplar ya da bilgi 
verirdi. Gazeteciler toplantıdan sonra kulis 
bilgisi alabilmek, ne konuşulduğunu öğrene-
bilmek için uğraşırlar, biz ise kapalı toplantı 
diye haber yapamazdık. Ama TRT’nin de 
siyasi parti liderlerinin mesajlarını doğrudan 
vatandaşa iletebilmesi, yayınlayabilmesi için 
çözüm bulundu ve grup toplantıları basına 
açıldı. Ve böylece, Siyasi Parti liderlerinin her 
Salı günü Grup toplantısında hitap etmesi 
ve hatta televizyonlardan canlı yayınlanması 
gelenek hale geldi. 80’li yıllarda yayın tekelini 
elinde bulunduran TRT’nin sadece Televizyon 
kanalları izlenmez, radyo yayınları da çok 
dinlenirdi. Hatta biz TRT muhabirleri öncelikle 

haberlerimizi radyo bültenlerine yetiştirmeye 
çalışır, sonra televizyon için yazardık yıllarda 
TRT kanunu gereğince Radyo’da  Meclis 
saati diye bir Program  hazırlardık.(Çocuklu-
ğumdan dedem ve onların kuşağı büyüklerin 
Meclis saatini ve ajans diye adlandırdıkları 
haber bültenlerini dikkatle dinlediklerini de 
biliyordum ) Genel Kurul’daki oturumları, 
milletvekillerinin konuşmalarını yazardık, gerek 
milletvekilleri gerekse seçmenleri tarafından 
oldukça sıkı takip edilir, milletvekilleri kimi za-
man teşekkür etmeye bazen de sitem etmeye 
TRT Meclis Bürosuna gelirlerdi. Bu yayınlar, 
90’lı yıllarda da kanun gereği çok kısalmış bir 
şekilde yayınlanmaya devam etti. Ama eski 
önemi kalmamıştı. Çünkü, 90’lı yıllarda özel 
televizyon ve radyoların kurulması ve TRT’ye 
gerekli teknolojik yatırımların yapılmaması 
TRT radyolarının dinlenirliliğini çok azaltmıştı. 
Şimdi ise bildiğim kadarıyla bu tür yayınlar 
yapılmıyor” diye konuştu.  Basın yani yazılı 
ve sözlü basın olarak ifade edilirken, yasama, 
yürütme, yargıdan sonra dördüncü güç olarak 
gösterildiğine dikkat çeken Bayburt, “ Basın 
halkın haber alma hakkına özgürce hizmet 
eden, dürüst, tarafsız haber veren ve kamuo-
yunun serbestçe oluşmasını sağlayan bir güç 
olabildi mi tartışılır. Gerek TRT’nin gerekse 
yazılı basının zaman zaman müdahalelere 
maruz kaldığına, hatta toplumun manipüle 
edilmesinde kullanıldığına şahit olduk. Bu ara-
da basın çalışanları sendikasızlaştırılırken, TRT 
de kanunlarda yapılan değişikliklerle özerk-
likten ve tarafsızlıktan uzaklaştırıldı. Kelimeler 
bile yasaklandı. Ben hangi kelimeleri kullana-
mayacağımızın muhabirlere tebliğ edildiğini 
ve haber yazarken kullandığımız durumlarda 
uyarıldığımızı hatırlıyorum. Başbakan Turgut 
Özal’ın dışa açılma ve liberal ekonomi politi-
kaları gereğince gazeteciler, devlet bakanlığı 
bursuyla yurtdışına gönderiliyordu. Ben de 
1989 yılında, devlet bakanlığının sağladığı 
bursla, TRT, AA ve diğer basında çalışan 
muhabirler çeşitli sınav ve kurslardan geçirilip 
İngiltere’ye gönderildik. Amaç, görgümüz 
bilgimiz ve İngilizcemiz gelişsindi. İngiltere’de 
o yıllarda, Başbakan Thatcher ile ilginç bir 
dönem yaşıyordu. Biz Londra borsasından 
BBC’ye kadar birçok yeri gezip görmüştük. 
Tabii ki, BBC yayınlarını izleyip TRT yayınlarıyla 
mukayese fırsatım olmuştu, en çok da TRT’nin 
haber yayınları ile BBC’nin yaptıklarını muka-
yese edip üzülmüştüm. Yıllarda kablolu yayın-
lar, uydu yayınları olmadığı için bizim, Türki-
ye’de yabancı bir ülkenin televizyonunu izleme 
şansımız yoktu. Yabancı ülkelerdeki yayınları 
sadece anlatılanlardan biliyorduk.  90’lı yılların 
başında uyduların devreye girmesiyle, Körfez 
Savaşı’nda neredeyse naklen yayın yapan 
uluslararası haber kanallarıyla Türk toplumu 
da tanıştı ve Bağdat’ın bombalanmasını canlı 
canlı izledi. Bütün bunların globalleşmeye ve 
dünya siyasetine çok büyük etkileri olduğunu 
düşünüyorum” dedi.
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‘2011 YILINDA EMEKLİ OLDUM’

TRT’den 2011 yılında emekli olduğunu ifade eden gazeteci 
Şenay Bayburt, “ Yazılı ve görsel basın,1990’larla TRT’nin yayın 
tekeli kaldırılıp özel radyo ve televizyonlar ortaya çıkınca bu kez de 
medya olarak adlandırılmaya başlandı. Hatta halk arasında ‘’med-
yatik olmak’’ ya da’ ’medya maymunu’’ gibi yakıştırmalar ortaya 
çıktı. Kişilerin ekrana çıkabilmek ve meşhur olabilmek için çeşitli 
çabalar içine girdiklerini gördük. Halbuki bizim kuşağımız kendimizi 
göstermemeye çalışır soru sorduğumuz kişiyi ön plana çıkarırdık. 
1990’ların sonuna doğru, televizyondaki en büyük değişikliklerden 
biri de tematik kanalların ortaya çıkmasıydı. Haber kanalları kurul-
du.24 saat haber yayınının olması büyük bir rekabeti de beraberin-
de getirdi. Özellikle 1999 yılında büyük ölçüde Marmara Bölgesini 
etkileyen deprem felaketiyle televizyonlar yayın saatlerini artırdı. 
Özel Televizyonlar ve TRT ‘de 24 saat yayın yapmaya başladı. 90’lı 
yıllarda, Televizyon sahipleri basındaki tekelleşme ile güç odağı 
olmaya, İktidarlar üzerinde etkili olmaya başladılar. Basında tekelleş-
me döneminin en önemli etkisi gazeteci patronların yerini işadam-
larına bırakması olmuştur. Gazeteci patronların yerine işadamlarının 
gelmesi gazetecilerin görev tanımlarını da etkilemiştir. Çünkü daha 
önceki dönemde iyi haber üzerinden giden rekabet farklı kulvarlara 
kaymıştır. Sadece iyi gazeteci olmak yeterli değildi, Gazetecilerin iyi 
gazeteci olmalarının yanı sıra siyasi ve ekonomik çevrelere yakınlığı 
da önem kazanmıştı. Yandaşlığın temeli o yıllarda atılmış ama bu ka-
dar da kutuplaşılmamamış abartılmamıştı. Büyük sermayeye daya-
nan medya, magazin program ve haberciliğinin de gelişmesine yol 
açmış, bu da bir tür kültür yozlaşmasına neden olmuştur. Reyting 
kaygısıyla, ticari amaçlı televizyonların ucuz magazin programlarına 
yönelmesi basını magazinleşmeye itmiştir.  Aynı zamanda köşe ya-
zarları arasında star dönemini başlatmıştı. Sonucunda manken, şar-
kıcı, güzellik kraliçeleri köşe sahibi, program ve haber spikeri oldu. 
Bugün de medyadaki magazin furyası sürüyor. Özellikle medyanın 
ekonomik yapısının siyasal iktidara bağımlı olması, bu furyayı daha 
da artırmaktadır. TRT ise, özel kanallar gelişirken bence geri planda 
kalmış, nicelik olarak çok büyürken nitelik olarak gelişememiş,80’li 
yıllardan başlayarak özerklikten, bağımsızlıktan gittikçe uzaklaş-
mıştır. Yalnız şimdiki haber ve televizyon kanallarını ve sıkıntılarını 
gördükçe, devlet kurumu olmamıza rağmen yine de rutin haberlerle 
ilgili geçmişte daha tarafsız ve dürüst davranabildiğimizi düşünü-
yorum. Mesela, TRT’nin seçim yayınlarını yaptığı yıllarda, sonuçları 
geç yayınladığı eleştirilse de, aylar öncesinden hazırlıklar başlar, son 
derece titizlikle 24 saat,36 saat çalışırdık, ama sonuçları son yıllarda 
olduğu gibi tartışılmaz, güvenilirdi. 1980 yılında girdiğim TRT’den 
2011 yılında emekli oldum. Emeklilikten sonra geçen 10-11 yılda nasıl 
çalıştıkları konusunda fazla bir bilgim yok sadece izleyici olarak an-
lamaya çalışıyorum. Âmâ özgünlüğün, naifliğin, habercilik, yayıncılık 
heyecanının yok olduğunu tüm yayın kuruluşlarında görüyorum”

‘HABERLER MAGAZİNLEŞTİ’

Günümüzde haberlerin magazinleştiğine dikkat çeken Bayburt, 
“Radyo ve televizyonların illerde hatta ilçelerde yaygınlaşması kültür, 
sanat, düşünce alanlarının gelişmesine katkı sağladı mı?  Yoksa tek-
nolojideki gelişmeler internet ve sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla 
işlevlerini yitirdi mi araştırma konusu olabilir. Ama gerek sermaye 
gerekse ana akım medyanın İstanbul’da toplanması ile, Ankara da 
dahil olmak üzere, İstanbul’un yaşadıklarını biz Anadolu’da izler ol-
duk. Haberler bir yandan magazinleşti. Fazla muhabir çalıştırmamak 
için belki bir de son yıllarda mobese kameralarından haber yapma 
kolaycılığı gelişti. Artık ana akım medya kabul edilen gazetelerde ve 
televizyonlarda tek tip haberler kullanılıyor” 

‘GAZETECİLİK MESLEĞİNDE MUHABİRLİK EN ZEVKLİ YANI’

1980 yılında başladığı ve 2011 yılında emekli olduğu süreçte 
mesleğin en zevkli yanının muhabirlik olduğunu düşündüğünü 
ifade eden Bayburt, “2004 yılına kadar, bazı aralıklarla da olsa fiilen 
Meclis’te Muhabirlikten sonra TRT Haber Merkezi’nin çeşitli bölüm-
lerinde editörlük yaptım ve 2011 yılında emekli oldum. 1980 yılında 
başladığım bu mesleğin en zevkli yanının muhabirlik olduğunu 
düşünüyorum. Tek kanallı siyah beyaz televizyon ve radyo yayınları 
ağırlıklı başladığım mesleğimin, teknolojinin gelişmesiyle çalışma 
yöntemleri çok değişmesine rağmen, özü muhabirlik.30 yılı aşan 
çalışma hayatımda gerek TRT gerekse ülkenin siyasi ve ekonomik 
durumuyla ilgili birçok olaya tanıklık ettik. TRT’ den eski çalışanların 
emekliliğe zorlanmasıyla, 2011 yılında biraz da kırgınlıkla ayrıldım ve 
şimdi sadece izleyici olarak zaman zaman da televizyon yayınlarını 
hayretle takip etmeye çalışıyorum”

ŞENAY BAYBURT

HEM GAZETECİ HEM 
FUTBOLCU

H
asan Leventoğlu’da gazeteciliğe 
yıllar önce başlamış emektar-
lardan biri olarak dikkat çekiyor. 

Sektöre 1980’li yıllarda başladığını anlatan 
Leventoğlu, sektörde Sefa Özdemir’den 
çok şey öğrendiğini, birçok kurumda çalış-
tığını ve bunların yanında futbolu da ihmal 
etmediğini anlattı. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
1958 yılında Seydişehir’de dünyaya gel-

dim. Eğitim hayatımı da ilçemde tamam-
ladım.

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Gazeteciliğe 1980’li yıllarda arkadaşım 

Mustafa Sarıkaamış’ın teşvikiyle başladım. 
Mustafa Hürriyet gazetesi ve Yeni Kon-
ya gazetesine yazarken ben Tercüman 
gazetesi ve Konya Postası gazetesine 
yazıyordum. İlk yıllarımda, günümüzde 
Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü olan 
Konya Postası gazetesi spor müdürü Ozan 
Çetiner’den, sonraki yıllarda da Yazı İşleri 
Müdürü Sefa Özdemir’den meslek adına 
çok şey öğrendim.

Hangi kurumlarda ne tür görevlerde 
bulundunuz?

Yerelde Konya postası, İleri, Hakimiyet 
gazeteleri, Ulusal basında Tercüman ga-
zetesi, DHA (Kanal D, CNN Türk) Hürriyet, 
Milliyet, Radikal, Posta gazetelerinde gö-
rev aldım. Televizyonculukta özel yayın-
cılığın başladığı 1990’lı yılarda Seydişehir 
Gazeteciler cemiyeti olarak Tv açtık. Kendi 
televizyonumuzda spor haberleri yap-
tım.2004–2005 yılları arasında Eti Alümi-
yum Fabrikası özelleştirme sürecine girdi. 
O dönem içerisinde DHA canlı yayın aracı 
3 defa Seydişehir’e gelerek CNN Türk de 
canlı yayın yaptı.

Sizin bir de sportif yönünüz var, 
futbol oynadınız, antrenörlük yaptınız. 

Sportif faaliyetlerinizi anlatır mısınız?
Bizim gençlik yıllarımızda Seydişehir’de 

futbol çok revaçtaydı. Eti Alüminyum 
Fabrikası da sporu birçok branşta des-
tekliyordu.  Ben futbol oynadım, kalecilik 
yaptım. 1981 yılında da antrenör kursu-
na katılarak diploma aldım. Gazetecilik 
yapmadığım dönemlerde, Seydişehir Eti 
Alüminyumsporda hocalık yaptım.  1991 
yılında Eti Alüminyumspor’un alt yapısına 
geldim. Bundan önce profesyonel takıma 
futbolcu yetiştirecek altyapımız yoktu. 
Amatör takım kurup bu eksiği giderdik. 
Aynı sezon 2. amatör kümede şampiyon 
olarak 1. amatör kümeye yükseldik.

Türkiye genelinde 9 futbol karması bu-
lunuyordu. Seydişehir’den Akdeniz futbol 
karması Ümit Milli seçmelerine 4 futbolcu 
katıldı. Bu futbolculardan Ali Köse, Fikret 
Ilgaz ve Aydoğan Nizam ilk onbirde yer 
aldı. O sezon bu üç futbolcumuz profesyo-
nel oldu. Bir sezon sora Göztepe takımı Ali 
Köse’ye talip olurken ben de 1. Lige kendi 
yetiştirdiğim futbolcuyu vermenin guru-
runu yaşadım.1996-1997 futbol sezonunda 
Seydişehir Eti Alüminyumspor Profesyonel 
3. Ligden Lig’den Konya birinci amatör 
kümeye düştü.  1998-1999 futbol sezonun-
da maddi imkânsızlıklar içerisinde tekrar 
3. profesyonel lige yükselirken takımın 
başında hoca olarak ben bulundum.

Gazetecilikten ve futbol sahalarından 
neden uzaklaştınız?

2006 yılında CHECK UP yaptırdım. 
Mesanede kanserli ur bulundu. Doktorum 
“Sigaradan kaynaklanmış; stresten uzak 
olacaksın” dedi. Malumunuz; gazetecilikte 
haber atlama, atlatma, habere yetişme, 
geç kalma, doğru bilgiye hızlı ulaşma gibi 
strese dayalı bir ortam söz konusudur. 
Keza futbol, antrenmandan itibaren her 
aşamasıyla stres yüklüdür. Sağlığımı koru-
mak için sigarayı, gazeteciliği ve antrenör-
lüğü bıraktım.

1980 yılında gazeteciliğe başladığını söyleyen Hasan 
Leventoğlu, ayrıca futbolda oynadığını ifade ederek, 
“Gazetecilik yapmadığım dönemlerde, Seydişehir Eti 

Alüminyumsporda hocalık yaptım” dedi
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‘2011 YILINDA EMEKLİ OLDUM’

TRT’den 2011 yılında emekli olduğunu ifade eden gazeteci 
Şenay Bayburt, “ Yazılı ve görsel basın,1990’larla TRT’nin yayın 
tekeli kaldırılıp özel radyo ve televizyonlar ortaya çıkınca bu kez de 
medya olarak adlandırılmaya başlandı. Hatta halk arasında ‘’med-
yatik olmak’’ ya da’ ’medya maymunu’’ gibi yakıştırmalar ortaya 
çıktı. Kişilerin ekrana çıkabilmek ve meşhur olabilmek için çeşitli 
çabalar içine girdiklerini gördük. Halbuki bizim kuşağımız kendimizi 
göstermemeye çalışır soru sorduğumuz kişiyi ön plana çıkarırdık. 
1990’ların sonuna doğru, televizyondaki en büyük değişikliklerden 
biri de tematik kanalların ortaya çıkmasıydı. Haber kanalları kurul-
du.24 saat haber yayınının olması büyük bir rekabeti de beraberin-
de getirdi. Özellikle 1999 yılında büyük ölçüde Marmara Bölgesini 
etkileyen deprem felaketiyle televizyonlar yayın saatlerini artırdı. 
Özel Televizyonlar ve TRT ‘de 24 saat yayın yapmaya başladı. 90’lı 
yıllarda, Televizyon sahipleri basındaki tekelleşme ile güç odağı 
olmaya, İktidarlar üzerinde etkili olmaya başladılar. Basında tekelleş-
me döneminin en önemli etkisi gazeteci patronların yerini işadam-
larına bırakması olmuştur. Gazeteci patronların yerine işadamlarının 
gelmesi gazetecilerin görev tanımlarını da etkilemiştir. Çünkü daha 
önceki dönemde iyi haber üzerinden giden rekabet farklı kulvarlara 
kaymıştır. Sadece iyi gazeteci olmak yeterli değildi, Gazetecilerin iyi 
gazeteci olmalarının yanı sıra siyasi ve ekonomik çevrelere yakınlığı 
da önem kazanmıştı. Yandaşlığın temeli o yıllarda atılmış ama bu ka-
dar da kutuplaşılmamamış abartılmamıştı. Büyük sermayeye daya-
nan medya, magazin program ve haberciliğinin de gelişmesine yol 
açmış, bu da bir tür kültür yozlaşmasına neden olmuştur. Reyting 
kaygısıyla, ticari amaçlı televizyonların ucuz magazin programlarına 
yönelmesi basını magazinleşmeye itmiştir.  Aynı zamanda köşe ya-
zarları arasında star dönemini başlatmıştı. Sonucunda manken, şar-
kıcı, güzellik kraliçeleri köşe sahibi, program ve haber spikeri oldu. 
Bugün de medyadaki magazin furyası sürüyor. Özellikle medyanın 
ekonomik yapısının siyasal iktidara bağımlı olması, bu furyayı daha 
da artırmaktadır. TRT ise, özel kanallar gelişirken bence geri planda 
kalmış, nicelik olarak çok büyürken nitelik olarak gelişememiş,80’li 
yıllardan başlayarak özerklikten, bağımsızlıktan gittikçe uzaklaş-
mıştır. Yalnız şimdiki haber ve televizyon kanallarını ve sıkıntılarını 
gördükçe, devlet kurumu olmamıza rağmen yine de rutin haberlerle 
ilgili geçmişte daha tarafsız ve dürüst davranabildiğimizi düşünü-
yorum. Mesela, TRT’nin seçim yayınlarını yaptığı yıllarda, sonuçları 
geç yayınladığı eleştirilse de, aylar öncesinden hazırlıklar başlar, son 
derece titizlikle 24 saat,36 saat çalışırdık, ama sonuçları son yıllarda 
olduğu gibi tartışılmaz, güvenilirdi. 1980 yılında girdiğim TRT’den 
2011 yılında emekli oldum. Emeklilikten sonra geçen 10-11 yılda nasıl 
çalıştıkları konusunda fazla bir bilgim yok sadece izleyici olarak an-
lamaya çalışıyorum. Âmâ özgünlüğün, naifliğin, habercilik, yayıncılık 
heyecanının yok olduğunu tüm yayın kuruluşlarında görüyorum”

‘HABERLER MAGAZİNLEŞTİ’

Günümüzde haberlerin magazinleştiğine dikkat çeken Bayburt, 
“Radyo ve televizyonların illerde hatta ilçelerde yaygınlaşması kültür, 
sanat, düşünce alanlarının gelişmesine katkı sağladı mı?  Yoksa tek-
nolojideki gelişmeler internet ve sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla 
işlevlerini yitirdi mi araştırma konusu olabilir. Ama gerek sermaye 
gerekse ana akım medyanın İstanbul’da toplanması ile, Ankara da 
dahil olmak üzere, İstanbul’un yaşadıklarını biz Anadolu’da izler ol-
duk. Haberler bir yandan magazinleşti. Fazla muhabir çalıştırmamak 
için belki bir de son yıllarda mobese kameralarından haber yapma 
kolaycılığı gelişti. Artık ana akım medya kabul edilen gazetelerde ve 
televizyonlarda tek tip haberler kullanılıyor” 

‘GAZETECİLİK MESLEĞİNDE MUHABİRLİK EN ZEVKLİ YANI’

1980 yılında başladığı ve 2011 yılında emekli olduğu süreçte 
mesleğin en zevkli yanının muhabirlik olduğunu düşündüğünü 
ifade eden Bayburt, “2004 yılına kadar, bazı aralıklarla da olsa fiilen 
Meclis’te Muhabirlikten sonra TRT Haber Merkezi’nin çeşitli bölüm-
lerinde editörlük yaptım ve 2011 yılında emekli oldum. 1980 yılında 
başladığım bu mesleğin en zevkli yanının muhabirlik olduğunu 
düşünüyorum. Tek kanallı siyah beyaz televizyon ve radyo yayınları 
ağırlıklı başladığım mesleğimin, teknolojinin gelişmesiyle çalışma 
yöntemleri çok değişmesine rağmen, özü muhabirlik.30 yılı aşan 
çalışma hayatımda gerek TRT gerekse ülkenin siyasi ve ekonomik 
durumuyla ilgili birçok olaya tanıklık ettik. TRT’ den eski çalışanların 
emekliliğe zorlanmasıyla, 2011 yılında biraz da kırgınlıkla ayrıldım ve 
şimdi sadece izleyici olarak zaman zaman da televizyon yayınlarını 
hayretle takip etmeye çalışıyorum”

ŞENAY BAYBURT

HEM GAZETECİ HEM 
FUTBOLCU

H
asan Leventoğlu’da gazeteciliğe 
yıllar önce başlamış emektar-
lardan biri olarak dikkat çekiyor. 

Sektöre 1980’li yıllarda başladığını anlatan 
Leventoğlu, sektörde Sefa Özdemir’den 
çok şey öğrendiğini, birçok kurumda çalış-
tığını ve bunların yanında futbolu da ihmal 
etmediğini anlattı. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
1958 yılında Seydişehir’de dünyaya gel-

dim. Eğitim hayatımı da ilçemde tamam-
ladım.

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Gazeteciliğe 1980’li yıllarda arkadaşım 

Mustafa Sarıkaamış’ın teşvikiyle başladım. 
Mustafa Hürriyet gazetesi ve Yeni Kon-
ya gazetesine yazarken ben Tercüman 
gazetesi ve Konya Postası gazetesine 
yazıyordum. İlk yıllarımda, günümüzde 
Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü olan 
Konya Postası gazetesi spor müdürü Ozan 
Çetiner’den, sonraki yıllarda da Yazı İşleri 
Müdürü Sefa Özdemir’den meslek adına 
çok şey öğrendim.

Hangi kurumlarda ne tür görevlerde 
bulundunuz?

Yerelde Konya postası, İleri, Hakimiyet 
gazeteleri, Ulusal basında Tercüman ga-
zetesi, DHA (Kanal D, CNN Türk) Hürriyet, 
Milliyet, Radikal, Posta gazetelerinde gö-
rev aldım. Televizyonculukta özel yayın-
cılığın başladığı 1990’lı yılarda Seydişehir 
Gazeteciler cemiyeti olarak Tv açtık. Kendi 
televizyonumuzda spor haberleri yap-
tım.2004–2005 yılları arasında Eti Alümi-
yum Fabrikası özelleştirme sürecine girdi. 
O dönem içerisinde DHA canlı yayın aracı 
3 defa Seydişehir’e gelerek CNN Türk de 
canlı yayın yaptı.

Sizin bir de sportif yönünüz var, 
futbol oynadınız, antrenörlük yaptınız. 

Sportif faaliyetlerinizi anlatır mısınız?
Bizim gençlik yıllarımızda Seydişehir’de 

futbol çok revaçtaydı. Eti Alüminyum 
Fabrikası da sporu birçok branşta des-
tekliyordu.  Ben futbol oynadım, kalecilik 
yaptım. 1981 yılında da antrenör kursu-
na katılarak diploma aldım. Gazetecilik 
yapmadığım dönemlerde, Seydişehir Eti 
Alüminyumsporda hocalık yaptım.  1991 
yılında Eti Alüminyumspor’un alt yapısına 
geldim. Bundan önce profesyonel takıma 
futbolcu yetiştirecek altyapımız yoktu. 
Amatör takım kurup bu eksiği giderdik. 
Aynı sezon 2. amatör kümede şampiyon 
olarak 1. amatör kümeye yükseldik.

Türkiye genelinde 9 futbol karması bu-
lunuyordu. Seydişehir’den Akdeniz futbol 
karması Ümit Milli seçmelerine 4 futbolcu 
katıldı. Bu futbolculardan Ali Köse, Fikret 
Ilgaz ve Aydoğan Nizam ilk onbirde yer 
aldı. O sezon bu üç futbolcumuz profesyo-
nel oldu. Bir sezon sora Göztepe takımı Ali 
Köse’ye talip olurken ben de 1. Lige kendi 
yetiştirdiğim futbolcuyu vermenin guru-
runu yaşadım.1996-1997 futbol sezonunda 
Seydişehir Eti Alüminyumspor Profesyonel 
3. Ligden Lig’den Konya birinci amatör 
kümeye düştü.  1998-1999 futbol sezonun-
da maddi imkânsızlıklar içerisinde tekrar 
3. profesyonel lige yükselirken takımın 
başında hoca olarak ben bulundum.

Gazetecilikten ve futbol sahalarından 
neden uzaklaştınız?

2006 yılında CHECK UP yaptırdım. 
Mesanede kanserli ur bulundu. Doktorum 
“Sigaradan kaynaklanmış; stresten uzak 
olacaksın” dedi. Malumunuz; gazetecilikte 
haber atlama, atlatma, habere yetişme, 
geç kalma, doğru bilgiye hızlı ulaşma gibi 
strese dayalı bir ortam söz konusudur. 
Keza futbol, antrenmandan itibaren her 
aşamasıyla stres yüklüdür. Sağlığımı koru-
mak için sigarayı, gazeteciliği ve antrenör-
lüğü bıraktım.

1980 yılında gazeteciliğe başladığını söyleyen Hasan 
Leventoğlu, ayrıca futbolda oynadığını ifade ederek, 
“Gazetecilik yapmadığım dönemlerde, Seydişehir Eti 

Alüminyumsporda hocalık yaptım” dedi
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S
ektöre 1979 yılında giriş yaptığını 
belirten Ramazan Bahar, eskiden 
meslekte hastane muhabiri, spor 

muhabiri, toplantıları takip eden muhabirler 
olduğunu belirtti. Şu an ki zamana göre eski 
gazetecilik ile arasında dağlar kadar fark 
olduğunu ileri süren Bahar, bir rekabet ol-
duğunu anlattı. Bahar, şimdi herşeyin sosyal 
medyadan takip edildiğini söyledi. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 
Karaman İline bağlık Ermenek İlçesinin 

Yukarı Çağlar Köyü’nde 1964 yılı Ramazan 
ayının ilk günü doğmuşum. Bizim oraların 
geleneği gereği adımı Ramazan koymuşlar. 
İlkokulu Yukarı Çağlar Köyü İlkokulunda 
okuduktan sonra Konya’ya taşındık ve 
Konya Devrim Ortaokulunu ve daha sonra 
da Konya Ticaret Lisesini 1980-81 Eğitim ve 
öğretim yılında tamamladım. Ortaokul ikinci 
sınıfa giderken 1976 yılı Aralık ayında babamı 
kaybetmiştim. Okuldayken çalışmaya 
başladığımdan eğitime ara vermek zorunda 
kaldım. 

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Gazeteciliğe lise ikinci sınıftayken yani 

1979 yılında Coğrafya Hocam Kayhan 
AYTAR’ın beni rahmetli İhsan KAYSERİ’ye 
götürüp “Eti senin, kemiği benim” mantı-
ğıyla tanıştırmasıyla başladı. O zamanlar 
Tercüman Gazetesi Türkiye’nin en büyük 
gazetelerinden birisi ve çok aktif bir gaze-
teydi. Konya Bürosu olarak da en aktif taşra 

bürosuyduk. 

Hangi kurumlarda ne tür görevlerde 
bulundunuz?

Tercüman Gazetesinde 1979 yılında 
başlamış ve 1984 Mart’ında askere gidene 
kadar orada çalışmıştım, 1986 yılında asker-
den geldim. Askerlik sonrasında Tercüman 
Gazetesinin o zamanki şefi Cengiz DÖN-
MEZ, büronun eskisi kadar faal olmadığını 
ve maddi olarak sıkıntılı olduğun söyleyerek 
o zamanki Türkiye’de Yarın Gazetesinde 
çalışmamı istedi ve görüşmelerimiz sonra-
sında orada çalışmaya başladım. Bir süre 
orada çalıştıktan sonra ailemin de illa resmi 
bir işe girmemi istemesi sonrasında Ticaret 
Lisesinden öğretmenim Ahmet ÖKSÜZ’ün 
Belediye Başkanı olması nedeniyle onunla 
görüştüm ve ilk memur alımında sınavla 
Belediye’ye Emlak servisinde işe başladım. 
Daha sonra emlak dönemi geçince asıl 
mesleğimi icra etmek üzere Belediye Basın 
Bürosuna geçtim. Rahmetli Abdullah SUR 
o zamanlar Basın Bürosu Şefiydi. Uzun süre 
onunla çalıştıktan sonra, Konya Belediyesi 
Büyükşehir Belediyesi ve üç merkez ilçeye 
bölündü, benim kadrom da Meram Beledi-
yesi’ne aktarıldı ve orada Basın Bürosunu 
kurduk. Veysel CANDAN Başkanımla uzun 
süre birlikte çalıştık ve O Konya Milletvekili 
olarak seçilince birlikte Türkiye Büyük Millet 
Meclisine gittik ve bir ay birlikte çalıştık. 
Sonrasında dört yıllık yüksekokul mezuniyeti 
gerekince danışmanlık olmadı ve Belediye-

deki görevime tekrar döndüm. Belediyede 
Veysel CANDAN’la yakın çalışan, şoför 
Kadir BETON, Koruma Mehmet ERTUĞRUL 
ve ben zamanla başka başka görevlere 
gönderildik. Bana da bir yer beğenmem 
söylendi, ben de belediye binası dışında 
olan Zabıta Müdürlüğü’nü istedim ve 2000 
yılında oraya gönderildim. Tabi zaman içe-
risinde başkanlar değiştikçe benim yerimin 
basın bürosu olduğunu ve orada çalışmam 
gerektiğini söyleyip durdum. Tamam, 
alacağız diye diye 2006 yılına kadar geldik. 
O zamanlar Başkan Yardımcımız Mehmet 
Emir TEKPINAR’la bir konuşmamızda, seni 
Basın Bürosuna almayı düşünmüyorlar dedi. 
O sıralarda Çetiner Müzik sahibi Hikmet 
ÇETİNER, Konya Türk Tasavvuf Müziği 
Topluluğunun bir elemana ihtiyacı olduğunu 
ve istersem konuşabileceğini söyledi. Ben 
de madem belediyede istenmiyorum oraya 
gideyim dedim ve dilekçeyi verdim. Üç ay 
içerisinde atamam geldi ve 2006 yılında 
Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunda 
göreve başladım. O yıldan bu yana da bu 
görevimde devam ediyorum.Bu arada 1981 
yılında Konya’da kurulan ilk yerel televizyo-
numuz Sun Tv’nin kuruluşu ve sonrasında 
8 yıl gündüzleri Belediyede çalışıp geceleri 
de teknik müdürlük yaptım. Ancak ilerle-
yen dönemlerde çok yorucu olduğu için 
bırakmak zorunda kaldım. Gerek Beledi-
ye Basın Bürosundan ayrıldıktan sonraki 
görevlerimde gerekse Konya Türk Tasavvuf 
Müziği Topluluğu’nda çalıştığım dönemlerde 
Gazetecilikten kopmadım, zaman zaman 
köşe yazısı zaman zaman kendimce internet 
üzerinden haber sitelerinde yazılar, haberler 
yazarak mesleğe devam ettim.

Sizin döneminizle bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi nasıl 
görünüyor?

Bizim dönemimizdeki gazetecilikle 
şimdiki gazetecilik arasında dağlar kadar 
fark var. Eskiden özel muhabirler olurdu, 
yani polis muhabiri, hastane muhabiri, spor 
muhabiri, toplantıları takip eden muhabirler… 
Mesela polis muhabirleri gününün büyük 
bölümünü Emniyette, Hastane muhabirleri 
hastane acil servisinde geçirirdi. Herkes özel 
haber peşindeydi, sürekli haber atlatma ça-

Eskiden basılı gazeteciliğin daha iyiydi olduğunu söyleyen Ramazan Bahar, 
o dönem okunma oranın daha yüksek olduğuna dikkat çekerek, “Gazete alındığı 

zaman haberlerini, makalelerini, hatta ilanlarını bile okurdu insanlar” dedi

ESKİDEN DAHA 
ÇOK OKUNUYORDU

RAMAZAN BAHAR

bası olurdu, yani tatlı bir rekabet.  Şimdilerde öyle mi? Hiç muhabir 
çalıştırmadan bir editörle, ajanslara abone olarak, ajans haberleriyle 
gazete çıkarabilirsiniz. Emek vermediğiniz sürece ne kadar değeri 
olursa gazetenin.

Sizin döneminizin mesleki zorluklarından bahseder misiniz?
Bir dönem Sun Tv’de görev yaptığımı söyledim. O zamanlar 

imkanlar çok kısıtlı. Zafer’de bodrom katta Sun Tv olarak bir stüdyo 
ayarladık, haber muhabiri arkadaşlar gündüz haberlere çekip 
geliyor, akşam iki Betamax video oynatıcıyı yan yana koyup ilkel 
usulle montaj yapıyoruz, hazırladığımız haber kasetini her gün aynı 
saatte Akyokuş’ta bulunan yayın aracına götürüyoruz ve oradan 
haberleri yayınlıyoruz. İlk canlı yayını yine oraya koyduğumuz bir 
masada Konya manzaralı olarak yapıyoruz. Bir süre sonra Televizyo-
nun yerinin değişip link kurulunca artık stüdyodan yayın yapmaya 
başladık. Kış aylarında Akyokuş eser, fırtana tipi yüzünden link için 
kullandığımız çanak anteni rüzgâr kırar ve fırlatır. Tabi öyle olunca 
yayın kesilir. Koştur koştur Akyokuş’a, yedek çanağı kur. O soğuk ve 
esintide, ayar yap ve yayına devam et. Gecede iki üç defa gittiğimiz 
oluyordu zaman zaman. Oysa şimdi öyle mi, adam dünyanın nere-
sinde olursa olsun cep telefonundan canlı yayın yapabiliyor. Az önce 
de dediğim gibi emek ne kadar çoksa yaptığınız işin değeri de o 
kadar çok oluyor. Biz keyif alarak yapıyorduk bu işleri ve gerçekten 
emek veriyorduk. 

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
Gazetecilik güzel bir meslek, olan biteni önce siz öğreniyorsu-

nuz. Sonra sizden bilgiyi bekleyenlere aktarıyorsunuz. Saygınlığınız 
var, mesleğiniz icabı insanların ulaşamayacağı insanlara rahatlıkla 
ulaşabiliyorsunuz. 

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu mu?
Elbette, iyi bir gazeteci olmayı hep arzu etmişimdir. Ancak bizim 

zamanımızda getirisinin yetersiz olması ve evli olunca da illa resmi 
bir işe girip sabit gelirli olmam istenince uzaktan mesleğe devam 
etmek durumunda kaldım.  Yarın ne olacağımız bilmiyorum ama 
işten ayrılsam, emekli olsam sanırım yine yapacağım tek şey gidip 
bir arkadaşın gazetesinde oturup mesleği icra etmeye çalışmak 
olacaktır.

Matbu gazetecilik ile internet gazeteciliğini mukayese edebilir 
misiniz?

Eskiden basılı gazetecilik daha iyiydi, çünkü insanlar okuyordu. 
Gazete alındığı zaman haberlerini, makalelerini, hatta ilanlarını bile 
okurdu insanlar. Günümüzde okuma alışkanlığı bitme noktasına 
geldi. Artık haberlere basılı olsun internetten olsun magazinsel 
yaklaşılıyor. Resimlere bakılıp resim altı kısa açıklamalar ilgilendiriyor 
insanları. Uzun uzun haberler okunmuyor. Bir de basılı gazetecilik 
artık iyice azaldı, İnternet gazeteciliğine yöneldi insanlar. Ücretsiz ve 
ulaşımı da kolay olunca, basılı gazeteyle uğraşmıyor. Sosyal Medya 
olayı da gazeteciliğe ilgiyi iyice azalttı. Artık haberler haber sitele-
rinden ya da basılı gazetelerden değil de sosyal medyadan takip 
ediliyor.

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir anınız var mı?
Paylaşacak birçok anı var ancak, ben bir serzenişimi aktarmak 

istiyorum buradan. 2000 yılında Veysel CANDAN’ın milletvekili 
olması sebebiyle görevden alındığımda üyesi olduğum Gazeteciler 
Cemiyeti, benim arkamı arayacağına, bu adamın mesleği bu niye bu 
görevden alıyorsunuz üyemizi diyeceğine, beni üyelikten çıkardı. O 
tarihlerde 20 yılı geçmişti üyeliğim. Gazeteci 20 yılda emekli oluyor, 
yani ben emekliliği hak eden gazeteci kadar bu mesleği icra etmi-
şim ve üyelikten çıkarılıyorum. Duyunca şok olduğum bir karardı. 
Gazeteciler Cemiyeti’nin kimseye faydası oldu mu bilmiyorum ama 
bana herhangi bir faydası olmadı. O dönemin yönetimi, zahmet 
edip “Arkadaş şu şu sebepten ötürü sizin üyeliğinizi sonlandırıyo-
ruz” dese de ben başkalarında öğrenmesem daha iyi olmaz mıydı? 

Gazetecilik bırakılabilen bir meslek mi?
O  Gazetecilik mesleği bırakılmaz ki, adam yıllarca gazete ya da 

televizyonda çalışsa ve emekli olsa o insan yine devam eder mesle-
ğine. Belki son çalıştığı yerde o işi yapmaz ama illa ki bir yerlerde, bir 
şekilde yine o mesleği icra eder. Ben Türkiye’de Yarın Gazetesi’nden 
ayrıldım ve Konya Belediyesi’ne başladım. Memur olsam da yine 
gazeteciliğe devam ettim. Basın Bürosu’ndaki görevimden alındım, 
yine devam ettim. Şu anda kurumun sitesinde yine etkinlikleri-
mizle ilgili haber yazıyorum, fotoğraf çekip insanlara aktarıyorum. 
Dediğim gibi hani bir tabir vardır “Teneşir paklar” denir ya, biz de 
Rabbim emanetini alana kadar sanırım bu işten vaz geçemeyiz. 
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S
ektöre 1979 yılında giriş yaptığını 
belirten Ramazan Bahar, eskiden 
meslekte hastane muhabiri, spor 

muhabiri, toplantıları takip eden muhabirler 
olduğunu belirtti. Şu an ki zamana göre eski 
gazetecilik ile arasında dağlar kadar fark 
olduğunu ileri süren Bahar, bir rekabet ol-
duğunu anlattı. Bahar, şimdi herşeyin sosyal 
medyadan takip edildiğini söyledi. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 
Karaman İline bağlık Ermenek İlçesinin 

Yukarı Çağlar Köyü’nde 1964 yılı Ramazan 
ayının ilk günü doğmuşum. Bizim oraların 
geleneği gereği adımı Ramazan koymuşlar. 
İlkokulu Yukarı Çağlar Köyü İlkokulunda 
okuduktan sonra Konya’ya taşındık ve 
Konya Devrim Ortaokulunu ve daha sonra 
da Konya Ticaret Lisesini 1980-81 Eğitim ve 
öğretim yılında tamamladım. Ortaokul ikinci 
sınıfa giderken 1976 yılı Aralık ayında babamı 
kaybetmiştim. Okuldayken çalışmaya 
başladığımdan eğitime ara vermek zorunda 
kaldım. 

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Gazeteciliğe lise ikinci sınıftayken yani 

1979 yılında Coğrafya Hocam Kayhan 
AYTAR’ın beni rahmetli İhsan KAYSERİ’ye 
götürüp “Eti senin, kemiği benim” mantı-
ğıyla tanıştırmasıyla başladı. O zamanlar 
Tercüman Gazetesi Türkiye’nin en büyük 
gazetelerinden birisi ve çok aktif bir gaze-
teydi. Konya Bürosu olarak da en aktif taşra 

bürosuyduk. 

Hangi kurumlarda ne tür görevlerde 
bulundunuz?

Tercüman Gazetesinde 1979 yılında 
başlamış ve 1984 Mart’ında askere gidene 
kadar orada çalışmıştım, 1986 yılında asker-
den geldim. Askerlik sonrasında Tercüman 
Gazetesinin o zamanki şefi Cengiz DÖN-
MEZ, büronun eskisi kadar faal olmadığını 
ve maddi olarak sıkıntılı olduğun söyleyerek 
o zamanki Türkiye’de Yarın Gazetesinde 
çalışmamı istedi ve görüşmelerimiz sonra-
sında orada çalışmaya başladım. Bir süre 
orada çalıştıktan sonra ailemin de illa resmi 
bir işe girmemi istemesi sonrasında Ticaret 
Lisesinden öğretmenim Ahmet ÖKSÜZ’ün 
Belediye Başkanı olması nedeniyle onunla 
görüştüm ve ilk memur alımında sınavla 
Belediye’ye Emlak servisinde işe başladım. 
Daha sonra emlak dönemi geçince asıl 
mesleğimi icra etmek üzere Belediye Basın 
Bürosuna geçtim. Rahmetli Abdullah SUR 
o zamanlar Basın Bürosu Şefiydi. Uzun süre 
onunla çalıştıktan sonra, Konya Belediyesi 
Büyükşehir Belediyesi ve üç merkez ilçeye 
bölündü, benim kadrom da Meram Beledi-
yesi’ne aktarıldı ve orada Basın Bürosunu 
kurduk. Veysel CANDAN Başkanımla uzun 
süre birlikte çalıştık ve O Konya Milletvekili 
olarak seçilince birlikte Türkiye Büyük Millet 
Meclisine gittik ve bir ay birlikte çalıştık. 
Sonrasında dört yıllık yüksekokul mezuniyeti 
gerekince danışmanlık olmadı ve Belediye-

deki görevime tekrar döndüm. Belediyede 
Veysel CANDAN’la yakın çalışan, şoför 
Kadir BETON, Koruma Mehmet ERTUĞRUL 
ve ben zamanla başka başka görevlere 
gönderildik. Bana da bir yer beğenmem 
söylendi, ben de belediye binası dışında 
olan Zabıta Müdürlüğü’nü istedim ve 2000 
yılında oraya gönderildim. Tabi zaman içe-
risinde başkanlar değiştikçe benim yerimin 
basın bürosu olduğunu ve orada çalışmam 
gerektiğini söyleyip durdum. Tamam, 
alacağız diye diye 2006 yılına kadar geldik. 
O zamanlar Başkan Yardımcımız Mehmet 
Emir TEKPINAR’la bir konuşmamızda, seni 
Basın Bürosuna almayı düşünmüyorlar dedi. 
O sıralarda Çetiner Müzik sahibi Hikmet 
ÇETİNER, Konya Türk Tasavvuf Müziği 
Topluluğunun bir elemana ihtiyacı olduğunu 
ve istersem konuşabileceğini söyledi. Ben 
de madem belediyede istenmiyorum oraya 
gideyim dedim ve dilekçeyi verdim. Üç ay 
içerisinde atamam geldi ve 2006 yılında 
Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunda 
göreve başladım. O yıldan bu yana da bu 
görevimde devam ediyorum.Bu arada 1981 
yılında Konya’da kurulan ilk yerel televizyo-
numuz Sun Tv’nin kuruluşu ve sonrasında 
8 yıl gündüzleri Belediyede çalışıp geceleri 
de teknik müdürlük yaptım. Ancak ilerle-
yen dönemlerde çok yorucu olduğu için 
bırakmak zorunda kaldım. Gerek Beledi-
ye Basın Bürosundan ayrıldıktan sonraki 
görevlerimde gerekse Konya Türk Tasavvuf 
Müziği Topluluğu’nda çalıştığım dönemlerde 
Gazetecilikten kopmadım, zaman zaman 
köşe yazısı zaman zaman kendimce internet 
üzerinden haber sitelerinde yazılar, haberler 
yazarak mesleğe devam ettim.

Sizin döneminizle bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi nasıl 
görünüyor?

Bizim dönemimizdeki gazetecilikle 
şimdiki gazetecilik arasında dağlar kadar 
fark var. Eskiden özel muhabirler olurdu, 
yani polis muhabiri, hastane muhabiri, spor 
muhabiri, toplantıları takip eden muhabirler… 
Mesela polis muhabirleri gününün büyük 
bölümünü Emniyette, Hastane muhabirleri 
hastane acil servisinde geçirirdi. Herkes özel 
haber peşindeydi, sürekli haber atlatma ça-

Eskiden basılı gazeteciliğin daha iyiydi olduğunu söyleyen Ramazan Bahar, 
o dönem okunma oranın daha yüksek olduğuna dikkat çekerek, “Gazete alındığı 

zaman haberlerini, makalelerini, hatta ilanlarını bile okurdu insanlar” dedi

ESKİDEN DAHA 
ÇOK OKUNUYORDU

RAMAZAN BAHAR

bası olurdu, yani tatlı bir rekabet.  Şimdilerde öyle mi? Hiç muhabir 
çalıştırmadan bir editörle, ajanslara abone olarak, ajans haberleriyle 
gazete çıkarabilirsiniz. Emek vermediğiniz sürece ne kadar değeri 
olursa gazetenin.

Sizin döneminizin mesleki zorluklarından bahseder misiniz?
Bir dönem Sun Tv’de görev yaptığımı söyledim. O zamanlar 

imkanlar çok kısıtlı. Zafer’de bodrom katta Sun Tv olarak bir stüdyo 
ayarladık, haber muhabiri arkadaşlar gündüz haberlere çekip 
geliyor, akşam iki Betamax video oynatıcıyı yan yana koyup ilkel 
usulle montaj yapıyoruz, hazırladığımız haber kasetini her gün aynı 
saatte Akyokuş’ta bulunan yayın aracına götürüyoruz ve oradan 
haberleri yayınlıyoruz. İlk canlı yayını yine oraya koyduğumuz bir 
masada Konya manzaralı olarak yapıyoruz. Bir süre sonra Televizyo-
nun yerinin değişip link kurulunca artık stüdyodan yayın yapmaya 
başladık. Kış aylarında Akyokuş eser, fırtana tipi yüzünden link için 
kullandığımız çanak anteni rüzgâr kırar ve fırlatır. Tabi öyle olunca 
yayın kesilir. Koştur koştur Akyokuş’a, yedek çanağı kur. O soğuk ve 
esintide, ayar yap ve yayına devam et. Gecede iki üç defa gittiğimiz 
oluyordu zaman zaman. Oysa şimdi öyle mi, adam dünyanın nere-
sinde olursa olsun cep telefonundan canlı yayın yapabiliyor. Az önce 
de dediğim gibi emek ne kadar çoksa yaptığınız işin değeri de o 
kadar çok oluyor. Biz keyif alarak yapıyorduk bu işleri ve gerçekten 
emek veriyorduk. 

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
Gazetecilik güzel bir meslek, olan biteni önce siz öğreniyorsu-

nuz. Sonra sizden bilgiyi bekleyenlere aktarıyorsunuz. Saygınlığınız 
var, mesleğiniz icabı insanların ulaşamayacağı insanlara rahatlıkla 
ulaşabiliyorsunuz. 

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu mu?
Elbette, iyi bir gazeteci olmayı hep arzu etmişimdir. Ancak bizim 

zamanımızda getirisinin yetersiz olması ve evli olunca da illa resmi 
bir işe girip sabit gelirli olmam istenince uzaktan mesleğe devam 
etmek durumunda kaldım.  Yarın ne olacağımız bilmiyorum ama 
işten ayrılsam, emekli olsam sanırım yine yapacağım tek şey gidip 
bir arkadaşın gazetesinde oturup mesleği icra etmeye çalışmak 
olacaktır.

Matbu gazetecilik ile internet gazeteciliğini mukayese edebilir 
misiniz?

Eskiden basılı gazetecilik daha iyiydi, çünkü insanlar okuyordu. 
Gazete alındığı zaman haberlerini, makalelerini, hatta ilanlarını bile 
okurdu insanlar. Günümüzde okuma alışkanlığı bitme noktasına 
geldi. Artık haberlere basılı olsun internetten olsun magazinsel 
yaklaşılıyor. Resimlere bakılıp resim altı kısa açıklamalar ilgilendiriyor 
insanları. Uzun uzun haberler okunmuyor. Bir de basılı gazetecilik 
artık iyice azaldı, İnternet gazeteciliğine yöneldi insanlar. Ücretsiz ve 
ulaşımı da kolay olunca, basılı gazeteyle uğraşmıyor. Sosyal Medya 
olayı da gazeteciliğe ilgiyi iyice azalttı. Artık haberler haber sitele-
rinden ya da basılı gazetelerden değil de sosyal medyadan takip 
ediliyor.

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir anınız var mı?
Paylaşacak birçok anı var ancak, ben bir serzenişimi aktarmak 

istiyorum buradan. 2000 yılında Veysel CANDAN’ın milletvekili 
olması sebebiyle görevden alındığımda üyesi olduğum Gazeteciler 
Cemiyeti, benim arkamı arayacağına, bu adamın mesleği bu niye bu 
görevden alıyorsunuz üyemizi diyeceğine, beni üyelikten çıkardı. O 
tarihlerde 20 yılı geçmişti üyeliğim. Gazeteci 20 yılda emekli oluyor, 
yani ben emekliliği hak eden gazeteci kadar bu mesleği icra etmi-
şim ve üyelikten çıkarılıyorum. Duyunca şok olduğum bir karardı. 
Gazeteciler Cemiyeti’nin kimseye faydası oldu mu bilmiyorum ama 
bana herhangi bir faydası olmadı. O dönemin yönetimi, zahmet 
edip “Arkadaş şu şu sebepten ötürü sizin üyeliğinizi sonlandırıyo-
ruz” dese de ben başkalarında öğrenmesem daha iyi olmaz mıydı? 

Gazetecilik bırakılabilen bir meslek mi?
O  Gazetecilik mesleği bırakılmaz ki, adam yıllarca gazete ya da 

televizyonda çalışsa ve emekli olsa o insan yine devam eder mesle-
ğine. Belki son çalıştığı yerde o işi yapmaz ama illa ki bir yerlerde, bir 
şekilde yine o mesleği icra eder. Ben Türkiye’de Yarın Gazetesi’nden 
ayrıldım ve Konya Belediyesi’ne başladım. Memur olsam da yine 
gazeteciliğe devam ettim. Basın Bürosu’ndaki görevimden alındım, 
yine devam ettim. Şu anda kurumun sitesinde yine etkinlikleri-
mizle ilgili haber yazıyorum, fotoğraf çekip insanlara aktarıyorum. 
Dediğim gibi hani bir tabir vardır “Teneşir paklar” denir ya, biz de 
Rabbim emanetini alana kadar sanırım bu işten vaz geçemeyiz. 
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S
ektörün tanınmış isimlerinden olan 
Mustafa Çelik, gazeteciliği anlattı. 
Eskiden görsellerin çok kıymetli 

olduğunu ve uzun süre baskıda kullanıldığını 
ifade eden Çelik, daha sonra sosyal medya 
çıkınca her görsele rahatlıkla ulaşılabildiğine 
işaret etti. Çelik, birçok kurumda çalıştığını 
anlatırken, sağlığı ve ömrü elverdiği sürece 
mesleğine severek devam edeceğini ifade 
ediyor. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
29.08.1966 tarihinde Konya’da doğ-

dum. İlköğretimi Hazım Uluşahin İlköğretim 
Okulunda, Orta öğretimi Karma Ortaokulu, 
Lise’yi ise Konya Gazi Lisesinde okudum. 
1980-1991 Yılları arasında amatör futbol 
oynadım. Futbola Karabağ Gençlerbirli-
ği’nde başladım. Sırası ile Yeni Meramspor, 
Yapıspor, Yeni Sağlıkspor, Aziziye İdmanyur-
du ve İçeri Çumra Belediyespor takımlarında 
oynadım. 1987 Yılında da bir Amasyaspor 
maceramız oldu.

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Gazeteciliğe 1986 Yılında Türkiye’de Ya-

rın Gazetesinde başladım. Halen Alanya’da 
Gazetecilik mesleğini icra eden İbrahim 
İpbüker ile beraber başladık. 

Türkiye’de Yarın Gazetesinin sahipleri 
Hasan ve Mehmet Görür kardeşlerdi. Yazı 
İşleri Müdürü ise Ahmet Tezcan’dı. İbrahim 
İpbüker bir gün gecenin ilerleyen saatlerinde 

“Yarın buluşup gazeteye gideceğiz” dedi. 
Ertesi gün beraber Türkiye’de Yarın Gaze-
tesine gittik. Bize hangi bölümde çalışmak 
istediğimiz soruldu. İpbüker yazı işlerinde 
ben ise spor bölümünde çalışmak istediğimi 
söyledim ve gazetecilik maceramız böylelik-
le başlamış oldu.

Spor müdürü Nail Bülbül’dü. Tabi ilk 
günlerin verdiği acemilikle ben amatör spor 
branşlarını takip ediyordum ve sadece haber 
donelerini ve resimleri çekerek gazeteye 
getiriyorum; Nail ağabey ise getirdiğim 
doneleri haber haline getiriyordu.

6-7 ay böyle çalıştık. Ben haber yazmayı 
istiyordum fakat nasıl haber yapılacağını 
bilmiyordum. Allah var Nail ağabeyde haberi 
şöyle yazacaksın diye bir kere yardımcı 
olmadı.

Gazete ofset değildi; Tipo baskı ile çıkı-
yordu. Entertip’te haberler rahmetli Servet 
Arıcıoğlu ve Ali Osman İncetire ile birlikte 
hazırlanıyordu. Bizde hazırlanan haberleri 
tersten okuyarak tashihlerini yapıyorduk. 
Çektiğimiz resimler Ankara’ya gönderiliyor; 
orada klişe yapıldıktan sonra geri geliyor ve 
biz o resimleri haberin mahiyetine göre en 
az altı ay; bir yıl kullanıyorduk.

O zaman ismi Beden Terbiyesi Müdürlü-
ğü; şimdi ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğün-
den yapılan etkinliklerle ilgili basın bülteni 
gelirdi. Bir Cuma günü akşamüzeri bana 
nasıl haber yazılacağını öğretmeyen Nail 
Bülbül, gelen bülteni önüme koyarak “Bu 

haberleri yaz” dedi. Bende “Haber yaz-
masını bilmiyorum, nasıl yazacağım?” diye 
sorduğumda “Orası senin sorunun” dedi ve 
o dakikadan sonra benim Türkiye’de yarın 
gazetesi maceram sona erdi.

Aradan çok geçmedi. Hemen ertesi 
günü amatör maçlar için stadyuma gitmiş-
tim. 2 No’lu sahada maçları izlerken Yeni 
Konya Gazetesinden Hüseyin Oğuz denk 
geldi. Bana ne yaptığımı sordu ben de gaze-
tede işi bıraktığımı söyleyince Hüseyin Oğuz 
Bey “Yarın bizim gazeteye gel göreve başla” 
teklifinde bulundu. Sevdiğim bir işi yapmak 
istiyordum. Tereddüt etmeden gelen teklifi 
hemen kabul ettim ve ertesi günü Yeni Kon-
ya Gazetesine başladım.

İlk günlerde yine ben haber ve resim-
leri toplayıp geliyorum Hüseyin Oğuz ve 
rahmetli Galip Yenikaynak getirdiğim veri-
leri haber haline getiriyorlardı. Aradan çok 
geçmedi ve rahmetli Galip ağabey haber 
yazmamı istedi. Ben haber yazmayı bilmiyo-
rum deyince; “Sen yazmaya başla takıldığın 
yerde ben sana yardım ederim” dedi. Allah 
gani gani rahmet eylesin. Haber yazmakta 
ilk ustamdı Galip Yenikaynak. Belli bir süre 
sonra haber yazmayı fazlasıyla öğrendim. 

Yine bir Konyaspor maçından sonra 
rahmetli Galip ağabey bana maçla ilgili köşe 
yazısı yazmamı istedi ve bende yazdım. 
Daha sonra ben hem haber hem de köşe 
yazmaya başladım.

Yeni Konya Gazetesinde çok güzel gün-

GAZETECILIK BIR TUTKUDUR
Gazeteci Mustafa Çelik, mesleğin tutkuyla yapılması gerektiğine işaret ederek, 

“Bu meslek bir tutku; bir aşk, vazgeçilmesi zor bir sevgili gibidir. Allah ömür, sağlık ve sıhhat 
verdiği takdirde bir süre daha gazetecilik mesleğine devam edeceğim” dedi

MUSTAFA ÇELIK

lerimiz oldu. Spor servisinde rahmetli Galip 
Yenikaynak, Hüseyin Oğuz görev yaparken; 
Ahmet Sarı ve rahmetli Selçuk Yelli maç 
günleri yardımcı olurlardı; O zaman öğrenci 
olan Mehmet Yenikaynak’ta izinli olduğu 
günlerde yardıma gelirdi.

1990 Yılına kadar Yeni Konya Gazetesin-
de görev yaptım. Beni o dönemde tanıyan-
lar iyi bilirler ben sabah ilk başlayan amatör 
maç ve günün son maçına kadar sahadan 
hiç ayrılmadan takip ederdim.

Bir gün stadyumda üç nolu sahada Köy 
Hizmetleri-Yeniceobaspor karşılaşması vardı. 
Tahminim günün son karşılaşması olması 
nedeniyle benden başka sahada kimse 
yoktu. Karşılaşma normal seyrinde devam 
ederken bir anda saha içi karıştı ve iki takım 
arasında büyük kavga çıktı. Aman Allah’ım! 
Tekmeler ve yumruklar havada uçuşuyordu. 
Bende fotoğraf makinesi ile kavga anını 
resimliyordum.

Ertesi gün gazeteye geldim. Haber ve 
resimleri rahmetli Galip ağabeye verdim. O 
dönemde Salı günleri gazetenin Süper Spor 
diye bir ekini çıkarırdık. Bu haber ve resimler 
o ekte tam sayfa yayınlandı.

Aradan birkaç gün geçti, arkadaşın birisi 
yolda önüme geçti. “Ya kardeşim! Sana bir 
şey söyleyeceğim; geçen kavgalı maçta 
bende tribündeydim. Dikkat ettim senden 
başka muhabir yoktu. Fakat Fotomaç gaze-
tesinde senin haberin “Statta terör” başlığıy-
la tam sayfa yayınlanmış. İşin enteresan yanı 
haberlerde Hüseyin Oğuz’un, resimlerde 
ise Mehmet Yenikaynak’ın imzası yer alıyor 
bu nasıl bir iş diye bana sordu.Tabi genciz 
emeğin karşılığı bizim için büyük önem sarf 
ediyor. Hemen gazeteye gittim ve rahmetli 
Galip “Ağabeye niye böyle oldu?” diye 
sordum, Rahmetlinin verdiği cevaplar beni 
tatmin etmemişti. Gurur meselesi yaptım 
ve Yeni Konya Gazetesinden ayrıldım.Belki 

inanmayacaksınız ama hemen ertesi günü 
Konya Postası gazetesine spor servisine 
başladım. Spor müdürü Ahmet Eser, muha-
bir Mustafa Güden ve Hasan Kaya ile yeni 
bir gazetecilik serüveni için yelken açmaya 
başladık.Daha sonra ekibe Selman Elçiçeği 
de katıldı. Güçlü bir kadromuz vardı. 1991 
Yılı Eylül ayı askerliğe gidene kadar Konya 
Postasında çalıştım.

Burada da iyi ve acı hatıralarımız oldu. 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Orhan Samur ve 
ailesi Beyşehir gölünde boğularak hayatlarını 
kaybetmişlerdi. Samur ailesinin ölüm haberi 
benim hayatımda unutamadığım en acı 
günlerin başında gelir. Allah rahmet eylesin 
mekânları cennet olsun inşallah.

Mesleki bir hatıranızı nakleder misiniz?
Konya Postasındaki ilginç bir anımı 

anlatayım. Bir gün spor müdürü Ahmet Eser 
ile Aziziye İdmanyurdu takımının düzenle-
miş olduğu geceye gittik. Fuar gazinosunda 
gerçekleştirilen gecede ilerleyen saatlerde 
garson masamıza bir tabak Antep fıstığı ge-
tirdi. Biz böyle bir sipariş vermedik deyince 
garson fıstık Mehmet beyin ikramı dedi.

Karşı masada sarışın birisi ayağa kalktı 
ve afiyet olsun dedi. Bizde masaya ge-
len fıstığı afiyet ile yedik.Fıstığı gönderen 
Mehmet bey kimdi acaba? Niye bize fıstık 
ikram etti? Merak ettim ve kısa sürede 
yaptığım araştırma sonucunda Mehmet 
beyin Mehmet Baykan olduğunu öğrendim.
Ertesi gün gazeteye geldim. Ahmet Eser 
müdür sayfaları yapmaya başladı. Sıra Azi-
ziye İdmanyurdu gecesinin haberine geldi. 
Gece bize fıstık ikram eden Mehmet Bey’i 
de haber yapmıştık. Mehmet Baykan bey 
o yıllarda Taşkentspor’da yönetici Amatör 
Spor Kulüplerinde ise yeni yeni filizlenen bir 
delikanlıydı.

Ahmet Eser, Mehmet beyin haberini çok 

küçük kullanmıştı. Ben de kendisine; “Müdür 
akşam adamın fıstığını yedik, ayıp olur. Bu 
haberi biraz daha geniş ver” dedikten sonra 
Ahmet Eser haberi gereğinden fazla büyük 
verdi. Bunu niye anlattım şuraya gelece-
ğim. Aradan yıllar geçti Mehmet Baykan 
merdivenleri hızlı hızlı tırmanarak Amatör 
Spor Kulüpleri Federasyonu Konya Baş-
kanı seçildikten sonra futbol federasyonu 
yönetiminde yer aldı, spor genel müdürü 
oldu.Ben de bir gün kendi ise ilgili bir köşe 
yazısı yazdım. O zaman Hakimiyet Gazete-
sinde yazıyordum. “Bir tabak Antep fıstığı 
adamı nerelere getirdi” başlıklı yazım Sayın 
Baykan’ın ricası ile daha sonra Futbol Fede-
rasyonu dergisinde de yer aldı.1991 Yılı Eylül 
ayında askere gittim. Askerlik dönüşü Yeni 
Konya Gazetesine başladım. 1993 Yılında 
Siyasetin duayenlerinden olan Durmuş 
Alagöz ağabeyin sayesinde Tekirdağ’da 
Köy Hizmetlerinde işe başladım. 1996 yılına 
kadar Tekirdağ’da görev yaptım.  1996 
Yılında Konya Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü-
ne tayin oldum. Konya’ya döndükten sonra 
hem Köy Hizmetlerinde çalışmaya devam 
ederken bir yandan da gazetecilik bağımı 
koparmadım. 2000 Yılına kadar Anadolu 
Manşet’te hem fahri muhabirlik hem de köşe 
yazarlığı yaptım.Daha sonra dostluğumuz 
uzun zamana dayanan Celalettin Boyalı’nın 
ısrarı üzerine ilk ismi Yeni Gazete daha sonra 
ise Hakimiyet olan gazetede uzun yıllar yine 
fahri muhabirlik ve köşe yazarlığı serüvenim 
devam etti.

Hakimiyet Gazetesini Celalettin Boyalı ve 
Yusuf Gürbüz ortak çıkartıyorlardı. Belli bir 
süre sonra Celalettin Boyalı Hakimiyet ga-
zetesindeki ortaklığından ayrılmak zorunda 
kalarak; Konya’nın Sesi Gazetesinin imtiyaz 
sahibi oldu.

Samimiyetimiz eski yıllara dayanan 
Celalettin Boyalı’nın yanında yer alarak bizde 
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S
ektörün tanınmış isimlerinden olan 
Mustafa Çelik, gazeteciliği anlattı. 
Eskiden görsellerin çok kıymetli 

olduğunu ve uzun süre baskıda kullanıldığını 
ifade eden Çelik, daha sonra sosyal medya 
çıkınca her görsele rahatlıkla ulaşılabildiğine 
işaret etti. Çelik, birçok kurumda çalıştığını 
anlatırken, sağlığı ve ömrü elverdiği sürece 
mesleğine severek devam edeceğini ifade 
ediyor. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
29.08.1966 tarihinde Konya’da doğ-

dum. İlköğretimi Hazım Uluşahin İlköğretim 
Okulunda, Orta öğretimi Karma Ortaokulu, 
Lise’yi ise Konya Gazi Lisesinde okudum. 
1980-1991 Yılları arasında amatör futbol 
oynadım. Futbola Karabağ Gençlerbirli-
ği’nde başladım. Sırası ile Yeni Meramspor, 
Yapıspor, Yeni Sağlıkspor, Aziziye İdmanyur-
du ve İçeri Çumra Belediyespor takımlarında 
oynadım. 1987 Yılında da bir Amasyaspor 
maceramız oldu.

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Gazeteciliğe 1986 Yılında Türkiye’de Ya-

rın Gazetesinde başladım. Halen Alanya’da 
Gazetecilik mesleğini icra eden İbrahim 
İpbüker ile beraber başladık. 

Türkiye’de Yarın Gazetesinin sahipleri 
Hasan ve Mehmet Görür kardeşlerdi. Yazı 
İşleri Müdürü ise Ahmet Tezcan’dı. İbrahim 
İpbüker bir gün gecenin ilerleyen saatlerinde 

“Yarın buluşup gazeteye gideceğiz” dedi. 
Ertesi gün beraber Türkiye’de Yarın Gaze-
tesine gittik. Bize hangi bölümde çalışmak 
istediğimiz soruldu. İpbüker yazı işlerinde 
ben ise spor bölümünde çalışmak istediğimi 
söyledim ve gazetecilik maceramız böylelik-
le başlamış oldu.

Spor müdürü Nail Bülbül’dü. Tabi ilk 
günlerin verdiği acemilikle ben amatör spor 
branşlarını takip ediyordum ve sadece haber 
donelerini ve resimleri çekerek gazeteye 
getiriyorum; Nail ağabey ise getirdiğim 
doneleri haber haline getiriyordu.

6-7 ay böyle çalıştık. Ben haber yazmayı 
istiyordum fakat nasıl haber yapılacağını 
bilmiyordum. Allah var Nail ağabeyde haberi 
şöyle yazacaksın diye bir kere yardımcı 
olmadı.

Gazete ofset değildi; Tipo baskı ile çıkı-
yordu. Entertip’te haberler rahmetli Servet 
Arıcıoğlu ve Ali Osman İncetire ile birlikte 
hazırlanıyordu. Bizde hazırlanan haberleri 
tersten okuyarak tashihlerini yapıyorduk. 
Çektiğimiz resimler Ankara’ya gönderiliyor; 
orada klişe yapıldıktan sonra geri geliyor ve 
biz o resimleri haberin mahiyetine göre en 
az altı ay; bir yıl kullanıyorduk.

O zaman ismi Beden Terbiyesi Müdürlü-
ğü; şimdi ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğün-
den yapılan etkinliklerle ilgili basın bülteni 
gelirdi. Bir Cuma günü akşamüzeri bana 
nasıl haber yazılacağını öğretmeyen Nail 
Bülbül, gelen bülteni önüme koyarak “Bu 

haberleri yaz” dedi. Bende “Haber yaz-
masını bilmiyorum, nasıl yazacağım?” diye 
sorduğumda “Orası senin sorunun” dedi ve 
o dakikadan sonra benim Türkiye’de yarın 
gazetesi maceram sona erdi.

Aradan çok geçmedi. Hemen ertesi 
günü amatör maçlar için stadyuma gitmiş-
tim. 2 No’lu sahada maçları izlerken Yeni 
Konya Gazetesinden Hüseyin Oğuz denk 
geldi. Bana ne yaptığımı sordu ben de gaze-
tede işi bıraktığımı söyleyince Hüseyin Oğuz 
Bey “Yarın bizim gazeteye gel göreve başla” 
teklifinde bulundu. Sevdiğim bir işi yapmak 
istiyordum. Tereddüt etmeden gelen teklifi 
hemen kabul ettim ve ertesi günü Yeni Kon-
ya Gazetesine başladım.

İlk günlerde yine ben haber ve resim-
leri toplayıp geliyorum Hüseyin Oğuz ve 
rahmetli Galip Yenikaynak getirdiğim veri-
leri haber haline getiriyorlardı. Aradan çok 
geçmedi ve rahmetli Galip ağabey haber 
yazmamı istedi. Ben haber yazmayı bilmiyo-
rum deyince; “Sen yazmaya başla takıldığın 
yerde ben sana yardım ederim” dedi. Allah 
gani gani rahmet eylesin. Haber yazmakta 
ilk ustamdı Galip Yenikaynak. Belli bir süre 
sonra haber yazmayı fazlasıyla öğrendim. 

Yine bir Konyaspor maçından sonra 
rahmetli Galip ağabey bana maçla ilgili köşe 
yazısı yazmamı istedi ve bende yazdım. 
Daha sonra ben hem haber hem de köşe 
yazmaya başladım.

Yeni Konya Gazetesinde çok güzel gün-

GAZETECILIK BIR TUTKUDUR
Gazeteci Mustafa Çelik, mesleğin tutkuyla yapılması gerektiğine işaret ederek, 

“Bu meslek bir tutku; bir aşk, vazgeçilmesi zor bir sevgili gibidir. Allah ömür, sağlık ve sıhhat 
verdiği takdirde bir süre daha gazetecilik mesleğine devam edeceğim” dedi
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lerimiz oldu. Spor servisinde rahmetli Galip 
Yenikaynak, Hüseyin Oğuz görev yaparken; 
Ahmet Sarı ve rahmetli Selçuk Yelli maç 
günleri yardımcı olurlardı; O zaman öğrenci 
olan Mehmet Yenikaynak’ta izinli olduğu 
günlerde yardıma gelirdi.

1990 Yılına kadar Yeni Konya Gazetesin-
de görev yaptım. Beni o dönemde tanıyan-
lar iyi bilirler ben sabah ilk başlayan amatör 
maç ve günün son maçına kadar sahadan 
hiç ayrılmadan takip ederdim.

Bir gün stadyumda üç nolu sahada Köy 
Hizmetleri-Yeniceobaspor karşılaşması vardı. 
Tahminim günün son karşılaşması olması 
nedeniyle benden başka sahada kimse 
yoktu. Karşılaşma normal seyrinde devam 
ederken bir anda saha içi karıştı ve iki takım 
arasında büyük kavga çıktı. Aman Allah’ım! 
Tekmeler ve yumruklar havada uçuşuyordu. 
Bende fotoğraf makinesi ile kavga anını 
resimliyordum.

Ertesi gün gazeteye geldim. Haber ve 
resimleri rahmetli Galip ağabeye verdim. O 
dönemde Salı günleri gazetenin Süper Spor 
diye bir ekini çıkarırdık. Bu haber ve resimler 
o ekte tam sayfa yayınlandı.

Aradan birkaç gün geçti, arkadaşın birisi 
yolda önüme geçti. “Ya kardeşim! Sana bir 
şey söyleyeceğim; geçen kavgalı maçta 
bende tribündeydim. Dikkat ettim senden 
başka muhabir yoktu. Fakat Fotomaç gaze-
tesinde senin haberin “Statta terör” başlığıy-
la tam sayfa yayınlanmış. İşin enteresan yanı 
haberlerde Hüseyin Oğuz’un, resimlerde 
ise Mehmet Yenikaynak’ın imzası yer alıyor 
bu nasıl bir iş diye bana sordu.Tabi genciz 
emeğin karşılığı bizim için büyük önem sarf 
ediyor. Hemen gazeteye gittim ve rahmetli 
Galip “Ağabeye niye böyle oldu?” diye 
sordum, Rahmetlinin verdiği cevaplar beni 
tatmin etmemişti. Gurur meselesi yaptım 
ve Yeni Konya Gazetesinden ayrıldım.Belki 

inanmayacaksınız ama hemen ertesi günü 
Konya Postası gazetesine spor servisine 
başladım. Spor müdürü Ahmet Eser, muha-
bir Mustafa Güden ve Hasan Kaya ile yeni 
bir gazetecilik serüveni için yelken açmaya 
başladık.Daha sonra ekibe Selman Elçiçeği 
de katıldı. Güçlü bir kadromuz vardı. 1991 
Yılı Eylül ayı askerliğe gidene kadar Konya 
Postasında çalıştım.

Burada da iyi ve acı hatıralarımız oldu. 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Orhan Samur ve 
ailesi Beyşehir gölünde boğularak hayatlarını 
kaybetmişlerdi. Samur ailesinin ölüm haberi 
benim hayatımda unutamadığım en acı 
günlerin başında gelir. Allah rahmet eylesin 
mekânları cennet olsun inşallah.

Mesleki bir hatıranızı nakleder misiniz?
Konya Postasındaki ilginç bir anımı 

anlatayım. Bir gün spor müdürü Ahmet Eser 
ile Aziziye İdmanyurdu takımının düzenle-
miş olduğu geceye gittik. Fuar gazinosunda 
gerçekleştirilen gecede ilerleyen saatlerde 
garson masamıza bir tabak Antep fıstığı ge-
tirdi. Biz böyle bir sipariş vermedik deyince 
garson fıstık Mehmet beyin ikramı dedi.

Karşı masada sarışın birisi ayağa kalktı 
ve afiyet olsun dedi. Bizde masaya ge-
len fıstığı afiyet ile yedik.Fıstığı gönderen 
Mehmet bey kimdi acaba? Niye bize fıstık 
ikram etti? Merak ettim ve kısa sürede 
yaptığım araştırma sonucunda Mehmet 
beyin Mehmet Baykan olduğunu öğrendim.
Ertesi gün gazeteye geldim. Ahmet Eser 
müdür sayfaları yapmaya başladı. Sıra Azi-
ziye İdmanyurdu gecesinin haberine geldi. 
Gece bize fıstık ikram eden Mehmet Bey’i 
de haber yapmıştık. Mehmet Baykan bey 
o yıllarda Taşkentspor’da yönetici Amatör 
Spor Kulüplerinde ise yeni yeni filizlenen bir 
delikanlıydı.

Ahmet Eser, Mehmet beyin haberini çok 

küçük kullanmıştı. Ben de kendisine; “Müdür 
akşam adamın fıstığını yedik, ayıp olur. Bu 
haberi biraz daha geniş ver” dedikten sonra 
Ahmet Eser haberi gereğinden fazla büyük 
verdi. Bunu niye anlattım şuraya gelece-
ğim. Aradan yıllar geçti Mehmet Baykan 
merdivenleri hızlı hızlı tırmanarak Amatör 
Spor Kulüpleri Federasyonu Konya Baş-
kanı seçildikten sonra futbol federasyonu 
yönetiminde yer aldı, spor genel müdürü 
oldu.Ben de bir gün kendi ise ilgili bir köşe 
yazısı yazdım. O zaman Hakimiyet Gazete-
sinde yazıyordum. “Bir tabak Antep fıstığı 
adamı nerelere getirdi” başlıklı yazım Sayın 
Baykan’ın ricası ile daha sonra Futbol Fede-
rasyonu dergisinde de yer aldı.1991 Yılı Eylül 
ayında askere gittim. Askerlik dönüşü Yeni 
Konya Gazetesine başladım. 1993 Yılında 
Siyasetin duayenlerinden olan Durmuş 
Alagöz ağabeyin sayesinde Tekirdağ’da 
Köy Hizmetlerinde işe başladım. 1996 yılına 
kadar Tekirdağ’da görev yaptım.  1996 
Yılında Konya Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü-
ne tayin oldum. Konya’ya döndükten sonra 
hem Köy Hizmetlerinde çalışmaya devam 
ederken bir yandan da gazetecilik bağımı 
koparmadım. 2000 Yılına kadar Anadolu 
Manşet’te hem fahri muhabirlik hem de köşe 
yazarlığı yaptım.Daha sonra dostluğumuz 
uzun zamana dayanan Celalettin Boyalı’nın 
ısrarı üzerine ilk ismi Yeni Gazete daha sonra 
ise Hakimiyet olan gazetede uzun yıllar yine 
fahri muhabirlik ve köşe yazarlığı serüvenim 
devam etti.

Hakimiyet Gazetesini Celalettin Boyalı ve 
Yusuf Gürbüz ortak çıkartıyorlardı. Belli bir 
süre sonra Celalettin Boyalı Hakimiyet ga-
zetesindeki ortaklığından ayrılmak zorunda 
kalarak; Konya’nın Sesi Gazetesinin imtiyaz 
sahibi oldu.

Samimiyetimiz eski yıllara dayanan 
Celalettin Boyalı’nın yanında yer alarak bizde 
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Konya’nın Sesi gazetesine geçmiş olduk. Bu arada Köy Hizmetleri 
devam ederken yaklaşık yedi yıl İl Genel Meclisi basın bürosunda 
çalıştım. Daha sonra Köy Hizmetleri kapandı ve çalışanlar başka 
kurumlara dağıtılırken ben de Karayollarına 3. Bölge Müdürlüğüne 
geçtim. 2018 Yılında Karayollarından emekli olduktan sonra tekrar 
bil fiil gazetecilik mesleğine Konya’nın sesi Gazetesinde tekrar 
başladım.

2020 Yılına kadar Konya’nın sesi Gazetesinde çalıştıktan sonra 
2021 Yılından itibaren Anadolu’da Bugün Gazetesinde gazetecilik 
serüvenini sürdürmeye devam ediyorum. Allah sağlık verdiği sürece 
basın camiasında yer almaya devam edeceğim.

Sizin döneminizle bugünü mukayese ettiğinizde gazeteciliğin 
seyrüseferi nasıl görünüyor?

Bizim dönemimizde yaptığımız gazetecilik ile şimdiki gazetecilik 
arasında dağlar kadar fark var. Yazımın başında da demiştim ya; 
her şeyden önce eskiden ofset baskı yoktu. Çektiğimiz bir resmi altı 
ay bir yıl kullanırdık. Görsel ve yazılı basın bu kadar yoğun değildi. 
Şimdi bir de bunlara sosyal medya eklendi. Benim Yeni Konya’da 
çalıştığım dönemde bir günde 13 bin adet gazete basıldığını ve yok 
sattığını bilirim. Şimdi gir internete istediğin haberi ve istediğin resmi 
hemen elde et.

Şimdi hem sosyal medya, hem basılı, hem de görsel yayın 
sayısının çok olduğundan gazeteler eski rağbeti görmüyor. Ama ga-
zete bir alışkanlıktır. Gazete okuma alışkanlığı olan; her ne pahasına 
olursa olsun yine gazete almaya ve okumaya devam etmektedir.

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
Gazeteci halkın aynası olmalıdır. Halkın sorunlarına neşter vuran 

ve sonuca gitmesini bilerek vatandaşa yardımcı olan bir birim olma-
lıdır gazetecilik.

Resmi kurumda çalıştınız. Mesleğe özlem duyduğunuz oldu 
mu?

Pandemi döneminde kısa bir süre gazetecilik mesleğine ara ver-
mek zorunda kaldım. O dönemlerde gazetecilik mesleğine özlem 
duydum. Allah’tan ayrılığımız kısa sürdü.

Basılı gazetecilik ile internet gazeteciliğini mukayese edebilir 
misiniz?

Basılı gazetecilik ile internet gazeteciliğinin arasında dağlar ka-
dar fark var. Basılı gazetecilikte harcanan emeğin daha çok olduğu-
na inanıyorum. Birisi uzun bir hazırlık seviyesinden geçer; diğerinde 
ise kopyala yapıştır anlayışı vardır.

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir anınız var mı?
Meslekte 37 yıl olunca o kadar çok anım var ki.Bir gün Kayse-

rispor deplasmanından dönüyordum. Konyaspor kaldığı otelde 
eksik ödeme yapınca otel yetkilileri tarafından şikâyet edilmiş ve 
Konyaspor kafilesi toplu halde karakola götürülmüştü.

Haberi alınca hemen bende Konyaspor’un alıkonduğu kara-
kola gittim. Önce karakolun dışından resimleri çektim daha sonra 
içeride birkaç kare resim çektikten sonra bir polis memuru bana 
müdahale etti. Ne oluyor demeye kalmadan beni bir odaya aldılar. 
Görevli memurun biri büyük ihtimalle alkollüydü ki bana silah 
çekerek fotoğraf makinesinden filmi çıkarmamı ve imha etmemi 
istedi. Ben önce bunu yapamayacağımı belirtmeme rağmen elinde 
silahlı memurun karşısında fazla direnemedim ve filmi makineden 
çıkardım. Ama nasıl çıkardım; onlar işin inceliğini bilmediği için önce 
filmi makaraya sardım daha sonra kapağı açtım. Polis memurları 
kapağı açmam ile filmin yandığını sandılar.Konya’ya geldikten sonra 
çektiğim resimlerle “Karakolda Kartal var” başlıklı bir haber yaptım.
Gazetecilik mesleği ile siyaset aynı kategoride sanırım. Bu meslek 
bir tutku; bir aşk, vazgeçilmesi zor bir sevgili gibidir. Allah ömür, 
sağlık ve sıhhat verdiği takdirde bir süre daha gazetecilik mesleğine 
devam edeceğim. 
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Konya’nın Sesi gazetesine geçmiş olduk. Bu arada Köy Hizmetleri 
devam ederken yaklaşık yedi yıl İl Genel Meclisi basın bürosunda 
çalıştım. Daha sonra Köy Hizmetleri kapandı ve çalışanlar başka 
kurumlara dağıtılırken ben de Karayollarına 3. Bölge Müdürlüğüne 
geçtim. 2018 Yılında Karayollarından emekli olduktan sonra tekrar 
bil fiil gazetecilik mesleğine Konya’nın sesi Gazetesinde tekrar 
başladım.

2020 Yılına kadar Konya’nın sesi Gazetesinde çalıştıktan sonra 
2021 Yılından itibaren Anadolu’da Bugün Gazetesinde gazetecilik 
serüvenini sürdürmeye devam ediyorum. Allah sağlık verdiği sürece 
basın camiasında yer almaya devam edeceğim.

Sizin döneminizle bugünü mukayese ettiğinizde gazeteciliğin 
seyrüseferi nasıl görünüyor?

Bizim dönemimizde yaptığımız gazetecilik ile şimdiki gazetecilik 
arasında dağlar kadar fark var. Yazımın başında da demiştim ya; 
her şeyden önce eskiden ofset baskı yoktu. Çektiğimiz bir resmi altı 
ay bir yıl kullanırdık. Görsel ve yazılı basın bu kadar yoğun değildi. 
Şimdi bir de bunlara sosyal medya eklendi. Benim Yeni Konya’da 
çalıştığım dönemde bir günde 13 bin adet gazete basıldığını ve yok 
sattığını bilirim. Şimdi gir internete istediğin haberi ve istediğin resmi 
hemen elde et.

Şimdi hem sosyal medya, hem basılı, hem de görsel yayın 
sayısının çok olduğundan gazeteler eski rağbeti görmüyor. Ama ga-
zete bir alışkanlıktır. Gazete okuma alışkanlığı olan; her ne pahasına 
olursa olsun yine gazete almaya ve okumaya devam etmektedir.

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
Gazeteci halkın aynası olmalıdır. Halkın sorunlarına neşter vuran 

ve sonuca gitmesini bilerek vatandaşa yardımcı olan bir birim olma-
lıdır gazetecilik.

Resmi kurumda çalıştınız. Mesleğe özlem duyduğunuz oldu 
mu?

Pandemi döneminde kısa bir süre gazetecilik mesleğine ara ver-
mek zorunda kaldım. O dönemlerde gazetecilik mesleğine özlem 
duydum. Allah’tan ayrılığımız kısa sürdü.

Basılı gazetecilik ile internet gazeteciliğini mukayese edebilir 
misiniz?

Basılı gazetecilik ile internet gazeteciliğinin arasında dağlar ka-
dar fark var. Basılı gazetecilikte harcanan emeğin daha çok olduğu-
na inanıyorum. Birisi uzun bir hazırlık seviyesinden geçer; diğerinde 
ise kopyala yapıştır anlayışı vardır.

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir anınız var mı?
Meslekte 37 yıl olunca o kadar çok anım var ki.Bir gün Kayse-

rispor deplasmanından dönüyordum. Konyaspor kaldığı otelde 
eksik ödeme yapınca otel yetkilileri tarafından şikâyet edilmiş ve 
Konyaspor kafilesi toplu halde karakola götürülmüştü.

Haberi alınca hemen bende Konyaspor’un alıkonduğu kara-
kola gittim. Önce karakolun dışından resimleri çektim daha sonra 
içeride birkaç kare resim çektikten sonra bir polis memuru bana 
müdahale etti. Ne oluyor demeye kalmadan beni bir odaya aldılar. 
Görevli memurun biri büyük ihtimalle alkollüydü ki bana silah 
çekerek fotoğraf makinesinden filmi çıkarmamı ve imha etmemi 
istedi. Ben önce bunu yapamayacağımı belirtmeme rağmen elinde 
silahlı memurun karşısında fazla direnemedim ve filmi makineden 
çıkardım. Ama nasıl çıkardım; onlar işin inceliğini bilmediği için önce 
filmi makaraya sardım daha sonra kapağı açtım. Polis memurları 
kapağı açmam ile filmin yandığını sandılar.Konya’ya geldikten sonra 
çektiğim resimlerle “Karakolda Kartal var” başlıklı bir haber yaptım.
Gazetecilik mesleği ile siyaset aynı kategoride sanırım. Bu meslek 
bir tutku; bir aşk, vazgeçilmesi zor bir sevgili gibidir. Allah ömür, 
sağlık ve sıhhat verdiği takdirde bir süre daha gazetecilik mesleğine 
devam edeceğim. 
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İ
brahim Gürler 1997 yılında gaze-
tecilik sektörüne başladı. 2006’ya 
kadar sektörde olduğunu vurgula-

yan Gürler, çeşitli basın yayın organların-
da görev yürüttüğünü ifade etti. Gürler, 
gazetecilikte birçok konunun ve bilginin 
insan hayatında önemli bir kaynak oldu-
ğunu vurguladı. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 
18 Nisan 1978 Konya doğumluyum. 

İlk-orta-lise ve üniversite öğrenimimi 
Konya’da tamamladım.  2006-2012 yılları 
arası Adese A.Ş.’de Kurumsal İletişim Bö-
lümünde, 9 yıl Selçuk Kauçuk A.Ş.’de ve 
2021 yılından itibaren ise Frabo Şirketler 
Grubu’nda yöneticilik yapmaktayım. Evli 
ve 3 çocuk babasıyım.

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Lise yıllarında fotoğrafçılık ve bilgisa-

yar üzerine olan ilgim beni basın-yayın 
sektörüne yönlendirdi. 25 Haziran 1997 
yılında henüz basın-yayın hayatına girme 
hazırlıkları içerinden olan Yeni Gazete’de 
işe başladım. 1 Temmuz 1997 yılında 
Konya basına yeni bir renk katan Yeni 
Gazete’nin hayatındaki ilk baskı, ilk yayın 
ve ilk heyecanına ortak oldum. 

Hangi kurumlarda ne tür görevlerde 
bulundunuz?

Yeni Gazete’de muhabir olarak baş-
ladığım basın-yayın hayatında, Rasyonel 
Gazetesi, Maraton Spor Gazetesi, Yeni 
Konya ve Konya Postası’dan görevler 
aldım. Celalettin Boyalı ve Yusuf Gürbüz 
ağabeylerimin önderliğinde başlayan 
serüven, Mustafa Güden abimizin lider-
liğinde ve Hüseyin Oğuz, Şükrü Tanrı-
verdi, Cem Taşpınar, Muhammet Kencik 
gibi sektörün tecrübeli isimleri kendimi 
geliştirme imkânı bularak, yıllarca hiz-
met verdim.

Sizin döneminizle bugünü 
mukayese ettiğinizde gazeteciliğin 
seyrüseferi nasıl görünüyor?

Hayatımınız tamamında dilimizden 
hiç eksik olmayan, “Eski günler, eski 
arkadaşlıklar” sözü maalesef gazetecilik 
sektörü içinde geçerli. İnternet gazete-
ciliği yaygın hale gelmesi ile birlikte artık 
gazetecilik çok fazla gerileme kaydet-
miş hatta gazete okunmamaya baş-
landı. Gerek yerel gerekse ulusal basın 
yayın organları bu durumdan fazlası ile 
etkilenmiş ve okumayan bir toplumdan 
izleyen ve bakan bir topluma dönüş-
memizde hızla geriye döndük. Eskiden 
satır satır okuduğumuz haberleri şimdi 
yüzeysel olarak izler hale geldik. Bu da 
elinde telefon olan herkesi muhabir hale 
getirdi.

Gazetecilik sizin için neyi ifade 
ediyor?

Büyüklerimiz Bize öğretilen gazeteci-
liği, “toplum içindeki sorunları tarafsız bir 
şekilde dile getiren, çözüm noktasında 
bir basamak, iyi ve güzellikleri yansıtan 
duyuran bir ayna” idi. Gerçekten de ga-
zetecilik sadece spor ve 3.sayfa haberleri 
dediğimiz 2 başlıktan ibaret olmayan, 
hayatımızda karşımıza çıkan ve görmedi-
ğimiz birçok konunun, hayat akışının ve 
bilginin dikkat etmemizi ve öğrenmemizi 
sağlayan bir kaynaktır.

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu 
mu?

Hayatında 1 gün bile gazetecilik 
mürekkebini tutan kişinin özlemedim 
demesi mümkün değildir. Yıllar geçse 
bir güzel günler, güzel anılar ve güzel 
haberler… Topluma faydalı olmanın hazzı. 
Fotoğrafını çektiğiniz bir küçük çocu-
ğun gözlerinde hayat ışığı ve neşe. Bir 
insanı mutlu etmenin verdiği huzur ve 
dua. Aradan 16 yıl geçmesine rağmen, 
hala 9 yıl gözlerimin önünde. Her anı, 
her saniyesi ile. Hele hele yapılan haberin 
baskısını elinize alıp tekrar okumak ve 
gururlu onurlu gözlerle bakmak…. İnsan-
ların bunu okuduğunu görmek, o konuda 
sohbetler etmek. Bunlar asla unutulma-
yacak ve özlemle hatırlanacak anılar. 

BASILI GÖRSELI 
OKUMAK BAŞKA!

Lise yıllarında basın yayın sektörüne 
yönlendiğini açıklayan İbrahim Gürler, 
2006 yılında sektöre veda ettiğini 
kaydederek, “Hiçbir şey basılı bir 
görseli elinizde tutarak okumak, 
bakmak kadar keyifli değildir” dedi

İBRAHİM GÜRLER

Bunu ancak yaşayarak anlayabilirsiniz.

Matbu gazetecilik ile internet gazeteciliğini mukayese 
edebilir misiniz?

Hiçbir şey basılı bir görseli elinizde tutarak okumak, 
bakmak kadar keyifli değildir. Baskıya yetiştirme heyecanı 
olmadan internet üzerinden yapılan habercilik çok da keyifli 
gelmemekle beraber okuyucu açısında düşünürsek, internet 
gazeteciliği haberlerin hızlı ulaşması açısında çok büyük fayda 
sağlamıştır. Ancak bununla birlikte dikkat edilmesi gereken 
husus ise, araştırmadan, doğruluk oranı düşük haberciliğin çok 
fazla artması ise insanları yanlış yönlendirme ve bilgilendirme 
açısından büyük bir sorun teşkil etmektedir. Her eline telefon 
alıp çekim yapan gazeteci olmadığı gibi her internette her 
gördüğümüzde haber değildir.

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir anınız var mı?
Aslında 9 yıllık basın yayın hayatım unutulmaz anılarla 

doludur. En çok aklımda kalan ise, henüz 1 haftalık muhabir 
iken, kullanmayı bilmediğim bir fotoğraf makinesinin elime 
tutuşturulması ve Konyaspor’un yaptığı bir transferin takibi idi. 
O dönemde birlikte çalıştığım Mehmet Koç arkadaşımız ile bir-
likte Konyaspor binasındaki imza törenine vasıtamız olmadığı 
için belediye otobüsü ile gitmiş ancak geç kalmıştık. İmzalar 
atılmış tören tamamlanmıştı. Yeni transferin kim olduğu, hangi 
mevkide oynadığı, nereden geldiği… Hiçbir bilgimiz olmadan 
fotoğraflamaya ve sorular sormaya başladık. Adınız, hangi 
takımdan geldiniz gibi. Ben heyecanla “Kaç gol attınız” dedim. 
Yeni transferin cevabı tüm salonu kahkalara boğmuştu. “Ben 
kaleciyim”. Utangaç ve mahcup bir eda ile, kaleci gol atama-
mı? Hiç mi atmadın? Oldu.

Mesleği ne zaman ve hangi gerekçeyle bıraktınız?
Haziran 1997 yılında başladığım gazetecilik hayatım, 1 Ma-

yıs 2006 yılında sona erdi. O dönemdeki imkanlar ve zorluklar 
beni böyle bir karar almaya yönlendirdi. İnternet yok denecek 
kadar az, ulaşım sorunu ile birlikte teknolojik sorunlar gaze-
teciliğin en zor dönemlerinden biriydi. Şimdiki gibi çektiğin 
fotoğrafa bakmak yoktu. Fotoğraf çekilir, gazete karanlık 
oda dediğimiz bölümde filmler banyo yapılır basılır ve öyle 
görülürdü. Daktilo ile yazılan haberler, dizgi bölümüne verilir 
ve bilgisayara aktarılırdı. Sonuç olarak imkansızlık ve zorluklar 
sektörden ayrılmama en büyük etkendi.
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İ
brahim Gürler 1997 yılında gaze-
tecilik sektörüne başladı. 2006’ya 
kadar sektörde olduğunu vurgula-

yan Gürler, çeşitli basın yayın organların-
da görev yürüttüğünü ifade etti. Gürler, 
gazetecilikte birçok konunun ve bilginin 
insan hayatında önemli bir kaynak oldu-
ğunu vurguladı. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 
18 Nisan 1978 Konya doğumluyum. 

İlk-orta-lise ve üniversite öğrenimimi 
Konya’da tamamladım.  2006-2012 yılları 
arası Adese A.Ş.’de Kurumsal İletişim Bö-
lümünde, 9 yıl Selçuk Kauçuk A.Ş.’de ve 
2021 yılından itibaren ise Frabo Şirketler 
Grubu’nda yöneticilik yapmaktayım. Evli 
ve 3 çocuk babasıyım.

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Lise yıllarında fotoğrafçılık ve bilgisa-

yar üzerine olan ilgim beni basın-yayın 
sektörüne yönlendirdi. 25 Haziran 1997 
yılında henüz basın-yayın hayatına girme 
hazırlıkları içerinden olan Yeni Gazete’de 
işe başladım. 1 Temmuz 1997 yılında 
Konya basına yeni bir renk katan Yeni 
Gazete’nin hayatındaki ilk baskı, ilk yayın 
ve ilk heyecanına ortak oldum. 

Hangi kurumlarda ne tür görevlerde 
bulundunuz?

Yeni Gazete’de muhabir olarak baş-
ladığım basın-yayın hayatında, Rasyonel 
Gazetesi, Maraton Spor Gazetesi, Yeni 
Konya ve Konya Postası’dan görevler 
aldım. Celalettin Boyalı ve Yusuf Gürbüz 
ağabeylerimin önderliğinde başlayan 
serüven, Mustafa Güden abimizin lider-
liğinde ve Hüseyin Oğuz, Şükrü Tanrı-
verdi, Cem Taşpınar, Muhammet Kencik 
gibi sektörün tecrübeli isimleri kendimi 
geliştirme imkânı bularak, yıllarca hiz-
met verdim.

Sizin döneminizle bugünü 
mukayese ettiğinizde gazeteciliğin 
seyrüseferi nasıl görünüyor?

Hayatımınız tamamında dilimizden 
hiç eksik olmayan, “Eski günler, eski 
arkadaşlıklar” sözü maalesef gazetecilik 
sektörü içinde geçerli. İnternet gazete-
ciliği yaygın hale gelmesi ile birlikte artık 
gazetecilik çok fazla gerileme kaydet-
miş hatta gazete okunmamaya baş-
landı. Gerek yerel gerekse ulusal basın 
yayın organları bu durumdan fazlası ile 
etkilenmiş ve okumayan bir toplumdan 
izleyen ve bakan bir topluma dönüş-
memizde hızla geriye döndük. Eskiden 
satır satır okuduğumuz haberleri şimdi 
yüzeysel olarak izler hale geldik. Bu da 
elinde telefon olan herkesi muhabir hale 
getirdi.

Gazetecilik sizin için neyi ifade 
ediyor?

Büyüklerimiz Bize öğretilen gazeteci-
liği, “toplum içindeki sorunları tarafsız bir 
şekilde dile getiren, çözüm noktasında 
bir basamak, iyi ve güzellikleri yansıtan 
duyuran bir ayna” idi. Gerçekten de ga-
zetecilik sadece spor ve 3.sayfa haberleri 
dediğimiz 2 başlıktan ibaret olmayan, 
hayatımızda karşımıza çıkan ve görmedi-
ğimiz birçok konunun, hayat akışının ve 
bilginin dikkat etmemizi ve öğrenmemizi 
sağlayan bir kaynaktır.

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu 
mu?

Hayatında 1 gün bile gazetecilik 
mürekkebini tutan kişinin özlemedim 
demesi mümkün değildir. Yıllar geçse 
bir güzel günler, güzel anılar ve güzel 
haberler… Topluma faydalı olmanın hazzı. 
Fotoğrafını çektiğiniz bir küçük çocu-
ğun gözlerinde hayat ışığı ve neşe. Bir 
insanı mutlu etmenin verdiği huzur ve 
dua. Aradan 16 yıl geçmesine rağmen, 
hala 9 yıl gözlerimin önünde. Her anı, 
her saniyesi ile. Hele hele yapılan haberin 
baskısını elinize alıp tekrar okumak ve 
gururlu onurlu gözlerle bakmak…. İnsan-
ların bunu okuduğunu görmek, o konuda 
sohbetler etmek. Bunlar asla unutulma-
yacak ve özlemle hatırlanacak anılar. 

BASILI GÖRSELI 
OKUMAK BAŞKA!

Lise yıllarında basın yayın sektörüne 
yönlendiğini açıklayan İbrahim Gürler, 
2006 yılında sektöre veda ettiğini 
kaydederek, “Hiçbir şey basılı bir 
görseli elinizde tutarak okumak, 
bakmak kadar keyifli değildir” dedi

İBRAHİM GÜRLER

Bunu ancak yaşayarak anlayabilirsiniz.

Matbu gazetecilik ile internet gazeteciliğini mukayese 
edebilir misiniz?

Hiçbir şey basılı bir görseli elinizde tutarak okumak, 
bakmak kadar keyifli değildir. Baskıya yetiştirme heyecanı 
olmadan internet üzerinden yapılan habercilik çok da keyifli 
gelmemekle beraber okuyucu açısında düşünürsek, internet 
gazeteciliği haberlerin hızlı ulaşması açısında çok büyük fayda 
sağlamıştır. Ancak bununla birlikte dikkat edilmesi gereken 
husus ise, araştırmadan, doğruluk oranı düşük haberciliğin çok 
fazla artması ise insanları yanlış yönlendirme ve bilgilendirme 
açısından büyük bir sorun teşkil etmektedir. Her eline telefon 
alıp çekim yapan gazeteci olmadığı gibi her internette her 
gördüğümüzde haber değildir.

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir anınız var mı?
Aslında 9 yıllık basın yayın hayatım unutulmaz anılarla 

doludur. En çok aklımda kalan ise, henüz 1 haftalık muhabir 
iken, kullanmayı bilmediğim bir fotoğraf makinesinin elime 
tutuşturulması ve Konyaspor’un yaptığı bir transferin takibi idi. 
O dönemde birlikte çalıştığım Mehmet Koç arkadaşımız ile bir-
likte Konyaspor binasındaki imza törenine vasıtamız olmadığı 
için belediye otobüsü ile gitmiş ancak geç kalmıştık. İmzalar 
atılmış tören tamamlanmıştı. Yeni transferin kim olduğu, hangi 
mevkide oynadığı, nereden geldiği… Hiçbir bilgimiz olmadan 
fotoğraflamaya ve sorular sormaya başladık. Adınız, hangi 
takımdan geldiniz gibi. Ben heyecanla “Kaç gol attınız” dedim. 
Yeni transferin cevabı tüm salonu kahkalara boğmuştu. “Ben 
kaleciyim”. Utangaç ve mahcup bir eda ile, kaleci gol atama-
mı? Hiç mi atmadın? Oldu.

Mesleği ne zaman ve hangi gerekçeyle bıraktınız?
Haziran 1997 yılında başladığım gazetecilik hayatım, 1 Ma-

yıs 2006 yılında sona erdi. O dönemdeki imkanlar ve zorluklar 
beni böyle bir karar almaya yönlendirdi. İnternet yok denecek 
kadar az, ulaşım sorunu ile birlikte teknolojik sorunlar gaze-
teciliğin en zor dönemlerinden biriydi. Şimdiki gibi çektiğin 
fotoğrafa bakmak yoktu. Fotoğraf çekilir, gazete karanlık 
oda dediğimiz bölümde filmler banyo yapılır basılır ve öyle 
görülürdü. Daktilo ile yazılan haberler, dizgi bölümüne verilir 
ve bilgisayara aktarılırdı. Sonuç olarak imkansızlık ve zorluklar 
sektörden ayrılmama en büyük etkendi.
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İ
rfan Şeker gazeteciliğe ilk olarak 
Hakimiyet Gazetesi’nde başladığını 
söyledi. Spor muhabirliği yaptığını 

anlatan Şeker, kendisine yapabilir misin 
diye sorulduğunda tereddüt etmeden 
kabul ettiğini söyledi. Şeker, mesleki tecrü-
belerini anlattı. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 
Ben İrfan Şeker. 1980 yılında Konya’nın 

Hadim ilçesinde doğdum.  İlçeye bağlı eski 
adı Korualan Kasabası olan Gezlevi ma-
hallesinde ilk ve orta öğrenimimi tamam-
ladım. 2001 yılında Selçuk Üniversitesi 
Gazetecilik Bölümünden mezun oldum.

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Lisans eğitimi ve askerlik döneminin 

ardından –Aslında ilk başta askerlik yerine 
yaygın tabirle “vatanî görev” demek iste-
miştim ama bir vatandaşın çalışarak, emek 
sarf edip umut besleyerek ve üreterek sivil 
yaşantısında da vatana hizmet vazifesini 
ifa ettiği fikrini savunuyorum- sorumlu-
luk üstlenmenin ve iş güç sahibi olmanın 
zamanı gelmişti. Bu nedenle ilk iş “köyden 
indim şehire” edasında, ancak omzunda 
altın dolusu çuval yerine eski bir valizle 
Konya’da iş aramaya başladım. 

Hangi kurumlarda ne tür 
görevlerde bulundunuz?

İş arayışım çok fazla sürmedi. Talih mi 
diyeyim yoksa kara talih mi Konya Haki-
miyet Gazetesi’nde spor muhabiri olarak 
göreve başladım. Her ne kadar sporla, 
futbolla çok içli dışlı olmasam da gaze-
tenin spor muhabirine, benim de bir işe 

ihtiyacım vardı. Konya Hakimiyet’in kurucu 
ortaklarından Yusuf Gürbüz iş görüşme-
sinde “Yapabilir misin?” diye sorduğunda 
tereddüt etmeden “evet yaparım” diye ce-
vap vermiştim. Aradan yıllar geçmiş ve işin 
aslı halen sorguluyorum “Acaba ben bu işi 
becerebildim mi?” Kendi hayat ansiklope-
dimde bu sorunun da cevabı yok.

Memuriyet serüveni nasıl başladı?
Hakimiyet Gazetesinde 7 yıl çalıştıktan 

sonra 2010 yılında Artvin Çoruh Üniversi-
tesinde memur olarak göreve başladım ve 
halen bu vazifeyi sürdürmekteyim.

Sizin döneminizle bugünü 
mukayese ettiğinizde gazeteciliğin 
seyrüseferi nasıl görünüyor?

Bu konuda biraz karamsarım. Bilgi-ile-
tişim teknolojisinin ürünlerinden biri olan 
sosyal medyanın yaygınlaşması ile gaze-
tecilik mesleğinin farklı bir yöne doğru 
evrildiği aşikar. Gazetecilik artık kurumsal 
temellerinden ayrışarak bireyselliğe doğru 
kaymaktadır ve bu sürecin önüne geçmek 
imkânsız. Süreci olduğu gibi kabul etmeli-
yiz. Öncelikle bu yolculuğu tasvir ederken 
hassasiyet gösterdiğim bazı hususlara dik-
kat çekmem gerekecek. Yabancı kökenli 
kelimelerin güzelim Türkçemizi istila ettiği 
fikrini savunan biri olarak “youtuber, feno-
men, influencer” gibi İngilizceden dilimize 
sızan ve sızma çabasında olan sözcüklerin 
yerine anlamı tam karşılamasa da “sanal 
yayıncılar, içerik üreticileri ve söz sahipleri” 
gibi ifadeleri kullanacağım.

Her hangi bir kuruma, yönetici kadro-
suna veya danışmana ihtiyaç duymayan 

sanal içerik üreticileri ve söz sahipleri 
artık “haber toplama - haber kontro-
lü – basım” sürecinde son iki aşamayı 
atlayarak doğrudan kitlelere ulaşma 
hakkını elde etmiştir. Elbette ki bu 
durumu tamamen olumsuz bir gelişme 
şeklinde yorumlamıyorum. Bu değişimle 
birlikte her bir fert haber ve bilgi iletme 
özgürlüğünü elçiye, ikinci bir şahsa ya 
da kuruma ihtiyaç duymadan doğrudan 
kullanabilme hakkına sahiptir. 

Ancak haberin kitlelere iletilmeden 
evvel konuya nesnel yaklaşan, duygusal 
etken ve fikrî-siyasi tetikleyicilerden uzak 
farklı bir göz tarafından kontrol edilmesi 
önemlidir. Bu nedenle “editörya” dediği-
miz haberciliğin temel taşlarından olan 
haber kontrolü sürecinin bireysel haber-
cilikte yerini kaybetmiş olması günümüz 
haberciliğinin en temel sorunlarından 
biridir. Artık haber, habercinin konuyla 
ilgili bilgi birikimine, duygularına ve en 
önemlisi vicdanına bağımlı hale gelmiştir. 

Gazetecilik sizin için neyi ifade 
ediyor?

Aslında “Gazetecilik neyi ifade edi-
yordu?” şeklinde sorulsa daha iyi. Artık 
meslekten uzaklaşmış biri olarak gazete-
ciliğin zihnimde tezahür eden görüntüsü 
aradan geçen yıllarla birlikte bulanıklaştı. 
Bu soluk anlamı tekrar canlandırabilmek 
için “belki belli belirsiz kızaran bir köz 
bulurum” düşüncesiyle külleri karıştır-
mak gerekli. 

Samimiyetle ifade etmem gerekir 
ki spor haberciliği benim için uygun 
bir saha değildi. Meslek seçimi doğru 
olsa da alan seçimi yanlış olmuştu. Ben 
de karakter olarak spor haberciliği için 
uygun değildim. Doğru meslek yanlış 
haberciyi seçmiş. Yazının başında neden 
“kara talih” ifadesini kullandığım şimdi 
daha iyi anlaşılıyordur. 

Magazinsel, hızla içerik tüketen ve 
her gün yeni şeylerle beslenmesi ge-
reken günlük habercilikten ziyade fikir 
emekçisine üretim için gerekli zamanı 
tanıyan ve olaylardan çok süreci ve 
olayların arkasında yatan fikri irdeleyen 
düşünce-edebiyat sahası daha uygun 
olurdu. 

Bir düşünür “Nerede değilsem orada 
mutlu olacakmışım gibi geliyor” der. 
Belki de farkında olmadan bu çıkmazda 
takılıp kaldım.

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu 
mu?

Evet. Bir iş ortamı, işin yürütülmesi 
noktasında önemlidir. Vazifeyi yerine 

HABERCILIK VICDANA BAĞLI!

2001 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduğunu 
ifade eden İrfan Şeker, “Artık haber, habercinin konuyla ilgili bilgi birikimine, 

duygularına ve en önemlisi vicdanına bağımlı hale gelmiştir” dedi
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getirirken kendimi bir aile ortamında hissediyor ve “çorbada 
benim de tuzum olsun” düşüncesiyle içerikler hazırlamaya 
çabalıyordum. Ortamı özümsemek diyebiliriz buna. Her ne 
kadar maddi getirisi düşük, meşakkatli, yüksek sorumluluk ve 
fedakarlık gerektiren bir vazife olsa da çalıştığım ortamı bir ev 
olarak kabul ediyor ve bu hislerle görevimi yerine getirmeye 
çalışıyordum. Benimle birlikte tüm mesai arkadaşlarımın da 
aynı hislere sahip olduğundan şüphem yok.

Basılı gazetecilik ile internet gazeteciliğini mukayese 
edebilir misiniz?

Bu soruya yukarıda kısmen cevap vermiştim. İnternet 
gazeteciliği bireysellik temeline dayanır. Basılı gazetecilik artık 
geleneksel kabul edilmelidir ve günümüz basılı gazeteciliği es-
kinin ulakları haline dönüşmektedir. Halen basın yayın kuruluş-
ları etki alanlarını internet ortamında korumaya çalışsalar dahi 
bilgi-iletişim çağında bireye neredeyse sınırsız haklar sunan 
sanal evren bu devasa pastayı tüm kullanıcılara pay etmiştir. 

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir anınız var mı?
Tuhaf bir anım var aslında. Yayımlanır mı bilemem ama 

denemekten zarar gelmez. Bir maç gecesiydi. Yanlış hatırlamı-
yorsam Konyaspor’un Fenerbahçe ile oynadığı bir maç. Haberi 
bir an önce yazmak ve haber için bekletilen sayfayı tamam-
lamak amacıyla o kalabalıkta harala gürele stadyumdan çıkıp 
gazeteye kan ter içerisinde ulaşmıştım. Malumunuz üzere 
gazetecilikte vakit nakittir ve hızla akar. Bekletilmeye, gecikti-
rilmeye tahammülü yoktur bu mesleğin.

Velhasıl aceleyle haberi yazdım ve sayfayı baskı için gön-
derip eve geçtim. Bir an önce haberi tamamlamaya çalışırken 
önemli bir hata yapmışım. Baskıya girmeden fark edilmiş. 
Gecenin bir yarısı gazetenin kurucu ortaklarından Celalettin 
Boyalı beni aradı; “Hemen gazeteye gel. Düzeltmemiz gereken 
yerler var” dedi. Aynı gece ikinci kez daha fecii bir telaşa dü-
şüp gazeteye koştum. Celalettin bey kapıda beni bekliyordu. 
Patron kapıda ne diye muhabiri beklesin ki? Meğer anahtarı 
yokmuş. “Bir patron kendi iş yerinin anahtarını neden yanında 
bulundurmaz?” Bu da bende cevapsız kalan bir diğer soru. Bir 
de bana “Dükkanımın anahtarı neden sen de yok?” diye sordu. 
Daha bitmedi. İşin gariplik seviyesi bir basamak daha atlıyor. 
Ofise girebilmek için apartman ara boşluğuna açılan tuvalet 
penceresini kullanmak zorunda kaldım. Pencereye tırmanma-
ya çalışırken telefonumu boşluğa düşürmüşüm fark etmedim. 
Olayın özeti, ofise hırsız edasıyla tuvalet penceresinden girip 
telefonunu boşlukta haşat eden garip muhabir vakıası.

Sayfadaki hatayı düzeltip işi rayına koyduk ama o gece 
olan benim telefona oldu. Eğer okuyorsa buradan Celalettin 
beye mesajım olacak: “Bana bir telefon borcunuz var ve lütfen 
iş yerinizin anahtarını yanınızda bulundurunuz. :)”

Mesleği hangi gerekçeyle bıraktınız?
Tek gerekçesi var. Memuriyet, çalışma şartları ve sağladığı 

sosyo-ekonomik haklar nedeniyle yerel basında çalışan bir 
muhabir için daha cazip olabiliyor.

Ve son olarak aradan yıllar geçmiş olsa bile kadirşinas 
tavrını koruyup böylesi önemli bir fırsatı bana sunduğu için 
gazeteci Mustafa Güden’e içtenlikle teşekkür ediyorum. 

Esenlikle.
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İ
rfan Şeker gazeteciliğe ilk olarak 
Hakimiyet Gazetesi’nde başladığını 
söyledi. Spor muhabirliği yaptığını 

anlatan Şeker, kendisine yapabilir misin 
diye sorulduğunda tereddüt etmeden 
kabul ettiğini söyledi. Şeker, mesleki tecrü-
belerini anlattı. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 
Ben İrfan Şeker. 1980 yılında Konya’nın 

Hadim ilçesinde doğdum.  İlçeye bağlı eski 
adı Korualan Kasabası olan Gezlevi ma-
hallesinde ilk ve orta öğrenimimi tamam-
ladım. 2001 yılında Selçuk Üniversitesi 
Gazetecilik Bölümünden mezun oldum.

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Lisans eğitimi ve askerlik döneminin 

ardından –Aslında ilk başta askerlik yerine 
yaygın tabirle “vatanî görev” demek iste-
miştim ama bir vatandaşın çalışarak, emek 
sarf edip umut besleyerek ve üreterek sivil 
yaşantısında da vatana hizmet vazifesini 
ifa ettiği fikrini savunuyorum- sorumlu-
luk üstlenmenin ve iş güç sahibi olmanın 
zamanı gelmişti. Bu nedenle ilk iş “köyden 
indim şehire” edasında, ancak omzunda 
altın dolusu çuval yerine eski bir valizle 
Konya’da iş aramaya başladım. 

Hangi kurumlarda ne tür 
görevlerde bulundunuz?

İş arayışım çok fazla sürmedi. Talih mi 
diyeyim yoksa kara talih mi Konya Haki-
miyet Gazetesi’nde spor muhabiri olarak 
göreve başladım. Her ne kadar sporla, 
futbolla çok içli dışlı olmasam da gaze-
tenin spor muhabirine, benim de bir işe 

ihtiyacım vardı. Konya Hakimiyet’in kurucu 
ortaklarından Yusuf Gürbüz iş görüşme-
sinde “Yapabilir misin?” diye sorduğunda 
tereddüt etmeden “evet yaparım” diye ce-
vap vermiştim. Aradan yıllar geçmiş ve işin 
aslı halen sorguluyorum “Acaba ben bu işi 
becerebildim mi?” Kendi hayat ansiklope-
dimde bu sorunun da cevabı yok.

Memuriyet serüveni nasıl başladı?
Hakimiyet Gazetesinde 7 yıl çalıştıktan 

sonra 2010 yılında Artvin Çoruh Üniversi-
tesinde memur olarak göreve başladım ve 
halen bu vazifeyi sürdürmekteyim.

Sizin döneminizle bugünü 
mukayese ettiğinizde gazeteciliğin 
seyrüseferi nasıl görünüyor?

Bu konuda biraz karamsarım. Bilgi-ile-
tişim teknolojisinin ürünlerinden biri olan 
sosyal medyanın yaygınlaşması ile gaze-
tecilik mesleğinin farklı bir yöne doğru 
evrildiği aşikar. Gazetecilik artık kurumsal 
temellerinden ayrışarak bireyselliğe doğru 
kaymaktadır ve bu sürecin önüne geçmek 
imkânsız. Süreci olduğu gibi kabul etmeli-
yiz. Öncelikle bu yolculuğu tasvir ederken 
hassasiyet gösterdiğim bazı hususlara dik-
kat çekmem gerekecek. Yabancı kökenli 
kelimelerin güzelim Türkçemizi istila ettiği 
fikrini savunan biri olarak “youtuber, feno-
men, influencer” gibi İngilizceden dilimize 
sızan ve sızma çabasında olan sözcüklerin 
yerine anlamı tam karşılamasa da “sanal 
yayıncılar, içerik üreticileri ve söz sahipleri” 
gibi ifadeleri kullanacağım.

Her hangi bir kuruma, yönetici kadro-
suna veya danışmana ihtiyaç duymayan 

sanal içerik üreticileri ve söz sahipleri 
artık “haber toplama - haber kontro-
lü – basım” sürecinde son iki aşamayı 
atlayarak doğrudan kitlelere ulaşma 
hakkını elde etmiştir. Elbette ki bu 
durumu tamamen olumsuz bir gelişme 
şeklinde yorumlamıyorum. Bu değişimle 
birlikte her bir fert haber ve bilgi iletme 
özgürlüğünü elçiye, ikinci bir şahsa ya 
da kuruma ihtiyaç duymadan doğrudan 
kullanabilme hakkına sahiptir. 

Ancak haberin kitlelere iletilmeden 
evvel konuya nesnel yaklaşan, duygusal 
etken ve fikrî-siyasi tetikleyicilerden uzak 
farklı bir göz tarafından kontrol edilmesi 
önemlidir. Bu nedenle “editörya” dediği-
miz haberciliğin temel taşlarından olan 
haber kontrolü sürecinin bireysel haber-
cilikte yerini kaybetmiş olması günümüz 
haberciliğinin en temel sorunlarından 
biridir. Artık haber, habercinin konuyla 
ilgili bilgi birikimine, duygularına ve en 
önemlisi vicdanına bağımlı hale gelmiştir. 

Gazetecilik sizin için neyi ifade 
ediyor?

Aslında “Gazetecilik neyi ifade edi-
yordu?” şeklinde sorulsa daha iyi. Artık 
meslekten uzaklaşmış biri olarak gazete-
ciliğin zihnimde tezahür eden görüntüsü 
aradan geçen yıllarla birlikte bulanıklaştı. 
Bu soluk anlamı tekrar canlandırabilmek 
için “belki belli belirsiz kızaran bir köz 
bulurum” düşüncesiyle külleri karıştır-
mak gerekli. 

Samimiyetle ifade etmem gerekir 
ki spor haberciliği benim için uygun 
bir saha değildi. Meslek seçimi doğru 
olsa da alan seçimi yanlış olmuştu. Ben 
de karakter olarak spor haberciliği için 
uygun değildim. Doğru meslek yanlış 
haberciyi seçmiş. Yazının başında neden 
“kara talih” ifadesini kullandığım şimdi 
daha iyi anlaşılıyordur. 

Magazinsel, hızla içerik tüketen ve 
her gün yeni şeylerle beslenmesi ge-
reken günlük habercilikten ziyade fikir 
emekçisine üretim için gerekli zamanı 
tanıyan ve olaylardan çok süreci ve 
olayların arkasında yatan fikri irdeleyen 
düşünce-edebiyat sahası daha uygun 
olurdu. 

Bir düşünür “Nerede değilsem orada 
mutlu olacakmışım gibi geliyor” der. 
Belki de farkında olmadan bu çıkmazda 
takılıp kaldım.

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu 
mu?

Evet. Bir iş ortamı, işin yürütülmesi 
noktasında önemlidir. Vazifeyi yerine 

HABERCILIK VICDANA BAĞLI!

2001 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduğunu 
ifade eden İrfan Şeker, “Artık haber, habercinin konuyla ilgili bilgi birikimine, 
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getirirken kendimi bir aile ortamında hissediyor ve “çorbada 
benim de tuzum olsun” düşüncesiyle içerikler hazırlamaya 
çabalıyordum. Ortamı özümsemek diyebiliriz buna. Her ne 
kadar maddi getirisi düşük, meşakkatli, yüksek sorumluluk ve 
fedakarlık gerektiren bir vazife olsa da çalıştığım ortamı bir ev 
olarak kabul ediyor ve bu hislerle görevimi yerine getirmeye 
çalışıyordum. Benimle birlikte tüm mesai arkadaşlarımın da 
aynı hislere sahip olduğundan şüphem yok.

Basılı gazetecilik ile internet gazeteciliğini mukayese 
edebilir misiniz?

Bu soruya yukarıda kısmen cevap vermiştim. İnternet 
gazeteciliği bireysellik temeline dayanır. Basılı gazetecilik artık 
geleneksel kabul edilmelidir ve günümüz basılı gazeteciliği es-
kinin ulakları haline dönüşmektedir. Halen basın yayın kuruluş-
ları etki alanlarını internet ortamında korumaya çalışsalar dahi 
bilgi-iletişim çağında bireye neredeyse sınırsız haklar sunan 
sanal evren bu devasa pastayı tüm kullanıcılara pay etmiştir. 

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir anınız var mı?
Tuhaf bir anım var aslında. Yayımlanır mı bilemem ama 

denemekten zarar gelmez. Bir maç gecesiydi. Yanlış hatırlamı-
yorsam Konyaspor’un Fenerbahçe ile oynadığı bir maç. Haberi 
bir an önce yazmak ve haber için bekletilen sayfayı tamam-
lamak amacıyla o kalabalıkta harala gürele stadyumdan çıkıp 
gazeteye kan ter içerisinde ulaşmıştım. Malumunuz üzere 
gazetecilikte vakit nakittir ve hızla akar. Bekletilmeye, gecikti-
rilmeye tahammülü yoktur bu mesleğin.

Velhasıl aceleyle haberi yazdım ve sayfayı baskı için gön-
derip eve geçtim. Bir an önce haberi tamamlamaya çalışırken 
önemli bir hata yapmışım. Baskıya girmeden fark edilmiş. 
Gecenin bir yarısı gazetenin kurucu ortaklarından Celalettin 
Boyalı beni aradı; “Hemen gazeteye gel. Düzeltmemiz gereken 
yerler var” dedi. Aynı gece ikinci kez daha fecii bir telaşa dü-
şüp gazeteye koştum. Celalettin bey kapıda beni bekliyordu. 
Patron kapıda ne diye muhabiri beklesin ki? Meğer anahtarı 
yokmuş. “Bir patron kendi iş yerinin anahtarını neden yanında 
bulundurmaz?” Bu da bende cevapsız kalan bir diğer soru. Bir 
de bana “Dükkanımın anahtarı neden sen de yok?” diye sordu. 
Daha bitmedi. İşin gariplik seviyesi bir basamak daha atlıyor. 
Ofise girebilmek için apartman ara boşluğuna açılan tuvalet 
penceresini kullanmak zorunda kaldım. Pencereye tırmanma-
ya çalışırken telefonumu boşluğa düşürmüşüm fark etmedim. 
Olayın özeti, ofise hırsız edasıyla tuvalet penceresinden girip 
telefonunu boşlukta haşat eden garip muhabir vakıası.

Sayfadaki hatayı düzeltip işi rayına koyduk ama o gece 
olan benim telefona oldu. Eğer okuyorsa buradan Celalettin 
beye mesajım olacak: “Bana bir telefon borcunuz var ve lütfen 
iş yerinizin anahtarını yanınızda bulundurunuz. :)”

Mesleği hangi gerekçeyle bıraktınız?
Tek gerekçesi var. Memuriyet, çalışma şartları ve sağladığı 

sosyo-ekonomik haklar nedeniyle yerel basında çalışan bir 
muhabir için daha cazip olabiliyor.

Ve son olarak aradan yıllar geçmiş olsa bile kadirşinas 
tavrını koruyup böylesi önemli bir fırsatı bana sunduğu için 
gazeteci Mustafa Güden’e içtenlikle teşekkür ediyorum. 

Esenlikle.
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geniş kitleler için değil abone olan şahıslar için daha da 
kişisel olacağını düşünüyorum. Sadece istediğim köşe 
yazarları önüme düşecek, sadece takip etmek istediğim 
alanlarla alakalı haberler bana gelecek, ses ve görüntü 
sadece ilgime göre şekillenip, seçilip bana servis edilecek 
diye düşünüyorum.

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
Gazetecilik ilk zamanlarda benim için çok keyifli bir 

uğraş, ideallerime hizmet eden bir araçtı. Sonralarda ise 
gazetecilik bana hayatı öğreten ama bunu tezatlıklarla 
yapan bir hayat eğitmeni olduğunu gösterdi. Yaşanan bir 
kaza haber bülteni için üç satır yazı ve belli bir görüntüden 
öteye geçemedi benim için. Meslek için çabalarken haber 
varsa habere konu olan olay üzerine fazla düşünüp sorgu-
lamıyorsunuz. Haber haberdir. Ama yazdığınız haberde, 
tanık olduğunuz görüntülerde olan yaşanmışlıklar size 
dokunmaya başladığı zaman bu meslek sizi eğitmeye baş-
lamış demektir.

Belli bir süre spor muhabirliği yaptım, müsabakalarda 
kazananların, kaybedenlerin haberlerini yazdım. O anları 
fotoğrafladım. Ama kazanmak için verilen emekleri fazlaca 
umursamadım bile. Bir müsabaka vardı ve A takımı kazan-
dı. Gazeteci olarak görevim bunu nakletmekti. Ne zaman ki 
kazanmanın ya da kaybetmenin bir anlık olmadığını görü-
yorsunuz; işte gazetecilik mesleği karşınıza hayat eğitmeni 
olarak çıkıveriyor. Tezatlıkları metod olarak kullanan bir 
eğitmen hem de…

Matbu gazetecilikle dijital arasında ne gibi benzerlik 
ve farklılıklar söz konusu?

Basılı gazetecilik ile internet gazeteciliği arasında bana 
göre derin farklar var. Basılı gazetecilik belli kuralları olan, 
bir disipline sahip olan, en önemlisi zamanı kurgulanmış 
olan bir alan. İnternette zaman kavramı yok 7 gün 24 saatin 
her saniyesi çılgınca bir bilgi akışı var. Kirli bilgi, temiz bilgi, 
yönlendirilmiş bilgi, değiştirilmiş bilgi ne ararsanız var. 
Basılı gazeteciliğin en güzel yanı; mutlaka ehil insanların 
elinden çıkıyor olmak zorunda. Ama dijitalde durum öyle 
değil. Bir kazaya tanıklık yapan biri paylaşım yapıyor anın-
da ‘’Onlarca ölü var’’ diye.  Tamam, işte olay burada bitiyor. 
Kimse sorgulamıyor nasıl oldu nerede oldu diye. Zincirleme 
gidiyor. Çığ gibi. İmlâ kuralları yok. Diksiyon yok. Haber 
doğrulatma, kaynağından sorgulama yok. Yani kısaca inter-
nette işin ehli olmayanda gazetecilik yapabiliyor.

Mesleki bir hatıranızı paylaşır mısınız?
Spor gazetesinde muhabirken fotoğrafa merak sardığım 

bir dönem vardı. Gece bir vakit çıktım. Konya sokaklarında 
gece boyu fotoğraflar çektim. O vakitlerde dijital fotoğraf 
falan yok. Karanlık odalarda tab edilip karta basılıyordu 
fotoğraflar. Bizim gazetede karanlık odada Mehmet Tezer 
abimizin yanında öğrenmeye çabalıyorum bu işi.  Gece ga-
zeteye geri döndüm. Çektiğim fotoğrafları kendim karanlık 
odaya girerek basmak istedim. Tabi bir takım kimyasallar 
falan var ve birbirlerine temas etmemesi gerekiyor. Ben işin 
acemisi olunca elime yüzüme bulaştırdım. Bir taraftan üzü-
lüyorum, bir taraftan korkuyorum; hem Mehmet Abimiz-
den, hem de müdürüm Mustafa Güden abiden azar işitece-
ğim diye. Korkunun ecele faydası olmadı ertesi sabah gün 
özellikle Mehmet Tezer abimden okkalı bir fırça yemiştim. 

Mesleği bırakma sebebiniz neydi?
Mesleği sanırım 2006-2007 yıllarında bıraktım. Ailemin 

yanında olmam gerekiyordu. 
Sonra da gurbetten memlekete dönüş, ticaret hayatı, 

evlilik vs derken uzak kaldım gazetecilikten…

Hem alaylı hem de mektepli bir gazeteci olarak 
mesleği özlediğiniz oluyor mu?

Aşağı yukarı bu meslekten ayrılalı 15 yıla yakın bir süre 
oluyor ve kesinlikle gazetecilik mesleğine büyük bir özlem 
duyuyorum. Bir gün tekrar mesleğin içinde olmak isterim 
açıkçası.

TEVFIK ÖZGÜN

‘DÜNYA BÜYÜK BİR KÖY’ 
TEZİ GERÇEK OLDU

U
zun yıllar görsel ve yazılı 
medyada çeşitli görevlerde 
bulunan ancak mesleği

Çeşitli gerekçelerle 2008 yılında 
bırakan Tevfik Özgün, gazetecilikle ilgili 
değerlendirmelerde bulundu. Gazeteci-
liğin dijitalleşmesiyle birlikte kişiselliğin 
ön plana çıktığı bir meslek haline geldi-
ğini belirten Özgün, ilerleyen dönemler-
de gazeteciliğin geniş kitleler için değil 
abone olan şahıslar için daha da kişisel 
olacağını öngörüyor. Gazeteciliği özle-
diğini belirten Özgün, “Fırsat olursa bir 
gün mesleğe dönmek isterim” diyor. 

Sizi tanıyabilir miyiz?
İsmim Tevfik Özgün. 15.06.1979 ta-

rihinde Mersin’e bağlı Mut’ta doğdum. 
Üniversite eğitimime kadar olan tah-
silimi doğduğum yerde tamamladım.  
1997 yılında Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Gazetecilik Bölümünde oku-
maya başladım. Dalgalı bir üniversite 
hayatım oldu. 2000-2001 yıllarında 
3.sınıftayken okulu bıraktım. 2006 
yılında çıkartılan öğrenci affı ile bera-
ber eğitimimi tamamlayarak okuldan 
mezun oldum. Şu an ise memleketimde 

turizm sektöründe çalışmaktayım.

Medya sektöründe çalışmaya nasıl 
başladınız?

Gazetecilik eğitimimin ilk yılında 
hem okullu hem alaylı olabilmek için 
yarı zamanlı iş arıyordum. Yolum Kanal 
1 televizyonuna düştü. Televizyonun ha-
ber dairesinde iş başı yaptım. Kamera-
manlık ve muhabirlik yaptım. Sonra bir 
gün televizyonun spor servisinde gö-
revli olan Hüseyin Rahmi Gündüz abi-
min teklifi ile Türkiye’nin ilk yerel spor 
gazetesi olan Şampiyon gazetesinde 
görev aldım. Maraton ve Şampiyon 
gazetelerinde spor muhabirliği yaptım. 
Sonraki yıllarda Mersin’de Kanal 2000 
Televizyonunda kısa bir süre kame-
raman-muhabir olarak çalıştım. 2007 
yılında ise staj yapmak için Anadolu 
Ajansı Merkezinde görev yaptım.

Gazetecilikte yaşanan dönüşme 
dair neler söylemek istersiniz?

1997-2007 yılları arasında ara ver-
diğim dönemler olsa da gerek yazılı 
gerekse görsel medyada çalışma fırsa-
tım oldu. 2008 yılından sonra medyada 

çalışmadım. Çalıştığım 10 yıllık zaman 
dilimindeki gazetecilik ile günümüz-
de çalışmadığım ama takip ettiğim 
gazetecilik arasında; siyah ile beyaz 
kadar değişim olduğunu düşünüyorum. 
Özellikle internetin ve sosyal medya-
nın hayatımızın her anına daha çok 
hâkim olduğu bu süreçte gazeteciliğin 
yönünün daha çok kişisel gazeteciliğe 
evrildiğini düşünenlerdenim. Şöyle ki; 
tek kanallı televizyon döneminden, 
sadece şahsın keyfine göre ve reklam-
sız yayın yapan dijital yayın platformları 
dönemine evrildik.  Aynı durum çok 
hızlı dijitalleşen gazetecilik ve özellikle 
bu işin mutfağı olan muhabirlik içinde 
geçerli. Bilmem kaç milyarlık dünyada 
inanın artık kaç milyon tane muhabir(-
cik) oluştu. Eskiden haber atlatmak 
büyük bir keyifken, bugün bir haber 
önem derecesi ne olursa olsun, saat 
farkı olmadan herkesin cebinde, mailin-
de anında yer alabiliyor. Son dakikalar, 
flash bildirimler, sosyal medya payla-
şımları derken bizlere okulda öğretilen 
‘’Dünya büyük bir köy’’ tezi maalesef 
gerçeğe dönmüş durumda artık.

İlerleyen zamanda gazeteciliğin 

Gazeteciliğin dijitalleşmeyle birlikte 
farklı bir yere evrildiğine dikkat çeken Tevfik 

Özgün, gazeteciliğin kişiselliğin ön plana çıktığı 
bir meslek haline dönüştüğünü söyledi 
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geniş kitleler için değil abone olan şahıslar için daha da 
kişisel olacağını düşünüyorum. Sadece istediğim köşe 
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kazanmanın ya da kaybetmenin bir anlık olmadığını görü-
yorsunuz; işte gazetecilik mesleği karşınıza hayat eğitmeni 
olarak çıkıveriyor. Tezatlıkları metod olarak kullanan bir 
eğitmen hem de…

Matbu gazetecilikle dijital arasında ne gibi benzerlik 
ve farklılıklar söz konusu?

Basılı gazetecilik ile internet gazeteciliği arasında bana 
göre derin farklar var. Basılı gazetecilik belli kuralları olan, 
bir disipline sahip olan, en önemlisi zamanı kurgulanmış 
olan bir alan. İnternette zaman kavramı yok 7 gün 24 saatin 
her saniyesi çılgınca bir bilgi akışı var. Kirli bilgi, temiz bilgi, 
yönlendirilmiş bilgi, değiştirilmiş bilgi ne ararsanız var. 
Basılı gazeteciliğin en güzel yanı; mutlaka ehil insanların 
elinden çıkıyor olmak zorunda. Ama dijitalde durum öyle 
değil. Bir kazaya tanıklık yapan biri paylaşım yapıyor anın-
da ‘’Onlarca ölü var’’ diye.  Tamam, işte olay burada bitiyor. 
Kimse sorgulamıyor nasıl oldu nerede oldu diye. Zincirleme 
gidiyor. Çığ gibi. İmlâ kuralları yok. Diksiyon yok. Haber 
doğrulatma, kaynağından sorgulama yok. Yani kısaca inter-
nette işin ehli olmayanda gazetecilik yapabiliyor.

Mesleki bir hatıranızı paylaşır mısınız?
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bir dönem vardı. Gece bir vakit çıktım. Konya sokaklarında 
gece boyu fotoğraflar çektim. O vakitlerde dijital fotoğraf 
falan yok. Karanlık odalarda tab edilip karta basılıyordu 
fotoğraflar. Bizim gazetede karanlık odada Mehmet Tezer 
abimizin yanında öğrenmeye çabalıyorum bu işi.  Gece ga-
zeteye geri döndüm. Çektiğim fotoğrafları kendim karanlık 
odaya girerek basmak istedim. Tabi bir takım kimyasallar 
falan var ve birbirlerine temas etmemesi gerekiyor. Ben işin 
acemisi olunca elime yüzüme bulaştırdım. Bir taraftan üzü-
lüyorum, bir taraftan korkuyorum; hem Mehmet Abimiz-
den, hem de müdürüm Mustafa Güden abiden azar işitece-
ğim diye. Korkunun ecele faydası olmadı ertesi sabah gün 
özellikle Mehmet Tezer abimden okkalı bir fırça yemiştim. 

Mesleği bırakma sebebiniz neydi?
Mesleği sanırım 2006-2007 yıllarında bıraktım. Ailemin 

yanında olmam gerekiyordu. 
Sonra da gurbetten memlekete dönüş, ticaret hayatı, 

evlilik vs derken uzak kaldım gazetecilikten…

Hem alaylı hem de mektepli bir gazeteci olarak 
mesleği özlediğiniz oluyor mu?

Aşağı yukarı bu meslekten ayrılalı 15 yıla yakın bir süre 
oluyor ve kesinlikle gazetecilik mesleğine büyük bir özlem 
duyuyorum. Bir gün tekrar mesleğin içinde olmak isterim 
açıkçası.
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abone olan şahıslar için daha da kişisel 
olacağını öngörüyor. Gazeteciliği özle-
diğini belirten Özgün, “Fırsat olursa bir 
gün mesleğe dönmek isterim” diyor. 
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Fakültesi Gazetecilik Bölümünde oku-
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yılında çıkartılan öğrenci affı ile bera-
ber eğitimimi tamamlayarak okuldan 
mezun oldum. Şu an ise memleketimde 

turizm sektöründe çalışmaktayım.

Medya sektöründe çalışmaya nasıl 
başladınız?

Gazetecilik eğitimimin ilk yılında 
hem okullu hem alaylı olabilmek için 
yarı zamanlı iş arıyordum. Yolum Kanal 
1 televizyonuna düştü. Televizyonun ha-
ber dairesinde iş başı yaptım. Kamera-
manlık ve muhabirlik yaptım. Sonra bir 
gün televizyonun spor servisinde gö-
revli olan Hüseyin Rahmi Gündüz abi-
min teklifi ile Türkiye’nin ilk yerel spor 
gazetesi olan Şampiyon gazetesinde 
görev aldım. Maraton ve Şampiyon 
gazetelerinde spor muhabirliği yaptım. 
Sonraki yıllarda Mersin’de Kanal 2000 
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çalışmadım. Çalıştığım 10 yıllık zaman 
dilimindeki gazetecilik ile günümüz-
de çalışmadığım ama takip ettiğim 
gazetecilik arasında; siyah ile beyaz 
kadar değişim olduğunu düşünüyorum. 
Özellikle internetin ve sosyal medya-
nın hayatımızın her anına daha çok 
hâkim olduğu bu süreçte gazeteciliğin 
yönünün daha çok kişisel gazeteciliğe 
evrildiğini düşünenlerdenim. Şöyle ki; 
tek kanallı televizyon döneminden, 
sadece şahsın keyfine göre ve reklam-
sız yayın yapan dijital yayın platformları 
dönemine evrildik.  Aynı durum çok 
hızlı dijitalleşen gazetecilik ve özellikle 
bu işin mutfağı olan muhabirlik içinde 
geçerli. Bilmem kaç milyarlık dünyada 
inanın artık kaç milyon tane muhabir(-
cik) oluştu. Eskiden haber atlatmak 
büyük bir keyifken, bugün bir haber 
önem derecesi ne olursa olsun, saat 
farkı olmadan herkesin cebinde, mailin-
de anında yer alabiliyor. Son dakikalar, 
flash bildirimler, sosyal medya payla-
şımları derken bizlere okulda öğretilen 
‘’Dünya büyük bir köy’’ tezi maalesef 
gerçeğe dönmüş durumda artık.

İlerleyen zamanda gazeteciliğin 

Gazeteciliğin dijitalleşmeyle birlikte 
farklı bir yere evrildiğine dikkat çeken Tevfik 

Özgün, gazeteciliğin kişiselliğin ön plana çıktığı 
bir meslek haline dönüştüğünü söyledi 
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HABERCILIK 
ŞIMDI 

DAHA KOLAY
C

umhuriyet Gazetesi’nde yazar 
olarak başladığı serüvenine, 
muhabir, yurt haberler mü-

dürlüğü ve Anadolu Ajansı ile devam 
eden sektörün tanınmış isimlerinden 
Enver Haykır şimdi ise kendi internet 
sitesinde mesleğini büyük bir tutkuyla 
sürdürmeye devam ediyor. Eskiden ga-
zeteciliğin daha zor şartlarda yapıldığı-
nı şimdi ise internet gazeteciliğinin ön 
planla olduğunu anlatan Enver Haykır, 
mesleki tecrübelerini paylaştı.  

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
İsmim Enver Haykır. 1957 Seydişehir 

doğumluyum. Endüstri Meslek Lise-
sinden 1978 yılında mezun oldum. İşçi 
emeklisiyim. Evli ve 2 çocuk babasıyım.

Gazeteciliğe ilginiz nasıl başladı?
Sürekli gazete okuyordum. İçimdeki 

o istek belirtisi oluşunca bir vesile ile 
Seydişehir’e gelen Cumhuriyet gazetesi 
yazar ve muhabirleri ile beraber oldum. 
Onlardan aldığım bilgilerle İstanbul 
yurt haberler müdürlüğüne başvurdum. 
Muhabirliğe böylelikle başladım. 2 yıl 
haber teknikleri konularında eğitim 
aldıktan sonra gazetecilik unvanına da 
ulaşabildim.

Hangi gazetelerde görev yaptınız?
1984 de Cumhuriyet gazetesinde 

başladığım gazeteciliğe Konya’nın 
muhtelif gazetelerinde devam edip, 
Anadolu Ajansı muhabirliği yaptım. 
Şimdi de Anka Haber Ajansıyla devam 
ediyorum. 2005 yılından bu yana da 
www.seydisehirgundem.com internet 
sitemle de yerel haber üretiyorum. 

Fakat gazetecilikten değil de 
fabrikadan emeklisiniz, değil mi?

Evet. Gazetecilik yaparken Eti 
Alüminyum fabrikasında da işçi olarak 
çalıştım. Kurumun halkla ilişkiler bölü-
münde görev yaptım.

Sizin döneminizle bugünü 
mukayese ettiğinizde gazeteciliğin 
seyrüseferi nasıl görünüyor?

Bizim dönem siyah beyazlı dönem; 
renkli film yoktu. Siyah beyaz filmle çe-
ker, geri sarıp çıkartır, bir kutuya koyar, 
yazdığımız haberle İstanbul arabasına 
verirdik. Haberciliğimiz zordu ama 
zevkliydi. Sonra faks çıktı. Daha sonra 
da bilgisayarların hayatımıza girmesiyle 
habercilik biraz kolaylaştı. Günümüzde 
basılı yayın bitmek üzere. Genç ku-
şaklar İnternetten haber takip ediyor. 

Sosyal medya bunu daha da hızlandır-
dı. Şimdi gazetecilerin birçoğu internet 
gazeteciliğine yöneldi. Bizde bu alana 
2005 yılında adım atmış olduk.

Gazetecilik sizin için neyi ifade 
ediyor?

Bence halkın yaşamıdır. Onların 
sesidir. Halkın temsil görmediği yazı-
larda gazetecilik yoktur. Günlük olarak 
şehirdeki gelişmeler, insan ve yaşam 
haberleri ağırlıklı olmak üzere yerel ba-
sını benimsiyorum. Çünkü ‘yaşam ye-
relden başlar.’ Ama son yıllarda gazete-
ler bir bir sermayenin kontrolüne girdi. 
Gazeteciler özgür değil. Bir nevi haber 
egemenliği sermayenin eline geçti. Ben 
halkın gazetecilik anlayışını benimsi-
yorum. Diğer bir yandan gazetecilik 
mesleği toplumsal bir olgudur. Halkı 
ilgilendiren bir gelişme, bir kurumun 
veya bir kişinin başarısı bile bizim için 
haber değeri taşır. Ama şimdi gazete-
cilerin haberleri göz önüne alınmıyor. 
Genelde ajans haberi olunca değeri 
kaçıyor. Günümüzde halkın yaşamın-
dan iyice uzaklaşıldı. Okurlarla hiç de 
diyalog yoktur.

Eskiden gazeteciliğin daha zor 
olduğunu söyleyen Enver Haykır, 

“Haberciliğimiz zordu ama zevkliydi. 
Sonra faks çıktı. Daha sonra da 

bilgisayarların hayatımıza girmesiyle 
habercilik biraz kolaylaştı” dedi

ENVER HAYKIR

Mesleğinizi yeniden seçme imkanınız olsa kararınız ne 
olurdu?

Dünyaya yeniden gelsem yine gazeteciliği seçerdim. Fakat 
günümüzde çok değişik anlayış içerisine girildi. Ben eski siyah 
beyazlı gazeteciliği çok özledim. O günler çok zevkliydi. Şimdi 
tadı tuzu kalmadı.

Matbu gazetecilik ile internet gazeteciliğini mukayese 
edebilir misiniz?

Okuyucu yazılı basında bir haberi bir gün sonra okuyor. İnter-
nette ise hızlı güncellenen haberler anında okura ulaşıyor. 21. yüz 
yılın okuru haberi anında istiyor. Tüm unsurlarıyla fotoğrafını, gö-
rüntüsünü, yaptığı yorumu, röportajları günlük siyasal haberleri ve 
analizleri hemen görüp okumak istiyor. İnternet bu açıdan onlara 
cevap veriyor. Bizde 7 gün 24 saat güncellenen kendi sitemizde 
haberi ve yorumu anında okuyucuya ulaştıran, özel haber üreten 
bir haberciliğe yöneldik. Seydişehir Gündem portalının bağımsız 
ve özgür haberciliğini kanıtlamaya çalışıyoruz. Basılı yayın özellikle 
yeni nesile cevap vermiyor. Alıp okumuyorlar bile cep telefonun-
dan takip ediyorlar.

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir anınız var mı?
İlçeye 40 kilometre mesafedeki dağ beldesi olan Ketenli’ye 

gitmiştik. Oranın yaşam koşullarını haberleştiriyorduk. Dönemin 
belediye başkanı arazinin engebeli zor şartlarından dolayı tarım-
da genelde eşek hayvanıyla çiftçilik yapıldığını, bundan dolayı 
insanların vazgeçmediklerini anlatmıştı. Haber ulaştırdığım gazete 
ertesi gün ‘Ketenli halkı eşek inadından vaz geçmedi’ diye manşet 
atmıştı. Başlıktan dolayı çok olumsuz tepki aldım. Buna benzer 
hatıramız çoktur. Bir haberden dolayı da ilçe belediye başkanın 
aldığı cezaya çok üzülmüştüm. 

Günümüzde İnternet gazeteciliği olumlu düzeyde yapılıyor 
mu?

Bu tartışılır. Birincisi 21. yüz yıl okurunun yapısına uygun 
gazetecilik eğitimi, diğeri ise haber portallarının kadro yani ekip 
ve mali olanakları, donanım yapıları, İnternet haberciliği yapmaya 
yeterli görünmüyor. Hala daha gazetelerden veya başka yerlerden 
gelen kulaktan dolma, güvenilir olmayan haberleri kopyala yapış-
tır yapmaktadırlar. Bu anlayış biraz daha uzun süreceğe benziyor. 
Biz ekip olarak 21. yüz yıl okurlarının taleplerine hazırız. Bunlar 
doğrultusunda çalışmalarımızı yapıyoruz. Karşılığını da alıyoruz.
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DAHA KOLAY
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umhuriyet Gazetesi’nde yazar 
olarak başladığı serüvenine, 
muhabir, yurt haberler mü-

dürlüğü ve Anadolu Ajansı ile devam 
eden sektörün tanınmış isimlerinden 
Enver Haykır şimdi ise kendi internet 
sitesinde mesleğini büyük bir tutkuyla 
sürdürmeye devam ediyor. Eskiden ga-
zeteciliğin daha zor şartlarda yapıldığı-
nı şimdi ise internet gazeteciliğinin ön 
planla olduğunu anlatan Enver Haykır, 
mesleki tecrübelerini paylaştı.  

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
İsmim Enver Haykır. 1957 Seydişehir 

doğumluyum. Endüstri Meslek Lise-
sinden 1978 yılında mezun oldum. İşçi 
emeklisiyim. Evli ve 2 çocuk babasıyım.

Gazeteciliğe ilginiz nasıl başladı?
Sürekli gazete okuyordum. İçimdeki 

o istek belirtisi oluşunca bir vesile ile 
Seydişehir’e gelen Cumhuriyet gazetesi 
yazar ve muhabirleri ile beraber oldum. 
Onlardan aldığım bilgilerle İstanbul 
yurt haberler müdürlüğüne başvurdum. 
Muhabirliğe böylelikle başladım. 2 yıl 
haber teknikleri konularında eğitim 
aldıktan sonra gazetecilik unvanına da 
ulaşabildim.

Hangi gazetelerde görev yaptınız?
1984 de Cumhuriyet gazetesinde 

başladığım gazeteciliğe Konya’nın 
muhtelif gazetelerinde devam edip, 
Anadolu Ajansı muhabirliği yaptım. 
Şimdi de Anka Haber Ajansıyla devam 
ediyorum. 2005 yılından bu yana da 
www.seydisehirgundem.com internet 
sitemle de yerel haber üretiyorum. 

Fakat gazetecilikten değil de 
fabrikadan emeklisiniz, değil mi?

Evet. Gazetecilik yaparken Eti 
Alüminyum fabrikasında da işçi olarak 
çalıştım. Kurumun halkla ilişkiler bölü-
münde görev yaptım.

Sizin döneminizle bugünü 
mukayese ettiğinizde gazeteciliğin 
seyrüseferi nasıl görünüyor?

Bizim dönem siyah beyazlı dönem; 
renkli film yoktu. Siyah beyaz filmle çe-
ker, geri sarıp çıkartır, bir kutuya koyar, 
yazdığımız haberle İstanbul arabasına 
verirdik. Haberciliğimiz zordu ama 
zevkliydi. Sonra faks çıktı. Daha sonra 
da bilgisayarların hayatımıza girmesiyle 
habercilik biraz kolaylaştı. Günümüzde 
basılı yayın bitmek üzere. Genç ku-
şaklar İnternetten haber takip ediyor. 

Sosyal medya bunu daha da hızlandır-
dı. Şimdi gazetecilerin birçoğu internet 
gazeteciliğine yöneldi. Bizde bu alana 
2005 yılında adım atmış olduk.

Gazetecilik sizin için neyi ifade 
ediyor?

Bence halkın yaşamıdır. Onların 
sesidir. Halkın temsil görmediği yazı-
larda gazetecilik yoktur. Günlük olarak 
şehirdeki gelişmeler, insan ve yaşam 
haberleri ağırlıklı olmak üzere yerel ba-
sını benimsiyorum. Çünkü ‘yaşam ye-
relden başlar.’ Ama son yıllarda gazete-
ler bir bir sermayenin kontrolüne girdi. 
Gazeteciler özgür değil. Bir nevi haber 
egemenliği sermayenin eline geçti. Ben 
halkın gazetecilik anlayışını benimsi-
yorum. Diğer bir yandan gazetecilik 
mesleği toplumsal bir olgudur. Halkı 
ilgilendiren bir gelişme, bir kurumun 
veya bir kişinin başarısı bile bizim için 
haber değeri taşır. Ama şimdi gazete-
cilerin haberleri göz önüne alınmıyor. 
Genelde ajans haberi olunca değeri 
kaçıyor. Günümüzde halkın yaşamın-
dan iyice uzaklaşıldı. Okurlarla hiç de 
diyalog yoktur.

Eskiden gazeteciliğin daha zor 
olduğunu söyleyen Enver Haykır, 

“Haberciliğimiz zordu ama zevkliydi. 
Sonra faks çıktı. Daha sonra da 

bilgisayarların hayatımıza girmesiyle 
habercilik biraz kolaylaştı” dedi

ENVER HAYKIR

Mesleğinizi yeniden seçme imkanınız olsa kararınız ne 
olurdu?

Dünyaya yeniden gelsem yine gazeteciliği seçerdim. Fakat 
günümüzde çok değişik anlayış içerisine girildi. Ben eski siyah 
beyazlı gazeteciliği çok özledim. O günler çok zevkliydi. Şimdi 
tadı tuzu kalmadı.

Matbu gazetecilik ile internet gazeteciliğini mukayese 
edebilir misiniz?

Okuyucu yazılı basında bir haberi bir gün sonra okuyor. İnter-
nette ise hızlı güncellenen haberler anında okura ulaşıyor. 21. yüz 
yılın okuru haberi anında istiyor. Tüm unsurlarıyla fotoğrafını, gö-
rüntüsünü, yaptığı yorumu, röportajları günlük siyasal haberleri ve 
analizleri hemen görüp okumak istiyor. İnternet bu açıdan onlara 
cevap veriyor. Bizde 7 gün 24 saat güncellenen kendi sitemizde 
haberi ve yorumu anında okuyucuya ulaştıran, özel haber üreten 
bir haberciliğe yöneldik. Seydişehir Gündem portalının bağımsız 
ve özgür haberciliğini kanıtlamaya çalışıyoruz. Basılı yayın özellikle 
yeni nesile cevap vermiyor. Alıp okumuyorlar bile cep telefonun-
dan takip ediyorlar.

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir anınız var mı?
İlçeye 40 kilometre mesafedeki dağ beldesi olan Ketenli’ye 

gitmiştik. Oranın yaşam koşullarını haberleştiriyorduk. Dönemin 
belediye başkanı arazinin engebeli zor şartlarından dolayı tarım-
da genelde eşek hayvanıyla çiftçilik yapıldığını, bundan dolayı 
insanların vazgeçmediklerini anlatmıştı. Haber ulaştırdığım gazete 
ertesi gün ‘Ketenli halkı eşek inadından vaz geçmedi’ diye manşet 
atmıştı. Başlıktan dolayı çok olumsuz tepki aldım. Buna benzer 
hatıramız çoktur. Bir haberden dolayı da ilçe belediye başkanın 
aldığı cezaya çok üzülmüştüm. 

Günümüzde İnternet gazeteciliği olumlu düzeyde yapılıyor 
mu?

Bu tartışılır. Birincisi 21. yüz yıl okurunun yapısına uygun 
gazetecilik eğitimi, diğeri ise haber portallarının kadro yani ekip 
ve mali olanakları, donanım yapıları, İnternet haberciliği yapmaya 
yeterli görünmüyor. Hala daha gazetelerden veya başka yerlerden 
gelen kulaktan dolma, güvenilir olmayan haberleri kopyala yapış-
tır yapmaktadırlar. Bu anlayış biraz daha uzun süreceğe benziyor. 
Biz ekip olarak 21. yüz yıl okurlarının taleplerine hazırız. Bunlar 
doğrultusunda çalışmalarımızı yapıyoruz. Karşılığını da alıyoruz.
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M
esleğe 1999 yılında Gençlik 
FM’de haber spikeri olarak 
başlayan Sami Bayrakcı, 3,5 

yıl haber spikeri ve muhabir olarak 
çalıştıktan sonra Ribat FM’de radyo 
programcılığı yaptı. Sonrasında televiz-
yon programına başlayan Bayrakcı, bu 
serüvenini Diyanet TV’de sürdürüyor. 
Meslekteki deneyimlerini ve meslekle 
ilgili düşüncelerini aktaran Bayrakcı, 
gazeteciliğin önemli bir meslek oldu-
ğunu, değişime ayak uyduran meslek 
mensuplarının her zaman yoluna de-
vam edeceğini söyledi. 

Herkesin kendi dünyasında 
bir gazeteci gibi davrandığı bir 
zamandayız

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 
Konya’da doğdum. Uluırmak Nura-

niye Kur’an Kursu’nda hafızlığımı ikmal 
ettim. Konya Merkez İHL’den 2002’de, 
Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
si’nden 2007’de mezun oldum. Genç-
lik FM, Ribat FM, Konya FM ve Ribat 
Dergisi’nde farklı görevler üstlendim. 
2006-2017 yılları arasında Kontv’de 

Düzlem programını hazırlayıp sundum.
Yüksek lisans ve doktora eğitimimi 

tasavvuf alanında tamamladım. Halen 
Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakül-
tesi’nde öğretim üyesi olarak görev ya-
pıyorum. Aynı zamanda Diyanet TV’de 
haftalık olarak yayınlanan “Farklı Bakış” 
programını hazırlayıp sunuyorum. Bir 
sivil toplum hizmeti olarak da TİMAV 
Genel Başkan Yardımcılığı görevini yü-
rütmekteyim. Evliyim ve iki kızım var.

Gazeteciliğe nasıl başladınız? 
Hangi kurumlarda ne tür görevlerde 
bulundunuz?

Mesleğe 1999 yılında Gençlik FM’de 
haber spikeri olarak başladım. 3,5 yıl 
haber spikeri ve muhabir olarak çalıştık-
tan sonra Ribat FM’de radyo program-
cılığı yaptım. Daha sonra 2006 yılında 
KONTV’de Düzlem isimli programı 
hazırlayıp sunmaya başladım. Bu prog-
ramı 12 yıl sürdürdüm. Bu esnada 2 yıl 
Konya FM’de genel müdürlük görevini 
yürüttüm. Son 5 yıldır da Diyanet TV’de 
Farklı Bakış isminde akademik içerikli 
bir programı hazırlayıp sunuyorum. 

Sizin döneminizle bugünü 
mukayese ettiğinizde gazeteciliğin 
seyrüseferi nasıl görünüyor?

Gazetecilik, her geçen gün zorlaşan 
bir meslek. Görsel medyanın ve sosyal 
medya platformlarının her geçen gün 
etkinliğinin arttığı bir dünyada yaşıyo-
ruz. Son dönemde ciddi manada itibar 
kaybı yaşasa da geleneksel medyanın 
önemi inkâr edilemez. Bu noktada belki 
gazetecilik formasyonunun ve mesleğin 
yaşadığı değişim ve dönüşüme ayak 
uydurabilenler ayakta kalıp, hizmet 
üretmeye devam ederken; bu değişime 
direnenlerin uzun vadede kaybedeceği 
bir süreç yaşanıyor. Meslek mensupla-
rının ciddi manada bu dönüşüme ayak 
uydurduğu kanaatindeyim. Gazetecilik 
kadim bir meslek. Sadece zamanın 
ruhuna göre bazı biçim değişiklikleri 
yaşanıyor. Bu değişim, insanlara daha 
kolay ulaşma, hızlı etkileşim gibi imkân-
lar da sunuyor.

Mesleğin bir yönüyle zorlaştığını 
düşünsek de her zorluk kendi imkân ve 
kolaylıklarını da beraberinde getiriyor. 
Sanıyorum burada önemli olan, mes-

GAZETECILIK KADIM BIR MESLEK 
Gazeteciliğin kadim bir meslek olduğuna dikkat çeken Sami Bayrakcı, 

“Sadece zamanın ruhuna göre bazı biçim değişiklikleri yaşanıyor. Bu değişim, 
insanlara daha kolay ulaşma, hızlı etkileşim gibi imkânlar da sunuyor” dedi

SAMI BAYRAKCI

lek mensuplarının, meslek ahlâkına ve 
değerlerine her ortam ve şartta sahip 
çıkmalarıdır. Gazetecilik önümüzdeki 
süreçte de değişim ve dönüşüm yaşa-
maya devam etse de, insanlığa hizmet 
üretmenin bir yolu ve yöntemi olarak 
önemini korumaya devam edecek. Hak-
kın ve haklının yanında, doğrunun ve 
hakikatin peşinde olan meslek mensup-
ları hizmet üretmeye devam ediyor ve 
edecektir diye düşünüyorum.

Gazetecilik sizin için neyi ifade 
ediyor?

Klasik manada “gazeteci” sayıla-
mayacağımı, bu sıfatı hak etmediğimi 
düşünüyorum. Alaylı bir meslektaşınız 
olarak gazeteciliğin merak duygusu-
nun canlı olduğu bir meslek olduğu 
kanaatindeyim. Gazetecilik; doğrunun 
ve hakikatin peşinde olmak, insanla-
ra doğru bilgiyi ulaştırmak, kamunun 
haber alma özgürlüğünü sağlamak 
açısından değerli bir meslek. Bu mes-
leğe hayatının bir bölümünde daha çok 
emek vermiş birisi olarak, zorlukları-
nın ve sıkıntılarının farkındayım. Tüm 
zorluk ve sıkıntılarına rağmen ısrarla 
mesleği sürdürme irade ve azmini 
gören gazetecilerin, takdir edilmesi ve 
desteklenmesi gerekiyor. Zira haberin 
kaynağını araştırmayı emreden bir dinin 
mensupları olarak; işinin hakkını veren, 
yalanın çok hızlı yayıldığı bir zamanda 
doğru bilgiye ulaşmayı mümkün kılan 
ve yalanları ortaya çıkaran bir mesleğin 
ve bu meslek mensuplarının korunması, 
kollanması, teşvik edilmesi gibi görev-
lerimiz olduğunu düşünüyorum.

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu 
mu?

Halen, hasbelkader mesleğin bir 
ucundan tuttuğumu düşünüyorum. 
Özlem duyduğum zamanlar çok olmadı 
maalesef. Zira bireysel olarak ilk gençlik 
yıllarımdan itibaren akademisyen olma-
yı arzu ettiğim için daha çok bu amaca 
dönük çalıştım. Elhamdülillah, bu ama-
cıma ulaştığım için de çok mutluyum.

Gazeteciliğin insanı mutlu eden, 
motive eden, sorumluluk yükleyen bir 
tarafı var. İnsanların çoğunun hakikatin 
değil de, görmek istediğinin peşinde 
olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Herke-
sin “kendi dünyasında” bir gazeteci gibi 
davrandığı bir zamanda bu mesleğin 
ilkelerini, ahlakını bilen, hakkını vererek 
icra eden insanlar, hak ettiği değeri 
buluyor mu, emin değilim. Bununla 
birlikte mesleğin içinde kendisine bir 
şekilde yer bulan, ancak mesleğin hem 
icrası, hem etik değerlerinden bîhaber 
olan kimselerin mesleği lekelediğini de 
söylemeden geçemeyeceğim.

Basılı gazetecilik ile internet 
gazeteciliğini mukayese edebilir 
misiniz?

Basılı gazetecilik maalesef her ge-
çen gün kan kaybediyor. Buna mukabil 
internet gazeteciliği güçlenmeye de-
vam ediyor. Sosyal medya platformları 
destekli internet gazeteciliği modeli 

SAMI BAYRAKCI104



M
esleğe 1999 yılında Gençlik 
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yıl haber spikeri ve muhabir olarak 
çalıştıktan sonra Ribat FM’de radyo 
programcılığı yaptı. Sonrasında televiz-
yon programına başlayan Bayrakcı, bu 
serüvenini Diyanet TV’de sürdürüyor. 
Meslekteki deneyimlerini ve meslekle 
ilgili düşüncelerini aktaran Bayrakcı, 
gazeteciliğin önemli bir meslek oldu-
ğunu, değişime ayak uyduran meslek 
mensuplarının her zaman yoluna de-
vam edeceğini söyledi. 

Herkesin kendi dünyasında 
bir gazeteci gibi davrandığı bir 
zamandayız

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 
Konya’da doğdum. Uluırmak Nura-

niye Kur’an Kursu’nda hafızlığımı ikmal 
ettim. Konya Merkez İHL’den 2002’de, 
Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
si’nden 2007’de mezun oldum. Genç-
lik FM, Ribat FM, Konya FM ve Ribat 
Dergisi’nde farklı görevler üstlendim. 
2006-2017 yılları arasında Kontv’de 

Düzlem programını hazırlayıp sundum.
Yüksek lisans ve doktora eğitimimi 

tasavvuf alanında tamamladım. Halen 
Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakül-
tesi’nde öğretim üyesi olarak görev ya-
pıyorum. Aynı zamanda Diyanet TV’de 
haftalık olarak yayınlanan “Farklı Bakış” 
programını hazırlayıp sunuyorum. Bir 
sivil toplum hizmeti olarak da TİMAV 
Genel Başkan Yardımcılığı görevini yü-
rütmekteyim. Evliyim ve iki kızım var.

Gazeteciliğe nasıl başladınız? 
Hangi kurumlarda ne tür görevlerde 
bulundunuz?

Mesleğe 1999 yılında Gençlik FM’de 
haber spikeri olarak başladım. 3,5 yıl 
haber spikeri ve muhabir olarak çalıştık-
tan sonra Ribat FM’de radyo program-
cılığı yaptım. Daha sonra 2006 yılında 
KONTV’de Düzlem isimli programı 
hazırlayıp sunmaya başladım. Bu prog-
ramı 12 yıl sürdürdüm. Bu esnada 2 yıl 
Konya FM’de genel müdürlük görevini 
yürüttüm. Son 5 yıldır da Diyanet TV’de 
Farklı Bakış isminde akademik içerikli 
bir programı hazırlayıp sunuyorum. 

Sizin döneminizle bugünü 
mukayese ettiğinizde gazeteciliğin 
seyrüseferi nasıl görünüyor?

Gazetecilik, her geçen gün zorlaşan 
bir meslek. Görsel medyanın ve sosyal 
medya platformlarının her geçen gün 
etkinliğinin arttığı bir dünyada yaşıyo-
ruz. Son dönemde ciddi manada itibar 
kaybı yaşasa da geleneksel medyanın 
önemi inkâr edilemez. Bu noktada belki 
gazetecilik formasyonunun ve mesleğin 
yaşadığı değişim ve dönüşüme ayak 
uydurabilenler ayakta kalıp, hizmet 
üretmeye devam ederken; bu değişime 
direnenlerin uzun vadede kaybedeceği 
bir süreç yaşanıyor. Meslek mensupla-
rının ciddi manada bu dönüşüme ayak 
uydurduğu kanaatindeyim. Gazetecilik 
kadim bir meslek. Sadece zamanın 
ruhuna göre bazı biçim değişiklikleri 
yaşanıyor. Bu değişim, insanlara daha 
kolay ulaşma, hızlı etkileşim gibi imkân-
lar da sunuyor.

Mesleğin bir yönüyle zorlaştığını 
düşünsek de her zorluk kendi imkân ve 
kolaylıklarını da beraberinde getiriyor. 
Sanıyorum burada önemli olan, mes-

GAZETECILIK KADIM BIR MESLEK 
Gazeteciliğin kadim bir meslek olduğuna dikkat çeken Sami Bayrakcı, 

“Sadece zamanın ruhuna göre bazı biçim değişiklikleri yaşanıyor. Bu değişim, 
insanlara daha kolay ulaşma, hızlı etkileşim gibi imkânlar da sunuyor” dedi
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lek mensuplarının, meslek ahlâkına ve 
değerlerine her ortam ve şartta sahip 
çıkmalarıdır. Gazetecilik önümüzdeki 
süreçte de değişim ve dönüşüm yaşa-
maya devam etse de, insanlığa hizmet 
üretmenin bir yolu ve yöntemi olarak 
önemini korumaya devam edecek. Hak-
kın ve haklının yanında, doğrunun ve 
hakikatin peşinde olan meslek mensup-
ları hizmet üretmeye devam ediyor ve 
edecektir diye düşünüyorum.

Gazetecilik sizin için neyi ifade 
ediyor?

Klasik manada “gazeteci” sayıla-
mayacağımı, bu sıfatı hak etmediğimi 
düşünüyorum. Alaylı bir meslektaşınız 
olarak gazeteciliğin merak duygusu-
nun canlı olduğu bir meslek olduğu 
kanaatindeyim. Gazetecilik; doğrunun 
ve hakikatin peşinde olmak, insanla-
ra doğru bilgiyi ulaştırmak, kamunun 
haber alma özgürlüğünü sağlamak 
açısından değerli bir meslek. Bu mes-
leğe hayatının bir bölümünde daha çok 
emek vermiş birisi olarak, zorlukları-
nın ve sıkıntılarının farkındayım. Tüm 
zorluk ve sıkıntılarına rağmen ısrarla 
mesleği sürdürme irade ve azmini 
gören gazetecilerin, takdir edilmesi ve 
desteklenmesi gerekiyor. Zira haberin 
kaynağını araştırmayı emreden bir dinin 
mensupları olarak; işinin hakkını veren, 
yalanın çok hızlı yayıldığı bir zamanda 
doğru bilgiye ulaşmayı mümkün kılan 
ve yalanları ortaya çıkaran bir mesleğin 
ve bu meslek mensuplarının korunması, 
kollanması, teşvik edilmesi gibi görev-
lerimiz olduğunu düşünüyorum.

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu 
mu?

Halen, hasbelkader mesleğin bir 
ucundan tuttuğumu düşünüyorum. 
Özlem duyduğum zamanlar çok olmadı 
maalesef. Zira bireysel olarak ilk gençlik 
yıllarımdan itibaren akademisyen olma-
yı arzu ettiğim için daha çok bu amaca 
dönük çalıştım. Elhamdülillah, bu ama-
cıma ulaştığım için de çok mutluyum.

Gazeteciliğin insanı mutlu eden, 
motive eden, sorumluluk yükleyen bir 
tarafı var. İnsanların çoğunun hakikatin 
değil de, görmek istediğinin peşinde 
olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Herke-
sin “kendi dünyasında” bir gazeteci gibi 
davrandığı bir zamanda bu mesleğin 
ilkelerini, ahlakını bilen, hakkını vererek 
icra eden insanlar, hak ettiği değeri 
buluyor mu, emin değilim. Bununla 
birlikte mesleğin içinde kendisine bir 
şekilde yer bulan, ancak mesleğin hem 
icrası, hem etik değerlerinden bîhaber 
olan kimselerin mesleği lekelediğini de 
söylemeden geçemeyeceğim.

Basılı gazetecilik ile internet 
gazeteciliğini mukayese edebilir 
misiniz?

Basılı gazetecilik maalesef her ge-
çen gün kan kaybediyor. Buna mukabil 
internet gazeteciliği güçlenmeye de-
vam ediyor. Sosyal medya platformları 
destekli internet gazeteciliği modeli 
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parlamaya devam ediyor. İnternetin her 
türlü bilgiyi hızlıca işleme, paylaşma ve 
etkileşime sokma anlamında sağladığı 
fayda kadar, yalan ve yanlış bilginin 
aynı hızda yayılmasına öncülük etmesi 
büyük bir handikap. İnternet gaze-
teciliği her ne kadar büyük imkânlar 
sağlıyor olsa da, kullanıcıların içeriklere 
çok büyük dikkat ve hassasiyetle yak-
laşmalarını gerektiren bir tarafı var. Ve 
maalesef, kullanıcılar gerekli hassasiyeti 
göstermeden ve araştırma zahmeti-
ne katlanmadan kendilerine sunulanı 
“hemen, hızlıca” kabul etmeye ve 
tüketmeye meyledebiliyor. Bu noktada 
internet gazeteciliği yapanlara hem 
doğru haberi sunmak, hem de yanlış ve 
yalan haberleri düzeltmek gibi görevler 
düşüyor. Bugün artık gazetecinin bir 
görevi ve gazetecilik mesleğinin bir 
parçası da “düzeltmek, tashih etmek” 
haline gelmiştir.

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir 
anınız var mı?

Yıllar içinde pek çok hatıralarımız 
birikti tabii ki. Örneğin KONTV’de 
Düzlem programında misafir ettiğimiz 
Süleyman Soylu’nun heyecanını ve gay-
retini, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun 
samimiyetini, Numan Kurtulmuş’un 
beyefendi üslubu, bilgi ve birikimini 
unutamıyorum.

1999 yılında Gençlik FM’de ilk sun-
duğum haber bültenindeki heyecanım 
halâ gözümün önündedir. Mikrofona da 
açık bir şekilde yansıyan nefes nefese 
kalışım, beraber çalıştığımız arkadaş-
lar birlikte muhabbete ve tebessüme 
vesile olmuştu.

1 Mayıs 2006’da yaptığım ilk 
Düzlem programında ise, mesleğin ilk 
cilvesini yaşamıştım. Zaten ilk televiz-
yon programı sunmanın heyecanına 
konuğun sorulara verdiği çok kısa 
cevaplar da eklenince heyecanım iki 
kar artmış ve yaklaşık 40 soruyu 1 saat 
içinde hızlıca tüketmiştik. 

SAMI BAYRAKCI

KONTV’nin şu an faaliyet yürüttüğü binanın resmi açı-
lışında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
ana kumanda masasına bizzat geldiği esnada stüdyoda 
bulunup “Açılışımızı teşriflerinden dolayı kendilerine med-
yun-u şükran olduğumuzu” ifade ettiğim o cümleler de bir 
meslek hatırası olarak zihnimde halen canlıdır.

Hayali cihan değer nice hatıralar biriktirsek de, bu ka-
darla iktifa etmek uygun olacaktır.

Akademi ve ekranı bir arada nasıl sürdürüyorsunuz?
Daha önce de ifade ettiğim gibi, çocukluk hayalim 

akademisyen olarak hizmet etmek idi. Allah’ın bu imkânı 
lütfetmesiyle birlikte, akademinin kendi içindeki yoğun ça-
lışma temposu mesleği aktif olarak devam ettirmeme çok 
imkân tanımadı. Bu nedenle 2018 yılında KONTV’de sürdür-
düğüm programları nihayet erdirmek durumunda kaldım. 

O tarihten itibaren ülkemizin akademik birikimini in-
sanımızla buluşturma amacıyla Diyanet TV’de yayınlanan 
Farklı Bakış programını yürütmeye başladım ve bir yönüyle 
meslekle irtibatı olan bu programı halen hazırlayıp sunma-
ya devam ediyorum.
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Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının basın sorumluluğu yürüten Taha 
Acar, “Gazetecilik bu mesleği yapan herkes için bir yaşam tarzıdır veya öyle olmak zorundadır” dedi

GAZETECILIK BIR YAŞAM TARZIDIR

G
azetecilik mesleği ile lise yılların-
da tanışan ve gazeteciliğin mes-
leğini şimdilerde Konya Ovası 

Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığının basın sorumluluğu yürüten 
Taha Acar gazetecilik mesleği ile ilgili 
düşüncelerini dile getirdi. Gazeteciliğin 
bu mesleği yapan herkes için bir yaşam 
tarzı veya öyle olmak zorunda olduğunu 
ifade eden Acar, “Mesleğimin gerektirdi-
ği neredeyse her pozisyonda çalıştığımı 
gönül rahatlığı ile söyleyebilirim. Gazete-
cilik benim için Kısa ve öz bir tarif yapmak 
gerekirse, amatör ruhlu profesyonelleri 
ifade ediyor” dedi. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

Adım Muhammet Taha Acar. Asker bir 
babanın, ev hanımı annenin 3’ncü çocuğu 
olarak 1976 yılında Erzurum’da dünyaya 
geldim. Asıl memleketim ise KOP Bölgesi-
nin önemli kentlerinden biri olan Niğde’dir. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Gazetecilik mesleğine çok küçük yaş-
larda başladım desem mübalağa olmaz. 
Daha lise yıllarımda yani 15-16’lı yaşlarımda 
tanıştığım gazeteciliğin, bir gün mesleğim 
olacağı rızkımı, ailemin nafakasını buradan 
temin edeceğim hiç aklımda bile yoktu. 
Ancak çocukluğumun vazgeçilmezi olan 
her bir sayfasını defalarca okuduğum 
Türkiye Çocuk Dergisinin Fahri Muhabir-
lik beratı ile başlayan mesleki serüvenim 
bugün her haline şükrettiğim, mesleki 
mensubiyetimle gurur duyduğum bir hale 

dönüştü. Sıradan bir okur olarak başlayan 
serüvenimde, fahri muhabirlikten gazete 
dağıtıcılığına, televizyonculuk tecrübe-
sinden ajans muhabirliğine ve oradan da 
kamuda Basın Müşavirliğine kadar devam 
etti. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Her meslekte olduğu gibi gazeteci-
liğinde kendine has çok zorlu şartları ve 
kendine özgü zevkli yanları bulunmaktadır. 
İnsanlar her zaman sevdikleri meslekleri 
yapacak kadar şanslı olmayabilirler. Zama-
nın şartları, içinde bulundukları çevrenin 
koşulları onları sevme zorunluluğu dahi 

bulunmayan meslekleri yapmaya buradan 
para kazanarak geçimlerini temin etme fır-
satı sunabilir. Ancak gazetecilik asla sevil-
meden yapılamayacak meslek gruplarının 
en başında gelir. Zaman yönetiminin asla 
elinizde olmadığı, insanların dinlenirken 
sizin çalışmak durumunda olduğunuz bir 
mesleği düşünün. Mesai mefhumu olma-
yan, 7/24 sürekli teyakkuz halinde olduğu-
nuz, insanların mutlu günlerinde sadece 
mesleki hazzı yaşayabildiğiniz, hüzünlü 
günlerinde profesyonelliğizi kaybetme-
den işinizin başında olmanız gereken ve 
neredeyse çevrenizdeki herkesin sizi her 
şeyden haberdar olduğunuzu zannettiği 
Müneccim formunda gördüğü bir mesleği 
yapıyorsanız sevmekten başka çareniz 
yok demektir. 

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

Mesleğimin gerektirdiği neredeyse her 
pozisyonda çalıştığımı gönül rahatlığı ile 
söyleyebilirim. Türkiye Çocuk Dergisinde 
fahri muhabir olarak başlayan (ki o yıllarda 
sahibi olduğum Fahri Muhabir Kimlik kartı 
ile lig maçlarını bile takip edebiliyordum. 
Daha çocuk yaştasınız ve maçlara ücretsiz 
girip skor bilgilerini alarak merkezinize 
ilettiğinizi ve neler hissettiğinizi bir dü-
şünsenize) mesleki hayatım daha sonra 
Türkiye Gazetesinin tiraj rekorları kırdığı 
dönemde gazete dağıtıcılığı ile resmileş-
ti. Askerden geldikten sonra bir dönem 
başka sektörlerde kısa süreli çalışmalarım 
olsa da bulaşan virüs nedeniyle 1998 yılı 

TAHA ACAR

sonlarında kendimi bir anda İstanbul’da 
TGRT televizyonunda buldum. Kapalı 
kapılar arkasında ses izolasyonlu, özel 
iklimlendirmeli soğuk odalarda VHS ve 
BETACAM manuel setlerle video kurgu 
editörü olarak çalıştıktan sonra sırf sahada 
olmak amacıyla 2002 yılında İhlas Haber 
Ajansı Niğde Muhabiri olarak hizmet 
vermeye başladım. Taşrada çalışmak için 
bir gazetecinin başına gelebilecek en 
kıymetli eğitim faaliyetidir. Zira taşrada tek 
muhabirsinizdir ve siz istirahat halindey-
ken yerinize bakacak kimsecikler yoktur. 
Bu da sizin sürekli teyakkuzda olmanızı 
sağlar. Taşıdığınız telsizler bekarsanız en 
kıymetliniz, evliyseniz eşiniz için kuma ko-
numundadır. Eşinizden çok telsizi dinlersi-
niz çünkü. Mesai kavramı sizin için yoktur. 
Belli bir alanda değil her alanda uzman-
laşmak zorundasınızdır. Büyük illerde Polis 
Adliye, Sağlık, Kültür Sanat gibi birçok 
sektörel muhabir çalışırken taşra muhabiri 
her haberi yapabilecek kadar uzmanlaşma 
imkanına kavuşur. Bir eliyle fotoğraf çeker-
ken diğer eliyle eş zamanlı olarak görüntü 
almaktadır. Boşta kalan parmaklarıyla ses 
kayıt cihazının REC tuşuna basmakla meş-
guldür. Haberi kayıt altına almak yetmez. 
Olabildiğince hızlı (ışınlama keşfedilse en 
çok kullananlardan biri de gazeteciler olur 
eminim) ofisine gelerek yine bir taraftan 
ses kaydının deşifresini yaparak haber 
yazarken zamanla yarışırcasına diğer 
taraftan da çektiği görüntülerin kurgusu-
nu yapmak zorundadır. 2004’lü yıllarda 
Amerika’nın Irak savaşı sırasında her ne 
kadar sıcak savaş bölgesine gitmesem de 
Ajansımın görevlendirmesiyle, Silifke’deki 
NATO kullanımında olan Taşucu limanı ile 
SEKA limanlarına yanaşma yapan savaş 
gemileriyle ilgili bölgeden savaşa dair 
haberler yapma imkânı elde ettim. 2013 
yılında bu yana ise Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının ba-
sın sorumluluğu görevini yürütmekteyim. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Kısa ve öz bir tarif yapmak gerekirse, 

amatör ruhlu profesyonelleri ifade ediyor. 

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

Gazetecilik bu mesleği yapan herkes 
için bir yaşam tarzıdır veya öyle olmak zo-
rundadır. Gazeteci, her türlü ekipmanıyla 
her an göreve hazır, karşılaşabileceği her 
olay karşısında duydu durumunu kontrol 
altında tutabilen mükemmel bir psikolog, 
insanların mutluluğunu ve hüznünü yan-
sıtabilen mükemmel bir iletişimci, genelin 
dikkatinden kaçanları insanların faydasına 
dönüştürebilecek muhteşem bir ente-
lektüel ve ülkesinin yaşadığı bölgenin ve 
çalıştığı kurumun değerlerini taşıyan-savu-
nan harika bir vatansever olmalıdır. 

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

 Teknolojinin hızlı gelişimi birçok 
meslekte olduğu gibi gazetecilik mesle-
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Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının basın sorumluluğu yürüten Taha 
Acar, “Gazetecilik bu mesleği yapan herkes için bir yaşam tarzıdır veya öyle olmak zorundadır” dedi
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serüvenimde, fahri muhabirlikten gazete 
dağıtıcılığına, televizyonculuk tecrübe-
sinden ajans muhabirliğine ve oradan da 
kamuda Basın Müşavirliğine kadar devam 
etti. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Her meslekte olduğu gibi gazeteci-
liğinde kendine has çok zorlu şartları ve 
kendine özgü zevkli yanları bulunmaktadır. 
İnsanlar her zaman sevdikleri meslekleri 
yapacak kadar şanslı olmayabilirler. Zama-
nın şartları, içinde bulundukları çevrenin 
koşulları onları sevme zorunluluğu dahi 

bulunmayan meslekleri yapmaya buradan 
para kazanarak geçimlerini temin etme fır-
satı sunabilir. Ancak gazetecilik asla sevil-
meden yapılamayacak meslek gruplarının 
en başında gelir. Zaman yönetiminin asla 
elinizde olmadığı, insanların dinlenirken 
sizin çalışmak durumunda olduğunuz bir 
mesleği düşünün. Mesai mefhumu olma-
yan, 7/24 sürekli teyakkuz halinde olduğu-
nuz, insanların mutlu günlerinde sadece 
mesleki hazzı yaşayabildiğiniz, hüzünlü 
günlerinde profesyonelliğizi kaybetme-
den işinizin başında olmanız gereken ve 
neredeyse çevrenizdeki herkesin sizi her 
şeyden haberdar olduğunuzu zannettiği 
Müneccim formunda gördüğü bir mesleği 
yapıyorsanız sevmekten başka çareniz 
yok demektir. 

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

Mesleğimin gerektirdiği neredeyse her 
pozisyonda çalıştığımı gönül rahatlığı ile 
söyleyebilirim. Türkiye Çocuk Dergisinde 
fahri muhabir olarak başlayan (ki o yıllarda 
sahibi olduğum Fahri Muhabir Kimlik kartı 
ile lig maçlarını bile takip edebiliyordum. 
Daha çocuk yaştasınız ve maçlara ücretsiz 
girip skor bilgilerini alarak merkezinize 
ilettiğinizi ve neler hissettiğinizi bir dü-
şünsenize) mesleki hayatım daha sonra 
Türkiye Gazetesinin tiraj rekorları kırdığı 
dönemde gazete dağıtıcılığı ile resmileş-
ti. Askerden geldikten sonra bir dönem 
başka sektörlerde kısa süreli çalışmalarım 
olsa da bulaşan virüs nedeniyle 1998 yılı 
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sonlarında kendimi bir anda İstanbul’da 
TGRT televizyonunda buldum. Kapalı 
kapılar arkasında ses izolasyonlu, özel 
iklimlendirmeli soğuk odalarda VHS ve 
BETACAM manuel setlerle video kurgu 
editörü olarak çalıştıktan sonra sırf sahada 
olmak amacıyla 2002 yılında İhlas Haber 
Ajansı Niğde Muhabiri olarak hizmet 
vermeye başladım. Taşrada çalışmak için 
bir gazetecinin başına gelebilecek en 
kıymetli eğitim faaliyetidir. Zira taşrada tek 
muhabirsinizdir ve siz istirahat halindey-
ken yerinize bakacak kimsecikler yoktur. 
Bu da sizin sürekli teyakkuzda olmanızı 
sağlar. Taşıdığınız telsizler bekarsanız en 
kıymetliniz, evliyseniz eşiniz için kuma ko-
numundadır. Eşinizden çok telsizi dinlersi-
niz çünkü. Mesai kavramı sizin için yoktur. 
Belli bir alanda değil her alanda uzman-
laşmak zorundasınızdır. Büyük illerde Polis 
Adliye, Sağlık, Kültür Sanat gibi birçok 
sektörel muhabir çalışırken taşra muhabiri 
her haberi yapabilecek kadar uzmanlaşma 
imkanına kavuşur. Bir eliyle fotoğraf çeker-
ken diğer eliyle eş zamanlı olarak görüntü 
almaktadır. Boşta kalan parmaklarıyla ses 
kayıt cihazının REC tuşuna basmakla meş-
guldür. Haberi kayıt altına almak yetmez. 
Olabildiğince hızlı (ışınlama keşfedilse en 
çok kullananlardan biri de gazeteciler olur 
eminim) ofisine gelerek yine bir taraftan 
ses kaydının deşifresini yaparak haber 
yazarken zamanla yarışırcasına diğer 
taraftan da çektiği görüntülerin kurgusu-
nu yapmak zorundadır. 2004’lü yıllarda 
Amerika’nın Irak savaşı sırasında her ne 
kadar sıcak savaş bölgesine gitmesem de 
Ajansımın görevlendirmesiyle, Silifke’deki 
NATO kullanımında olan Taşucu limanı ile 
SEKA limanlarına yanaşma yapan savaş 
gemileriyle ilgili bölgeden savaşa dair 
haberler yapma imkânı elde ettim. 2013 
yılında bu yana ise Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının ba-
sın sorumluluğu görevini yürütmekteyim. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Kısa ve öz bir tarif yapmak gerekirse, 

amatör ruhlu profesyonelleri ifade ediyor. 

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

Gazetecilik bu mesleği yapan herkes 
için bir yaşam tarzıdır veya öyle olmak zo-
rundadır. Gazeteci, her türlü ekipmanıyla 
her an göreve hazır, karşılaşabileceği her 
olay karşısında duydu durumunu kontrol 
altında tutabilen mükemmel bir psikolog, 
insanların mutluluğunu ve hüznünü yan-
sıtabilen mükemmel bir iletişimci, genelin 
dikkatinden kaçanları insanların faydasına 
dönüştürebilecek muhteşem bir ente-
lektüel ve ülkesinin yaşadığı bölgenin ve 
çalıştığı kurumun değerlerini taşıyan-savu-
nan harika bir vatansever olmalıdır. 

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

 Teknolojinin hızlı gelişimi birçok 
meslekte olduğu gibi gazetecilik mesle-
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ğinde de dikkate alınması gereken birçok değişimi beraberinde 
getiriyor. Global kütüphane olan internetle bilgiye hızlı erişim, 
akıllı cep telefonlarıyla herkesin kendi bakış açısıyla olayları 
kayıt altına alması ve sosyal mecralarda yapılabilen bilgi pay-
laşımları dezenformasyon ve manipülasyonları da beraberinde 
getirmektedir. Buradan hareketle kanunlarla korunan gazetecilik 
mesleğinin liyakatle yapılıyor olması günümüzde en fazla önem 
vermemiz gereken hususların başında geldiğine inanıyorum. 
Gazetecilikle yazmak, bakmakla görmek arasındaki farka benzer. 
Taşıdığınız değerler manzumesi ve sorumluluk kaygısı sizin çıkış 
noktanızı oluşturur. Kısacası bu durum bıçağın doktorun elinde 
şifaya katil elinde vahşete vesile olması gibidir. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar varsa 
birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

Meslek hayatım boyunca unutamadığım onlarca anım, ders 
çıkardığım yüzlerce hatıram var. Fakat elbette ki hepsini buradan 
ifade etmek mümkün değil. İçlerinden sadece yine bizim gibi 
gazetecilik kökenli bir üst düzey kamu görevlisi ile olan ve bana 
çok büyük bir ders niteliği taşıyan anımı paylaşmak istiyorum. 

Mesleğe ilk başladığım yıllardı, ülke 2002 yılı seçimlerine 
hazırlanıyor ve yasa gereği bazı bakanlıklarda istifalar ve yeniden 
görevlendirmeler yaşanıyordu. Tarafsız İçişleri Bakanlığı görevine 
ise aynı bakanlıkta Müsteşarlık görevini yürüten ve Niğdeli olan 
Muzaffer Ecemiş getirilmişti. Gazeteci arkadaşlarımızla birlikte 
Ulukışla’nın Çiftehan beldesinde Sayın Bakanın adının verildiği 
parkın açılışını takip ediyorduk. Bir elimde fotoğraf makinası di-
ğer elimde kamera ikisini aynı anda kullanmak durumundaydım. 
Protokolün oturacağı alana ise iki kişinin yan yana geçemeyece-
ği kadar dar bir yoldan geçiliyordu. Sayın bakan kendine ayrılan 
koltuğa oturduğu sırada gözüm kameranın vizöründeyken sol 
elimle gayri ihtiyari olarak görüntüye giren önümdeki kişinin 
omuzundan tutup yürümemesini ve hafifçe sola geçmesini 
sağladım. Kaydı bitirip kamerayı indirdiğimde ki bu arada hala 
sol elim önümdeki kişinin omuzundaydı durdurduğum kişinin 
eski bir gazeteci olan Niğde Valisi rahmetli Refik Aslan Öztürk 
olduğunu fark ettim. Mahcubiyetimden defalarca özür diledi-
ğim rahmetli vali bey, olanca nezaketi ve iyi niyetiyle “Canın 
sağ olsun genç kardeşim. Sen de görevini yapıyorsun” diyerek 
hem mesleki büyüklüğünü hem de devlet adamlığını göstererek 
hafızamdan hiç silinmeyecek bir iz bırakmıştı. Kibirden ve bü-
yüklenmeden azade tüm Niğde halkının gönlünde müstesna bir 
yer edinen ve 2020 yılında hayatını kaybeden sayın Refik Aslan 
Öztürk valimize rabbimden rahmet diliyorum. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Tavsiyem çok kısa ve öz olacak. Sevmeden yapılamayacak 
nadir mesleklerdendir. Para kazanmak istiyorsanız yapacağınız 
en son meslektir. Yazdığınız her haberin, çektiğiniz her fotoğrafın 
tarihe not düştüğünü unutmadan hizmet etmenin en müşahhas 
yoludur. Sevenler gelsin sevmeyenler kendine eziyet etmesin.
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Gazeteciliğin bir yaşam biçimi olduğunu ifade eden 
Karatay Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü’nde 

sürdüren Adem Akca, “Gazetecilik, kutsal bir 
meslektir. Mesaisi olmayan, sürekli bir koşturmaca 

içerisinde olduğun, tozunu bir kere yuttuğun zaman 
vazgeçemediğin bir yaşam biçimidir” dedi

GAZETECİLİK BİR 
YAȘAM BİÇİMİ 

G
azetecilik mesleğini Karatay 
Belediyesi Basın ve Yayın Müdür-
lüğü’nde sürdüren Adem Akca, 

medyanın , sürekli olarak kendini güncelle-
yen toplum nezdinde önemli bir güç olarak 
kabul edilen bir alan olduğunu ifade etti.  
Gazeteciliğin kutsal bir meslek olduğunu 
ifade eden Akca, “Mesaisi olmayan, sürekli 
bir koşturmaca içerisinde olduğun, tozunu 
bir kere yuttuğun zaman vazgeçemediğin 
bir yaşam biçimidir” dedi.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
İşçi emeklisi bir babanın ve ev hanımı bir 

annenin ilk evlatları olarak Konya’nın Seydi-
şehir ilçesinin Çatmakaya Köyü’nde dünyaya 
geldim. Beş kardeşiz. Evli ve bir çocuk baba-
sıyım. İlk, orta ve lise eğitimlerimi Konya’da 
tamamladım. Üniversite hayatımı gecikmeli 
de olsa halen devam ettirmekteyim.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Lisede okurken okul müdürümüzün 
tavsiyesi ve yönlendirmesiyle fazlasıyla 
meraklı olduğum ve ilgi duyduğum fotoğ-

rafçılıkla başladığım okul gazetesi çıkarma 
teşebbüslerim yarım kaldı. Mezun olduktan 
sonra 1999 yılının bir kış günü Sun TV bina-
sının önünden geçerken bir anda kendimi 
kapısının içerisinde buldum. Önce reklam 
departmanı sonrasında ise kamera arkasıyla 
gazetecilik serüvenim de başlamış oldu. 
Önceleri televizyon, sonrasında da birkaç 
yerel gazetede çalıştım sonrasında ise grafik 
tasarım alanında kendimi geliştirdim. 2009 
yılından bu yana da Karatay Belediyesi Basın 
ve Yayın Müdürlüğü’nde görev alıyorum. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Medya, sürekli olarak kendini güncelle-
yen toplum nezdinde önemli bir güç olarak 
kabul edilen bir alan. Toplumu bilgilendir-
meyi kendilerine amaç edinen ekonomiden 
siyasete, sağlıktan spora, teknolojiye varın-
caya kadar insana hizmet eden bir sektör 
olarak kabul görmektedir. Bu sektör aslına 
bakılırsa severek yapılan bir alandır. Kimile-
rine göre son zamanlarda ticarileştirilmeye 
çalışılsa da aslını hiçbir zaman yitirmeden 
topluma hizmet vermeye devam etmekte-
dir. 

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

Medya sektörü ile tanışmam yukarıda da 
bahsettiğim gibi Sun TV’de başladı. Televiz-
yonculuk her ne kadar mesleğe ilk adımımı 
attığım ve severek yaptığım bir alan olsa da 
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beni mesleki anlamda yetiştiren, geliştiren ve 
bugünlerime getiren gazetecilik oldu. O za-
manın filmli fotoğraf makinesinin sesi, sınırlı 
sayıda verilen film şeritleri ile en iyi açıdan en 
iyi fotoğrafı çekebilmek, bizim için kendini 
geliştirme adına en önemli detaydı. Hatta 
Türkiye’nin ilk yerel spor gazetesi Şampi-
yon’u çıkran ekibin içinde olmak yine Türki-
ye’nin ilk canlı yayınla ve bağlantılarla anlık 
spor bilgilerini veren KTV’nin spor servisinde 
bulunmak meslek hayatım boyunca benim 
için önemli çalışmalardı. Birlikte çalışmaktan 
gurur duyduğum ve bugünlere gelmemde 
katkıları bulunan herkese şükranlarımı bir 
borç bilirim.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazetecilik, kutsal bir meslektir. Mesaisi 

olmayan, sürekli bir koşturmaca içerisinde 
olduğun, tozunu bir kere yuttuğun za-
man vazgeçemediğin bir yaşam biçimidir.  
Gazetecilik; milletin çıkarlarını düşünmek, 
toplumun beklentisini karşılamak, yol gös-
termek bir nebzede olsa rehberlik etmektir. 
Bu anlamda gazetecilik doğru ve yanlışı iyi 
ve kötüyü ayırt etmek adına tabiri caizse bı-
çak sırtında bir görevdir. Çünkü ne yazdığını 
bilmek çok önemlidir bu meslekte. Gazete-
cilik aslında daktilo sesi, (tabii ki yerini şimdi 
klavyeler aldı) matbaanın mürekkep kokusu 
ve tipo baskı makinesinin sesidir. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Bunun cevabını vermek, aslında bu so-
ruların içerisinde en kolay olanı. Yerel basın, 
özellikle son yıllarda ekonomik zorluklar içe-
risinde. Basın mensupları da günümüz şart-
larında ekonomik özgürlüklerinin ve sosyal 

haklarının tam anlamıyla sağlanamaması 
nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. 
Özellikle son yıllarda internet ve teknoloji-
nin gelişmesiyle birlikte habere ulaşmakta 
çok kolay bir hale geldi. İnternet haber-
ciliğinin yaygınlaşmasıyla gazetecilik bir 
koşturmacadan ve araştırmadan çok masa 
başı bir iş haline gelmeye başladı. Bu da 
hem yeni gazetecilerin yetişmesine engel 
oluyor hem de istihdamı azaltıyor. 

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

Bir yazar veya gazeteci olmak ve her 
şeyden önce düşüncelerini kâğıda dök-
mek hiç de kolay değildir. Yazar olmanın 
temeli öncelikle iyi bir okur, iyi bir araş-
tırmacı olmak ve yaşadığınız toplumu iyi 
tanıyabilmeyi gerektirir. Gazeteci toplu-
mu yönlendiren bir birey olduğu için her 
şeyden önemlisi dürüst ve tarafsız olması 
lazım.

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

Sadece sizin bildiğiniz bir konu, durum 
veya olayı toplumla paylaşmak elbette çok 
heyecan verici bir durum. Bu, günümüz 
gazeteciliğinde artık çok nadir rastlanan 
bir durum. Tek merkezden bir haber akışı 
söz konusu. Eskiden aramızda tatlı bir 
haber atlatma rekabeti vardı. Aslında ga-
zetecinin görevi insanlara bilgi ve olayları 
farklı bir çerçevede aktarabilmektir. Bu 
görev, her ne şekilde olursa olsun layıkıyla 
yapabiliyorsa zaten işini en iyi şekilde yap-
mış olursun. Gazetecilik aşk işidir. 
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Gazeteciliğin bir yaşam biçimi olduğunu ifade eden 
Karatay Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü’nde 

sürdüren Adem Akca, “Gazetecilik, kutsal bir 
meslektir. Mesaisi olmayan, sürekli bir koşturmaca 

içerisinde olduğun, tozunu bir kere yuttuğun zaman 
vazgeçemediğin bir yaşam biçimidir” dedi

GAZETECİLİK BİR 
YAȘAM BİÇİMİ 

G
azetecilik mesleğini Karatay 
Belediyesi Basın ve Yayın Müdür-
lüğü’nde sürdüren Adem Akca, 

medyanın , sürekli olarak kendini güncelle-
yen toplum nezdinde önemli bir güç olarak 
kabul edilen bir alan olduğunu ifade etti.  
Gazeteciliğin kutsal bir meslek olduğunu 
ifade eden Akca, “Mesaisi olmayan, sürekli 
bir koşturmaca içerisinde olduğun, tozunu 
bir kere yuttuğun zaman vazgeçemediğin 
bir yaşam biçimidir” dedi.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
İşçi emeklisi bir babanın ve ev hanımı bir 

annenin ilk evlatları olarak Konya’nın Seydi-
şehir ilçesinin Çatmakaya Köyü’nde dünyaya 
geldim. Beş kardeşiz. Evli ve bir çocuk baba-
sıyım. İlk, orta ve lise eğitimlerimi Konya’da 
tamamladım. Üniversite hayatımı gecikmeli 
de olsa halen devam ettirmekteyim.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Lisede okurken okul müdürümüzün 
tavsiyesi ve yönlendirmesiyle fazlasıyla 
meraklı olduğum ve ilgi duyduğum fotoğ-

rafçılıkla başladığım okul gazetesi çıkarma 
teşebbüslerim yarım kaldı. Mezun olduktan 
sonra 1999 yılının bir kış günü Sun TV bina-
sının önünden geçerken bir anda kendimi 
kapısının içerisinde buldum. Önce reklam 
departmanı sonrasında ise kamera arkasıyla 
gazetecilik serüvenim de başlamış oldu. 
Önceleri televizyon, sonrasında da birkaç 
yerel gazetede çalıştım sonrasında ise grafik 
tasarım alanında kendimi geliştirdim. 2009 
yılından bu yana da Karatay Belediyesi Basın 
ve Yayın Müdürlüğü’nde görev alıyorum. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Medya, sürekli olarak kendini güncelle-
yen toplum nezdinde önemli bir güç olarak 
kabul edilen bir alan. Toplumu bilgilendir-
meyi kendilerine amaç edinen ekonomiden 
siyasete, sağlıktan spora, teknolojiye varın-
caya kadar insana hizmet eden bir sektör 
olarak kabul görmektedir. Bu sektör aslına 
bakılırsa severek yapılan bir alandır. Kimile-
rine göre son zamanlarda ticarileştirilmeye 
çalışılsa da aslını hiçbir zaman yitirmeden 
topluma hizmet vermeye devam etmekte-
dir. 

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

Medya sektörü ile tanışmam yukarıda da 
bahsettiğim gibi Sun TV’de başladı. Televiz-
yonculuk her ne kadar mesleğe ilk adımımı 
attığım ve severek yaptığım bir alan olsa da 
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beni mesleki anlamda yetiştiren, geliştiren ve 
bugünlerime getiren gazetecilik oldu. O za-
manın filmli fotoğraf makinesinin sesi, sınırlı 
sayıda verilen film şeritleri ile en iyi açıdan en 
iyi fotoğrafı çekebilmek, bizim için kendini 
geliştirme adına en önemli detaydı. Hatta 
Türkiye’nin ilk yerel spor gazetesi Şampi-
yon’u çıkran ekibin içinde olmak yine Türki-
ye’nin ilk canlı yayınla ve bağlantılarla anlık 
spor bilgilerini veren KTV’nin spor servisinde 
bulunmak meslek hayatım boyunca benim 
için önemli çalışmalardı. Birlikte çalışmaktan 
gurur duyduğum ve bugünlere gelmemde 
katkıları bulunan herkese şükranlarımı bir 
borç bilirim.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazetecilik, kutsal bir meslektir. Mesaisi 

olmayan, sürekli bir koşturmaca içerisinde 
olduğun, tozunu bir kere yuttuğun za-
man vazgeçemediğin bir yaşam biçimidir.  
Gazetecilik; milletin çıkarlarını düşünmek, 
toplumun beklentisini karşılamak, yol gös-
termek bir nebzede olsa rehberlik etmektir. 
Bu anlamda gazetecilik doğru ve yanlışı iyi 
ve kötüyü ayırt etmek adına tabiri caizse bı-
çak sırtında bir görevdir. Çünkü ne yazdığını 
bilmek çok önemlidir bu meslekte. Gazete-
cilik aslında daktilo sesi, (tabii ki yerini şimdi 
klavyeler aldı) matbaanın mürekkep kokusu 
ve tipo baskı makinesinin sesidir. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Bunun cevabını vermek, aslında bu so-
ruların içerisinde en kolay olanı. Yerel basın, 
özellikle son yıllarda ekonomik zorluklar içe-
risinde. Basın mensupları da günümüz şart-
larında ekonomik özgürlüklerinin ve sosyal 

haklarının tam anlamıyla sağlanamaması 
nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. 
Özellikle son yıllarda internet ve teknoloji-
nin gelişmesiyle birlikte habere ulaşmakta 
çok kolay bir hale geldi. İnternet haber-
ciliğinin yaygınlaşmasıyla gazetecilik bir 
koşturmacadan ve araştırmadan çok masa 
başı bir iş haline gelmeye başladı. Bu da 
hem yeni gazetecilerin yetişmesine engel 
oluyor hem de istihdamı azaltıyor. 

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

Bir yazar veya gazeteci olmak ve her 
şeyden önce düşüncelerini kâğıda dök-
mek hiç de kolay değildir. Yazar olmanın 
temeli öncelikle iyi bir okur, iyi bir araş-
tırmacı olmak ve yaşadığınız toplumu iyi 
tanıyabilmeyi gerektirir. Gazeteci toplu-
mu yönlendiren bir birey olduğu için her 
şeyden önemlisi dürüst ve tarafsız olması 
lazım.

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

Sadece sizin bildiğiniz bir konu, durum 
veya olayı toplumla paylaşmak elbette çok 
heyecan verici bir durum. Bu, günümüz 
gazeteciliğinde artık çok nadir rastlanan 
bir durum. Tek merkezden bir haber akışı 
söz konusu. Eskiden aramızda tatlı bir 
haber atlatma rekabeti vardı. Aslında ga-
zetecinin görevi insanlara bilgi ve olayları 
farklı bir çerçevede aktarabilmektir. Bu 
görev, her ne şekilde olursa olsun layıkıyla 
yapabiliyorsa zaten işini en iyi şekilde yap-
mış olursun. Gazetecilik aşk işidir. 
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Yazmak veya kamuoyuna bir konu hakkında bilgi 
aktarımı yapmak şehre veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Gazeteci bir kamu hizmetidir. Toplumsal sorunları veya konuları 
işleyen meslektir. Gazetecinin herhangi bir konuda bildiklerini ve 
öğrendiklerini doğru bir şekilde topluma aktarması gerekmektedir. 
Şehir tarafından bakıldığı zaman gazeteci; görülen olumsuzlukla-
rı, yanlışları, eksiklikleri ya da sunulan hizmetleri önce süzgeçten 
geçirmeli, iyi araştırmalı ve kamunun yararına olacak şekilde servis 
etmeli. Bir yol gösterici sıfatıyla bakacak olursak gazeteci toplumun 
sesi, gözü ve kulağıdır.

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

Sosyal medyanın amacı dışında kullanılması fazlasıyla bilgi 
ve yanlış haber kirliğine neden oluyor. Sosyal medyanın bu denli 
yaygınlaşması her ne kadar gazetecilere avantajlar sağlasa da dijital 
mecrada bir mücadele misyonu yükledi. Şu anda gazete haberlerini 
ve köşe yazılarını internet üzerinden takip eden ciddi bir kitle oluştu. 
Hal böyleyken insanların internet ve sosyal medya hastalığına tutul-
duğu bu dönemde gazetecilik yapmak zorlu bir hale aldı demek hiç 
de yadırganacak bir durum değil herhalde. 

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 ilk görevi, doğruları bulup araş-
tırmak ve bunu topluma yansıtmasıdır. Elbette gazeteci kalemini 
doğru kullanmakla mesuldür. Şehrin maddi ve manevi değerlerinin 
tanıtılması noktasında en büyük görev gazetecilere düşmektedir. 
Türk milleti, değerlerine bağlı necip bir millettir. Bu noktada toplum, 
kendi duyuramadığı sesi gazetecinin duyurmasını bekler ve bir 
anlamda halkın sesi olmak zorundadır. İşimizi yaparken doğruları 
göstermek, yanlıştan uzak durmak gerekir. Son yıllarda bu konu-
da iyi bir tablo sergilenmeye başlandı. Buna Konya basınını örnek 
verebiliriz. Çünkü Konya basını, sorumluluk ilkesiyle hareket ediyor 
ve karakteri güçlü bir yerel basınımız var.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Kendi prensipleri doğrultusunda hareket eden doğru dürüst ve 
tarafsızlık ilkesine bağlı her şeyden önemlisi mesleklerini severek ve 
aşk ile yapmaları. Gazetecilik sabırdır, vefadır en zor zamanlarda bile 
sevdiklerini ihmal edebilmektir. Bunun bilincinde olarak ve tüm bun-
ları göze alarak bu mesleği icra etmeleri gerekmektedir. Gazetecilik 
zor zanaattır. 

Eklemek istedikleriniz var mı? 
10 Ocak Gazeteciler Günü münasebetiyle bu mesleğe gö-

nül veren tüm gönüldaşlarımızın gününü kutluyorum. Gazeteniz 
nezdinde bizlere böylesine güzel bir yer ve imkan tanıdığınız için 
başta şahsınız olmak üzere tüm yönetici ve çalışanlarınıza da ayrıca 
teşekkür ediyorum.  

ADEM AKCA

Gazeteci Melike Kınacı, “8 yıldır sürdürdüğüm mesleğimi bir maddi kazançtan öte 
daimi kişisel kazanım olarak görüyorum.  Gazeteciliğin, global köyde bilgi aktarma, 

kamuya ulaştırma, haberdar etme anlamı taşımasının yanı sıra icra edene de 
psikolojik ve zihinsel doyum sağlayan bir meslek olduğunu düşünüyorum” dedi 

‘GAZETECİLİĞİ KİȘİSEL KAZANIM 
OLARAK GÖRÜYORUM’

S
elçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nde mezun olduktan 
sonra Anadolu Ajansı (AA) da 

gazetecilik mesleğine başlayan şimdiler-
de mesleğini AA Konya Bölge Müdürlü-
ğünde sürdüren Melike Kınacı gazetecilik 
mesleğine giriş hikayesini anlattı. Kınacı, 
“Gazeteciliğin, global köyde bilgi aktar-
ma, kamuya ulaştırma, haberdar etme 
anlamı taşımasının yanı sıra icra edene 
de psikolojik ve zihinsel doyum sağlayan 
bir meslek olduğunu düşünüyorum” 
dedi. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

Melike Kınacı. Ankaralıyım. Selçuk 
Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndeki 
eğitim sürecimin ardından Ankara’ya 
döndüm ve Anadolu Ajansı’nda muhabir 
olarak çalışmaya başladım. 3 yıl Anka-
ra’da sürdürdüğüm mesleğime Konya’da 
yine Anadolu Ajansı’nda devam ediyo-
rum. 8 yıldır sürdürdüğüm mesleğimi 
bir maddi kazançtan öte daimi kişisel 
kazanım olarak görüyorum.  

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Gazeteciliğin, global köyde bilgi aktar-
ma, kamuya ulaştırma, haberdar etme 
anlamı taşımasının yanı sıra icra edene de 
psikolojik ve zihinsel doyum sağlayan bir 
meslek olduğunu düşünüyorum. Önce 
haberdar olma, sonra haberdar etme 
süreciyle gazeteci, çok farklı konularda 
bilgi sahibi olma, yeri geldiğinde bir zirai 
ürünün üretim aşamasına, kullanıldığı 
sektörlere, dağıtım ve pazarlama sürecine 
ilişkin, yeri geldiğinde milli imkanlarla üre-
tilen cihaz, makine ve benzeri teknolojik 
ürünlere ilişkin, yeri geldiğinde bir çevre 
sorununa, örneğin iklim değişikliğine, kar-
bon gazı salınımına ilişkin, yeri geldiğinde 
ise aşina olunmadık spor dallarına, hayat 
hikayelerine, başarı öykülerine ilişkin 
spesifik bilgiler edinebilme imkanına 
sahip. Ülkenin siyasi, ekonomik, sosyal ve 
kültürel her türlü gündemine hakim olma 
imkanına sahip, insana dokunan, yaşa-
yanlarla ve yaşananlarla bu kadar iç içe 
olan bir meslek grubunun bir mensubu 
olmaktan mutluluk duyuyorum.

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

İyi bir gazeteci olmanın bana göre ilk 
koşulu iyi bir Türkçe ve iyi bir anlatım, 
sonrasında da muhakeme yeteneği ve 
“haberdar olma” isteğine dayanan ilgi, 
kötü niyete alet olmama omurgasıdır. 
Tabii bir de bir gazetecinin yağmura, 
çamura, değişken mesai saatlerine, zorlu 
şartlara dayanabilme eşiğini de göz ardı 
etmemek lazım diye düşünüyorum.  

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

Biz buna “gündem oluşturmak” 
diyoruz. Meslektaşlarımızdan da başarılı 
örneklerini görüyor, kamuoyunun yakın-
dan takip edeceği veya ettiği gündem-
leri oluşturmak, süreçleri takip etmek, 
Konya’dan yazılan bir haber metninin, 
çekilen bir haber görselinin Eskişehir’de-
ki vatandaşın ilgisini çekmesinden bir 
gazeteci olarak tatmin oluyoruz. 
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Yazmak veya kamuoyuna bir konu hakkında bilgi 
aktarımı yapmak şehre veya ülkeye ne tür bir katkı sunuyor? 
Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Gazeteci bir kamu hizmetidir. Toplumsal sorunları veya konuları 
işleyen meslektir. Gazetecinin herhangi bir konuda bildiklerini ve 
öğrendiklerini doğru bir şekilde topluma aktarması gerekmektedir. 
Şehir tarafından bakıldığı zaman gazeteci; görülen olumsuzlukla-
rı, yanlışları, eksiklikleri ya da sunulan hizmetleri önce süzgeçten 
geçirmeli, iyi araştırmalı ve kamunun yararına olacak şekilde servis 
etmeli. Bir yol gösterici sıfatıyla bakacak olursak gazeteci toplumun 
sesi, gözü ve kulağıdır.

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

Sosyal medyanın amacı dışında kullanılması fazlasıyla bilgi 
ve yanlış haber kirliğine neden oluyor. Sosyal medyanın bu denli 
yaygınlaşması her ne kadar gazetecilere avantajlar sağlasa da dijital 
mecrada bir mücadele misyonu yükledi. Şu anda gazete haberlerini 
ve köşe yazılarını internet üzerinden takip eden ciddi bir kitle oluştu. 
Hal böyleyken insanların internet ve sosyal medya hastalığına tutul-
duğu bu dönemde gazetecilik yapmak zorlu bir hale aldı demek hiç 
de yadırganacak bir durum değil herhalde. 

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 ilk görevi, doğruları bulup araş-
tırmak ve bunu topluma yansıtmasıdır. Elbette gazeteci kalemini 
doğru kullanmakla mesuldür. Şehrin maddi ve manevi değerlerinin 
tanıtılması noktasında en büyük görev gazetecilere düşmektedir. 
Türk milleti, değerlerine bağlı necip bir millettir. Bu noktada toplum, 
kendi duyuramadığı sesi gazetecinin duyurmasını bekler ve bir 
anlamda halkın sesi olmak zorundadır. İşimizi yaparken doğruları 
göstermek, yanlıştan uzak durmak gerekir. Son yıllarda bu konu-
da iyi bir tablo sergilenmeye başlandı. Buna Konya basınını örnek 
verebiliriz. Çünkü Konya basını, sorumluluk ilkesiyle hareket ediyor 
ve karakteri güçlü bir yerel basınımız var.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Kendi prensipleri doğrultusunda hareket eden doğru dürüst ve 
tarafsızlık ilkesine bağlı her şeyden önemlisi mesleklerini severek ve 
aşk ile yapmaları. Gazetecilik sabırdır, vefadır en zor zamanlarda bile 
sevdiklerini ihmal edebilmektir. Bunun bilincinde olarak ve tüm bun-
ları göze alarak bu mesleği icra etmeleri gerekmektedir. Gazetecilik 
zor zanaattır. 

Eklemek istedikleriniz var mı? 
10 Ocak Gazeteciler Günü münasebetiyle bu mesleğe gö-

nül veren tüm gönüldaşlarımızın gününü kutluyorum. Gazeteniz 
nezdinde bizlere böylesine güzel bir yer ve imkan tanıdığınız için 
başta şahsınız olmak üzere tüm yönetici ve çalışanlarınıza da ayrıca 
teşekkür ediyorum.  
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Gazeteci Melike Kınacı, “8 yıldır sürdürdüğüm mesleğimi bir maddi kazançtan öte 
daimi kişisel kazanım olarak görüyorum.  Gazeteciliğin, global köyde bilgi aktarma, 

kamuya ulaştırma, haberdar etme anlamı taşımasının yanı sıra icra edene de 
psikolojik ve zihinsel doyum sağlayan bir meslek olduğunu düşünüyorum” dedi 

‘GAZETECİLİĞİ KİȘİSEL KAZANIM 
OLARAK GÖRÜYORUM’

S
elçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nde mezun olduktan 
sonra Anadolu Ajansı (AA) da 

gazetecilik mesleğine başlayan şimdiler-
de mesleğini AA Konya Bölge Müdürlü-
ğünde sürdüren Melike Kınacı gazetecilik 
mesleğine giriş hikayesini anlattı. Kınacı, 
“Gazeteciliğin, global köyde bilgi aktar-
ma, kamuya ulaştırma, haberdar etme 
anlamı taşımasının yanı sıra icra edene 
de psikolojik ve zihinsel doyum sağlayan 
bir meslek olduğunu düşünüyorum” 
dedi. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

Melike Kınacı. Ankaralıyım. Selçuk 
Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndeki 
eğitim sürecimin ardından Ankara’ya 
döndüm ve Anadolu Ajansı’nda muhabir 
olarak çalışmaya başladım. 3 yıl Anka-
ra’da sürdürdüğüm mesleğime Konya’da 
yine Anadolu Ajansı’nda devam ediyo-
rum. 8 yıldır sürdürdüğüm mesleğimi 
bir maddi kazançtan öte daimi kişisel 
kazanım olarak görüyorum.  

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Gazeteciliğin, global köyde bilgi aktar-
ma, kamuya ulaştırma, haberdar etme 
anlamı taşımasının yanı sıra icra edene de 
psikolojik ve zihinsel doyum sağlayan bir 
meslek olduğunu düşünüyorum. Önce 
haberdar olma, sonra haberdar etme 
süreciyle gazeteci, çok farklı konularda 
bilgi sahibi olma, yeri geldiğinde bir zirai 
ürünün üretim aşamasına, kullanıldığı 
sektörlere, dağıtım ve pazarlama sürecine 
ilişkin, yeri geldiğinde milli imkanlarla üre-
tilen cihaz, makine ve benzeri teknolojik 
ürünlere ilişkin, yeri geldiğinde bir çevre 
sorununa, örneğin iklim değişikliğine, kar-
bon gazı salınımına ilişkin, yeri geldiğinde 
ise aşina olunmadık spor dallarına, hayat 
hikayelerine, başarı öykülerine ilişkin 
spesifik bilgiler edinebilme imkanına 
sahip. Ülkenin siyasi, ekonomik, sosyal ve 
kültürel her türlü gündemine hakim olma 
imkanına sahip, insana dokunan, yaşa-
yanlarla ve yaşananlarla bu kadar iç içe 
olan bir meslek grubunun bir mensubu 
olmaktan mutluluk duyuyorum.

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

İyi bir gazeteci olmanın bana göre ilk 
koşulu iyi bir Türkçe ve iyi bir anlatım, 
sonrasında da muhakeme yeteneği ve 
“haberdar olma” isteğine dayanan ilgi, 
kötü niyete alet olmama omurgasıdır. 
Tabii bir de bir gazetecinin yağmura, 
çamura, değişken mesai saatlerine, zorlu 
şartlara dayanabilme eşiğini de göz ardı 
etmemek lazım diye düşünüyorum.  

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

Biz buna “gündem oluşturmak” 
diyoruz. Meslektaşlarımızdan da başarılı 
örneklerini görüyor, kamuoyunun yakın-
dan takip edeceği veya ettiği gündem-
leri oluşturmak, süreçleri takip etmek, 
Konya’dan yazılan bir haber metninin, 
çekilen bir haber görselinin Eskişehir’de-
ki vatandaşın ilgisini çekmesinden bir 
gazeteci olarak tatmin oluyoruz. 
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İ
nsanların habere olan ilgisinin devam 
ettiği sürece gazeteciliğin devam 
edeceğine inandığını aktaran Mehtap 

Demir, bunun doğal bir sonuç olduğuna 
işaret etti. Sektörün zamanla teknolojiye 
evrildiğini kaydeden Demir, “Mesleğimizin 
yaşaması gerekir. Çünkü bizler hayatta 
olmasak da geride bıraktığımız işlerle, 
eserlerle yaşayacağımızı zaten biliyoruz” 
açıklaması yaptı. 

Sizi tanıyabilir miyiz?
Konyalıyım. Ailem ben doğmadan 

İstanbul’a göç ettiği için orada doğdum. 
Çocukluğum İstanbul’da geçti diyebiliriz. 
Her ne kadar Halkla ilişkiler eğitimimi 
İşletmeyle tamamlamış, onlarca sertifika, 
eğitim programı ve kursa katılmış olsam 
da beni yetiştiren mesleğimiz karşılaştığı-
mız olaylar ve insanlar oldu.  

Çalışma hayatına başladığımda on 
sekiz yaşımdan küçüktüm. Harçlığımı çı-
kartayım eve destek olayım diye başladım 
sonra çalışmayı çok sevdim. Çalışma ha-
yatı da beni sevmiş olacak ki önüme hep 
güzel fırsatlar, her biri birbirinden kıymetli 
işverenler çıkardı. Edindiğim kariyer eğitim 
hayatımı da etkiledi ve ben eğitimlerimi 
çalışarak uzaktan sürdürmeyi tercih ettim. 

Gazeteciliğe nerede ve nasıl 
başladınız?

2002 yılında Dünya Gazetesi Konya 
temsilciliğinde Muhabir olarak göreve baş-
lamadan önce Tekstil, Sağlık ve Otomotiv 

sektörlerinde, Müşteri İlişkileri alanında 
yedi yıllık bir tecrübem olmuştu. Bir yan-
dan çalışıp bir yandan da Halkla İlişkiler 
eğitimi alırken kariyerime bu alanda 
devam etmeye karar verdim. İşte verdiğim 
bu karar bana camiamızın kapısını arala-
mış oldu. Mesleğe kolayca adapte olmam, 
bana bu zaman zarfında gerekli alt yapıyı 
sağlayan önceki çalışma hayatım oldu. Bu-
rada eski işverenim Sanayici ve İş Adamı 
Mehmet Yumak Beyefendinin desteklerini 
anmadan geçemeyeceğim. Ayrıca yine 
eski işverenlerimden İş Adamı Mehmet 
Emin Polat’ın da bende emeği büyüktür.

Meslekteki ilkim olan Dünya Gazetesi 
Konya Bölge Temsilciliği’nde beş yıldan 
fazla Muhabirlik, Editörlük ve Müşteri Tem-
silciliği görevlerinde bulundum. Dönemin 
Konya Bölge Temsilcisi Yusuf Baltacı’nın 
bana verdiği sorumluluklar ve kullandırdığı 
inisiyatifler sayesinde kendimi hızla yetiş-
tirdim. Kendisine de buradan teşekkürü bir 
borç bilirim. Sonrasından farklı deneyimler 
kazanmak adına buradaki görevimden 
ayrılıp 2007 yılında Dış ticaret, sistem 
belgelendirme, gümrük müşavirliği, web, 
yazılım, eğitim gibi birçok kalemde da-
nışmanlık hizmeti vermek için bir yandan 
yapılandırmasını sürdüren bir yandan da 
hizmet vermeye devam eden bir firmada 
Genel Koordinatör Yardımcısı olarak göre-
ve başladım. Firmanın bünyesinde bölge-
sel haftalık ekonomi gazetesi KOBİ Enerji 
de yer alıyordu fakat benim takip ettiğim 
işler daha çok çözüm ortakları ile ilişkiler 

ve iş geliştirme olmakla birlikte Elektronik 
İmza ve Halkla İlişkilerdi. Sonrasında, Do-
ğan Gurubundan şahsıma gelen teklif ile 
aktif olarak mesleğe dönüş yaptım. 

Doğan Grubunda hem Posta ve Fana-
tik Gazetelerinin Konya ve Kayseri Bölge-
sinde doğru ve yeterli tanıtımını yapmak 
için çalıştım hem de bölge firmalarının 
Posta gazetesi aracılığı ile faaliyetlerini, 
ürün ve hizmetlerini duyurmalarına yerel, 
bölgesel ve ulusal manada katkı sağladım. 

2008 yılı sonlarında Konya’da göreve 
başladım sonrasında ise Kayseri Bölge 
Temsilciliği’nde devam ettim. Kayseri’de 
çalışmaya devam ettiğim dönemde Dünya 
Gazetesinden, Konya Bölge Temsilciliği 
teklifi aldım ve buradaki görevimden ayrı-
larak 2010’da Konya’ya geri döndüm. 

Dünya Gazetesi Konya Bölge Temsil-
cisi olduğum dönemde Konya Karaman 
Aksaray Niğde ve Nevşehir Bölgeleri ile 18 
kişilik dağıtım ve idari kadrodan sorum-
luydum. Ekip arkadaşlarım desteği ve 
merkezimizin Konya’ya teveccühü ile yine 
bölgemizin doğru tanıtılması adına güzel 
işler başardığımız kanaatindeyim.  Dünya 
Gazetesi benim için bir okuldu.    

2013 yılından sonra kardeşim ve orta-
ğım Mihriban Demir Altınok ile tecrübele-
rimizi kendi hizmet anlayışımız doğrultu-
sunda sürdürmek istedik ve kendi işimizi 
kurduk. Halkla İlişkiler ve Reklam Ajansı 
hizmeti vermeye başladık. Bu manada 
hem firmalarla hem de meslektaşlarımız-
la farklı anlaşmalar yaparak proje bazlı, 

GAZETECİLİKTE 
YETENEK ÇOK ÖNEMLİ

2002 yılında muhabir olarak gazeteciliğe başladığını ifade 
eden Mehtap Demir, “Şimdi; basılı gazete, internet gazetesi, 

televizyon vb. için farklı formatlarda haber hazırlayabilen 
yetenekli meslektaşlarımıza ihtiyaç var” dedi

MEHTAP DEMİR

dönemsel çalışmalar yürüttük. Ayrıca Performans+ adıyla bir 
ekonomi dergisini yayın hayatına aldık. Gazetecilik serüvenim 
aslında kendi işimizi kurmakla ben diyeyim yön değiştirdi, siz 
anlayın burada sona erdi.

Gazeteciliğin seyrüseferini nasıl değerlendiriyorsunuz?
İnsanın habere olan ilgisi devam ettikçe mesleğimiz sürecek. 

Haberin okunduğu fiziki araç elbette ki zaman içinde değiş-
miş ve değişmeye de devam edecektir. Bu doğal bir sonuçtur. 
Şimdi; basılı gazete, internet gazetesi, televizyon vb. için farklı 
formatlarda haber hazırlayabilen yetenekli meslektaşlarımıza 
ihtiyaç var. Bu durum yeni jenerasyonun aramıza hızla katılarak 
önlerinin açılmasını sağlamıştır. Öte yandan bu durum bizim 
de kendimize yeni donanımlar ekleyerek kariyerimizde farklı 
atılımlar yapmamıza imkan tanımıştır. Bu süreci öngörmek ve 
gerekli adımları atmak bir vizyon meselesiydi. Çalışma hayatında 
ilişkilerinizi doğru yönetirseniz başarılı oluyorsunuz. Gazetecilik-
te ilişkiler, istihbarat üzerine kurulu bir meslek, dolayısıyla mes-
lektaşlarımızın duruma kolayca adapte olduğunu düşünüyorum. 
Taze kan mesleğimizi yaşatır ve sirkülasyon iyidir. Mesleğimizin 
yaşaması gerekir. Çünkü bizler hayatta olmasak da geride bırak-
tığımız işlerle, eserlerle yaşayacağımızı zaten biliyoruz.   

Her Gazetecinin elinde sihirli bir değnek var, omuzlarında da 
ağır bir sorumluluk. Değneği ne için kullandığınıza ve kendinizi 
ne kadar sorumlu hissettiğinize bağlı. Bir canlının, bir emeğin, bir 
toplumun kaderini değiştirebilirsiniz. Tabi kendinizinkini de. Bu-
rada şu soru devreye giriyor. Nasıl anılmak istersiniz? Hastalıklı 
bir ruha sahip değilseniz; elinizdeki gücü doğrudan yana ve iyilik 
için kullanırsınız. Tüm canlıların menfaatini düşünürsünüz. 

Mesleği özlediğiniz oluyor mu?
Ben Mesleğimizin adrenalin kaynağı olduğunu düşünüyo-

rum. Kemdim de zaten heyecanlı biriyim. Dolayısıyla aramızda 
bir çekim oluyor. Birde bizim dönemimizde biz hep pozitif 
ayrımcılığa uğradık. Gerek meslektaşlarımız, gerekse haberini 
yaptığımız kişi ve kurumlar olsun gittiğimiz her yerde, prenses-
ler gibi karşılandık, ağırlandık, destek gördük. Bu çok güzel bir 
ayrıcalık ve özlemi hak ediyor.  

Dijital gazeteciliğe dair neler söyleyebilirsiniz?
İnternet gazeteciliğinde yaptığınız habere ulaşılması daha 

kolay. Akıllı telefon ve internet kullanımı malumunuz. Yaptığınız 
haberi kısa sürede güncelleyebiliyorsunuz. Yine haberlerinizi ses, 
video görüntü ile destekleyebiliyorsunuz. Yaptığınız haberle-
re yorum yapılabiliyor, tepki ve geri bildirimleri daha sağlıklı 
alabiliyorsunuz. “Yurttaş Gazeteciliği” sayesinde herkes gazeteci 
olmuş durumda. Sıradan insanlar mobil teknolojileri kullanarak, 
dünyanın her yerinden Medya kuruluşlarına fotoğraf ve video 
gönderip akışa ve gündeme katkıda bulunurken bizim de habe-
rimizi zenginleştiriyorlar.  Ayrıca sosyal medya kanallarını etkin 
bir şekilde kullanarak yazdığınız sitenin trafiğini de arttırabiliyor-
sunuz. 

Öte yandan yazılı basının güvenilirliği halen daha yüksekken, 
internet gazeteciliğinde bilgi kirliliği mevcut. Yine basılı gazete-
cilikte yaptığınız işte kalite nispeten daha fazla. 

 
Mesleki bir hatıranızı anlatır mısınız?
Dünya Gazetesinde çalışırken, yılı tam hatırlamıyorum ama 

2005 ten önce olmalı; muhabirlik ve gazeteciliğin yanında tabi 
bu bazı bölgelerde, özellikle Anadolu da uygulanan bir çalışma 
şekli olarak karşımıza çıkıyor, yaptığınız haberin yanında abone 
yapıp, reklam aldığınızda da ayrıca prim alıyorsunuz. İşte bu 
çalışmalardan birinde bir firmayı ziyaret edelim tanışalım de-
miştik. Firmayı bulunduğu sanayi sitesinde araya araya bir türlü 
bulamamıştık. Sonunda bulduğumuzda ise tabelası olmayan 
ve çok az çalışanı olan küçücük bir atölye karşımıza çıktı. E tabi 
biz dört başı mamur bir firma bekliyorduk. Neyse biraz şaşkın 
görüşmeye girdik. Ama çıkışta da mahcup bir şekilde firmaya 
hayran kalmıştık. Çünkü o çok anlam yükleyemediğimiz atölye-
den makine ihracatı yapılıyordu. Gurur duyduk. Tabi biz daha 
genç ve tecrübesizdik. Öğreneceğimiz çok şey vardı. Nitekim 
öğrendik de.    
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İ
nsanların habere olan ilgisinin devam 
ettiği sürece gazeteciliğin devam 
edeceğine inandığını aktaran Mehtap 

Demir, bunun doğal bir sonuç olduğuna 
işaret etti. Sektörün zamanla teknolojiye 
evrildiğini kaydeden Demir, “Mesleğimizin 
yaşaması gerekir. Çünkü bizler hayatta 
olmasak da geride bıraktığımız işlerle, 
eserlerle yaşayacağımızı zaten biliyoruz” 
açıklaması yaptı. 

Sizi tanıyabilir miyiz?
Konyalıyım. Ailem ben doğmadan 

İstanbul’a göç ettiği için orada doğdum. 
Çocukluğum İstanbul’da geçti diyebiliriz. 
Her ne kadar Halkla ilişkiler eğitimimi 
İşletmeyle tamamlamış, onlarca sertifika, 
eğitim programı ve kursa katılmış olsam 
da beni yetiştiren mesleğimiz karşılaştığı-
mız olaylar ve insanlar oldu.  

Çalışma hayatına başladığımda on 
sekiz yaşımdan küçüktüm. Harçlığımı çı-
kartayım eve destek olayım diye başladım 
sonra çalışmayı çok sevdim. Çalışma ha-
yatı da beni sevmiş olacak ki önüme hep 
güzel fırsatlar, her biri birbirinden kıymetli 
işverenler çıkardı. Edindiğim kariyer eğitim 
hayatımı da etkiledi ve ben eğitimlerimi 
çalışarak uzaktan sürdürmeyi tercih ettim. 

Gazeteciliğe nerede ve nasıl 
başladınız?

2002 yılında Dünya Gazetesi Konya 
temsilciliğinde Muhabir olarak göreve baş-
lamadan önce Tekstil, Sağlık ve Otomotiv 

sektörlerinde, Müşteri İlişkileri alanında 
yedi yıllık bir tecrübem olmuştu. Bir yan-
dan çalışıp bir yandan da Halkla İlişkiler 
eğitimi alırken kariyerime bu alanda 
devam etmeye karar verdim. İşte verdiğim 
bu karar bana camiamızın kapısını arala-
mış oldu. Mesleğe kolayca adapte olmam, 
bana bu zaman zarfında gerekli alt yapıyı 
sağlayan önceki çalışma hayatım oldu. Bu-
rada eski işverenim Sanayici ve İş Adamı 
Mehmet Yumak Beyefendinin desteklerini 
anmadan geçemeyeceğim. Ayrıca yine 
eski işverenlerimden İş Adamı Mehmet 
Emin Polat’ın da bende emeği büyüktür.

Meslekteki ilkim olan Dünya Gazetesi 
Konya Bölge Temsilciliği’nde beş yıldan 
fazla Muhabirlik, Editörlük ve Müşteri Tem-
silciliği görevlerinde bulundum. Dönemin 
Konya Bölge Temsilcisi Yusuf Baltacı’nın 
bana verdiği sorumluluklar ve kullandırdığı 
inisiyatifler sayesinde kendimi hızla yetiş-
tirdim. Kendisine de buradan teşekkürü bir 
borç bilirim. Sonrasından farklı deneyimler 
kazanmak adına buradaki görevimden 
ayrılıp 2007 yılında Dış ticaret, sistem 
belgelendirme, gümrük müşavirliği, web, 
yazılım, eğitim gibi birçok kalemde da-
nışmanlık hizmeti vermek için bir yandan 
yapılandırmasını sürdüren bir yandan da 
hizmet vermeye devam eden bir firmada 
Genel Koordinatör Yardımcısı olarak göre-
ve başladım. Firmanın bünyesinde bölge-
sel haftalık ekonomi gazetesi KOBİ Enerji 
de yer alıyordu fakat benim takip ettiğim 
işler daha çok çözüm ortakları ile ilişkiler 

ve iş geliştirme olmakla birlikte Elektronik 
İmza ve Halkla İlişkilerdi. Sonrasında, Do-
ğan Gurubundan şahsıma gelen teklif ile 
aktif olarak mesleğe dönüş yaptım. 

Doğan Grubunda hem Posta ve Fana-
tik Gazetelerinin Konya ve Kayseri Bölge-
sinde doğru ve yeterli tanıtımını yapmak 
için çalıştım hem de bölge firmalarının 
Posta gazetesi aracılığı ile faaliyetlerini, 
ürün ve hizmetlerini duyurmalarına yerel, 
bölgesel ve ulusal manada katkı sağladım. 

2008 yılı sonlarında Konya’da göreve 
başladım sonrasında ise Kayseri Bölge 
Temsilciliği’nde devam ettim. Kayseri’de 
çalışmaya devam ettiğim dönemde Dünya 
Gazetesinden, Konya Bölge Temsilciliği 
teklifi aldım ve buradaki görevimden ayrı-
larak 2010’da Konya’ya geri döndüm. 

Dünya Gazetesi Konya Bölge Temsil-
cisi olduğum dönemde Konya Karaman 
Aksaray Niğde ve Nevşehir Bölgeleri ile 18 
kişilik dağıtım ve idari kadrodan sorum-
luydum. Ekip arkadaşlarım desteği ve 
merkezimizin Konya’ya teveccühü ile yine 
bölgemizin doğru tanıtılması adına güzel 
işler başardığımız kanaatindeyim.  Dünya 
Gazetesi benim için bir okuldu.    

2013 yılından sonra kardeşim ve orta-
ğım Mihriban Demir Altınok ile tecrübele-
rimizi kendi hizmet anlayışımız doğrultu-
sunda sürdürmek istedik ve kendi işimizi 
kurduk. Halkla İlişkiler ve Reklam Ajansı 
hizmeti vermeye başladık. Bu manada 
hem firmalarla hem de meslektaşlarımız-
la farklı anlaşmalar yaparak proje bazlı, 

GAZETECİLİKTE 
YETENEK ÇOK ÖNEMLİ

2002 yılında muhabir olarak gazeteciliğe başladığını ifade 
eden Mehtap Demir, “Şimdi; basılı gazete, internet gazetesi, 

televizyon vb. için farklı formatlarda haber hazırlayabilen 
yetenekli meslektaşlarımıza ihtiyaç var” dedi

MEHTAP DEMİR

dönemsel çalışmalar yürüttük. Ayrıca Performans+ adıyla bir 
ekonomi dergisini yayın hayatına aldık. Gazetecilik serüvenim 
aslında kendi işimizi kurmakla ben diyeyim yön değiştirdi, siz 
anlayın burada sona erdi.

Gazeteciliğin seyrüseferini nasıl değerlendiriyorsunuz?
İnsanın habere olan ilgisi devam ettikçe mesleğimiz sürecek. 

Haberin okunduğu fiziki araç elbette ki zaman içinde değiş-
miş ve değişmeye de devam edecektir. Bu doğal bir sonuçtur. 
Şimdi; basılı gazete, internet gazetesi, televizyon vb. için farklı 
formatlarda haber hazırlayabilen yetenekli meslektaşlarımıza 
ihtiyaç var. Bu durum yeni jenerasyonun aramıza hızla katılarak 
önlerinin açılmasını sağlamıştır. Öte yandan bu durum bizim 
de kendimize yeni donanımlar ekleyerek kariyerimizde farklı 
atılımlar yapmamıza imkan tanımıştır. Bu süreci öngörmek ve 
gerekli adımları atmak bir vizyon meselesiydi. Çalışma hayatında 
ilişkilerinizi doğru yönetirseniz başarılı oluyorsunuz. Gazetecilik-
te ilişkiler, istihbarat üzerine kurulu bir meslek, dolayısıyla mes-
lektaşlarımızın duruma kolayca adapte olduğunu düşünüyorum. 
Taze kan mesleğimizi yaşatır ve sirkülasyon iyidir. Mesleğimizin 
yaşaması gerekir. Çünkü bizler hayatta olmasak da geride bırak-
tığımız işlerle, eserlerle yaşayacağımızı zaten biliyoruz.   

Her Gazetecinin elinde sihirli bir değnek var, omuzlarında da 
ağır bir sorumluluk. Değneği ne için kullandığınıza ve kendinizi 
ne kadar sorumlu hissettiğinize bağlı. Bir canlının, bir emeğin, bir 
toplumun kaderini değiştirebilirsiniz. Tabi kendinizinkini de. Bu-
rada şu soru devreye giriyor. Nasıl anılmak istersiniz? Hastalıklı 
bir ruha sahip değilseniz; elinizdeki gücü doğrudan yana ve iyilik 
için kullanırsınız. Tüm canlıların menfaatini düşünürsünüz. 

Mesleği özlediğiniz oluyor mu?
Ben Mesleğimizin adrenalin kaynağı olduğunu düşünüyo-

rum. Kemdim de zaten heyecanlı biriyim. Dolayısıyla aramızda 
bir çekim oluyor. Birde bizim dönemimizde biz hep pozitif 
ayrımcılığa uğradık. Gerek meslektaşlarımız, gerekse haberini 
yaptığımız kişi ve kurumlar olsun gittiğimiz her yerde, prenses-
ler gibi karşılandık, ağırlandık, destek gördük. Bu çok güzel bir 
ayrıcalık ve özlemi hak ediyor.  

Dijital gazeteciliğe dair neler söyleyebilirsiniz?
İnternet gazeteciliğinde yaptığınız habere ulaşılması daha 

kolay. Akıllı telefon ve internet kullanımı malumunuz. Yaptığınız 
haberi kısa sürede güncelleyebiliyorsunuz. Yine haberlerinizi ses, 
video görüntü ile destekleyebiliyorsunuz. Yaptığınız haberle-
re yorum yapılabiliyor, tepki ve geri bildirimleri daha sağlıklı 
alabiliyorsunuz. “Yurttaş Gazeteciliği” sayesinde herkes gazeteci 
olmuş durumda. Sıradan insanlar mobil teknolojileri kullanarak, 
dünyanın her yerinden Medya kuruluşlarına fotoğraf ve video 
gönderip akışa ve gündeme katkıda bulunurken bizim de habe-
rimizi zenginleştiriyorlar.  Ayrıca sosyal medya kanallarını etkin 
bir şekilde kullanarak yazdığınız sitenin trafiğini de arttırabiliyor-
sunuz. 

Öte yandan yazılı basının güvenilirliği halen daha yüksekken, 
internet gazeteciliğinde bilgi kirliliği mevcut. Yine basılı gazete-
cilikte yaptığınız işte kalite nispeten daha fazla. 

 
Mesleki bir hatıranızı anlatır mısınız?
Dünya Gazetesinde çalışırken, yılı tam hatırlamıyorum ama 

2005 ten önce olmalı; muhabirlik ve gazeteciliğin yanında tabi 
bu bazı bölgelerde, özellikle Anadolu da uygulanan bir çalışma 
şekli olarak karşımıza çıkıyor, yaptığınız haberin yanında abone 
yapıp, reklam aldığınızda da ayrıca prim alıyorsunuz. İşte bu 
çalışmalardan birinde bir firmayı ziyaret edelim tanışalım de-
miştik. Firmayı bulunduğu sanayi sitesinde araya araya bir türlü 
bulamamıştık. Sonunda bulduğumuzda ise tabelası olmayan 
ve çok az çalışanı olan küçücük bir atölye karşımıza çıktı. E tabi 
biz dört başı mamur bir firma bekliyorduk. Neyse biraz şaşkın 
görüşmeye girdik. Ama çıkışta da mahcup bir şekilde firmaya 
hayran kalmıştık. Çünkü o çok anlam yükleyemediğimiz atölye-
den makine ihracatı yapılıyordu. Gurur duyduk. Tabi biz daha 
genç ve tecrübesizdik. Öğreneceğimiz çok şey vardı. Nitekim 
öğrendik de.    
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E
skiden gazeteciliğin saygı 
duyulan bir meslek olduğunu 
kaydeden Osman Kabalcı, 

mesleki tecrübelerini paylaştı. Gazete-
cilikte doğruya, doğru yanlışa ise yanlış 
diyebilmenin önemli olduğuna işaret 
eden Kabalcı, sektörün teknoloji çağına 
doğru ilerlediğinden bahsetti. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
05.11.1968 Konya doğumluyum. 

İlkokulu Hocacihan ilkokulunda tamam-
ladıktan sonra orta öğrenimimi Dumlu-
pınar ortaokulunda tamamladım. Lise 
eğitimimi ise akşam lisesinde bitirdim. 
2019 yılının beşinci ayında gazetecilik 
mesleğinden emekli oldum ve halen 
kendi internet sitem olan hkonya.com 
adlı internet haberciliğinin sahibiyim.

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Gazeteciliğe 01.01.1991 yılında 

Anadolu Ajansında değerli abim Adem 

Demirsoy  sayesinde başladım. 1994 yı-
lında zorunlu olarak ayrıldığım Anadolu 
Ajansının ardından MRT Televizyonu, 
Manşet Gazetesi, Yeni Gazete (Hakimi-
yet), Konyanın Sesi, Yeni Konya, Takip 
gazetesi’nde çalıştım.

Hangi kurumlarda ne tür 
görevlerde bulundunuz?

AA Foto muhabirliği kameramanlık, 
MRT Televizyonu muhabir kamera-
manlık ve isithbarat şefliği ve haber 
müdürlüğü, Manşet gazetesi muhabirlik 
ve spor müdürlüğü, Yeni Gazete spor 
Müdürlüğü, Hakimiyet spor müdürlüğü, 
Konyanın sesi spor müdürlüğü, Yeni 
Konya haber müdürlüğü, Takip Gaze-
tesi yazı işleri Müdürlüğü görevlerinde 
bulundum.

Sizin döneminizle bugünü 
mukayese ettiğinizde gazeteciliğin 
seyrüseferi nasıl görünüyor?

Gazetecilik kutsal bir görev diyo-
ruz ama şu anda siyasetin oyuncağı 
olmuş durumda. Eskiden gazetecilik 
görevinin yanı sıra büyüğüne saygı 
küçüğüne sevgi demekti. Gazetecilik 
herkesin saygı duyduğu ve itibarı 
olan bir meslekti. Ama şimdi gerek 
patronlar gerekse bu meslekte kendi-
ni duayen olarak gören bazı şahsiyet-
lerin kalemlerini ve onurlarını satarak 
bu mesleği ayaklar altına almış olma-
ları bu mesleği heba etmiştir.

Gazetecilik sizin için neyi ifade 
ediyor?

Gazetecilik benim için insanları 
aydınlatma, bilgilendirme yeri gel-
diğinde bir ülkeyi yada şehri yöne-
tenlerin yanlışlarını eleştire bilme 
yanlışlarını söyleye bilme iyi bir iş 
yapıldığında ise takdir etmektir. Yani 
doğruları söylemek dürüst ve tarafsız 
olmaktır.

GAZETECİLİK 
DOĞRULUK İSTER!

Gazetecilikte insanları bilgi yönünden 
aydınlatmak gerektiğini söyleyen Osman 

Kabalcı, “Gazetecilik dürüst olmaktır. Meslekte 
dürüst ve tarafsız olmak gerekir. Şimdi ise yazılı 

basın dediğimiz gazetecilikte artık nostalji 
olmak üzere” dedi. 

OSMAN KABALCI

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu mu?
Bu mesleği severek ve isteyerek yaptım eki gazeteciliği 

özlüyorum. 

Basılı gazetecilik ile internet gazeteciliğini mukayese 
edebilir misiniz?

Dünya durmadan değişiyor. Teknoloji gelişiyor ve iletişim 
araçları da bununla birlikte sürekli kendini yeniliyor. Bu ne-
denle yazılı basın dediğimiz gazetecilikte artık nostalji olmak 
üzere. Bu gayet doğal bütün basın sektörleri haberi okuyucu-
ya en hızlı nasıl ulaştırırımın derdinde böyle olunca da internet 
haberciliği şu anda revaçta.

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir anınız var mı?
Mesleki anımız çok yılların birikimi var.
Spordan bir anımı anlatayım sizlere:
Konyaspor’un başkanı Ahmet Hamdi Uçarak diye bir 

iş adamı. Zaman zaman açıklamalarıyla gündem olan en-
teresan bir insan. Konya 1 nolu stadında Konyaspor ile Di-
yarbakırspor’un maçı var. Yaz günü tribünler dolu maç için 
muhteşem bir ambiyans var ve herkes hazır. Müsabakanın 
başlamasına 15 dakika falan kaldı başkan Uçarok futbolcuların 
çıktığı tünelden çıktı bunu gören taraftarlar tezahürat falan 
başkanda taraftarı selamlıyor. Derken biz basın mensupları 
başkanın yanına gittik sorular soruyoruz cevaplar alıyoruz 
derken o meşhur soru geldi. 

Başkanım bu günkü maç ne olur?
Başkan Hamdi Uçarok şöyle bir kasıldı ve arkadaşlar geçe 

rüyamda gördüm bu günkü maçı alacağız hem de beş sıfır 
dedi. Bazı basın mensupları şakayla karışık golleri kimler attı 
başkanım onu da gördünüz mü diye takıldıktan sonra başkan 
protokoldeki yerine geçti. Fazla geçmeden maç başladı goller 
peş peşe geliyor derken maç sonu :Konyaspor 2 Diyarbakır 5.

Bitiş düdüğünden sonra başkanı göremedik ama başkan 
beşi tutturmuştu.
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E
skiden gazeteciliğin saygı 
duyulan bir meslek olduğunu 
kaydeden Osman Kabalcı, 

mesleki tecrübelerini paylaştı. Gazete-
cilikte doğruya, doğru yanlışa ise yanlış 
diyebilmenin önemli olduğuna işaret 
eden Kabalcı, sektörün teknoloji çağına 
doğru ilerlediğinden bahsetti. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
05.11.1968 Konya doğumluyum. 

İlkokulu Hocacihan ilkokulunda tamam-
ladıktan sonra orta öğrenimimi Dumlu-
pınar ortaokulunda tamamladım. Lise 
eğitimimi ise akşam lisesinde bitirdim. 
2019 yılının beşinci ayında gazetecilik 
mesleğinden emekli oldum ve halen 
kendi internet sitem olan hkonya.com 
adlı internet haberciliğinin sahibiyim.

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Gazeteciliğe 01.01.1991 yılında 

Anadolu Ajansında değerli abim Adem 

Demirsoy  sayesinde başladım. 1994 yı-
lında zorunlu olarak ayrıldığım Anadolu 
Ajansının ardından MRT Televizyonu, 
Manşet Gazetesi, Yeni Gazete (Hakimi-
yet), Konyanın Sesi, Yeni Konya, Takip 
gazetesi’nde çalıştım.

Hangi kurumlarda ne tür 
görevlerde bulundunuz?

AA Foto muhabirliği kameramanlık, 
MRT Televizyonu muhabir kamera-
manlık ve isithbarat şefliği ve haber 
müdürlüğü, Manşet gazetesi muhabirlik 
ve spor müdürlüğü, Yeni Gazete spor 
Müdürlüğü, Hakimiyet spor müdürlüğü, 
Konyanın sesi spor müdürlüğü, Yeni 
Konya haber müdürlüğü, Takip Gaze-
tesi yazı işleri Müdürlüğü görevlerinde 
bulundum.

Sizin döneminizle bugünü 
mukayese ettiğinizde gazeteciliğin 
seyrüseferi nasıl görünüyor?

Gazetecilik kutsal bir görev diyo-
ruz ama şu anda siyasetin oyuncağı 
olmuş durumda. Eskiden gazetecilik 
görevinin yanı sıra büyüğüne saygı 
küçüğüne sevgi demekti. Gazetecilik 
herkesin saygı duyduğu ve itibarı 
olan bir meslekti. Ama şimdi gerek 
patronlar gerekse bu meslekte kendi-
ni duayen olarak gören bazı şahsiyet-
lerin kalemlerini ve onurlarını satarak 
bu mesleği ayaklar altına almış olma-
ları bu mesleği heba etmiştir.

Gazetecilik sizin için neyi ifade 
ediyor?

Gazetecilik benim için insanları 
aydınlatma, bilgilendirme yeri gel-
diğinde bir ülkeyi yada şehri yöne-
tenlerin yanlışlarını eleştire bilme 
yanlışlarını söyleye bilme iyi bir iş 
yapıldığında ise takdir etmektir. Yani 
doğruları söylemek dürüst ve tarafsız 
olmaktır.

GAZETECİLİK 
DOĞRULUK İSTER!

Gazetecilikte insanları bilgi yönünden 
aydınlatmak gerektiğini söyleyen Osman 

Kabalcı, “Gazetecilik dürüst olmaktır. Meslekte 
dürüst ve tarafsız olmak gerekir. Şimdi ise yazılı 

basın dediğimiz gazetecilikte artık nostalji 
olmak üzere” dedi. 

OSMAN KABALCI

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu mu?
Bu mesleği severek ve isteyerek yaptım eki gazeteciliği 

özlüyorum. 

Basılı gazetecilik ile internet gazeteciliğini mukayese 
edebilir misiniz?

Dünya durmadan değişiyor. Teknoloji gelişiyor ve iletişim 
araçları da bununla birlikte sürekli kendini yeniliyor. Bu ne-
denle yazılı basın dediğimiz gazetecilikte artık nostalji olmak 
üzere. Bu gayet doğal bütün basın sektörleri haberi okuyucu-
ya en hızlı nasıl ulaştırırımın derdinde böyle olunca da internet 
haberciliği şu anda revaçta.

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir anınız var mı?
Mesleki anımız çok yılların birikimi var.
Spordan bir anımı anlatayım sizlere:
Konyaspor’un başkanı Ahmet Hamdi Uçarak diye bir 

iş adamı. Zaman zaman açıklamalarıyla gündem olan en-
teresan bir insan. Konya 1 nolu stadında Konyaspor ile Di-
yarbakırspor’un maçı var. Yaz günü tribünler dolu maç için 
muhteşem bir ambiyans var ve herkes hazır. Müsabakanın 
başlamasına 15 dakika falan kaldı başkan Uçarok futbolcuların 
çıktığı tünelden çıktı bunu gören taraftarlar tezahürat falan 
başkanda taraftarı selamlıyor. Derken biz basın mensupları 
başkanın yanına gittik sorular soruyoruz cevaplar alıyoruz 
derken o meşhur soru geldi. 

Başkanım bu günkü maç ne olur?
Başkan Hamdi Uçarok şöyle bir kasıldı ve arkadaşlar geçe 

rüyamda gördüm bu günkü maçı alacağız hem de beş sıfır 
dedi. Bazı basın mensupları şakayla karışık golleri kimler attı 
başkanım onu da gördünüz mü diye takıldıktan sonra başkan 
protokoldeki yerine geçti. Fazla geçmeden maç başladı goller 
peş peşe geliyor derken maç sonu :Konyaspor 2 Diyarbakır 5.

Bitiş düdüğünden sonra başkanı göremedik ama başkan 
beşi tutturmuştu.
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C
em Taşpınar, sektöre 1995 yılında 
arkadaşının tavsiyesi ile giriş 
yaptığını söyledi. Eskiden mesle-

ğin daha çok ağırlık ifade ettiğini kaydeden 
Taşpınar, gazeteler, televizyonlar arasında 
tatlı bir rekabet olduğunu belirtti. Mesleki 
tecrübelerini paylaşan Taşpınar, gazetecinin 
özgür olması gerektiğini anlattı. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
27/01/1978 Taşpınar doğumluyum. İlk ve 

orta eğitimimi farklı il ve okullarda tamam-
ladım. 1994 yılında Konya Gazi Lisesi’n-
den mezun oldum. 1995 yılında girdiğim 
o zaman ki adıyla ÖYS sınavında Selçuk 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandım 
ve kayıt oldum. Aynı yıl Yeni Konya Gazete-
si’nde muhabir olarak gazetecilik mesleğine 
adım attım. Süreçte gazetecilik daha ağır 
bastığı için Hukuk eğitimimi bıraktım ve 
gazeteciliğe devam ettim. 2010 yılında çıkan 
Öğrenci Affı ile Selçuk Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’ne dönüş yaptım ve 2014 yılında 
Hukuk Fakültesi’nin bitirerek lisans diploması 
almaya hak kazandım. 

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
1995 yılının sonbahar aylarından birinde 

gazeteci bir arkadaşım olan yavuz Selim 
Tosun ile bir kafede birkaç arkadaş çay kah-
ve eşliğinde sohbet ediyorduk. Bu sohbet 
gazetecilik konusuna odaklandığı sırada 
ben, Yavuz’a, ‘’Dostum beni de gazeteci 
yapsana’’ diye bir cümle kurdum. ‘’Dostum 

beni de gazeteci yapsana’’ cümlesi tama-
men ciddiyetten uzak bir cümleydi benim 
açımdan. Ne var ki, Yavuz bu talebimi ciddi-
ye almış. Aradan bir süre geçti, Yavuz beni 
çalıştığı gazete olan Yeni Meram Gazetesi’ne 
davet etti. Elbette ben de gittim. Gazetede 
beraber bir çay içtikten sonra Yavuz, ‘’hadi 
gidiyoruz’’ dedi. Ben de, ‘’Hayırdır nereye 
gidiyoruz Yavuz’’ dedim.  Yavuz ise, ‘’Gel sen 
gel, gidince görürsün’’ dedi ve Yeni Konya 
Gazetesi’ne gittik. Burada Yeni Konya Gaze-
tesi’nin o dönem ki Yazı İşleri Müdürü Haş-
met ÖYKEN’in misafiri olduk. Ben içimden, 
‘’Herhalde Yavuz’un burada bir işi var, beni 
de yoldaş olarak götürdü’’ diye düşünürken,  
Yavuz, ‘’Haşmet abi sana bahsettiğim gaze-
teci olmak isteyen arkadaş Cem’’ diye beni 
Haşmet Öyken ile tanıştırdı. Ben o sırada 
ne olduğunu anlamaya çalışırken, Haşmet 
Öyken, bana eğitim hayatım gibi sorular 
sordu ve ‘’Yarın gel’’ dedi. Ben o an bir şey 
diyemedim ve ertesi gün sabah Yeni Konya 
Gazetesi’nde idim. Gazetecilik mesleğine 
adım atmam bu şekilde gerçekleşti. 

Hangi kurumlarda ne tür görevlerde 
bulundunuz?

Sırasıyla Yeni Konya Gazetesi’nde 
muhabir, Yeni Meram Gazetesi’nde muha-
bir, Anadolu Manşet Gazetesi’nde muhabir, 
Yeni Konya Gazetesi Haber Müdürlüğü, 
KON-EKO Aylık Ekonomi Dergisi Yazı İşleri 
Müdürlüğü, TÜRKONOMİ Ekonomi Dergisi 
Yazı İşleri Müdürlüğü.

Sizin döneminizle bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi nasıl 
görünüyor?

Yukarıda da bahsetmiştim, ben Gaze-
tecilik Mesleği’ne 1995 yılında başladım. O 
yıllarda basılı basın ile görsel basın arasın-
da yani gazeteler ile televizyonlar arasında 
üstü örtülü bir rekabet vardı ve görsel 
basın, yazılı basını tahtından etmeye başla-
mıştı. Zira okumayı sevmeyen bir toplum-
da zaten aksi de düşünülemezdi. Süreçte 
elbette görsel basın, yazılı basından daha 
etkili bir hale geldi. Devamında ise Dijital 
Basın ortaya çıktı ve şu anda yazılı basın 
daha da geriye düşerken, şu anda görsel 
basın ile dijital basının mücadelesi devam 
ediyor. 

Ben gazeteciliğe başladığım yıllardan 
basının ciddi bir ağırlığı vardı. Elbette ki bu 
ağırlığı asıl sebebi ise günümüze göre çok 
daha özgür olmasından kaynaklanıyordu. 
Basın özgürlüğünün azalmasında ise eko-
nomik sıkıntılar ve siyasetin oldukça etkili 
olduğu bir gerçek. Basın özgürlüğünü kay-
bettikçe etkinliğini de gücünü de maalesef 
kaybetmektedir. Basının özgürlüğünü kay-
betmesi aslında toplumun özgürlüğünü 
kaybetmesidir ve yine maalesef ki, toplum 
olarak da özgürlüğümüzü kaybediyoruz. 

Gazetecilik sizin için neyi ifade 
ediyor?

Gazetecilik bana, ÖZGÜR OLMAYI AN-
CAK ÖZGÜR OLAMAMAYI ifade ediyor.

GAZETECI ÖZGÜR OLMALI
Arkadaşının tavsiyesi ile gazeteciliğe başlama imkanı bulduğunu bildiren Cahit Cem Taşpınar, 
“Ben gazeteciliğe başladığım yıllardan basının ciddi bir ağırlığı vardı. Elbette ki bu ağırlığı asıl 

sebebi ise günümüze göre çok daha özgür olmasından kaynaklanıyordu” dedi

CAHIT CEM TAŞPINAR

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu mu?
Gazeteciliğe elbette özlem duyuyorum. ‘’Özlem duymuyorum’’ 

diyen bir gazeteci var ise o zaten hiç gazeteci olamamıştır. 

Basılı gazetecilik ile internet gazeteciliğini mukayese edebilir 
misiniz?

Bana göre Basılı gazetecilik kalıcı olanı  ile internet gazeteciliği 
ise geçici olanı temsil ediyor. Hızlı haber akışı mutlaka önemli ancak 
hızlı haber akışında asıl önemli olanlarda kaybolup gidiyor. Bana 
göre fazla haber vermekten ziyade toplumu ilgilendiren nitelikli 
haberlerin servis edilmesi daha önemli. Zira gereksiz haberlerle 
gündemi meşgul etmek insanları gerçeklerden uzaklaştırıyor. Bu 
nedenle basılı gazeteciliğin daha seçici ve kalıcı olduğunu düşünü-
yorum. İnternet gazeteciliği ise çok sayıda haber arasında önemli 
olanın da geçici olmasına neden oluyor diye düşünüyorum. Bu 
durum bana göre insanların ve toplumların hayata bakış açıları ile 
de doğru orantılı. Birey yada toplum olarak uzun vadeli adımlar 
atarak kalıcıdan yana olmak mı yoksa günü birlik adımlar atarak 
geçici olmak mı? 

Tüm bu düşüncelerimden teknolojiye karşıtlık olarak bir sonuç 
çıkarılmamalı. Zira kastım, İnternet gazeteciliğinde gereksiz ve 
geçici haberlere yer verilmemesi halinde zaten basılı yayın ile aynı 
kaliteye ulaşacağıdır. Çünkü internet gazeteciliğinde o kadar çok, 
gereksiz ve geçici haber var ki, benim beynimin kapasitesi bu 
haberlere yetişemiyor. 

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir anınız var mı?
1998 yılıydı ve ben Anadolu Manşet Gazetesi’nde muhabir 

olarak çalışıyordum. İmam Hatip okulları ile ilgili bir meseleden 
dolayı her CUMA Namazı çıkışında eylemler düzenleniyordu. Bu 
eylemlerin birinde eylemcilerin attığı hemen hemen yumruğum 
büyüklüğünde ki bir taş parçası kaşıma isabet etmişti. O an yere 
yığılmıştım. Elimde fotoğraf makinem vardı ve yüzümden kan akı-
yordu. Aradan yanılmıyorsan 2 gün geçtikten sonra bizim gazete-
nin matbaa servisinde çalışan Ali isimli arkadaşımız bana ‘’Geçmiş 
olsun’’ dedikten sonra ekledi, ‘’Cem abi sana taş atan kişi benim 
arkadaşım. Senden özür diliyor. Çünkü seni SHOW TV muhabiri 
sanmış’’. Bu durum beni nedense çok şaşırtmıştı, zira fotoğraf 
makinesi ile TV muhabiri olunacağını anlamamıştır. 

Mesleği ne zaman ve hangi gerekçeyle bıraktınız?
Gazetecilik mesleğini 2015 yılında bıraktım. 2014 yılında Selçuk 

Üniversitesi Hukuk Fakülte’nden mezun olduktan sonra 2015 
yılı Şubat ayında Avukatlık Stajıma başladım. Kurallar gereği staj 
yaparken herhangi bir şekilde çalışmam mümkün değildi. Bırakma 
gerekçemin cevabı ise çok basit: GEÇİM KAYGISI 
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C
em Taşpınar, sektöre 1995 yılında 
arkadaşının tavsiyesi ile giriş 
yaptığını söyledi. Eskiden mesle-

ğin daha çok ağırlık ifade ettiğini kaydeden 
Taşpınar, gazeteler, televizyonlar arasında 
tatlı bir rekabet olduğunu belirtti. Mesleki 
tecrübelerini paylaşan Taşpınar, gazetecinin 
özgür olması gerektiğini anlattı. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
27/01/1978 Taşpınar doğumluyum. İlk ve 

orta eğitimimi farklı il ve okullarda tamam-
ladım. 1994 yılında Konya Gazi Lisesi’n-
den mezun oldum. 1995 yılında girdiğim 
o zaman ki adıyla ÖYS sınavında Selçuk 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandım 
ve kayıt oldum. Aynı yıl Yeni Konya Gazete-
si’nde muhabir olarak gazetecilik mesleğine 
adım attım. Süreçte gazetecilik daha ağır 
bastığı için Hukuk eğitimimi bıraktım ve 
gazeteciliğe devam ettim. 2010 yılında çıkan 
Öğrenci Affı ile Selçuk Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’ne dönüş yaptım ve 2014 yılında 
Hukuk Fakültesi’nin bitirerek lisans diploması 
almaya hak kazandım. 

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
1995 yılının sonbahar aylarından birinde 

gazeteci bir arkadaşım olan yavuz Selim 
Tosun ile bir kafede birkaç arkadaş çay kah-
ve eşliğinde sohbet ediyorduk. Bu sohbet 
gazetecilik konusuna odaklandığı sırada 
ben, Yavuz’a, ‘’Dostum beni de gazeteci 
yapsana’’ diye bir cümle kurdum. ‘’Dostum 

beni de gazeteci yapsana’’ cümlesi tama-
men ciddiyetten uzak bir cümleydi benim 
açımdan. Ne var ki, Yavuz bu talebimi ciddi-
ye almış. Aradan bir süre geçti, Yavuz beni 
çalıştığı gazete olan Yeni Meram Gazetesi’ne 
davet etti. Elbette ben de gittim. Gazetede 
beraber bir çay içtikten sonra Yavuz, ‘’hadi 
gidiyoruz’’ dedi. Ben de, ‘’Hayırdır nereye 
gidiyoruz Yavuz’’ dedim.  Yavuz ise, ‘’Gel sen 
gel, gidince görürsün’’ dedi ve Yeni Konya 
Gazetesi’ne gittik. Burada Yeni Konya Gaze-
tesi’nin o dönem ki Yazı İşleri Müdürü Haş-
met ÖYKEN’in misafiri olduk. Ben içimden, 
‘’Herhalde Yavuz’un burada bir işi var, beni 
de yoldaş olarak götürdü’’ diye düşünürken,  
Yavuz, ‘’Haşmet abi sana bahsettiğim gaze-
teci olmak isteyen arkadaş Cem’’ diye beni 
Haşmet Öyken ile tanıştırdı. Ben o sırada 
ne olduğunu anlamaya çalışırken, Haşmet 
Öyken, bana eğitim hayatım gibi sorular 
sordu ve ‘’Yarın gel’’ dedi. Ben o an bir şey 
diyemedim ve ertesi gün sabah Yeni Konya 
Gazetesi’nde idim. Gazetecilik mesleğine 
adım atmam bu şekilde gerçekleşti. 

Hangi kurumlarda ne tür görevlerde 
bulundunuz?

Sırasıyla Yeni Konya Gazetesi’nde 
muhabir, Yeni Meram Gazetesi’nde muha-
bir, Anadolu Manşet Gazetesi’nde muhabir, 
Yeni Konya Gazetesi Haber Müdürlüğü, 
KON-EKO Aylık Ekonomi Dergisi Yazı İşleri 
Müdürlüğü, TÜRKONOMİ Ekonomi Dergisi 
Yazı İşleri Müdürlüğü.

Sizin döneminizle bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi nasıl 
görünüyor?

Yukarıda da bahsetmiştim, ben Gaze-
tecilik Mesleği’ne 1995 yılında başladım. O 
yıllarda basılı basın ile görsel basın arasın-
da yani gazeteler ile televizyonlar arasında 
üstü örtülü bir rekabet vardı ve görsel 
basın, yazılı basını tahtından etmeye başla-
mıştı. Zira okumayı sevmeyen bir toplum-
da zaten aksi de düşünülemezdi. Süreçte 
elbette görsel basın, yazılı basından daha 
etkili bir hale geldi. Devamında ise Dijital 
Basın ortaya çıktı ve şu anda yazılı basın 
daha da geriye düşerken, şu anda görsel 
basın ile dijital basının mücadelesi devam 
ediyor. 

Ben gazeteciliğe başladığım yıllardan 
basının ciddi bir ağırlığı vardı. Elbette ki bu 
ağırlığı asıl sebebi ise günümüze göre çok 
daha özgür olmasından kaynaklanıyordu. 
Basın özgürlüğünün azalmasında ise eko-
nomik sıkıntılar ve siyasetin oldukça etkili 
olduğu bir gerçek. Basın özgürlüğünü kay-
bettikçe etkinliğini de gücünü de maalesef 
kaybetmektedir. Basının özgürlüğünü kay-
betmesi aslında toplumun özgürlüğünü 
kaybetmesidir ve yine maalesef ki, toplum 
olarak da özgürlüğümüzü kaybediyoruz. 

Gazetecilik sizin için neyi ifade 
ediyor?

Gazetecilik bana, ÖZGÜR OLMAYI AN-
CAK ÖZGÜR OLAMAMAYI ifade ediyor.

GAZETECI ÖZGÜR OLMALI
Arkadaşının tavsiyesi ile gazeteciliğe başlama imkanı bulduğunu bildiren Cahit Cem Taşpınar, 
“Ben gazeteciliğe başladığım yıllardan basının ciddi bir ağırlığı vardı. Elbette ki bu ağırlığı asıl 

sebebi ise günümüze göre çok daha özgür olmasından kaynaklanıyordu” dedi

CAHIT CEM TAŞPINAR

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu mu?
Gazeteciliğe elbette özlem duyuyorum. ‘’Özlem duymuyorum’’ 

diyen bir gazeteci var ise o zaten hiç gazeteci olamamıştır. 

Basılı gazetecilik ile internet gazeteciliğini mukayese edebilir 
misiniz?

Bana göre Basılı gazetecilik kalıcı olanı  ile internet gazeteciliği 
ise geçici olanı temsil ediyor. Hızlı haber akışı mutlaka önemli ancak 
hızlı haber akışında asıl önemli olanlarda kaybolup gidiyor. Bana 
göre fazla haber vermekten ziyade toplumu ilgilendiren nitelikli 
haberlerin servis edilmesi daha önemli. Zira gereksiz haberlerle 
gündemi meşgul etmek insanları gerçeklerden uzaklaştırıyor. Bu 
nedenle basılı gazeteciliğin daha seçici ve kalıcı olduğunu düşünü-
yorum. İnternet gazeteciliği ise çok sayıda haber arasında önemli 
olanın da geçici olmasına neden oluyor diye düşünüyorum. Bu 
durum bana göre insanların ve toplumların hayata bakış açıları ile 
de doğru orantılı. Birey yada toplum olarak uzun vadeli adımlar 
atarak kalıcıdan yana olmak mı yoksa günü birlik adımlar atarak 
geçici olmak mı? 

Tüm bu düşüncelerimden teknolojiye karşıtlık olarak bir sonuç 
çıkarılmamalı. Zira kastım, İnternet gazeteciliğinde gereksiz ve 
geçici haberlere yer verilmemesi halinde zaten basılı yayın ile aynı 
kaliteye ulaşacağıdır. Çünkü internet gazeteciliğinde o kadar çok, 
gereksiz ve geçici haber var ki, benim beynimin kapasitesi bu 
haberlere yetişemiyor. 

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir anınız var mı?
1998 yılıydı ve ben Anadolu Manşet Gazetesi’nde muhabir 

olarak çalışıyordum. İmam Hatip okulları ile ilgili bir meseleden 
dolayı her CUMA Namazı çıkışında eylemler düzenleniyordu. Bu 
eylemlerin birinde eylemcilerin attığı hemen hemen yumruğum 
büyüklüğünde ki bir taş parçası kaşıma isabet etmişti. O an yere 
yığılmıştım. Elimde fotoğraf makinem vardı ve yüzümden kan akı-
yordu. Aradan yanılmıyorsan 2 gün geçtikten sonra bizim gazete-
nin matbaa servisinde çalışan Ali isimli arkadaşımız bana ‘’Geçmiş 
olsun’’ dedikten sonra ekledi, ‘’Cem abi sana taş atan kişi benim 
arkadaşım. Senden özür diliyor. Çünkü seni SHOW TV muhabiri 
sanmış’’. Bu durum beni nedense çok şaşırtmıştı, zira fotoğraf 
makinesi ile TV muhabiri olunacağını anlamamıştır. 

Mesleği ne zaman ve hangi gerekçeyle bıraktınız?
Gazetecilik mesleğini 2015 yılında bıraktım. 2014 yılında Selçuk 

Üniversitesi Hukuk Fakülte’nden mezun olduktan sonra 2015 
yılı Şubat ayında Avukatlık Stajıma başladım. Kurallar gereği staj 
yaparken herhangi bir şekilde çalışmam mümkün değildi. Bırakma 
gerekçemin cevabı ise çok basit: GEÇİM KAYGISI 
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‘SEVEREK YAPILMAYAN HIÇBIR IŞ 
INSANA HUZUR VERMEZ’

D
olapoğlu Anadolu Lisesin-
den mezun olduktan sonra 
2003’te Gazi Üniversitesi 

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü 
kazanması ile birlikte gazetecilik hayatı 
başlayan Anadolu Ajansı (AA) Konya 
Bölge Muhabiri Zehra Melek Çat, mes-
lek serüvenini anlattı. Severek yapılma-
yan hiçbir işin insana huzur vermeye-
ceğini ifade eden Çat, “Gazetecilik de 
öyle işi eve, özel hayata aktarmamak 
mümkün değil. İş ofiste bitmiyor. Kaza, 
yangın, deprem, cinayet, gibi olayların 
yeri ve saati yok” dedi.

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

İsmi Zehra Melek Çat. Konyalıyım. 
Evli ve iki çocuk annesiyim.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Dolapoğlu Anadolu Lisesinden 
mezun olduktan sonra 2003’te Gazi 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazete-

cilik Bölümünü kazandım. Okul başla-
yınca gazetecilik hayatım da başlamış 
oldu. Okul bitinceye kadar Konya’ya 
geldiğim her tatilde çeşitli gazete ve 
televizyonda çalışma imkanı buldum. 
Selçuk Üniversitesi’nde yüksek lisansı-
mı yaparken 2009’da Anadolu Ajan-
sı’na başladım. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Gazetecilik, masa başında günün 
belli saatlerinde yapılacak bir meslek 
değil. Her zaman tetikte olunması ve 
algıların açık olmasını gerektirir. Aynı 
anda birçok işi yapmak zorunda kalabi-
lirsiniz. Bir kişiyi dinlerken etrafta olup 
bitene de kulak kabartmalısın.

Gazetecilik anlamında ne tür çalış-
malar yaptınız? Hangi kurum ve kade-
melerde görevlerde bulundunuz?

Kısa süreli televizyon ve gazete mu-
habirliğinden sonra Anadolu Ajansı’nda 
işe başladım. Konya, Ankara, Erzurum 
ve İstanbul’da çalıştım.

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor?

Severek yapılmayan hiçbir iş insana 
huzur vermez. Gazetecilik de öyle işi eve, 
özel hayata aktarmamak mümkün değil. 
İş ofiste bitmiyor. Kaza, yangın, deprem, 
cinayet, gibi olayların yeri ve saati yok. 
Bu nedenle mesai uzar, eve gitseniz 
bile her an göreve çağırılabilirsiniz. Bu 
nedenle mesleği sindirmek ve severek 
yapmak çok önemli.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Gazetecilikte okullu alaylı tartışma-
ları bana göre çok gereksiz. Dili düzgün 
kullanmak ve anlatımı güçlendirmek, 
meslek etiğini kavramak için okul gerekli 
evet ama gazetecilik saha işi. Bu nedenle 
alanda öğreniliyor. En güzeli ikisini har-
manlayabilmek. Teknolojinin gelişmesi ve 
sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla habe-
re erişim daha kolay hale geldi. Herhangi 
biri çektiği fotoğrafı ya da yazdığı yazıyı 
sosyal medya aracılığıyla binlerce kişiye 
ulaştırabiliyor. Ancak burada profesyo-
nel gazetecilere çok büyük iş düşüyor. 
Yalanla gerçeği ayırmak, doğru bakış 
açısıyla haber oluşturmak çok büyük bir 
sorumluluk.

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

Öncelikle Türkçeyi doğru ve et-
kin kullanmak çok önemli. Gazeteciler 
toplumun kanaat önderleridir. Bunun 
için kişiliğimizde de doğruluk, dürüstlük 
gibi erdemlerin ön plana çıkması gerekir. 
Gazetecilik yüksek enerji isteyen bir iştir. 
Gazeteciler hem zihnen hem bedenen 
çalışırlar.

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

Gazetecilik hayatın her alanını ilgilen-
dirir. Bazen bir bakanla sohbet edersiniz, 
bazen bir doktorla ya da mühendisle. 
Bazen bir cinayet haberi yazarsınız, 
bazen bir kültür sanat organizasyonun 
içinde olursunuz. Bu nedenle farklı mes-
lek gruplarının kullandığı terimleri bilmek 
ve doğru kullanmak gerekiyor. Ama 
yazdığınız haberi herkesin anlayacağı bir 
dilde kaleme almak çok önemli.  İnsanla-
rın dünyayı benim gözümle görmesi beni 
çok mutlu ediyor. 

AA Konya Bölge Muhabiri Zehra Melek Çat, “Gazetecilik, masa başında günün belli 
saatlerinde yapılacak bir meslek değil. Severek yapılmayan hiçbir iş insana huzur 
vermez. Gazetecilik de öyle işi eve, özel hayata aktarmamak mümkün değil” dedi

ZEHRA MELEK ÇAT

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar 
varsa birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

Tarihe tanıklık etmek bu işin en güzel yanı. Sayısız miting, 
toplumsal olay, basın toplantısı izledim.Ama beni etkileyen 
işlerden biri:Kariyerinde, üst üste 3 olimpiyat, 7 dünya şampi-
yonluğu, Avrupa şampiyonalarında 7 altın madalya kazanıp, 
46 dünya rekoruna imza atan “Cep Herkülü” lakaplı Naim 
Süleymanoğlu’nun mezarı açıldığında oradaydım.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Gazetecilik, Türkçeyi düzgün kullanma sorumluluğudur. 
Bunun için hem yazı dili hem konuşma dili çok iyi olmalı. Sos-
yal medya ve teknoloji ile de aralarının iyi olması gerekiyor.
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‘SEVEREK YAPILMAYAN HIÇBIR IŞ 
INSANA HUZUR VERMEZ’

D
olapoğlu Anadolu Lisesin-
den mezun olduktan sonra 
2003’te Gazi Üniversitesi 

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü 
kazanması ile birlikte gazetecilik hayatı 
başlayan Anadolu Ajansı (AA) Konya 
Bölge Muhabiri Zehra Melek Çat, mes-
lek serüvenini anlattı. Severek yapılma-
yan hiçbir işin insana huzur vermeye-
ceğini ifade eden Çat, “Gazetecilik de 
öyle işi eve, özel hayata aktarmamak 
mümkün değil. İş ofiste bitmiyor. Kaza, 
yangın, deprem, cinayet, gibi olayların 
yeri ve saati yok” dedi.

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

İsmi Zehra Melek Çat. Konyalıyım. 
Evli ve iki çocuk annesiyim.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Dolapoğlu Anadolu Lisesinden 
mezun olduktan sonra 2003’te Gazi 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazete-

cilik Bölümünü kazandım. Okul başla-
yınca gazetecilik hayatım da başlamış 
oldu. Okul bitinceye kadar Konya’ya 
geldiğim her tatilde çeşitli gazete ve 
televizyonda çalışma imkanı buldum. 
Selçuk Üniversitesi’nde yüksek lisansı-
mı yaparken 2009’da Anadolu Ajan-
sı’na başladım. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Gazetecilik, masa başında günün 
belli saatlerinde yapılacak bir meslek 
değil. Her zaman tetikte olunması ve 
algıların açık olmasını gerektirir. Aynı 
anda birçok işi yapmak zorunda kalabi-
lirsiniz. Bir kişiyi dinlerken etrafta olup 
bitene de kulak kabartmalısın.

Gazetecilik anlamında ne tür çalış-
malar yaptınız? Hangi kurum ve kade-
melerde görevlerde bulundunuz?

Kısa süreli televizyon ve gazete mu-
habirliğinden sonra Anadolu Ajansı’nda 
işe başladım. Konya, Ankara, Erzurum 
ve İstanbul’da çalıştım.

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor?

Severek yapılmayan hiçbir iş insana 
huzur vermez. Gazetecilik de öyle işi eve, 
özel hayata aktarmamak mümkün değil. 
İş ofiste bitmiyor. Kaza, yangın, deprem, 
cinayet, gibi olayların yeri ve saati yok. 
Bu nedenle mesai uzar, eve gitseniz 
bile her an göreve çağırılabilirsiniz. Bu 
nedenle mesleği sindirmek ve severek 
yapmak çok önemli.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Gazetecilikte okullu alaylı tartışma-
ları bana göre çok gereksiz. Dili düzgün 
kullanmak ve anlatımı güçlendirmek, 
meslek etiğini kavramak için okul gerekli 
evet ama gazetecilik saha işi. Bu nedenle 
alanda öğreniliyor. En güzeli ikisini har-
manlayabilmek. Teknolojinin gelişmesi ve 
sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla habe-
re erişim daha kolay hale geldi. Herhangi 
biri çektiği fotoğrafı ya da yazdığı yazıyı 
sosyal medya aracılığıyla binlerce kişiye 
ulaştırabiliyor. Ancak burada profesyo-
nel gazetecilere çok büyük iş düşüyor. 
Yalanla gerçeği ayırmak, doğru bakış 
açısıyla haber oluşturmak çok büyük bir 
sorumluluk.

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

Öncelikle Türkçeyi doğru ve et-
kin kullanmak çok önemli. Gazeteciler 
toplumun kanaat önderleridir. Bunun 
için kişiliğimizde de doğruluk, dürüstlük 
gibi erdemlerin ön plana çıkması gerekir. 
Gazetecilik yüksek enerji isteyen bir iştir. 
Gazeteciler hem zihnen hem bedenen 
çalışırlar.

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

Gazetecilik hayatın her alanını ilgilen-
dirir. Bazen bir bakanla sohbet edersiniz, 
bazen bir doktorla ya da mühendisle. 
Bazen bir cinayet haberi yazarsınız, 
bazen bir kültür sanat organizasyonun 
içinde olursunuz. Bu nedenle farklı mes-
lek gruplarının kullandığı terimleri bilmek 
ve doğru kullanmak gerekiyor. Ama 
yazdığınız haberi herkesin anlayacağı bir 
dilde kaleme almak çok önemli.  İnsanla-
rın dünyayı benim gözümle görmesi beni 
çok mutlu ediyor. 

AA Konya Bölge Muhabiri Zehra Melek Çat, “Gazetecilik, masa başında günün belli 
saatlerinde yapılacak bir meslek değil. Severek yapılmayan hiçbir iş insana huzur 
vermez. Gazetecilik de öyle işi eve, özel hayata aktarmamak mümkün değil” dedi

ZEHRA MELEK ÇAT

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar 
varsa birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

Tarihe tanıklık etmek bu işin en güzel yanı. Sayısız miting, 
toplumsal olay, basın toplantısı izledim.Ama beni etkileyen 
işlerden biri:Kariyerinde, üst üste 3 olimpiyat, 7 dünya şampi-
yonluğu, Avrupa şampiyonalarında 7 altın madalya kazanıp, 
46 dünya rekoruna imza atan “Cep Herkülü” lakaplı Naim 
Süleymanoğlu’nun mezarı açıldığında oradaydım.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Gazetecilik, Türkçeyi düzgün kullanma sorumluluğudur. 
Bunun için hem yazı dili hem konuşma dili çok iyi olmalı. Sos-
yal medya ve teknoloji ile de aralarının iyi olması gerekiyor.
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Mevlâna Kalkınma Ajansı (MEVKA)’da Basın ve Halkla 
İlişkiler Sorumlusu olarak sürdüren Murat Akyol 

gazetecilik mesleğine giriş hikayesini anlattı. Akyol 
Gazetecilik mesleğinin kendisi  için her şeyden önce 

kendisinin ve ailesinin rızkını kazandığım onurlu ve kutsal 
bir meslek olduğunu belirtti 

GAZETECILIK ONURLU 
VE KUTSAL MESLEK

G
azetecilik mesleğini Mevlâna Kal-
kınma Ajansı (MEVKA)’da Basın 
ve Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak 

sürdüren Murat Akyol gazetecilik mesleğine 
giriş hikayesini anlattı. Gazetecilik mesleğinin 
kendisi  için her şeyden önce kendisinin ve 
ailesinin rızkını kazandığım onurlu ve kutsal 
bir meslek olduğunu belirterek, “ Gazetecilik 
mesleği benim için her şeyden önce kendi-
min ve ailemin rızkını kazandığım onurlu ve 
kutsal bir meslek. Bununla birlikte gazete-
cilik benim için sürekli bir devinim ve emek 
mücadelesi demek. Çünkü sürekli yeniliğe 
açık ve hareket halinde olmak zorundasınız 
mesleğin gereği bu” dedi. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Merhabalar, ben Murat Akyol. 1988 

yılında Samsun’da doğdum. İlk, orta ve lise 
eğitimlerimin ardından 2006 yılında Selçuk 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım Bölümü’nü kazandım ve 2010 
yılında mezun oldum. Mezun olduktan sonra 
askerliğimi kısa dönem er olarak İzmir’de 
tamamladım. Evliyim, Beyza Melek ve Nadir 
Buğra isminde 2 çocuğum var. Eşim de Sel-
çuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik 
Bölümü mezunu.                

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Üniversite sınavlarına hazırlanırken gerek 

ailemin, gerekse de arkadaş çevremin beni 
öğretmen olmaya yönlendirmesine rağmen 
mezun olduktan sonra iş kaygısı yaşama-
mak, sadece kamuda değil özel sektörde 
de kolayca iş imkânı bulmak için iletişim 
fakültesini tercih ettim. Aldığım bu kararın 
hayatımda aldığım en doğru kararlardan 
biri olduğunu yıllar geçtikten sonra daha iyi 
anladım. Çünkü bu meslek de tıpkı öğret-
menlik mesleği gibi değerli ve bir o kadar 

önemli. Gecesi, gündüzü, bayramı, tatili 
olmayan sevmeden asla yapılamayacak bir 
meslek gazetecilik.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Az önce de bahsettiğim gibi bu mesleği 
sevmeden devam etme ve başarılı olma 
şansınız yok. Belki her işin doğasında bu 
vardır ama gazetecilik bambaşka. Bu 
meslek hep senden ister, emek ister, vakit 
ister, gelişim ister, süreklilik ister, hep daha 
fazlasını ister. Ailene, çocuklarına ayıraca-
ğın vakti gece gündüz mesai mevhumu 
gözetmeksizin haber peşinde koşturmaya 
harcarsın, bayramlarda herkes gönlünce 
eğlenir, sen kutlama programlarında güzel 
bir kare yakalamak için defalarca basar-
sın deklanşöre. Kısacası gönül vermeden, 
kendinden vermeden yapamazsın bu işi. 
Gelişen teknoloji ve çağın getirdiği yenilik-
ler bu mesleğe ve sektöre pek çok avantaj 
getirdi. Artık bilgiye ulaşmak daha kolay 
ve hızlı ancak bu da yazılı basın dediğimiz 
kavramı ne yazık ki geriye götürüyor. Artık 
insanlar önlerine gazete alıp okumak yerine 
telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazlardan 
takip ediyor haberi. Bir değişim ve dönüşüm 
söz konusu medya sektöründe. Özellikle son 
yıllarda gazetelerin, dergilerin, televizyonla-
rın bu değişime ayak uydurmak ve ayakta 
kalabilmek adına var güçleri ile mücadele 
ettiklerini görüyoruz.

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

Üniversiteden mezun olduktan sonra 
okula devam ederken bir süre staj yap-
ma fırsatı da bulduğum Müstakil Sanayici 
ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya 

Şubesi’nde basın biriminde 5 yıldan fazla 
çalıştım. Mesleğe ilk olarak burada başladım 
ve çalıştığım yıllarda Konya basını ile daha 
yakın ilişkiler kurma imkanı buldum. Geçen 
sürede mesleki anlamda kendimi geliştirme 
ve gazetecilik mesleğini sahada icra etme 
şansını yakaladım. Burada yaptığım çalışma-
lar ve öğrendiklerim bana meslek hayatım 
açısından çok şey kattı. Ardından Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Mevlana 
Kalkınma Ajansı’nda Basın ve Halkla İlişkiler 
Sorumlusu olarak göreve başladım ve 6 yılı 
aşkın süredir de bu görevimi sürdürmekte-
yim. Burada da tıpkı ilk işyerimde olduğu 
gibi mesleki açıdan çok şey öğrendim ve 
kamu tecrübesi kazanmış oldum.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazetecilik mesleği benim için her 

şeyden önce kendimin ve ailemin rızkını 
kazandığım onurlu ve kutsal bir meslek. 
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Bununla birlikte gazetecilik benim için sürekli bir devinim ve emek 
mücadelesi demek. Çünkü sürekli yeniliğe açık ve hareket halinde 
olmak zorundasınız mesleğin gereği bu.

Gazetecilik sektöründe günümüzde yaşanan sorunları veya 
eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Gazetecilik sektörü özellikle de yazılı medya, internetin ha-
yatımızda çok fazla yer aldığı günümüzde pek çok sorunla karşı 
kaşıya. Bilgiye ve habere ulaşmakta tercihlerin dijitale kayması ve 
buna bağlı olarak da gazete tirajlarının düşmesi pek çok gazetenin 
kapanmasına ve bu sektörden hayatını kazanan pek çok basın 
emekçisinin işsiz kalmasına veya kötü şartlarda çalışmasına sebep 
olmaktadır. Bununla birlikte basın sektörünün ülkemizde meydana 
gelen en ufak bir ekonomik dalgalanmadan bile nasibini aldığını 
söylemek mümkün. Bu noktada gerek devletimiz tarafından ge-
rekse de meslek örgütleri tarafından çalışmalar yürütülse de yeterli 
olmadığı da bir gerçektir. Hem özel sektörde hem de kamuda 
çalışmış biri olarak mesleğimizle ilgili olarak benim gördüğüm 
en önemli sorun birlik ve beraberliğin olmamasıdır. Sorunların 
çözümünün birlik ve beraberlik içinde hareket etmekten geçtiğine 
olan inancımla bu birlikteliğin bir an önce sağlanması gerektiğini 
belirtmek istiyorum.

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

Bazı mesleklere sahip olmanın gerektirdiği bir takım yükümlü-
lükler vardır. Mesela tıp eğitimi almadan doktor, mühendislik eğiti-
mi almadan mühendis, çıraklık yapmadan bir işte usta olamazsınız 
ama gazetecilik mesleği burada biraz ayrışıyor. Gazetecilik, diğer 
meslekler gibi belli standartlara sığmayacak kadar geniş ve engin 
bir deniz misalidir, her an yeni bir şey öğrenirsiniz ve hayatınızın 
her anında işinizle başbaşasınızdır. Belli vasıfları ve kalıpları yoktur 
gazeteci olmanın ama hep okumak, düşünmek ve üretmek zo-
rundasınızdır. İster mektepli olun ister bu işe çekirdekten başlayan 
alaylı işinizin öznesi kendinizsinizdir. Önemli olan sürekli kendini 
geliştirmek, toplumun soluduğu havayı solumak, toplum sorunları-
nı doğru ve tarafsız olarak dile getirerek çözüm üretmektir.

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

Gazetecilik mesleğinin en temel görevlerinden biri şüphesiz 
topluma doğru bilgiyi aktarmak ve toplumu doğru yöne sevk 
etmektir. Bunu yaparken ait olduğu toplumun değer yargılarını 
gözetmek, yaşadığı sorunlara çözüm üretmek gazetecinin en 
büyük sorumluluğudur. Toplumun milli ve manevi değerlerini 
hiçe sayarak, derdiyle dertlenmeden gazeteciliği salt yazı yazmak 
olarak görenlerin, kalemlerini şahsi çıkarları için kiraya verenlerin 
bu meslekte başarılı olma şansları asla yoktur. Tabi her meslekte 
olduğu gibi gazetecilik mesleğinde de milli bir duruş sergileyen 
ve bunu beceremeyen kişiler hep var olmuştur ama Türk Milleti 
kendisi gibi düşünenleri diğerlerinden her zaman ayrı bir yerde tut-
muştur. Bu açıdan baktığımızda Konya basını, geçmişten günümü-
ze kadar gerek ülkemizde ve gerekse de Dünya üzerinde gelişen 
toplumsal olaylara karşı nerede ve nasıl durması gerektiğini bilmiş 
ve güçlünün değil haklının yanında yer almıştır.

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

İster bu işin okulunu okuyun isterseniz de alaylı olarak yapın 
ama bu mesleği seçecekseniz işinizi sevmek zorundasınız. Çünkü 
gazetecilik sevmeden, zorluk çekmeden, emek vermeden yapı-
lacak bir iş değil, o yüzden bu mesleği seçeceklerse bunları göze 
almalılar, zaten gerisi sizin kendinizi geliştirmenize, üretmenize 
kalıyor. Bu mesleğe gönül verecekler, toplumun milli ve manevi de-
ğerleri doğrultusunda mesleklerini icra etmeyi kendilerine düstur 
edinmeliler. Yeniliklere açık, doğru, tarafsız ve ilkeli olmayı hayatları-
nın hiçbir anında unutmamalılar.

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Gazetecilik mesleğinin bir ferdi olarak 10 Ocak Çalışan Gazete-

ciler Günü dolayısıyla çıkardığınız bu dergide bana da yer verdiği-
niz için teşekkür ediyor, bu vesile ile gecesini gündüzüne katarak 
toplumu doğru bilinçlendirmek için haber peşinde koşan tüm 
meslektaşlarımın bu özel gününü kutluyorum. 
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gazetecilik mesleğine giriş hikayesini anlattı. Akyol 
Gazetecilik mesleğinin kendisi  için her şeyden önce 

kendisinin ve ailesinin rızkını kazandığım onurlu ve kutsal 
bir meslek olduğunu belirtti 

GAZETECILIK ONURLU 
VE KUTSAL MESLEK

G
azetecilik mesleğini Mevlâna Kal-
kınma Ajansı (MEVKA)’da Basın 
ve Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak 

sürdüren Murat Akyol gazetecilik mesleğine 
giriş hikayesini anlattı. Gazetecilik mesleğinin 
kendisi  için her şeyden önce kendisinin ve 
ailesinin rızkını kazandığım onurlu ve kutsal 
bir meslek olduğunu belirterek, “ Gazetecilik 
mesleği benim için her şeyden önce kendi-
min ve ailemin rızkını kazandığım onurlu ve 
kutsal bir meslek. Bununla birlikte gazete-
cilik benim için sürekli bir devinim ve emek 
mücadelesi demek. Çünkü sürekli yeniliğe 
açık ve hareket halinde olmak zorundasınız 
mesleğin gereği bu” dedi. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Merhabalar, ben Murat Akyol. 1988 

yılında Samsun’da doğdum. İlk, orta ve lise 
eğitimlerimin ardından 2006 yılında Selçuk 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım Bölümü’nü kazandım ve 2010 
yılında mezun oldum. Mezun olduktan sonra 
askerliğimi kısa dönem er olarak İzmir’de 
tamamladım. Evliyim, Beyza Melek ve Nadir 
Buğra isminde 2 çocuğum var. Eşim de Sel-
çuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik 
Bölümü mezunu.                

Gazetecilik hayatına nasıl giriş yaptınız?
Üniversite sınavlarına hazırlanırken gerek 

ailemin, gerekse de arkadaş çevremin beni 
öğretmen olmaya yönlendirmesine rağmen 
mezun olduktan sonra iş kaygısı yaşama-
mak, sadece kamuda değil özel sektörde 
de kolayca iş imkânı bulmak için iletişim 
fakültesini tercih ettim. Aldığım bu kararın 
hayatımda aldığım en doğru kararlardan 
biri olduğunu yıllar geçtikten sonra daha iyi 
anladım. Çünkü bu meslek de tıpkı öğret-
menlik mesleği gibi değerli ve bir o kadar 

önemli. Gecesi, gündüzü, bayramı, tatili 
olmayan sevmeden asla yapılamayacak bir 
meslek gazetecilik.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Az önce de bahsettiğim gibi bu mesleği 
sevmeden devam etme ve başarılı olma 
şansınız yok. Belki her işin doğasında bu 
vardır ama gazetecilik bambaşka. Bu 
meslek hep senden ister, emek ister, vakit 
ister, gelişim ister, süreklilik ister, hep daha 
fazlasını ister. Ailene, çocuklarına ayıraca-
ğın vakti gece gündüz mesai mevhumu 
gözetmeksizin haber peşinde koşturmaya 
harcarsın, bayramlarda herkes gönlünce 
eğlenir, sen kutlama programlarında güzel 
bir kare yakalamak için defalarca basar-
sın deklanşöre. Kısacası gönül vermeden, 
kendinden vermeden yapamazsın bu işi. 
Gelişen teknoloji ve çağın getirdiği yenilik-
ler bu mesleğe ve sektöre pek çok avantaj 
getirdi. Artık bilgiye ulaşmak daha kolay 
ve hızlı ancak bu da yazılı basın dediğimiz 
kavramı ne yazık ki geriye götürüyor. Artık 
insanlar önlerine gazete alıp okumak yerine 
telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazlardan 
takip ediyor haberi. Bir değişim ve dönüşüm 
söz konusu medya sektöründe. Özellikle son 
yıllarda gazetelerin, dergilerin, televizyonla-
rın bu değişime ayak uydurmak ve ayakta 
kalabilmek adına var güçleri ile mücadele 
ettiklerini görüyoruz.

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

Üniversiteden mezun olduktan sonra 
okula devam ederken bir süre staj yap-
ma fırsatı da bulduğum Müstakil Sanayici 
ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya 

Şubesi’nde basın biriminde 5 yıldan fazla 
çalıştım. Mesleğe ilk olarak burada başladım 
ve çalıştığım yıllarda Konya basını ile daha 
yakın ilişkiler kurma imkanı buldum. Geçen 
sürede mesleki anlamda kendimi geliştirme 
ve gazetecilik mesleğini sahada icra etme 
şansını yakaladım. Burada yaptığım çalışma-
lar ve öğrendiklerim bana meslek hayatım 
açısından çok şey kattı. Ardından Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Mevlana 
Kalkınma Ajansı’nda Basın ve Halkla İlişkiler 
Sorumlusu olarak göreve başladım ve 6 yılı 
aşkın süredir de bu görevimi sürdürmekte-
yim. Burada da tıpkı ilk işyerimde olduğu 
gibi mesleki açıdan çok şey öğrendim ve 
kamu tecrübesi kazanmış oldum.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazetecilik mesleği benim için her 

şeyden önce kendimin ve ailemin rızkını 
kazandığım onurlu ve kutsal bir meslek. 
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Bununla birlikte gazetecilik benim için sürekli bir devinim ve emek 
mücadelesi demek. Çünkü sürekli yeniliğe açık ve hareket halinde 
olmak zorundasınız mesleğin gereği bu.

Gazetecilik sektöründe günümüzde yaşanan sorunları veya 
eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Gazetecilik sektörü özellikle de yazılı medya, internetin ha-
yatımızda çok fazla yer aldığı günümüzde pek çok sorunla karşı 
kaşıya. Bilgiye ve habere ulaşmakta tercihlerin dijitale kayması ve 
buna bağlı olarak da gazete tirajlarının düşmesi pek çok gazetenin 
kapanmasına ve bu sektörden hayatını kazanan pek çok basın 
emekçisinin işsiz kalmasına veya kötü şartlarda çalışmasına sebep 
olmaktadır. Bununla birlikte basın sektörünün ülkemizde meydana 
gelen en ufak bir ekonomik dalgalanmadan bile nasibini aldığını 
söylemek mümkün. Bu noktada gerek devletimiz tarafından ge-
rekse de meslek örgütleri tarafından çalışmalar yürütülse de yeterli 
olmadığı da bir gerçektir. Hem özel sektörde hem de kamuda 
çalışmış biri olarak mesleğimizle ilgili olarak benim gördüğüm 
en önemli sorun birlik ve beraberliğin olmamasıdır. Sorunların 
çözümünün birlik ve beraberlik içinde hareket etmekten geçtiğine 
olan inancımla bu birlikteliğin bir an önce sağlanması gerektiğini 
belirtmek istiyorum.

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

Bazı mesleklere sahip olmanın gerektirdiği bir takım yükümlü-
lükler vardır. Mesela tıp eğitimi almadan doktor, mühendislik eğiti-
mi almadan mühendis, çıraklık yapmadan bir işte usta olamazsınız 
ama gazetecilik mesleği burada biraz ayrışıyor. Gazetecilik, diğer 
meslekler gibi belli standartlara sığmayacak kadar geniş ve engin 
bir deniz misalidir, her an yeni bir şey öğrenirsiniz ve hayatınızın 
her anında işinizle başbaşasınızdır. Belli vasıfları ve kalıpları yoktur 
gazeteci olmanın ama hep okumak, düşünmek ve üretmek zo-
rundasınızdır. İster mektepli olun ister bu işe çekirdekten başlayan 
alaylı işinizin öznesi kendinizsinizdir. Önemli olan sürekli kendini 
geliştirmek, toplumun soluduğu havayı solumak, toplum sorunları-
nı doğru ve tarafsız olarak dile getirerek çözüm üretmektir.

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

Gazetecilik mesleğinin en temel görevlerinden biri şüphesiz 
topluma doğru bilgiyi aktarmak ve toplumu doğru yöne sevk 
etmektir. Bunu yaparken ait olduğu toplumun değer yargılarını 
gözetmek, yaşadığı sorunlara çözüm üretmek gazetecinin en 
büyük sorumluluğudur. Toplumun milli ve manevi değerlerini 
hiçe sayarak, derdiyle dertlenmeden gazeteciliği salt yazı yazmak 
olarak görenlerin, kalemlerini şahsi çıkarları için kiraya verenlerin 
bu meslekte başarılı olma şansları asla yoktur. Tabi her meslekte 
olduğu gibi gazetecilik mesleğinde de milli bir duruş sergileyen 
ve bunu beceremeyen kişiler hep var olmuştur ama Türk Milleti 
kendisi gibi düşünenleri diğerlerinden her zaman ayrı bir yerde tut-
muştur. Bu açıdan baktığımızda Konya basını, geçmişten günümü-
ze kadar gerek ülkemizde ve gerekse de Dünya üzerinde gelişen 
toplumsal olaylara karşı nerede ve nasıl durması gerektiğini bilmiş 
ve güçlünün değil haklının yanında yer almıştır.

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

İster bu işin okulunu okuyun isterseniz de alaylı olarak yapın 
ama bu mesleği seçecekseniz işinizi sevmek zorundasınız. Çünkü 
gazetecilik sevmeden, zorluk çekmeden, emek vermeden yapı-
lacak bir iş değil, o yüzden bu mesleği seçeceklerse bunları göze 
almalılar, zaten gerisi sizin kendinizi geliştirmenize, üretmenize 
kalıyor. Bu mesleğe gönül verecekler, toplumun milli ve manevi de-
ğerleri doğrultusunda mesleklerini icra etmeyi kendilerine düstur 
edinmeliler. Yeniliklere açık, doğru, tarafsız ve ilkeli olmayı hayatları-
nın hiçbir anında unutmamalılar.

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Gazetecilik mesleğinin bir ferdi olarak 10 Ocak Çalışan Gazete-

ciler Günü dolayısıyla çıkardığınız bu dergide bana da yer verdiği-
niz için teşekkür ediyor, bu vesile ile gecesini gündüzüne katarak 
toplumu doğru bilinçlendirmek için haber peşinde koşan tüm 
meslektaşlarımın bu özel gününü kutluyorum. 
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Konya Sanayi Odası Basın Biriminin başarılı çalışanlarından Mustafa Özçelik, 
“Gazetecilik bana göre dünyanın en kutsal mesleklerinden biridir. İnsanlığın merak duygusu 

ve bilgi edinme arzusu devam ettikçe devamlılığını koruyacak bir meslek” dedi 

GAZETECİLİK EN KUTSAL 
MESLEKLERDEN

G
azetecilik mesleğini Konya 
Sanayi Odası (KSO)’da sürdü-
ren Mustafa Özçelik gazetecilik 

mesleğine giriş hikayesini ve gazetecilik ile 
ilgili düşüncelerini anlattı. Gazeteciliğin ken-
disine göre dünyanın en kutsal meslekle-
rinden biri olduğuna dikkat çeken Özçelik, 
“Gazetecilik bana göre dünyanın en kutsal 
mesleklerinden biridir. Çünkü insanlar 
sizin sayenizde gündemi takip ediyor, siz 
olmasınız asla haberleri olmayacak bilgileri 
ediniyorlar. Bu yüzden bu meslek insanlığın 
merak duygusu ve bilgi edinme arzusu 
devam ettikçe devamlılığını koruyacak bir 
meslek” dedi. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Mustafa Özçelik. 1992 Konya doğum-

luyum. 2010 yılında giriş yaptığım Selçuk 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik 
Bölümü’nden 2014 yılında mezun oldum. 
Konya’da ÜNTV, Merhaba Gazetesi ve Ye-
nigün Gazetesi’nde stajyer olarak çalıştım. 
2015 yılının Mayıs ayından bu yana Konya 
Sanayi Odası’nda Basın Memuru olarak 
çalışmaktayım.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Üniversite ikinci sınıfta yani 2011 yılında 
sadece okulda dersler ile bu mesleğin 
yapılamayacağına kanaat getirdim ve 
o günden sonra staj yapmak için çeşitli 
gazetelere başvurularda bulundum. Ancak 
tecrübemiz olmadığı için gazeteler bizi 
kabul etmedi. ÜN TV’ye staj başvurusunda 
bulunduk. Buranın haber dairesinde 9 ay 
kadar çalışma fırsatım oldu. Hem kamera-
manlık hem de muhabirlik yaptım. Daha 
sonra da Merhaba Gazetesi’ne stajyer 
muhabir olarak geçiş yaptım. Merhaba 
Gazetesi’nde de 2 yıl kadar çalış-
tıktan sonra Yenigün Gazetesi’ne 

geçtim. Askerlik vazifem için ayrıldığım 
Yenigün Gazetesi’nden sonra 2015 yılının 
Mayıs ayında Konya Sanayi Odası’na basın 
memuru olarak başladım. Şu an halen bu 
görevi yürütmekteyim. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik bana göre dünyanın en kut-
sal mesleklerinden biridir. Çünkü insanlar 
sizin sayenizde gündemi takip ediyor, siz 
olmasınız asla haberleri olmayacak bilgileri 
ediniyorlar. Bu yüzden bu meslek insanlığın 
merak duygusu ve bilgi edinme arzusu 
devam ettikçe devamlılığını koruyacak bir 
meslek. 

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

Yerel gazetelerde çalıştığım dönemler-
de hem siyasi olarak hem de ekonomik ola-

rak şehirde gazetecilik tabiri ile ses getire-
cek çalışmalarım oldu. Yine özel haberler, iş 
dünyasının, sanayicilerin başarılarını anlatan 
yazı dizileri, röportajlar yaparak hem şehri-
mizin tanıtımını en iyi şekilde yapmaya hem 
de kendimizi geliştirmeye fırsat bulduk. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Her sektörde olduğu gibi gazeteci-
lik mesleğinde de en temel sorunlardan 
biri yetişmiş insan kaynağı. Maalesef bu 
noktada büyük sorunlar yaşanıyor. Özellikle 
iletişim fakültelerinde Gazetecilik Bölümü-
nü okuyan öğrencilerin kendilerini yetiştire-
rek, sektöre daha fazla katkıda bulunması 
gerekiyor. 

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

Bana göre iyi bir gazeteci olmak için iyi 
bir okuyucu ve gözlemci olmak, araştırma-
cı olmak gerekiyor. Bunun yanında metin 
yazımı noktasında kendini geliştirmek, iyi 
fotoğraf çekmek, az da olsa grafik tasarım 
programları hakkında bilgi sahibi olmak 
gerekmektedir.   

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

İnternet haberciliğinin ve sosyal medya-
nın kullanımının gelişmesi meslek açısından 
hem iyi hem de kötü bir durum doğurdu. 
Önce kötü tarafını söylemek gerekirse, 
doğruluğu teyit edilmemiş bilgiler özel-
likle sosyal medyada çok hızlı bir şekilde 
yayılabiliyor ve gündem oluşturabiliyor. İyi 
yanı ise, gazeteler basılı mecraların yanında 

MUSTAFA ÖZÇELİK

internet sitelerini daha aktif kullanarak daha fazla kitleye ulaşma 
imkanı elde ediyorlar. Haber konuları ve haber kaynakları daha 
fazla gelişmiş durumda.  İnternet gazeteciliği her ne kadar baslı 
geleneksel gazeteciliği bitirecek algısı olsa da, ben bu kanıya ka-
tılmıyorum. Gazeteler ayakta durmayı başardığı süre boyunca her 
zaman okuyucu kitlesi olacaktır. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar varsa 
birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

Muhabirlik yaptığım dönemde elbette her haberim benim için 
önemliydi. Ancak bir iki haber var ki yıllar geçse de unutamayaca-
ğım haberlerden ve anlardan biri. Çumra Apalı köyünden görme 
engelli bir imam, görev yaptığı doğu tarafındaki bir köyde terö-
ristler tarafından şehit edilmişti. Şehit imamın naaşı aile evine ge-
tirildiği sırada bizde orada idik ve çocuklarının son kez babasının 
kefenini açarak bakışı beni en çok etkileyen anlardan biri olmuştu. 
Yine unutamayacağım olaylardan biri de, o yıllarda aktif olarak 
bulunan Konya İl Genel Meclisi’ni takip ediyordum. Rutin haberin 
dışında farklı bir haber arıyordum. Meclisin bütçe görüşmeleri sı-
rasında faize ödenen paralar anlatılırken bunun fotoğrafını çektim 
ve haberin başlığına bunu çekerek, gazeteden manşet vermiştik. 
Ertesi gün yine İl Genel Meclisini gittim ve herkes benim haberimi 
konuşuyordu. Meclis üyelerinden tebrik edenler de olmuştu.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Gazetecilik mesleğine yeni başlayacak arkadaşlar, mutlaka 
kendini bir an önce sahaya atmalı. Sadece okulda bu mesleğin 
derslerini almak maalesef yeterli olmuyor. Fakültedeki hocaları-
mızda her ne kadar gidin gazetelerde staj yapın, ortamları görün 
dese de öğrenciler buna sıcak bakmıyor. Ama üniversite ikinci 
sınıftan itibaren mesleğin içinde, dersler yerine sahada çalışmayı 
tercih eden biri olarak, bunun çok faydasını gördüğümü söyle-
meliyim. Öğrenci arkadaşlarımız haber yazımı, metin yazımı gibi 
konularda kendini mutlaka çok iyi geliştirmeli. Yine tasarım prog-
ramları hakkında azda olsa bilgi sahibi olacak seviyede olmalı. 

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Meslekte yetişmeme büyük katkı sunan, hem staj hem de 

kadrolu olarak çalışmaktan büyük mutluluk duyduğum Yenigün 
Gazetesi’nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne özel çıkardığı 
bu ekte bizleri unutmamasından dolayı çok mutlu oldum. Üze-
rimde büyük emekleri bulunan Sayın Mustafa Arslan Ağabeyim 
başta olmak üzere, tüm Yenigün Ailesi’ne teşekkür ediyor, başarılı 
yayınlarının devamını diliyorum.
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Konya Sanayi Odası Basın Biriminin başarılı çalışanlarından Mustafa Özçelik, 
“Gazetecilik bana göre dünyanın en kutsal mesleklerinden biridir. İnsanlığın merak duygusu 

ve bilgi edinme arzusu devam ettikçe devamlılığını koruyacak bir meslek” dedi 

GAZETECİLİK EN KUTSAL 
MESLEKLERDEN

G
azetecilik mesleğini Konya 
Sanayi Odası (KSO)’da sürdü-
ren Mustafa Özçelik gazetecilik 

mesleğine giriş hikayesini ve gazetecilik ile 
ilgili düşüncelerini anlattı. Gazeteciliğin ken-
disine göre dünyanın en kutsal meslekle-
rinden biri olduğuna dikkat çeken Özçelik, 
“Gazetecilik bana göre dünyanın en kutsal 
mesleklerinden biridir. Çünkü insanlar 
sizin sayenizde gündemi takip ediyor, siz 
olmasınız asla haberleri olmayacak bilgileri 
ediniyorlar. Bu yüzden bu meslek insanlığın 
merak duygusu ve bilgi edinme arzusu 
devam ettikçe devamlılığını koruyacak bir 
meslek” dedi. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Mustafa Özçelik. 1992 Konya doğum-

luyum. 2010 yılında giriş yaptığım Selçuk 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik 
Bölümü’nden 2014 yılında mezun oldum. 
Konya’da ÜNTV, Merhaba Gazetesi ve Ye-
nigün Gazetesi’nde stajyer olarak çalıştım. 
2015 yılının Mayıs ayından bu yana Konya 
Sanayi Odası’nda Basın Memuru olarak 
çalışmaktayım.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Üniversite ikinci sınıfta yani 2011 yılında 
sadece okulda dersler ile bu mesleğin 
yapılamayacağına kanaat getirdim ve 
o günden sonra staj yapmak için çeşitli 
gazetelere başvurularda bulundum. Ancak 
tecrübemiz olmadığı için gazeteler bizi 
kabul etmedi. ÜN TV’ye staj başvurusunda 
bulunduk. Buranın haber dairesinde 9 ay 
kadar çalışma fırsatım oldu. Hem kamera-
manlık hem de muhabirlik yaptım. Daha 
sonra da Merhaba Gazetesi’ne stajyer 
muhabir olarak geçiş yaptım. Merhaba 
Gazetesi’nde de 2 yıl kadar çalış-
tıktan sonra Yenigün Gazetesi’ne 

geçtim. Askerlik vazifem için ayrıldığım 
Yenigün Gazetesi’nden sonra 2015 yılının 
Mayıs ayında Konya Sanayi Odası’na basın 
memuru olarak başladım. Şu an halen bu 
görevi yürütmekteyim. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik bana göre dünyanın en kut-
sal mesleklerinden biridir. Çünkü insanlar 
sizin sayenizde gündemi takip ediyor, siz 
olmasınız asla haberleri olmayacak bilgileri 
ediniyorlar. Bu yüzden bu meslek insanlığın 
merak duygusu ve bilgi edinme arzusu 
devam ettikçe devamlılığını koruyacak bir 
meslek. 

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

Yerel gazetelerde çalıştığım dönemler-
de hem siyasi olarak hem de ekonomik ola-

rak şehirde gazetecilik tabiri ile ses getire-
cek çalışmalarım oldu. Yine özel haberler, iş 
dünyasının, sanayicilerin başarılarını anlatan 
yazı dizileri, röportajlar yaparak hem şehri-
mizin tanıtımını en iyi şekilde yapmaya hem 
de kendimizi geliştirmeye fırsat bulduk. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Her sektörde olduğu gibi gazeteci-
lik mesleğinde de en temel sorunlardan 
biri yetişmiş insan kaynağı. Maalesef bu 
noktada büyük sorunlar yaşanıyor. Özellikle 
iletişim fakültelerinde Gazetecilik Bölümü-
nü okuyan öğrencilerin kendilerini yetiştire-
rek, sektöre daha fazla katkıda bulunması 
gerekiyor. 

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

Bana göre iyi bir gazeteci olmak için iyi 
bir okuyucu ve gözlemci olmak, araştırma-
cı olmak gerekiyor. Bunun yanında metin 
yazımı noktasında kendini geliştirmek, iyi 
fotoğraf çekmek, az da olsa grafik tasarım 
programları hakkında bilgi sahibi olmak 
gerekmektedir.   

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

İnternet haberciliğinin ve sosyal medya-
nın kullanımının gelişmesi meslek açısından 
hem iyi hem de kötü bir durum doğurdu. 
Önce kötü tarafını söylemek gerekirse, 
doğruluğu teyit edilmemiş bilgiler özel-
likle sosyal medyada çok hızlı bir şekilde 
yayılabiliyor ve gündem oluşturabiliyor. İyi 
yanı ise, gazeteler basılı mecraların yanında 
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internet sitelerini daha aktif kullanarak daha fazla kitleye ulaşma 
imkanı elde ediyorlar. Haber konuları ve haber kaynakları daha 
fazla gelişmiş durumda.  İnternet gazeteciliği her ne kadar baslı 
geleneksel gazeteciliği bitirecek algısı olsa da, ben bu kanıya ka-
tılmıyorum. Gazeteler ayakta durmayı başardığı süre boyunca her 
zaman okuyucu kitlesi olacaktır. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar varsa 
birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

Muhabirlik yaptığım dönemde elbette her haberim benim için 
önemliydi. Ancak bir iki haber var ki yıllar geçse de unutamayaca-
ğım haberlerden ve anlardan biri. Çumra Apalı köyünden görme 
engelli bir imam, görev yaptığı doğu tarafındaki bir köyde terö-
ristler tarafından şehit edilmişti. Şehit imamın naaşı aile evine ge-
tirildiği sırada bizde orada idik ve çocuklarının son kez babasının 
kefenini açarak bakışı beni en çok etkileyen anlardan biri olmuştu. 
Yine unutamayacağım olaylardan biri de, o yıllarda aktif olarak 
bulunan Konya İl Genel Meclisi’ni takip ediyordum. Rutin haberin 
dışında farklı bir haber arıyordum. Meclisin bütçe görüşmeleri sı-
rasında faize ödenen paralar anlatılırken bunun fotoğrafını çektim 
ve haberin başlığına bunu çekerek, gazeteden manşet vermiştik. 
Ertesi gün yine İl Genel Meclisini gittim ve herkes benim haberimi 
konuşuyordu. Meclis üyelerinden tebrik edenler de olmuştu.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Gazetecilik mesleğine yeni başlayacak arkadaşlar, mutlaka 
kendini bir an önce sahaya atmalı. Sadece okulda bu mesleğin 
derslerini almak maalesef yeterli olmuyor. Fakültedeki hocaları-
mızda her ne kadar gidin gazetelerde staj yapın, ortamları görün 
dese de öğrenciler buna sıcak bakmıyor. Ama üniversite ikinci 
sınıftan itibaren mesleğin içinde, dersler yerine sahada çalışmayı 
tercih eden biri olarak, bunun çok faydasını gördüğümü söyle-
meliyim. Öğrenci arkadaşlarımız haber yazımı, metin yazımı gibi 
konularda kendini mutlaka çok iyi geliştirmeli. Yine tasarım prog-
ramları hakkında azda olsa bilgi sahibi olacak seviyede olmalı. 

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Meslekte yetişmeme büyük katkı sunan, hem staj hem de 

kadrolu olarak çalışmaktan büyük mutluluk duyduğum Yenigün 
Gazetesi’nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne özel çıkardığı 
bu ekte bizleri unutmamasından dolayı çok mutlu oldum. Üze-
rimde büyük emekleri bulunan Sayın Mustafa Arslan Ağabeyim 
başta olmak üzere, tüm Yenigün Ailesi’ne teşekkür ediyor, başarılı 
yayınlarının devamını diliyorum.
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A
nadolu’da Bugün Gazetesi 
Spor Yazı İşleri Müdürü Fatih 
Şeker, gazetecilik mesleğine 

giriş hikayesini anlattı. Gazeteciliğin 
onurlu bir meslek olduğunu ifade eden 
Şeker, “Gazetecilik onurlu bir meslek-
tir. Kamuoyuna doğru bilgiyi aktarma 
adına yaptığımız görevin çok önemli 
olduğunu düşünüyorum. Küçüklükten 
bu yana spor muhabiri olmak istedim 
ve bu hayalime kavuştuğum için de 
mutluyum. Henüz ilkokula giderken 
3-4 gazete alır, gün boyu her satırını 
dikkatlice okurdum. Gazetecilik benim 
için vazgeçilmez bir tutku” dedi. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz?

1988 Trabzon/Çaykara doğumlu-
yum. Okul serüveninden ötürü Bursa’ya 
taşındık ve ailemin tamamına yakını 
halen Bursa’da yaşamaktadır. 2007’de 
üniversite eğitimi için Konya’ya geldim. 
Sanat Tarihi, daha sonra gazetecilik 
aşkımdan ötürü Selçuk Üniversitesi 
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümün-
de öğrenim gördüm. Şu an Anadolu’da 
Bugün Gazetesi’nde Spor Yazı İşleri 
Müdürü olarak görev yapıyorum. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Gazetecilik hayatıma kameraman 
olarak 8 Ekim 2010 tarihinde Üniversite 
TV’de başladım. Meslek büyüğüm Sel-

man Selim Akyüz ile gazeteciliğe adım 
attım. Eğitim hayatıma devam ederken 
yaklaşık iki yıl Üniversite TV’de çalış-
tım. Aynı zamanda Konya Postası’nda 
basketbol ağırlıklı yazılar yazmaya baş-
ladım. Kameraman olarak başladığım 
gazetecilik hayatıma Nisan 2011 itiba-
riyle spor muhabiri olarak devam ettim. 
Üniversitenin son senesinde Memleket 
Gazetesi’nde çalıştım. 2013 yılı itibariyle 
de spor muhabiri olarak başladığım 
Anadolu’da Bugün Gazetesi’ndeki 
görevimi Spor Yazı İşleri Müdürü olarak 
sürdürmekteyim. 

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor?

Gazetecilik onurlu bir meslektir. 
Kamuoyuna doğru bilgiyi aktarma 
adına yaptığımız görevin çok önem-
li olduğunu düşünüyorum. Geçmiş 
yıllarda saygınlığı çok daha fazlaydı. 
Sosyal medya faktörünün son yıllarda 
devreye girmesi, dijitalleşme ve sıkça 
yapılan dezenformasyonlar nedeniyle 
gazetecilere bakış değişti. Maalesef 
medyamız kötü bir dönemden geçiyor. 
Spor muhabiri olarak kendimi daha 
çok basketbol alanına yönlendirdim ve 
bu alanda uzmanlaştım. Uzun yıllardır 
basketbolda yerel ve ulusal basında 
yayımlanmış çok sayıda önemli habere 
imza attım. Üniversite TV’de muhabir, 
kameran ve kurgucu, Konya Postası’n-
da köşe yazarı, Memleket Gazetesi’nde 

‘HAYALIMDEKI 
MESLEKTI’  

Gazeteciliğin hayalindeki meslek olduğunu ifade eden 
Anadolu’da Bugün Gazetesi Spor Yazı İşleri Müdürü 

Fatih Şeker, “Küçüklükten bu yana spor muhabiri olmak 
istedim ve bu hayalime kavuştuğum için de mutluyum. 

Gazetecilik benim için vazgeçilmez bir tutku” dedi 
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de spor muhabiri olarak çalıştım. Şu an 
görevimi Anadolu’da Bugün Gazete-
si’nde Spor Yazı İşleri Müdürü olarak 
sürdürmekteyim. 

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor?

Küçüklükten bu yana spor muhabiri 
olmak istedim ve bu hayalime kavuştu-
ğum için de mutluyum. Henüz ilkokula 
giderken 3-4 gazete alır, gün boyu 
her satırını dikkatlice okurdum. Benim 
için gazetecilik vazgeçilmez bir tutku. 
Hiçbir zaman başka bir mesleğe yö-
nelmedim, kamu kurumunda çalışmayı 
düşünmedim. Farklı mesleklerde hiç 
sınava girmedim. Kendimi sadece ga-
zeteciliğe adadım. Yaptığım bir haberin 
kamuoyunda ses getirmesi, okuyucular 
tarafından takdir edilmesi, benim için 
en büyük onur kaynağıdır. Kendimi 
en mutlu hissettiğim anlar da haberin 
içinde olduğum anlardır. 

Gazetecilik sektöründe 
günümüzde yaşanan sorunları veya 
eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

2010’lu yıllardan itibaren hayatı-
mızın bir parçası haline gelen sosyal 
medya, sanırım hepimizin en büyük so-
runu. Eline bir kamera ya da mikrofon 
alan herkesin ‘gazetecilik oynaması’ en 
büyük sıkıntılarımızdan. Sosyal medya 
gazeteciliği kavramı, geleneksel med-
yaya en büyük darbeyi vuruyor. 

Yerel anlamdaki sorunlardan biri de 
yazık ki ücretler. Bugün Konya basınının 
çok büyük kısmı asgari ücret almak-
tadır. Ayrıca izin kavramı da büyük 
sıkıntılardan. Özellikle spor medyası için 
konuşacak olursam; yılın 9-10 ayı hafta-
lık izin günümüz olan cumartesi günü 
mesai yapıyoruz. Bu yıl ilk babalık heye-
canını yaşadığım günde maça gitmek 
zorunda kaldığım gibi…Eksiklik olarak 
ise gazetecilerin kendilerini yeterince 
geliştirmemesi. Özellikle yerel basında 
program, teknik konularla birlikte ya-
bancı dil konusunda sıkıntılar yaşanıyor. 
Ayrıca kağıdın etkisinin yitirilmesiyle 
dijital medyaya da tam olarak ayak 
uydurduğumuzu söyleyemem. 

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

 Bir gazeteci farklı düşünmeyi ve 
sorgulamayı bilmelidir. Herkesin düşün-
düğü bir konuda hiç aklama gelme-
yeni sorgulamalıdır. Ben burada yakın 
zamanda kaybettiğimiz Hıncal Uluç’u 
küçüklüğümden beri örnek alırım. Her 
zaman farklı bakmayı bilmiştir. Belki bu 
yüzden pek sevilen biri değildi. Ayrıca 
gazeteci mutlaka meraklı olmalıdır. 
Meraklı olmayan biri gazeteci olamaz. 
Gazeteci mutlaka dil bilgisini de iyi kul-
lanmalı. Ayrıca düşüncesini sergilemede 
edebi duruşunu da kalemine yansıtma-
lıdır. 

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

 Gazeteciliğin sorunları bölümünde 
kısaca değinmiştik ama sadece olum-
suz anlamda değindik. Elbette sosyal 
medya insanları geleneksel medyadan 
uzaklaştırmıştır. Bizleri biraz da tem-
belliğe itmiştir. Önceden köşe yazmak 
yerine artık tweet atarak düşüncelerimi-
zi aktarıyoruz.  Ancak sosyal medyanın 
gazeteciliğe olumlu etkisi de var. Bugün 
habere ve okuyucuya ulaşmakta bize 
artılarını da söylemek lazım. Kendim için 
örnek verecek olursam, bir çok oyuncu 
ile sosyal medyada üzerinden röportaj 
yaptım. Yaptığımız haberin ses getir-
mesi, daha çok okuyucuya ulaşması da 
bize avantaj sağlayan diğer unsurlar. 

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

Gazeteci toplumun aynasıdır el-
bette ama yönlendirme gibi bir görevi 
olduğunu düşünmüyorum. ‘Doğruya 
doğru, yanlışa da yanlış demek’ benim 
bakış açımı yansıtıyor. Toplum doğruyu 
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Sosyal medya faktörünün son yıllarda 
devreye girmesi, dijitalleşme ve sıkça 
yapılan dezenformasyonlar nedeniyle 
gazetecilere bakış değişti. Maalesef 
medyamız kötü bir dönemden geçiyor. 
Spor muhabiri olarak kendimi daha 
çok basketbol alanına yönlendirdim ve 
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içinde olduğum anlardır. 
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runu. Eline bir kamera ya da mikrofon 
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büyük sıkıntılarımızdan. Sosyal medya 
gazeteciliği kavramı, geleneksel med-
yaya en büyük darbeyi vuruyor. 

Yerel anlamdaki sorunlardan biri de 
yazık ki ücretler. Bugün Konya basınının 
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sıkıntılardan. Özellikle spor medyası için 
konuşacak olursam; yılın 9-10 ayı hafta-
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mesai yapıyoruz. Bu yıl ilk babalık heye-
canını yaşadığım günde maça gitmek 
zorunda kaldığım gibi…Eksiklik olarak 
ise gazetecilerin kendilerini yeterince 
geliştirmemesi. Özellikle yerel basında 
program, teknik konularla birlikte ya-
bancı dil konusunda sıkıntılar yaşanıyor. 
Ayrıca kağıdın etkisinin yitirilmesiyle 
dijital medyaya da tam olarak ayak 
uydurduğumuzu söyleyemem. 

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

 Bir gazeteci farklı düşünmeyi ve 
sorgulamayı bilmelidir. Herkesin düşün-
düğü bir konuda hiç aklama gelme-
yeni sorgulamalıdır. Ben burada yakın 
zamanda kaybettiğimiz Hıncal Uluç’u 
küçüklüğümden beri örnek alırım. Her 
zaman farklı bakmayı bilmiştir. Belki bu 
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Gazeteci mutlaka dil bilgisini de iyi kul-
lanmalı. Ayrıca düşüncesini sergilemede 
edebi duruşunu da kalemine yansıtma-
lıdır. 

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

 Gazeteciliğin sorunları bölümünde 
kısaca değinmiştik ama sadece olum-
suz anlamda değindik. Elbette sosyal 
medya insanları geleneksel medyadan 
uzaklaştırmıştır. Bizleri biraz da tem-
belliğe itmiştir. Önceden köşe yazmak 
yerine artık tweet atarak düşüncelerimi-
zi aktarıyoruz.  Ancak sosyal medyanın 
gazeteciliğe olumlu etkisi de var. Bugün 
habere ve okuyucuya ulaşmakta bize 
artılarını da söylemek lazım. Kendim için 
örnek verecek olursam, bir çok oyuncu 
ile sosyal medyada üzerinden röportaj 
yaptım. Yaptığımız haberin ses getir-
mesi, daha çok okuyucuya ulaşması da 
bize avantaj sağlayan diğer unsurlar. 

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

Gazeteci toplumun aynasıdır el-
bette ama yönlendirme gibi bir görevi 
olduğunu düşünmüyorum. ‘Doğruya 
doğru, yanlışa da yanlış demek’ benim 
bakış açımı yansıtıyor. Toplum doğruyu 
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kendisi seçmeli. Maalesef gazetecilerin önemli bir kısmının algı 
operasyonları ile kamuoyunu yanlış yönlendirmesini üzüntüyle 
takip ediyorum. Bugün gazetecilere olan güven maalesef çok 
kötü durumda. 

Konya medyasının ‘millilik’ konusunda hassas olduğunun altını 
çizmek istiyorum. Ulusal medyada ise bazı övgülerde kahraman, 
eleştirilerde vatan haini ilan edilebilirsiniz. Bu biraz da siyasi duru-
şunuzla ilgili bir durum. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar varsa 
birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

 Konyaspor’un ilk kupasını aldığı Ziraat Türkiye Kupası finali. 
Eskişehir’deki o penaltı atışı sonrasında nasıl sevineceğimizi şaşır-
dık. Enteresan bir duyguydu. 

Üniversite TV’de çalışırken İstanbul’da oynanan Torku Sel-
çuk-Kepez Belediyespor basketbol maçında taraftarlar arasında 
yaşanan ve bıçakların çekildiği kavga. Orada ilk kez gazetecilik 
ile kendimi korumak arasında ikileme düşmüştüm. Ayrıca henüz 
mesleğin ilk zamanlarında Konyaspor’a gelen haciz ile spor eşya-
larının haciz edilerek kamyonete yüklenmesi anları da unutamadı-
ğım günlerdendi.  Kötü anlamda 11 Ocak 2022’de rahmetli Ahmet 
Çalık’ın vefat günü. Sabah saatlerinde o haberi almamız, doğru-
latma çabaları ve donup kaldığımız anlar…Unutmam mümkün 
değil. Hayatımın en kötü günüydü. Sonrasındaki Ahmet Çalık’ın 
anıldığı Adana Demirspor maçında gözyaşlarımız sel olmuştu. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

İletişim okuyan arkadaşlara söylediklerimi burada da söy-
lemek istiyorum. Mutlaka teorik bilginizi pratiğe yansıtın. Ben 
üniversite yıllarımın belki en güzel zamanlarını çalışarak, haber ya-
parak geçirdim. Sektörün içine mutlaka girmelisiniz. Teknik olarak 
kendini geliştirmelisiniz. Bilgisayar programları öğrenin. Yabancı 
dil bu işin olmazsa olmazlarından. Bol bol köşe yazarı okuyun. 
Farklı bakış açılarını görün. Beğendiğiniz ya da örnek aldığınız 
isimlerin davranışlarını dikkatlice takip edin. 

Türkçeyi düzgün kullanmaya da mutlaka özen gösterin. 
Ayrıca hayatımıza giren sosyal medyayı da çok iyi kullanmanız, 
günümüz teknolojisine ayak uydurmanız gerekiyor. 

Eklemek istedikleriniz var mı?
Yenigün ailesine bana bu fırsatı verdiği için sonsuz teşek-

kürlerimi sunuyorum. Kendinizi değerli hissettiren, uzun yıllar 
hatırlanacak çok güzel 
bir çalışmaya yıllarca 
imza atıyorsunuz. Arşiv 
değeri de taşıyan bu 
çalışmada yer almak-
tan çok mutlu oldum. 
Gönülden başarılar 
diliyorum.
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Eklemek istedikleriniz var mı?
Yenigün ailesine bana bu fırsatı verdiği için sonsuz teşek-

kürlerimi sunuyorum. Kendinizi değerli hissettiren, uzun yıllar 
hatırlanacak çok güzel 
bir çalışmaya yıllarca 
imza atıyorsunuz. Arşiv 
değeri de taşıyan bu 
çalışmada yer almak-
tan çok mutlu oldum. 
Gönülden başarılar 
diliyorum.

FATIH ŞEKERFATIH ŞEKER

HASAN BASRI ECEVITCI
20.03.1980 - 08.10.2022

B
eyşehir’in Kurucuova kasabasında 20.03.1980 tarihin-
de ailesinin dördüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. 
Annesi Havva Hanım, babası öğretmen Ahmet Beydir. 

Beyşehir Cumhuriyet İlkokulundan sonra Beyşehir İmam Ha-
tip Lisesini bitirdi. 2000 yılında vatani görevini yapmak üzere 
Bitlis’e gitti.
2004 yılında evlendi ve bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Bey-
şehir İlkhaber gazetesinde 8 yıl muhabirlik ve yazı işleri mü-
dürlüğü görevlerinde bulunduktan sonra Beyşehir Belediyesi 
Basın ve Halkla İlişkiler Biriminde memuriyete başladı. 
Fotoğraf kulübü üyesi de olan Hasan Basri Ecevitçi 08.10.2022 
tarihinde hanımı Eslem Ecevitci ile birlikte Konya’ya seyahat 
halindeyken Akyokuş yakınlarında geçirdiği trafik kazasında 
hayatını kaybetti. Cenazesi 09.10.2022 günü Beyşehir Beledi-
yesinde düzenlenen tören sonrası Çarşı Camiinde kılınan ce-
naze namazını müteakiben ilçe kabristanında toprağa verildi. 
Ağır yaralanan eşi Eslem Hanım ise tedavi altında tutulduğu 
hastanede üç gün sonra vefat etti.
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Gazeteciliği tutkuyla yaptığını paylaşan Murat Akteke, 
mesleğe ilk fotoğrafçı olarak başladığını anlatarak, 
“Gazeteciliğin kurumsal kısmında yer alan biriyim, 
Gazetecilik kutsal bir meslektir, Halkın sorunlarını 

gündeme getirip çözüme ulaşmasını sağlamaktır” dedi

GAZETECİLİK 
KUTSAL MESLEK!

M
urat Aktepe 2005 yılında 
sektöre giriş yaptığını belirtti. 
Mesleğini severek yaptığını 

anlatan Akteke, hobi olarak başladığı 
sektöre Necmettin Erbakan Üniversitesi’n-
de Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünde 
fotoğrafçı olarak devam ettiğini söyledi. 
İşte Aktepe’nin gazetecilik ile alakalı o 
düşünceleri.

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
1981 yılında Diyarbakır’da doğdum 

Babamın Astsubay olmasından Diyarba-
kır’da doğdum. Daha sonra 10 yıl İzmir’de 
yaşadık. İlkokulu burada tamamladıktan 
sonra Konya’ya geldik. Orta öğrenimim ve 
üniversiteyi de burada tamamladım. Ana-
dolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nden 
mezun oldum.

Mesleğe ilginiz nasıl gelişti, 
hangi kurumlarda ne tür görevlerde 
bulundunuz?

Fotoğrafçılığa 2005 yılında hobi olarak 
başladım. Bir fotoğrafçının yanında 

Reklam Fotoğrafçısı olarak çalıştım. 

Daha sonra Ankara’da kameramanlık 
eğitimi aldım ve medya sektörüne ilk adım 
olarak Konya’da Kanal 42 TV kanalında 
Rejisör-Teknik Yönetmen olarak çalışmaya 
başladım. Ardından 2014 yılında Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi Kurumsal İletişim 
Koordinatörlüğünde fotoğrafçı olarak 
çalışmaya başladım. Halen burada üni-
versitenin tanıtımında katkıda bulunmaya 
devam ediyorum.

Sizin döneminizle bugünü mukayese 
ettiğinizde gazeteciliğin seyrüseferi nasıl 
görünüyor?

Teknolojik olarak bakarsak; ben filmli 
fotoğraf makineleri de kullandım, onun 
zevki bir başkadır ama gazetecilikte şu 
anki teknolojinin geldiği noktada dijital 
fotoğraf makineleri daha hızlı pratik haber-
leri zamanında ulaştırmamızı sağlıyor.

Mesleğiniz sizin için neyi ifade ediyor?
Mesleğimi severek yapıyorum. Fotoğ-

rafçılık bir tutkudur. Fotoğraf, anlatmak 
istediğini tek fotoğrafla anlatma sanatıdır. 
Bir fotoğrafa baktığında onun tüm duygu-
larını, anlatılmak isteneni alabilmek gerekir.

MURAT AKTEKE

Sizin için saha şartları değişince, mesleğe özlem 
duyduğunuz oldu mu?

2021 yılında bir beyin ameliyatı geçirdim bu zamanda da 
işimden bir süre ayrı kaldım. İyileşme sürecimin işime özlem 
duymamda etkisi büyüktür. Bir an önce iyileşip tekrar mesleği-
me döndüm. İşimin motivesiyle sağlığım daha iyi hale geldi. Bu 
süreçte yöneticilerim iş arkadaşlarım ve basından arkadaşlarımın 
desteği çok oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu meslek 
birlik beraberlik demektir.

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
Gazeteciliğin kurumsal kısmında yer alan biriyim, Gazetecilik 

kutsal bir meslektir, Halkın sorunlarını gündeme getirip çözüme 
ulaşmasını sağlamak ve halkın ve doğru bilgiye ulaşmamızı sağ-
lar gazeteci objektif ve doğru bilgileri vermelidir.

Şuanda yaptığım kurumda mesleğimi seviyorum ama daha 
önce televizyondaki çalışma ortamımı da özlüyorum bu meslek 
sevgi işidir maddi kısmına çok takılmayız çünkü işimizi aşkla 
yapıyoruz herkesin yapabileceği bir meslek değil mesai kavramı 
yoktur ne zaman iş olursa programımızı takip ederiz.

Basılı gazetecilik ile internet gazeteciliğini mukayese 
edebilir misiniz?

Basılı gazetecilik ile internet gazeteciliği ikisinin de kendine 
göre iyi ve kötü yanları var. İnternet gazeteciliği daha güncel ola-
biliyor. Anlık haberleri görebiliyoruz ama basılı gazeteciliğin keyfi 
başka oluyor. Eskisi gibi rağbet görmese de, ben işim gereği 
internetten takip etsem de gazete okumayı da ihmal etmiyorum.

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir anınız var mı?
Bu meslekte yaptığım her işim unutulmazlar arasındadır. 

hepsinde ayrı bir anım tecrübem olmuştur. Üzücü bir anıdır; 4 
Haziran 2014’te Seydişehir’de Üniversitemizin Senato Toplantısı 
sonrası Tınaztepe Mağarasını gezerken kalp krizi geçirip vefat 
eden İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüseyin Tekin 
Gökmenoğlu hocamızın vefatına şahit olmuştum. Gün güzel 
başlayıp kötü bir şekilde bitmişti. Hocamızın da fotoğraf çekme-
ye merakı vardı. Fotoğraf sanatı üzerine sohbet etmiştik. İyi bir 
insandı, Allah rahmet eylesin.

Bana da dergide yer verdiğiniz için şahsınız başta olmak üze-
re tüm yöneticilerinize ve çalışanlarınıza teşekkür ederim. Tüm 
meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik 
ediyorum.
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Gazeteci Mehmet Günnar, gazeteciliğin insanın hayatını belirlediğini dikkat çekerek 
tüm meslektaşlarının mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

K
onya’da gazetecilik faaliyetini 7 
yıldır başarılı bir şekilde sürdüren 
Pusula Gazetesi Muhabiri Meh-

met Günnar, gazeteciliğin insanın hayatını 
belirlediğini dikkat çekti. Günnar, “Gazete-
ciliğe az ya da çok yıllarını vermiş her in-
sanın söyleyeceği gibi gazetecilik gerçek 
anlamda hayatın ta kendisi, tamamlayıcısı. 
Gazeteci insan bakmaz, görür. Sorgular. 
Araştırır. Olaylara normal bir vatandaş 
gibi bakmaz. Kısacası gazetecilik, insanın 
hayatını belirler” dedi. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

İsmim Mehmet Günnar. 1993 doğum-
luyum.  Evliyim. 2 evladım var. 2016 yılın-
dan bu yana basılı medyada çalışıyorum. 
Şuan Konya Pusula Gazetesi’nde muhabir 
olarak görev yapmaktayım. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

İstediğim ve merak ettiğim bir mes-
lekti. Bu nedenle Mustafa Kemal Üniver-

sitesi Basın ve Yayın Bölümü’nü tercih 
ettim. Daha sonrasında Konya’nın Sesi 
Gazetesi’nde muhabir olarak gazetecilik 
mesleğine giriş yaptım.

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

Konya’nın Sesi Gazetesi’nde muhabir 
olarak mesleğe giriş yaptım. Şu an ise Pu-
sula Gazetesi’nde aktif şekilde muhabirlik 
yapıyorum.

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazeteciliğe az ya da çok yıllarını 

vermiş her insanın söyleyeceği gibi gaze-
tecilik gerçek anlamda hayatın ta kendisi, 
tamamlayıcısı. Gazeteci insan bakmaz, 
görür. Sorgular. Araştırır. Olaylara normal 
bir vatandaş gibi bakmaz. Kısacası gaze-
tecilik, insanın hayatını belirler. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Teknolojinin ilerlemesi, sanayinin ge-
lişmesi, nüfusun çoğalması gibi pek çok 
etken sosyal hayatı ve siyaseti belirlerken 
bazı mesleklerin doğmasına bazı meslek-
lerin de yok olmasına sebep oluyor. Basılı 

GAZETECILIK, 
INSANIN HAYATINI BELIRLER

MEHMET GÜNNAR

medya da şuan kan kaybeden meslekler arasında. Artık herkesin 
cebinde anlık haber alabileceği telefonu var. Basılı medyanın kısa 
süre içerisinde kendini revize etmesi ve teknolojiye ayak uydur-
ması gerekiyor. Bunun zorlama ile değil, planlı programlı şekilde 
ayak diretilmeden yapılması elzem. Tabi bu konunun oldu bitti ile 
değil, profesyonel ekiple yapılması, liyakate önem verilmesi daha 
da elzem…

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

Gazetecilik yapmak isteyen biri bakmamalı, görmeli. Dış 
dünyaya açık, soru sorabilen, sorduğu sorunun cevabını da 
alabilen olmalı. Cümle kurabilmek, kurduğun cümlede ne demek 
istediğini tam anlamıyla anlatabilmek kolay görünse de birçok 
arkadaşın klavye başına geçtiğinde bir kelime dahi yazamadığını 
daha birçok üstadın yanında kısacık kalan 6-7 yıllık tecrübemde 
gördüm. Gazetecilik yada yazar olmak isteyen biri çok okumalı 
ve yazmaktan korkmamalı. Kendi cümleleri olmalı. Papağan ve lir 
kuşu gibi başkalarının cümlelerini yazan yeterince insan var.

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

Bunun tarifini yapabilen kişi çok azdır. Basın sektöründe 
çalışan insanların büyük bir kısmı, bu camianın bir büyüsünün ol-
duğuna inanır. Bende buna inananlardanım. Herhalde bu büyü de 
kimsenin bilmediğini ilk bilenlerden ve bunu paylaşan olmaktan 
kaynaklanıyor.

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

Gazeteciler, kurum, kuruluş ve şirketlerin bir nevi denetçisidir. 
Bu görevi hem devlet hem de millet vermiştir. Vatandaş eline bir 
gazete aldığında, evinde televizyonun karşısına oturduğunda 
doğruları görmek ister. Bu doğrular paylaşıldığı sürece de kurum 
ve kuruluşlar kendi otokontrollerini oluşturur ve vatandaşın 
zararına olacak yanlışlardan olabildiğince kaçınır. Gazeteciler 
vatandaşın gören gözü, duyan kulağı, konuşan dili olmalı. Yoksa 
ortaya çıkış amacının çok uzağında kalmış olur ki bu da zararlı ve 
tehlikeli bir durumdur.

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? 

Gazeteciliğin doğuşunda bu görevin olduğunu savunuyorum. 
Gazeteci eğer toplumu doğruya yönlendirmeyecekse hiçbir 
önemi ve gerekliliği yoktur.  

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar varsa 
birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

Her muhabir mutlaka bir kere hafıza kartını bilgisayarda 
unutup, habere o şekilde gitmiştir. Mesleğe başladığım ilk hafta 
ilk özel haberi yapmak için dönemin Meram Ziraat Odası Başkanı 
Ali Ataiyibiner’in yanına gitmiştim. Sorularımı sordum. Röporta-
jımı bitirdim. Son olarak fotoğraf çekmek için fotoğraf makinemi 
elime aldığımda hafıza kartının olmadığını fark ettim. Sağ olsun 
Ali Ataiyibiner Başkanım çok anlayışlı karşılamıştı. Fotoğrafını 
telefonla çekmiştim. Bu bana ders oldu. Mesleğimin 7. yılına 
gireceğim. Halen habere gitmeden önce mutlaka hafıza kartına 
bakarım.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Çok güzel bir meslek. Yeni insanlar tanıyor, belki de bir va-
tandaşın gidemeyeceği kadar yeni ortamlar deneyimliyorsunuz. 
Sadece mesleğe girerken artılarını ve eksilerini güzel araştırsınlar. 
Beklentilerini çok yüksek tutmasınlar. Umutlarını da hiçbir zaman 
kaybetmesinler. Ayrıca çok okusunlar ve mutlaka yazmaya 
gayret göstersinler. Yazmaktan korkmasınlar. Herkes okur ama 
herkes yazamaz. 

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Yaz-kış, gündüz-gece demeden vatandaşları doğruya yönlen-

dirmek ve bilgilendirmek amacıyla hayatlarını vakfeden tüm ba-
sın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarım.
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İ
nternet haberciliği ile sektöre adım 
attığını kaydeden Bekir Bulut, mes-
leğe ilgisi ve heyecanı olmayanın bu 

işi yapamayacağını söyledi. Gazetecilikte 
farklı bir bakış açısının şart olduğunu 
kaydeden Bulut, yazılı basın bitmese bu 
mesleğin sürekli devam edebileceğini 
anlattı. Bulut, özellikle Anadolu Ajan-
sı’nın desteklenmesi gerektiğine değindi. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 
Konya’da 1990 yılında dünyaya 

geldim. İlk ve ortaöğrenimimi Konya’da 
tamamladıktan sonra Gümüşhane Üni-
versitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım bölümünü kazandım. Lisans 
eğitimim için gittiğim Gümüşhane, 
hayatımın dönüm noktası haline geldi. 
Aktif bir öğrencilik hayatının ardından bir 
yandan Gümüşhane’de kendi işimi kurar-
ken diğer yandan ise Selçuk Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Reklamcılık Ana 
Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimime 
başladım. Yüksek Lisans eğitimini başarı 
ile tamamlamanın ardından sektör dene-
yimlerimi akademi ile buluşturmak adına 
2022 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Reklamcılık Ana Bilim 
Dalı’nda doktora eğitimine başladım ve 
eğitimim devam ediyor

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Aslında amacım gazeteci olmak 

değildi fakat hayatın beni gazeteci olma 
yönünde hazırladığını düşünüyorum. 
Hayatımda yaşadığım tecrübeler, öğ-
rendiğim bilgiler bir noktada gazetecilik 
yönümü ortaya çıkardı. Yukarıda aktif bir 
öğrencilik hayatı geçirdiğimden bahset-
miştim. Biraz konuyu açacak olursam; 
2009 yılında gittiğim Gümüşhane Üni-
versitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler 

HAYAT GAZETECI OLMAMI ISTEDI

Hayatın kendisini gazeteci olma yönünde hazırladığını vurgulayan Bekir Bulut, 
“Günlük bir gazeteyi akşam baskıya verdiğinizde bir sonraki günün gündemi ve 

içeriğini belirlemek için kasetin yeniden başa sarıldığı bir meslektir gazetecilik” dedi
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ve Tanıtım bölümünde öğrendiğim 
kurgu programı hayatıma çok şey kattı. 
Bu durum bana Gümüşhane Üniversitesi 
İletişim Ödülleri (GİF) Kısa Film-Reklam 
Filmi dalında birincilik ödülü getirdi. 
Bunun yanında Gümüşhane Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Tanıtım Filmi (2012) ve 
Gümüşhane Üniversitesi Tanıtım Filmi 
(2013-2014) projelerini ekip arkadaşla-
rım ve danışman hocalarım ile birlikte 
hazırlamamı sağladı. İletişim Fakültesi 
Medya Merkezi’nde kurgu dersleri ver-
menin yanında yine Medya Merkezi’nde 
hazırlanan haberlerin kurgularını da 
yapma fırsatım oldu. Böylece gazete-
cilik hayatına bir adım daha yaklaşmış 
oldum. Öğrencilik hayatımın sonlarına 
doğru KOSGEB’in Girişimcilik Kursu’nu 
tamamladım ve mezun olur olmaz Gü-
müşhane’de Reklam Ajansımı kurdum. 
Reklam Ajansının yanında internet 
haber sitesi ve Web TV hizmeti ile basın 
sektörüne giriş yaptım. Web TV hizmeti 
vermemdeki en önemli unsur şehirde 
bir radyo ve televizyonun bulunmama-
sıydı. Bu noktada mikrofonlarımızı halka 
uzatarak, onların da katılımıyla ana 
haber bültenleri hazırlamaya başla-
dık. Daha sonra sabah bültenleri, spor 
bültenleri ve özel röportajlarla yayınla-
rımızı zenginleştirdik. Yaklaşık bir buçuk 
yıl Web TV ve internet haber sitesi ile 
basın sektöründe yer aldım ve artık 

yaptığım işi basılı hale getirme düşün-
cesi beni çoktan heyecanlandırmaya 
başlamıştı. Bu heyecan yavaş yavaş 
filizlendi ve 20 Kasım 2014 tarihinde 
şehrin ilk ve tek renkli gazetesi olan 
Gümüşhane Olay Gazetesi’ni kurdum. 
Bu, benim için büyük bir heyecan ve 
unutulmaz bir deneyimdi. 20 Kasım 
2014’te başlayan yazılı basın hayatım-
da şehre farklı bir bakış açısı getirmeyi 
amaçladım. “Gitmediğimiz haber bizim 
değildir” mantığıyla hareket ederek 
çalışma ekiplerini bu yönde oluşturma 
gayreti içinde oldum. Çalışkan bir ekiple 
iyi bir sinerji yakaladık ve kısa süre 
içerisinde şehrin en etkili gazetelerinden 
biri olmayı başardık. Gazetenin bekleme 
süresinin tamamlanmasının ardından 
resmi ilan hakkı da kazandıktan sonra 
gazetede yenilikler yapmaya devam et-
tim. Gazetecilikte her günün ayrı bir he-
yecanı ve ayrı bir enerjisi vardır ve 2020 
yılına kadar bu heyecanımı hiç kaybet-
meden gazetecilik yapmayı sürdürdüm. 
Eşimin Selçuk Üniversitesi’ne araştırma 
görevlisi olarak atanmasıyla emek ve 
heyecan dolu geçen gazetecilik serüve-
nimi sona erdirme kararı aldım. Haziran 
2020’de gazeteyi devrederek memle-
ketim Konya’ya dönüş yaptım. Konya’ya 
yerleştikten sonra ise doktora eğitimime 
başladım ve sektörde öğrendiklerimi 
akademi ile birleştirmeyi hedefliyorum.  

Hangi kurumlarda ne tür görevlerde 
bulundunuz?

Gümüşhane Üniversitesi’nde birkaç 
dönem kısmi zamanlı olarak çalışmalar-
da bulunmanın yanında kendi Reklam 
Ajansımı kurarak yöneticiliği ve ardından 
kurduğum Gümüşhane Olay Gazete-
si’nin İmtiyaz Sahibi olarak görev yaptım. 
Reklamcılık açısından bakarsak; danış-
manlık hizmetleri, kamuoyu araştırma-
ları, kurumsal kimlik, stüdyo hizmetleri 
(ses kayıt, müzik vb.) ve organizasyon 
(konser, festival vb.) hizmetlerinde bu-
lundum. Gazete özelinde ise; gazetenin 
dağıtımında baskısına, muhabirlikten 
dizgisine kadar her aşamada aktif bir 
şekilde yer aldım.   

Geçen yıllarla mukayese edince 
gazeteciliğin seyrüseferi nasıl 
görünüyor?

Gazeteciliğe önce internet haber si-
tesi ve Web TV ile başladım, sonrasında 
burada yaptığım işi yazılı basına taşı-
dım. Aslında baktığınızda 2013 yılında 
internet haber sitesi ve Web TV hizmeti 
veriyor olmak gelecek vadeden bir du-
rumdu. Bu durumun farkındaydım. Fakat 
bir yandan da internet haber sitelerinin 
varoluş mücadeleleri bulunuyordu. İnter-
net haber siteleri basın sektöründe güzel 
işlere imza atsalar da resmi anlamda tam 
olarak “Basın” bile denemiyordu. (Bu 

BEKIR BULUT136



İ
nternet haberciliği ile sektöre adım 
attığını kaydeden Bekir Bulut, mes-
leğe ilgisi ve heyecanı olmayanın bu 

işi yapamayacağını söyledi. Gazetecilikte 
farklı bir bakış açısının şart olduğunu 
kaydeden Bulut, yazılı basın bitmese bu 
mesleğin sürekli devam edebileceğini 
anlattı. Bulut, özellikle Anadolu Ajan-
sı’nın desteklenmesi gerektiğine değindi. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 
Konya’da 1990 yılında dünyaya 

geldim. İlk ve ortaöğrenimimi Konya’da 
tamamladıktan sonra Gümüşhane Üni-
versitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım bölümünü kazandım. Lisans 
eğitimim için gittiğim Gümüşhane, 
hayatımın dönüm noktası haline geldi. 
Aktif bir öğrencilik hayatının ardından bir 
yandan Gümüşhane’de kendi işimi kurar-
ken diğer yandan ise Selçuk Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Reklamcılık Ana 
Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimime 
başladım. Yüksek Lisans eğitimini başarı 
ile tamamlamanın ardından sektör dene-
yimlerimi akademi ile buluşturmak adına 
2022 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Reklamcılık Ana Bilim 
Dalı’nda doktora eğitimine başladım ve 
eğitimim devam ediyor

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
Aslında amacım gazeteci olmak 

değildi fakat hayatın beni gazeteci olma 
yönünde hazırladığını düşünüyorum. 
Hayatımda yaşadığım tecrübeler, öğ-
rendiğim bilgiler bir noktada gazetecilik 
yönümü ortaya çıkardı. Yukarıda aktif bir 
öğrencilik hayatı geçirdiğimden bahset-
miştim. Biraz konuyu açacak olursam; 
2009 yılında gittiğim Gümüşhane Üni-
versitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler 

HAYAT GAZETECI OLMAMI ISTEDI

Hayatın kendisini gazeteci olma yönünde hazırladığını vurgulayan Bekir Bulut, 
“Günlük bir gazeteyi akşam baskıya verdiğinizde bir sonraki günün gündemi ve 

içeriğini belirlemek için kasetin yeniden başa sarıldığı bir meslektir gazetecilik” dedi

BEKIR BULUT

ve Tanıtım bölümünde öğrendiğim 
kurgu programı hayatıma çok şey kattı. 
Bu durum bana Gümüşhane Üniversitesi 
İletişim Ödülleri (GİF) Kısa Film-Reklam 
Filmi dalında birincilik ödülü getirdi. 
Bunun yanında Gümüşhane Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Tanıtım Filmi (2012) ve 
Gümüşhane Üniversitesi Tanıtım Filmi 
(2013-2014) projelerini ekip arkadaşla-
rım ve danışman hocalarım ile birlikte 
hazırlamamı sağladı. İletişim Fakültesi 
Medya Merkezi’nde kurgu dersleri ver-
menin yanında yine Medya Merkezi’nde 
hazırlanan haberlerin kurgularını da 
yapma fırsatım oldu. Böylece gazete-
cilik hayatına bir adım daha yaklaşmış 
oldum. Öğrencilik hayatımın sonlarına 
doğru KOSGEB’in Girişimcilik Kursu’nu 
tamamladım ve mezun olur olmaz Gü-
müşhane’de Reklam Ajansımı kurdum. 
Reklam Ajansının yanında internet 
haber sitesi ve Web TV hizmeti ile basın 
sektörüne giriş yaptım. Web TV hizmeti 
vermemdeki en önemli unsur şehirde 
bir radyo ve televizyonun bulunmama-
sıydı. Bu noktada mikrofonlarımızı halka 
uzatarak, onların da katılımıyla ana 
haber bültenleri hazırlamaya başla-
dık. Daha sonra sabah bültenleri, spor 
bültenleri ve özel röportajlarla yayınla-
rımızı zenginleştirdik. Yaklaşık bir buçuk 
yıl Web TV ve internet haber sitesi ile 
basın sektöründe yer aldım ve artık 

yaptığım işi basılı hale getirme düşün-
cesi beni çoktan heyecanlandırmaya 
başlamıştı. Bu heyecan yavaş yavaş 
filizlendi ve 20 Kasım 2014 tarihinde 
şehrin ilk ve tek renkli gazetesi olan 
Gümüşhane Olay Gazetesi’ni kurdum. 
Bu, benim için büyük bir heyecan ve 
unutulmaz bir deneyimdi. 20 Kasım 
2014’te başlayan yazılı basın hayatım-
da şehre farklı bir bakış açısı getirmeyi 
amaçladım. “Gitmediğimiz haber bizim 
değildir” mantığıyla hareket ederek 
çalışma ekiplerini bu yönde oluşturma 
gayreti içinde oldum. Çalışkan bir ekiple 
iyi bir sinerji yakaladık ve kısa süre 
içerisinde şehrin en etkili gazetelerinden 
biri olmayı başardık. Gazetenin bekleme 
süresinin tamamlanmasının ardından 
resmi ilan hakkı da kazandıktan sonra 
gazetede yenilikler yapmaya devam et-
tim. Gazetecilikte her günün ayrı bir he-
yecanı ve ayrı bir enerjisi vardır ve 2020 
yılına kadar bu heyecanımı hiç kaybet-
meden gazetecilik yapmayı sürdürdüm. 
Eşimin Selçuk Üniversitesi’ne araştırma 
görevlisi olarak atanmasıyla emek ve 
heyecan dolu geçen gazetecilik serüve-
nimi sona erdirme kararı aldım. Haziran 
2020’de gazeteyi devrederek memle-
ketim Konya’ya dönüş yaptım. Konya’ya 
yerleştikten sonra ise doktora eğitimime 
başladım ve sektörde öğrendiklerimi 
akademi ile birleştirmeyi hedefliyorum.  

Hangi kurumlarda ne tür görevlerde 
bulundunuz?

Gümüşhane Üniversitesi’nde birkaç 
dönem kısmi zamanlı olarak çalışmalar-
da bulunmanın yanında kendi Reklam 
Ajansımı kurarak yöneticiliği ve ardından 
kurduğum Gümüşhane Olay Gazete-
si’nin İmtiyaz Sahibi olarak görev yaptım. 
Reklamcılık açısından bakarsak; danış-
manlık hizmetleri, kamuoyu araştırma-
ları, kurumsal kimlik, stüdyo hizmetleri 
(ses kayıt, müzik vb.) ve organizasyon 
(konser, festival vb.) hizmetlerinde bu-
lundum. Gazete özelinde ise; gazetenin 
dağıtımında baskısına, muhabirlikten 
dizgisine kadar her aşamada aktif bir 
şekilde yer aldım.   

Geçen yıllarla mukayese edince 
gazeteciliğin seyrüseferi nasıl 
görünüyor?

Gazeteciliğe önce internet haber si-
tesi ve Web TV ile başladım, sonrasında 
burada yaptığım işi yazılı basına taşı-
dım. Aslında baktığınızda 2013 yılında 
internet haber sitesi ve Web TV hizmeti 
veriyor olmak gelecek vadeden bir du-
rumdu. Bu durumun farkındaydım. Fakat 
bir yandan da internet haber sitelerinin 
varoluş mücadeleleri bulunuyordu. İnter-
net haber siteleri basın sektöründe güzel 
işlere imza atsalar da resmi anlamda tam 
olarak “Basın” bile denemiyordu. (Bu 
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durum 18 Ekim 2022’deki Basın Kanunu 
ile değişti) Belki de işimi yazılı basına 
taşımamdaki nedenlerden biriydi.  Bir 
diğer neden ise insanlara yaptığım işi 
somut olarak sunma gayretiydi. Sonuç 
olarak yazılı basına geçiş yaptım. 

Yazılı basına geçtikten bir süre sonra 
yavaş yavaş gazetecilik iş ve işlemleri 
dijitalleşmeye başladı. Adım adım diji-
talleşme geliyor, katıldığım toplantılarda 
bu konu dile getiriliyor ve artık konuşu-
luyordu. Yani bir şekilde yazılı basının 
dijital olarak dönüşümü gerçekleşecekti. 
Tabi bunun için zamana ihtiyaç vardı. Bu 
süreç yavaş yavaş gerçekleşmeye baş-
ladı ve en sonunda Basın Kanunu’nda 
değişiklik yapılarak büyük bir adım daha 
atıldı. Gazetemin bulunduğu yerde Basın 
İlan Kurumu’nun şubesi olmadığı için 
Valilik aracılık ediyordu. Gazetemin ya-
yına başladığı tarihlerde icmal varakaları 
oluşturulur, burada gazeteden istenen 
bilgiler doldurulur ve aylık olarak Vali-
liklere teslim edilirdi. Bu durumu Basın 
İlan Kurumu zamanla internet ortamına 
taşımaya başladı. Adım adım taşıma ve 
uyum süreçleri tamamlandıktan sonra 
bazı illerde bulunan Basın İlan Kurumları, 
bölgedeki diğer illere de hizmet verme-
ye başladı ve böylece Valiliklerin aracılık-
ları sona erdi. Gazetelere ise çeşitli ek 
göstergeler veriliyordu. Örneğin, inter-
net haber sitenizde resmi ilan yayınlar-
sanız ek gösterge alıyorsunuz veya bunu 
sosyal medyada da yaparsanız yine ek 
gösterge alıyorsunuz. Bu şekilde uyum 
süreçleri devam etmekte ve gazetelerin 
bir şekilde internet ortamında da var 
olması amaçlanıyor.

Gazetecilik sizin için neyi ifade 
ediyor?

Gazetecilik benim için bitmeyen bir 
döngünün içindeki mücadele anlamı-
na geliyor. Günlük bir gazeteyi akşam 

baskıya verdiğinizde bir sonraki günün 
gündemi ve içeriğini belirlemek için ka-
setin yeniden başa sarıldığı bir meslektir 
gazetecilik. Mesleğe ilgisi olmayanın, 
heyecanı olmayanın yapamayacağı, baş-
ladığında ise asla bırakamayacağın bir 
meslektir. Sen onu bıraksan da araştırma 
duygun, merakın, soru sorma isteğin 
asla bitmeyecek. Gazeteciliğin heyecanı 
insanın zinde kalmasını, bilgiyle yoğrulan 
aklın ise artık daha farklı bir bakış açısına 
sahip olmasını sağlamaktadır.       

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu 
mu?

Gazetecilik mesleğinden uzaklaşma-
mın ardından bir süre bilgiye maruz kal-
maktan da kaçınmaya çalıştım. Meslekte 
o kadar çok bilgiye maruz kalıyorduk ki 
belki de ara verip nefes almak gereki-
yordu. Henüz meslekten çok uzun yıllar 
uzak kalmadım fakat uzun yıllar günlük 
bir gazeteyi yayına hazırlamak ne kadar 
yorucu olsa da özlem duyduğumu hisse-
diyorum. Herhangi bir işle uğraşmadı-
ğım anlarda aklıma hep gazetecilik yap-

tığım günler geliyor. Çünkü gazetecikte 
boş zamanın yok, hep bir koşuşturma 
içerisindesin, hep acelen var ve yetiş-
tirmen gereken haberlerinin yanında 
baskıya hazırlaman gereken bir gazeten 
var. O yoğun iş temposu asla bitmiyor. 
Özlenecek bir tempo gibi görünmese de 
bu tempoyu özlediğim anlar oluyor.

Basılı gazetecilik ile internet 
gazeteciliğini mukayese edebilir 
misiniz?

İnternet gazeteciliği ile basılı gaze-
teciliği ele aldığımızda haber yapma 
mantıkları birbirine benzemektedir. 
Aslında ikisi de aynı işi yapmakta fakat 
hedef kitle açısından farklılaşmaktadır-
lar. Yerel bir gazetenin haber içerikleri 
genellikle yaşadıkları bölgenin konularını 
içermektedir. Aynı gazetenin internet 
sitesine baktığımızda biraz daha ulusal 
çapta haber içeriklerine sahip olduklarını 
görmekteyiz. Yerel bir gazetenin ulaştığı 
okur kitlesi ile internet haber sitelerinin 
okur kitlesine baktığımızda, internet 
haber sitelerinin daha fazla okura ulaşa-
bildiğini söylemek mümkündür. İnternet 
gazeteciliğinde haberin anlık olarak 
paylaşılması büyük bir avantaj olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Basılı yayınlarda 
ise bir önceki günün gündem konula-
rını bir sonraki gün okurlara ulaştırmış 
oluyorsunuz. Böylece haberi okurlara 
hızlı ulaştırma anlamında internet haber 
sitelerinden geride kalıyorsunuz. Bu 
durum olumsuz bir hava oluşturabilir 
fakat basılı gazetelerin de bu noktada 
farklılaşması gerekiyor. Basılı yayınlarda 
haberi hızlı ulaştıramayabilirsiniz fakat 
içeriği özel bir hale getirirseniz, okurları-
nız mutlaka yayınlarınızı takip edecektir. 
Belki de en önemlisi okurların da kendi-
sinden bir şey bulabileceği bir yayın an-
layışı getirmektir. Okurların da katılımı-
nın sağlandığı bir yayın, özel kalacak ve 
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takip edilmeye her zaman devam edecektir. İkinci bir husus 
da internet haber sitelerindeki bilgi akış yoğunluğudur. Bilgi 
akışının yoğun olması her haber için olmasa da genel olarak 
haberin etkisini azalttığını düşünüyorum. Basılı yayınlarda 
ise yayının somut olması çok önemli bir kriterdir ve bunun 
habere değer kattığını düşünüyorum. Günümüzde gazeteye 
olan rağbetin azaldığı düşünülmektedir. Bu durumun sebebi 
bence teknolojinin içine doğan neslin gazeteyle belki de hiç 
tanışmamış olmasıdır. Gazetecilik kendisini yeni medya kanal-
larına bir şekilde entegre etti ve değişimlere ayak uyduruyor. 
Gazetecilik meslek anlamında varlığını her zaman sürdürme-
ye devam edecek fakat basılı yayınlar noktasında bu durum 
çok da iç açıcı görünmüyor. Fakat unutmamak gerekir ki, ta-
rihte de olduğu gibi Anadolu basını çok büyük bir önem arz 
ediyor. Bu sebeple Anadolu basının her daim desteklenmesi 
gerektiğini düşünüyorum.

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir anınız var mı?
Mesleki anılarımız elbette çok fazla ama bazıları var ki 

bizi derinden etkiliyor. Kısaca özetleyecek olursam, öncelikle 
15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin olduğu gece ve 
sonrasındaki süreçte sahada yer alarak bu süreçte devleti-
mizin ve milletimizin yanında olduk. Basın olarak çok önemli 
bir görevi icra ederek kamu kurumları ile sağlıklı bir iletişim 
süreci geçirdik ve omuz omuza bu süreci atlattık. O gece, 
hayatımda unutamadığım anlardan biri oldu. Şimdi ise Şehit 
Necmettin Yılmaz öğretmenden bahsetmek istiyorum. Şanlı-
urfa’nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane’ye döner-
ken Tunceli Pülümür ilçesinde 16 Haziran 2017’de teröristlerce 
aracı yakılarak kaçırıldı. 27 gün umutla Necmettin öğretmen-
den haber almak için çaba gösterdik. Necmettin öğretmenin 
sağ salim evine dönmesini bekliyorduk. Olayın ardından 
geçen 27’inci günde o acı haberi, Necmettin öğretmenin 
şehadet haberini aldık. Umutlarımız yıkıldı. Daha sonra 16 
Temmuz 2017’de şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ı toprağa 
verdik. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Acımı-
zı dindirmeye yetmese de olay sonrasında yapılan başarılı 
operasyonlarla Necmettin öğretmenin kanı yerde kalmadı. O 
günleri asla unutamıyorum. 

Karadeniz’de terör olaylarına geçit vermeyen kahraman-
larımızın başarıları bizleri hep gururlandırdı ve yakından takip 
ettik. Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde yapılan operasyonlar 
sonucu PKK’nın sözde Karadeniz sorumluları etkisiz hale 
getirilerek PKK’ya büyük darbe vuruldu. Operasyon ekibi 
Kürtün’de büyük bir coşkuyla karşılandı. Bu çok büyük bir 
gurur.  Bir diğeri ise Gümüşhane’de yer alan hırçın Harşit 
Çayı, birçok trafik kazasına sahne oldu ve o kazalar sonucu 
acı tablolarla karşılaştık. Hiç unutamadığım anılarımdır o ka-
zalar. Yaşanan bir kaza sonrası Harşit Çayı’na uçan araçların 
içindeki sürücü ve yolcuları arama çalışmalarına bizzat gece 
ve gündüz katıldığımız oldu. Sonunda acı haberlerle karşılaş-
mak bizleri çok derinden yaraladı. Başka bir kazada ise Harşit 
Çayı’nın hırçınlığı cesetleri sürükleyip götürecekti ki uzman 
ekiplerin kurduğu setler sayesinde cesetleri yakaladılar. Bu 
tablolara şahit olmak benim için çok üzücü… Ve son olarak 
Gümüşhane’nin komşu ili Bayburt’ta Anadolu Ajansı muhabiri 
Abdulkadir Nişancı’nın ölüm haberi bizleri derinden yaraladı. 
Meslektaşımız, karla mücadele çalışmalarını görüntülemek 
için gittiği Derebajı Virajları’nda yamaçtan uçuruma yuvar-
landı. Olayın ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı 
ve Abdulkadir Nişancı’ndan umutla iyi haberin gelmesini 
bekledik. Arama kurtarma çalışmaları sırasında JÖAK timinde 
görevli iki askerimizin şehit olduğu haberini aldık. Meslektaşı-
mızın cansız bedenine ise olayın yaşandığı yerden 1 kilometre 
uzaklıkta, yaklaşık 13 gün sonra ulaşıldı. Zorlu arazi koşulları, 
hırçın dereler arama kurtarma çalışmalarını yavaşlatmaktaydı. 
Meslektaşımızın görevini icra ederken hayatını kaybetmesi 
tüm meslektaşlarımız gibi bizleri de derinden yaraladı. An-
latılacak çok fazla anı var fakat beni en çok etkileyen anılar 
yukarıda anlattıklarım oldu.  Bu yayının hazırlanmasında 
emeği geçen değerli meslektaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi 
sunarım. Kıymetli gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü’nü canı gönülden kutlarım. Saygılarımla. 
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durum 18 Ekim 2022’deki Basın Kanunu 
ile değişti) Belki de işimi yazılı basına 
taşımamdaki nedenlerden biriydi.  Bir 
diğer neden ise insanlara yaptığım işi 
somut olarak sunma gayretiydi. Sonuç 
olarak yazılı basına geçiş yaptım. 

Yazılı basına geçtikten bir süre sonra 
yavaş yavaş gazetecilik iş ve işlemleri 
dijitalleşmeye başladı. Adım adım diji-
talleşme geliyor, katıldığım toplantılarda 
bu konu dile getiriliyor ve artık konuşu-
luyordu. Yani bir şekilde yazılı basının 
dijital olarak dönüşümü gerçekleşecekti. 
Tabi bunun için zamana ihtiyaç vardı. Bu 
süreç yavaş yavaş gerçekleşmeye baş-
ladı ve en sonunda Basın Kanunu’nda 
değişiklik yapılarak büyük bir adım daha 
atıldı. Gazetemin bulunduğu yerde Basın 
İlan Kurumu’nun şubesi olmadığı için 
Valilik aracılık ediyordu. Gazetemin ya-
yına başladığı tarihlerde icmal varakaları 
oluşturulur, burada gazeteden istenen 
bilgiler doldurulur ve aylık olarak Vali-
liklere teslim edilirdi. Bu durumu Basın 
İlan Kurumu zamanla internet ortamına 
taşımaya başladı. Adım adım taşıma ve 
uyum süreçleri tamamlandıktan sonra 
bazı illerde bulunan Basın İlan Kurumları, 
bölgedeki diğer illere de hizmet verme-
ye başladı ve böylece Valiliklerin aracılık-
ları sona erdi. Gazetelere ise çeşitli ek 
göstergeler veriliyordu. Örneğin, inter-
net haber sitenizde resmi ilan yayınlar-
sanız ek gösterge alıyorsunuz veya bunu 
sosyal medyada da yaparsanız yine ek 
gösterge alıyorsunuz. Bu şekilde uyum 
süreçleri devam etmekte ve gazetelerin 
bir şekilde internet ortamında da var 
olması amaçlanıyor.

Gazetecilik sizin için neyi ifade 
ediyor?

Gazetecilik benim için bitmeyen bir 
döngünün içindeki mücadele anlamı-
na geliyor. Günlük bir gazeteyi akşam 

baskıya verdiğinizde bir sonraki günün 
gündemi ve içeriğini belirlemek için ka-
setin yeniden başa sarıldığı bir meslektir 
gazetecilik. Mesleğe ilgisi olmayanın, 
heyecanı olmayanın yapamayacağı, baş-
ladığında ise asla bırakamayacağın bir 
meslektir. Sen onu bıraksan da araştırma 
duygun, merakın, soru sorma isteğin 
asla bitmeyecek. Gazeteciliğin heyecanı 
insanın zinde kalmasını, bilgiyle yoğrulan 
aklın ise artık daha farklı bir bakış açısına 
sahip olmasını sağlamaktadır.       

Mesleğe özlem duyduğunuz oldu 
mu?

Gazetecilik mesleğinden uzaklaşma-
mın ardından bir süre bilgiye maruz kal-
maktan da kaçınmaya çalıştım. Meslekte 
o kadar çok bilgiye maruz kalıyorduk ki 
belki de ara verip nefes almak gereki-
yordu. Henüz meslekten çok uzun yıllar 
uzak kalmadım fakat uzun yıllar günlük 
bir gazeteyi yayına hazırlamak ne kadar 
yorucu olsa da özlem duyduğumu hisse-
diyorum. Herhangi bir işle uğraşmadı-
ğım anlarda aklıma hep gazetecilik yap-

tığım günler geliyor. Çünkü gazetecikte 
boş zamanın yok, hep bir koşuşturma 
içerisindesin, hep acelen var ve yetiş-
tirmen gereken haberlerinin yanında 
baskıya hazırlaman gereken bir gazeten 
var. O yoğun iş temposu asla bitmiyor. 
Özlenecek bir tempo gibi görünmese de 
bu tempoyu özlediğim anlar oluyor.

Basılı gazetecilik ile internet 
gazeteciliğini mukayese edebilir 
misiniz?

İnternet gazeteciliği ile basılı gaze-
teciliği ele aldığımızda haber yapma 
mantıkları birbirine benzemektedir. 
Aslında ikisi de aynı işi yapmakta fakat 
hedef kitle açısından farklılaşmaktadır-
lar. Yerel bir gazetenin haber içerikleri 
genellikle yaşadıkları bölgenin konularını 
içermektedir. Aynı gazetenin internet 
sitesine baktığımızda biraz daha ulusal 
çapta haber içeriklerine sahip olduklarını 
görmekteyiz. Yerel bir gazetenin ulaştığı 
okur kitlesi ile internet haber sitelerinin 
okur kitlesine baktığımızda, internet 
haber sitelerinin daha fazla okura ulaşa-
bildiğini söylemek mümkündür. İnternet 
gazeteciliğinde haberin anlık olarak 
paylaşılması büyük bir avantaj olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Basılı yayınlarda 
ise bir önceki günün gündem konula-
rını bir sonraki gün okurlara ulaştırmış 
oluyorsunuz. Böylece haberi okurlara 
hızlı ulaştırma anlamında internet haber 
sitelerinden geride kalıyorsunuz. Bu 
durum olumsuz bir hava oluşturabilir 
fakat basılı gazetelerin de bu noktada 
farklılaşması gerekiyor. Basılı yayınlarda 
haberi hızlı ulaştıramayabilirsiniz fakat 
içeriği özel bir hale getirirseniz, okurları-
nız mutlaka yayınlarınızı takip edecektir. 
Belki de en önemlisi okurların da kendi-
sinden bir şey bulabileceği bir yayın an-
layışı getirmektir. Okurların da katılımı-
nın sağlandığı bir yayın, özel kalacak ve 
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takip edilmeye her zaman devam edecektir. İkinci bir husus 
da internet haber sitelerindeki bilgi akış yoğunluğudur. Bilgi 
akışının yoğun olması her haber için olmasa da genel olarak 
haberin etkisini azalttığını düşünüyorum. Basılı yayınlarda 
ise yayının somut olması çok önemli bir kriterdir ve bunun 
habere değer kattığını düşünüyorum. Günümüzde gazeteye 
olan rağbetin azaldığı düşünülmektedir. Bu durumun sebebi 
bence teknolojinin içine doğan neslin gazeteyle belki de hiç 
tanışmamış olmasıdır. Gazetecilik kendisini yeni medya kanal-
larına bir şekilde entegre etti ve değişimlere ayak uyduruyor. 
Gazetecilik meslek anlamında varlığını her zaman sürdürme-
ye devam edecek fakat basılı yayınlar noktasında bu durum 
çok da iç açıcı görünmüyor. Fakat unutmamak gerekir ki, ta-
rihte de olduğu gibi Anadolu basını çok büyük bir önem arz 
ediyor. Bu sebeple Anadolu basının her daim desteklenmesi 
gerektiğini düşünüyorum.

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir anınız var mı?
Mesleki anılarımız elbette çok fazla ama bazıları var ki 

bizi derinden etkiliyor. Kısaca özetleyecek olursam, öncelikle 
15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin olduğu gece ve 
sonrasındaki süreçte sahada yer alarak bu süreçte devleti-
mizin ve milletimizin yanında olduk. Basın olarak çok önemli 
bir görevi icra ederek kamu kurumları ile sağlıklı bir iletişim 
süreci geçirdik ve omuz omuza bu süreci atlattık. O gece, 
hayatımda unutamadığım anlardan biri oldu. Şimdi ise Şehit 
Necmettin Yılmaz öğretmenden bahsetmek istiyorum. Şanlı-
urfa’nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane’ye döner-
ken Tunceli Pülümür ilçesinde 16 Haziran 2017’de teröristlerce 
aracı yakılarak kaçırıldı. 27 gün umutla Necmettin öğretmen-
den haber almak için çaba gösterdik. Necmettin öğretmenin 
sağ salim evine dönmesini bekliyorduk. Olayın ardından 
geçen 27’inci günde o acı haberi, Necmettin öğretmenin 
şehadet haberini aldık. Umutlarımız yıkıldı. Daha sonra 16 
Temmuz 2017’de şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ı toprağa 
verdik. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Acımı-
zı dindirmeye yetmese de olay sonrasında yapılan başarılı 
operasyonlarla Necmettin öğretmenin kanı yerde kalmadı. O 
günleri asla unutamıyorum. 

Karadeniz’de terör olaylarına geçit vermeyen kahraman-
larımızın başarıları bizleri hep gururlandırdı ve yakından takip 
ettik. Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde yapılan operasyonlar 
sonucu PKK’nın sözde Karadeniz sorumluları etkisiz hale 
getirilerek PKK’ya büyük darbe vuruldu. Operasyon ekibi 
Kürtün’de büyük bir coşkuyla karşılandı. Bu çok büyük bir 
gurur.  Bir diğeri ise Gümüşhane’de yer alan hırçın Harşit 
Çayı, birçok trafik kazasına sahne oldu ve o kazalar sonucu 
acı tablolarla karşılaştık. Hiç unutamadığım anılarımdır o ka-
zalar. Yaşanan bir kaza sonrası Harşit Çayı’na uçan araçların 
içindeki sürücü ve yolcuları arama çalışmalarına bizzat gece 
ve gündüz katıldığımız oldu. Sonunda acı haberlerle karşılaş-
mak bizleri çok derinden yaraladı. Başka bir kazada ise Harşit 
Çayı’nın hırçınlığı cesetleri sürükleyip götürecekti ki uzman 
ekiplerin kurduğu setler sayesinde cesetleri yakaladılar. Bu 
tablolara şahit olmak benim için çok üzücü… Ve son olarak 
Gümüşhane’nin komşu ili Bayburt’ta Anadolu Ajansı muhabiri 
Abdulkadir Nişancı’nın ölüm haberi bizleri derinden yaraladı. 
Meslektaşımız, karla mücadele çalışmalarını görüntülemek 
için gittiği Derebajı Virajları’nda yamaçtan uçuruma yuvar-
landı. Olayın ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı 
ve Abdulkadir Nişancı’ndan umutla iyi haberin gelmesini 
bekledik. Arama kurtarma çalışmaları sırasında JÖAK timinde 
görevli iki askerimizin şehit olduğu haberini aldık. Meslektaşı-
mızın cansız bedenine ise olayın yaşandığı yerden 1 kilometre 
uzaklıkta, yaklaşık 13 gün sonra ulaşıldı. Zorlu arazi koşulları, 
hırçın dereler arama kurtarma çalışmalarını yavaşlatmaktaydı. 
Meslektaşımızın görevini icra ederken hayatını kaybetmesi 
tüm meslektaşlarımız gibi bizleri de derinden yaraladı. An-
latılacak çok fazla anı var fakat beni en çok etkileyen anılar 
yukarıda anlattıklarım oldu.  Bu yayının hazırlanmasında 
emeği geçen değerli meslektaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi 
sunarım. Kıymetli gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü’nü canı gönülden kutlarım. Saygılarımla. 
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Topluma faydalı birey olabilmek adına gazeteciliğe 
başladığını kaydeden İlyas Ege, “Toplumun; görmeyen 
gözü, işitmeye kulağı, konuşmayan ağzıdır gazetecilik. 

Yakın zamanda ise yakın zamanda basılı gazetecilik
 ve radyo-tv diye bir şey kalmayacak” dedi

GAZETECILIK 
TOPLUMA FAYDALI 

OLABILMEKTIR

İ
lyas Ege, gazeteciliğe haber muha-
biri olarak başladı. Mesleğin yavaş 
yavaş dijitalleşmeye başladığını 

anlatan Ege, herşeyin artık anlık olarak 
geliştiğini ifade etti. Ege, ‘Gazetecilik 
birilerinin yazılmasını istemediği şeyleri 
yazmaktır’ sözünden çok etkilendiğini 
bu yüzden bu mesleği seçtiğini açıkladı. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 
1995 Yılında Muş’un Malazgirt ilçesi-

nin Oğuzhan köyünde doğdum. Lise 1’e 
kadar tüm eğitim hayatım köy ve Ma-
lazgirt arasında gidip geldi. 2010 yılında 
Balıkesir’in Edremit ilçesine taşındık, 
lise eğitimimden sonra Konya Selçuk 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo 
Televizyon ve Sinema bölümü kazandım. 
Yaklaşık 5 yıl Konya’da kaldım. 4 Yıllık 
okul hayatım boyunca birçok çalışma 
içerisinde yer aldım. Belgesel, kısa film, 
uzun metrajlı film vs. Kanal 42 - şimdiki 
adıyla TV42, Radyo Gençlik, Pusula 
Gazetesi çalışmış olduğum kurumlar. 
Şimdilerde ise Balıkesir’de kendi adımız 
ile EGEMMEDİA olarak faaliyet göster-
mekteyiz.

Üniversiteden unutmadığınız anı 
veya portreler var mı?

Hakkımızı savunalım derken hocamız 
tarafından yanlış anlaşılıp, bize soruşturma 
açılması ve okuldan atılmaya kadar uza-
nan bir hikâye. Kısacası filler tepişti, çimler 
ezildi. Bizde o zaman çim rolünü üstle-
niyorduk. Sonrasında haklı olduğumuz 
ortaya çıksa da bizi yoran uzun bir süreçti.

Hangi kurumlarda ne tür görevlerde 
bulundunuz?

TV42’de Aralıklarla 3 seneye yakın ça-
lıştım. Haber muhabiri olarak görev aldım.

Radyo Gençlik’te, radyonun teknik 
süreçlerini ve yapılan düzenleri üzerine 
staj yaptım.

Pusula Web TV’nin kurulumundan 
son aşamasının her alanında görev aldım. 
Grenbox, sanal stüdyo, haber ve program 
akışı, naklen yayın ve daha birçok konu. 
Ulusal kanal gibi faaliyet gösterip her 
alanında yer alıyorduk.

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
“Gazetecilik birilerinin yazılmasını iste-

mediği şeyleri yazmaktır. Bunun dışındaki 

İLYAS EGE

her şey halkla ilişkilerdir.” George ORWELL’ın bu sözü beni çok 
etkilemişti. Ben de bu topluma faydalı bir birey olmak için, doğrula-
rın hep kazanması için bu mesleği seçtim. 

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir anınız var mı?
Cevaplarıma Konya’daki hatıralarıma göre yorum yapmayı 

daha çok uygun buluyorum. Konyalı Mustafa’nın sefalet içinde 
yaşadığı yerin haberini yapmıştık Metin Temiz abimle. Çok zordu 
gerçekten… Haberimizden sonra sağ olsun herkes seferber oldu 
Mustafa Amca için ancak bir hafta sonra Mustafa amcamız vefat 
etti. Ruhu şad olsun. Çok etkilendiğim ve de çok üzüldüğüm anım 
odur. Olurda izlemek isteyen olursa YouTube’ye Konyalı Mustafa 
yazsın direkt karşılarına çıkar.

Basılı gazetecilik, radyo-tv ve internet gazeteciliğini 
mukayese edebilir misiniz?

Bence mukayese edilecek çok bir tarafı kalmadı. Çağ ve düzen 
değişti. Anlık sosyal medyanın her platformunda ve dijital alanda 
gördüğüm her haberi akşam tv ekranlarında ve de ertesi gün 
gazete sayfalarında görmemin hiçbir anlamı yok. Mevcutta hala 
bunlar devam ediyor olabilir ama yakın zamanda basılı gazeteci-
lik ve radyo- tv diye bir şey kalmayacak. Her şey dijital dünyaya 
kayacak.

Teknik gelişmelere bakınca gazeteciliğin seyrüseferi 
nasıl görünüyor?

Bu meslek gerçekten hak ettiği değeri hiçbir zaman görmedi 
ve göreceğini de zannetmiyorum. Her teknik gelişme bu mesleği 
ileriye götürdüğü kadar geriye de götürüyor. Bir şey demek kolay 
olmasa gerek. Yaşayıp göreceğiz diyelim.

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
Toplumun; görmeyen gözü, işitmeye kulağı, konuşmayan ağzı…

Devam eden mesleki faaliyetleriniz hakkında bilgi verir 
misiniz?

Balıkesir’de “Yeni Nesil Dijital Yayıncılık” ilkesi ile ‘EGEMME-
DİA’ adıyla faaliyet halindeyiz. Ayrıca Reklam ve Belgesellerimiz 
konusunda da son derece profesyonel çalışmalar yaptığımızı da 
söyleyebilirim.

Konya ile münasebetleriniz ne düzeyde?
Uzun zaman oldu Konya’dan ayrılalı. Güzel anılar biriktirdiğim, 

Mesleğin ilk ve en önemli deneyimlerini yaşadığım eşsiz memleket. 
Orada bulunan arkadaşlarım ve abilerim ile hala iletişim halinde-
yiz. Yakın zamanda fırsat bulduğum ilk vakitte Konya’ya gelmek 
istiyorum.
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Topluma faydalı birey olabilmek adına gazeteciliğe 
başladığını kaydeden İlyas Ege, “Toplumun; görmeyen 
gözü, işitmeye kulağı, konuşmayan ağzıdır gazetecilik. 

Yakın zamanda ise yakın zamanda basılı gazetecilik
 ve radyo-tv diye bir şey kalmayacak” dedi

GAZETECILIK 
TOPLUMA FAYDALI 

OLABILMEKTIR

İ
lyas Ege, gazeteciliğe haber muha-
biri olarak başladı. Mesleğin yavaş 
yavaş dijitalleşmeye başladığını 

anlatan Ege, herşeyin artık anlık olarak 
geliştiğini ifade etti. Ege, ‘Gazetecilik 
birilerinin yazılmasını istemediği şeyleri 
yazmaktır’ sözünden çok etkilendiğini 
bu yüzden bu mesleği seçtiğini açıkladı. 

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 
1995 Yılında Muş’un Malazgirt ilçesi-

nin Oğuzhan köyünde doğdum. Lise 1’e 
kadar tüm eğitim hayatım köy ve Ma-
lazgirt arasında gidip geldi. 2010 yılında 
Balıkesir’in Edremit ilçesine taşındık, 
lise eğitimimden sonra Konya Selçuk 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo 
Televizyon ve Sinema bölümü kazandım. 
Yaklaşık 5 yıl Konya’da kaldım. 4 Yıllık 
okul hayatım boyunca birçok çalışma 
içerisinde yer aldım. Belgesel, kısa film, 
uzun metrajlı film vs. Kanal 42 - şimdiki 
adıyla TV42, Radyo Gençlik, Pusula 
Gazetesi çalışmış olduğum kurumlar. 
Şimdilerde ise Balıkesir’de kendi adımız 
ile EGEMMEDİA olarak faaliyet göster-
mekteyiz.

Üniversiteden unutmadığınız anı 
veya portreler var mı?

Hakkımızı savunalım derken hocamız 
tarafından yanlış anlaşılıp, bize soruşturma 
açılması ve okuldan atılmaya kadar uza-
nan bir hikâye. Kısacası filler tepişti, çimler 
ezildi. Bizde o zaman çim rolünü üstle-
niyorduk. Sonrasında haklı olduğumuz 
ortaya çıksa da bizi yoran uzun bir süreçti.

Hangi kurumlarda ne tür görevlerde 
bulundunuz?

TV42’de Aralıklarla 3 seneye yakın ça-
lıştım. Haber muhabiri olarak görev aldım.

Radyo Gençlik’te, radyonun teknik 
süreçlerini ve yapılan düzenleri üzerine 
staj yaptım.

Pusula Web TV’nin kurulumundan 
son aşamasının her alanında görev aldım. 
Grenbox, sanal stüdyo, haber ve program 
akışı, naklen yayın ve daha birçok konu. 
Ulusal kanal gibi faaliyet gösterip her 
alanında yer alıyorduk.

Gazeteciliğe nasıl başladınız?
“Gazetecilik birilerinin yazılmasını iste-

mediği şeyleri yazmaktır. Bunun dışındaki 

İLYAS EGE

her şey halkla ilişkilerdir.” George ORWELL’ın bu sözü beni çok 
etkilemişti. Ben de bu topluma faydalı bir birey olmak için, doğrula-
rın hep kazanması için bu mesleği seçtim. 

Bizimle paylaşacağınız mesleki bir anınız var mı?
Cevaplarıma Konya’daki hatıralarıma göre yorum yapmayı 

daha çok uygun buluyorum. Konyalı Mustafa’nın sefalet içinde 
yaşadığı yerin haberini yapmıştık Metin Temiz abimle. Çok zordu 
gerçekten… Haberimizden sonra sağ olsun herkes seferber oldu 
Mustafa Amca için ancak bir hafta sonra Mustafa amcamız vefat 
etti. Ruhu şad olsun. Çok etkilendiğim ve de çok üzüldüğüm anım 
odur. Olurda izlemek isteyen olursa YouTube’ye Konyalı Mustafa 
yazsın direkt karşılarına çıkar.

Basılı gazetecilik, radyo-tv ve internet gazeteciliğini 
mukayese edebilir misiniz?

Bence mukayese edilecek çok bir tarafı kalmadı. Çağ ve düzen 
değişti. Anlık sosyal medyanın her platformunda ve dijital alanda 
gördüğüm her haberi akşam tv ekranlarında ve de ertesi gün 
gazete sayfalarında görmemin hiçbir anlamı yok. Mevcutta hala 
bunlar devam ediyor olabilir ama yakın zamanda basılı gazeteci-
lik ve radyo- tv diye bir şey kalmayacak. Her şey dijital dünyaya 
kayacak.

Teknik gelişmelere bakınca gazeteciliğin seyrüseferi 
nasıl görünüyor?

Bu meslek gerçekten hak ettiği değeri hiçbir zaman görmedi 
ve göreceğini de zannetmiyorum. Her teknik gelişme bu mesleği 
ileriye götürdüğü kadar geriye de götürüyor. Bir şey demek kolay 
olmasa gerek. Yaşayıp göreceğiz diyelim.

Gazetecilik sizin için neyi ifade ediyor?
Toplumun; görmeyen gözü, işitmeye kulağı, konuşmayan ağzı…

Devam eden mesleki faaliyetleriniz hakkında bilgi verir 
misiniz?

Balıkesir’de “Yeni Nesil Dijital Yayıncılık” ilkesi ile ‘EGEMME-
DİA’ adıyla faaliyet halindeyiz. Ayrıca Reklam ve Belgesellerimiz 
konusunda da son derece profesyonel çalışmalar yaptığımızı da 
söyleyebilirim.

Konya ile münasebetleriniz ne düzeyde?
Uzun zaman oldu Konya’dan ayrılalı. Güzel anılar biriktirdiğim, 

Mesleğin ilk ve en önemli deneyimlerini yaşadığım eşsiz memleket. 
Orada bulunan arkadaşlarım ve abilerim ile hala iletişim halinde-
yiz. Yakın zamanda fırsat bulduğum ilk vakitte Konya’ya gelmek 
istiyorum.
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GAZETECİLİK; AȘK 
VE FİKRİ TAKİPTİR

K
onya basının genç gaze-
tecileri arasında yer alan 
mesleğini Demirören Haber 

Ajansı (DHA) Konya Bölge Müdür-
lüğü’nde sürdüren Muhammed Salih 
Büyüksamancı, gazetecilik mesleğine 
giriş hikayesini anlattı. Gazeteciliğin 
Sevmeden yapılacak bir meslek olma-
dığını ifade eden Büyüksamancı, genç 
meslektaş adaylarına da tavsiyelerde 
bulundu. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

İsmim Muhammed Salih Büyük-
samancı, 27 yaşındayım. Meslekte 10 
yılımı doldurmak üzereyim. Mesleğimi 
Demirören Haber Ajansı Konya Büro-
sunda sürdürmekteyim. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Fotoğraf ve video çekimlerine 
ilgim vardı. Arkadaş tavsiyesi üzerine 
2013 yılında KONTV’de 1 Nisan yerel 
seçimlerinde mesleğime seçim san-
dıklarında o sayımıyla başladım. Şu an 
2 yılı aşkın bir süredir ise Demirören 
Haber Ajansının Konya Bölge Mü-
dürlüğü kadrosunda aktif olarak yer 
almaktayım.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Sevmeden yapılacak bir meslek 
değil. Mesleğe aşık olunması gerek. 
Mesleğin çok ince yanları var. Atıyo-
rum bu gün İl Emniyet Müdürüyle otu-
rup sohbet ederken yarın bir suçluyla 
röportaj yapmaya çalışıyoruz. Çok 
güzel yanlarının olduğu yanı sıra kötü 

yanları da var. 

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

Daha çok dosya haber çalışmayı 
seviyorum. Örneğin “Süt Banyosu” 
haberini Türkiye’ye duyuran bizdik. 
İnsanların isimlerini dahi duymadığı 
kişilerin hayat hikayelerini veya çözül-
mek üzere olan suç dosyalarını takip 
etme üzerine çalışmalarım devam 
ediyor. Bunun yanı sıra kamuoyunda 
büyük yankı uyandıran “Büyükşen 
cinayeti”, “Kadir Şeker “ gibi olayların 
ilk gününden kararlarına kadar altında 
imzam var.  

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Tek cümle ile özetlemem gerek 
sanırım. “Aşk ve fikri takip.”

Gazetecilik sektöründe 
günümüzde yaşanan sorunları veya 
eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Öldü denilen meslek için tekrar 
diriltmeye çalışan sayılı kişilerden 
kaldığımızı düşünüyorum. Bunun yanı 
sıra olmayan maaş düzenlemeleri de 
cabası. Keşke biraz da tatmin edici üc-
retler alabilsek. Belki bu sayede genç 
meslektaşları da aramızda daha çok 
görmek mümkün olabilir. 

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

İnanılmaz bir his. Yaptığım bir ha-

DHA Konya 
Bölge Müdürlüğü 
muhabirlerinden 
Muhammed Salih 
Büyüksamancı, 

Gazeteciliğin sevmeden 
yapılacak bir meslek 
olmadığını belirtti. 

Büyüksamancı, 
“Sevmeden yapılacak bir 

meslek değil. Mesleğe 
aşık olunması gerek. 

Mesleğin çok ince yanları 
var” dedi 

MUHAMMED SALİH BÜYÜKSAMANCI

beri insanların sokakta telefonların-
dan okurken görüyorum. Bu durum 
benim inanılmaz hoşuma gidiyor. 
İnsanlarla o haber konusu üzerinde 
tartışıp yeni fikirler alıyorum bazen. 
Yaptığım veya yapacağım habere  
farklı bir boyut kazandırıyor. 

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

Artık insanların gazeteleri satın 
almak yerine haberleri internetten 
okuduğu bir dönemde yaşıyoruz ve 
kameralı cep telefonu olan herkesin 
gazeteci sayıldığı bir dönem. Bir 
haberin ise sosyal medyada yayılma 
hızını göz önünde bulundurmamak 
mümkün değil.  

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 asıl görevi aslında 
özel ya da kamu kurum ve kuruluş-
larının ve bir çok durumu denetle-
mektir. Kalemde millilik ne demek 
bilmiyorum ama bir çok gazetecinin 
cesaret edemediği haberleri yap-
maya çalışıyorum. Ki bu durum da 
toplumdaki vatandaşı doğru bilgiye 
kavuşmasını bir çok yönden sağladı-
ğını düşünüyorum. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa 
birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

Meslekte yeniyim. Dediğim gibi 
bir kaç ay sonra yeni 10 yılım dola-
cak. Meslekteki her günüm yeni bir 
anıdır. Her gün yeni bir şey öğren-
meye ve öğretmeye devam ediyo-
rum. Konya sokaklarının her köşesin-

de anım var. 1-2 kez dayak yedim. 
Beni en çok üzen olay, şehit olan 

çocukluk arkadaşım Yunus Emre 
Mermer’in cenazesinde namazı-
nı kılamamaktı. Adeta bacaklarım 
titriyordu. Mekanın cennet olsun 
Yunus’um. 

Sektöre yeni girecek olan genç 
beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Çalışın, vazgeçmeyin. Size da-
yatılan kuralları yıkmak için yollar 
bulun. Meraklı olun. Eğer ki sadece 
para kazanmak için bu mesleğe 
gelmek istiyorsanız bu meslekte 
umduğunuz paraları alamayacağınızı 
belirtmek isterim. Sevginizle ve aşkı-
nızla bu mesleğe tutunabilirsiniz. 

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Her kesin için güzel bir dünya 

diliyorum. Meslektaşlarımın 10 Ocak 
gazeteciler gününü kutluyorum. 
Sağlıcakla kalın. 

MUHAMMED SALIH BÜYÜKSAMANCI142



GAZETECİLİK; AȘK 
VE FİKRİ TAKİPTİR

K
onya basının genç gaze-
tecileri arasında yer alan 
mesleğini Demirören Haber 

Ajansı (DHA) Konya Bölge Müdür-
lüğü’nde sürdüren Muhammed Salih 
Büyüksamancı, gazetecilik mesleğine 
giriş hikayesini anlattı. Gazeteciliğin 
Sevmeden yapılacak bir meslek olma-
dığını ifade eden Büyüksamancı, genç 
meslektaş adaylarına da tavsiyelerde 
bulundu. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

İsmim Muhammed Salih Büyük-
samancı, 27 yaşındayım. Meslekte 10 
yılımı doldurmak üzereyim. Mesleğimi 
Demirören Haber Ajansı Konya Büro-
sunda sürdürmekteyim. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Fotoğraf ve video çekimlerine 
ilgim vardı. Arkadaş tavsiyesi üzerine 
2013 yılında KONTV’de 1 Nisan yerel 
seçimlerinde mesleğime seçim san-
dıklarında o sayımıyla başladım. Şu an 
2 yılı aşkın bir süredir ise Demirören 
Haber Ajansının Konya Bölge Mü-
dürlüğü kadrosunda aktif olarak yer 
almaktayım.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Sevmeden yapılacak bir meslek 
değil. Mesleğe aşık olunması gerek. 
Mesleğin çok ince yanları var. Atıyo-
rum bu gün İl Emniyet Müdürüyle otu-
rup sohbet ederken yarın bir suçluyla 
röportaj yapmaya çalışıyoruz. Çok 
güzel yanlarının olduğu yanı sıra kötü 

yanları da var. 

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

Daha çok dosya haber çalışmayı 
seviyorum. Örneğin “Süt Banyosu” 
haberini Türkiye’ye duyuran bizdik. 
İnsanların isimlerini dahi duymadığı 
kişilerin hayat hikayelerini veya çözül-
mek üzere olan suç dosyalarını takip 
etme üzerine çalışmalarım devam 
ediyor. Bunun yanı sıra kamuoyunda 
büyük yankı uyandıran “Büyükşen 
cinayeti”, “Kadir Şeker “ gibi olayların 
ilk gününden kararlarına kadar altında 
imzam var.  

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Tek cümle ile özetlemem gerek 
sanırım. “Aşk ve fikri takip.”

Gazetecilik sektöründe 
günümüzde yaşanan sorunları veya 
eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Öldü denilen meslek için tekrar 
diriltmeye çalışan sayılı kişilerden 
kaldığımızı düşünüyorum. Bunun yanı 
sıra olmayan maaş düzenlemeleri de 
cabası. Keşke biraz da tatmin edici üc-
retler alabilsek. Belki bu sayede genç 
meslektaşları da aramızda daha çok 
görmek mümkün olabilir. 

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

İnanılmaz bir his. Yaptığım bir ha-

DHA Konya 
Bölge Müdürlüğü 
muhabirlerinden 
Muhammed Salih 
Büyüksamancı, 

Gazeteciliğin sevmeden 
yapılacak bir meslek 
olmadığını belirtti. 

Büyüksamancı, 
“Sevmeden yapılacak bir 

meslek değil. Mesleğe 
aşık olunması gerek. 

Mesleğin çok ince yanları 
var” dedi 

MUHAMMED SALİH BÜYÜKSAMANCI

beri insanların sokakta telefonların-
dan okurken görüyorum. Bu durum 
benim inanılmaz hoşuma gidiyor. 
İnsanlarla o haber konusu üzerinde 
tartışıp yeni fikirler alıyorum bazen. 
Yaptığım veya yapacağım habere  
farklı bir boyut kazandırıyor. 

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

Artık insanların gazeteleri satın 
almak yerine haberleri internetten 
okuduğu bir dönemde yaşıyoruz ve 
kameralı cep telefonu olan herkesin 
gazeteci sayıldığı bir dönem. Bir 
haberin ise sosyal medyada yayılma 
hızını göz önünde bulundurmamak 
mümkün değil.  

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 asıl görevi aslında 
özel ya da kamu kurum ve kuruluş-
larının ve bir çok durumu denetle-
mektir. Kalemde millilik ne demek 
bilmiyorum ama bir çok gazetecinin 
cesaret edemediği haberleri yap-
maya çalışıyorum. Ki bu durum da 
toplumdaki vatandaşı doğru bilgiye 
kavuşmasını bir çok yönden sağladı-
ğını düşünüyorum. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa 
birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

Meslekte yeniyim. Dediğim gibi 
bir kaç ay sonra yeni 10 yılım dola-
cak. Meslekteki her günüm yeni bir 
anıdır. Her gün yeni bir şey öğren-
meye ve öğretmeye devam ediyo-
rum. Konya sokaklarının her köşesin-

de anım var. 1-2 kez dayak yedim. 
Beni en çok üzen olay, şehit olan 

çocukluk arkadaşım Yunus Emre 
Mermer’in cenazesinde namazı-
nı kılamamaktı. Adeta bacaklarım 
titriyordu. Mekanın cennet olsun 
Yunus’um. 

Sektöre yeni girecek olan genç 
beyinlere ne tür tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Çalışın, vazgeçmeyin. Size da-
yatılan kuralları yıkmak için yollar 
bulun. Meraklı olun. Eğer ki sadece 
para kazanmak için bu mesleğe 
gelmek istiyorsanız bu meslekte 
umduğunuz paraları alamayacağınızı 
belirtmek isterim. Sevginizle ve aşkı-
nızla bu mesleğe tutunabilirsiniz. 

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Her kesin için güzel bir dünya 

diliyorum. Meslektaşlarımın 10 Ocak 
gazeteciler gününü kutluyorum. 
Sağlıcakla kalın. 
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GAZETECILIK 
HAYALLERIMIN 

MESLEĞI

G
azetecilik mesleğini Yeni 
Meram Gazetesi’nde Sorum-
lu Yazı İşleri Müdürlüğünü 

sürdüren Gazeteci Adnan Yıldırım, 
Gazeteciliğin hayallerinin mesleği oldu-
ğuna dikkat çekti. Yıldırım, “Gazetecilik 
hayallerimin mesleği. Bir işi severek 
yaptığınız zaman o iş size iş gibi değil 
de daha çok kendinden bir şeyler kata-
rak duygusal yoğunluğu daha fazla bir 
uğraş gibi geliyor. Gazetecilikte benim 
için öyle. Yıllardır severek yapıyorum” 
dedi.

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

Amasya doğumluyum. Lisansımı 
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Radyo Televizyon ve Sinema bölümün-
de yaptım. Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi’nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yapı-
yorum.13 senedir Konya’da yaşıyorum. 
Haksızlığa ve adaletsizliğe tahammül 
edemeyen bir yapıya sahibim. Hayalini 
kurduğum meslekte dirsek çürütmek-
ten oldukça mutluyum. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Ortaokul ve lise yıllarında tuttuğum 
günlükte, ki bunu çok sonra fark ettim, 
ben aslında kendimi ta o yıllarda bu 
meslek için hazırlıyormuşum. Klişe gün-
lük satırlarından ziyada, şahit olduğum 
ya da duyduğum bir olayı kendimden 
bir şeyler katma gayretiyle kaleme al-
mışım o yıllarda. Birazda ortaya şakayla 
karışık. Tabi bu kendi hayal dünyamın 
bir yansımasıydı ama duygusal olarak 
o yıllarda giriş yaptım bu işe. Tabi son-

rasında üniversitenin ardından mesleğe 
ilk adımımı attım ve gerisi çok şükür 
geldi.  

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Hep derim. Ben gazeteciliği dibine 
ışık vermeyen muma benzetirim. Eski-
den ilkokul yıllarında öğretmenlerimiz 
bu benzetmeyi kendi meslekleri için 
kullanırdı, kulağımda kalmış. Sonra-
sında mesleğe atılınca aslında tam da 
gazetecilik için söylenmiş olduğuna 
yorumladım. Neden diyeceksiniz? Ga-
zeteciler toplumdaki bir konuyu hakla 
ulaştıracağım, bir konu hakkında ufakta 
olsa bir pencere aralayacağım diye, bir 
bilgi vereceğim, aman şunu yapacağım 
aman bunu yapacağım diye diye kendi-

lerine sağır ve dilsiz oldular. Kendilerini 
hep ötelediler. 

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

Meslek alanında elimden geldiğin-
ce gerek saha da gerek masa başında 
gerekse de yönetim kadrosunda ken-
dime has çalışmalar yapma gayretinde 
oldum. Farklı olanı bulmak ve görmek 
beni bu meslekte heyecanlandıran bir 
durumdur. Mesleğe ulusal medyada 
başlayıp şuanda Yeni Meram gazete-
sinde Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak 
görev yapmaktayım. 

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor?

Gazetecilik hayallerimin mesleği. Bir 
işi severek yaptığınız zaman o iş size 
iş gibi değil de daha çok kendinden 
bir şeyler katarak duygusal yoğunlu-
ğu daha fazla bir uğraş gibi geliyor. 
Gazetecilikte benim için öyle. Yıllardır 
severek yapıyorum. 

Gazetecilik sektöründe 
günümüzde yaşanan sorunları veya 
eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Gazetecilik aman şöyle oldu aman 
böyle oldu, yakında bitecek kapana-
cak mahvolacak diyenlerden değilim. 
Evet, meslek olarak zor zamanlardan 
geçiyor. Sektör ve sektörde çalışan-
lar kemerlerini biraz fazla sıkıyor. Ben 
bunu yeniden bir doğuşun sancıları 
olarak görüyorum. Çünkü haber alma 
ihtiyacı insanlık var oldukça var olmaya 
devam edecek, evrilerek, gelişerek ve 
değişerek. 

Gazeteci Adnan Yıldırım, 
Gazeteciliğin hayallerinin mesleği 
olduğuna dikkat çekti. Yıldırım, 

mesleğini yıllardır severek 
yaptığını söyledi

ADNAN YILDIRIM

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

İstemek. En büyük vasıftır. İstemeden hiçbir şey olamaz-
sınız. Önce isteyip onun hayalini kurduktan sonra gerekli 
gayreti de gösterince başarılmayacak şey olmayacağını 
düşünüyorum.

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

Paha biçilemez olduğunu düşünüyorum. Bu sorunuzu 
akşam yağan kar taneleri üzerine sabah ilk basılan adım gibi 
düşünün. Kimse tarafından henüz keşfedilmemiş, el değ-
memiş yorum yapılmamış bir konunun ilk kaynağız sizsiniz. 
Muhteşem bir duygu. 

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

Tabiki yazmak, öncesinde okumayı gerektiren bir ey-
lemdir. Okumadan, bir konu hakkında araştırma yapmadan 
yazılan her şey havada kalır. Doğru bir yazının ardından an-
layarak gelen okuma eylemi önce insanın kendisinde farklı 
pencereler, farklı ufuklar açar. Sonuçta biz ilk emri ‘Oku’ 
olan bir dinin mensubuyuz. Okuyan bir ülke ya da şehir her 
zaman kazanır. 

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

Değişim kaçınılmazıdır. Hele ki internet ve bilişim çağın-
da bu olgudan hemen her meslek nasibini almış ve alıyor. 
Dolayısıyla internet ve akabinde gelişen sosyal medya, 
gazetecilik ve yazma kavramlarını da evirerek geliştiriyor, 
değiştiriyor ve oyunda kurallar tekrar yazılıyor haliyle.  

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? 

Yazarlık ve gazetecilik ayrı bir kavram ve meslektir. 
Yazarlık daha duygusal ve kişisel bir uğraştır dolayısıyla 
yazarlar yazılarında istediği yönlendirmeyi istediği kadar 
yapmakta özgürdür. Tabi bu özgürlük dini ve milli sınırlar 
içinde kalmak kaydıyla. Ancak gazetecilik mesleğinin bir 
yönlendirme ya da doğru yola sevk etme gibi bir görevinin 
olması gerektiğini yanlış buluyorum. Aksi taktirde yapılan 
iş halkla ilişkilerden öteye geçmez. Gazeteciler toplumda 
var olan bir durumu yansız ve yorumsuz olarak aktarmakla 
mükelleftir. Kararı halk verir. Meslek ilke ve kurallarına da ay-
kırıdır. Bir doktorun kurallarına göre değil de kişisel düşün-
celerine göre hastasını tedavi ettiğini düşünün, sonuç ölüm 
olmaz mı? Tabi bu söylediklerim hangi ülkede uygulanıyor 
orası muallak. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar 
varsa birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

Suriyelilerin arasındaki kavganın ortasında kalmak oldu. 
Bir de Doğanlarda mahalle sakinlerinin kavgasına giderken 
polis otosuna sığınmak zorunda kalmıştık. Sağ olsun ma-
halle sakinleri elimizde fotoğraf makinesini görünce biraz 
heyecanlanmışlardı. Tabi ilçelerde başbakan takiplerinde, 
bakan takiplerinde de az olay gelmedi başımıza. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Gazetecilik zor ve meşakkatli bir meslek. Önce bunu 
gerçekten istediklerine emin olsunlar. Yollarına çıkacak zor-
luklara sabırla katlanma gücünü kendilerinde buluyorlarsa 
ne ala. Sonra bol bol okusunlar ve kararlı olsunlar. 

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Teşekkür ederim.
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GAZETECILIK 
HAYALLERIMIN 

MESLEĞI

G
azetecilik mesleğini Yeni 
Meram Gazetesi’nde Sorum-
lu Yazı İşleri Müdürlüğünü 

sürdüren Gazeteci Adnan Yıldırım, 
Gazeteciliğin hayallerinin mesleği oldu-
ğuna dikkat çekti. Yıldırım, “Gazetecilik 
hayallerimin mesleği. Bir işi severek 
yaptığınız zaman o iş size iş gibi değil 
de daha çok kendinden bir şeyler kata-
rak duygusal yoğunluğu daha fazla bir 
uğraş gibi geliyor. Gazetecilikte benim 
için öyle. Yıllardır severek yapıyorum” 
dedi.

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

Amasya doğumluyum. Lisansımı 
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Radyo Televizyon ve Sinema bölümün-
de yaptım. Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi’nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yapı-
yorum.13 senedir Konya’da yaşıyorum. 
Haksızlığa ve adaletsizliğe tahammül 
edemeyen bir yapıya sahibim. Hayalini 
kurduğum meslekte dirsek çürütmek-
ten oldukça mutluyum. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Ortaokul ve lise yıllarında tuttuğum 
günlükte, ki bunu çok sonra fark ettim, 
ben aslında kendimi ta o yıllarda bu 
meslek için hazırlıyormuşum. Klişe gün-
lük satırlarından ziyada, şahit olduğum 
ya da duyduğum bir olayı kendimden 
bir şeyler katma gayretiyle kaleme al-
mışım o yıllarda. Birazda ortaya şakayla 
karışık. Tabi bu kendi hayal dünyamın 
bir yansımasıydı ama duygusal olarak 
o yıllarda giriş yaptım bu işe. Tabi son-

rasında üniversitenin ardından mesleğe 
ilk adımımı attım ve gerisi çok şükür 
geldi.  

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Hep derim. Ben gazeteciliği dibine 
ışık vermeyen muma benzetirim. Eski-
den ilkokul yıllarında öğretmenlerimiz 
bu benzetmeyi kendi meslekleri için 
kullanırdı, kulağımda kalmış. Sonra-
sında mesleğe atılınca aslında tam da 
gazetecilik için söylenmiş olduğuna 
yorumladım. Neden diyeceksiniz? Ga-
zeteciler toplumdaki bir konuyu hakla 
ulaştıracağım, bir konu hakkında ufakta 
olsa bir pencere aralayacağım diye, bir 
bilgi vereceğim, aman şunu yapacağım 
aman bunu yapacağım diye diye kendi-

lerine sağır ve dilsiz oldular. Kendilerini 
hep ötelediler. 

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

Meslek alanında elimden geldiğin-
ce gerek saha da gerek masa başında 
gerekse de yönetim kadrosunda ken-
dime has çalışmalar yapma gayretinde 
oldum. Farklı olanı bulmak ve görmek 
beni bu meslekte heyecanlandıran bir 
durumdur. Mesleğe ulusal medyada 
başlayıp şuanda Yeni Meram gazete-
sinde Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak 
görev yapmaktayım. 

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor?

Gazetecilik hayallerimin mesleği. Bir 
işi severek yaptığınız zaman o iş size 
iş gibi değil de daha çok kendinden 
bir şeyler katarak duygusal yoğunlu-
ğu daha fazla bir uğraş gibi geliyor. 
Gazetecilikte benim için öyle. Yıllardır 
severek yapıyorum. 

Gazetecilik sektöründe 
günümüzde yaşanan sorunları veya 
eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Gazetecilik aman şöyle oldu aman 
böyle oldu, yakında bitecek kapana-
cak mahvolacak diyenlerden değilim. 
Evet, meslek olarak zor zamanlardan 
geçiyor. Sektör ve sektörde çalışan-
lar kemerlerini biraz fazla sıkıyor. Ben 
bunu yeniden bir doğuşun sancıları 
olarak görüyorum. Çünkü haber alma 
ihtiyacı insanlık var oldukça var olmaya 
devam edecek, evrilerek, gelişerek ve 
değişerek. 

Gazeteci Adnan Yıldırım, 
Gazeteciliğin hayallerinin mesleği 
olduğuna dikkat çekti. Yıldırım, 

mesleğini yıllardır severek 
yaptığını söyledi

ADNAN YILDIRIM

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

İstemek. En büyük vasıftır. İstemeden hiçbir şey olamaz-
sınız. Önce isteyip onun hayalini kurduktan sonra gerekli 
gayreti de gösterince başarılmayacak şey olmayacağını 
düşünüyorum.

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

Paha biçilemez olduğunu düşünüyorum. Bu sorunuzu 
akşam yağan kar taneleri üzerine sabah ilk basılan adım gibi 
düşünün. Kimse tarafından henüz keşfedilmemiş, el değ-
memiş yorum yapılmamış bir konunun ilk kaynağız sizsiniz. 
Muhteşem bir duygu. 

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

Tabiki yazmak, öncesinde okumayı gerektiren bir ey-
lemdir. Okumadan, bir konu hakkında araştırma yapmadan 
yazılan her şey havada kalır. Doğru bir yazının ardından an-
layarak gelen okuma eylemi önce insanın kendisinde farklı 
pencereler, farklı ufuklar açar. Sonuçta biz ilk emri ‘Oku’ 
olan bir dinin mensubuyuz. Okuyan bir ülke ya da şehir her 
zaman kazanır. 

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

Değişim kaçınılmazıdır. Hele ki internet ve bilişim çağın-
da bu olgudan hemen her meslek nasibini almış ve alıyor. 
Dolayısıyla internet ve akabinde gelişen sosyal medya, 
gazetecilik ve yazma kavramlarını da evirerek geliştiriyor, 
değiştiriyor ve oyunda kurallar tekrar yazılıyor haliyle.  

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? 

Yazarlık ve gazetecilik ayrı bir kavram ve meslektir. 
Yazarlık daha duygusal ve kişisel bir uğraştır dolayısıyla 
yazarlar yazılarında istediği yönlendirmeyi istediği kadar 
yapmakta özgürdür. Tabi bu özgürlük dini ve milli sınırlar 
içinde kalmak kaydıyla. Ancak gazetecilik mesleğinin bir 
yönlendirme ya da doğru yola sevk etme gibi bir görevinin 
olması gerektiğini yanlış buluyorum. Aksi taktirde yapılan 
iş halkla ilişkilerden öteye geçmez. Gazeteciler toplumda 
var olan bir durumu yansız ve yorumsuz olarak aktarmakla 
mükelleftir. Kararı halk verir. Meslek ilke ve kurallarına da ay-
kırıdır. Bir doktorun kurallarına göre değil de kişisel düşün-
celerine göre hastasını tedavi ettiğini düşünün, sonuç ölüm 
olmaz mı? Tabi bu söylediklerim hangi ülkede uygulanıyor 
orası muallak. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar 
varsa birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

Suriyelilerin arasındaki kavganın ortasında kalmak oldu. 
Bir de Doğanlarda mahalle sakinlerinin kavgasına giderken 
polis otosuna sığınmak zorunda kalmıştık. Sağ olsun ma-
halle sakinleri elimizde fotoğraf makinesini görünce biraz 
heyecanlanmışlardı. Tabi ilçelerde başbakan takiplerinde, 
bakan takiplerinde de az olay gelmedi başımıza. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Gazetecilik zor ve meşakkatli bir meslek. Önce bunu 
gerçekten istediklerine emin olsunlar. Yollarına çıkacak zor-
luklara sabırla katlanma gücünü kendilerinde buluyorlarsa 
ne ala. Sonra bol bol okusunlar ve kararlı olsunlar. 

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Teşekkür ederim.
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K
onya’nın Sesi Gazetesi Spor 
Müdürü Halil Yılmazer, gazetecilik 
mesleğine giriş hikayesini anlattı. 

Konya’da çalışan ‘Yenil Nesil Gazeteciler’ 
arasında yerini alan Yılmazer, her sabah 
uyandığına mesleğine yeniden başladığını 
ve her gün bir önceki günden daha fazla 
çalışma gayreti içinde olduğunu ifade edi-
yor. Yılmazer, sektör içinde var olmayı da 
şu sözlerle açıklıyor; “Daha güzel bir Tür-
kiye’yi, daha güzel bir Dünya’yı inşa etmek 
bizim elimizde. Çalışmaktan, okumaktan 

ve araştırmaktan başka gidebileceğimiz 
hiçbir yol yok”

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

Halil Yılmazer. 24 Kasım 1995 do-
ğumluyum. Konyalıyım. İlk orta ve lise 
öğrenimimi Konya’da tamamladım. 
Ardından üniversite eğitimi için Niğ-
de’ye gittim. Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi Radyo ve Televizyon 
Programcılığı bölümünden mezun 
oldum. Ardından memleketim 
Konya’ya döndüm ve iş hayatına 
adım attım. 

Gazetecilik hayatına nasıl 
giriş yaptınız?

Şöyle asılında. Gazeteci, 
muhabir olmak benim çocuk 

hayalimdi. İlkokulda öğretmenleri-
miz hepimizi sormuştur. İleride hangi 

mesleği yapmak istiyorsun diye. Ben 
her defasında gazeteci olacağımı 
ve bunu hayal ettiğimi söyledim. Bu 
yıllar yılı da gerek ortaokulda gerek-

se de lisede böyle devam etti. Sektör 
hakkında sürekli bilgiler edindim. Okul 

tercihimde bunda etkili oldu diyebilirim. 
Gazetecilik mesleği üzerine Türkiye’de 

iki büyük üniversite var. Galatasaray 
Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Mar-

mara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Bu 
ikisi haricinde geriye kalan üniversitelerin 
birbirinden çokta farkları yok aslında. Eği-
timler ve akademik personel seviyesi aşağı 
yukarı aynı düzeyde. Ancak sonuçta sizin 
çabanız, gayretiniz olmazsa hiçbir üniver-
sitenin ya da hiçbir eğitmenin önemi yok. 
Çalışmak, çalışmak, çalışmak… Galatasaray 
ve Marmara’yı kazanamayınca başka lisans 
eğitimi ile 4 yıl vakit geçirmek yerine daha 
hızlı olabilecek ön lisans eğitimini tercih 
etti. Orada da sektöre dair birçok işi öğren-
dim. Kurgu, kamera, televizyon haberciliği, 

gazete haberciliği ve hatta radyo yayıncılı-
ğı. Okuldan mezun olduktan sonra bunların 
hepsini orta düzeyde yapabilecek şekilde 
mezun oldum. Televizyon ve radyo değil 
çocukluğumun hayali olan gazetede haber 
yayınlama, köşe yazma üzerine gitmek iste-
dim ve 2016 yılında mesleğe bir gazetede 
çalışmaya başlayarak adım attım. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Habercilik sektörü asla ama asla bitme-
yecek bir sektör. Yani insanoğlu var oldukça 
haber alma, bir şeylerden haberdar olma 
ihtiyacı hep olacak. Bu dünyanın ve çağın 
içinde bulunduğu durumlara göre deği-
şiklik gösterebilir. Bundan yıllar önce bu iş 
tamamen insan yoluyla yapılıyormuş. Haber 
göndermek için elçiler, haberciler yetiştiri-
liyormuş. Bu iş konusunda kuşlarında eği-
tildiği bilinir. Zamanla çağın ve teknolojinin 
gelişmesiyle değişikliğe uğramış. Radyolar, 
gazeteler, dergiler, televizyon, telefon ve 
internet.. Şu an internet üzerinden farklı 
değişimler ve gelişimler oluyor. Belki şu an 
radyo ve gazete sektörden kaybolmakla 
karşı karşıya. Sonuç olarak bakacağımız 
zaman insanların haber alması için bu sek-
tör devam edecek. Bu sektörde muhabirler 
çalışmaya devam edecek. Sadece ürettik-
leri ve yaptıkları haberler farklı mecralarda 
yayımlanacak ve burada da internetsiz bir 
düzen düşünülemez. 

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

2016’nın Temmuz ayında Anadolu’da 
Bugün Gazetesi’nde çalışamaya başladım. 
Burada 9 ay çalıştıktan sonra Türkiye’nin 
ilk ulusal ekonomi gazetesi olan Dünya 
Gazetesi ile anlaştım. Burada 2 yıla yakın 
Konya, Aksaray, Niğde ve Karaman illerinin 
muhabirliğini yaptım. Arından gazetenin 
aldığı ‘küçülme’ kararı ile işime son verildi. 
O dönem benimle birlikte Türkiye genelin-
de onlarca kişi işten çıkartılmıştı. Sonrasın-
da Hakimiyet Gazetesi ile anlaştım. Orada 
da 1 yıl boyunca ekonomi, spor ve gündem 
muhabirliği yaptım. Arından vatani göre-
vimim yapmak için mesleğime ara verdim. 
1 yıllık askerlik görevim bittiğinde yeniden 
Konya’ya döndüm. İş bulmakta zorlandım 
ve başka bir şehre yerleşme kararı aldım. 
Karadeniz’in 18 tane iline yayın yapan hafta-
lık gazete ve Youtube kanalı olan Karadeniz 
Ekonomi Gazetesi ile anlaştım.

ÇALIȘMAK, ÇALIȘMAK, ÇALIȘMAK, ÇALIȘMAK, 
ÇALIȘMAK…ÇALIȘMAK…

Konya’nın Sesi Gazetesi Spor Müdürü Halil Yılmazer, “Daha 
güzel bir Türkiye’yi, daha güzel bir Dünya’yı inşa etmek 

bizim elimizde. Çalışmaktan, okumaktan ve araştırmaktan 
başka gidebileceğimiz hiçbir yol yok” diyor

HALİL YILMAZER

Burada yayıncılık yönünde ciddi dene-
yimler kazandım. 1 yıl çalıştım ve 150’ye 
yakın canlı yayın yaptım. Sonrasında 
Konya’ya döndüm ve şu anda çalıştığım 
Konya’nın Sesi Gazetesi ile anlaştım. 
Burada uzun zamandır hayalini kurduğum 
spor branşı ile uğraşmaya başladım. Spor 
Müdürü olarak görev yapıyorum. Bunun 
dışında şehirdeki televizyon ve radyolarda 
spor yorumculuğu yapıyorum. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazetecilik benim için her sabah 

uyandığımda yeniden başlıyor. Bu belki 
klişe bir cevap olarak gelebilir ancak 
inanın benim için öyle. Her sabah yeni bir 
güne uyanıyoruz. Her sabah aslında yeni 
bir habere, yeni bir gündeme uyanıyoruz. 
Bunca koşuşturmacanın içinde olmak her 
sabah beyaz sayfaları yeniden dolduracak 
olmak gerçekten çok özel bir duygu. Her 
geçen gün daha fazla kendimi geliştiri-
yorum. Entelektüellik seviyemi her geçen 
gün daha da yukarılara taşımak için; 
okuyor, araştırıyor ve yazıyorum. Belki şu 
an sadece spor muhabirliği yapıyorum 
ama bunun dışında ana akım hayatta 
olan konu ve alanlar hakkında bilgi sahibi 
olmaya çalışıyorum. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 

tarif edersiniz?
Gazetecilik sektöründeki sorun aslın-

da Türkiye’nin her sektöründe bulunan ve 
mevcut hükümetin baş edemediği ya da 
etmek istemediği en büyük sorunlarından 
biri ile karşı karşıya. Denetimsizlik. Sek-
törde denetimsizlik var. Bir radyo, gazete 
ve televizyon açmak isterseniz bunlar için 
milyarlarca TL para harcamanız gerekir. 
Ancak şu an 0 maliyetle Youtube kanalı, 
Instagram veya Twitter hesabı açabilirsi-
niz. Ne iş yaptığınızın bi önemi yok. Sos-
yal medyaya girebilecek bir telefonunun 
kamerasının çalışması yeterli. Bu da sek-
törü gerçekten ciddi anlamda yaralıyor. 
Daha önce gazetecilikle ilgisi olmayan, 
okulunu okumamış veya hiçbir basın-ya-
yın organında çalışmamış insanlar aniden 
sektörün içine girmek istiyor ve bu da 
sektördeki güven oranını zedeliyor. Şimdi 
ülkede diploması olmayan biri doktorluk 
yapmaya kalksa… neyse ne diyordum, 
denetimsizlik. İşte sorun bu. 

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

Çok okumak, çok araştırmak… Bence 
kilit nokta bu. İnsan okuyunca ve araştı-
rınca farklı, yeni bakış açıları üretebiliyor. 
Onun dışında gelişmek ve ilerlemek çok 
güç. 

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

Bu çok güzel bir his, güzel bir duygu. 
Transfer dönemine şöyle bir geri gidiyo-
rum. Konyaspor’un Hırvat kanat transferi 
Robert Muric transferini ilk defa Türkiye 
ve Konya’da ben duyurmuştum. Sayı-
sız güzel mesaj ve mention almıştım. 
Benim için güzeldi. Transfer döneminde 
böyle durumlar oluyor. Bunun olumsuz 
durumları da çok. İmza aşamasında olan 
bir transferi yakın diye yazı yazıyorsunuz 
ama oyuncu ile masadan kalkılıyor sonra 
taraftar bizi suçlayabiliyor. Her şeye rağ-
men gündem oluşturmak o gündemin 
içinde birinci insan olmak güzel ve keyifli. 

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

Bu durum çalıştığınız alan açısından 
değerlendirilir. Bir ekonomi muhabi-
riyseniz şehre yapılacak bir yatırımı 
haber yapmanız ayrı bir katkı sunar bir 
asayiş muhabiriyseniz aranan suçlarının 
yakalanma haberini yapmak daha ayrı 
bir katkı sunar. Bunlar elbette şehre katkı 
sunar ancak bu tür çalışmalar daha çok 
muhabirin kendisine katkı sunar. Her 
haber yeni bir bilgi, yenir tecrübedir. 

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

Aslında şöyle, internet haberciliği ile 
sosyal medya yapıları birbirinden farklı 
durumlar. Gazeteci demek güven demek 
ama internet ortamı bunu biraz zedeledi. 
Zaten kağıttan internete geçişin bu ka-
dar sancılı olmasının en büyük nedenleri 
de bence bu. İnternet ve sosyal medya 
haber içerikleri biraz daha troll ve haber 
okutma çabası ile hazırlanıyor. Şöyle 
örneklendireyim: Meksika’da film setinde 
bilinçli olarak köprüde ses bombası pat-
latılıyor. Gayet normal ve sinematik bir 
durum. Ancak bu ülkemizdeki internet 
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K
onya’nın Sesi Gazetesi Spor 
Müdürü Halil Yılmazer, gazetecilik 
mesleğine giriş hikayesini anlattı. 

Konya’da çalışan ‘Yenil Nesil Gazeteciler’ 
arasında yerini alan Yılmazer, her sabah 
uyandığına mesleğine yeniden başladığını 
ve her gün bir önceki günden daha fazla 
çalışma gayreti içinde olduğunu ifade edi-
yor. Yılmazer, sektör içinde var olmayı da 
şu sözlerle açıklıyor; “Daha güzel bir Tür-
kiye’yi, daha güzel bir Dünya’yı inşa etmek 
bizim elimizde. Çalışmaktan, okumaktan 

ve araştırmaktan başka gidebileceğimiz 
hiçbir yol yok”

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

Halil Yılmazer. 24 Kasım 1995 do-
ğumluyum. Konyalıyım. İlk orta ve lise 
öğrenimimi Konya’da tamamladım. 
Ardından üniversite eğitimi için Niğ-
de’ye gittim. Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi Radyo ve Televizyon 
Programcılığı bölümünden mezun 
oldum. Ardından memleketim 
Konya’ya döndüm ve iş hayatına 
adım attım. 

Gazetecilik hayatına nasıl 
giriş yaptınız?

Şöyle asılında. Gazeteci, 
muhabir olmak benim çocuk 

hayalimdi. İlkokulda öğretmenleri-
miz hepimizi sormuştur. İleride hangi 

mesleği yapmak istiyorsun diye. Ben 
her defasında gazeteci olacağımı 
ve bunu hayal ettiğimi söyledim. Bu 
yıllar yılı da gerek ortaokulda gerek-

se de lisede böyle devam etti. Sektör 
hakkında sürekli bilgiler edindim. Okul 

tercihimde bunda etkili oldu diyebilirim. 
Gazetecilik mesleği üzerine Türkiye’de 

iki büyük üniversite var. Galatasaray 
Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Mar-

mara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Bu 
ikisi haricinde geriye kalan üniversitelerin 
birbirinden çokta farkları yok aslında. Eği-
timler ve akademik personel seviyesi aşağı 
yukarı aynı düzeyde. Ancak sonuçta sizin 
çabanız, gayretiniz olmazsa hiçbir üniver-
sitenin ya da hiçbir eğitmenin önemi yok. 
Çalışmak, çalışmak, çalışmak… Galatasaray 
ve Marmara’yı kazanamayınca başka lisans 
eğitimi ile 4 yıl vakit geçirmek yerine daha 
hızlı olabilecek ön lisans eğitimini tercih 
etti. Orada da sektöre dair birçok işi öğren-
dim. Kurgu, kamera, televizyon haberciliği, 

gazete haberciliği ve hatta radyo yayıncılı-
ğı. Okuldan mezun olduktan sonra bunların 
hepsini orta düzeyde yapabilecek şekilde 
mezun oldum. Televizyon ve radyo değil 
çocukluğumun hayali olan gazetede haber 
yayınlama, köşe yazma üzerine gitmek iste-
dim ve 2016 yılında mesleğe bir gazetede 
çalışmaya başlayarak adım attım. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Habercilik sektörü asla ama asla bitme-
yecek bir sektör. Yani insanoğlu var oldukça 
haber alma, bir şeylerden haberdar olma 
ihtiyacı hep olacak. Bu dünyanın ve çağın 
içinde bulunduğu durumlara göre deği-
şiklik gösterebilir. Bundan yıllar önce bu iş 
tamamen insan yoluyla yapılıyormuş. Haber 
göndermek için elçiler, haberciler yetiştiri-
liyormuş. Bu iş konusunda kuşlarında eği-
tildiği bilinir. Zamanla çağın ve teknolojinin 
gelişmesiyle değişikliğe uğramış. Radyolar, 
gazeteler, dergiler, televizyon, telefon ve 
internet.. Şu an internet üzerinden farklı 
değişimler ve gelişimler oluyor. Belki şu an 
radyo ve gazete sektörden kaybolmakla 
karşı karşıya. Sonuç olarak bakacağımız 
zaman insanların haber alması için bu sek-
tör devam edecek. Bu sektörde muhabirler 
çalışmaya devam edecek. Sadece ürettik-
leri ve yaptıkları haberler farklı mecralarda 
yayımlanacak ve burada da internetsiz bir 
düzen düşünülemez. 

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

2016’nın Temmuz ayında Anadolu’da 
Bugün Gazetesi’nde çalışamaya başladım. 
Burada 9 ay çalıştıktan sonra Türkiye’nin 
ilk ulusal ekonomi gazetesi olan Dünya 
Gazetesi ile anlaştım. Burada 2 yıla yakın 
Konya, Aksaray, Niğde ve Karaman illerinin 
muhabirliğini yaptım. Arından gazetenin 
aldığı ‘küçülme’ kararı ile işime son verildi. 
O dönem benimle birlikte Türkiye genelin-
de onlarca kişi işten çıkartılmıştı. Sonrasın-
da Hakimiyet Gazetesi ile anlaştım. Orada 
da 1 yıl boyunca ekonomi, spor ve gündem 
muhabirliği yaptım. Arından vatani göre-
vimim yapmak için mesleğime ara verdim. 
1 yıllık askerlik görevim bittiğinde yeniden 
Konya’ya döndüm. İş bulmakta zorlandım 
ve başka bir şehre yerleşme kararı aldım. 
Karadeniz’in 18 tane iline yayın yapan hafta-
lık gazete ve Youtube kanalı olan Karadeniz 
Ekonomi Gazetesi ile anlaştım.

ÇALIȘMAK, ÇALIȘMAK, ÇALIȘMAK, ÇALIȘMAK, 
ÇALIȘMAK…ÇALIȘMAK…

Konya’nın Sesi Gazetesi Spor Müdürü Halil Yılmazer, “Daha 
güzel bir Türkiye’yi, daha güzel bir Dünya’yı inşa etmek 

bizim elimizde. Çalışmaktan, okumaktan ve araştırmaktan 
başka gidebileceğimiz hiçbir yol yok” diyor

HALİL YILMAZER

Burada yayıncılık yönünde ciddi dene-
yimler kazandım. 1 yıl çalıştım ve 150’ye 
yakın canlı yayın yaptım. Sonrasında 
Konya’ya döndüm ve şu anda çalıştığım 
Konya’nın Sesi Gazetesi ile anlaştım. 
Burada uzun zamandır hayalini kurduğum 
spor branşı ile uğraşmaya başladım. Spor 
Müdürü olarak görev yapıyorum. Bunun 
dışında şehirdeki televizyon ve radyolarda 
spor yorumculuğu yapıyorum. 

Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Gazetecilik benim için her sabah 

uyandığımda yeniden başlıyor. Bu belki 
klişe bir cevap olarak gelebilir ancak 
inanın benim için öyle. Her sabah yeni bir 
güne uyanıyoruz. Her sabah aslında yeni 
bir habere, yeni bir gündeme uyanıyoruz. 
Bunca koşuşturmacanın içinde olmak her 
sabah beyaz sayfaları yeniden dolduracak 
olmak gerçekten çok özel bir duygu. Her 
geçen gün daha fazla kendimi geliştiri-
yorum. Entelektüellik seviyemi her geçen 
gün daha da yukarılara taşımak için; 
okuyor, araştırıyor ve yazıyorum. Belki şu 
an sadece spor muhabirliği yapıyorum 
ama bunun dışında ana akım hayatta 
olan konu ve alanlar hakkında bilgi sahibi 
olmaya çalışıyorum. 

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 

tarif edersiniz?
Gazetecilik sektöründeki sorun aslın-

da Türkiye’nin her sektöründe bulunan ve 
mevcut hükümetin baş edemediği ya da 
etmek istemediği en büyük sorunlarından 
biri ile karşı karşıya. Denetimsizlik. Sek-
törde denetimsizlik var. Bir radyo, gazete 
ve televizyon açmak isterseniz bunlar için 
milyarlarca TL para harcamanız gerekir. 
Ancak şu an 0 maliyetle Youtube kanalı, 
Instagram veya Twitter hesabı açabilirsi-
niz. Ne iş yaptığınızın bi önemi yok. Sos-
yal medyaya girebilecek bir telefonunun 
kamerasının çalışması yeterli. Bu da sek-
törü gerçekten ciddi anlamda yaralıyor. 
Daha önce gazetecilikle ilgisi olmayan, 
okulunu okumamış veya hiçbir basın-ya-
yın organında çalışmamış insanlar aniden 
sektörün içine girmek istiyor ve bu da 
sektördeki güven oranını zedeliyor. Şimdi 
ülkede diploması olmayan biri doktorluk 
yapmaya kalksa… neyse ne diyordum, 
denetimsizlik. İşte sorun bu. 

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

Çok okumak, çok araştırmak… Bence 
kilit nokta bu. İnsan okuyunca ve araştı-
rınca farklı, yeni bakış açıları üretebiliyor. 
Onun dışında gelişmek ve ilerlemek çok 
güç. 

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

Bu çok güzel bir his, güzel bir duygu. 
Transfer dönemine şöyle bir geri gidiyo-
rum. Konyaspor’un Hırvat kanat transferi 
Robert Muric transferini ilk defa Türkiye 
ve Konya’da ben duyurmuştum. Sayı-
sız güzel mesaj ve mention almıştım. 
Benim için güzeldi. Transfer döneminde 
böyle durumlar oluyor. Bunun olumsuz 
durumları da çok. İmza aşamasında olan 
bir transferi yakın diye yazı yazıyorsunuz 
ama oyuncu ile masadan kalkılıyor sonra 
taraftar bizi suçlayabiliyor. Her şeye rağ-
men gündem oluşturmak o gündemin 
içinde birinci insan olmak güzel ve keyifli. 

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

Bu durum çalıştığınız alan açısından 
değerlendirilir. Bir ekonomi muhabi-
riyseniz şehre yapılacak bir yatırımı 
haber yapmanız ayrı bir katkı sunar bir 
asayiş muhabiriyseniz aranan suçlarının 
yakalanma haberini yapmak daha ayrı 
bir katkı sunar. Bunlar elbette şehre katkı 
sunar ancak bu tür çalışmalar daha çok 
muhabirin kendisine katkı sunar. Her 
haber yeni bir bilgi, yenir tecrübedir. 

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

Aslında şöyle, internet haberciliği ile 
sosyal medya yapıları birbirinden farklı 
durumlar. Gazeteci demek güven demek 
ama internet ortamı bunu biraz zedeledi. 
Zaten kağıttan internete geçişin bu ka-
dar sancılı olmasının en büyük nedenleri 
de bence bu. İnternet ve sosyal medya 
haber içerikleri biraz daha troll ve haber 
okutma çabası ile hazırlanıyor. Şöyle 
örneklendireyim: Meksika’da film setinde 
bilinçli olarak köprüde ses bombası pat-
latılıyor. Gayet normal ve sinematik bir 
durum. Ancak bu ülkemizdeki internet 
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ve sosyal medya hesapları tarafından İstanbul’daki herhangi 
bir köprünün fotoğrafı ile ‘Köprüde patlama’ şeklinde ve-
riliyor. Bugün bir gazetede Meksika’da film setinde bilinçli 
olarak ses fünyesi patlatılması haberini İstanbul’daki herhangi 
bir köprünün fotoğrafını koyarak veremezsiniz. Burada bir 
güvensizlik konusu var. Bu güven aşıldığı zaman internet ve 
sosyal medya tamamen televizyon, radyo ve gazeteyi raftan 
kaldıracak. 

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?

Yukarıdaki soruda da söylediğim gibi. Gazetecilik = 
Güven. Burada troll, yanlış ya da beğeni almak için yapılan 
haberleri ve içerikleri çok doğru bulmuyorum. Gazeteciler 
arasında da bir taraf seçme durumu var. Muhalif ya da iktidar. 
Bir seçenek belirleyip diğer tarafı kötüleme kendi tarafını 
yüceltme söz konusu. Particiden çok partici oluyorlar. Bu 
holiganlığı elbette doğru bulmuyorum. ‘Belli bir kesimin yap-
tığı sürekli doğru, belli bir kesimin yaptığı sürekli yanlış.’ Bu 
nasıl olabilir. Buna inanmak istemek ya da inanmak zorunda 
kalmak gerçekten çok üzücü. Bunu yapanlar için onlar adına 
çokta üzülmüyorum. Her tercih bir vazgeçiştir. 

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar 
varsa birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

Dünya Gazetesi muhabirliği yaparken İstanbul’da düzenle-
nen ‘Bölge Muhabirleri Toplantısı’ vardı. Bu toplantıya Türkiye 
genelindeki tüm Dünya Gazetesi muhabirleri katılmıştı. 100’e 
yakın muhabirdik. O toplantıda gazetemizin o dönemki Yazı 
İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan yaptığı konuşmada; 
“Konya bölgesinde harıl harıl çalışan bir muhabirimiz var. 
Yaptığı işler, değindiği konular gerçekten çok güzel. Kon-
ya’dan yaptığı ekonomi haberleri, şirket haberleri Marmara 
ve Ege Bölgesi’ndeki ekonomi okurları tarafından ilgiyle takip 
ediliyor. Kendisine başarılar diliyorum” diye bir cümle kur-
muştu. Bu cümle benim çocukluk hayallerimi süsleyen bütün 
hayallerin sözcüklere dökülmesi gibiydi. Benim için duygulu 
ve gururlu anlardı.  

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Okumak, araştırmak ve çok çalışmak. Üniversiteler çok 
fazla mezun veriyor. Belki birçoğu okul bitince işsiz kalıyor 
ancak sektörde gerçekten çalışkan ve dinamik isimlere ihtiyaç 
var. Gazetemizde çalışan üniversite 3.sınıf öğrencisi Gizem 
Başar var. Kendisi sanki yıllardır sektörde çalışıyor gibi ve 
stajyerden ziyade kadrolu muhabir gibi çaba gösteriyor. Her 
gün takdirimizi kazanıyor. Gizem gibi çalışkan genç beyinlerin 
kolaylıkla iş bulabileceğini düşünüyorum.  
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BAHADDIN PASLI
1941 - 12.10.2022

K
onya’nın Seydişehir ilçesinde 1941 yılında doğdu. Şiir 
yazmaya ilkokul yıllarında başladı. Ortaokuldan sonra 
başladığı lisede yazdığı bir şiirin öğretmene ilan-ı aşk 

olarak algılanması üzerine tasdiknamesi verildi. Bağlama çal-
maya başladı. 1962 yılında PTT’de memuriyete başladıysa da 
8 yıl sonra 1970’de istifa etti. Aynı yıl yayınladığı “Manyetolu 
Telefon” adlı teknik muhtevalı ilk kitabı büyük ilgi uyandırdı ve 
PTT genel müdürlüğü tüm Türkiye’de dağıtımını yaptı.
PTT’den ayrıldıktan sonra Mehmet Ulaşan ve Mustafa Er-
gun’la birlikte ilk matbaa kurarak 1968 yılında Küpe Gazete-
si’ni çıkarmaya başladı. Arkadaşları ortaklıktan ayrılınca haf-
talık olarak 5 yıl faaliyet gösterdi. Gazete 1975 yılında yayın 
hayatına son verdi. Daha sonra Zeki Kamalı ile ortaklık ku-
rup 1976 yılında Alüminyum Kent gazetesini çıkardı. Ancak 
1977’de ortaklıktan ayrılarak İşçi Bulma Kurumunda memur 
olarak işe başladı. 1987 yılında emekli oldu. Seydişehir Bele-
diyesi ilçedeki tarihi bir taş binayı restore edip Bahaddin Paslı 
Kültür Merkezi olarak hizmete açtı.
Şiirlerinde “Paslı”, köşe yazılarında “Abd-i Aciz” mahlaslarını 
kullanan Bahaddin Paslı 12 Ekim 2022 tarihinde vefat etti ve 
Seydişehir Alaylar camiinde kılınan cenaze namazı sonrası 
Akyol mezarlığına defnedildi.
Basılmış Eserleri:
Manyetolu Telefonlar (1970), Şiirlerim (1973), Şiir Şiir Seydi-
şehir (1992), Seydişehir Destanı (1997), Heyyy Gidi Gençlik 
Heyyy (2006), Mani Mani Aşk Ummanı (2017), Medine-i Sani 
Seydişehir Güzellemesi (2018), Sen Neymişsin Be Seydişehir 
(2018), Seyyid Harun Veli Alevi mi? (2018), Senaryolarım I 
(2019), Şarkı ve Türkülerim (2020), Eşşeğin Üstünde İstida 
Yazanlar (2020), Haşa Ahır Değil Cennet (2021), Tekne Senit 
Sıyrıntısı (2022).
Hazırladığı Hacı Memiş Efendi adlı Belgesel ise Sey TV’de ya-
yınlandı.
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Gazetecilik faaliyetini heyecan ve aşkla Selçuklu Belediyesi 
Kurumsal İletişim Birimde aktif olarak sürdüren Mustafa 

Beşer, “Gazetecilik sevilerek yapılması gereken aksi 
takdirde yapılması mümkün olmayan bir meslek” dedi

GAZETECILIK BIR 
YAŞAM BIÇIMI

2
013 yılında üniversite sınavın-
da Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Gazetecilik Bölümü-

nü kazanarak medya sektörüne giren 
ve şimdilerde gazetecilik faaliyetini 
heyecan ve aşkla Selçuklu Belediyesi 
Kurumsal İletişim Birimde aktif olarak 
sürdüren Mustafa Beşer, gazetecilik 
mesleğine giriş hikayesini ve meslekle 
ilgili görüşlerini anlattı. Gazetecili-
ğin sevilerek yapılması gereken aksi 
takdirde yapılması mümkün olmayan 
bir meslek olduğunu ifade eden Beşer, 
“Gazetecilik mesai mefhumunun olma-
dığı hayatın tüm dinamiklerinde etkin 
olarak yer alması gereken bir meslek 
dalı. Gazetecilik para için yapılacak 
meslekler listesinde son maddede yer 
almalı. Çünkü parası için değil, itibarı 
için yapılacak bir meslek” dedi.

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

1995 yılında İstanbul’da 6 çocuklu 
ailenin en küçük çocuğu olarak dün-
yaya geldim. Rahmetli babam yıllarca 
takım elbise terzisiydi. Annem ise ev 
hanımı. Bizlerin bugüne gelmesinde 
emeklerine minnettarım. 2002 yılında 
Konya’ya taşındık ve ilkokul ve lise 
öğrenimimi Konya’da tamamladım. 
Ardından 2013 yılında Selçuk Üniver-
sitesi İletişim Fakültesi’ni kazandım ve 
2017 yılında mezun oldum. Yine Selçuk 
Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde 
Yüksek Lisans yapıyorum. Şimdi ise 
mesleğimi Selçuklu Belediyesi Basın 
ve Yayın Müdürlüğü’nde icra ediyorum. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

2013 yılında üniversite sınavında 
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakülte-
si’nde Gazetecilik Bölümünü kazan-
dım. Daha sonra üniversitenin birinci 
sınıfındayken Selçuk Üniversitesi 

Televizyonu’nda (ÜNTV) muhabir olarak 
meslek hayatıma başladım. Burada Sel-
man Selim Akyüz Hocam ve Esra Yaman 
ablamın emeklerine teşekkür etmek 
istiyorum. Meslek hayatına ilk başlarken 
tanıştığın insanların ne kadar önemli 
olduğunu görmüş oldum. Mesleği sev-
memde katkıları çoktur. Ayrıca üniversite 
eğitimimde katkısı bulunan tüm hocala-
rıma da teşekkür ediyorum.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik sevilerek yapılması ge-
reken aksi takdirde yapılması mümkün 
olmayan bir meslek. Gazetecilik mesai 
mefhumunun olmadığı hayatın tüm 
dinamiklerinde etkin olarak yer alması 
gereken bir meslek dalı. Gazetecilik para 
için yapılacak meslekler listesinde son 
maddede yer almalı. Çünkü parası için 
değil, itibarı için yapılacak bir meslek. 
Gazeteciler toplumda kanaat önderleri 
konumundadırlar. Gazetecilerin ve sektör 
çalışanları kendilerini sürekli olarak yeni-
lemelidir. Aksi takdirde çağın dışında kal-
mış olur. Çağın dışında kalan bir gazeteci 
ise kamuoyuna fayda sağlayamaz. 

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

İlk olarak meslek hayatım Selçuk Üni-
versitesi Televizyonu ÜNTV’de başladı. 
Yaklaşık bir buçuk yıl çalıştığım tele-
vizyonda, muhabirlik ve kameramanlık 
görevlerinde yer aldım. 2014 yılı ortasın-
da ise İhlas Haber Ajansı (İHA) Konya 
Bürosu’nda kameraman, muhabir ve foto 
muhabirliğine başladım. Asayiş ve gece 
muhabirliği yanısıra polis adliye muhabir-
liği, gündem muhabirliği, spor fotoğraf-
çılığı, foto muhabirliği görevlerinde yer 
aldım. 2017 yılında Sarı Basın Kartı sahibi 
oldum. 2018 yılı Ocak ayında başlayan 
Afrin Harekatını muhabir ve foto muha-
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biri olarak yakından takip ederek birçok 
ulusal gazete ve haber kanalına haber 
içeriği üretilmesine yardımcı oldum. 2019 
yılında askerlik görevimi tamamlayarak 
2020 Ocak ayında Selçuklu Belediyesi 
Basın ve Yayın Müdürlüğünde Haber 
Servisi biriminde çalışmaya başladım. 
Şimdi ise yine aynı müdürlüğe bağlı 
Kurumsal İletişim Birimde aktif olarak 
çalışmaktayım. 

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Gazetecilik bir yaşam biçimi aslında. 
Gazetecilik diğer meslek gruplarından 
çok ayrı. Kamuoyunun vicdanının sesi 
olan gazeteci bu misyonu bir mesai 
mefhumu olmadan düşünür. Çocuk-
luğumdan beri çevremdeki insanlar 
benim ya gazeteci ya da yazar olacağımı 
söylerlerdi. Çünkü çocukluğumdan beri 
etrafımda olan olaylara karşı hep hassa-
siyet güderdim. Şahit olduğum olayları 
da bir başkasına anlatırken hep heyecan-
la anlatırdım. İşte gazetecilik benim için 
küçük bir çocuğun heyecanı gibi olmalı. 
Her zaman heyecanlı, her zaman duyarlı 
olmalı.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Gazetecilik içinde her daim teknolojik 
gelişmeleri barındıran bir meslek. Hal 
böyle olunca gazeteciliğin içinde bulun-
duğu çağa ayak uydurup sürekli olarak 
gelişim göstermesi şart. Günümüzde ar-
tan dijitalleşme ve sosyal medya araçları 
da mesleğimizdeki etik sorunları ortaya 
çıkarıyor. Dijitalleşme ve hız sarmalı 
gazetecilikte de bilgi teyidini güçlen-
diriyor ve güvensiz bir alana neden 
olabiliyor. Gazeteciliğin de dijitalleşme 
doğrultusunda güvenilir imajını korurken 
kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine 
getirmesi gerekmektedir. Dijitalleşme ile 
beraber insanların haber okuma için artık 
dakikalarını değil saniyelerini ayırdığı bir 
çağdayız. Bu durumda haberlerin daha 
hızlı tüketilmesine neden olmaktadır. Ga-
zetecinin saatlerce hatta günlerce zaman 
ayırarak hazırladığı haberler, hızlı okuyu-
cular tarafından saniyeler içinde tüketil-
mektedir. Gazeteciler ise saniyeler içinde 
tüketilen haberlerin yerine yeni bir haber 
koymak için tekrar işe koyuluyorlar. 

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

Bir gazeteci olmak için öncelikle 

kişinin gerçekten bu mesleği isteyip 
istemediğine odaklanmak gerekiyor. 
Kişi eğer biraz rahatına düşkün ise 
bu mesleğe yaklaşmasın bile. Çünkü 
gazetecilik emek isteyen, heyecan 
isteyen bir meslek. Gazeteci olmak 
için insanın içinde o ruh olmalı, hayata 
farklı bir açıdan bakıp olayların görün-
mez açılarını görebilmeli. Gazeteci iyi 
bir araştırmacı olmalı, bol bol okumalı 
ve genel kültürünün de oldukça yük-
sek olması gerekiyor. Gazeteci aslında 
toplumun her alanında bulunan, top-
lumun her kesimiyle iletişim kuran kişi 
olması münasebetiyle iletişim yönünün 
oldukça kuvvetli olması gerekmekte-
dir. Gazeteci insanlara güven veren bir 
yapıya sahip olmalı aslında. Son olarak 
gazeteci çağı takip etmeli ve ona göre 
kendini geliştirmelidir. Tüm bunlardan 
birinin eksik olması gazetecinin hem 
halk nazarında hem de haber kaynağı 
noktasında sıkıntıya sokabilir.

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

Bizim mesleği anlatan bir soru 
adeta. İşin en keyif verici yanı insan-
ları ve kamuoyunu bilgilendirirken hiç 
kimsenin sizin haberinizi yayınlamadan 
önce o olaydan haberinin olmaması. 
Tabi bu işin zor kısmı bir yandan da 
çünkü gazeteci, ortaya çıkaracağı 
olayın sorumluluklarını da kabul etmiş 
oluyor. Tüm bu sorumluluklar gaze-
teciye ayrı bir misyon yüklemekte. 
Aslında bir gazeteci ile rastlanmayan 
olay, olay olarak kalır ama bir gazete-
ciyle rastlaşan olay habere dönüşür. 
İşin kıymeti aslında bu. 

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

İnsanoğlu var olduğu günden 
bugüne iletişim araçlarını kullanmış bir 
canlı. Mağaralarda başlayan bu iletişim 
şekli günümüze kadar gelişerek gel-
miştir. Bu da gösteriyor ki ne dönem 
olursa olsun insanlar çevresinde olup 
biten olaylardan haberdar olmak isti-
yor. Bu durumda gazetecilere önemli 
bir görev yüklerken, halk nazarında da 
gazetecileri değerli kılıyor. Gazetecile-
rin bir haberle, olayla alakalı ne yazdı-
ğını insanlar merakla bekliyor oluyor. 
İnsanlar çevresinde olup bitenlerden 
gazeteciler sayesinde haberdar olup 
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Gazetecilik faaliyetini heyecan ve aşkla Selçuklu Belediyesi 
Kurumsal İletişim Birimde aktif olarak sürdüren Mustafa 

Beşer, “Gazetecilik sevilerek yapılması gereken aksi 
takdirde yapılması mümkün olmayan bir meslek” dedi

GAZETECILIK BIR 
YAŞAM BIÇIMI

2
013 yılında üniversite sınavın-
da Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Gazetecilik Bölümü-

nü kazanarak medya sektörüne giren 
ve şimdilerde gazetecilik faaliyetini 
heyecan ve aşkla Selçuklu Belediyesi 
Kurumsal İletişim Birimde aktif olarak 
sürdüren Mustafa Beşer, gazetecilik 
mesleğine giriş hikayesini ve meslekle 
ilgili görüşlerini anlattı. Gazetecili-
ğin sevilerek yapılması gereken aksi 
takdirde yapılması mümkün olmayan 
bir meslek olduğunu ifade eden Beşer, 
“Gazetecilik mesai mefhumunun olma-
dığı hayatın tüm dinamiklerinde etkin 
olarak yer alması gereken bir meslek 
dalı. Gazetecilik para için yapılacak 
meslekler listesinde son maddede yer 
almalı. Çünkü parası için değil, itibarı 
için yapılacak bir meslek” dedi.

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

1995 yılında İstanbul’da 6 çocuklu 
ailenin en küçük çocuğu olarak dün-
yaya geldim. Rahmetli babam yıllarca 
takım elbise terzisiydi. Annem ise ev 
hanımı. Bizlerin bugüne gelmesinde 
emeklerine minnettarım. 2002 yılında 
Konya’ya taşındık ve ilkokul ve lise 
öğrenimimi Konya’da tamamladım. 
Ardından 2013 yılında Selçuk Üniver-
sitesi İletişim Fakültesi’ni kazandım ve 
2017 yılında mezun oldum. Yine Selçuk 
Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde 
Yüksek Lisans yapıyorum. Şimdi ise 
mesleğimi Selçuklu Belediyesi Basın 
ve Yayın Müdürlüğü’nde icra ediyorum. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

2013 yılında üniversite sınavında 
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakülte-
si’nde Gazetecilik Bölümünü kazan-
dım. Daha sonra üniversitenin birinci 
sınıfındayken Selçuk Üniversitesi 

Televizyonu’nda (ÜNTV) muhabir olarak 
meslek hayatıma başladım. Burada Sel-
man Selim Akyüz Hocam ve Esra Yaman 
ablamın emeklerine teşekkür etmek 
istiyorum. Meslek hayatına ilk başlarken 
tanıştığın insanların ne kadar önemli 
olduğunu görmüş oldum. Mesleği sev-
memde katkıları çoktur. Ayrıca üniversite 
eğitimimde katkısı bulunan tüm hocala-
rıma da teşekkür ediyorum.

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik sevilerek yapılması ge-
reken aksi takdirde yapılması mümkün 
olmayan bir meslek. Gazetecilik mesai 
mefhumunun olmadığı hayatın tüm 
dinamiklerinde etkin olarak yer alması 
gereken bir meslek dalı. Gazetecilik para 
için yapılacak meslekler listesinde son 
maddede yer almalı. Çünkü parası için 
değil, itibarı için yapılacak bir meslek. 
Gazeteciler toplumda kanaat önderleri 
konumundadırlar. Gazetecilerin ve sektör 
çalışanları kendilerini sürekli olarak yeni-
lemelidir. Aksi takdirde çağın dışında kal-
mış olur. Çağın dışında kalan bir gazeteci 
ise kamuoyuna fayda sağlayamaz. 

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

İlk olarak meslek hayatım Selçuk Üni-
versitesi Televizyonu ÜNTV’de başladı. 
Yaklaşık bir buçuk yıl çalıştığım tele-
vizyonda, muhabirlik ve kameramanlık 
görevlerinde yer aldım. 2014 yılı ortasın-
da ise İhlas Haber Ajansı (İHA) Konya 
Bürosu’nda kameraman, muhabir ve foto 
muhabirliğine başladım. Asayiş ve gece 
muhabirliği yanısıra polis adliye muhabir-
liği, gündem muhabirliği, spor fotoğraf-
çılığı, foto muhabirliği görevlerinde yer 
aldım. 2017 yılında Sarı Basın Kartı sahibi 
oldum. 2018 yılı Ocak ayında başlayan 
Afrin Harekatını muhabir ve foto muha-

MUSTAFA BEŞER

biri olarak yakından takip ederek birçok 
ulusal gazete ve haber kanalına haber 
içeriği üretilmesine yardımcı oldum. 2019 
yılında askerlik görevimi tamamlayarak 
2020 Ocak ayında Selçuklu Belediyesi 
Basın ve Yayın Müdürlüğünde Haber 
Servisi biriminde çalışmaya başladım. 
Şimdi ise yine aynı müdürlüğe bağlı 
Kurumsal İletişim Birimde aktif olarak 
çalışmaktayım. 

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Gazetecilik bir yaşam biçimi aslında. 
Gazetecilik diğer meslek gruplarından 
çok ayrı. Kamuoyunun vicdanının sesi 
olan gazeteci bu misyonu bir mesai 
mefhumu olmadan düşünür. Çocuk-
luğumdan beri çevremdeki insanlar 
benim ya gazeteci ya da yazar olacağımı 
söylerlerdi. Çünkü çocukluğumdan beri 
etrafımda olan olaylara karşı hep hassa-
siyet güderdim. Şahit olduğum olayları 
da bir başkasına anlatırken hep heyecan-
la anlatırdım. İşte gazetecilik benim için 
küçük bir çocuğun heyecanı gibi olmalı. 
Her zaman heyecanlı, her zaman duyarlı 
olmalı.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

Gazetecilik içinde her daim teknolojik 
gelişmeleri barındıran bir meslek. Hal 
böyle olunca gazeteciliğin içinde bulun-
duğu çağa ayak uydurup sürekli olarak 
gelişim göstermesi şart. Günümüzde ar-
tan dijitalleşme ve sosyal medya araçları 
da mesleğimizdeki etik sorunları ortaya 
çıkarıyor. Dijitalleşme ve hız sarmalı 
gazetecilikte de bilgi teyidini güçlen-
diriyor ve güvensiz bir alana neden 
olabiliyor. Gazeteciliğin de dijitalleşme 
doğrultusunda güvenilir imajını korurken 
kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine 
getirmesi gerekmektedir. Dijitalleşme ile 
beraber insanların haber okuma için artık 
dakikalarını değil saniyelerini ayırdığı bir 
çağdayız. Bu durumda haberlerin daha 
hızlı tüketilmesine neden olmaktadır. Ga-
zetecinin saatlerce hatta günlerce zaman 
ayırarak hazırladığı haberler, hızlı okuyu-
cular tarafından saniyeler içinde tüketil-
mektedir. Gazeteciler ise saniyeler içinde 
tüketilen haberlerin yerine yeni bir haber 
koymak için tekrar işe koyuluyorlar. 

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

Bir gazeteci olmak için öncelikle 

kişinin gerçekten bu mesleği isteyip 
istemediğine odaklanmak gerekiyor. 
Kişi eğer biraz rahatına düşkün ise 
bu mesleğe yaklaşmasın bile. Çünkü 
gazetecilik emek isteyen, heyecan 
isteyen bir meslek. Gazeteci olmak 
için insanın içinde o ruh olmalı, hayata 
farklı bir açıdan bakıp olayların görün-
mez açılarını görebilmeli. Gazeteci iyi 
bir araştırmacı olmalı, bol bol okumalı 
ve genel kültürünün de oldukça yük-
sek olması gerekiyor. Gazeteci aslında 
toplumun her alanında bulunan, top-
lumun her kesimiyle iletişim kuran kişi 
olması münasebetiyle iletişim yönünün 
oldukça kuvvetli olması gerekmekte-
dir. Gazeteci insanlara güven veren bir 
yapıya sahip olmalı aslında. Son olarak 
gazeteci çağı takip etmeli ve ona göre 
kendini geliştirmelidir. Tüm bunlardan 
birinin eksik olması gazetecinin hem 
halk nazarında hem de haber kaynağı 
noktasında sıkıntıya sokabilir.

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

Bizim mesleği anlatan bir soru 
adeta. İşin en keyif verici yanı insan-
ları ve kamuoyunu bilgilendirirken hiç 
kimsenin sizin haberinizi yayınlamadan 
önce o olaydan haberinin olmaması. 
Tabi bu işin zor kısmı bir yandan da 
çünkü gazeteci, ortaya çıkaracağı 
olayın sorumluluklarını da kabul etmiş 
oluyor. Tüm bu sorumluluklar gaze-
teciye ayrı bir misyon yüklemekte. 
Aslında bir gazeteci ile rastlanmayan 
olay, olay olarak kalır ama bir gazete-
ciyle rastlaşan olay habere dönüşür. 
İşin kıymeti aslında bu. 

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

İnsanoğlu var olduğu günden 
bugüne iletişim araçlarını kullanmış bir 
canlı. Mağaralarda başlayan bu iletişim 
şekli günümüze kadar gelişerek gel-
miştir. Bu da gösteriyor ki ne dönem 
olursa olsun insanlar çevresinde olup 
biten olaylardan haberdar olmak isti-
yor. Bu durumda gazetecilere önemli 
bir görev yüklerken, halk nazarında da 
gazetecileri değerli kılıyor. Gazetecile-
rin bir haberle, olayla alakalı ne yazdı-
ğını insanlar merakla bekliyor oluyor. 
İnsanlar çevresinde olup bitenlerden 
gazeteciler sayesinde haberdar olup 
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kendini o topluma daha ait daha içinde 
hisseder. Bunun içindir ki haberleri takip 
edip okurlar. 

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

İnternet mecrası 2000’li yıllarda ha-
yatımıza girmiş ve o günden sonra hiçbir 
alanı ve sektörü ayrı düşünemediğimiz bir 
mecra olmuştur. Özellikle sosyal medya 
kullanım oranları gazeteleri ve gazetecile-
ri bu mecrayı kullanmaya itmiştir diye-
biliriz. Bizler de gazeteciler olarak çağın 
hiçbir zaman dışında kalamayız. Yenilik-
lere ayak uydurmalı ve çağın gerektiği 
yenilikleri mesleğimizde kullanmalıyız. 
Sosyal medya hesaplarının çoğalması ve 
insanların internet mecrasında yer bulma-
ları gazetecilik açısından aslında tartışmalı 
bir konu olarak görülebilir. Bir yanda daha 
önce yapılan haberlerde kaynağından 
fotoğraf ve görüntü kovalama sorununu 
ortadan kaldıran bir durum diğer yandan 
ise kontrolü çok zor bir bilgi kirliliği. Bu 
durum gazetecilik dinamiklerini de etkile-
mektedir. Gazeteci internet çağında dijital 
olmalı ama bir o kadar da dikkatli hareket 
etmelidir. Örneğin; 2018 yılında görevlen-
dirdiğim ve sınır dışı görevim sırasında 
Özgür Suriye Ordusu’ndan biri elinde bir 
görüntü olduğunu söyledi. Ben de görün-
tüyü görüp göremeyeceğimi sorduğum-
da görüntüyü gösterdi. Görüntüler haber 
değeri oldukça yüksek görüntülerdi. Daha 

sonra kendisine bu görüntüyü nerede ve 
ne zaman çektiğini sordum ve cevapladı. 
Not ettiğim bilgilerden sonra görüntüyü 
kendisinden aldım. Daha sonra internet 
üzerinde yaptığım araştırmalar netice-
sinde görüntünün Afrin’de çekilmediğini 
ve bir askeri tatbikat sırasında bir asker 
tarafından görüntülendiğini öğrendim. 
O gün orada bir gazetecinin olayın anlık 
heyecanına kapılıp bilgi teyidi yapmadan 
haber yapmasının çok tehlikeli bir durum 
olacağını görmüş oldum. Bundan dolayı-
dır ki gazeteci günümüz internet çağında 
manipülasyonlara gelmemek için oldukça 
dikkatli olmalıdır. İnternet hızımıza hız 
katmış olabilir ama güvenirliliğimizi de 
götürmesine izin vermemeliyiz. 

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? 

Vatanını seven, milletine sevdalı her 
bireyin millilik konusunda hassasiyetleri 
olmalı aslında. Gazeteciler halkın önünde 
olan bir meslek grubu olduğu için gerek 
yazdıklarıyla gerek duruşlarıyla bunu 
göstermeli. Konya aslında Türkiye’deki en 
güçlü yerel medya ağlarından birine sahip 
şehrimiz. Yıllardır Konya’ya ve ülkemize 
hizmet eden Konya’daki medya kuruluş-
larımız konu vatan ve millet olduğunda 
Türkiye’ye örnek bir tutum sergilemekte-

dir. Geçmişten günümüze Konya medyası 
ülke menfaatini gözetmektedir. Ülke ge-
nelinde de düşündüğümüzde konu millilik 
olduğunda birkaç medya kuruluşu hariç 
ülke genelinde de bu birliği görebildiği-
mizi düşünüyorum. Gazeteci de millilik 
konusunda da halka ışık tutmalıdır.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını 
kısaca anlatabilir misiniz?

Gazeteciliğin en heyecanlı alanların-
dan biri olan asayiş ve gece muhabirliğini 
yaklaşık 5 yıl boyunca yaptım. Hal böyle 
olunca anılarımı seçmekte de zorlanıyo-
rum.  Onun için asayiş muhabirliğinden 
ziyade aslında beni derinden üzen Afrin 
Harekatı’nda yaşadığım bir anı anlatmak 
istiyorum. Bölgede görevli olarak git-
tikten sonra bölgeye hakim olan Hatay 
muhabirimizle beraber haberlere gitmeye 
başladık. Bu süreç çok dikkatli ve hassas 
olmamız gereken bir dönemdi. Biz de 
elimizden geldiği kadarıyla tüm harekat 
noktalarına ulaşıp yeni haberler çıkar-
maya çalışıyorduk. Bu sırada Hatay’ın 
Yalankoz mevkiinde Hakkari Dağ Koman-
do Birliği’nin harekat noktasında gideceği 
bilgisine ulaştık ve birliğe doğru yola çık-
tık. Komandolarımız hazırlıklarını tamam-
larken görüntüler alıyor, bir yandan canlı 
yayın yapıyorduk. Bu sırada bir timinin 
peşinden görüntü çekerek gidiyordum, 
araçlarına bindiler moral ve motivasyonla-
rı gayet iyiydi. O sırada içimden gelen ilk 
soruyu sordum “Söylemek istediğiniz bir 
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şey var mı?”. Bu soruma karşılık yiğitlerimiz “Düğüne gidiyoruz” 
cevabını verdi. Bu cevaptan sonra tüylerim diken diken oldu 
adeta. Bu sözler o zaman, “Harekata Giden Komando: Düğü-
ne Gidiyoruz” manşetleri ile gündeme düştü. Biz de burada 
yaklaşık 2 hafta daha görev yaptıktan sonra Konya’ya dönüş 
sağladık. Dönüşümden kısa bir süre sonra telefonum çaldı ve 
bir hüzünlü ses: “Düğüne gidiyoruz diyen aslanımız şehit oldu” 
dedi. Adeta kilitlendim ve cevap veremedim ve uzun süre 
kendime gelemedim. Burada aslında yaptığımız işin ne kadar 
kıymetli bir iş olduğunu bir kez daha hatırlamak nasip oldu. 
Şehidimizin sesini aslında tüm Türkiye’ye duyurmak bize nasip 
olmuştu, ne mutlu bize. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

28 yaşındayım ve neredeyse hayatımın üçte birini bu 
mesleğe adamış biriyim. Gençlere bu mesleği seçmeden önce 
gerçekten isteyip istemediklerini iyi anlamalarını ve düşünme-
lerini tavsiye ediyorum. Gazetecilik çünkü çağımızda da olsa 
meşakkatli bir meslek. Gerçekten sevdikleri zaman da çok keyif 
alacakları bir meslek. Onun için bu mesleği seçmek isteyen 
genç meslektaş adaylarıma öncelikle kendilerine gazetecilikten 
ne istediklerini sormalarını tavsiye ediyorum. 

Eklemek istedikleriniz var mı?
Eklemek istediklerim teşekkür mahiyetinde. En başta bu 

sayfalarda bana yer verdiğiniz için tüm Yenigün ekibine teşek-
kür ediyorum. Yıllardır severek yaptığım ve hala bir parçası 
olmaktan mutluluk duyduğum gazetecilik mesleğinde verdikleri 
değerden ve bana öğrettiklerinden dolayı İhlas Haber Ajansı 
Bölge Müdürü Kenan Arvas abime, Haber Müdürü Fatih Macit 
abime, bugün mesleğe değerli kıymeti olan ve yaptığımız 
çalışmalarda bizlere her zaman destek olan Selçuklu Belediye 
Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı’ya, Başkan Yardımcımız Ali 
Düz Bey’e, değerli Müdürüm Zafer Şahin abime ve tüm mesai 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
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kendini o topluma daha ait daha içinde 
hisseder. Bunun içindir ki haberleri takip 
edip okurlar. 

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

İnternet mecrası 2000’li yıllarda ha-
yatımıza girmiş ve o günden sonra hiçbir 
alanı ve sektörü ayrı düşünemediğimiz bir 
mecra olmuştur. Özellikle sosyal medya 
kullanım oranları gazeteleri ve gazetecile-
ri bu mecrayı kullanmaya itmiştir diye-
biliriz. Bizler de gazeteciler olarak çağın 
hiçbir zaman dışında kalamayız. Yenilik-
lere ayak uydurmalı ve çağın gerektiği 
yenilikleri mesleğimizde kullanmalıyız. 
Sosyal medya hesaplarının çoğalması ve 
insanların internet mecrasında yer bulma-
ları gazetecilik açısından aslında tartışmalı 
bir konu olarak görülebilir. Bir yanda daha 
önce yapılan haberlerde kaynağından 
fotoğraf ve görüntü kovalama sorununu 
ortadan kaldıran bir durum diğer yandan 
ise kontrolü çok zor bir bilgi kirliliği. Bu 
durum gazetecilik dinamiklerini de etkile-
mektedir. Gazeteci internet çağında dijital 
olmalı ama bir o kadar da dikkatli hareket 
etmelidir. Örneğin; 2018 yılında görevlen-
dirdiğim ve sınır dışı görevim sırasında 
Özgür Suriye Ordusu’ndan biri elinde bir 
görüntü olduğunu söyledi. Ben de görün-
tüyü görüp göremeyeceğimi sorduğum-
da görüntüyü gösterdi. Görüntüler haber 
değeri oldukça yüksek görüntülerdi. Daha 

sonra kendisine bu görüntüyü nerede ve 
ne zaman çektiğini sordum ve cevapladı. 
Not ettiğim bilgilerden sonra görüntüyü 
kendisinden aldım. Daha sonra internet 
üzerinde yaptığım araştırmalar netice-
sinde görüntünün Afrin’de çekilmediğini 
ve bir askeri tatbikat sırasında bir asker 
tarafından görüntülendiğini öğrendim. 
O gün orada bir gazetecinin olayın anlık 
heyecanına kapılıp bilgi teyidi yapmadan 
haber yapmasının çok tehlikeli bir durum 
olacağını görmüş oldum. Bundan dolayı-
dır ki gazeteci günümüz internet çağında 
manipülasyonlara gelmemek için oldukça 
dikkatli olmalıdır. İnternet hızımıza hız 
katmış olabilir ama güvenirliliğimizi de 
götürmesine izin vermemeliyiz. 

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? 

Vatanını seven, milletine sevdalı her 
bireyin millilik konusunda hassasiyetleri 
olmalı aslında. Gazeteciler halkın önünde 
olan bir meslek grubu olduğu için gerek 
yazdıklarıyla gerek duruşlarıyla bunu 
göstermeli. Konya aslında Türkiye’deki en 
güçlü yerel medya ağlarından birine sahip 
şehrimiz. Yıllardır Konya’ya ve ülkemize 
hizmet eden Konya’daki medya kuruluş-
larımız konu vatan ve millet olduğunda 
Türkiye’ye örnek bir tutum sergilemekte-

dir. Geçmişten günümüze Konya medyası 
ülke menfaatini gözetmektedir. Ülke ge-
nelinde de düşündüğümüzde konu millilik 
olduğunda birkaç medya kuruluşu hariç 
ülke genelinde de bu birliği görebildiği-
mizi düşünüyorum. Gazeteci de millilik 
konusunda da halka ışık tutmalıdır.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını 
kısaca anlatabilir misiniz?

Gazeteciliğin en heyecanlı alanların-
dan biri olan asayiş ve gece muhabirliğini 
yaklaşık 5 yıl boyunca yaptım. Hal böyle 
olunca anılarımı seçmekte de zorlanıyo-
rum.  Onun için asayiş muhabirliğinden 
ziyade aslında beni derinden üzen Afrin 
Harekatı’nda yaşadığım bir anı anlatmak 
istiyorum. Bölgede görevli olarak git-
tikten sonra bölgeye hakim olan Hatay 
muhabirimizle beraber haberlere gitmeye 
başladık. Bu süreç çok dikkatli ve hassas 
olmamız gereken bir dönemdi. Biz de 
elimizden geldiği kadarıyla tüm harekat 
noktalarına ulaşıp yeni haberler çıkar-
maya çalışıyorduk. Bu sırada Hatay’ın 
Yalankoz mevkiinde Hakkari Dağ Koman-
do Birliği’nin harekat noktasında gideceği 
bilgisine ulaştık ve birliğe doğru yola çık-
tık. Komandolarımız hazırlıklarını tamam-
larken görüntüler alıyor, bir yandan canlı 
yayın yapıyorduk. Bu sırada bir timinin 
peşinden görüntü çekerek gidiyordum, 
araçlarına bindiler moral ve motivasyonla-
rı gayet iyiydi. O sırada içimden gelen ilk 
soruyu sordum “Söylemek istediğiniz bir 

MUSTAFA BEŞER

şey var mı?”. Bu soruma karşılık yiğitlerimiz “Düğüne gidiyoruz” 
cevabını verdi. Bu cevaptan sonra tüylerim diken diken oldu 
adeta. Bu sözler o zaman, “Harekata Giden Komando: Düğü-
ne Gidiyoruz” manşetleri ile gündeme düştü. Biz de burada 
yaklaşık 2 hafta daha görev yaptıktan sonra Konya’ya dönüş 
sağladık. Dönüşümden kısa bir süre sonra telefonum çaldı ve 
bir hüzünlü ses: “Düğüne gidiyoruz diyen aslanımız şehit oldu” 
dedi. Adeta kilitlendim ve cevap veremedim ve uzun süre 
kendime gelemedim. Burada aslında yaptığımız işin ne kadar 
kıymetli bir iş olduğunu bir kez daha hatırlamak nasip oldu. 
Şehidimizin sesini aslında tüm Türkiye’ye duyurmak bize nasip 
olmuştu, ne mutlu bize. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

28 yaşındayım ve neredeyse hayatımın üçte birini bu 
mesleğe adamış biriyim. Gençlere bu mesleği seçmeden önce 
gerçekten isteyip istemediklerini iyi anlamalarını ve düşünme-
lerini tavsiye ediyorum. Gazetecilik çünkü çağımızda da olsa 
meşakkatli bir meslek. Gerçekten sevdikleri zaman da çok keyif 
alacakları bir meslek. Onun için bu mesleği seçmek isteyen 
genç meslektaş adaylarıma öncelikle kendilerine gazetecilikten 
ne istediklerini sormalarını tavsiye ediyorum. 

Eklemek istedikleriniz var mı?
Eklemek istediklerim teşekkür mahiyetinde. En başta bu 

sayfalarda bana yer verdiğiniz için tüm Yenigün ekibine teşek-
kür ediyorum. Yıllardır severek yaptığım ve hala bir parçası 
olmaktan mutluluk duyduğum gazetecilik mesleğinde verdikleri 
değerden ve bana öğrettiklerinden dolayı İhlas Haber Ajansı 
Bölge Müdürü Kenan Arvas abime, Haber Müdürü Fatih Macit 
abime, bugün mesleğe değerli kıymeti olan ve yaptığımız 
çalışmalarda bizlere her zaman destek olan Selçuklu Belediye 
Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı’ya, Başkan Yardımcımız Ali 
Düz Bey’e, değerli Müdürüm Zafer Şahin abime ve tüm mesai 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
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Konya’da mesleğinizi başarılı şekilde sürdüren 
gazeteci Kemal Sayın, “Gazetecilik teori ile pratiğin 

birleştiği bir bölümdür. Gazeteci, toplumda bir 
kanaat önderidir” dedi

‘GAZETECİ KANAAT 
ÖNDERİDİR’

S
elçuk Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi Gazetecilik Bölümünü 
kazandıktan sonra gazete-

cilik ile tanışan şimdilerde Konya’da 
mesleğinizi başarılı şekilde sürdüren 
gazeteci Kemal Sayın gazetecilik 
mesleği ile tanışma hikayesini anlattı. 
Gazetecilik teori ile pratiğin birleştiği 
bir bölüm olduğunu ifade eden Sayın, 
“Gazetecilik teori ile pratiğin birleştiği 
bir bölümdür. Gazeteci, toplumda bir 
kanaat önderidir. Toplumu bilgilen-
diren, halkı aydınlatan, insanlara ya-
şadıkları dünya hakkında bilgi veren, 
içinde yaşadığı dünyanın siyasal sis-
teminin işleyişi hakkında bilgilendiren 
kişidir Gazeteci” ifadelerini kullandı. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz?

Ben, Kemal Sayın. 1991 yılında 
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde doğ-
dum. 4 kardeşiz, en küçükleri benim. 
Ortaöğretimi ve Liseyi memleketimde 
okudum. 2011 yılında Selçuk Üniversi-
tesi Gazetecilik Bölümünü kazandım. 
O günden beri Konya’da yaşıyorum.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Bir önceki soruda belirttiğim gibi 
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Gazetecilik Bölümünü kazandıktan 
sonra amcamın aracılığıyla o dönem 
KONTV Genel Yayın Yönetmeni 
Nurettin Bay ile tanıştım. Bana Kemal 
ne olmak istiyorsun? diye sordu. Ben 
de kendisine “Müdürüm ben Kon-
ya’ya 4 yıl iyi-kötü eğitim görmeye 
geldim. Üniversitede bana hep kuram 
dersleri veriliyor. Lakin bu meslek 
sahada çalışmayı da gerektiriyor. Bu 
4 yıllık süre zarfında ben de burada 
sizlerden bir şey öğrenip kendimi 
geliştirmek istiyorum. Çünkü eğitim 
hayatım bittikten sonra ne yapacağım 
kaygısı yaşamak istemiyorum” dedim. 
Bunu duyar duymaz masasından 
kalktı ve alnımdan öptü ve bana şöyle 
dedi: “İşte Kemal, senin gibi düşü-
nen öğrenciler hep bir adım önde” 
dedi. Sonra hangi alanla ilgilendiğimi 
sordu. Ben de kendisine mesleğim 
gereği gazeteci olmak istediğimden 
dolayı beni haber merkezine götürüp 
KONTV Haber Müdürü Ahmet Akbı-
yık ile tanıştırdı. Ve böylelikle gazete-
cilik hayatına giriş yapmış olduk.

Bu meslekle ve/veya sektörle 
ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Bu meslek, zevkli bir meslek. 
Zevkli olduğu gibi bir o kadar da zor 
bir meslek. Gerçekten sevmezseniz 
bu işi yapamazsınız. Çünkü Gazeteci-
lik mesleğinde maddiyat, iyi bir gelir 
mantığı yoktur. Bu meslekte en bü-
yük moral ve motivasyon kaynağımız 
ise milletimizdir. Severek yaptığımız 
mesleğimizin mükafatı da milleti-
miz tarafından “Taktir” edilmektir. 
Çok para kazanmak için Gazetecilik 
mesleğini yapmayız biz. İşimiz doğru 
kaynaklardan edindiğimiz bilgi ve 
haberleri okurlarımıza en hızlı şekilde 
sunmaktır. “Anadolu Basını” diye ta-
bir ettiğimiz Türkiye’nin 81 ilinde ça-
lışan ve bu güzide mesleği icra eden 
“Gazeteciler” hep aza kanaat etmiş, 
gece gündüz demeden meslek aşkı 
ile çalışmışlardır. Bunun haricinde 
çıkar, menfaat ve şantajla kalem-
şörlük yapmak “Gazetecilik” değil, 
aksine “Tetikçiliktir”... Toplumumuz 
bu ayrımı iyi yapmak zorunda. Zira 
bu ülke ‘Gazetecilik’ adı altında nice 
tetikçilerin algı operasyonlarına ve 
hainliklerine şahit olmuştur. Hatta 
vatan hainliği dahi yapmışlardır. 

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

4 yıllık üniversite eğitimim 
boyunca kısa adı ANMEG olan 
Anadolu Medya Grubun amiral 
gemisi KONTV’de Haber Muhabir-
liği görevinde bulundum. Bu süre 
zarfında haber yazıp, redakte edip 
“Editörlük”, haber montajlayıp diğer 
adıyla “Kurgu” sistemini öğrendim. 
Tabii foto muhabirliği ve kamera-
manlığı çalışma kapsamına almıyo-
rum. Çünkü bunlar bir Gazetecide 
olması gereken temel kurallar... Ama 
sorarsanız şayet iyi derecede fotoğ-
raf çeker, kamera kullanırım. Üniver-
site’yi bitirdikten sonra KONTV’de 
muhabir olarak çalışmaya devam 
ettim. Bu süre zarfında internet 
medyacılığını da öğrendim. ANMEG 
Yönetim Kurulu gayret, çaba ve 
azmimden dolayı beni Türkiye’nin en 
çok tıklanan internet sitesinden biri 
olan Konhaber.com internet medya-
sının sorumlu müdürlüğü görevine 
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layık gördü. Tabii televizyonla olan 
bağımında koparılmamasını istediler. 
Toparlayacak olursak kameramanlık, 
muhabirlik, (TV/ Foto muhabirliği) 
Editörlük, Kurgucu ve idarecilik gö-
revlerinde bulundum. Şu an hala bu 
görevlerim devam etmekte.

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor?

Gazetecilik teori ile pratiğin 
birleştiği bir bölümdür. Gazete-
ci, toplumda bir kanaat önderidir. 
Toplumu bilgilendiren, halkı aydın-
latan, insanlara yaşadıkları dünya 
hakkında bilgi veren, içinde yaşadığı 
dünyanın siyasal sisteminin işleyişi 
hakkında bilgilendiren kişidir Gaze-
teci. Gazetecilerin, sahip oldukları 
sorumluluklar nedeniyle kendilerini 
iyi yetiştirmiş bireyler olması gerekir. 
Mesleğimiz bir yerlere takla atmak, 
şirin gözükmek ve makam elde et-
mek değildir.

Gazetecilik sektöründe 
günümüzde yaşanan sorunları veya 
eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Aslında bu soruyu gazetecilik 
üzerinden değil de medya sektö-
rü üzerinden cevaplanmamış daha 
doğru olur. Çünkü sadece gazeteci-
lik sektöründe sorunlar ve eksikler 
yaşanmıyor. Tüm medya sektöründe 
bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Bu konu 
üzerinden olaya bakacak olursak... 
Ekonomik, siyasi ve teknolojik geliş-
melerden yakından etkilenen medya 
sektörü, ülkemizde son çeyrek asırda 
önemli bir değişim ve dönüşüm 
sürecine girdi. Ancak zaman içinde 
değişimlere paralel olarak yaşanan 
sorunların çözümlenmesi bir yana, 
sektörde yaşanan sorunlar önem 
sırasına alınamayacak kadar büyük, 
karmaşık ve birbirini etkileyen bir hal 
aldı. Medya sektörü şuan, ekonomik 
sorunların yanı sıra yasal düzenleme 
eksiklikleri, basın özgürlüğü, yetiş-
miş eleman sıkıntısı, teknik altyapı, 
istihdam ve etik değerler gibi birçok 
sorunlarla karşı karşıyadır.  Tüm 
bunlara ilaveten günümüzde medya 
sektörü, özellikle döviz artışıyla mali-
yetleri karşılanamaz boyutlara ulaşan 
kâğıttan mürekkebe, elektronik ci-
hazlardan yazılımlara kadar malzeme 
kullanımında dışa bağımlı bir ko-
numda. Bence ülkemizde medyanın 
ekonomik bağımsızlığını sağlayacak 
düzenlemeler öncelikle yapılmalı, 
hem medya kuruluşları, hem de bu 
kuruluşlarda çalışan basın emekçileri 
ekonomik baskıdan kurtarılmalıdır. 
Ki haberleri okuyucularına gerçek 
manada ulaştırabilsin. Geçtiğimiz 
aylarda TBMM’de kabul edilerek 
yürürlüğe giren “Basın Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun Teklifindeki” basın 
özgürlüğünü kısıtlayıcı maddelerle 
bu sorunlara yeni eklemeler katmış-
tır. Bu sorununun da en kısa sürede 
çözülmesi taraftarıyım.

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

İşte burası gazetecinin meslekte 
en çok zevk aldığı ve gurur duydu-
ğu tarafı... Yani, bilinmeyenleri veya 
duyulmayanları görüp, farkına varıp 
onu kendi bakış açınızla kaleme 
almak... Sizi gazeteci yapan da işte 
tam burası... Bir kimsenin henüz 
bilmediği ve görmediği bir konu-
yu haberleştirmek, aslında meyve 
veren ağaçtan ilk sizin tatmanız gibi 
birşey... Okuyucularınıza haberi ilk siz 
sunacak olmanızın heyecanı bir tara-
fa daha önceki soruda da cevapladı-
ğım gibi topluma yön verecek olmak 
yani kanaat önderi yapmakta AP ayrı 
bir gurur vesilesi oluyor size... 

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

Burada özel haberlere ayrı bir 
parantez açabiliriz... Şayet bir şehrin 
yerel basın çalışanıysanız  o şehrin 
siyasi, kültürel, sağlık, eğitim, tarım, 
ekonomik, sosyal vb. daha birçok 
konuya müdahil olmanız anlamına 
geliyor. İşte bu geniş yelpazede yap-
mış olduğunuz özel haberler, o alanla 
ilgili kendilerini yakından ilgilendiren 
okuyucularınız tarafından ilgiyle 
takip ediliyor. Örneğin, şehrinizde 
hiçbir yerde benzeri olmayan ve 
üretilen bir ürünü, hadi buna misal 
bir tarım aletinden örnek verelim...  
Bu tarım aletini ilk siz haber yaptınız. 
O ürün daha sonra baş muhatapları 
(çiftçi) tarafından ilgi ile okunuyor. 
Haliyle burada siz de haberinizle 
ürünü almak isteyenleri üreticiye 
yönlendiriyorsunuz.  Ve üreticide 
sizin sayenizde maddi bir kazanç 
sağlıyor. Tabii ihraç yapan firmalarda 
bu üründen satın alıp diğer ülkelere 
bu ürünü satıyor. Böylelikle yapmış 
olduğunuz bir haberle hem üretici, 
hem çiftçiyi, hem ihracatçı, hem de 
ülke ekonomisi kazanç sağlamış 
oluyor. Tabii burada siz de  yapmış 
olduğunuz haberin takdir ve teşek-
kürünü alarak  mükafatlandırılmış 
oluyorsunuz. 

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

Teknoloji insan hayatına girdik-
ten sonra birçok iş kolaylaştığı gibi 
teknolojinin de sektörlere getirdiği 
bir takım değişimler söz konusu 
oldu. Bunların en başında “Dijitalleş-
me” geliyor. Kağıdın dönemi bitiyor!  
Dünya artık dijital yayıncılığa doğru 
kayıyor. Haliyle bu durum dijital ga-
zetecilik dönemini başlatıyor. Gaze-
tecilik mesleği de insanlık var olduğu 
müddetçe devam edecek, bitmeye-
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Konya’da mesleğinizi başarılı şekilde sürdüren 
gazeteci Kemal Sayın, “Gazetecilik teori ile pratiğin 

birleştiği bir bölümdür. Gazeteci, toplumda bir 
kanaat önderidir” dedi

‘GAZETECİ KANAAT 
ÖNDERİDİR’

S
elçuk Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi Gazetecilik Bölümünü 
kazandıktan sonra gazete-

cilik ile tanışan şimdilerde Konya’da 
mesleğinizi başarılı şekilde sürdüren 
gazeteci Kemal Sayın gazetecilik 
mesleği ile tanışma hikayesini anlattı. 
Gazetecilik teori ile pratiğin birleştiği 
bir bölüm olduğunu ifade eden Sayın, 
“Gazetecilik teori ile pratiğin birleştiği 
bir bölümdür. Gazeteci, toplumda bir 
kanaat önderidir. Toplumu bilgilen-
diren, halkı aydınlatan, insanlara ya-
şadıkları dünya hakkında bilgi veren, 
içinde yaşadığı dünyanın siyasal sis-
teminin işleyişi hakkında bilgilendiren 
kişidir Gazeteci” ifadelerini kullandı. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz?

Ben, Kemal Sayın. 1991 yılında 
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde doğ-
dum. 4 kardeşiz, en küçükleri benim. 
Ortaöğretimi ve Liseyi memleketimde 
okudum. 2011 yılında Selçuk Üniversi-
tesi Gazetecilik Bölümünü kazandım. 
O günden beri Konya’da yaşıyorum.

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Bir önceki soruda belirttiğim gibi 
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Gazetecilik Bölümünü kazandıktan 
sonra amcamın aracılığıyla o dönem 
KONTV Genel Yayın Yönetmeni 
Nurettin Bay ile tanıştım. Bana Kemal 
ne olmak istiyorsun? diye sordu. Ben 
de kendisine “Müdürüm ben Kon-
ya’ya 4 yıl iyi-kötü eğitim görmeye 
geldim. Üniversitede bana hep kuram 
dersleri veriliyor. Lakin bu meslek 
sahada çalışmayı da gerektiriyor. Bu 
4 yıllık süre zarfında ben de burada 
sizlerden bir şey öğrenip kendimi 
geliştirmek istiyorum. Çünkü eğitim 
hayatım bittikten sonra ne yapacağım 
kaygısı yaşamak istemiyorum” dedim. 
Bunu duyar duymaz masasından 
kalktı ve alnımdan öptü ve bana şöyle 
dedi: “İşte Kemal, senin gibi düşü-
nen öğrenciler hep bir adım önde” 
dedi. Sonra hangi alanla ilgilendiğimi 
sordu. Ben de kendisine mesleğim 
gereği gazeteci olmak istediğimden 
dolayı beni haber merkezine götürüp 
KONTV Haber Müdürü Ahmet Akbı-
yık ile tanıştırdı. Ve böylelikle gazete-
cilik hayatına giriş yapmış olduk.

Bu meslekle ve/veya sektörle 
ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Bu meslek, zevkli bir meslek. 
Zevkli olduğu gibi bir o kadar da zor 
bir meslek. Gerçekten sevmezseniz 
bu işi yapamazsınız. Çünkü Gazeteci-
lik mesleğinde maddiyat, iyi bir gelir 
mantığı yoktur. Bu meslekte en bü-
yük moral ve motivasyon kaynağımız 
ise milletimizdir. Severek yaptığımız 
mesleğimizin mükafatı da milleti-
miz tarafından “Taktir” edilmektir. 
Çok para kazanmak için Gazetecilik 
mesleğini yapmayız biz. İşimiz doğru 
kaynaklardan edindiğimiz bilgi ve 
haberleri okurlarımıza en hızlı şekilde 
sunmaktır. “Anadolu Basını” diye ta-
bir ettiğimiz Türkiye’nin 81 ilinde ça-
lışan ve bu güzide mesleği icra eden 
“Gazeteciler” hep aza kanaat etmiş, 
gece gündüz demeden meslek aşkı 
ile çalışmışlardır. Bunun haricinde 
çıkar, menfaat ve şantajla kalem-
şörlük yapmak “Gazetecilik” değil, 
aksine “Tetikçiliktir”... Toplumumuz 
bu ayrımı iyi yapmak zorunda. Zira 
bu ülke ‘Gazetecilik’ adı altında nice 
tetikçilerin algı operasyonlarına ve 
hainliklerine şahit olmuştur. Hatta 
vatan hainliği dahi yapmışlardır. 

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

4 yıllık üniversite eğitimim 
boyunca kısa adı ANMEG olan 
Anadolu Medya Grubun amiral 
gemisi KONTV’de Haber Muhabir-
liği görevinde bulundum. Bu süre 
zarfında haber yazıp, redakte edip 
“Editörlük”, haber montajlayıp diğer 
adıyla “Kurgu” sistemini öğrendim. 
Tabii foto muhabirliği ve kamera-
manlığı çalışma kapsamına almıyo-
rum. Çünkü bunlar bir Gazetecide 
olması gereken temel kurallar... Ama 
sorarsanız şayet iyi derecede fotoğ-
raf çeker, kamera kullanırım. Üniver-
site’yi bitirdikten sonra KONTV’de 
muhabir olarak çalışmaya devam 
ettim. Bu süre zarfında internet 
medyacılığını da öğrendim. ANMEG 
Yönetim Kurulu gayret, çaba ve 
azmimden dolayı beni Türkiye’nin en 
çok tıklanan internet sitesinden biri 
olan Konhaber.com internet medya-
sının sorumlu müdürlüğü görevine 
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layık gördü. Tabii televizyonla olan 
bağımında koparılmamasını istediler. 
Toparlayacak olursak kameramanlık, 
muhabirlik, (TV/ Foto muhabirliği) 
Editörlük, Kurgucu ve idarecilik gö-
revlerinde bulundum. Şu an hala bu 
görevlerim devam etmekte.

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor?

Gazetecilik teori ile pratiğin 
birleştiği bir bölümdür. Gazete-
ci, toplumda bir kanaat önderidir. 
Toplumu bilgilendiren, halkı aydın-
latan, insanlara yaşadıkları dünya 
hakkında bilgi veren, içinde yaşadığı 
dünyanın siyasal sisteminin işleyişi 
hakkında bilgilendiren kişidir Gaze-
teci. Gazetecilerin, sahip oldukları 
sorumluluklar nedeniyle kendilerini 
iyi yetiştirmiş bireyler olması gerekir. 
Mesleğimiz bir yerlere takla atmak, 
şirin gözükmek ve makam elde et-
mek değildir.

Gazetecilik sektöründe 
günümüzde yaşanan sorunları veya 
eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Aslında bu soruyu gazetecilik 
üzerinden değil de medya sektö-
rü üzerinden cevaplanmamış daha 
doğru olur. Çünkü sadece gazeteci-
lik sektöründe sorunlar ve eksikler 
yaşanmıyor. Tüm medya sektöründe 
bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Bu konu 
üzerinden olaya bakacak olursak... 
Ekonomik, siyasi ve teknolojik geliş-
melerden yakından etkilenen medya 
sektörü, ülkemizde son çeyrek asırda 
önemli bir değişim ve dönüşüm 
sürecine girdi. Ancak zaman içinde 
değişimlere paralel olarak yaşanan 
sorunların çözümlenmesi bir yana, 
sektörde yaşanan sorunlar önem 
sırasına alınamayacak kadar büyük, 
karmaşık ve birbirini etkileyen bir hal 
aldı. Medya sektörü şuan, ekonomik 
sorunların yanı sıra yasal düzenleme 
eksiklikleri, basın özgürlüğü, yetiş-
miş eleman sıkıntısı, teknik altyapı, 
istihdam ve etik değerler gibi birçok 
sorunlarla karşı karşıyadır.  Tüm 
bunlara ilaveten günümüzde medya 
sektörü, özellikle döviz artışıyla mali-
yetleri karşılanamaz boyutlara ulaşan 
kâğıttan mürekkebe, elektronik ci-
hazlardan yazılımlara kadar malzeme 
kullanımında dışa bağımlı bir ko-
numda. Bence ülkemizde medyanın 
ekonomik bağımsızlığını sağlayacak 
düzenlemeler öncelikle yapılmalı, 
hem medya kuruluşları, hem de bu 
kuruluşlarda çalışan basın emekçileri 
ekonomik baskıdan kurtarılmalıdır. 
Ki haberleri okuyucularına gerçek 
manada ulaştırabilsin. Geçtiğimiz 
aylarda TBMM’de kabul edilerek 
yürürlüğe giren “Basın Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun Teklifindeki” basın 
özgürlüğünü kısıtlayıcı maddelerle 
bu sorunlara yeni eklemeler katmış-
tır. Bu sorununun da en kısa sürede 
çözülmesi taraftarıyım.

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

İşte burası gazetecinin meslekte 
en çok zevk aldığı ve gurur duydu-
ğu tarafı... Yani, bilinmeyenleri veya 
duyulmayanları görüp, farkına varıp 
onu kendi bakış açınızla kaleme 
almak... Sizi gazeteci yapan da işte 
tam burası... Bir kimsenin henüz 
bilmediği ve görmediği bir konu-
yu haberleştirmek, aslında meyve 
veren ağaçtan ilk sizin tatmanız gibi 
birşey... Okuyucularınıza haberi ilk siz 
sunacak olmanızın heyecanı bir tara-
fa daha önceki soruda da cevapladı-
ğım gibi topluma yön verecek olmak 
yani kanaat önderi yapmakta AP ayrı 
bir gurur vesilesi oluyor size... 

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

Burada özel haberlere ayrı bir 
parantez açabiliriz... Şayet bir şehrin 
yerel basın çalışanıysanız  o şehrin 
siyasi, kültürel, sağlık, eğitim, tarım, 
ekonomik, sosyal vb. daha birçok 
konuya müdahil olmanız anlamına 
geliyor. İşte bu geniş yelpazede yap-
mış olduğunuz özel haberler, o alanla 
ilgili kendilerini yakından ilgilendiren 
okuyucularınız tarafından ilgiyle 
takip ediliyor. Örneğin, şehrinizde 
hiçbir yerde benzeri olmayan ve 
üretilen bir ürünü, hadi buna misal 
bir tarım aletinden örnek verelim...  
Bu tarım aletini ilk siz haber yaptınız. 
O ürün daha sonra baş muhatapları 
(çiftçi) tarafından ilgi ile okunuyor. 
Haliyle burada siz de haberinizle 
ürünü almak isteyenleri üreticiye 
yönlendiriyorsunuz.  Ve üreticide 
sizin sayenizde maddi bir kazanç 
sağlıyor. Tabii ihraç yapan firmalarda 
bu üründen satın alıp diğer ülkelere 
bu ürünü satıyor. Böylelikle yapmış 
olduğunuz bir haberle hem üretici, 
hem çiftçiyi, hem ihracatçı, hem de 
ülke ekonomisi kazanç sağlamış 
oluyor. Tabii burada siz de  yapmış 
olduğunuz haberin takdir ve teşek-
kürünü alarak  mükafatlandırılmış 
oluyorsunuz. 

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

Teknoloji insan hayatına girdik-
ten sonra birçok iş kolaylaştığı gibi 
teknolojinin de sektörlere getirdiği 
bir takım değişimler söz konusu 
oldu. Bunların en başında “Dijitalleş-
me” geliyor. Kağıdın dönemi bitiyor!  
Dünya artık dijital yayıncılığa doğru 
kayıyor. Haliyle bu durum dijital ga-
zetecilik dönemini başlatıyor. Gaze-
tecilik mesleği de insanlık var olduğu 
müddetçe devam edecek, bitmeye-
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cek. Ancak dijitalleşme ile birlikte bir 
değişim ve dönüşümün içerisinde şuan. 
Değişmeyen tek şey değişimin kendisi. 
Bugün istenildiğinde daktilo ile haber 
yazılabilir. Ancak hem kağıt israfı hem 
de zamandan kaybetmiş olursunuz.  
Bilgisayar denen bir gerçek var ortada. 
Artık haberler gazetelerde okunmu-
yor. Çünkü gazeteler haberleri size bir 
gün sonra sunuyor. Ancak sizler dijital 
platformlarda çok daha hızlı haberleri 
görüp, okuyabiliyorsunuz. Okuyucuların 
yüzde 57’si haberleri çevrimiçi tüke-
tiyor.  Habere ulaşmak kolay olmakla 
beraber hızına yetişmekte zorlaşıyor. 
Çünkü sosyal medya denen bir gerçek-
lik var ortada. İnsanlar artık haber, bilgi, 
görüntü veya fotoğraflara bu platform-
lar sayesinde çok daha hızlı ve kolay 
ulaşabiliyor. Bu platformların ücretsiz 
olması da herkesi buraya çekiyor. Gü-
nümüz dünyasında bir gazetecinin bilgi 
ve birikiminin yanında dijital iletişim 
teknolojilerine çok iyi hâkim olması ge-
rekiyor. Teknoloji bilgisine sahip olması 
ve onları çok iyi kullanması da artık bir 
elzemlik taşıyor. Unutmayın ki teknoloji 
kullanana hizmet eder.  

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu 
doğru yönlendirme ve doğru yola 
sevk etme gibi bir görevinin olduğunu 
düşünür müsünüz?

Tabi ki elbette...Gazetecilik, halkın 
doğru bilgi ve haber alma hakkının 
savunulmasıdır. Gazetecilik, toplu-
mun aydınlatılması adına en elzem 
olan mesleklerden biridir. Gazetecilik, 

ahlâklı olmayı gerektirir. Hayatın tam 
da kendisidir. Her şeyden haberdarlıktır. 
Kişisel çıkarlardan kesinlikle uzak kalıp 
daha çok toplumsal açıdan düşünmek 
ve bu doğrultuda haber üretme işidir. 
Son olarak Gazetecilik, ahlâk ilkeleri 
çerçevesinde; toplumu ilgilendiren ya 
da ilginç olayları, konunun özünü boz-
madan, anlaşılır bir dille aktarmaktır. Bu 
yüzden ahlâki bir değeri veya vicdanı 
olmayan birinin yaptığına “gazetecilik” 
demek doğru olmaz bu olsa olsa yan-
daşlık olur.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını 
kısaca anlatabilir misiniz?

KONTV’de mesleğe ilk stajyer olarak 
başladığımda beni asayişe vermiş-
lerdi. Asayiş muhabirlerinin yanında 
haberlere gitmeye başlamıştım. Tabii 
asayiş muhabirliği  7/24 telsiz dinle-
meyi gerektiren bir iş. Arkadaşlar polis 
telsizi dinleyip gelen anonslara göre 
haberlere giderdi. Bir gün telsize bir 
ihbar düştü. Bizler hemen apar topar 
TV’den çıkıp araçla Akyokuş mevkiine 
vardık. Telsizden 2 kişinin birini toprağa 
gömdükleri ihbarı gelmişti. Olay yerine 
vardığımızda akşam olmak üzereydi. 
2-3 kişi o bölgede bir çeşmenin başında 
alkol aldıkları sırada birilerinin bir kişiyi 
gömdüğü görmüş. Kış mevsiminin son 
günleriydi. Hangi ayda olduğumuzu 
tam hatırlayamadım ama karlar yer-
den erimeye başlamıştı. Sadece kuzey 
yamaçlarda belli bir miktar kar kütleleri 
kalmıştı.  Ekipler ihbarda bulunan kişi-

nin gösterdiği mevkide arama-tarama 
çalışmalarına başladı. Akşam olmuş ka-
ranlık çökmüş kimseye rastlanılmamıştı. 
Komiser basın mensuplarının yanına 
gelip “Basın mensubu arkadaşlar sizler-
de kameralarınızın spot ışıklarını yakıp 
ekiplere yardımcı olabilirsiniz. Arazi 
geniş ve karanlık. Sizinde desteğinize 
ihtiyacımız var” dedi. Bizlerde ekiplere 
hemen yardımcı olduk. Yan yana sıralı 
bir şekilde alanı taramaya başladık. 
Aramızda muhabbet edip, havanın 
soğukluğundan da dem vurarak acaba 
ihbar asılsız olabilir mi? diye tartışmaya 
başladık. O sırada arazide gezerken 
benim pantolonuma bir şey takılmıştı. 
Asayiş muhabiri Ali Güler ağabeyim 
vardı yanımda. “Ali ağabey pantoloma 
çalı takıldı sanırım spotu bir tutar mısın” 
dedim. Işıkla birlikte pantolonuma telin 
dolandığını gördüm. Teli bacağımdan 
çıkarıp çekerken toprağın altından bir 
kol direk çıktı. O sırada elim ayağım 
titremeye başladı. O kadar çok kork-
muştum ki dilim dahi tutulup kekele-
meye başlamıştım. Yanımdaki Ali abi de 
şaşkınlıkla “Ahaa! Kemal cesedi buldun 
lan” demeye başladı. Tabi ben şokun 
etkisinde “Ali abi, el çıktı topraktan Ali 
Abiii” diye bağırırken birden ekipler 
başımıza üşüştü. Komiser yanıma gel-
diğinde beni cesedin üzerinde görünce 
“Çekilsene oğlum cesedin üstünden” 
dedi. Tabi benim dizilerin bağının 
çözüldüğünü görünce de “Anaa bunun 
korkudan beti benzi bembeyaz olmuş 
tutulmuş bu, bir su verin şu oğlana” 
demeye başladı. O günü hiç unutamı-
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yorum. Daha 3-4 ay olmuş mesleğe başlayalı. İlk defa böyle 
bir şeyle karşılaşmıştım. Olayın şokunu 3-4 gün zor attım.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Hızla dijitalleşen çağımızda başta genç nesil olmak üzere 
pek çoğumuz dünyadaki gelişmeleri artık dijital ortamlardan 
takip ediyoruz. Yeni Nesil İletişimciler’e tavsiyem... Dijital 
dünya düzeninin içinde doğduklarını unutmasınlar.  Özellikle 
bu son dönemde dijital iletişim araçlarına büyük önem ver-
sinler. Gazeteci olmak isteyip sosyal medyada olmamak bü-
yük hata! Mutlaka Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube 
gibi sosyal ağlarda olsunlar. Çalışmalarını, işlerini, projelerini 
sosyal medya hesaplarından duyursunlar. Sosyal medyada 
mümkün olduğu kadar fazla kişiye ulaşmaya, takipçi top-
lamaya ve buralardan para kazanmaya baksınlar. Bizlerin 
yaptığı gibi  hem okul eğitimini hem de saha çalışmalarını 
aynı anda yapsınlar. Yani okul hayatları boyunca bir yerler-
de mutlaka staj görsünler. Kendilerini geliştirmeye gayret 
göstersinler. Yeni nesil gazeteciliğin nasıl yapıldığını öğren-
meye çalışınlar. Yeni nesil teknolojileri araştırsınlar. Şunu asla 
unutmasınlar! “Teknoloji kullanana hizmet eder”. Bu ücretsiz 
veriyi meslek adına çok ama çok iyi kullansınlar. Yeni iletişim 
teknolojilerine artık sosyal medya ve WhatsApp Haberciliği 
de eklendi. Bu teknolojik gelişmelerle birlikte haberler artık 
çok hızlı okunup, tüketiliyor. Artan nüfus ve şehir yapılarıyla 
birlikte  her dakika yeni bir olay ve haberin meydana geldiği-
ni de  katarsak zamanla yarışmak artık profesyonellik istiyor. 
Son olarak gündemi mutlaka takip etsinler. Ayrıca interne-
tin sunduğu nimetlerden de yararlansınlar. Gündemi takip 
etmek için online kaynaklara da başvursunlar. Yabancı siteler 
ile dünya gündemine de takip etmeyi unutmamalı...

Eklemek istedikleriniz var mı?
Gayret ve fedakarlıklarla mesleğini icra eden, ilkelerin-

den taviz vermeden çalışan, güne haberle uyanan, haberde 
yorulan, kısacası haberle yaşayan tüm meslektaşlarımızın 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlarım.
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cek. Ancak dijitalleşme ile birlikte bir 
değişim ve dönüşümün içerisinde şuan. 
Değişmeyen tek şey değişimin kendisi. 
Bugün istenildiğinde daktilo ile haber 
yazılabilir. Ancak hem kağıt israfı hem 
de zamandan kaybetmiş olursunuz.  
Bilgisayar denen bir gerçek var ortada. 
Artık haberler gazetelerde okunmu-
yor. Çünkü gazeteler haberleri size bir 
gün sonra sunuyor. Ancak sizler dijital 
platformlarda çok daha hızlı haberleri 
görüp, okuyabiliyorsunuz. Okuyucuların 
yüzde 57’si haberleri çevrimiçi tüke-
tiyor.  Habere ulaşmak kolay olmakla 
beraber hızına yetişmekte zorlaşıyor. 
Çünkü sosyal medya denen bir gerçek-
lik var ortada. İnsanlar artık haber, bilgi, 
görüntü veya fotoğraflara bu platform-
lar sayesinde çok daha hızlı ve kolay 
ulaşabiliyor. Bu platformların ücretsiz 
olması da herkesi buraya çekiyor. Gü-
nümüz dünyasında bir gazetecinin bilgi 
ve birikiminin yanında dijital iletişim 
teknolojilerine çok iyi hâkim olması ge-
rekiyor. Teknoloji bilgisine sahip olması 
ve onları çok iyi kullanması da artık bir 
elzemlik taşıyor. Unutmayın ki teknoloji 
kullanana hizmet eder.  

Bir Gazeteci/Yazarın toplumu 
doğru yönlendirme ve doğru yola 
sevk etme gibi bir görevinin olduğunu 
düşünür müsünüz?

Tabi ki elbette...Gazetecilik, halkın 
doğru bilgi ve haber alma hakkının 
savunulmasıdır. Gazetecilik, toplu-
mun aydınlatılması adına en elzem 
olan mesleklerden biridir. Gazetecilik, 

ahlâklı olmayı gerektirir. Hayatın tam 
da kendisidir. Her şeyden haberdarlıktır. 
Kişisel çıkarlardan kesinlikle uzak kalıp 
daha çok toplumsal açıdan düşünmek 
ve bu doğrultuda haber üretme işidir. 
Son olarak Gazetecilik, ahlâk ilkeleri 
çerçevesinde; toplumu ilgilendiren ya 
da ilginç olayları, konunun özünü boz-
madan, anlaşılır bir dille aktarmaktır. Bu 
yüzden ahlâki bir değeri veya vicdanı 
olmayan birinin yaptığına “gazetecilik” 
demek doğru olmaz bu olsa olsa yan-
daşlık olur.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını 
kısaca anlatabilir misiniz?

KONTV’de mesleğe ilk stajyer olarak 
başladığımda beni asayişe vermiş-
lerdi. Asayiş muhabirlerinin yanında 
haberlere gitmeye başlamıştım. Tabii 
asayiş muhabirliği  7/24 telsiz dinle-
meyi gerektiren bir iş. Arkadaşlar polis 
telsizi dinleyip gelen anonslara göre 
haberlere giderdi. Bir gün telsize bir 
ihbar düştü. Bizler hemen apar topar 
TV’den çıkıp araçla Akyokuş mevkiine 
vardık. Telsizden 2 kişinin birini toprağa 
gömdükleri ihbarı gelmişti. Olay yerine 
vardığımızda akşam olmak üzereydi. 
2-3 kişi o bölgede bir çeşmenin başında 
alkol aldıkları sırada birilerinin bir kişiyi 
gömdüğü görmüş. Kış mevsiminin son 
günleriydi. Hangi ayda olduğumuzu 
tam hatırlayamadım ama karlar yer-
den erimeye başlamıştı. Sadece kuzey 
yamaçlarda belli bir miktar kar kütleleri 
kalmıştı.  Ekipler ihbarda bulunan kişi-

nin gösterdiği mevkide arama-tarama 
çalışmalarına başladı. Akşam olmuş ka-
ranlık çökmüş kimseye rastlanılmamıştı. 
Komiser basın mensuplarının yanına 
gelip “Basın mensubu arkadaşlar sizler-
de kameralarınızın spot ışıklarını yakıp 
ekiplere yardımcı olabilirsiniz. Arazi 
geniş ve karanlık. Sizinde desteğinize 
ihtiyacımız var” dedi. Bizlerde ekiplere 
hemen yardımcı olduk. Yan yana sıralı 
bir şekilde alanı taramaya başladık. 
Aramızda muhabbet edip, havanın 
soğukluğundan da dem vurarak acaba 
ihbar asılsız olabilir mi? diye tartışmaya 
başladık. O sırada arazide gezerken 
benim pantolonuma bir şey takılmıştı. 
Asayiş muhabiri Ali Güler ağabeyim 
vardı yanımda. “Ali ağabey pantoloma 
çalı takıldı sanırım spotu bir tutar mısın” 
dedim. Işıkla birlikte pantolonuma telin 
dolandığını gördüm. Teli bacağımdan 
çıkarıp çekerken toprağın altından bir 
kol direk çıktı. O sırada elim ayağım 
titremeye başladı. O kadar çok kork-
muştum ki dilim dahi tutulup kekele-
meye başlamıştım. Yanımdaki Ali abi de 
şaşkınlıkla “Ahaa! Kemal cesedi buldun 
lan” demeye başladı. Tabi ben şokun 
etkisinde “Ali abi, el çıktı topraktan Ali 
Abiii” diye bağırırken birden ekipler 
başımıza üşüştü. Komiser yanıma gel-
diğinde beni cesedin üzerinde görünce 
“Çekilsene oğlum cesedin üstünden” 
dedi. Tabi benim dizilerin bağının 
çözüldüğünü görünce de “Anaa bunun 
korkudan beti benzi bembeyaz olmuş 
tutulmuş bu, bir su verin şu oğlana” 
demeye başladı. O günü hiç unutamı-

KEMAL SAYIN

yorum. Daha 3-4 ay olmuş mesleğe başlayalı. İlk defa böyle 
bir şeyle karşılaşmıştım. Olayın şokunu 3-4 gün zor attım.

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Hızla dijitalleşen çağımızda başta genç nesil olmak üzere 
pek çoğumuz dünyadaki gelişmeleri artık dijital ortamlardan 
takip ediyoruz. Yeni Nesil İletişimciler’e tavsiyem... Dijital 
dünya düzeninin içinde doğduklarını unutmasınlar.  Özellikle 
bu son dönemde dijital iletişim araçlarına büyük önem ver-
sinler. Gazeteci olmak isteyip sosyal medyada olmamak bü-
yük hata! Mutlaka Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube 
gibi sosyal ağlarda olsunlar. Çalışmalarını, işlerini, projelerini 
sosyal medya hesaplarından duyursunlar. Sosyal medyada 
mümkün olduğu kadar fazla kişiye ulaşmaya, takipçi top-
lamaya ve buralardan para kazanmaya baksınlar. Bizlerin 
yaptığı gibi  hem okul eğitimini hem de saha çalışmalarını 
aynı anda yapsınlar. Yani okul hayatları boyunca bir yerler-
de mutlaka staj görsünler. Kendilerini geliştirmeye gayret 
göstersinler. Yeni nesil gazeteciliğin nasıl yapıldığını öğren-
meye çalışınlar. Yeni nesil teknolojileri araştırsınlar. Şunu asla 
unutmasınlar! “Teknoloji kullanana hizmet eder”. Bu ücretsiz 
veriyi meslek adına çok ama çok iyi kullansınlar. Yeni iletişim 
teknolojilerine artık sosyal medya ve WhatsApp Haberciliği 
de eklendi. Bu teknolojik gelişmelerle birlikte haberler artık 
çok hızlı okunup, tüketiliyor. Artan nüfus ve şehir yapılarıyla 
birlikte  her dakika yeni bir olay ve haberin meydana geldiği-
ni de  katarsak zamanla yarışmak artık profesyonellik istiyor. 
Son olarak gündemi mutlaka takip etsinler. Ayrıca interne-
tin sunduğu nimetlerden de yararlansınlar. Gündemi takip 
etmek için online kaynaklara da başvursunlar. Yabancı siteler 
ile dünya gündemine de takip etmeyi unutmamalı...

Eklemek istedikleriniz var mı?
Gayret ve fedakarlıklarla mesleğini icra eden, ilkelerin-

den taviz vermeden çalışan, güne haberle uyanan, haberde 
yorulan, kısacası haberle yaşayan tüm meslektaşlarımızın 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlarım.
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Konya Basınına hizmet eden Gazeteci Adem Yıldız, sektöre giriş hikayesini anlattı. Yıldız, 
“Gazetecinin toplumu bilgilendirme gibi bir misyonu olduğu için gazeteci herkesten daha 

iyi bir insan olmak zorunda. Gazeteci zalimin değil mazlumun sesidir” dedi

‘GAZETECI ZALIMIN DEĞIL 
MAZLUMUN SESIDIR’

U
zun yıllardır Konya Basınında 
çalışmalar yapan Gazeteci 
Adem Yıldız, sektöre giriş hika-

yesini anlattı. Gazeteciliği insanlık için ya-
pılacak kutsal meslek olarak gördüğünü 
anlatan Yıldız, “Gazetecilik bir meslekten 
ziyade bana göre karakterdir. Gazeteci 
zalimin değil mazlum sesidir. Gazeteci-
liği insanlık için yapılacak kutsal meslek 
olarak görüyorum” dedi. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

Elbette, aslen Ağrılı ülkesine ve 
bayrağına gönül vermiş bir fikir işçisiyim. 
5N1K ile tanıştıktan sonra 2017 yılında 
yazmaya başladım. Klavyeme aldığım 
tüm haberlerimde yaratıcılığımı ve farklı 
açılardan bakmayı sevdiğimi ortaya 
koydum. Böylelikle işime olan tutkumu 

hep diri tuttum. Kariyerimde ilk adımımı 
ANMEG’de KONTV Haber Merkezinde 
attım. Ürettiğim haberlerin dönüşleri 
beni hep memnun etti. Aynı zamanlar-
da alanımda farklı vakıf ve derneklerde 
gönüllü çalışmalarda bulundum. Gazete-
cilikte yazmanın hayatta bırakılabilecek 
en iyi miras olduğuna inanıyorum. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Eğitim hayatımda bize öğretmenleri-
miz; “gazeteci, herkesle konuşur” derler-
di. Bu düşünceyle şehrimizin kanalı deyip 
KONTV’nin yolunu tuttum. Dönemin 
Genel Yayın Yönetmeni şuan da İletişim 
Uzmanı Nurettin Bay’ın kapısını tıkladım. 
İşin doğrusu Nurettin Bey, bizi işe almaya 
niyeti yoktu. İlerleyen sıkı sohbette biran 
gelen o şevkle kendisinden müsaade is-
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teyerek, beni işe alması için “makamınızı 
bize emanet” edin dedim. Nurettin Bey 
de, “Delikanlı sana 15 gün deneme süre-
si” diyerek beni işe aldı. Böylelikle o gün 
benim gazetecilik serüvenim başladı. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

İletişim sektörü demek en doğrusu. 
Bu sektör öyle ki insana her gün yeni bir 
tecrübe kazandırıyor. Muhakkak sahayı 
görmek gerekiyor, kışın yanmayı, yazın 
üşümeyi, güneşli havada sırılsıklam olma-
yı gerektiriyor. Ülkemizin her zaman ah-
lak ve etik kurallarına uyan gazetecilere 
ihtiyacı var. Gazeteciliği insanlık için yapı-
lacak kutsal meslek olarak görüyorum. 

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

Gazetecilik meşakkatli bir iş aslında. 
KONTV’de Gündem Muhabirliği yapar-
ken dönemin KONTV Haber Müdürü 
Ahmet Akbıyık, bana bir müdürlükten 
ziyade ağabeylik yaptı. Elindeki telsizi 
bana vererek Asayiş Muhabirliğini öğret-
ti. Tabi bu işte benden tecrübeli ağa-
beylerim var ama ben kendimi Asayiş 
Muhabirliğinde buldum. Sırasıyla KONTV, 
Demirören Haber Ajansı ile Konya Şeker 
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde 
görev yapmak nasip oldu. Şu anda da 

KONTV’de konhaber.com Sorumlu Mü-
dür olarak emaneti taşıyorum. 

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Gazetecilik bir meslekten ziyade 
bana göre karakterdir. “Ben annemden 
gazeteci olarak doğdum” diyen gazeteci 
değildir. İnsanlık için kullanılması gere-
ken bir ilaç, yerine göre ise bir silahtır. 
Sadece gazeteci olmak gerekiyor bu iş 
ne hobidir nede ikinci bir iştir. Bu meslek, 
bir ayağı edebiyata bir ayağı ise siyase-
te basan bir yapıya sahip. Gazetecinin 
toplumu bilgilendirme gibi bir misyonu 
olduğu için gazeteci herkesten daha iyi 
bir insan olmak zorunda.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

En büyük sorunlardan birisi gazete-
cilikte usta-çırak ilişkisinin kaybolması. 
Ben bir ustaya denk gelmemden dolayı 
tecrübe kazandım. Bir cinayet olayında, 
bir kazada veya bir yangında nasıl hare-
ket edilmeli bunu bana ustam öğrettim. 
Ustalara saygı göstermek gerekiyor. Ben 
“gazeteci oldum” dediğin zaman kendini 
bitirdiğin gündür. Başka bir sorun ise; bir 
gazeteciye “bizim oğlan” gözüyle bakıl-
ması. Bu kutsal görevi yürüten gazeteci-
ler sadece 10 Ocak’ta hatırlanmamalı.

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

Gazeteci donanımlı olmak zorunda. 
Mutfakta ocağın başında olmak mecbu-
riyetinde. Her şeye burnunu sokmayacak 
fakat her şeyden haberi olacak. Takip 
edecek, kendini bu işte tabiri yerindeyse 
ilmek ilmek işleyecek. En önemlisi ise 
Allah’tan korkacak. 

  
Kimsenin bilmediği bir konuyu 

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

Özel olan her şey güzeldir. Son 
Dakika ise heyecan vericidir. Toplumun 
önemli bir şeyi senden öğrenmesi daha 
güzeldir haliyle. Takdir edilmek istiyor-
san zaten kimsenin bilmediği bir konuyu 
duyurmak gerekir. Bu iş güzel bir yemek 
yediğimiz zaman “harbiden 10 numara 
olmuş eline sağlık” deriz ya, işte o 10 
numarayı hak etmek için kamuoyuna 
sürpriz yapmak gerekir. 

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

Akıllı bir gazeteci pembeyi mor, moru 
pembe gösterebilir. Bakış açışı farklı bir 
kavramdır. Herkesin bakmak istediği 
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Konya Basınına hizmet eden Gazeteci Adem Yıldız, sektöre giriş hikayesini anlattı. Yıldız, 
“Gazetecinin toplumu bilgilendirme gibi bir misyonu olduğu için gazeteci herkesten daha 

iyi bir insan olmak zorunda. Gazeteci zalimin değil mazlumun sesidir” dedi

‘GAZETECI ZALIMIN DEĞIL 
MAZLUMUN SESIDIR’

U
zun yıllardır Konya Basınında 
çalışmalar yapan Gazeteci 
Adem Yıldız, sektöre giriş hika-

yesini anlattı. Gazeteciliği insanlık için ya-
pılacak kutsal meslek olarak gördüğünü 
anlatan Yıldız, “Gazetecilik bir meslekten 
ziyade bana göre karakterdir. Gazeteci 
zalimin değil mazlum sesidir. Gazeteci-
liği insanlık için yapılacak kutsal meslek 
olarak görüyorum” dedi. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

Elbette, aslen Ağrılı ülkesine ve 
bayrağına gönül vermiş bir fikir işçisiyim. 
5N1K ile tanıştıktan sonra 2017 yılında 
yazmaya başladım. Klavyeme aldığım 
tüm haberlerimde yaratıcılığımı ve farklı 
açılardan bakmayı sevdiğimi ortaya 
koydum. Böylelikle işime olan tutkumu 

hep diri tuttum. Kariyerimde ilk adımımı 
ANMEG’de KONTV Haber Merkezinde 
attım. Ürettiğim haberlerin dönüşleri 
beni hep memnun etti. Aynı zamanlar-
da alanımda farklı vakıf ve derneklerde 
gönüllü çalışmalarda bulundum. Gazete-
cilikte yazmanın hayatta bırakılabilecek 
en iyi miras olduğuna inanıyorum. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

Eğitim hayatımda bize öğretmenleri-
miz; “gazeteci, herkesle konuşur” derler-
di. Bu düşünceyle şehrimizin kanalı deyip 
KONTV’nin yolunu tuttum. Dönemin 
Genel Yayın Yönetmeni şuan da İletişim 
Uzmanı Nurettin Bay’ın kapısını tıkladım. 
İşin doğrusu Nurettin Bey, bizi işe almaya 
niyeti yoktu. İlerleyen sıkı sohbette biran 
gelen o şevkle kendisinden müsaade is-
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teyerek, beni işe alması için “makamınızı 
bize emanet” edin dedim. Nurettin Bey 
de, “Delikanlı sana 15 gün deneme süre-
si” diyerek beni işe aldı. Böylelikle o gün 
benim gazetecilik serüvenim başladı. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

İletişim sektörü demek en doğrusu. 
Bu sektör öyle ki insana her gün yeni bir 
tecrübe kazandırıyor. Muhakkak sahayı 
görmek gerekiyor, kışın yanmayı, yazın 
üşümeyi, güneşli havada sırılsıklam olma-
yı gerektiriyor. Ülkemizin her zaman ah-
lak ve etik kurallarına uyan gazetecilere 
ihtiyacı var. Gazeteciliği insanlık için yapı-
lacak kutsal meslek olarak görüyorum. 

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

Gazetecilik meşakkatli bir iş aslında. 
KONTV’de Gündem Muhabirliği yapar-
ken dönemin KONTV Haber Müdürü 
Ahmet Akbıyık, bana bir müdürlükten 
ziyade ağabeylik yaptı. Elindeki telsizi 
bana vererek Asayiş Muhabirliğini öğret-
ti. Tabi bu işte benden tecrübeli ağa-
beylerim var ama ben kendimi Asayiş 
Muhabirliğinde buldum. Sırasıyla KONTV, 
Demirören Haber Ajansı ile Konya Şeker 
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde 
görev yapmak nasip oldu. Şu anda da 

KONTV’de konhaber.com Sorumlu Mü-
dür olarak emaneti taşıyorum. 

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Gazetecilik bir meslekten ziyade 
bana göre karakterdir. “Ben annemden 
gazeteci olarak doğdum” diyen gazeteci 
değildir. İnsanlık için kullanılması gere-
ken bir ilaç, yerine göre ise bir silahtır. 
Sadece gazeteci olmak gerekiyor bu iş 
ne hobidir nede ikinci bir iştir. Bu meslek, 
bir ayağı edebiyata bir ayağı ise siyase-
te basan bir yapıya sahip. Gazetecinin 
toplumu bilgilendirme gibi bir misyonu 
olduğu için gazeteci herkesten daha iyi 
bir insan olmak zorunda.

Gazetecilik sektöründe günümüzde 
yaşanan sorunları veya eksiklikleri nasıl 
tarif edersiniz?

En büyük sorunlardan birisi gazete-
cilikte usta-çırak ilişkisinin kaybolması. 
Ben bir ustaya denk gelmemden dolayı 
tecrübe kazandım. Bir cinayet olayında, 
bir kazada veya bir yangında nasıl hare-
ket edilmeli bunu bana ustam öğrettim. 
Ustalara saygı göstermek gerekiyor. Ben 
“gazeteci oldum” dediğin zaman kendini 
bitirdiğin gündür. Başka bir sorun ise; bir 
gazeteciye “bizim oğlan” gözüyle bakıl-
ması. Bu kutsal görevi yürüten gazeteci-
ler sadece 10 Ocak’ta hatırlanmamalı.

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

Gazeteci donanımlı olmak zorunda. 
Mutfakta ocağın başında olmak mecbu-
riyetinde. Her şeye burnunu sokmayacak 
fakat her şeyden haberi olacak. Takip 
edecek, kendini bu işte tabiri yerindeyse 
ilmek ilmek işleyecek. En önemlisi ise 
Allah’tan korkacak. 

  
Kimsenin bilmediği bir konuyu 

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

Özel olan her şey güzeldir. Son 
Dakika ise heyecan vericidir. Toplumun 
önemli bir şeyi senden öğrenmesi daha 
güzeldir haliyle. Takdir edilmek istiyor-
san zaten kimsenin bilmediği bir konuyu 
duyurmak gerekir. Bu iş güzel bir yemek 
yediğimiz zaman “harbiden 10 numara 
olmuş eline sağlık” deriz ya, işte o 10 
numarayı hak etmek için kamuoyuna 
sürpriz yapmak gerekir. 

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

Akıllı bir gazeteci pembeyi mor, moru 
pembe gösterebilir. Bakış açışı farklı bir 
kavramdır. Herkesin bakmak istediği 
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pencere aynı değildir. Burada önemli olan farklı pencerelerden 
aynı manzarayı gösterebilmek. Herkesin bildiği bir kavram 
vardır “reklamın iyisi kötüsü olmaz” tabi buda tartışılır. 

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

Sosyal medya etkileyici hale geldi. Hatta öyle ki; sosyal 
medyayı kullanan ve hesap açan herkes bir anlamda yeni nesil 
gazeteci olarak çalışıyor. Olayı gazetecilerden önce fotoğrafla-
yan, görüntüleyen, canlı yayın yapan ve yalan-yanlış gözetme-
den içeriği sosyal medyada paylaşan insanların sayısı giderek 
artıyor. Toplantılarda bile neredeyse kendini “Sosyal medya 
gazetecisi” olarak tanıtacak kişiler oluştu. Sosyal medya ga-
zeteciliğine olumlu tarafından bakacak olursak eğer çok daha 
geniş bir okuyucu kitlesine ulaşması diyebilirim. 

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? 

Ne yazık ki kalemini satmış gazeteciler var. Bu düşünce 
kişiden kişiye değişebilir elbet. Bir gazeteci istediği toplumu 
harekete geçirebilir. Konya basınında değerli isimlerin yanı sıra 
değersiz isimlerde var bana göre. Gazeteci kimliğini kullanarak 
toplumun sorunundan ziyade kendi sorunları için bu mesleği 
icra ediyorlar. (Sözümüz meclisten dışarı.) Bu üzücü bir durum 
biz genç gazeteciler için. Hz. Mevlana’nın dediği gibi; Gönül 
gözüyle gören hiçbir insanı kandıramazsınız. Sizi açık bir kitap 
gibi okur.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar 
varsa birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

Tabi her ne kadar unutmak istesem de unutamadığım 
birçok olaya şahit oldum. Mesleğimin ilk zamanlarında bir 
kaza ihbarına gittim. En çok etkilendiğim olaylardan biri trafik 
kazasında kopmuş kafaları görmek olmuştu.

  
Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür 

tavsiyelerde bulunursunuz?
Kendi günlerinde çalışan meslek gruplardanız bizlerde. 

Yoruldum, sıkıldım, dizlerim tutmuyor, kafam kaldırmıyor vs. 
bahanelere yeriniz yoksa ve kendinize güveniyorsanız aramıza 
hoş geldiniz. En güzel tavsiye ise insanın kendi kalbidir. Bu işe 
âşık olamazsan başarılı olamazsın. 

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Gazeteci zalimin değil mazlum sesidir.

ADEM YILDIZ160



pencere aynı değildir. Burada önemli olan farklı pencerelerden 
aynı manzarayı gösterebilmek. Herkesin bildiği bir kavram 
vardır “reklamın iyisi kötüsü olmaz” tabi buda tartışılır. 

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

Sosyal medya etkileyici hale geldi. Hatta öyle ki; sosyal 
medyayı kullanan ve hesap açan herkes bir anlamda yeni nesil 
gazeteci olarak çalışıyor. Olayı gazetecilerden önce fotoğrafla-
yan, görüntüleyen, canlı yayın yapan ve yalan-yanlış gözetme-
den içeriği sosyal medyada paylaşan insanların sayısı giderek 
artıyor. Toplantılarda bile neredeyse kendini “Sosyal medya 
gazetecisi” olarak tanıtacak kişiler oluştu. Sosyal medya ga-
zeteciliğine olumlu tarafından bakacak olursak eğer çok daha 
geniş bir okuyucu kitlesine ulaşması diyebilirim. 

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? 

Ne yazık ki kalemini satmış gazeteciler var. Bu düşünce 
kişiden kişiye değişebilir elbet. Bir gazeteci istediği toplumu 
harekete geçirebilir. Konya basınında değerli isimlerin yanı sıra 
değersiz isimlerde var bana göre. Gazeteci kimliğini kullanarak 
toplumun sorunundan ziyade kendi sorunları için bu mesleği 
icra ediyorlar. (Sözümüz meclisten dışarı.) Bu üzücü bir durum 
biz genç gazeteciler için. Hz. Mevlana’nın dediği gibi; Gönül 
gözüyle gören hiçbir insanı kandıramazsınız. Sizi açık bir kitap 
gibi okur.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar 
varsa birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

Tabi her ne kadar unutmak istesem de unutamadığım 
birçok olaya şahit oldum. Mesleğimin ilk zamanlarında bir 
kaza ihbarına gittim. En çok etkilendiğim olaylardan biri trafik 
kazasında kopmuş kafaları görmek olmuştu.

  
Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür 

tavsiyelerde bulunursunuz?
Kendi günlerinde çalışan meslek gruplardanız bizlerde. 

Yoruldum, sıkıldım, dizlerim tutmuyor, kafam kaldırmıyor vs. 
bahanelere yeriniz yoksa ve kendinize güveniyorsanız aramıza 
hoş geldiniz. En güzel tavsiye ise insanın kendi kalbidir. Bu işe 
âşık olamazsan başarılı olamazsın. 

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Gazeteci zalimin değil mazlum sesidir.

ADEM YILDIZ

MEHMET EMIN BOLAY
1886 - 1962

1
886 yılında Konya’nın Fakihdede mahallesinde dünyaya 
geldi. İlköğretimini Derviş Efendi Mektebi’nde tamam-
layıp hafız oldu. Konya Rüştiye ve İdadi Mektepleri’ni 

bitirdi. Ağabeyi Hacı İsa Efendi’den de İslâmi bilgileri tahsil 
ederek icazet aldı. Daha sonra İstanbul’a gidip bugünkü 
adıyla Hukuk Fakültesi olan Mektebi Kuzat’a (kadı, hakim 
okulu) kaydolup burayı ikincilikle bitirdi. Ardından Lapseki, 
Köyceğiz, Gemlik, Karaman ve Ulukışla kadılıkları yaptı. 
Birinci Dünya Savaşı sırasında Konya’ya dönerek avukat-
lığa başladı. Bunun yanı sıra imam-hatiplik ve vaizlik gö-
revlerini de sürdürdü. O yıllarda Konya’da çıkarılan Öğüt 
gazetesinin yayınlanmasına da önemli katkılar verdi. Son-
raki dönemde de milli hareketi desteklemek üzere İbret 
gazetesini çıkardı. Atatürk’ün Sivas’tan Vilayetlere yaptığı 
tebliğler ve konuya dair özel haberler İbret’te geniş şekilde 
yayınlandı. Kuruluşundan itibaren Yeni Konya gazetesinde 
uzun yıllar dini ve siyasi konularda makaleler yazdı. 
Musalla Camii’nin imam-hatipliğini yaptı, Kapu Camii’n-
de vaaz verdi. Geçirdiği beyin kanaması sonucu 23 Ocak 
1962’de vefat etti ve Musalla Mezarlığı’na defnedildi.

DÜZELTMEDİR
10.01.2022 tarihli Onlar Dergimizin 144.sayfasında yer alan Meh-
met Emin Bolay’a ait özgeçmiş yazısı ile 146.sayfadaki Mehmet 
Ali Beştav’a ait özgeçmiş yazısı teknik bir hatadan dolayı yanlış 
girilmiştir. Tarihe doğru kayıt düşme adına merhum Bolay ve 
merhum Beştav’ın düzeltilmiş metinlerini bu sayımızda yeniden 
veriyoruz.
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Ç
ocukluğumdan itibaren gazete, 
dergi ve kitaplara çok değer 
veren, hafta sonları ekmeğin 

yanında gazete alan, yeni çıkan dergileri 
takip eden bir ailenin çocuğu olarak kâğıt 
kokusu içinde büyüyen şimdilerde gazete-
cilik mesleğini Konya’nın Sesi Gazetesi’nde 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak sürdüren 
Gazeteci Gülşen Çopur gazetecilik mes-
leğine başlama hikayesini anlattı. Gazete-
cinin işine değil kalemine aşık olduğuna 
dikkat çeken Çopur, “Ben gazetecinin kale-
minin peşinden gittiğine inanırım. O kalem 
tükenene kadar bir yerlerde yazmaya 
devam eder. Ama illaki yazar. Çünkü gaze-
teci işine değil kalemine aşıktır. Kendimce 
bu düsturla mesleğimi sürdürmeye devam 
ediyorum” dedi. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Ben Gülşen Çopur. 1991 Konya do-

ğumluyum. Üniversiteye kadar ki öğrenim 
hayatımı Konya’da tamamladım. Üniversite 
dönemimde 4 yıl Karaman’da yaşadım 

ve lisansımı tamamladıktan sonra yüksek 
lisansıma Konya’da devam ettim. Tüm 
öğrenim ve gençlik dönemimi bu minik 
alanda geçirdiğim için kalan hayatımda 
daha çok gezmek için kendime söz verdim. 
Şu anda elimden geldiğince gezmeye gör-
meye farklı sokaklara açılan pencerelerden 
bakmaya çalışıyorum. 

Gazetecilik hayatına nasıl giriş 
yaptınız?

İnsan bazen bazı kararları ve tercihleri 
kendisi yapar. Bazen de hayat onu olması 
gerektiği yere getirir. Benim gazeteciliğe 
girişimde böyle oldu aslında. Çocuklu-
ğumdan itibaren gazete, dergi ve kitaplara 
çok değer veren, hafta sonları ekmeğin 
yanında gazete alan, yeni çıkan dergileri 
takip eden bir ailenin çocuğu olarak kâğıt 
kokusu içinde büyüdüm. Yazmak çiz-
mek bizde dededen yadigâr diyebilirim o 
yüzden… Bende çocukluk zamanlarımızda 
gazeteye verilen değerden ötürü hep ga-
zeteci olmak istemiştim. Fakat sonrasında 

‘GAZETECI IŞINE DEĞIL 
KALEMINE AŞIKTIR’
Konya’nın Sesi Gazetesi’nde Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 

Gülşen Çopur, “Gazeteci işine değil kalemine aşıktır. Kendimce bu 
düsturla mesleğimi sürdürmeye devam ediyorum” dedi

GÜLŞEN ÇOPUR

farklı alanlara kaydım gazeteciliği rafa 
kaldırdım. Yüksek lisans dönemimde iş 
bakarken yolum gazetecilikle kesişti. Bu 
durum elbette beni çok heyecanlandırdı 
çünkü içimde kalan bir hayaldi. Tabi yıllar 
önce bıraktığım gazete kavramı ile şu 
anki aynı olmasa da bende bu alanın içe-
risinde olmak istedim. Başlangıçta bana 
yol gösteren doğru insanlarla bir arada 
olmamda bu işi kavramamı kolaylaştırdı. 
Ve şu an buradayım. 

Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Bazen bu meslekte keşke on yıl-
lar önce olsaydım diyorum. Belki zor 
belki tehlikeli belki yorucu ama daha 
etkili daha yumruğu masaya vuran bir 
meslekmiş o zamanlar… Şimdi bize kalan 
dijital ortamın denizinde boğulmamak 
için biraz daha çabalamak ve ölmemeye 
çalışmak diyebilirim. Bu çabanın içinde 
işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan 
da bu mesleğin cazibesi asla bitmiyor. 
İnsanı kendine çeken bir gücü var. Hele 
ki bu mesleğe bir ucundan bulaştıysanız 
artık başka bir iş yapabilmeniz mümkün 
değil. Meslek hayatı boyunca yaşadıkları-
nız ve tüm bu koşturmaca içinize işliyor. 
Bence bu yüzden yaş almış gazeteciler 
bile emekli olup köşesine çekilemiyor. 

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

Mesleğe Yeni Haber Gazetesi’nde 

giriş yaptım. İlk zamanlar mesleği öğ-
renmek için kendimce çok fazla emek 
harcadım diyebilirim. Her akşam eve 
giderken ofise gelen bütün gazetele-
ri yüklenip öyle çıkardım. Okuduğum 
alanla gazetecilik birbirine çok uzak 
değildi fakat akademik dilden gazete 
diline geçiş yapmak için biraz geceledim 
diyebilirim. O dönem çalıştığım me-
sai arkadaşlarım ve özellikle yazı işleri 
müdürüm de desteklerini hiçbir zaman 
esirgemediler benden. Ardından aynı 
gazetede editörlük yapmaya başladım. 
Sonrasında Haber Müdürlüğü görevi-
ni yürütmeye çalıştım. Yeni Haber’in 
ardından çok kısa bir süre mesleğe ara 
verdim. Geri döndüğümde de Pusula 
Gazetesi’nde muhabir olarak başladım. 
Ara verdiğim süre de işimi o kadar çok 
özlemişim ki bu dönüş bana çok iyi 
geldi ve yeni ekiple harika işler yaptık. 
Sonrasında Konya’nın Sesi… Konya’nın 
Sesi Gazetesi’nde, yeni arkadaşlarla 
yolumuza devam ettik. Konya’nın Sesi’ne 
geldiğimde daha ayakları yere basar bir 
duyguyla yürüdüğümü hissediyordum 
artık. Burada bir süre haber müdürlüğü 
görevinde devam ettim ve ardından şu 
anda bulunduğum sorumlu yazı işleri 
müdürlüğüne, ‘Merhaba’ dedim. Ben 
gazetecinin kaleminin peşinden gittiğine 
inanırım. O kalem tükenene kadar bir 
yerlerde yazmaya devam eder. Ama illaki 
yazar. Çünkü gazeteci işine değil kalemi-
ne aşıktır. Kendimce bu düsturla mesle-
ğimi sürdürmeye devam ediyorum. 
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Sonrasında Konya’nın Sesi… Konya’nın 
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Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Önceki sorularda da ufak ufak buna değindim aslında… 

Gazetecilik benim için bir iş değil hani derler ya bir yaşa-
ma biçimi… Yani her insanın içinde biraz gazeteci dürtü-
sü vardır aslında… Bir öğrenme merakı… Ama mesleğin 
sahiplerine bu duygu biraz fazla yüklenmiştir. Eskiden bir 
kitap okurken hep aklıma okumadığım daha ne kadar çok 
kitap olduğu gelir daha da çok okumak isteği hissederdim. 
Bu mesleğe girdikten sonra da her gün yaşanan binlerce 
olayın hepsini öğrenme hissi oluştu. Daha fazla, daha fazla 
ve daha fazla… Çok doyumsuz bir meslek değil mi gazete-
cilik. Kesinlikle öyle… Bilgiye ulaşmak bu kadar rahatlatıcı 
olabilir mi? Oluyor. En güzel tarafı da ne biliyor musunuz? 
Her meslekle iç içesiniz. Mesela bir gün sebze meyve ha-
linde bir halciyle röportaj yaparken ertesi gün bir dekanın 
odasında sorularınıza cevap bulabiliyorsunuz. Bu acayip 
bir duygu… Bence mesleğin en vazgeçilmez yanı bu… Her 
yerde rahatlıkla olabilmek ve her mesleğin her olayın en 
yakın tanığı olabilmek…

Gazetecilik sektöründe günümüzde yaşanan sorunları 
veya eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Bence bir gazeteci için şu anki en büyük sorun eski 
itibarlı zamanların artık olmayışı… Her gün özene bezene 
hazırladığımız bazen mesai uzattığımız gazetemizin say-
falarına eskisi gibi talep olmayışı. Bu gerçekten üzücü… Bu 
işin büyüklerinden dinlediğimizde gerçekten çok özeni-
yoruz. Keşke şimdi de, ‘Bu gazete bugün ne yapmış’ diye 
bayilerden gazetemiz talep edilebilse… Ama tabi bunların 
hepsi zamanın getirdikleri. Engel olamıyorsunuz. 

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

Gazeteciliğin kendine has bir kumaşı var. Bazen bakar-
sınız yıllardır bu mesleğin içerisinde olan bir insanın asla 
gazeteci olamadığını görürsünüz bazen de bir genç size 
mesleğe girer girmez öyle bir ışık verir ki yolu çok parlak 
dersiniz. Aslında tutup da ben burada size şu şu vasıflara 
sahip olmalı diye maddeler sıralayamam elbette. Bir önceki 
konuşmalarımızda da söylediğim gibi anahtar kelimeler 
öğrenme azmi ve merak…

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

Bu çok özel bir duygu. Hatta bazen bazı olaylar siz 
dışarıdayken sizin önünüzde cereyan ediyor. Bir anda 
konunun içinde kendinizi buluveriyorsunuz. Ve o an onu 
görmek artık size yetmiyor. Herkesin de bilmesi gerektiğini 
düşünüyorsunuz. Bu durum insan üzerinde kimliğe dönü-
şüyor diyebilirim. Sözgelimi bir tatile gittiğiniz zaman bile 
gezdiğiniz yerleri normal bir gözle gezemiyorsunuz. Sürekli 
içinizde orayı haber yapma dürtüsü oluyor. Ne derler, mes-
leki deformasyon… 

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

Bir insanın gazeteci veya yazar olmadığını varsayalım. 
Sadece kendi çevresi olan herhangi meslek dalından biri 
olsun. O insanın kalemi güçlüyse yazdıkları paylaştıkları 
kendi küçük çevresindeki insanları etkileyebilir. Bunun bir 
de herkese hitap eden bir gazeteci tarafından yazıldığını 
çizildiğini düşünelim. Elbette ki etkisi ve katkısı çok büyük 
olacaktır. Bazen basın tarafından bir konu hakkında değiş-
tirilmesi yönünde güçlü bir kamuoyu oluşturulduğu zaman 
dikkatlerin oraya kaydığını ve kimi zamanda onun değişti-
rildiğini söyleyebiliriz.   

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

Öncelikle şunu söylemek gerekir ki habercilikte yaşanan 
yeni gelişmeler internet ve sosyal medyanın artık kaçınıl-
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maz son olduğunu bize gösteriyordu. Şu an gelinen nokta-
da da bu evrilmeyi çok net bir şekilde görebiliyoruz. Tabi 
bunun pozitif ve negatif çok fazla getirisi olacak. Haber-
cilikte artık hız çok önemli, anlık bilgi paylaşımı insanların 
daha çok ilgisini çekiyor. Ama bu durum özellikle Twitter’da 
herkesin gazeteci tavrına bürünmesine sebep oldu. Bununla 
birlikte hepimizin bildiği gibi bilgi kirliliği oluştu. Bir tarafta 
her şeye inanabilen hatırı sayılır bir kitle varken diğer yanda 
bazı kesimler bunu çok güzel kullanabildi. O yüzden sosyal 
medya ve internet haberciliği tam oturabilmiş değil. Za-
manla orada da gerçek haberciler seçilecektir diye düşünü-
yorum. Örneğin bu sokak röportajları… Elinde bir mikrofon 
arkasında bir kamera olan her Youtuber ve sosyal medya 
kullanıcısı gazeteci vasfıyla insanlara soru yöneltebiliyor. 
Bu o kadar tehlikeli ki… Mesleğin itibarını zedeleyen başlıca 
konulardan birisi bu bence… Kim olduğunu hangi kurumla 
çalıştığını bilmediğiniz bir insan size sokak ortasında çat 
diye mikrofon uzatıyor. Bazen sizin söylediklerinizle tıklan-
ma sevdasına sizi harcayabiliyor. Gazeteci olmak bu değil, 
bunu yapan çoğu insan da gazeteci değil zaten…

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar 
varsa birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

İlk aklıma gelen tabi ki ilk Gazeteciler Günü’mdü. Mes-
leğe yeni girmiştim ve Konya’da gazetecilere kurumlar ve 
belediyeler tarafından bu kadar değer verildiğini görmek 
beni epey şaşırtmış ve mutlu etmişti. Sonra hep bahsettiğim 
ve çok etkisinde kaldığım olay, bir önceki yaz çıkan orman 
yangınlarına Konya’dan katılan ekibin amiri ile bir röportaj 
yapmıştım. Beni gerçekten çok etkilemişti. Canhıraş bir 
şekilde çalıştıkları, telaşları ve bağırışları hala kulaklarım-
da... Koşturmaktan sesi kısılmış ve bana olayın vahametini 
anlatmak için bağırmak zorunda kalmıştı. Rabbim bir daha 
böyle günler yaşatmasın. Meslek hayatımda benim gibi 
birçok arkadaşımın ve büyüğümün karşılaştığı kaçınılmaz 
bir şey var ki, o da röportaj ve haber yaptığımız bir insanın 
vefat etmesi… Bu konuyu birkaç kez yaşadım. En aşama-
dığım duygulardan bir tanesi bu olabilir. Son olarak en 
çok etkisinde kaldığım anılardan birisi de geçtiğimiz sene 
üniversite sınavına çalışan öğrencileri okul kazanma vaadi 
ile kandıran falcı ve büyücülerle yaptığım haberdi. Kimisi ile 
öğrenci kimisi ile veli gibi konuşup bilgiler aldım. O kadar 
rahat bir şekilde gençleri kandırıyorlardı ki insanlığımdan 
utandım. Büyük büyük meblağlara çocukların hayallerini ça-
lan bir sektör oluştuğunu görmüştüm. Hala bu tarz hesaplar 
karşıma çıktığında o haber aklıma geliyor. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Bir kere sektör artık demin de dediğimiz gibi internet 
dünyasına geçiyor yavaş yavaş… O yüzden yeni girecek 
arkadaşlar biraz daha bu alana kendilerini entegre etme-
liler… Bunun dışında gazeteci her zaman hayatı boyunca 
özverili olmalı… Bunu özellikle mesleğe başlayan hemcins-
lerim için söylüyorum iki katı bir emek vermeniz gerekiyor. 
Yoksa sektörde bir süre sonra eriyip yok olmanız kaçınıl-
maz… Yine muhabirlik hayatınız boyunca çoğu zaman özel 
hayatınızdaki planlarınız bozulabilir. Siz bir akşam yemeği 
planlarken bir basın daveti onun önüne geçebilir. Bunu 
hayatınızda normalleştirmeniz gerekiyor. Yani hayatınıza 
göre haberciliği değil haberciliğe göre hayatınızı şekillen-
dirmeniz gerekiyor diyebilirim. Diğer bir konu eğer gerçek 
bir gazeteci olmak istiyorlarsa beyinleri sürekli çalışmak 
zorunda… O yüzden meslekteki büyüklerimizden her za-
man, ‘Vücut yorgunluğu değil de kafa yorgunluğu var’ lafını 
çok sık duyarız zaten. Haberi düşünmek, beyninde bir konu 
şekline getirmek ve onu hayata getirecek araçlara ulaşmak 
için çaba göstermek… Ve bunu bir sirkülasyon halinde her 
gün yapmak… Bunu bilerek mesleğe adım atmalarını tavsiye 
ederim.

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Bu güzel röportaj için tüm ekibe ayrı ayrı çok teşekkür 

ederim. Gazeteciler Günü’müz kutlu olsun.
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Gazetecilik sizin için ne ifade ediyor? 
Önceki sorularda da ufak ufak buna değindim aslında… 

Gazetecilik benim için bir iş değil hani derler ya bir yaşa-
ma biçimi… Yani her insanın içinde biraz gazeteci dürtü-
sü vardır aslında… Bir öğrenme merakı… Ama mesleğin 
sahiplerine bu duygu biraz fazla yüklenmiştir. Eskiden bir 
kitap okurken hep aklıma okumadığım daha ne kadar çok 
kitap olduğu gelir daha da çok okumak isteği hissederdim. 
Bu mesleğe girdikten sonra da her gün yaşanan binlerce 
olayın hepsini öğrenme hissi oluştu. Daha fazla, daha fazla 
ve daha fazla… Çok doyumsuz bir meslek değil mi gazete-
cilik. Kesinlikle öyle… Bilgiye ulaşmak bu kadar rahatlatıcı 
olabilir mi? Oluyor. En güzel tarafı da ne biliyor musunuz? 
Her meslekle iç içesiniz. Mesela bir gün sebze meyve ha-
linde bir halciyle röportaj yaparken ertesi gün bir dekanın 
odasında sorularınıza cevap bulabiliyorsunuz. Bu acayip 
bir duygu… Bence mesleğin en vazgeçilmez yanı bu… Her 
yerde rahatlıkla olabilmek ve her mesleğin her olayın en 
yakın tanığı olabilmek…

Gazetecilik sektöründe günümüzde yaşanan sorunları 
veya eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Bence bir gazeteci için şu anki en büyük sorun eski 
itibarlı zamanların artık olmayışı… Her gün özene bezene 
hazırladığımız bazen mesai uzattığımız gazetemizin say-
falarına eskisi gibi talep olmayışı. Bu gerçekten üzücü… Bu 
işin büyüklerinden dinlediğimizde gerçekten çok özeni-
yoruz. Keşke şimdi de, ‘Bu gazete bugün ne yapmış’ diye 
bayilerden gazetemiz talep edilebilse… Ama tabi bunların 
hepsi zamanın getirdikleri. Engel olamıyorsunuz. 

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

Gazeteciliğin kendine has bir kumaşı var. Bazen bakar-
sınız yıllardır bu mesleğin içerisinde olan bir insanın asla 
gazeteci olamadığını görürsünüz bazen de bir genç size 
mesleğe girer girmez öyle bir ışık verir ki yolu çok parlak 
dersiniz. Aslında tutup da ben burada size şu şu vasıflara 
sahip olmalı diye maddeler sıralayamam elbette. Bir önceki 
konuşmalarımızda da söylediğim gibi anahtar kelimeler 
öğrenme azmi ve merak…

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

Bu çok özel bir duygu. Hatta bazen bazı olaylar siz 
dışarıdayken sizin önünüzde cereyan ediyor. Bir anda 
konunun içinde kendinizi buluveriyorsunuz. Ve o an onu 
görmek artık size yetmiyor. Herkesin de bilmesi gerektiğini 
düşünüyorsunuz. Bu durum insan üzerinde kimliğe dönü-
şüyor diyebilirim. Sözgelimi bir tatile gittiğiniz zaman bile 
gezdiğiniz yerleri normal bir gözle gezemiyorsunuz. Sürekli 
içinizde orayı haber yapma dürtüsü oluyor. Ne derler, mes-
leki deformasyon… 

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

Bir insanın gazeteci veya yazar olmadığını varsayalım. 
Sadece kendi çevresi olan herhangi meslek dalından biri 
olsun. O insanın kalemi güçlüyse yazdıkları paylaştıkları 
kendi küçük çevresindeki insanları etkileyebilir. Bunun bir 
de herkese hitap eden bir gazeteci tarafından yazıldığını 
çizildiğini düşünelim. Elbette ki etkisi ve katkısı çok büyük 
olacaktır. Bazen basın tarafından bir konu hakkında değiş-
tirilmesi yönünde güçlü bir kamuoyu oluşturulduğu zaman 
dikkatlerin oraya kaydığını ve kimi zamanda onun değişti-
rildiğini söyleyebiliriz.   

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

Öncelikle şunu söylemek gerekir ki habercilikte yaşanan 
yeni gelişmeler internet ve sosyal medyanın artık kaçınıl-
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maz son olduğunu bize gösteriyordu. Şu an gelinen nokta-
da da bu evrilmeyi çok net bir şekilde görebiliyoruz. Tabi 
bunun pozitif ve negatif çok fazla getirisi olacak. Haber-
cilikte artık hız çok önemli, anlık bilgi paylaşımı insanların 
daha çok ilgisini çekiyor. Ama bu durum özellikle Twitter’da 
herkesin gazeteci tavrına bürünmesine sebep oldu. Bununla 
birlikte hepimizin bildiği gibi bilgi kirliliği oluştu. Bir tarafta 
her şeye inanabilen hatırı sayılır bir kitle varken diğer yanda 
bazı kesimler bunu çok güzel kullanabildi. O yüzden sosyal 
medya ve internet haberciliği tam oturabilmiş değil. Za-
manla orada da gerçek haberciler seçilecektir diye düşünü-
yorum. Örneğin bu sokak röportajları… Elinde bir mikrofon 
arkasında bir kamera olan her Youtuber ve sosyal medya 
kullanıcısı gazeteci vasfıyla insanlara soru yöneltebiliyor. 
Bu o kadar tehlikeli ki… Mesleğin itibarını zedeleyen başlıca 
konulardan birisi bu bence… Kim olduğunu hangi kurumla 
çalıştığını bilmediğiniz bir insan size sokak ortasında çat 
diye mikrofon uzatıyor. Bazen sizin söylediklerinizle tıklan-
ma sevdasına sizi harcayabiliyor. Gazeteci olmak bu değil, 
bunu yapan çoğu insan da gazeteci değil zaten…

Gazetecilik yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar 
varsa birkaçını kısaca anlatabilir misiniz?

İlk aklıma gelen tabi ki ilk Gazeteciler Günü’mdü. Mes-
leğe yeni girmiştim ve Konya’da gazetecilere kurumlar ve 
belediyeler tarafından bu kadar değer verildiğini görmek 
beni epey şaşırtmış ve mutlu etmişti. Sonra hep bahsettiğim 
ve çok etkisinde kaldığım olay, bir önceki yaz çıkan orman 
yangınlarına Konya’dan katılan ekibin amiri ile bir röportaj 
yapmıştım. Beni gerçekten çok etkilemişti. Canhıraş bir 
şekilde çalıştıkları, telaşları ve bağırışları hala kulaklarım-
da... Koşturmaktan sesi kısılmış ve bana olayın vahametini 
anlatmak için bağırmak zorunda kalmıştı. Rabbim bir daha 
böyle günler yaşatmasın. Meslek hayatımda benim gibi 
birçok arkadaşımın ve büyüğümün karşılaştığı kaçınılmaz 
bir şey var ki, o da röportaj ve haber yaptığımız bir insanın 
vefat etmesi… Bu konuyu birkaç kez yaşadım. En aşama-
dığım duygulardan bir tanesi bu olabilir. Son olarak en 
çok etkisinde kaldığım anılardan birisi de geçtiğimiz sene 
üniversite sınavına çalışan öğrencileri okul kazanma vaadi 
ile kandıran falcı ve büyücülerle yaptığım haberdi. Kimisi ile 
öğrenci kimisi ile veli gibi konuşup bilgiler aldım. O kadar 
rahat bir şekilde gençleri kandırıyorlardı ki insanlığımdan 
utandım. Büyük büyük meblağlara çocukların hayallerini ça-
lan bir sektör oluştuğunu görmüştüm. Hala bu tarz hesaplar 
karşıma çıktığında o haber aklıma geliyor. 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Bir kere sektör artık demin de dediğimiz gibi internet 
dünyasına geçiyor yavaş yavaş… O yüzden yeni girecek 
arkadaşlar biraz daha bu alana kendilerini entegre etme-
liler… Bunun dışında gazeteci her zaman hayatı boyunca 
özverili olmalı… Bunu özellikle mesleğe başlayan hemcins-
lerim için söylüyorum iki katı bir emek vermeniz gerekiyor. 
Yoksa sektörde bir süre sonra eriyip yok olmanız kaçınıl-
maz… Yine muhabirlik hayatınız boyunca çoğu zaman özel 
hayatınızdaki planlarınız bozulabilir. Siz bir akşam yemeği 
planlarken bir basın daveti onun önüne geçebilir. Bunu 
hayatınızda normalleştirmeniz gerekiyor. Yani hayatınıza 
göre haberciliği değil haberciliğe göre hayatınızı şekillen-
dirmeniz gerekiyor diyebilirim. Diğer bir konu eğer gerçek 
bir gazeteci olmak istiyorlarsa beyinleri sürekli çalışmak 
zorunda… O yüzden meslekteki büyüklerimizden her za-
man, ‘Vücut yorgunluğu değil de kafa yorgunluğu var’ lafını 
çok sık duyarız zaten. Haberi düşünmek, beyninde bir konu 
şekline getirmek ve onu hayata getirecek araçlara ulaşmak 
için çaba göstermek… Ve bunu bir sirkülasyon halinde her 
gün yapmak… Bunu bilerek mesleğe adım atmalarını tavsiye 
ederim.

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Bu güzel röportaj için tüm ekibe ayrı ayrı çok teşekkür 

ederim. Gazeteciler Günü’müz kutlu olsun.
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L
ise yıllarında yazmaya 
meraklı olması ile bu 
hayalini gerçekleştirebi-

leceği en iyi mesleğin gazetecilik 
olduğuna karar veren ve Ailesini 
gazetecilik okumaya ikna ettik-
ten sonra mesleğe gidin yolda ilk 
adımımı üniversite ile atmış olan 
Merhaba Gazetesi Muhabiri Sait 
Çelik, Gazeteciliğin çevresinde 
yalnızca sevilerek yapılabilecek 
özel bir meslek olduğunu belirt-
ti. Çelik, “Gazetecilik, toplumun 
vicdanını ayakta tutan, saklıyı gün 
ışığına çıkaran bir meslek. Ben 
gazetecilik mesleğine her zaman 
böyle baktım ve minvalde çalış-
maya gayret ediyorum. Gazeteci-
lik biraz da karşılık beklenmeden 
yapılan zor bir meslek” dedi 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

Ben Sait Çelik 1994 yılında 
Konya’da doğdum. İlköğretim lise 
ve öğrenimimi Konya’da tamam-
ladım. Daha sonra üniversite 
eğitimi için 2015 yılında Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Gazetecilik bölümüne 
başladım. Üniversite yıllarımda 
Haberal Kıbrıs Gazetesi, Anado-
lu Ajansı Kıbrıs Temsilciliğinde 

gönüllü stajyerlik yaptım. 2021 
yılında Konya’ya döndüm. An-
kara’da Savunma Sanayi üzerine 
yayın yapan Defensehere inter-
net gazetesinde internet editörü 
olarak çalıştım. 2021 Mayıs ayında 
Merhaba Gazetesinde muhabir 
olarak çalışmaya başladım. Hala 
aktif olarak merhaba gazetesinde 
muhabir olarak çalışmaktayım. 
Evli ve 1 kız babasıyım.

Gazetecilik hayatına nasıl 
giriş yaptınız?

Lise yıllarımdan itibaren yaz-
maya bir merakım vardı. Bu ha-
yalime gerçekleştirebileceğim en 
iyi mesleğin gazetecilik olduğuna 
karar verdim. İmam hatip yılla-
rımda her zaman iletişim alanında 
sinema alanında İmam Hatipli 
insanların daha aktif olması ge-
rektiğini düşünüyordum. Hayalle-
rimi bu doğrultuda inşa etmeye 
başladım. Üniversite sınavında 
istediğim puanı aldım ama ailemi 
ikna etmek zaman aldı. Ailemi 
gazetecilik okumaya ikna ettikten 
sonra mesleğe gidin yolda ilk adı-
mımı üniversite ile atmış oldum 
okulda hocalarım beni bu mesleği 
yapmam konusunda çok destek-
ledi. Amacım meslek hayatımda 
kendi çizgimden ödün vermeden 

Gazeteci Sait 
Çelik, “Gazetecilik 

benim için 
doğru ve yanlışın 
birbirinden net 
olarak ayrılması, 

kötüden 
uzaklaştırmak, iyi 
olana sevk etmek 
için etik kurallar 

çevresinde 
yalnızca sevilerek 
yapılabilecek özel 
bir meslek” dedi
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yeni bir şeyler söylemek ve üretmekti 
gazeteciliği ilk somut adımımı Anadolu 
Ajansı Kıbrıs Temsilciliğinde yaptığım 
staj ile attım. İlk haberim KKTC ilk 
kadın Meclis Başkanı unvanını taşıyan 
Sibel Siber ile yaptığımız röportaj oldu 
o anda yaşadığım heyecan ve duygu 
beni bugünlere kadar getirdi 

 Bu meslekle ve/veya sektörle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir? 

Gazetecilik zor ve bir o kadar da 
keyifli bir meslek. Gazetecilik sizi her 
daim toplumun içinde tutan ve oluşan 
gündemlere kayıtsız kalmamanızı sağ-
layan bir meslek. Gazetecilik sektörel 
anlamda son zamanlarda kan kaybı ya-
şamaya başladı. Bunun başlıca neden-
leri arasında Yazılı basına olan ilginin 
azalması gösterebiliriz. Öte yandan 
mesleki anlamda birçok yenilik kendini 
daha çok hissettirmeye başladı. Son 
zamanlarda yazılı basına biteceğine 
dair bir kanı oluşsa da ben bunun böyle 
olduğunu düşünmüyorum. Gazete 
insanların anıların barındıran geçmişin 
tüm anıların herkese sunan çok değerli 
bir anı bu anı hiçbir zaman değerini yi-
tirmeyecektir. Sektörler anlamında ya-
pılan yenilikleri olumlu buluyorum son 
zamanlarında insanların yazılı basına 
olan ilgisi azalmaya başladı. Ülke olarak 
artık eskisi kadar gazete okumuyoruz. 
Ancak teknolojinin hayatımıza girmesi 
ile farklı mecralarda farklı şekillerde 
okumlar yapmaya devam ediyoruz. 
Gazetecilik sektörü teknolojinin bu baş 
döndüren hızına ayak uydurabiliyor. 
Bugün internet haberciliğinde tüm 
gazeteler bu mecrada yerini alıyor. Bu 
yeniliklere ayak uydurmak sizi sürekli 
kendinizi geliştirmeye yönlendiriyor. 
Bugün bir muhabiri hem haber konusu 
üretme hem tasarım yapabilme gibi 
birçok alanda farklı alanda kendini ge-
liştirme imkânı sağlıyor. Sektör kendini 
sürekli yenilerken içinde çalışanlarda 
ayını şekilde geliştiriyor.

  

Gazetecilik sizin için ne ifade 
ediyor? 

Gazetecilik, toplumun vicdanını 
ayakta tutan, saklıyı gün ışığına çıkaran 
bir meslek. Ben gazetecilik mesleğine 
her zaman böyle baktım ve minvalde 
çalışmaya gayret ediyorum. Gazetecilik 
biraz da karşılık beklenmeden yapılan 
zor bir meslek. Bugün toplumda her 
hangi bir derdi olan ve bunun kamuoyu 
ile paylaşmak isteyen herkes ilk olarak 
gazetecilere başvurur ve mesleğimizin 
bir gereği bu haberleri yayınlarız ya da 
zor durumda olan bir ailenin yaparak 
toplumu vicdanını hareket ettirmeye 
çalışırsınız. Bu meslekte gazeteciler 
tüm dertlere aracı olmaya çalışır. Aslın-
da haberciliğe bu yönüyle baktığıma 
şu hadisi şerif gelir aklıma ‘bir kötülük 
gördüğünüz de onu düzeltmeye çalışın 
buna gücünüz yetmiyorsa herkesin 
duymasını sağlayın.’ Ben olaylara bu 
bakış açısı ile yaklaşıyorum. Hayatımda 
gerçekleşen tüm olaylara bu bakış açısı 
ile yaklaştım ömrüm yettiğince bu ba-
kış açısından ayrılmamaya çalışacağım.

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

Bir konu hakkında yazı yazmak ve 
bu konu hakkında bilgi aktarımında 
bulunmak yaşadığımız şehir 
ve insanlar 
hakkında 
en önemli 
bilgileri 
insanlara 
aktarmak 
bir vazi-
feyi yerine 
getirmek 
gibi hisset-
tiriyor. Bu soru 
özelinde şöyle 
cevap verebi-
lirim. Bir gün 
ihtiyaç sahibi 
bir ailenin 
haberini 
dile getir-
miştim 

bir diğer haberimde ise şehrimizin bir 
ilçesinde aydınlatma problemi vardı bu 
konuları habere taşıdım. Yetkililer ile 
görüştüm ve sorunlara müdahale edil-
miş, aileye ise yardım edilmişti. Bir işe 
öncü olmak bu mesleğin en mükemmel 
yanlarından birisi. Gazeteci toplum 
ile iç içe yaşar her hangi bir yerde bir 
sorun olduğunda yetkililer her zaman 
haberdar olamayabilir ancak gazeteci 
bir haber kaynağı ile bu soruna ulaşıp 
sorunu dile getirebilir ben bir konunu 
yazılıp dile getirilmesinin olumlu oldu-
ğunu düşünüyorum.

Gazetecilik yaptığınız yıllarda 
unutamadığınız anılar varsa birkaçını 
kısaca anlatabilir misiniz?

Gazetecilik mesleğime başladığım 
ilk yıllarda Konya’da depreme hazır-
lıklı olmamız gerekir şeklinde KTÜN 
Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Yaşar Eren ile deprem üzerine 
bir haber yapmıştım. Bu habere iki gün 
uğraşmış ve araştırmalar yapmıştım. 
İki gün sonra haberi hazırlayıp yazı 
işleri müdürüme teslim etmiştim haber 
manşetten yayınlandı ertesi gün akşam 
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L
ise yıllarında yazmaya 
meraklı olması ile bu 
hayalini gerçekleştirebi-

leceği en iyi mesleğin gazetecilik 
olduğuna karar veren ve Ailesini 
gazetecilik okumaya ikna ettik-
ten sonra mesleğe gidin yolda ilk 
adımımı üniversite ile atmış olan 
Merhaba Gazetesi Muhabiri Sait 
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özel bir meslek olduğunu belirt-
ti. Çelik, “Gazetecilik, toplumun 
vicdanını ayakta tutan, saklıyı gün 
ışığına çıkaran bir meslek. Ben 
gazetecilik mesleğine her zaman 
böyle baktım ve minvalde çalış-
maya gayret ediyorum. Gazeteci-
lik biraz da karşılık beklenmeden 
yapılan zor bir meslek” dedi 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

Ben Sait Çelik 1994 yılında 
Konya’da doğdum. İlköğretim lise 
ve öğrenimimi Konya’da tamam-
ladım. Daha sonra üniversite 
eğitimi için 2015 yılında Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Gazetecilik bölümüne 
başladım. Üniversite yıllarımda 
Haberal Kıbrıs Gazetesi, Anado-
lu Ajansı Kıbrıs Temsilciliğinde 

gönüllü stajyerlik yaptım. 2021 
yılında Konya’ya döndüm. An-
kara’da Savunma Sanayi üzerine 
yayın yapan Defensehere inter-
net gazetesinde internet editörü 
olarak çalıştım. 2021 Mayıs ayında 
Merhaba Gazetesinde muhabir 
olarak çalışmaya başladım. Hala 
aktif olarak merhaba gazetesinde 
muhabir olarak çalışmaktayım. 
Evli ve 1 kız babasıyım.
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Konya’da evler sallanmış ufak bir deprem riski geçirmişti. 
Bu haberciliğimde unutamadığım bir anıdır. Savunma sanayi 
alanında haber yaparken bir Savunma Sanayi’nin bir toplan-
tısında çalışan bir helikoptere binmiştim bu hiç unutamadı-
ğım anılar arasında yer alır  

Gazetecilik sektöründe günümüzde yaşanan sorunları 
veya eksiklikleri nasıl tarif edersiniz?

Gazetecilik mesleği ve gazetecilik sektörü her anlamdı 
kendini geliştirmek zorunda bu yönüyle gazetecilik son 
zamanlarda bu anlamda kendisini çok geliştirmiş durumda 
bu yönüyle çok iyi bir yerde olduğunu söyleyebilirim. Öte 
yandan eleştiri olarak sunabileceğim kısım bu iş tamamen 
sevilerek yapılabilecek bir işi bu işi sevmeden yapmanız 
mümkün değil. Ve yine bu mesleği yaparken çok fazla bek-
lentileriniz çok fazla karşılanmıyor. Bu beklentiler daha fazla 
karşılanabilir. Bir diğer eleştiri isi bu meslekte özel haber 
üretme oldukça azaldı. Son zamanlarda teknolojik gelişme-
ler bazı gazetecileri ofislere hapsetti gazeteci sokaktadır 
gazeteci pazarda çarşıda mezarlıkta kısaca her yerdedir. 
Gazeteci kendi özel haberini üretmek zorundadır son za-
manlarda bu özel haber üretme sayısı azaldı kopya içerik 
çoğaldı gazeteciler haber konusunda daha özgün olmalı 

Sektöre yeni girecek olan genç beyinlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Genç bir gazeteci olarak bu mesleğe başlayacak olan 
genç gazetecileri onların dilinden cevap verebileceğime 
inanıyorum. Gazetecilik idealist bir meslektir. Bu meslekte 
gazetecilik mesleğine uzun yıllar emek verdikten sonra be-
lirli bir yere gelebileceğiniz bir meslek. Öte yandan gazete-
cilik size her konuda konuşma imkânı sağlayan bir meslek 
olduğu için her alanda okumalar yapmanız gerekmektedir. 
Gazetecilik size uzun yıllara sonra bir başarı vaat eden bir 
meslek türü. Kısa yoldan köşe dönmek ya da az zamanda 
uzun yollar kat etmek isterseniz bu mesleğe girmeden önce 
bir kaz daha düşünmelerini tavsiye ederim. Gazetecilik 
mesleği severek çok fazla karşılık beklemeden yapılacak bir 
meslektir.

Son olarak eklemek istedikleriniz var mı? 
Kendimi ifade edebilmem adına bana bu fırsatı verdi-

ği için kardeşim Esad Çağla ve  Yenigün Gazetesi’ne çok 
teşekkür ederim.
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MEHMET ALI BEŞTAV
1902 - 1964

1
902 yılında Konya’da dünyaya geldi. Babası müftü Hacı 
Lokman Beştav’dır. İktisat eğitimi alarak muhasebeci 
oldu. Çalışma hayatına Konya Belediyesinde muhasebe 

memuru olarak başladı. Belediye Bünyesinde faaliyet gös-
teren E.S.O (Elektrik Su Otobüs) İşletmesinde uzun yıllar 
muhasebeci olarak çalışıp emekli oldu.
1959 yılında Işık gazetesini kurarak yayın hayatına kazan-
dırdı. Aynı zamanda Işık matbaasını da kurarak baskı hiz-
metleri verdi ama baskı makinası ebadı gazete baskısına 
uygun olmadığı için Kanaat matbaasından hizmet aldı. 
Yaşlılık nedeniyle bir süre sonra gazetenin İmtiyaz Sahip-
liğini, mürettiplikten yetişen oğlu Yusuf Ziya Beştav’a dev-
retse de gazete ile ilişkisini devam ettirdi.
17 Ekim 1964 günü yayın hayatına son veren Işık gazetesin-
de şu tek cümlelik yazı ile okurlarına veda etti: “Son çıkan 
kararname ile Konya’mızın bağrında faydalı bir ışık daha 
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Gazetenin kapanmasından bir buçuk ay sonra, 29.11.1964 
tarihinde vefat etti ve Musalla mezarlığına defnedildi.

DÜZELTMEDİR
10.01.2022 tarihli Onlar Dergimizin 144.sayfasında yer alan Meh-
met Emin Bolay’a ait özgeçmiş yazısı ile 146.sayfadaki Mehmet 
Ali Beştav’a ait özgeçmiş yazısı teknik bir hatadan dolayı yanlış 
girilmiştir. Tarihe doğru kayıt düşme adına merhum Bolay ve 
merhum Beştav’ın düzeltilmiş metinlerini bu sayımızda yeniden 
veriyoruz.
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M
ezun olduktan sonra sektöre 
atılan genç gazetecilerden 
Hacer Ceylan, gazetecilik ve 

basın sektörü hakkında görüş bildirdi.  
Yaklaşık 7 ay önce, mezun olduktan he-
men sonra sektöre Yenigün Gazetesi ile 
adım attığını söyleyen Ceylan, “Gelişen 
teknolojiden en çok etkilenen meslekler-
den biri de ‘gazetecilik’ ve bu meslekte 
kendini geliştiremeyen her insan gibi, 
kendini geliştiremeyen kurumların da 
yakın gelecekte var oluşlarını yitireceği 
kanaatindeyim.” ifadelerini kullandı. 

‘DAHA YOLUN BAŞINDAYIM’

Selçuk Üniversitesi’nde gazetecilik 
bölümünü okurken aynı zamanda Selçuk 
İletişim Gazetesi’nde yazmaya başladığı-
nı bildiren Ceylan, yerel basın sektörüne 
ilk olarak Konya Yenigün Gazetesi’nde 
başladığına değindi.  Meslekte daha 
öğreneceği çok şeyin olduğunu vurgu-
layan Ceylan, “Yaklaşık 7 ay önce Selçuk 

Üniversitesi Gazetecilik bölümünden me-
zun oldum. Mezun olduktan sonraki gün 
iş hayatına muhabir olarak atıldım. Bu 
alanda çok yeni olmakla birlikte öğrene-
ceğim daha çok şey olduğunu biliyorum. 
Mesleğime kendi fakültemin çıkarmış 
olduğu Selçuk İletişim Gazetesi’nde 
başladım, yerel sektördeki ilk deneyimim 
Konya Yenigün Gazetesi’nde oldu. Konya 
Yenigün Gazetesi’nde günlük gazete 
yayınının yanı sıra aylık çıkan dergilerin 
de gelişimimde etkili olduğu kanaatinde-
yim.” diye konuştu. 

GAZETECİ, MESLEĞİYLE 
BÜTÜNLEŞMELİ

Gazeteciliğin bir propaganda aracı 
olarak da kullanıldığına dikkat çeken 
Ceylan, bu sektörün kendisi için ne 
anlam ifade ettiğini şu sözlerle aktardı: 
“Gazetecilik, her ne kadar terim olarak 
‘olayların doğru ve tarafsız bir şekilde 
kamuya aktarılması’ şeklinde ifade edilse 

de gazeteciliğin günümüzde bir ‘pro-
paganda aracı’ olduğu ve bu şekliyle 
baskın olarak kullanıldığı kanaatindeyim. 
Kelimeleri iyi seçerek haber yazmada 
ustalaşmış her gazeteci, haberi istediği 
şekliyle gösterebilir; olumlu bir haberin 
olumsuz yönünü ya da haberi tam tersini 
ön plana çıkararak kamuyu yönlendire-
bilir. Gazeteciliğin benim için ne anlam 
ifade ettiğine gelecek olursak, gazeteci-
lik; bence bir yaşam biçimidir. Gazeteci, 
mesleğiyle bütünleşmeli. Mesaisi olma-
dığı gibi, hayatının tamamı da mesleği 
olmalı.”

‘GAZETECİNİN HER KONUDA 
GÖRÜŞÜ OLMALI’

Sektörün sıkıntıları hakkında görüş 
bildiren Ceylan, yeni nesil gazetecilerin 
Türkçe yazım kurallarına dikkat etmedi-
ğini vurguladı. Ceylan, “Benim üstünde 
durduğum ancak ne yazık ki sektöre 
yeni atılmış gazetecilerin çok da dikkat 

Yerel basının genç muhabirlerinden Hacer Ceylan, sektör hakkındaki görüşlerini 
anlattı. Ceylan, “Kendini geliştiremeyen her insan gibi, kendini yenileyemeyen sektörler 

de yakın gelecekte var oluşlarını yitirecek.” dedi 

HACER CEYLAN

etmediği imla ve yazım kuralları, ülkemizin kanayan yarasıdır. 
‘4 yıllık eğitim almış bir gazeteci nasıl olur da bu tür yazım 
yanlışı yapabilir’ diye düşündüğüm çok oluyor. Gazeteci mü-
kemmel olamasa da her özelliğiyle mükemmele yakın olmak 
zorundadır. Gazetecinin her konuda görüşü olmalı; her kitabı 
okumuş her yeri gezmiş, her faaliyette bulunmuş olması 
gerekir. ‘Bunların hepsini bir insan nasıl yapsın’ sorusunun 
cevabı da gazeteciler de gizli.” diye konuştu.

KENDİNİ YENİLEMEYEN KURUMLAR, 
GÜNCELLİĞİNİ YİTİRİYOR

İnternet mecrası ve sosyal medya yapılarının gelişmesiyle 
birlikte gazeteciliğin görüntülü basına evirildiğini söyleyen 
Ceylan, gazetecinin sadece yazılı olarak değil, görüntülerle 
de pek çok şeye açıklık getireceği görüşünde olduğunu bil-
dirdi. Yazma ve okuma kavramlarına insanoğlunun her zaman 
ihtiyacı olduğunu savunan Ceylan, gelişen teknolojiyle birlikte 
yazılı basının geri planda kaldığını söyleyerek, “Sektörün 
sorunlarına baktığımızda benim de içinde bulunduğum yazılı 
basının geri planda kalması, günümüz sıkıntılarından sadece 
biri. Her sektörde olduğu gibi, basın sektöründe de çaba-
lamayan insanın sektöre tutunamayacağı kanaatindeyim. 
Gelişen teknolojiden en çok etkilenen mesleklerden biri de 
‘gazetecilik’ ve bu meslekte kendini geliştiremeyen her insan 
gibi, kendini geliştiremeyen kurumların da yakın gelecekte 
var oluşlarını yitireceğini düşünüyorum. Kendini yenileme-
yen kurumlar, elbette güncelliğini kaybedecektir. Ajanslar 
ve haber siteleri vasıtasıyla habere anında ulaşılabiliyorken, 
insanların gazete alıp okumaları, belki de bir alışkanlıktan öte-
de değildir. Sektör, sosyal medya ve görüntülü basın türüne 
doğru yol alırken, bizler de üstümüze düşen görevi üstlenme-
li ve var oluşumuzu sürdürmek için kamuya istediği biçimde 
haber sunmalıyız.” ifadelerine yer verdi. 
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