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Özet
Bu çal›flman›n konusunu, tekelleflmifl yayg›n bas›n karfl›s›nda,
Eskiflehir özelinden yola ç›karak kent bas›n›n›n ve gazetecili¤inin öneminin
ortaya konulmas› oluflturmaktad›r. 2007 y›l› itibariyle Eskiflehir’de günlük
olarak yay›mlanan gazetelerin içerikleri ve bir kurum olarak yap›s›, iflleyifli,
gazetecilerin çal›flma koflullar› ve gazetecilik mesle¤ine yaklafl›mlar›n›n
analizi çal›flman›n amac›n› oluflturmaktad›r.
Öncelikle, Eskiflehir kent bas›n›n› oluflturan sekiz gazetenin (Ak
Haber, Anadolu, Burç, ‹ki Eylül, ‹stikbal, Milli ‹rade, Sakarya ve Sonhaber)
içerikleri nitel metin analizi yöntemiyle çözümlenerek profilleri ortaya
ç›kar›lm›flt›r. Eskiflehir’de yay›n yapan radyo ve televizyonlar ise bu
çal›flman›n kapsam› d›fl›nda tutulmufltur. Gazetelerin üretim aflamas›,
sahiplik yap›s›, tirajlar/net sat›fl oranlar›, siyasal ve ekonomik çevre ile olan
etkileflim, editoryal özerklik, yaflan›lan sorunlar vb. unsurlar gazete
temsilcileri ile gerçeklefltirilen derinlemesine görüflmelerden elde edilen
bulgulardan yola ç›k›larak de¤erlendirilmifltir. Çal›flman›n bulgular›na göre,
Eskiflehir kent bas›n›n›n ekonomik sorunlar› oldu¤u ve kamu yarar›n› öne
ç›karan bir yay›nc›l›k anlay›fl›na sahip oldu¤u tespit edilmifltir.
anahtar kelimeler: Eskiflehir bas›n›, yerel bas›n, kent bas›n›,
kentsel dinamikler, Eskiflehir bas›n›n›n sorunlar›
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Un essai en profil sur la presse et le journalisme de la ville
d’Eskiflehir : L’attitude des journalistes vis-à-vis de la presse de la ville
Résumé
Ce travail a pour but de mettre à jour l’importance de la presse et du
journalisme d’Eskiflehir et d’analyser sa spécificité comme la presse de la ville
concernant l’année 2007, par son contenu, par sa structure en tant
qu’institution, sa fonction, par les conditions de travail des journalistes et leur
approche du métier du journalisme.
Nous avons mis à jour, à priori, les profils des huits journax (Ak Haber,
Anadolu, Burç, ‹ki Eylül, ‹stikbal, Milli ‹rade, Sakarya ve Sonhaber) qui
constituent la presse d’Eskiflehir, par une analyse qualitative de contenu textuel.
Les radios et les télévisions qui ont des émissions à Eskiflehir sont tenues à
l’écart de ce travail. Le stade de production, l’appartenance à un propriétaire
quelconque, la proportion de tirage / vente nette, l’influence réciproque avec le
milieu politique et économique, l’autonomie éditoriale, les problèmes généraux
etc, sont évalués sur les données obtenues par des entretiens réalisés en détail
avec les représentants des journalistes. Selon les données que nous avons
obtenues, il existe des problèmes économiques, et, une conception de la
presse publique qui met à l’avant l’intêret commun à l’intêret personel
mots-clés : la presse d’Eskiflehir, la presse locale, la prese de la ville, les
dynamiques urbaines, les problèmes de la presse d’Eskiflehir

A Profile Essay on Eskiflehir City Press and City Journalism : The
Attitudes of the Journalists Towards The City Press
Abstract
In this study, the importance of the city press and city journalism was
introduced, taking Eskiflehir case as a starting point. The aim of this study is to
analyze the contents of the newspapers published in Eskiflehir in 2007 and to
analyze the structures and operations of the newspapers as organizations, the
working conditions of the journalists and their attitudes towards journalism
profession.
First of all, the profiles of the eight newspapers (Ak Haber, Anadolu, Burç,
‹ki Eylül, ‹stikbal, Milli ‹rade, Sakarya ve Sonhaber), which compose Eskiflehir
city press, were revealed by qualitative text analysis. The radios and televisions,
which broadcast in Eskiflehir, were not included in this study. The production
stages of the newspapers, their ownership structures, their circulations/ the
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rate of net sales, their interactions with the political and economical
environment, their editorial autonomies, their problems etc. were evaluated
according to the data gathered from the deep interviews. According to the
findings of the study it was determined that the city press in Eskiflehir has
economical problems and it has the sense of broadcasting which give priority to
the public interest and and it has uniformity in the sense of news contents.
keywords: Eskiflehir press, local press, city press, urban dynamics, the
problems of Eskiflehir press
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Girifl
Türkiye’de, ‹stanbul merkezli tekelleflmifl bir medya gücünün varl›¤›ndan
söz edilebilir. Yerel ve bölgesel düzeyde faaliyet gösteren kent bas›n› ve
gazetecili¤i ise, çok zor flartlar alt›nda ve ciddi sorunlarla mücadele ederek kamu
yarar›n› öngören bir yay›nc›l›k anlay›fl›n› yürütmeye çal›flmaktad›r. Kuflkusuz
yerelde etkinlik gösteren tüm medya kanallar›n›n sözü edilen yay›nc›l›k anlay›fl›n›
hedefledi¤ini söylemek iddial› bir yaklafl›m olabilir. Bunun için, Türkiye’de
‹stanbul merkezli bas›n karfl›s›nda kent gazetelerinin kapsaml› bir analizi, kamu
yarar›n› hedefleyen yay›nc›l›¤a iliflkin yaklafl›mlar›n›n ne oldu¤unun ortaya
konmas› ve yerel/bölgesel düzeyde yay›n yapan kent bas›n›n›n sa¤l›kl› bir
profilinin irdelenmesi aç›s›ndan önem tafl›maktad›r.
Bu anlamda, 2007 y›l› itibariyle Eskiflehir özelinde günlük olarak
yay›mlanan sekiz yerel gazetenin (Ak Haber, Anadolu, Burç, ‹ki Eylül, ‹stikbal,
Milli ‹rade, Sakarya ve Sonhaber) içeriklerinin analizi ve üretim, tiraj/net sat›fl
oranlar›, profesyonel kadro, editoryal özerklik, siyasal ve ekonomik çevre ile
etkileflim, gazetecilerin sosyal güvence ve haklar›/örgütlülü¤ü, yaflan›lan sorunlar
vb. konularda gazete temsilcileriyle yap›lan derinlemesine görüflmeler
sonucunda elde edilen bulgular›n de¤erlendirilmesi çal›flman›n amac›n›
oluflturmaktad›r. Dolay›s›yla, Eskiflehir’de yay›mlanan gazetelerin profillerini
ç›karmak amac›yla gazete içerikleri sekiz ay süresince izlenerek (1 Haziran 200631 Ocak 2007) nitel metin analizi yöntemiyle çözümlenmifl; öte yandan gazete
temsilcileriyle derinlemesine görüflmeler yap›larak elde edilen bulgular
yorumlanm›flt›r. Eskiflehir bas›n›n›n kent sorunlar›n›/dinamiklerini ve kent insan›n›
önceleyen bir gazetecilik anlay›fl›n› benimsedi¤i varsay›m›na ba¤l› olarak,
çal›flmada, yerel bas›n yerine kent bas›n›/kent gazetecili¤i kavram›n›n
kullan›lmas› tercih edilmifltir1. Bu çal›flma ayr›ca, Eskiflehir kent bas›n›n›n
demokrasi kültürü ve ço¤ulculuk aç›s›ndan, tekelleflen ‹stanbul merkezli yayg›n
bas›n karfl›s›nda bir alternatif olma/olabilme varsay›m›n› da tart›flmaya açm›flt›r.
1. Yerel Bas›n Üzerine Tan›m Denemeleri: Kent Bas›n› ve Gazetecili¤i
Bas›n, gerek ulusal gerekse yerel düzeyde faaliyet gösteren toplumsal
iletiflim araçlar›ndan biridir. Bireyler, ülke genelinde ya da yerelinde olup
bitenden bas›n yoluyla haberdar olur, bilgi edinir ve kanaat oluflturur. Bu
ba¤lamda yerel bas›n, yay›mland›¤› il ya da ilçede hem ülke genelinde hem de
yerel düzeyde önem tafl›yan haberlerin yer ald›¤› ve yerel halkla etkileflim içinde
olan gazetelerdir.
Yerel bas›n›n Bat›’daki tarihsel geliflim sürecine bak›ld›¤›nda, yaz›l› bas›n›n
do¤ufluyla efl süreçte oldu¤u görülmektedir. Bas›n özünde yerel nitelikte
1

Literatüre baflvurulurken alandaki araflt›rmac›lar›n benimsedikleri "yerel bas›n" kavramlaflt›rmas›, bu
çal›flmada da korunacakt›r.

13

do¤mufl, sanayileflme ve teknolojinin geliflmesiyle birlikte ulusal ve uluslararas›
bir boyut kazanm›flt›r. Yerel ve bölgesel bas›n, ‹ngiltere’de ulusal bas›n›n
çekirde¤ini oluflturmufltur. Fransa, Amerika Birleflik Devletleri (ABD)2, Almanya
ve daha birçok Bat›l› ülkede bas›n›n ortaya ç›k›fl› ve geliflimi baflkentler ve
metropol kentlerle, merkeze uzak kentlerde birbirine yak›n tarihlerde bafllam›fl ve
paralel bir geliflme göstermifltir (Da¤tafl 2000:38).
Küreselleflme sürecinin etkisiyle küçülen dünyada, yerel sorunlar›n
toplumun genelini daha fazla ilgilendirmesi, Bat›’da yerel gazetelere olan ilginin
artmas› ve gazetelerin sayfalar›nda yerel haberlere daha genifl yer vermesi
sonucunu do¤urmufltur (Öztürk 1992:152). Bu ba¤lamda, yaz›l› bas›n›n do¤uflu,
beraberinde yerellik kavram›n› da getirmifltir. 18. ve 19. yüzy›llarda, yak›n
çevreye iliflkin genifl bilgi içeren gazeteler yerel bas›n olarak tan›mlanm›flt›r.
Osmanl›’da ilk Türkçe gazetenin yay›mland›¤› 1831 y›l›ndan günümüze bir
buçuk yüzy›ldan fazla bir süre geçmifltir. II. Mahmut’un ferman› ile yay›m
hayat›na bafllayan Takvim-i Vekâyi’nin ilk Türkçe gazete olmas› bir yana,
Türkiye’de gazetecili¤in tarihi daha eskilere uzanmaktad›r (Tokgöz 1982:283).
1831’den sonra, bas›n ülke içinde genifl anlamda yayg›nlaflmaya bafllam›fl ve on
dokuzuncu yüzy›l›n sonlar›na do¤ru da bugünkü anlam›yla yerel gazete olarak
tan›mlanan vilayet gazeteleri oluflmufltur. Türkiye’de yerel bas›n›n do¤uflunu
temsil eden vilayet gazetelerinden günümüze uzanan süreçte yerel bas›n
ad›ndan sürekli söz ettirmifl, ancak hiçbir zaman Bat›’daki örneklerine benzer
güçlü bir görünüm sergileyememifltir.
Literatüre bak›ld›¤›nda, yerel bas›na iliflkin birçok tan›ma rastlanmaktad›r.
Ali Murat Vural (1999:44) genel bir yaklafl›mla yerel bas›n›, "s›n›rlar› dar ve
tan›mlanm›fl bir yörede -ki bu yöre yaln›zca bir kent ya da kasaba olabilir- o yöre
halk›n› haberdar etmeye/bilgilendirmeye, e¤itmeye, e¤lendirmeye ve o yöre
kamuoyunun serbest oluflumunu sa¤lamaya yönelik yay›nc›l›k faaliyeti içinde
bulunan, ayn› zamanda yöre halk›n›n iletiflim kurumu özelli¤ini tafl›yan araç ya da
araçlar bütünüdür" fleklinde tan›mlamaktad›r. Bir baflka tan›mda ise yerel bas›n,
"yurdun muhtelif yerlerinde özellikle büyük kentler d›fl›ndaki yerleflim
birimlerinde il, ilçe ve beldelerde günlük, haftal›k veya daha fazla aral›klarla
yay›mlanan, yay›mland›klar› mahallin haber, havadis ve sorunlar›n› dile getiren,
halk›n istediklerini ilgililere aksettirmeyi hedefleyen yaz›l› bas›n organ›" olarak
aç›klanmaktad›r (Ünal 1996:1068).

2

ABD ve Bat› Avrupa ülkelerinde kent bas›n›n›n geliflimine ve önemlili¤ine bak›ld›¤› zaman üst
düzeye ulaflt›¤› görülebilir. Bu ülkelerde kent bas›n›, ülke bas›n›n›n temelini oluflturmaktad›r. Bu
gazetelerin önemlili¤ini, halka daha yak›n olufllar› ve halk›n ihtiyaçlar›na daha iyi yan›t vermeleri
oluflturmaktad›r. "Eyaletler baz›nda bak›ld›¤›nda bölgelerin kent bas›nlar›, yayg›n bas›ndan daha
fazla ilgi ve sayg› görmektedir. Örnek olarak, ABD’de California, Texas vb. eyaletlerin kent
bas›nlar›nda faaliyet gösteren gazetelerin say›lar› yüzlü rakamlarla ifade edilmekte ve tirajlar›n›n da
oldukça yüksek oldu¤u gözlemlenmektedir" (Ganne 1992: 159-160).
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Türkiye’de kimi kaynaklarda ise yerel bas›na, "Anadolu bas›n›" ya da "taflra
bas›n›" olarak at›fta bulunulmaktad›r. Genel bir görüfl olarak da yerel bas›n
denince akla, ‹stanbul d›fl›nda kalan kentlerdeki küçük çapl›, yayg›n bas›n›n
d›fl›nda yay›nc›l›k faaliyetini sürdüren, tiraj› ve net sat›fl oran› yayg›n bas›na göre
çok daha az olan iflletmeler gelmektedir. Oya Tokgöz de bu görüflü destekler
nitelikte, Türkiye’de yay›mlanan gazeteleri flu flekilde s›n›fland›rmaktad›r: "(1)
Ulusal düzeyde egemen olan gazeteler, (2) Ulusal düzeyde egemen olmamakla
beraber, belirli bir geliflmifllik düzeyine ulaflm›fl olan gazeteler, (3) Yerel önemi
dahi söz götüren, kendine özgü nitelikler tafl›yan Anadolu gazeteleri"3 (1981:273).
Eskiflehir özelinde günlük olarak yay›mlanan gazetelerin temsilcileri ile
yap›lan görüflmeler sonucunda ortaya konan kent bas›n› ve kent gazetecili¤i
kavramlar›, çal›flman›n yazarlar› taraf›ndan da benimsenmifltir4. Özellikle
yatay/dikey ve çapraz tekelleflerek sahiplik yap›s›ndaki yo¤unlaflmay› ortaya
koyan ‹stanbul merkezli yayg›n bas›n karfl›s›nda, çok zor koflullar alt›nda
gazetecilik mesle¤ini yürüten ve kentsel dinamikleri ön planda tutarak, kentin ve
kentte yaflayan insanlar›n sorunlar›na çözümler üretmeye çal›flan yereldeki bu
gazetecilik prati¤inin ruhunu kent bas›n› ve kent gazetecili¤i kavramlar›n›n daha
iyi karfl›layaca¤› düflünülmektedir.
‹stanbul kaynakl› yayg›n bas›nda, Eskiflehir kentine iliflkin yay›mlanan bir
haber taflraya ait olmas›na ra¤men, Eskiflehir halk› için yerel düzeyde önemli bir
haberdir. Bu yüzden, kent bas›n› her ne kadar yurt ve dünya konular›n› kapsasa
da, içeri¤ini a¤›rl›kl› olarak yerel konular oluflturmaktad›r. Kent bas›n›, yerel halk
ve yerel gündelik yaflamla iç içe oldu¤undan, okuyucusunun beklentilerini ve
önceliklerini daha iyi kavramaktad›r. Kent bas›n› tafl›d›¤› biçim ve içerik
ba¤lam›nda, yayg›n bas›na göre daha farkl› bir kimlik kazanmakta ve en az yayg›n
bas›n kadar önem tafl›maktad›r. Bu yüzden, kent bas›n›n›n tirajlar›n›n ve günlük
net sat›fl oranlar›n›n azl›¤› düflündürücü olsa da; kent bas›n›n›n, yayg›n bas›n
karfl›s›ndaki önemi, gereklili¤i ve alternatif olabilme özelli¤i göz ard›
edilmemelidir.

3

4

Tokgöz (1981: 276-291), burada ulusal düzeyde egemen olan gazetelere iliflkin ‹stanbul merkezli
yay›mlanan yayg›n bas›n›; belirli geliflmifllik düzeyine ulaflm›fl gazeteler olarak Ankara, ‹zmir,
Adana, Bursa ve Konya bas›n›n›; Anadolu gazeteleri olarak da bölgesel olarak farkl› il ve ilçelerde
yay›mlanan (ço¤unun adlar› ve tirajlar› hakk›nda bile bilgi edinilemeyen) gazeteleri vurgulamaktad›r.
Çal›flman›n bundan sonraki bölümlerinde, yerel bas›n, Anadolu bas›n› ya da taflra bas›n› kavramlar›
yerine, kent bas›n›/Eskiflehir bas›n› kavram› kullan›lacakt›r. Bu anlamda, sergilenen gazetecilik
prati¤i de kent gazetecili¤i olarak tan›mlanacakt›r. Kent bas›n› ve kent gazetecili¤i kavramlar›n›,
görüflme yap›lan gazetecilerden ‹ki Eylül gazetesi genel yay›n yönetmeni ve Türkiye Gazeteciler
Sendikas› Eskiflehir temsilcisi Ali Bafl (16.01.07) kullanm›flt›r. Çal›flman›n yazarlar› da, kent bas›n›
kavram›n›n, yerel bas›n ya da Anadolu bas›n› gibi kavramlara göre daha ifllevsel ve anlaml›
oldu¤unu kabul ettiklerinden araflt›rmada bu kavram› kullanmay› tercih etmifller ve savunmufllard›r.
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2. Yerelin Önemi: Kent Bas›n›n›n Temel ‹fllevleri ve Özellikleri
Günümüzün küresel ak›flkanl›¤›5 içerisinde yer ve zaman duygusu altüst
olan bireyler/topluluklar için yerellik[ler], s›¤›n›labilecek, dayan›flma duygusuyla
ortak eylemlilik içerisine girilebilecek, hâkim olanlar karfl›s›nda direnilebilinecek
bir "yer" sunmaktad›r denilebilir. Bireylerin giderek karmafl›klaflan ve kendilerini
daha s›radanlaflt›ran yaflam ile yeni bir ba¤ kurmalar›n› sa¤lad›¤›, hoflnut
olmad›klar› fleyleri de¤ifltirme yönündeki güçlerini ve umutlar›n› besledi¤i için de
yerel bas›n belli bir önem tafl›maktad›r (Alankufl 2000:299).
Bu anlamda yerel bas›n, yay›mlad›¤› haberler, foto¤raflar, iflledi¤i sorunlar,
kentin ihtiyaçlar› ve kültürel-sosyal etkinlikleri aktarmas› ile bireylerde bir aidiyet
duygusu yaratmakta ve ilgi çekmektedir. Bu nedenle hangi ülkede olursa olsun
bas›n, iki yönlü ilerleme süreci içerisine girmifltir. Bir yandan, bas›n s›n›r ötesi bir
bütünleflme sürecini yaflamakta, di¤er yandan da yerel düzeyde (bölge, kent,
kasaba vb.) yay›n yapan ve yerel ihtiyaçlar› karfl›layan bir görünüm
sergilemektedir (Vural 1996:1063). Bir baflka deyiflle, günümüzde bir yandan
küreselleflen bir yayg›n bas›ndan; di¤er yandan da, yerel düzeyde etkinli¤ini
sürdüren kent bas›n›ndan söz etmek mümkündür.
Kent bas›n›n›n ifllevlerine de¤inmeden önce, genel olarak medyan›n temel
ifllevlerine bakmak faydal› olacakt›r. Medyan›n ifllevleri "haber vermek,
bilgilendirmek, toplumsallaflt›rmak, güdülemek, tart›flma ortam› yaratmak,
e¤itim, kültürel geliflmeye katk›da bulunmak, e¤lendirmek ve toplumsal
bütünleflmeyi yerine getirmektir" (Kaya 1985:15-16). Medya genel bir kabulle
yasama, yürütme ve yarg› erklerinden sonra dördüncü erk olarak kabul
edilmektedir. Toplumun/halk›n sözcüsü ve kamu gözcüsü olma özelikleri de
medyaya atfedilen önemli ifllevlerdendir6. Medya ayr›ca, verdi¤i haber ve
yorumlarla kanaat oluflumuna ya da de¤iflimine de katk›da bulunmaktad›r.
Kent bas›n›n›n ifllevlerini, medyan›n genel ifllevlerinden ba¤›ms›z
düflünebilmek mümkün de¤ildir. Yukar›da de¤inilen unsurlar›n yerele uyarlanm›fl
haliyle bu ifllevler, kent bas›n›nda da kabul gören genel ifllevler olacakt›r. Ancak,
kent bas›n›n›n, yayg›n bas›ndan farkl› olarak, daha çok kent insan›n›n sorunlar›na
e¤ildi¤i, o kentin dinamiklerine vurgu yapt›¤› ve kente/bölgeye daha yak›n oldu¤u
için ifllevleri biraz daha farkl›laflmaktad›r.
5

6

Öyle ki, zaman ve mekân aras›ndaki farkl›l›klar neredeyse yok olmufltur ve insanlar dünya
genelinde flekillenen tüm olaylardan, haberlerden ve geliflmelerden an›nda bilgi sahibi
olabilmektedir (Jeanneney 2006: 308-309).
Günümüzde medyan›n, dördüncü güç olup olmad›¤› hakk›nda görüfl ayr›l›¤› bulunmaktad›r.
Elefltirel yaklafl›m, yayg›n medyan›n egemen gücün sözcülü¤ünü yapt›¤› ve özünü kaybetti¤i
yönündedir. Medya, 19. yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren boy gösteren ticarileflme ve tekelleflme
süreçlerinin ard›ndan, teorik olarak ileri sürülen yasama, yürütme ve yarg› güçlerinden sonra gelen
dördüncü güç olma özelli¤ini kaybetmifltir. Bugün itibariyle ticari medya, kendi ç›karlar› ya da
egemen gücün ç›karlar› için yap›lanm›fl bir güç merkezi haline gelmifltir.
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Yayg›n medya art›k, genifl toplum kesimlerinin güvenini yitirmifl
durumdad›r. Bu do¤rultuda yayg›n medya, tart›flmalar›n oda¤› olmufl ve muhalif
ya da alternatif aray›fllar›n do¤mas›na neden olmufltur. Bu anlamda kent bas›n›,
yayg›n bas›ndan farkl› bir söylem kurma ve alternatif bir örgütlenme içine girme
noktas›nda önem tafl›maktad›r.
Bu ba¤lamda, yerel bas›n›n temel ifllevleri, yöre insan›nda uyand›rd›¤›
aidiyet duygusu, yöresel kalk›nma, kültür, e¤itim ve sa¤l›k hizmetlerinin
geliflmesine katk›da bulunma, yerel yönetimleri denetleme ve yerel halkla-yerel
yönetimler aras›nda iletiflimi kurma, demokrasilerde kat›l›mc›l›¤› artt›rma ve
ço¤ulculu¤u destekleme olarak s›n›fland›r›labilir (Vural 1998:14).
3. Türkiye’de Kent Bas›n›n›n Genel Sorunlar›
Yerel bas›n günümüzde, Türkiye genelinde yaflamakta oldu¤u sorunlar›n
yan› s›ra, ulusal düzeyde yay›n yapan kurulufllar›n tafl›d›¤› sorunlar›n da farkl› bir
boyutunu yaflamaktad›r. Türkiye geliflmekte olan ve geliflimin sanc›lar›n› tafl›yan
bir ülke konumundad›r. Ekonomik, siyasal ve kültürel sorunlar gerek yayg›n
gerekse yerel bas›n›n genel çerçevesini ortaya koymakta ve genel nitelikleriyle
birlikte sorunlar›n› da belirlemektedir (Gezgin 2002:75). Bu ba¤lamda, yayg›n
bas›n›n sorunlar› olarak kategorize edilen unsurlar›n bir bölümü, kent bas›n›n›n da
sorunlar› aras›nda yer almaktad›r.
3.1. Yerel Okur ‹lgisizli¤i ve Yayg›n Bas›n›n Bölge Sayfalar›
Yerel okur ilgisizli¤i, yayg›n bas›n aç›s›ndan da var olan bir sorundur. Genel
bir de¤erlendirme ile Türkiye okuma al›flkanl›¤›na ve bilincine ulaflamam›flt›r.
1960’l› y›llardan bu yana Türkiye nüfusu yaklafl›k ikiye katlan›rken, gazete tirajlar›
3 ile 6 milyon aras›nda oynam›flt›r. Bu dönemde okuma yazma oran› artarken,
gazete okurlar› say›s›nda kayda de¤er bir art›fl görülmemifltir. Sözü edilen
durumun nedenleri olarak, gazetelerin kâr› öncelemesi, kalite konusunu
önemsememeleri ve beraberinde halk›n yurttafll›k bilincinin azgeliflmiflli¤i
gösterilebilir. Son dönemlerde, televizyon habercili¤i ve internetin okur say›s›n›
düflürdü¤ünü ya da yükselmesinin önünde engel oluflturdu¤unu da söylemek
mümkündür. Ancak, Türkiye’de gözlemlenen gerçek, hiçbir dönemde istenilen
düzeyde okuyucu say›s›na ulafl›lamam›fl oldu¤udur (Gezgin 2002:31). Okur
ilgisizli¤i, yerel düzeyde çok daha önemlidir. Çünkü yerel bas›n›n var olabilmesi
için, okuruyla iç içe olmas›, okurunun beklentilerine cevap verebilmesi gerekir.
Bunun yan› s›ra, sahip olunan okur say›s› sayg›nl›¤›n derecesi olarak
alg›lanmaktad›r. Ayr›ca, bu sorun beraberinde reklam alma sorununu da
do¤urmakta, okuru az olan ve takip edilmeyen bir gazeteye reklamverenler
ra¤bet göstermemektedir (Vural 1999:158).
Yayg›n bas›n›n bölge sayfalar›, özellikle ulafl›m olanaklar›n›n, teknolojinin,

17

üretim ve da¤›t›m olanaklar›n›n geliflmesi ile kabuk de¤ifltirmifltir. Ancak, bu
geliflimden yayg›n bas›n kadar fayda sa¤layamayan ve izleyici konumunda kalan
kent bas›n› günümüzde, yayg›n bas›n kurulufllar›n›n de¤iflik bölge ve illerde
ç›kartm›fl oldu¤u bölge ekleri ya da sayfalar›ndan olumsuz yönde etkilenmifltir.
Bir baflka deyiflle, okurlar hem yaflad›¤› yerden haber almak hem de ulusal
anlamda bilgilenmek istemektedir. Dolay›s›yla yayg›n bas›n›n bu stratejisi, bir
cazibe merkezi oluflturmaktad›r. Zaten kendi aras›nda bir rekabet ortam›nda olan
kent bas›n›, yayg›n bas›n›n bölge sayfalar› ile daha da büyüyen rekabet ortam›
(resmi ilan, reklam gelirleri vb. gelirlerin düflüflü ve okuyucu say›s›n›n azalmas›
gibi) sonucunda büyük zararlar görmektedir.
3.2. Profesyonel Kadro Eksikli¤i ve Yetersiz Teknoloji
Yerel bas›nda profesyonel kadro eksikli¤i, içerik ve bask› kalitesi aç›s›ndan
kendini hissettirmektedir. Gazeteleri basan teknisyenlerin ve yaz› kadrolar›n›n
belli bir profesyonel e¤itim düzeyinde olmay›fllar›, gazetenin içerik ve bask›
kalitesi olarak yetersiz kalmas›na yol açmaktad›r (Girgin 2001:179).
Geleneksel anlamda varl›¤›n› sürdürmekte olan yerel gazetelerin çal›flan
say›lar›n›n çok az oldu¤u gözlemlenmektedir. Yetersiz kadro olarak, sözü edilen
gazetelerin çal›flan say›lar› 2 ile 6 aras›nda de¤iflmektedir. Bazen bu say› daha az,
bazen de daha fazla olmak üzere de¤iflmektedir. Yap›lanma aç›s›ndan
de¤erlendirildi¤inde, baba/o¤ul-k›z, kardefller, amca çocuklar› aras›nda
gazetecilikle meflgul olma durumlar›yla karfl›lafl›lmaktad›r (Tokgöz 1988:168). As›l
meslekleri genelde matbaac›l›k olan bu kifliler, gazetecili¤i prestij sahibi olmak
için yapmaktad›r. Bu tip yerel gazetelerin genelinde, "alayl›" olarak tabir edilen ve
gazetecilik üzerine hiçbir mesleki e¤itim almam›fl kifliler çal›flt›r›lmaktad›r. Bu
durum ise, düflük e¤itim düzeyinde olanlarla yüksekokul mezunu olanlar aras›nda
aç›k veya gizli rekabete yol açt›¤›n› söylemek yanl›fl olmayacakt›r (Tokgöz
2001:16-17).
‹stanbul, ‹zmir, Bursa d›fl›nda kalan di¤er yerel gazetelerin % 21’inin ofset
bas›m tekni¤ini kullanmas› yetersiz teknoloji sorununu do¤urmaktad›r. Geri
kalanlar ise, eski yöntemlerle (tipo bask›) varolmaya çal›flmaktad›r. Teknolojik
nedenlerden dolay› yetersiz kalan yerel gazeteler, hem içerik hem de görsellik
aç›s›ndan yayg›n bas›nla rekabet edemez hale gelmektedir (Gezgin 2002:75).
3.3. Resmi ‹lan Sorunu ve Yayg›n Bas›n› Taklit Etme
Gazetelerin tek resmi gelirleri olan, resmi ilanlar, bu gelirden faydalanmak
isteyenlerin say›s› ço¤ald›kça ya da partiler ad›na gazetecilik yapanlar›n artmas›
ile gazetelerinde resmi ilanlardan gelen gelirlerinde o seviyede azalma olmakta
ve bu durum da resmi ilan sorununu oluflturmaktad›r (Girgin 2001:177).
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Yayg›n bas›n› taklit etme, özünde kent bas›n›n›n, yayg›n bas›n› örnek
almak, onunla rekabete girmeye çal›flmak gibi bir amac›n›n olmas›n› ön
gerektirmektedir. Kent bas›n›, özellikleri bak›m›ndan yayg›n bas›ndan ayr›lmakta
ve bu özellikleri sayesinde önem kazanmaktad›r. Dolay›s›yla, yayg›n bas›n›
popüler kültür ve magazinleflme süreçleri ba¤lam›nda takip eden, içeriklerini ve
söylemlerini bu yönde belirleyen bir kent bas›n› yap›lanmas› kendisini
gerileterek, alternatif olma özelli¤ini ortadan kald›racakt›r. Çünkü, kent bas›n›
üstlendi¤i misyon ve demokratik aç›l›mlar› ile ayr› bir kulvardad›r ve bu kulvarda
ilerlemesi gerekmektedir. Kent bas›n›ndan beklenen, yayg›n bas›n› taklit
etmeyen, ait olduklar› kentin sorunlar›n› en iyi biçimde sayfalar›na aktaran ve
kent insan›na seslenen güçlü bir bas›n yap›lanmas›d›r. Bununla birlikte, di¤er bir
sorun ise, habere ulaflma, haber kaynaklar›n›n azl›¤› ve beraberinde yerel
bürokrasinin aç›klama yapma konusunda gösterdi¤i zorluklard›r.
4. Eskiflehir’de Yay›mlanan Kent Gazetelerinin Genel Görünümü
4.1. Tirajlar, Sahiplik Yap›s›, Personel (Yafl, E¤itim, Cinsiyet), Ba¤l›
Olduklar› Mesleki Örgütler ve Haber Kaynaklar›
Eskiflehir bas›n›nda sekiz adet gazete faaliyet göstermektedir. Alfabetik
s›rayla bu gazetelerin adlar›, kurulufl y›llar› ve logolar›nda yer verilen ifadeler
flöyledir: Ak Haber (2000), "Eskiflehir’in En ‹yi Gazetesi"; Anadolu (2003), "Halk›n
Sesi, Bölgenin Gazetesi"; Burç (2002), "Hergün Daha ‹yiye Daha Güzele"; ‹ki Eylül
(1988), "Eskiflehir’in Gazetesi"; ‹stikbal (1954), "Lider Gazete Eskiflehir’in Sesi";
Milli ‹rade (1968), "1968’den Gelen Kültür"; Sakarya (1947), "60 Y›ll›k Güven" ve
Sonhaber (1984), "Eskiflehir’in Sesi".
Eskiflehir’in en eski gazetesi Sakarya, sahip oldu¤u personel say›s› ve
günlük net sat›fl oran›yla, Eskiflehir’in en büyük gazetesi konumundad›r (Bak›n›z
Çizelge-1 ve Çizelge-2). Onu, benzer kriterlerle büyüklük s›ras›na göre ‹stikbal ve
Anadolu gazeteleri izlemektedir7.

7

Gazetelerin bask› teknolojilerinin geliflkinli¤inin bir göstergesi olan foto¤raf kullan›m›n›n da, ölçüm
yap›lmamakla birlikte, en çok Sakarya, ‹stikbal ve Anadolu gazetelerinde yo¤un oldu¤u
gözlemlenmifltir. Sakarya gazetesi yaz› iflleri müdürü Hakk› Sa¤lam (12.01.07), "1 May›s 2007
itibar›yla web ofset bask›ya bafllayacaklar›n›" belirtmifltir.
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Çizelge 1: Ocak 2007 ‹tibariyle Eskiflehir Yerel Bas›n›ndaki Gazetelerin
Tiraj ve Günlük Net Sat›fl Oranlar›
Bayii
Sat›fllar›

Abone
Say›lar›

1000

300

300

600

5500

4500

550

5050

Gazeteler

Tirajlar/
Bask› Say›lar›

Ak Haber
Anadolu

Günlük Net
Sat›fl Oranlar›

Burç

750

50

350

400

‹ki Eylül

2000

850

350

1200

‹stikbal

5200-6000

3300

2000

5300

Milli ‹rade

2800

850

1350

2200

Sakarya

9500

8000

600

8600

Sonhaber

1600

540

400

940

Çizelge 2: Ocak 2007 ‹tibariyle Eskiflehir Yerel Bas›n›ndaki Gazetelerde
Çal›flanlar›n Mesleki Konumlara Göre Da¤›l›m›
Gazeteler

Teknik
‹dari
Personel Personel

Muhabir Sürekli
Say›s›
Yazar

Serbest
Yazar

Ak Haber

3

5

5

3

3

Anadolu

2

2

10

3

8

Burç

1

1

2

5

2

‹ki Eylül

4

3

7

5

7

‹stikbal

5

8

10

7

4

Milli ‹rade

2

3

7

7

-

Sakarya

7

10

12

8

20’den fazla

Sonhaber

1

2

4

2

6

Gazetelerin sahiplerinin gazeteci/matbaac› olup olmad›klar› aç›s›ndan bir
s›n›flama yap›ld›¤›nda, sadece Burç, ‹ki Eylül ve Milli ‹rade gazetelerinin
sahiplerinin gazeteci/matbaac› olmad›¤› görülmektedir (Bak›n›z Çizelge-3)8.
Ancak bu gazetelerden, ‹ki Eylül ve Milli ‹rade gazetelerinin kendi matbaalar›
vard›r. Kendilerine ait matbaalar› olmayan gazeteler, siyah-beyaz bas›lan Ak
Haber ve Burç gazeteleridir.

8

Bu çal›flma tamamlan›rken ‹ki Eylül gazetesinin sahiplik yap›s› de¤iflmifltir. Birkaç ticari sektörde
çal›flan Kanal 26 televizyonunun sahipleri, ‹ki Eylül gazetesine ortak olmufllard›r. Böylece, Eskiflehir
medyas›nda ilk çapraz tekelleflme de gerçekleflmifltir.
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Çizelge 3: Eskiflehir’de sahibi gazeteci/matbaac› olan ve olmayan gazetelerin
s›n›fland›r›lmas›
Sahibi Gazeteci/Matbaac› Olan

Sahibi Gazeteci/Matbaac›

Gazeteler

Olmayan Gazeteler

Sakarya

‹ki Eylül** (‹nflaat)

‹stikbal

Burç (Ayakkab›c›l›k)

Anadolu

Milli ‹rade*** (Deri - Tekstil)

Sonhaber
Ak Haber*
Sonhaber
*

Ak Haber gazetesinin matbaas› yoktur.
‹ki Eylül gazetesinin kendine ait matbaas› vard›r.
***
Milli ‹rade gazetesinin kendine ait matbaas› vard›r.
**

Ak Haber ve Burç gazetelerinin d›fl›ndaki di¤er alt› gazeteden Anadolu, ‹ki
Eylül, Milli ‹rade ve Sonhaber gazetelerinin birinci ve son sayfalar› olmak üzere
toplam iki sayfas› renkli; ‹stikbal ve Sakarya gazetelerinin ise 1, 3, 16 ve 18’inci
sayfalar› olmak üzere toplam dört sayfas› renkli bas›lmaktad›r9. Sakarya
gazetesinin üçüncü sayfas› di¤er gazetelerden farkl› olarak, "birinci sayfa" gibi
tasarlanmaktad›r. Bunun nedenini, Sakarya gazetesi yaz› iflleri müdürü Hakk›
Sa¤lam (12.01.07) flöyle aç›klamaktad›r: "Birinci sayfa gazetenin vitrin sayfas›d›r.
Bu güzel sayfa yeri gelsin iki tane olsun, yeri gelsin üç tane olsun. Bu uygulamay›
Türkiye’nin en çok satan gazetesi Posta bafllatm›flt›r. Biz onlar› modellemek için
de¤il, kaliteyi öncelemek için yapt›k."
Gazeteler içinde Ak Haber ve Sonhaber d›fl›ndaki tüm gazeteler, birinci
sayfa haberlerini logo üstünden sürmanflet olarak vermektedir. Birinci sayfadaki
haberlerini her gün logo üstünden sürmanflet olarak vermeyen Sonhaber
gazetesi genel yay›n yönetmeni Rahmi Emeç (21.01.07), bu tercihlerini flöyle
aç›klamaktad›r: "Di¤er gazeteler, çok s›radan haberleri logo üstünden
vermektedir. Biz sadece ulusal bayramlar› ve Eskiflehirspor’un önemli maç
sonuçlar›n› logo üstünden veriyoruz."
Eskiflehir kent gazetelerinde istihdam edilen personelin e¤itim, yafl ve
cinsiyetle ilgili say›sal verileri ise flöyledir: E¤itimle ilgili veriler sürekli yazar,
muhabir, teknik personel ve idari personel olarak toplanm›flt›r. Toplanan verilere
göre en fazla üniversite e¤itimli personelin (% 48.68) istihdam edildi¤i
görülmektedir. Daha sonra s›ras›yla, lise e¤itimli personel (% 42.76), ortaokul
e¤itimli personel (% 7.89) ve ilkokul e¤itimli personel (% 0.65) gelmektedir
(Bak›n›z Çizelge-4).
9

Sakarya gazetesi yaz› iflleri müdürü Hakk› Sa¤lam (12.01.07), "1 May›s 2007’den itibaren,
gazetenin 8 sayfas› renkli olmak üzere, toplam 24 sayfa olarak ç›kaca¤›na" vurgu yapm›flt›r.
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Çizelge 4: Ocak 2007 ‹tibariyle Eskiflehir Yerel Bas›n›ndaki Gazetelerde
Çal›flan Gazetecilerin Yafl, Cinsiyet ve E¤itim De¤iflkenlerine
‹liflkin Konumlar›n›n Da¤›l›m›
Yafl (Sürekli yazar
Gazeteler

ve muhabir)

Cinsiyet (Sürekli
yazar ve muhabir)

E¤itim (Sürekli yazar, muhabir,
teknik ve idari personel)

50 Yafl
Alt›

50 Yafl
Üstü

Kad›n

Erkek

‹lk

Orta

Lise

Üniv.

Ak Haber

7

1

3

5

_

1

4

6

Anadolu

11

2

4

9

_

_

11

14

Burç

7

--_

2

5

_

_

4

1

‹ki Eylül

8

2

2

8

1

7

4

5

‹stikbal

14

3

_

17

_

2

10

18

Milli ‹rade

10

4

1

13

_

1

10

6

Sakarya

14

6

3

17

_

_

19

18

Sonhaber

8

_

1

7

_

1

3

6

Toplam

79

18

16

81

1

12

65

74

81,45

18,55

16,50

83,50

0,65

7,89

42,76

48,68

Yüzde (%)

Üniversite e¤itimli personelin toplam say› olarak (74 kifli), gazetelere göre
da¤›l›m› flöyledir: Sakarya gazetesi (18), ‹stikbal gazetesi (18), Anadolu gazetesi
(14), Milli ‹rade gazetesi (6), Sonhaber gazetesi (6), Ak Haber gazetesi (6) ve Burç
gazetesi (1). Efldeyiflle, en fazla üniversite e¤itimli personel, ‹stikbal ve Sakarya
gazetelerinde, en az ise Burç gazetesinde istihdam edilmektedir.
Lise e¤itimli personelin toplam say› olarak (65 kifli) gazetelere göre
da¤›l›m› ise flu flekildedir: Sakarya gazetesi (19), Anadolu gazetesi (11), ‹stikbal
gazetesi (10), Milli ‹rade gazetesi (10), Ak Haber gazetesi (4), Burç gazetesi (4)
ve Sonhaber gazetesi (3). Lise e¤itimli personelin en çok Sakarya gazetesinde,
en az ise Sonhaber gazetesinde istihdam edildi¤i görülmektedir.
Ortaokul e¤itimli personelin toplam say› olarak (11 kifli) gazetelere göre
da¤›l›m› da flöyle flekillenmifltir: ‹ki Eylül gazetesi (7), ‹stikbal gazetesi (2), Milli
‹rade gazetesi (1) ve Sonhaber gazetesi (1). ‹lkokul e¤itimli personel toplamda 1
kiflidir ve ‹ki Eylül gazetesinde istihdam edilmektedir.
Bu say›sal veriler de¤erlendirildi¤inde, Eskiflehir bas›n›nda üniversite ve
lise e¤itimli personelin say›sal olarak s›ras›yla en çok Sakarya, ‹stikbal ve Anadolu
gazetelerinde istihdam edildi¤i tespit edilmifltir.
Tüm gazetelerdeki fikir iflçisi (sürekli yazar ve muhabir) say›s› 97’dir.
Bunlar›n % 83.50’si erkek, % 16.50’si kad›nd›r. Bir baflka deyiflle, Eskiflehir

22

bas›n›ndaki kad›n gazeteci say›s›, erkek gazeteci say›s›n›n 1/5’i kadard›r. 97
gazeteci içindeki 16 kad›n gazetecinin, gazetelere göre da¤›l›m› s›ras›yla flöyledir:
Anadolu gazetesi (4), Ak Haber gazetesi (3), Sakarya gazetesi (2) ve Sonhaber
gazetesidir (1).
Kent gazetelerinde çal›flan fikir iflçilerini (sürekli yazar ve muhabir), eski ve
yeni kuflak olarak ay›rt edebilmek için, "50 yafl üstü gazeteciler" ve "50 yafl alt›
gazeteciler" ayr›m›na gidilmifltir. Bu ayr›m çerçevesinde, toplam 97 fikir iflçisinin
% 81.45’i 50 yafl›n alt›nda ve % 18.55’inin ise 50 yafl›n üstünde oldu¤u tespit
edilmifltir. Bir baflka deyiflle, Eskiflehir bas›n›nda çal›flan gazetecilerin 1/4’ü 50
yafl›n üstünde, 3/4’ü ise 50 yafl›n alt›ndad›r. 50 yafl›n üstündeki gazetecilerin
s›ras›yla gazetelere göre da¤›l›m› flöyledir: Sakarya (6), Milli ‹rade (4), ‹stikbal (3),
Anadolu (2) ve Ak Haber (1). Burç ve Sonhaber gazetelerinde, 50 yafl›n üstünde
gazeteci olmad›¤› tespit edilmifltir.
Kent gazetelerinde çal›flan gazetecilerin, üye olduklar› mesleki örgütler
aç›s›ndan somut say›sal veriler elde edilememifltir. Gazete temsilcileriyle yap›lan
derinlemesine görüflmelere göre, gazetecilerin büyük ço¤unlu¤unun Eskiflehir
Gazeteciler Cemiyeti’ne (EGC) üye olduklar› gözlemlenmifltir. Yine gazetecilerin
EGC’ne k›yasla daha az oranda Ça¤dafl Gazeteciler Cemiyeti (ÇGD) Eskiflehir
fiubesi’ne üye olduklar› tespit edilmifltir. Bununla birlikte, Eskiflehir kent
bas›n›nda çal›flan gazetecilerin yaklafl›k 1/4’ünün de Türkiye Gazeteciler
Sendikas›’na (TGS) üye olduklar› gözlemi aktar›labilir.
Gazetelerin kendi muhabirleri ve haber kaynaklar› d›fl›nda, Anadolu Ajans›
(AA) ve ‹hlas Haber Ajans›’n›n (‹HA) bölge ve yurt haberlerine abone olduklar› ve
özellikle polis-adliye haberlerini bu ajanslardan ald›klar› sonucuna ulafl›lm›flt›r.
Gerek görüflme yap›lan baz› gazetecilerin ifadelerine dayanarak gerekse kendi
incelemelerimizden hareketle, gazetelerin yurt ve dünya haberlerinde kaynak
olarak internete de baflvurduklar› gözlemlenmektedir.
Eskiflehir’de yay›mlanan gazetelerin kent d›fl›nda (çevre il ve ilçelerde)
da¤›t›mlar›n›n yap›l›p yap›lmad›¤›na bak›ld›¤›nda; Ak Haber, Burç ve ‹ki Eylül
gazetelerinin çevre il ve ilçelerde sat›lmad›¤›, di¤er gazetelerin (Anadolu, ‹stikbal,
Milli ‹rade, Sakarya, Sonhaber) ise sat›ld›¤› tespitine ulafl›lm›flt›r.
4.2. Gazetelerin Sayfalar›n›n De¤erlendirilmesi
Gazeteler öncelikle ortalama sayfa say›lar›10 aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde;
Sakarya ve ‹stikbal gazetelerinin 18 sayfa, ‹ki Eylül gazetesinin 14 sayfa ve di¤er
gazetelerin (Ak Haber, Anadolu, Burç, Milli ‹rade ve Sonhaber) 12 sayfa olarak
yay›mland›klar› görülmektedir.
10

Eskiflehir kent bas›n›ndan kimi gazeteler, baz› hafta sonlar› sayfa say›lar›n› artt›rabilmektedir.
Anadolu gazetesi, ayl›k ve 24 sayfa olarak yay›mlad›¤› ‹fl Dünyas› isimli tabloid formatta bir eki
gazete ile birlikte ücretsiz vermektedir.
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Gazetelerin sayfalar›nda kent haberleri ve köfle yaz›lar› d›fl›ndaki ortak
temalar flöyledir: Spor, ilan ve reklam, yurt haberleri, dünya haberleri, ekonomi,
kent rehberi ve sa¤l›k/güzellik.
Gazetelerin sayfalar›nda ortak olmayan temalar ise flöyledir: Anadolu,
‹stikbal ve Sakarya gazetelerinde ganyan/koflu rehberi bölümleri bulunmaktad›r.
Ak Haber d›fl›ndaki tüm gazetelerde bulmaca sayfalar› vard›r. Yine Ak Haber ve
Burç gazeteleri d›fl›ndaki di¤er gazetelerde (Anadolu, ‹ki Eylül, ‹stikbal, Milli ‹rade,
Sakarya ve Sonhaber) bölge sayfalar› bulunmaktad›r. Anadolu gazetesinde "Amfi"
ad›yla ve Sonhaber gazetesinde ise "Kampus" ismiyle üniversite sayfalar›
bulunmaktad›r. Burç ve ‹stikbal gazeteleri d›fl›ndaki di¤er tüm gazetelerde (Ak
Haber, Anadolu, ‹ki Eylül, Milli ‹rade, Sakarya ve Sonhaber) günlük astroloji fal›
bölümleri vard›r. Yine Ak Haber, Anadolu ve ‹ki Eylül gazeteleri d›fl›ndaki di¤er
gazetelerde (Burç, ‹stikbal, Milli ‹rade, Sakarya ve Sonhaber), "Sinemalarda Bu
Hafta" bölümü bulunmaktad›r. Kent gazeteleri içinde sadece Burç, Milli ‹rade ve
Sonhaber gazetelerinde "Televizyon" bölümü bulunmaktad›r. Burç gazetesinde
düzenli olarak "dini konularla ilgili" bir sayfa; Sonhaber gazetesinde "Eskiflehir
Konufluyor" isimli ülke ve kent gündemiyle ilgili sokak röportajlar›n› içeren bir
sayfa; ‹stikbal gazetesinde "Ne ‹stiyorsan Aç Söyle"; Milli ‹rade gazetesinde "Sizin
Köfleniz" ve Sakarya gazetesinde ise "Eskiflehir Günlü¤ü" isimleriyle okur köfleleri
bulunmaktad›r.
5. Gazetecilerin Eskiflehir Bas›n› Hakk›ndaki Tutumlar›
5.1. Kent Bas›n›n›n Karfl›laflt›¤› Temel Sorunlar: Maddi Sorunlar›n
Çözümü Kaliteyi Getirebilir mi?
Yap›lan görüflmeler neticesinde sorunlar› s›ralamada farkl›l›klar
gözlemlense de, Ak Haber gazetesi d›fl›nda di¤er yedi gazetenin temsilcileri
yerel bas›n çal›flanlar›n›n yaflad›¤› ekonomik zorluklar› en önemli sorunlardan biri
olarak görmüfllerdir. Ücret düflüklü¤ü, sosyal güvenlik haklar›ndan mahrum
b›rak›lma, asgari ücret düzeyinde maafllar, sendikas›zlaflt›rma faaliyetleri, kent
bas›n› çal›flanlar›n›n kendi haklar›n› savunmada örgütlü bir birliktelik
sergileyemeyiflleri, devletin yerel bas›na olan katk›lar›n›n yetersizli¤i ve özel
ilan/reklam potansiyelinin azl›¤› ekonomik sorunlar›n ortaya ç›kmas›ndaki önemli
unsurlar olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Özellikle Sonhaber ve ‹ki Eylül
gazetelerinin temsilcilerinin bu konuda yapt›klar› vurgular, di¤er gazetelere
k›yasla daha belirginlik kazanm›flt›r. Özetle görüflme yap›lan gazete temsilcileri
ekonomik zorluklar› hem kendi yaflam standartlar›n›n düflüklü¤ü, hem de "daha
iyi bir gazete ç›karamama" olarak de¤erlendirmektedirler. Kent gazetelerinin
ekonomik kaynak yetersizli¤ini, Anadolu gazetesi genel müdürü ve Eskiflehir
Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Baflkan› Y›lmaz Karaca (09.01.07) flöyle
aç›klamaktad›r:
"Yerel bas›n çal›flanlar› olarak karfl›lafl›lan genel sorunlar›n bafl›nda
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ekonomik sorunlar gelmektedir. Yerel gazetelerde çal›flanlar›n iyi bir ücret
ald›klar› söylenemez. Yerel gazetelere resmi ilan›n d›fl›nda hiçbir devlet katk›s› ya
da teflvi¤i olmad›¤› için gazeteler de kendi ya¤lar›yla kavrulmaya çal›flmaktad›r.
Eskiflehir'de özel ilan potansiyelinin çok oldu¤unu söylemek pek mümkün de¤il.
Hal böyle olunca yerel gazeteler de daha fazla yat›r›m yapamamaktad›r. Baz›
gazeteler daha nitelikli gazete ç›karmak için mücadele verip, daha kaliteli ve daha
çok eleman çal›flt›rmaya yönelirken, baz› gazeteler daha masrafs›z gazete
ç›karmaktad›r. Ancak bu iki tür gazetenin ald›¤› resmi ilan ise hemen hemen
ayn›d›r. Bu hem adaletsizlik yaratmakta hem de rekabet ortam›nda daha iyi
gazete ç›karmay› amaçlayanlara engel olmaktad›r."
Kent bas›n›nda çal›flan fikir iflçilerinin ekonomik ve sosyal haklar›n›n
durumunu ise, Milli ‹rade gazetesi haber müdürü Sadi Seda (12.01.07) flu flekilde
de¤erlendirmektedir:
“Yerel gazetelerde çal›flan gazetecilerin pek ço¤u asgari ücretle yetinmek
zorunda. Bugün pek çok iflyerinde birtak›m sosyal haklar ve ikramiyeler vard›r.
Ancak yerel bas›nda maalesef ne ikramiye ne de sosyal haklar söz konusu.
Normalde bir iflyerinde çal›fl›rs›n›z, sendikal› olursunuz. Sendika sizin hak ve
menfaatlerinizi korur. Art›k biz sendika ifline giremiyoruz. Her nedense A
kurumundaki sendikas›zlaflt›rmay› kaleme al›p, irdeliyoruz ancak ifl kendimize
gelince bir birliktelik sa¤layam›yoruz."
Her ne kadar gazete temsilcileri sendikas›zlaflt›rma sorunu çerçevesinde
sosyal haklar ve maddi durumlar›n›n k›s›tl›l›¤›ndan söz etseler de, Eskiflehir’de
TGS’ye üye gazetecilerin say›sal azl›¤› bizleri gazetecilerin/muhabirlerin bu
konuda harekete geç(e)medikleri/tepkisiz kald›klar› sonucuna götürmektedir.
Kuflkusuz bunda, gazetecilerin farkl› ekonomi politik dinamikleri göz önünde
bulundurmas› etken olmaktad›r denilebilir.
Görüflme yap›lan gazetecilerin büyük bölümü, kent bas›n›nda çal›flan fikir
iflçilerinin e¤itim ve kültür düzeyini yetersiz görmektedir. Bu da, Eskiflehir yerel
bas›n›nda nitelikli eleman sorununun tart›fl›lmas›na neden olmaktad›r. Kald› ki,
Eskiflehir’de iki üniversitenin olmas› ve bu üniversitelerden birinde ‹letiflim
Bilimleri Fakültesi bünyesinde Bas›n ve Yay›n Bölümü’nün olmas›na ra¤men,
bunun olumlu yans›malar›n›n çok s›n›rl› oldu¤una iflaret edilmektedir. ‹stikbal
gazetesi yaz› iflleri müdürü Murat Taflk›n (10.01.07), kent gazetelerinin ekonomik
sorunlar› nedeniyle nitelikli eleman çal›flt›ramama durumunu flöyle aç›klamaktad›r:
"Haberin pahal› bir fley oldu¤unu düflünmüyor patronlar. Biz çal›flanlara
göre haber pahal› bir ifltir. Nas›l pahal› bir ifltir? Bir haberi takip etmek, insanlar›n
ilgiyle okuyaca¤› bir haberi ortaya ç›karmak bir bedel istiyor. Ama gazete
patronlar›n›n gözünde, haber her zaman her yerde olabilen bir fley, hiçbir para
harcamadan elde edilebilen bir fley. Anlay›fl bu olunca da, patronlar o haberi
getiren adama para vermeyi de fazla görüyor, asgarisini veriyor. O zaman da
nitelikli bas›n çal›flan› bulam›yorsunuz. Bu bir al›flkanl›k haline gelince de, nitelikli
olabilecek insanlar bu sektöre girmiyorlar."
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Burç gazetesi genel yay›n yönetmeni Ferihan Özmen (12.01.07) ise, kent
bas›n›ndaki "nitelik" sorununu, çok fazla üniversite mezunu gazetecinin
olmamas›na ba¤lamaktad›r: "Yerel bas›nda çok fazla üniversite mezunu
çal›flm›yor, genelde ilkokul-ortaokul mezunu. Deneyim de çok önemli ama, kültür
seviyesinin de belli bir düzeyde olmas› gerekiyor. Muhabirlerin teknolojiye hâkim
olmas›, kuramsal aç›dan donan›ml› olmas›, komünizm, faflizm nedir, bunlar›n
Türkiye’ye yans›mas› nedir bilmesi gerekir."
Eskiflehir kent bas›n›ndaki üniversite e¤itimi alm›fl gazetecilerin say›sal
fazlal›¤› dikkate al›nd›¤›nda, Özmen’in e¤itimli gazeteci kimli¤inin gereklili¤i
konusundaki vurgusu spekülatif bir yorum olarak de¤erlendirilebilir. Çünkü,
Eskiflehir’de üniversite e¤itimi alm›fl gazetecilerin say›s› 74 (yüzde 48.68) olarak
belirlenmifltir (Bak›n›z Çizelge-4). Ancak, tam da bu noktada üniversite e¤itimli
gazetecilerin hangi fakültelerden/yüksekokullardan mezun olduklar› ya da
nerelerde okuduklar› üzerinde düflünülmesi gereken bir tart›flmaya yol açmaktad›r.
Haber kaynaklar›yla ve haber toplamada yaflanan sorunlar, ulafl›m ve
mekân sorunlar›, araç-gereç donan›m eksikli¤i, teknolojik imkâns›zl›klar, kimi
zaman hayat garantisinin olmay›fl› (yani yerel düzeyde gazetecilik yap›ld›¤› için
tan›nma ve haberi yap›lan kiflilerin hedefi haline gelme)11 vb. unsurlar
gazetecilerin ifade ettikleri di¤er sorunlar olarak belirginlik kazanm›flt›r. Haberi
yap›lan kiflilerle "yüz yüze kalma" durumu, Sakarya gazetesi yaz› iflleri müdürü
Hakk› Sa¤lam (12.01.07) taraf›ndan flöyle tan›mlanmaktad›r: "Yerel oldu¤undan
dolay›, biz haber yapt›¤›m›z kiflilerle iç içe yafl›yoruz. Yani, bugün haberini
yapt›¤›m›z, hatta olumsuz haberini yapt›¤›m›z bir kifliyle kap›n›n önünde
karfl›laflabiliyoruz. Hatta gelip, bizimle görüflme imkân›n› an›nda bulabiliyor…
Tan›d›¤›n›z kifliler, hatta akraban›z›n dahi yeri geliyor, haberini yapmak zorunda
kal›yorsunuz."
5.2. Eskiflehir’deki Gazetecilik Örgütleri: Sadece ‹smi Var Cismi Yok
Oluflumlar m›?
Eskiflehir’de gazetecilik örgütleri olarak faaliyet gösteren örgütler; 1952
y›l›ndan beri etkinli¤ini sürdüren Eskiflehir Gazeteciler Cemiyeti (EGC), Ça¤dafl
Gazeteciler Derne¤i (ÇGD) Eskiflehir flubesi ve Türkiye Gazeteciler Sendikas›
(TGS) Eskiflehir temsilcili¤idir12. Eskiflehir bas›n›nda çal›flan gazetecilerin önemli
bir bölümünün EGC’ye, di¤er bölümünün de ÇGD Eskiflehir flubesine üye
olduklar› gözlemlenmektedir.
11

12

Görüflmede kendisinin belirtmemesine karfl›n, Anadolu gazetesi genel müdürü ve EGC baflkan›
Y›lmaz Karaca’n›n 1994 y›l›nda, kömür yolsuzlu¤u haberlerinden dolay› hedef haline gelip,
gazetesinde çal›fl›rken 20 kifli taraf›ndan sald›r›ya u¤rad›¤›n› belirtmek yerinde olacakt›r. Karaca, olay
s›ras›nda camdan atlamak zorunda kalm›fl ve beli k›r›lm›flt›r.
Görüflme yap›lan baz› gazeteciler (‹stikbal, Milli ‹rade ve Sonhaber gazeteleri temsilcileri), Türk
Bas›n Birli¤i isimli bir örgütün daha önceden varoldu¤unu, ancak art›k faaliyette olmad›¤›n›
belirtmifllerdir.
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Eskiflehir’de gazetecilik örgütlenmesi olarak öne ç›kan iki örgütten biri olan
EGC (1952), Türkiye Gazeteciler Federasyonu’na (TGF) ba¤l› bir kurulufltur. Öne
ç›kan di¤er örgüt olan ÇGD Eskiflehir flubesi ise, faaliyetine 1994 y›l›nda
bafllam›flt›r. Kent bas›n›nda yayg›n olan görüfl; EGC’nin genel bir tan›mla sa¤da,
ÇGD Eskiflehir flubesinin ise solda bir örgüt oldu¤udur. Bu iki örgütün ideolojik
durufluyla ilgili baz› gazeteciler görüfl bildirmifllerdir. Milli ‹rade gazetesi haber
müdürü Sadi Seda (12.01.07): "EGC kendisini biraz daha liberal, biraz daha
demokrasi havas›nda gören bir kurulufl. ÇGD biraz daha sosyal demokrat ve
sosyalist a¤›rl›kl› kiflilerin varl›¤›n› sürdürdü¤ü bir kurulufl. Kurumlar aras›nda
dokular uyuflmuyor, ancak gazeteciler aras›nda herhangi bir sorun yok"
demektedir13. Sonhaber gazetesi genel yay›n yönetmeni ve bir önceki dönem
ÇGD Eskiflehir flubesi baflkan› olan Rahmi Emeç (21.01.07) ise örgütlerin ideolojik
durufluyla ilgili görüfllerini flöyle ifade etmektedir: "EGC a¤›rl›kl› olarak sa¤
e¤ilimlidir. Milliyetçi-muhafazakâr diyebiliriz büyük ölçüde. Ancak, içlerinde sosyal
demokrat arkadafllar da var. Çünkü, onlar mesle¤e bafllad›klar›nda oraya girmifller,
oradan ayr›lm›yorlar, ç›km›yorlar. Oras›n›, bir bak›ma kendi kimliklerini
tan›mlad›klar› bir yer olarak görüyorlar. Ama bize de yak›n bu arkadafllar›m›z. Tabii,
biz, ÇGD merkezinden bakarsak, bütün örgütlenmelere sayg›yla yaklafl›yoruz."14
Görüflme yap›lan gazetecilerin önemli bir bölümü, kentteki gazete
çal›flanlar›n›n sorunlar›n›n çözümünde bu örgütlenmeleri ifllevsiz ve yetersiz
olarak tan›mlamaktad›r. Gazete temsilcilerinden baz›lar› (Sakarya ve ‹stikbal), tüm
örgütleri yetersiz görmektedir. Sakarya gazetesi sorumlu yaz› iflleri müdürü Hakk›
Sa¤lam, "bu örgütleri ifllevsel bulmad›¤›n›, gazetecilik mesle¤inde örgütlü olman›n
çok zor oldu¤unu, çünkü gazetecili¤in meslek olarak rekabeti do¤urmas›n›n
bunun en önemli belirleyicisi oldu¤unu" söylemektedir. ‹stikbal gazetesi yaz› iflleri
müdürü Murat Taflk›n (10.01.07) ise, "bu oluflumlar›n sadece yerel bas›n
düzeyinde de¤il, ulusal düzeyde de medya sektörünü temsil edemediklerini ve
var olan sorunlar› çözemediklerini" belirterek, bu örgütlenmelere olan
inançs›zl›¤›n› flu sözlerle ifade etmektedir:
"Sadece yerel bas›n olarak de¤il, gazetecilik mesle¤ini, sektörü temsil
ettiklerine inanm›yorum, sorun çözdüklerine inanm›yorum. Bunlar ‘gazetecilikten
at›l›r›m’ endiflesiyle, kendine bu meslekle ilgili bir koltuk, bir yer arayan kiflilerin
kurdu¤u, oluflturdu¤u ve yürüttü¤ü kurulufllar. Y›ldan y›la balo yapmakla, genel
kurul yapmakla sorunlar çözülmüyor. Ben mesle¤e bafllad›¤›mdan bu yana, 22

13

14

ÇGD Eskiflehir flubesi eski baflkan› ve kurucu üyesi olan Sonhaber gazetesi genel yay›n yönetmeni
Rahmi Emeç (21.01.07), ÇGD Eskiflehir flubesinin iki kez bombaland›¤›n›, gerek bu olaylar› gerekse
ÇGD Eskiflehir flubesinin etkinliklerini, EGC baflkan› Y›lmaz Karaca’n›n çal›flt›¤› gazetelerde haber
yapmad›¤›n› vurgulayarak, iki örgüt aras›ndaki doku uyuflmazl›¤›n› teslim etmektedir.
Rahmi Emeç (21.01.07) ayr›ca, son 15 y›ld›r Eskiflehir Demokrasi Platformu’nun tüm örgütlü
eylemlerinde, mutlaka bir ÇGD Eskiflehir flubesi üyesinin oldu¤unu ve 12 Eylül askeri darbesinden
sonraki ilk "1 May›s kutlamas›" olarak sembolik önemi olan, 1990’l› y›llar›n ikinci yar›s›ndaki 1 May›s
yürütme kurulunda, ÇGD Eskiflehir flubesini temsilen kendisinin ve ‹ki Eylül gazetesi genel yay›n
yönetmeni ve Türkiye Gazeteciler Sendikas› Eskiflehir temsilcisi Ali Bafl’›n bulundu¤unu belirterek,
ÇGD Eskiflehir flubesinin "ideolojik duruflunu" tan›mlam›flt›r.

27

y›ldan beri yerel bas›n›n sorunlar› ayn› ise, bu mesleki kurulufllar bu mesle¤e
hiçbir fley vermemifl demektir."
Di¤er yandan, Milli ‹rade gazetesi haber müdürü Sadi Seda (12.01.07) da,
"gazetecilik örgütlenmelerinin kendi aralar›nda sa¤-sol kutuplaflmas›
yaflamas›ndan dolay› ikiye bölündü¤ünü ve bu yüzden ifllevsel bulmad›¤›n›,
ancak bu durumun gazeteciler aras›nda mevcut olmad›¤›n›" elefltirel bir dille
aktarmaktad›r.
Sonhaber ve ‹ki Eylül gazeteleri temsilcilerinin bak›fl aç›lar› bu konuda,
görüflme yap›lan di¤er gazetecilerden önemli oranda farkl›l›k göstermektedir.
Hem ÇGD Eskiflehir flubesinin kurucular› olmalar› hem de TGS’ye ba¤l›
gazeteciler olmalar› nedeniyle, gazete çal›flanlar› aras›nda örgütlenmenin ve hak
aray›fllar›n›n önemini dile getirmektedirler. Sonhaber ve ‹ki Eylül gazeteleri
temsilcileri var olan örgütlenmeleri yeterli ve ifllevsel olarak görmezken, ÇGD’ni
ise (zaten bir dernek statüsünde oldu¤undan dolay› kendisinden çok büyük
beklentiler içinde olunmamas›n› belirterek) sendikalaflmaya giden yolda bir
kilometre tafl› olarak görmektedirler. Esas olan›n da, hem yerel hem de ulusal
düzeyde fikir iflçilerinin sendikal bir çat› alt›nda toplanmalar› gerekti¤ini düflünen
gazetecilerden, ‹ki Eylül gazetesi genel yay›n yönetmeni TGS Eskiflehir temsilcisi
Ali Bafl (16.01.07), "sendikalar›n, üyelerinin aktif kat›l›m›yla var olan sorunlar›
çözebilece¤i, yoksa sendikan›n tek bafl›na bir çözüm üretemeyece¤i, ayr›ca
sendikalar›n amac›n›n kazan›m elde etmek, derneklerin ise protesto etmek
oldu¤unu" ifade etmektedir.
Sonhaber gazetesi genel yay›n yönetmeni ve ÇGD Eskiflehir flubesi eski
baflkan› Rahmi Emeç de (21.01.07), as›l olan›n "sendikalaflmak" oldu¤unu
belirtmektedir:
"Sendika nedir? Ekonomik ve demokratik haklar›n kazan›ld›¤› bir
örgütlenmedir. Her fleyden önce, siyasi bir örgütlenme de¤ildir. Sa¤c›s›, solcusu
olabilir. Ama, önce ekonomik temele, haklar›n gelifltirilmesine dayal›
örgütlenmedir. Bizim sendikaya üyeli¤imiz var, ama iflyerinin hepsini, sendika
üyesi yap›p toplu sözleflme yapma noktas›nda de¤iliz flu an, sadece bireysel
olarak üyeyiz."
Bu iki örgütle, yani EGC ve ÇGD Eskiflehir flubesi ile ilgili ilginç bir yorum
da, Burç gazetesi genel yay›n yönetmeni Ferihan Özmen’den15 (12.01.07)
gelmifltir: "…EGC ‘zenginler klübü’ gibi gözükür d›flar›dan. EGC’ne üye olmak
maddi imkân ister ve EGC, ÇGD’yi küçümser biraz. ÇGD, çal›flanlar›n sorunlar›na
daha duyarl›. EGC ‘patronlar›n’ sorunlar›na e¤ilebilir ama, bas›n çal›flanlar›n›n
sorunlar›na e¤ilebilece¤ine inanm›yorum."16

15
16

Ferihan Özmen, görüflme yapt›¤›m›z tek kad›n genel yay›n yönetmenidir.
Eskiflehir’de gazete ve televizyon sahipleri EGC’ne üyedirler.
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Ak Haber gazetesi genel yay›n yönetmeni Ali Akyüz ise (08.01.07),
EGC’nin köklü bir örgütlenme oldu¤una ve EGC Baflkan› Y›lmaz Karaca’n›n ayn›
zamanda TGF’nin baflkan yard›mc›s› olmas›n›n önemine vurgu yapmaktad›r.
TGF’nun da çal›flmalar›n›n yeterli olmad›¤›n› ve kültür düzeyi yükseltilmeyen tek
sektörün yerel bas›n oldu¤unu, bu yüzden tüm gazetecilerin kat›labilece¤i e¤itim
çal›flmalar›na a¤›rl›k verilmesi gerekti¤ine iflaret etmektedir.
Gazete temsilcilerinin örgütlenmeler konusundaki dile getirdi¤i aç›l›mlar
de¤erlendirildi¤inde, farkl› ideolojik durufllara sahip olsalar da bu örgütlenmelerin
ya tek bir çat› alt›nda toplanmas› ya da ayr› çat›lar alt›nda güç birli¤ine gitmelerinin
yerel bas›n çal›flanlar›n›n sorunlar›n›n çözümünde önemli katk›lar sa¤layaca¤›n›
ileri sürebiliriz. Bu da, demokrasi kültürünün yerlefliklik kazanmas›nda
vazgeçilmez unsurlardan bir olan örgütlülük bilincinin Eskiflehir kent bas›n›nda
çal›flan gazeteciler taraf›ndan içsellefltirilmesi sayesinde gerçekleflecektir.
5.3. Eskiflehir Kent Bas›n›nda Özerklik Olgusu ve Editoryal ‹flleyifl
Eskiflehir kent bas›n›na iliflkin görüflme yap›lan gazetecilerin büyük
ço¤unlu¤u haber yapma süreçlerinde özerk oldu¤unu dile getirmektedirler. Tam
da bu noktada, gazetelerin mülkiyet sahipli¤ine iliflkin ikili bir yaklafl›m ortaya
ç›kmaktad›r. Birincisi, köken olarak gazeteci olan ve matbaac›l›k ifliyle u¤raflan
gazetelerin sahiplerinin kesinlikle editoryal yap›ya müdahale etmedi¤idir. ‹kincisi
ise tam tersine, farkl› sektörlerde faaliyetleri olan gazete sahiplerinin gazetelerin
editoryal iç iflleyifline do¤rudan müdahale etmedi¤i üzerinedir. Hangisinin daha
do¤ru oldu¤u tart›flmas› bir tarafa, yayg›n bas›nda oldu¤u gibi yerel bas›nda da
sahiplik yap›s›n›n gazetenin içeri¤inin belirleniflinde etkili oldu¤unu göz ard›
etmemek gerekmektedir. Kald› ki, bu etkinin ya da müdahalenin do¤rudan olmas›
da gerekmemektedir. Profesyonel ideolojiler ve ifl pratiklerinin gazetelerin
editoryal kadrosu taraf›ndan içsellefltirilmesi de, bu sürecin do¤rudan ifllemesini
gerektirmemektedir. Yayg›n bas›n ile k›yasland›¤›nda, sadece etkisinin ve
müdahalenin derecesinin farkl›laflt›¤›ndan söz edilebilir. Zira Eskiflehir bas›n›n›n
özel ilan ve reklam gelirleri k›s›tl›d›r. Eskiflehir’deki büyük sermaye kurulufllar›, kent
gazetelerine reklam vermeyi tercih etmemektedir. Eskiflehir bas›n›nda, yayg›n
medyaya k›yasla hissedilen görece özerk editoryal iflleyiflin arkas›nda, reklam
gelirlerinin gazetelerin politikalar›n› belirleyici düzeyde olmamas› yatmaktad›r.
Anadolu gazetesi genel müdürü Y›lmaz Karaca (09.01.07), "Eskiflehir yerel
bas›n›nda ba¤›ms›z bir editoryal politikan›n mümkün oldu¤unu, ancak kimi zaman
gazete sahiplerinin k›smi de olsa müdahaleleri oldu¤unu" belirtmektedir. Bununla
birlikte, Hakk› Sa¤lam (12.01.07) sahibi gazeteci ve matbaac› olan Sakarya
gazetesinde "haber konusunda tek patronun, yaz› iflleri kadrosu oldu¤unu"
söylerken; Sadi Seda (12.01.07) ise, "Mili ‹rade gazetesinin sahibinin ayn›
zamanda deri ve kemer fabrikalar› da oldu¤unu, ancak iç iflleyifllerinde tamamen
özerk ve müdahale görmediklerini" ifade etmektedir.
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Editoryal ba¤›ms›zl›kta çal›flanlar›n oldu¤u kadar, iflverenlerin de katk›s›n›n
oldu¤unun alt›n› çizen ‹ki Eylül gazetesi genel yay›n yönetmeni Ali Bafl (16. 01.
07), kent gazetelerinin editoryal ba¤›ms›zl›¤›n›n ‹stanbul’dan daha fazla oldu¤unu
flöyle aç›klamaktad›r:
"Çal›flt›¤›m gazetenin, di¤er kent gazetelerinden daha özerk oldu¤unu
düflünüyorum. Çünkü, gazetemin sahibi gazeteci kökenli de¤il. Bu anlamda,
editoryal ba¤›ms›zl›¤›m›z› koruyoruz. Birçok gazete patronu gazeteci/matbaac›
kökenli oldu¤u için, gazetenin iç iflleyifline do¤rudan müdahale etme hakk›n›
kendilerinde buluyor. ‹ki Eylül’de ise iflveren (kendi belirledi¤i çerçevenin d›fl›nda)
editöre hiçbir müdahalede bulunmuyor. Zaman zaman (haber gazetede yer
ald›ktan sonra)17 uyar›lar yap›l›yor. Bunun d›fl›nda, gazete iflvereni taraf›ndan
göreve getirildi¤imde benden liberal yönelimli bir gazete istenmiflti. fiu ana
kadar, bu çizgide yay›n yapmay› sürdürüyoruz. K›sacas›, editoryal ba¤›ms›zl›¤›n
sa¤lanmas›nda bizim katk›m›z oldu¤u kadar, iflverenin de katk›s› bulunuyor."
Sonhaber gazetesi genel yay›n yönetmeni Rahmi Emeç, kendi
gazetelerinde tamamen özerk olduklar›na vurgu yapmaktad›r. Emeç, Eskiflehir
kent bas›n› için bir genelleme teflkil etmese de, baz› gazetelerde patronlar
taraf›ndan mesleki ifl pratiklerine iliflkin gerçeklefltirilen müdahaleyi yaflad›¤› bir
örnekten yola ç›karak flöyle somutlamaktad›r:
"1980’li y›llar›n ortalar›ndan sonra, organize sanayi bölgesinde bir fabrikada
iflçiler ekonomik taleplerine dayal› olarak organize sanayi bölgesinden kent
merkezine kadar bir yürüyüfl yapm›fllard› ve bunu, ben takip etmifltim. ‹flçilerden
biri, flunu söyledi: Gerçekten bunu yazabilecek misiniz? Ben de evet, yazaca¤›z
dedim. Gazetenin ad›n› vermeme gerek yok. Önemli olan burada, yaflanan olay›n
özüdür. Hat›rl›yorum, o haberi foto¤raf›yla, yaz›s›yla birinci sayfadan çok iyi yere
manflete yak›n bir yerden genifl biçimde vermifltik. ‹flçilerin bütün s›k›nt›s›n›
ortaya koyan, ancak iflverenin görüflüne de yer veren bir haberdi. Belli bir zaman
sonra, ayn› gün içinde, bakt›m ki sayfadan haber ç›km›fl. Ne oldu¤unu sormaya
çal›fl›rken, iç sayfalardan birine haberdeki iflverenin kuruluflunun tam sayfa
ilan›n›n girdi¤ini gördüm. Böylece haberin yay›mlanmamas› ve iflverenin tam
sayfa ilan›na yer verilmesinden büyük bir üzüntü ve eziklik duydum. Bunun
karfl›s›nda yap›lacak fley fluydu: Gazeteyi terk etmekti. Ama o günkü koflullarda,
gazeteyi terk edebilme durumunda de¤ildim. Ama flunu söyleyeyim. Bir baflka
örnekte de, gazeteyi terk ettim gittim."
‹stikbal gazetesi yaz› iflleri müdürü Murat Taflk›n (10.01.07) ise, ne kendi
gazetelerinde ne de di¤er kent gazetelerinde, özerkli¤in kesinlikle olmad›¤›n› ve
13

Bu çerçeveyi görüflme s›ras›nda hem Ali Bafl aç›klam›flt›r hem de gazetenin takibinden
anlafl›lmaktad›r. ‹ki Eylül gazetesinin sahibinin a¤abeyi, Eskiflehir’in tarihi dokusuyla öne ç›kan
merkez ilçesi olan Odunpazar› Belediye Baflkan›’d›r. Baflkanla ilgili haberler ‹ki Eylül gazetesinde,
birinci sayfadan manfletten ya da sürmanfletten verilmektedir. Bu çal›flma tamamland›¤› s›rada da,
Eskiflehir’in iki televizyon kanal›ndan biri olan Kanal 26 televizyonu ile ‹ki Eylül gazetesi ortakl›¤a
imza atm›fllard›r. Bu ortakl›¤› takiben gazetenin bask› kalitesi düzelmifl, içeri¤i ise zenginleflmifltir.
Bu ortakl›¤›n Bas›n ‹lan Kurumu’nun 1 May›s 2007’de flube açmas› öncesi, gazete ad›na bir haz›rl›k
oldu¤u düflünülmektedir.
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gazete politikas›n› do¤rudan gazete sahibinin belirledi¤ini ve gazetenin
ba¤›ms›zl›¤›n›n, o gazetenin ticari ürün mant›¤›n› ne denli d›flar›da b›rakt›¤›yla ilgili
oldu¤unu irdelemektedir. Taflk›n’›n sanki bu ifadesini desteklercesine Burç
gazetesi genel yay›n yönetmeni Ferihan Özmen (12.01.07), "gazetenin
havuzunda toplanan haberlerin hangilerinin ve nas›l girece¤ine patronla birlikte
karar verildi¤ine" iflaret etmektedir. Ak Haber gazetesi genel yay›n yönetmeni Ali
Akyüz ise konuyla ilgili düflüncelerini flu flekilde aktarmaktad›r:
"Çok küçük bir iki hat›r gönül olay›n›n d›fl›nda, böylesi bir s›k›nt› yaflamad›k.
Her ne kadar yerel gazeteler ba¤›ms›z kurulufllar olarak görünse de, asl›nda ticari
kurulufllar olmalar›ndan kaynakl› gerçekte ba¤›ml› kurulufllard›r. Ad›na ‘ekonomik
ba¤›ml›l›k’ dedi¤imiz fleyden dolay› baz›lar›, ifl yapt›klar› kurumlarla kötü iliflkiler
içine girmeyecekleri ortadad›r. Bir di¤er nokta ise, Eskiflehir küçük bir yer
oldu¤undan, gazeteciler ve patronlar, ‘gönül ba¤l›l›¤›’ndan ötürü yerel çevreyle
aralar›n›n bozulmas›n› isteyebilir…Ne kadar özerk olsam da, çal›flt›¤›m gazeteye
zarar verebilecek haberleri yay›mlamam."
Her ne kadar görüflülen gazeteci temsilcilerinin editoryal özerklik
konusundaki görüfllerinde farkl›laflmalar gözlemlense de, t›pk› yayg›n bas›nda
oldu¤u gibi Eskiflehir yerel bas›n›nda da kimi zaman gazete sahipleri kimi zaman
da profesyonel ifl pratikleri ve kurum dinamikleri aç›s›ndan gazetelerin çok da
özgür hareket edemediklerini söyleyebiliriz.
5.4. Kent Bas›n›n›n Resmi Kurumlar ve Ekonomik Çevreyle Etkileflimi
Görüflme yap›lan gazetecilerin bir k›sm› (Anadolu, Milli ‹rade, Sonhaber)
resmi kurumlar ve ekonomik çevrenin habercilik anlay›fllar›n› etkilemedi¤ini
söylerken; di¤er k›sm› ise (Ak Haber, Burç, ‹ki Eylül, ‹stikbal, Sonhaber) etkiledi¤i
durumlar›n oldu¤undan söz etmektedir. Daha önce belirtildi¤i gibi, Eskiflehir
bas›n› özel ilan ve reklamlara fazla ba¤›ml› de¤ildir, çünkü buradan ciddi bir
gelirleri yoktur. Ancak resmi ilanlar valilik taraf›ndan tüm gazetelere eflit olarak
da¤›t›ld›¤› için, resmi ilanlara bir ba¤›ml›l›ktan söz edilebilir. Bu ba¤›ml›l›¤›n
habercili¤i nas›l etkiledi¤i sorusuna, Sonhaber gazetesi genel yay›n yönetmeni
Rahmi Emeç (21.01.07), "Belki de çok fazla çal›flt›¤›m gazete ile ilintili de¤il ama,
konu yerel gazeteler olunca do¤al olarak her gazete, kendi beslendi¤i yere biraz
gülümseyerek bakar." fleklinde yan›t vermektedir.
Valilik ile ilgili Burç gazetesi genel yay›n yönetmeni Ferihan Özmen’in
(12.01.07) görüflleri ise flöyledir:
"Resmi kurumlar haber infla sürecinde etkide bulunuyor, en bafl›nda da
valilik. Çocuk Esirgeme Kurumu (ÇEK), Huzurevi gibi valili¤e ba¤l› hiçbir kurumda
bir gazeteci gidip haber yapamaz, valili¤in izni gerekir. Baz› kurumlar›n yöneticileri
esnektir ya da sadece teknik konularda bilgi vermesi gerekiyordur, ancak böyle
durumlarda valilik izni olmadan yapabiliriz haberi."
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Burç gazetesi genel yay›n yönetmeni Ferihan Özmen (12.01.07), Eskiflehir
bas›n›n›n fazla reklam geliri olmad›¤› yönündeki gözlemimizi flöyle
onaylamaktad›r: "Büyük flirketler yerel bas›na reklam vermiyor. Zaten Eskiflehir
bas›n› çok fazla reklam alam›yor. Ancak küçük esnaf reklam veriyor."
Ak Haber gazetesi genel yay›n yönetmeni Ali Akyüz (08.01.07) ise,
Eskiflehir bas›n›n›n resmi kurumlar ve ekonomik çevreyle etkilefliminde, zaman
zaman gördü¤ü "zaaflar›" sert ifadelerle elefltirmektedir: "Baz› gazetelerin (veya
gazetecilerin) haber yapt›klar› kiflilerle olan dostluklar› veya ç›karlar›, haberleri
(çok özür dilerim) yalakal›k seviyesine düflürmekte; düflmanl›klar› ise manipüle
etmeye yükseltebilmektedir."
‹stikbal gazetesi yaz› iflleri müdürü Murat Taflk›n (10.01.07), "resmi gruplar
ve sermaye gruplar› haber yapma sürecinde etkili mi?" sorumuza, "mutlaka!"
diyerek yan›t vermifl ve sözlerine flöyle devam etmifltir: "Bu etkiyi önce gazetenin
patronu hissettiriyor: ‘Aman fluna dokunmay›n, flununla ilgili olumsuz haber
yapmay›n’ dedi¤i gibi; ‘fluna dokunun, fluna bunu yap›n’ dedi¤i de oluyor
mutlaka.... Resmi kurumlar içinde vilayet önemli tabi, bütün kurumlar›n vilayete
ba¤l› olmas› önemli. Yani, resmi kurumlarla çözemedi¤iniz bir ifli vilayette
rahatl›kla çözebiliyorsunuz, o aç›dan önemli."
‹ki Eylül gazetesi genel yay›n yönetmeni Ali Bafl da (16.01.07), resmi
kurumlardan zaman zaman bask› geldi¤ini, ancak bu bask›lara boyun
e¤mediklerini bir örnekle flöyle anlatmaktad›r:
"Eskiflehir’deki bir bürokrat›n bafl›nda oldu¤u kurum ile ilgili önemli bir
haber yay›ml›yoruz. Ancak, gazete bask›ya girece¤i s›rada bile haberi bir türlü
do¤rulatamad›k. Son çare olarak o bürokrat› telefonla arayarak haberle ilgili
görüflünü sorduk. O bürokrat haberimizi do¤rulamad› ve bilgimizin yanl›fl
oldu¤unu söyledi. Bu nedenle, haberi bask›ya girmeden yay›ndan kald›rd›k.
Ancak 5 dakika sonra, gazetenin yönetim kurulu üyelerinden biri beni arayarak,
haberin kald›r›lmas›n› istedi. O arada k›sa bir tart›flma yafland›. Gazetemizde
zaten yer almayacak haber, ‘yukar›dan’ bask› yap›larak ç›kart›lmak istendi.
Böylelikle haber teyit edilmifl oldu. Gazetede yer almayacak haber o dakikadan
sonra yer ald›. Bu örne¤i vermemin nedeni, yapt›¤›n›z araflt›rma ile tarihe not
düflmemizdir."18
Anadolu gazetesi genel müdürü Y›lmaz Karaca (09.01.07), Milli ‹rade
gazetesi haber müdürü Sadi Seda (12.01.07) ve Sakarya gazetesi yaz› iflleri
müdürü Hakk› Sa¤lam (12.01.07), ise resmi kurulufllar›n ve ekonomik çevrelerin,
haber infla sürecini "kesinlikle" etkilemedi¤ini belirtmifllerdir.

18

Ali Bafl’›n burada bahsetti¤i bürokrat son bir y›ld›r "kadrolaflma" ve "banka promosyonlar›n›n
çal›flanlara ödenmemesi" sorunlar› ile kent bas›n›nda, hemen hemen her gün haber olan flu anki
Eskiflehir Milli E¤itim Müdürü’dür.
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Sonuçta, siyasi ve ekonomik seçkinlerin gazetelerdeki haber yapma
süreçlerine müdahil olup olmad›klar› sorunsal› bir tarafa, bu müdahalenin somut
olarak ortaya ç›kar›lma durumunun zorlu¤u da ortadad›r. Kuflkusuz haber yapma
sürecinde, kurumun ekonomi politik dinamikleri, kurumsal yap›s› ve gazetecilerin
profesyonel ifl pratikleri etken olmaktad›r.
5.5. Eskiflehir Bas›n›n›n Habercilik Dinamikleri: Kent Habercili¤i mi,
Polis-Adliye Habercili¤i mi?
Eskiden "yerel bas›n" denildi¤inde ilk elden akla "vilayet ve polis-adliye
habercili¤i" gelirdi. Ancak, bugün kent gazetelerinin bafll›klar›na flöyle bir
bak›ld›¤›nda; "TOK‹ evleri Eskiflehir’de pahal›", "Kad›nlar s›¤›nma evi talep
ediyorlar", "Otellerde yer bulana aflk olsun", "Esnaf çarfl›y› boflalt›yor", "Sa¤l›k
çal›flanlar› ifl b›rak›yor", "Pazarlar denetimsiz" gibi bafll›klar›n at›ld›¤›
görülebilmektedir. Eskiflehir halen devam eden kentleflmesi, iki üniversitesi,
aktif sivil toplum kurulufllar›, yeni aç›lan al›flverifl merkezleri, iki tane uluslararas›
festivali19 olmak üzere yo¤un kültür-sanat faaliyetleriyle dinamik bir kent yaflam›
sergilemekte ve bu durum da kent bas›n›n› olumlu anlamda etkilemektedir.
Ayr›ca kentte suç oran› da düflük oldu¤u için, kent bas›n›nda "kentsel dinamikler"
polis-adliye habercili¤inin önünde gitmektedir.
Görüflme yap›lan gazetecilerin bir k›sm› (Burç, ‹ki Eylül, ‹stikbal, Milli ‹rade,
Sonhaber) kentsel dinamiklerin, kent bas›n› için daha önemli oldu¤unu
düflünürken; bir k›sm› (Anadolu, Sakarya) polis-adliye habercili¤inin de, kent
gazetecili¤inin temel unsuru oldu¤unu düflünmektedir. Ak Haber gazetesi genel
yay›n yönetmeni Ali Akyüz (08.01.07), yeni bas›n yasas› ile suçüstü yakalanan
kiflilerin bile foto¤raflan›p, isimlerinin yaz›lamamas›ndan dolay›, polis-adliye
habercili¤inin art›k, neredeyse imkâns›z hale geldi¤ini savunmaktad›r. Burç
gazetesi genel yay›n yönetmeni Ferihan Özmen (12.01.07) ise, polis-adliye
haberlerinin "ani geliflen ve merak uyand›ran" haberler oldu¤u için, popüler olmak
isteyen gazeteler taraf›ndan manflete ç›kar›ld›¤›n› belirtmektedir. Özmen ayr›ca,
polis-adliye haberlerinin telsiz takibi ve motorlu araç gerektirmesinden dolay›, bu
haberleri ajanslardan ald›klar›ndan söz etmektedir.
Milli ‹rade gazetesi haber müdürü Sadi Seda (12.01.07), "polis-adliye
haberlerini haber ajanslar› takip etti¤i için, ona ay›racaklar› vakti özel haberlere
ay›rd›klar›n› ve polis-adliye haberlerini ajanslardan ald›klar›n›" belirtmektedir.
‹stikbal (10.01.07) gazetesi yaz› iflleri müdürü Murat Taflk›n ise, "polis-adliye
habercili¤inin kolay habercilik oldu¤unu ve düflük ücretle istihdam edilen
niteliksiz muhabirlerin kapasitesinin ancak bu haberlere yetti¤i için bu tarz haber
yap›ld›¤›n› ve kent dinamiklerini yans›tan habercilikten yana oldu¤unu" ifade
19

Bunlar, her y›l Ekim ay›nda Zeytino¤lu Vakf› taraf›ndan düzenlenen Uluslararas› Eskiflehir Festivali
ve May›s ay›nda Anadolu Üniversitesi ‹letiflim Bilimleri Fakültesi taraf›ndan düzenlenen
Uluslararas› Film Festivali’dir.
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etmektedir. ‹ki Eylül gazetesi genel yay›n yönetmeni Ali Bafl (16.01.07),
habercilik anlay›fllar›nda kent dinamiklerini neden önemsediklerini flöyle
anlatmaktad›r:
"Kent gazetesi denilince genel olarak ak›llara, resmi kurumlar ve polisadliye ile ilgili haberler gelir. Oysa, son y›llarda bu habercilik türünden h›zla
vazgeçildi. Kent habercili¤ini tercih etmemizin en önemli nedeni içinde
‘insanlar›n yaflad›¤›n›’ keflfetmemiz oldu. Bu cümle belki size komik gelebilir ama
gerçekten de kentte insanlar›n yaflad›¤›n›, onlar›n duygular›n›n ve sorunlar›n›n
oldu¤unu unutan çok say›da gazeteci ve kamu yöneticisi var. ‹flte bizim
yapt›¤›m›z, sadece kentteki insanlar›n sorunlar›n›n dile getirilmesi ve çözüme
kavuflmas›n› sa¤lamaya yönelik. Bunun yan› s›ra, kentteki insanlar nedeniyle
ortaya sürekli yeni rantlar ç›k›yor. Bizim yay›n politikam›z da, kentte yaflayan
insanlar›n oluflturdu¤u rant›n, yine ayn› kiflilere dönmesini sa¤lamak."
Sonhaber gazetesi genel yay›n yönetmeni Rahmi Emeç (21.01.07) ise,
Eskiflehir’in, Anadolu kentleri içinde "daha örgütlü" bir yap›s› oldu¤u için, bunun
kent bas›n›n› etkiledi¤ini vurgulamaktad›r. Emeç, kent dinamiklerini öne ç›karan
habercili¤in, kente kazand›rd›klar›n› flu iki örnekle somutlaflt›rmaktad›r: ‹lki,
"Fabrikalar Bölgesi" olarak adland›r›lan ve kentin tam merkezinde kalan
fabrikalar›n20, dernekler, odalar ve sendikalar›n duyarl›l›¤› ve kent bas›n›n›n bu
duyarl›l›¤› haberlefltirmesi sonucu, fabrikalar›n kent d›fl›na tafl›nmas›d›r. Di¤er bir
örnek de, kentin sembolü olan ve kentin merkezinden geçen Porsuk nehrinin 50
metre yak›n›nda yap›lmas› planlanan ve nehri kirletmesi büyük bir olas›l›k olan bir
ifl merkezinin inflas›n›n, kent dinamiklerinin sesini sayfalar›na tafl›yan kent
bas›n›n›n çabalar›yla engellenmesidir21.
5.6. Kent Dinami¤inin Önemli Bir Parças›: Üniversiteler ve Kent
Bas›n›yla Etkileflimleri
Eskiflehir’de iki üniversitenin olmas› ve bu durumun kent bas›n›na ne tür
bir etkisinin oldu¤u önemli bir tart›flma konusu olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Derinlemesine görüflme yap›lan gazetecilerin önemli bir bölümü, üniversitelerle
iliflkilerin iyi tutulmaya çal›fl›lmas›na ra¤men, yeterli olmad›¤› yönünde
düflüncelerini belirtmifllerdir. Üniversitelerle iliflkilerde belli bir kopuklu¤un ve
mesafenin oldu¤u, üniversitelerin yerel bas›na katk› sa¤lamad›¤›, ö¤retim
üyelerinin ve üniversite ö¤rencilerinin yerel gazeteleri okumad›¤› ve yeterince ilgi
göstermedi¤i, her iki üniversitede de Bas›n ve Halkla ‹liflkiler müdürlükleri
olmas›na ra¤men iliflkilerin gelifltirilmesi konusunda kay›ts›z kal›nmas› vb.
nedenler kent bas›n›n›n üniversitelerle aralar›ndaki iliflki kopuklu¤unu özetleyen
temalar olarak gazete temsilcileri taraf›ndan dile getirilmifltir. Bu çerçevede
20

21

Eskiflehir kent planlamas›n›n geçmiflte afl›r› "rant merkezli" yap›lmas›ndan dolay›, ana caddeler bile
çok dard›r. Yine bu çarp›k kent planlamas›na ba¤l› olarak, bundan 7-8 y›l öncesine kadar, kent
merkezine yaklafl›k 500 metre mesafede olan fabrikalar faaliyet gösteriyordu.
Eskiflehir’de son y›llarda kent bas›n›n›n, kent dinamiklerinin duyarl›l›¤›na destek vermesi sonucu,
kentin ve kent insan›n kazan›mlar›n›n bu iki örnekle s›n›rl› olmad›¤›n› da ayr›ca belirtmek gerekiyor.
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kültür-sanat sayfalar›na yeterince yer ay›ramama nedenlerinden biri olarak, "kent
gazetelerinin okur profili içinde, ö¤retim üyelerinin ve ö¤rencilerin olmamas›"
gösterilmifltir. Di¤er nedenler olarak ise, gazete sahiplerinin sat›fl kayg›s› ve
kültür-sanat alan›nda uzmanlaflm›fl nitelikli elemana sahip olunamamas›
vurgulanm›flt›r.
Üniversitelerle olan etkileflime, sadece Anadolu ve Sonhaber gazetelerinin
temsilcileri olumlu bakt›klar›n› ifade etmektedir. Bu gazetelerin s›ras›yla Amfi ve
Kampus sayfalar› da, bu görüfllerini do¤rular niteliktedir. Sakarya gazetesi yaz›
iflleri müdürü Hakk› Sa¤lam da (12.01.07), 2006 y›l›nda Anadolu Üniversitesi
Rektörü seçilen Prof. Dr. Fevzi Sürmeli ile birlikte, Anadolu Üniversitesi’nin
kentle ve kent bas›n›yla bir iletiflim çabas›n›n bafllad›¤›n› belirtmektedir.
‹stikbal gazetesi yaz› iflleri müdürü Murat Taflk›n (10.01.07) ise,
üniversiteler ile olan etkileflim konusunda olumsuz bir tablo çizmekte ve
düflüncelerini flöyle aktarmaktad›r:
"‹ki üniversite olmas›n›n ve üçüncüsünün de aç›lacak olmas›n›n Eskiflehir
bas›n›na bir katk› sa¤layaca¤›n› düflünmüyorum. De¤il üç, otuz üç üniversite de
olsa, anlay›fl de¤iflmedi¤i sürece yerel bas›na bir katk›s› olmayacakt›r…Biz haber
s›k›nt›s› çekmiyoruz zaten. Bizim için önemli olan gazeteyi satt›rmak. Gazeteyi
sat›n alanlar›n profilini ç›kard›¤›m›zda baflta Eskiflehirspor ve taraftar kitlesi gelir.
Ard›ndan esnaf, tüccar, politikac›lar ve sendikalar gelir. Bu profil içinde üniversite
ö¤rencileri ve ö¤retim elemanlar› yoktur."
Üniversite-kent etkileflimine olumsuz bakan bir di¤er gazeteci, Ak Haber
gazetesi genel yay›n yönetmeni Ali Akyüz de (08.01.07), üniversite
yönetimlerinin kendilerini kent bas›n›na açmamalar›n› 35 y›ld›r çözemedi¤ini ifade
etmektedir. Osmangazi Üniversitesi’ni kendilerine daha yak›n ve sempatik
bulduklar›n› ifade eden Burç gazetesi genel yay›n yönetmeni Ferihan Özmen de
(12.01.07), "bu üniversitenin kendi etkinliklerinde yerel bas›na araç tahsis
etmesini, etkinliklere iliflkin bültenlerini düzenli olarak fakslamas›n› önemli
bulurken; Anadolu Üniversitesi’nin ise kopuk olmas›n› ve bu yüzden de yerel
bas›n›n üniversiteler zaten bizden kopuk, neden haberini yapal›m anlay›fl›n›n
yayg›n oldu¤unu" belirtmektedir.
Özellikle Anadolu Üniversitesi ‹letiflim Bilimleri Fakültesi Bas›n ve Yay›n
Bölümü’nde ö¤renim gören ö¤renciler için yerel bas›n›n önemli bir laboratuvar
oldu¤unu dile getiren Milli ‹rade gazetesi haber müdürü Sadi Seda (12.01.07),
"gazetecili¤in sadece okulla de¤il, uygulamaya do¤rudan kat›larak gerçeklefltirilece¤i ve bu yüzden Bas›n ve Yay›n Bölümü ö¤rencilerine her zaman
kap›lar›n›n aç›k oldu¤unu" ifade etmektedir.
Sonhaber gazetesi genel yay›n yönetmeni Rahmi Emeç (21.01.07) ise,
üniversite dinami¤inin ve ö¤rencilerin, kent dokusuna ve geliflimine büyük
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katk›lar› oldu¤unu ve bu anlamda, üniversite özelinde, özellikle ö¤rencilere ve
onlar›n sorunlar›na olumlu yaklafl›lmas› gerekti¤ine vurgu yapmaktad›r.
Kent dinamikleri ve Eskiflehir’in esasen metropol bir kent olmamas›na
ra¤men, metropol kentlere olan yak›nl›¤› ve kenti var eden iki üniversiteye sahip
olmas›ndan kaynakl› gerek üniversitelerde gerekse kent merkezinde sürekli
kültür ve sanat etkinlikleri gerçeklefltirilmektedir. Buna karfl›n, kent bas›n›n
kültür-sanat sayfalar›na bak›ld›¤›nda, bu zenginli¤in gerçek anlamda
aktar›lmad›¤›na tan›k olunmaktad›r. Bunun kuflkusuz önemli nedenleri aras›nda,
kent gazetelerinin sayfa s›n›rl›l›klar›, bu tür haberleri yapacak uzman ve yetiflmifl
kadrolar›n azl›¤›, gazete sahibinin kültür-sanat haberlerinden ziyade siyasete ve
gündem belirleyen haberlere a¤›rl›k verilmesini istemesi ve okurlar›n profili
say›labilir.
Görüflme yap›lan gazete temsilcilerinden baz›lar› (Anadolu, ‹stikbal,
Sakarya22) kültür-sanat haberlerine yeterince yer verdiklerini aç›klarken; önemli
bir bölümü (Ak Haber, Burç, ‹ki Eylül, Milli ‹rade, Sonhaber) bu konuda eksik
kald›klar›n› ve kültür-sanat haberleri konusunda ayr› bir sayfa aç›lmas›n›n
gereklili¤i konusunda benzer bir düflünceyi paylaflm›fllard›r.
‹stikbal gazetesi yaz› iflleri müdürü Murat Taflk›n (10.01.07) ise, bu konuda
di¤er gazete temsilcilerinden farkl› bir yaklafl›m sergilemifltir:
"Okuyucular›n arzu etti¤i kadar kültür-sanat haberine yer verdi¤imizi
söyleyebilirim. Türkiye’nin ünlü bir opera sanatç›s› geliyor Eskiflehir’de sahne
almaya. Bunu, bence bizim gazeteye koymam›z›n anlam› yok, ama yine de
koyuyoruz. Çünkü, Türkiye’ye mal olmufl bir sanatç› yayg›n medyan›n her
gazetesinde okunuyor zaten. Bunun yerine, üniversitedeki etkinlikleri ve kültürsanat etkinliklerini gazetede önceden duyurmak bence daha yararl›. Ben
gazeteye, piyano bafl›nda bir sanatç›y› koydu¤umda üç sütunluk yer kapl›yor.
Ben üç sütunluk alana, Kurtulufl mahallesindeki (Eskiflehir’in varofl mahallesi) bir
sorunu koyarsam, belki o mahalledeki yüz kifli gazeteyi sat›n al›r."
Ayn› kayg›y› Burç gazetesi sahibinin de paylaflt›¤›, gazetenin genel yay›n
yönetmeni Ferihan Özmen’in (12.01.07) flu sözlerinden anlafl›lmaktad›r:
"Ben kültür-sanat haberlerini çok yapt›¤›mda patronumdan; ‘kültür-sanat
haberlerini çok yap›yorsun, daha çok siyasete a¤›rl›k ver’ diye bir elefltiri ald›m.
Biraz da gündemi belirleyecek, sarsacak özel haberlere daha çok a¤›rl›k verilmesi
bekleniyor gazete sahibi taraf›ndan… Yani, asl›nda ülkemizde sanata ilgi düflük
oldu¤u için, aza hitap edilmek istenmiyor, ço¤unlu¤a hitap edilmek isteniyor."
22

"Sakarya gazetesi kültür-sanat haberlerine yeterince yer vermekte ve kültür-sanat sayfas›na iliflkin
olarak, Eskiflehir Sanat Derne¤i Baflkan› haftada üç gün yar›m sayfa sanat yaz›lar› yazarak
etkinlikleri de¤erlendirmektedir. Ayr›ca, haftada bir gün yar›m sayfa fliir ve sanat köflesi bir
ö¤retmen taraf›ndan haz›rlanmaktad›r. Yedi-sekiz y›l önce de Anadolu Üniversitesi ‹letiflim Bilimleri
Fakültesi Bas›n ve Yay›n Bölümü’nün eflgüdümünde yüz say› Köprübafl› kültür eki ç›kart›lm›flt›r"
(Hakk› Sa¤lam, Sakarya Gazetesi Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü, 12.01.07).
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‹ki Eylül, Milli ‹rade ve Sonhaber23 gazeteleri temsilcileri ise, kültür-sanat
haberlerini ve sayfalar›n› çok önemsedikleri halde, yeterince yer ay›ramamalar›n›
sebepleriyle ifade etmektedirler. ‹ki Eylül gazetesi genel yay›n yönetmeni Ali Bafl
(16.01.07) uzmanlaflm›fl kadrolar›n›n olmamas›n› en önemli neden olarak
görmektedir:
"Kültür sanat haberlerine yeterince yer vermiyoruz, veremiyoruz. Bunun
nedenini, kültür sanat alan›nda uzmanlaflm›fl kadrolar›n gazetelerde olmamas›na
ba¤l›yorum. Hal böyle olunca da hayat›nda ilk kez senfoniye giden bir gazeteci
arkadafl›m›z o senfoniyle ilgili yar›m sayfa makale yazabiliyor! Oysa, bu tür
haberler bir uzmanl›k ifli. Ne yaz›k ki, Eskiflehir bas›n›nda bu türden uzmanlar tek
tük bulunuyor. Gazetelerimizde tiyatro, konser, edebiyat söyleflileri ancak haber
olarak yer alabiliyor. Tam anlam›yla elefltirel flekilde kültür sanat haberlerine yer
veremiyoruz."
5.7. Yayg›n Bas›n›n Eskiflehir’de Yayg›nlaflma ‹htimali24
Do¤an Grubu’nun Eskiflehir’de gazete ç›karma ihtimali karfl›s›nda,
derinlemesine görüflme yap›lan gazetecilerin düflünceleri farkl›laflmaktad›r.
‹stanbul kökenli yayg›n medya holdinglerinin Eskiflehir’e gelifllerinin kendilerini
etkilemeyece¤ini düflünen baz› gazetelerin yan› s›ra (Ak Haber, Sakarya, ‹ki
Eylül), gazete temsilcilerinin baz›lar› da (Burç, Milli ‹rade, Sonhaber) bu durumdan
Eskiflehir bas›n›n›n olumsuz etkilenece¤ini ifade etmifllerdir.
‹ki Eylül gazetesi genel yay›n yönetmeni Ali Bafl (16.01.07) kent bas›n›n›n
böylesi bir projeden etkilenmeyece¤ini flöyle ifade etmektedir: "Bence, Do¤an
Grubu bu projesini flimdilik erteledi. Ç›kartt›¤›n› varsaysak bile baflar›l› olamaz.
Çünkü kent gazetelerinin bir özelli¤i de okurlar›yla, kent halk›yla sürekli temas
halinde olmas›. Okur, bir flekilde gazeteye müdahale edebiliyor. Yazd›¤›n›z›
be¤enmedi¤inizde gazete bürosundan içeriye girip bunu size söyleyebiliyor.
Oysa ki, tekel medyas›nda böyle bir durum hiç olmayacak. Bu nedenle kent
gazetelerinin böylesi bir projeden etkilenece¤ini sanm›yorum."
Anadolu ve ‹stikbal gazetelerinin temsilcileri ise, Do¤an Grubu’nun
Eskiflehir’de gazete ç›karmas›n›n kent bas›n›n› belli oranda olumsuz
etkileyece¤ini tahmin etmekle birlikte, uzun vadede baflar›l› olamayaca¤›n›
düflünmektedirler. ‹stikbal gazetesi yaz› iflleri müdürü Murat Taflk›n (10.01.07)
"Bursa’da güçlü bir yerel bas›n oldu¤undan orada baflar›l› olamad›¤›n›, ancak
23

24

Sonhaber gazetesi genel yay›n yönetmeni Rahmi Emeç ayn› zamanda ödüllü bir flair ve Türkiye
Yazarlar Sendikas› Eskiflehir temsilcisidir. Emeç, 15 günde bir kendisinin haz›rlad›¤› kültür-sanat
sayfas›n›, bu çal›flma tamamlanmadan önce haftada bir gün yay›mlamaya bafllam›flt›r.
Eylül 2005-Aral›k 2006 aras›, Do¤an Grubu’nun Eskiflehir’de gazete ç›karma karar› kent bas›n›n›n
gündemindeydi. Zira Do¤an Haber Ajans› (DHA) Eskiflehir bürosu kent bas›n›ndaki gazetecilerle
görüflmeler yaparak, kendileri için eleman toplamaya çal›fl›yordu. Ancak Aral›k 2006’da, Do¤an
Grubu’nun Eskiflehir’de gazete ç›karma karar›ndan vazgeçti¤i ö¤renildi. Bu karar yaklafl›k bir y›l
süresince kent bas›n›n›n gündeminde oldu¤u için, biz de bu çal›flmada böylesi bir ihtimalin kent
bas›n›na olas› etkilerini sorduk.
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Eskiflehir yerel bas›n› kendisine çekidüzen vermedi¤i takdirde, sadece Do¤an
Grubu de¤il, pek çok medya holdinginin bu pazara girifl yapaca¤›n› ve bundan
kârl› ç›kaca¤›n›" vurgularken, Anadolu gazetesi genel müdürü Y›lmaz Karaca ise
bu konuda flunlar› söylemektedir:
"Böyle güçlü bir grubun Eskiflehir’de gazete ç›karmas› elbette mevcut
gazeteleri biraz da olsa olumsuz etkileyebilir. Böyle bir gazete içerik aç›s›ndan
nas›l olur bilemiyorum ama teknik aç›dan (dizgi-bask›-tasar›m) iyi olaca¤›n›
düflünüyorum. Hal böyle olunca da, okuyucunun ilgisini çekecektir. Ama, içerik
aç›s›ndan Eskiflehir’deki bir yerel gazete gibi olamayaca¤›n› da düflünüyorum.
Ayr›ca, Eskiflehir halk› son y›llarda giderek bilinçlenmekte ve gazetelerine sahip
ç›kma noktas›nda olumlu ad›mlar atmaktad›r. Bu ay›r›m› yapaca¤›na da inanc›m
vard›r."
Sonhaber gazetesi genel yay›n yönetmeni Rahmi Emeç (21.01.07) ise,
konuya küresel-yerel ekseninden yaklaflarak, Eskiflehir bas›n›n›n "ulusal"
yönünün ve gazetecilik eti¤inin kaybedilece¤i endiflesini dile getirmektedir:
"Bir kere, bu durum ulusal bas›n anlay›fl›n› bitirecektir. Ben yerel bas›n› her
zaman ulusal bas›n olarak görüyorum. Bir gazetenin ulusal olmas›, illa ki
Türkiye’nin her yerinde da¤›t›m›n›n yap›lmas› anlam›na gelmemelidir. Çünkü,
yay›mlanan gazeteler daha çok ‹stanbul ve Ankara gazetesi görünümünde.
Örne¤in bir Eskiflehir bile, bugün bir Sabah, Hürriyet ya da Milliyet gazetesinde
çok fazla yer alm›yor. Eskiflehir, Türkiye’nin büyük flehirlerinden bir tanesi, aç›n
bugün Hürriyet gazetesini Eskiflehir’e iliflkin kaç tane haber bulabileceksiniz?
Bulamazs›n›z, Ankara’dan parlamento ve bakanl›klar›n etkinliklerine iliflkin siyasal
seçkinlerin haberleri; ‹stanbul’da iki yüz kiflilik flatafat içinde yaflayan bir kesimin
hayatlar›na iliflkin magazinel haberlerle dolu sayfalardan oluflan gazetelerle
karfl›lafl›yoruz… Çal›flanlar belki, yeni oluflan kurumlarda yine çal›flmaya devam
edecekler ancak, yerel dinamikler kaybolacak. Yerel dinamikler içinde bizim
gözetti¤imiz o gazetecilik eti¤i ve ilkeleri bile, tabii onu da ne kadar
yapabiliyorsak, onlar bile kalmayacak."
Milli ‹rade gazetesi haber müdürü Sadi Seda (12.01.07), böyle bir olas›l›k
karfl›s›nda güç birlikteli¤inin flart oldu¤una vurgu yaparken; Sakarya gazetesi yaz›
iflleri müdürü Hakk› Sa¤lam (12.01.07), böyle bir olas›l›¤›n Sakarya gazetesini
hiçbir flekilde etkilemeyece¤ini belirtmektedir. Sa¤lam ayr›ca, "böylesi bir
durumda Do¤an Grubu’nun gazetesini ‹stanbul’da basaca¤› ve saat 19.00’dan
sonra geliflen bir haberi veremeyecekleri için de dezavantajl› olacaklar›na" iflaret
etmektedir.
‹stanbul merkezli tekelci yayg›n medyan›n Eskiflehir’e girifl yapmas›
halinde, kendi ya¤›yla kavrulmaya çal›flan kent bas›n›n›n bu durumdan k›sa
dönemde olumsuz etkilenece¤ini; ancak, uzun dönemde kent bas›n› içerisinde
güç birli¤ine gidilerek birleflmelerin gerçekleflebilece¤ini ve bunun da kalite
art›fl›na yol açabilece¤inden söz edilebilir.
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Ak Haber gazetesi genel yay›n yönetmeni Ali Akyüz (08.01.07), "bu
söylentilerin y›llardan beri var oldu¤unu ve sadece Do¤an Grubu’nun de¤il,
Eskiflehirli sanayici ve ifladamlar›n›n da gazete ç›karacaklar›na iliflkin çok say›da
söylentinin oldu¤unu, ne var ki, Eskiflehir’deki resmi ve özel ilanlar ile reklamlar›n
Do¤an Grubu’nun diflinin kovu¤unu bile dolduramayaca¤›n› dolay›s›yla da, medya
holdinglerinin Eskiflehir’e girifl yapmalar›n› uzak bir ihtimal olarak gördü¤ünü"
vurgulamaktad›r.
5.8. Demokrasi Kültürü Aç›s›ndan Gazetelerin Çoklu¤u ve Azl›¤›
Sorunsal›
Derinlemesine görüflme yap›lan gazete temsilcilerinin önemli bir bölümü
(Anadolu, ‹ki Eylül, Milli ‹rade, Sakarya, Sonhaber) Eskiflehir bas›n›ndaki
gazetelerin say› olarak di¤er illere k›yasla fazla olmad›¤›n›, belli bir çeflitlili¤i ve
farkl›laflmay› sa¤layamad›klar›n›; baz› gazeteler ise (Ak Haber ve Burç) sekiz
gazetenin fazla olmad›¤›n› ve demokrasi kültürü aç›s›ndan önemli oldu¤unu
belirtmifllerdir.
‹stikbal gazetesi yaz› iflleri müdürü Murat Taflk›n (10.01.07), "Antalya’da
yay›mlanan yirmi dokuz gazete göz önünde bulunduruldu¤unda, Eskiflehir’deki
sekiz gazetenin çok olmad›¤›n›, ancak bunlardan dört ya da beflinin
yay›mlanmas›n›n gereksiz oldu¤unu, çünkü çok küçük bir kâr için bu dört-befl
gazetenin koskoca bir mesle¤e zarar verdi¤ini" söylemektedir.
Sakarya gazetesi yaz› iflleri müdürü Hakk› Sa¤lam (12.01.07), "e¤er sekiz
gazetenin sat›fl oranlar› yüksek olsa, böylesi bir çeflitlilikten, çok seslilikten ve
ço¤ulculuktan söz etmek mümkün olabilir. Günlük bayii sat›fl› yüzü geçmeyen
gazeteler var. Satmayan gazete ne getirecek, halka ne verecek?" diyerek, sat›fl
oranlar› düflük gazetelerin demokrasi kültürüne katk›s› olmad›¤›n› öne
sürmektedir.
Gazetecilerin büyük ço¤unlu¤u, haberlerin yaklafl›k % 50-60’›n›n ajanslardan al›nd›¤› için, haberlerde bir çeflitlilik yarat›lamad›¤›n› belirtmektedir.
Sonhaber gazetesi genel yay›n yönetmeni Rahmi Emeç (21.01.07), haberlerde
çeflitlilik ve farkl›laflman›n sa¤lanamamas›n›n nedenlerini flu flekilde aç›klamaktad›r:
"Gazetelerin sekiz tane olmas› herhangi bir çeflitlik, demokrasi ve
ço¤ulculuk sa¤lam›yor. Geçmiflte daha iyiydi, bugün çok fazla de¤il. Geçmiflte
her gazetenin bir emniyet muhabiri vard›, flimdi yok. Niye yok? ‹ki tane ajans var.
Anadolu Ajans› ve ‹hlas Haber Ajans›… Gazetelere bakt›¤›n›zda, hemen hemen
benzer haberleri görmektesiniz. Niye? Çünkü, çok güçlü ve genifl muhabir
kadrolar› yok. Rutin haberlerin peflinde koflmaktan, özel haber yapmaya zaten
zaman›m›z kalm›yor. Bak›n, flu anda bizim, ön sayfa dedi¤imiz sporun d›fl›nda
haberlere giden iki tane muhabirimiz var. fiimdi sendikalar, dernekler, odalar,
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siyasi partiler her gün toplant› yap›yor. Ekstradan geliflen olaylar oluyor. Ve iki
kifli, bu haberleri koval›yor. Dolay›s›yla, bunlara yetiflmeleri zaten mümkün de¤il.
Hele ö¤leden sonra sayfalar haz›rlan›yor, haberlerini yazacaklar bunlar› yapmalar›
mümkün de¤il yani. Dolay›s›yla, duyuyoruz örne¤in bir yerde patlama ya da
cinayet olmufl, ajans› ar›yoruz hemen, e¤er gitmifllerse biz rahat›z. Ajanstan bu
haberi sa¤l›yoruz ve o habere gitmiyoruz."
Milli ‹rade gazetesi haber müdürü Sadi Seda (12.01.07) bu duruma çözüm
olarak, gazetelerin birleflerek, "güç birlikteli¤ine" giderek, kaliteyi yükseltmesini
önermektedir. Seda’n›n "kaliteyi yükseltelim" tespitine, ‹ki Eylül gazetesi genel
yay›n yönetmeni Ali Bafl da (16.01.07) kat›lmaktad›r: "Eskiflehir’in çok say›da
gazeteye ihtiyac› yok. Eskiflehirlilerin asl›nda kaliteli gazetelere ihtiyac› var."
Bununla birlikte, Ak Haber gazetesi genel yay›n yönetmeni Ali Akyüz
(08.01.07), Eskiflehir’den daha küçük kentlerde yay›mlanan gazete say›s›n›n
fazlal›¤›n›, ancak Eskiflehir’in sekiz gazeteyi yaflatamayacak kadar ekonomik
aç›dan zay›f oldu¤unu; beraberinde kent gazetelerinin öneminin, "halka ve
demokrasiye iliflkin sergiledi¤i aç›l›mlarla ölçülmesi gerekti¤ini" ileri sürmektedir.
Anadolu gazetesi genel müdürü Y›lmaz Karaca (09.01.07), haberlerde
çeflitlilik olmad›¤›n› teslim etmekle birlikte, "zaman zaman de¤iflik gazetelerden,
de¤iflik fikir ya da haberlerin ortaya ç›kt›¤›n›" hat›rlatmaktad›r. Burç gazetesi genel
yay›n yönetmeni Ferihan Özmen (12.01.07) ise, di¤er gazetecilerden farkl›
olarak, "Eskiflehir bas›n›nda ideolojik bir farkl›laflma" oldu¤unu ve bunun
demokrasi kültürü aç›s›ndan yaflat›lmas› gerekti¤ini flöyle ifade etmektedir:
"Bence sekiz gazete fazla de¤il ve demokrasi kültürü aç›s›ndan da bunu
önemli buluyorum. Sekiz gazetenin baz› farkl› yönleri var, örne¤in bizim
gazetenin (Burç) dini bir misyonu var. Ak Haber’de ulusalc› bir misyon var. ‹ki
Eylül ve Sonhaber sol e¤ilimli gazeteler. Milli ‹rade ve Anadolu, milliyetçi sa¤
gazeteler. Sakarya ve ‹stikbal ise, merkez sola yak›n gazeteler ve Sakarya
gazetesi türban konusuna afl›r› yükleniyor. Bana göre, belli bir çeflitlilik var."
Burada say›sal fazlal›k, e¤er çeflitli¤e yol açm›yor ve birbirine benzeyen
tektip gazetelerin farkl› ç›karlar nedeniyle yay›mlanmas› sonucunu do¤uruyorsa,
çok say›da gazetenin yay›mlanmas›n›n kentsel dinamiklerin canl› tutulmas› ve
demokrasi kültürünün geliflimi aç›s›ndan hiçbir katk› sa¤lamayaca¤› ortad›r.
5.9. Kent Bas›n› ‹çin Son Söz: Bas›n ‹lan Kurumu Eskiflehir’de fiube
Aç›yor!
Bas›n ‹lan Kurumu (B‹K) Eskiflehir flubesi, May›s 2007’de aç›lacakt›r25.
Bilindi¤i gibi B‹K flubesi olmayan kentlerde, kurumun ifllev ve görevleri valilik
23

B‹K’in kent bas›n› aç›s›ndan güçlü olan illerde flubeleri bulunmaktad›r. Bunlar s›ras›yla, ‹stanbul,
Ankara, ‹zmir, Adana, Bursa, Konya ve Trabzon’dur.
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taraf›ndan yerine getirilmektedir. Ancak valiliklerin, B‹K’in resmi ilanlar için
gazetelerden istedi¤i flartlara bakmaks›z›n ilanlar› da¤›tt›¤› da bilinen bir gerçektir.
B‹K resmi ilanlar› verece¤i gazetelerden, 10 tane 212 say›l› Bas›n Kanunu’na göre
sigortas› yap›lm›fl fikir iflçisi istihdam› ve minimum bin bayii sat›fl› flartlar›n›n
yerine getirilmesini istemektedir. Yaklafl›k sekiz ayd›r Eskiflehir bas›n›, B‹K’in
Eskiflehir’de flube açmas›na haz›rlanmaktad›r.
Derinlemesine görüflme yap›lan gazete temsilcilerinin büyük bir bölümü,
Bas›n ‹lan Kurumu (B‹K)’in geliflini olumlu karfl›larken, Eskiflehir kent bas›n›ndan
sadece Ak Haber gazetesi bu konuda görüfl belirtmemifltir. Milli ‹rade gazetesi
haber müdürü Sadi Seda ise, "B‹K’in gelifliyle yaflama geçirilecek kriterler göz
önünde bulunduruldu¤unda, pek çok kiflinin iflsiz kalaca¤›, çünkü gazete
say›s›n›n ikiye inece¤i, ayr›ca kendileri gibi abone sistemini uygulayan gazetelerin
göz önünde bulundurulmayaca¤›na" vurgu yapmaktad›r.
B‹K’i olumlu karfl›layan gazete temsilcileri ise, buna gerekçe olarak flu
unsurlar› s›ralam›fllard›r: Gazetelerde gerek içerik gerekse teknik nitelik art›fl›na
yol açarak kaliteyi getirece¤i, sadece resmi ilanlar için yay›mlanan gazetelerin
kapanaca¤› ve böylece adaletsizli¤in önüne geçilebilece¤i, Eskiflehir bas›n›nda
yay›mlanan gazetelerin kimine göre sekizden üçe inece¤i; kimine göre de
sadece bir ya da iki gazetenin kapanaca¤›, resmi ilan alabilmek için baflvurulan
abone sisteminin ortadan kalkabilece¤i, çal›flanlar›n bu geliflme karfl›s›nda
unutulmufl olan haklar›n› alabilecekleri, gazete sahiplerinin ve idarecilerin böylece
daha dikkatli davranmas› gerekece¤i elde edilen bulgular olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r.
Kent gazetelerinin temsilcilerinin, B‹K’in flube açmas›yla ilgili görüflleri,
kent bas›n› ile ilgili bir "son söz" olarak görüldü¤ü için, gazetecilerin bu konudaki
görüfllerinin can al›c› noktalar›na afla¤›da yer verilmifltir.
Anadolu gazetesi genel müdürü ve EGC Baflkan› Y›lmaz Karaca (09.01.07):
"Bu kurumun Eskiflehir'de faaliyet göstermesi elbette ki gazetecilik
yapmak isteyenleri olumlu etkileyecektir. Çünkü B‹K’in flubesi olan illerde baz›
k›staslar getirilmektedir. Bu kaliteli gazetecili¤i kesinlikle teflvik anlam›ndad›r.
Resmi ilan da¤›t›m›nda baz› adaletsizlikler olmaktad›r. B‹K’in flubesi aç›ld›¤›nda,
bu adaletsizli¤in giderilece¤ine inan›yorum."
Burç gazetesi genel yay›n yönetmeni Ferihan Özmen (12.01.07):
"B‹K’in gelmesi tabi ki çal›flanlar aç›s›ndan iyi olacak. Neden iyi olacak?
Çünkü bas›n çal›flan› hem hakk›n› alacak, hem de iyi bir gazeteci olmaya
çal›flacak. Bile¤inin hakk›yla bu ifli yapanlar ve gazete ç›karanlar aç›s›ndan iyi
olacak ama bile¤inin hakk›yla yapmayanlar aç›s›ndan kötü olacak. Çünkü baz›
gazeteler sadece ilandan para almak gibi basit bir zihniyetle ç›kar›l›yor."
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‹ki Eylül gazetesi genel yay›n yönetmeni ve TGS Eskiflehir temsilcisi Ali
Bafl (16.01.07):
"‹lan kurumunun gelmesi ile baz› gazetelerin resmi ilandan alaca¤› pay›n
azalmas› gündemde. Bu, baz› gazetelerin kapanmas›na yol açabilir. Bu durum,
kalan gazetelerin daha iyi olmas›n› sa¤layacak gibi düflünüyorum. Gazetelerin
kapanmas› ile gazetecilerin iflsiz kalmayaca¤›n› da biliyorum."
‹stikbal gazetesi yaz› iflleri müdürü Murat Taflk›n (10.01.07):
"Eskiflehir’de her yerde oldu¤u gibi mevzuatlara uymayan fleyler
yaflan›yor. Örne¤in bas›n çal›flanlar›n› 212’den sigortalamamak gibi. B‹K’in
gazetelere çekidüzen verece¤ini, bir disiplin getirece¤ini, bunun korkusuyla
gazete patronlar›n›n ve gazete idarecilerinin baz› fleyleri savsaklamayaca¤›n›
düflünüyorum. Tüm bunlar›n da gazeteleri daha iyi bir noktaya getirece¤ine
inan›yorum."
Milli ‹rade gazetesi haber müdürü Sadi Seda (12.01.07):
"Biz Milli ‹rade olarak bayii sisteminden çok, abone sistemini uyguluyoruz.
B‹K abone sistemini göz önüne alm›yor. Gazetem e¤er Eskiflehir’de 1000 adet
sat›lm›yorsa, o zaman bana ilan verilmeyecek. Eskiflehir’de, Sakarya ve ‹stikbal
d›fl›nda 1000 adet satan gazete yok. O zaman gazeteler kapanacak. Dolay›s›yla,
gazete çal›flanlar› aras›nda iflsiz say›s› artacakt›r. Umar›m böylesi bir süreç
yaflanmaz."
Sakarya gazetesi yaz› iflleri müdürü Hakk› Sa¤lam (12.01.07):
" Olumlu etkiler, kaliteyi getirir… Burada do¤ru dürüst sat›fl› olan üç gazete
var: Sakarya, ‹stikbal ve Anadolu. Sakarya gazetesi Türkiye’nin üçüncü büyük
yerel gazetesi. Di¤er gazeteler zaten resmi ilan için ç›k›yor. 8000 satan Sakarya
gazetesi de ayn› oranda resmi ilan al›yor, 300 satan gazete de. ‹flte B‹K’in
aç›lmas› bu çarp›kl›¤› önleyecek. Çünkü 1000 tane net bayii sat›fl› olmayan
gazete resmi ilan alamayacak. Böylece gazete say›s›, sekizden üçe inecek."
Sonhaber gazetesi genel yay›n yönetmeni ve Türkiye Yazarlar Sendikas›
Eskiflehir temsilcisi Rahmi Emeç (21.01.07):
"Bas›n ‹lan Kurumu yeni bir fley getirmiyor. B‹K zaten, devletin getirdi¤i
birtak›m k›staslar›n uygulanmas›n› burada getiriyor. O zaman ne olacakt›r? Tabii
ki sigortalar yat›yor olacakt›r. Üniversite mezunu kifliler çal›flt›r›lacak, bu da yerel
bas›n›n niteliksel anlamda kalitesinin art›fl›na yol açacakt›r. Sonuçta, B‹K’in
gelmesi iflverenlerin kendilerine bir çekidüzen vermesini, o standartlar›
yakalamas›n› gerektirecek; bu da, çal›flanlara olumlu yönde yans›yacak ve nefes
ald›racakt›r."
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Sonuç ve De¤erlendirme
Bu çal›flman›n amac›, Eskiflehir kent gazetelerinin genel bir profilini,
sorunlar›n› ve yay›nc›l›k anlay›fl›n› ortaya koymak olarak belirlenmifltir. Çal›flmadan
flu bulgular elde edilmifltir: Gazetelerin günlük net sat›fl oranlar› aç›s›ndan, kentin
en yüksek tirajl› gazeteleri s›ras›yla Sakarya, ‹stikbal ve Anadolu gazeteleridir.
Kent gazetelerinde çal›flan tüm personel içinde (sürekli yazar, muhabir, teknik
personel, idari personel), e¤itim düzeyi olarak en yüksek oranda üniversite
mezunu kiflilerin oldu¤u gözlemlenmifltir. Fikir iflçisi olarak kabul edilen sürekli
yazar ve muhabirler içinde, erkek fikir iflçileri kad›n fikir iflçilerinin befl kat›d›r. Yine
fikir iflçileri içinde, 50 yafl›n alt›nda olanlar, 50 yafl›n üstünde olanlar›n dört kat›d›r.
Kent gazetelerinin sayfalar›ndaki ortak haber konular› ise flöyledir: Kent
haberleri, yurt haberleri, dünya haberleri, ekonomi haberleri, spor haberleri ve
sa¤l›k/güzellik haberleri. Gazetecilerin bir k›sm›n›n EGC’ye (daha fazla oranda),
di¤er bir k›sm›n›n da ÇGD Eskiflehir fiubesi’ne üye olduklar› tespit edilmifltir.
Gazeteciler içinde TGS Eskiflehir temsilcili¤ine üye olanlar da mevcuttur. Kent
gazetelerinin tümünün AA ve ‹HA’ya üye olduklar› saptanm›flt›r. Ayr›ca,
gazetelerin büyük ço¤unlu¤u, çevre il ve ilçelerde da¤›t›ma sunularak
sat›lmaktad›r.
Kent gazetelerinin en önemli sorunu olarak, ekonomik sorunlar karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Görüflme yap›lan gazeteciler taraf›ndan, ekonomik sorunlar›n hem
çal›flanlar›n yaflam kalitesini hem de gazetelerin niteli¤ini olumsuz etkiledi¤i
belirtilmifltir. Bu sorunlar›n oluflmas›nda özel ilan ve reklam gelirlerinin düflüklü¤ü
ve devlet katk›s›n›n yetersizli¤i gösterilmektedir. Gazete sahipleri karfl›s›nda
bas›n sektöründe sendikal hareketin ve toplu sözleflme seçene¤inin olmamas›
da, kent gazetelerinde çal›flanlar›n ekonomik sorunlar›n› çözememelerinin bir
nedeni olarak belirginlik kazanmaktad›r.
Paradoksal bir flekilde özel ilan ve reklam gelirlerinin azl›¤›, kent
gazetecilerinin editoryal özerkliklerini görece de olsa koruyabilmeleri sonucunu
do¤urmaktad›r. Bu durum, kent gazetelerinin, yayg›n medya karfl›s›ndaki temel
yap›sal farkl›l›klar›n› da ortaya koymaktad›r. Editoryal özerklik, mümkün oldu¤u
oranda gazetecilik eti¤i çerçevesinde kalabilme ve kamu yarar›n› öne ç›karan
haberlerin yap›labilmesini sa¤lamaktad›r. Görüflme yap›lan baz› gazeteciler,
zaman zaman resmi kurumlar›n editoryal iflleyifle müdahale etmek istediklerini,
ancak kendilerinin buna karfl› bir durufl sergilediklerini ifade etmifllerdir.
Görüflme yap›lan gazetecilerin büyük ço¤unlu¤u, art›k, kent dinamiklerinin
polis-adliye habercili¤inin çok önüne geçti¤ini ve polis-adliye haberlerini
ajanslardan ald›klar›n› belirtmifllerdir. Kent dinamiklerinin haberlefltirilmesinde
temel etkenler olarak, hem kendi bak›fl aç›lar›n›n hem de Eskiflehir’de örgütlü bir
kent yaflam›n›n güçlü olmas›n›n etkili oldu¤u ifade edilmifltir.
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Yap›lan görüflmelerde kent dinami¤inin önemli bir parças› olmas› gereken
üniversitelerle, kent bas›n›n›n etkilefliminin "yok denecek kadar az" oldu¤u
gerçe¤i vurgulanm›flt›r. Buna karfl›n üniversitelerin varl›¤›n›n kültür-sanat
etkinliklerini artt›rd›¤›n›, ancak gazetelerin bu etkinlikleri haberlefltirmenin
ötesinde, uzman kadrolarca kritik edemedikleri sonucunu ortaya koymufltur.
Kimi gazeteler de, zaten okur profilleri içinde üniversite ö¤rencileri ve ö¤retim
üyeleri olmad›¤› için kültür-sanat sayfalar› haz›rlamad›klar›n› belirtmifllerdir.
Görüflme yap›lan gazeteciler yayg›n medyan›n, Eskiflehir’de özel ilan ve
reklam pastas› çok küçük oldu¤u için Eskiflehir’de gazete ç›karmay›
düflünmedi¤ini; düflünse bile, kent dinamikleriyle etkileflimde baflar›l›
olamayaca¤›n› irdelemifllerdir.
B‹K’in May›s 2007’de Eskiflehir’de flube açmas›na ise, gazetelerin
temsilcileri çok olumlu yaklaflm›fllard›r. Gazeteciler, B‹K ile hem gazetelerinin
kalitesinin artaca¤›n› hem de çal›flanlar›n sosyal güvenlik haklar›n›n daha iyi
korunaca¤›n› düflünmekteler.
Sekiz ay süresince izlenilen gazete içerikleri (1 Haziran 2006-31 Ocak
2007) ve gazete temsilcileri ile gerçeklefltirilen derinlemesine görüflmelerden
elde edilen tüm bu bulgulardan yola ç›k›larak, Eskiflehir bas›n›n›n kamu yarar›n›
öne ç›karan bir e¤ilime sahip oldu¤u söylenebilir. Eskiflehir’deki kent
gazetelerinde magazin, sansasyon ve fliddetten uzak, kentteki rant paylafl›m›,
siyasi partiler, sendikalar, odalar, kültürel etkinlikler ile kent insan›n›n sorunlar›n›n
temel al›nd›¤› bir yay›nc›l›k yap›lmaktad›r. Bugünkü haliyle Eskiflehir bas›n›
teknolojik aç›dan zay›f olmakla birlikte, yay›nc›l›k anlay›fl› bak›m›ndan tekelleflmifl
yayg›n medya karfl›s›nda alternatif bir yay›nc›l›k anlay›fl›n› korumakta ve bu
ba¤lamda demokrasi kültürüne hizmet etmektedir.
Bu yay›nc›l›k anlay›fl›n›n gerçekleflmesinde ve sürdürülmesinde ise, kent
bas›n›n›n "büyük sermaye" ile henüz tan›flmamas› gerçe¤inin etkili oldu¤unu
söylemek gerekir. Kentteki gazetecilerin maddi motivasyonlardan ziyade,
manevi motivasyonlarla (gazetecilik eti¤i ve idealleri) gazetecilik yapabilmesi iflin
bir boyutudur. Di¤er bir boyut da, Eskiflehir’de örgütlü bir kent dinami¤inin güçlü
olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Ancak unutulmamal›d›r ki, Eskiflehir bas›n›ndaki
gazetelerin sahiplik yap›s›, kamu yarar›na dayal› gazetecilik yap›lmas›nda,
gazetecilere karfl› olumsuz bir durufl içerisinde de¤ildir. Bu durum, kent
bas›n›ndaki sahiplik yap›s›ndaki "küçük ve Anadolu kökenli sermayenin" (yar›s›na
yak›n›nda da gazeteci ailelerin sermayeleri mevcuttur) henüz "kamu yarar›n›n terk
edilip, salt sermaye yan›nda bir yay›nc›l›¤›" teflvik edecek bir ideolojik gereksinimi
olmamas›yla yak›ndan iliflkilidir. Bu yüzden de, ‹stanbul kaynakl› yayg›n bas›ndan
farkl›laflmaktad›r. Hatta tam tersine, Eskiflehir’de ne kadar fazla kent insan› ve
dinami¤i haberlefltirilirse, gazeteler o kadar fazla satabilmektedir.
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Dolay›s›yla kent bas›n›n›n, yayg›n medyada oldu¤u gibi "küresel
sermayenin yan›nda bir ideoloji gereksinimi içinde olmamalar›", kamu yarar›n›n
sürdürülebilmesi ve demokrasi kültürünün gelifltirilebilmesi için bir flans olarak
gözükmektedir. Ancak görüflme yap›lan gazetecilerin de aç›kça belirtti¤i gibi,
Eskiflehir kent gazeteleri haber içerikleri aç›s›ndan bir çeflitlilik sergilememekte,
aksine birbirine benzemektedir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, yayg›n bas›nda
tekelleflme sonucu oluflan "tektipleflme" olgusu, Eskiflehir kent bas›n›nda da
yeterli say›da ve nitelikte fikir iflçisinin istihdam edilememesi sonucu
oluflmaktad›r. B‹K’in Eskiflehir’de flube açmas› ve dolay›s›yla resmi ilanlar için
gerekli kriterleri denetlemesinin, daha nitelikli ve yeter say›da fikir iflçisi
istihdam›n› teflvik edece¤i düflünülmektedir.
Sonuç olarak yay›nc›l›k anlay›fl› aç›s›ndan Eskiflehir kent bas›n›n›n, kent
insan›n›, kent dinamiklerini ve kamu yarar›n› öne ç›karan bir yay›nc›l›k anlay›fl›na
sahip oldu¤u, ancak haber içerikleri aç›s›ndan bir çeflitlilik sergileyemedikleri
görülmektedir. Eskiflehir kent bas›n› kent insan›n›, kent dinamiklerini ve kamu
yarar›n› öne ç›karan yay›nc›l›k anlay›fl›yla, küresel sermayenin yan›nda yay›nc›l›k
yapan yayg›n bas›ndan farkl›laflmakta, ancak gazetelerin haber içeriklerinin
benzeflmesi efldeyiflle, tektipleflmeyle de yayg›n bas›na benzemektedir.
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