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<div><u><font color="#505050"><br /></font></u><p><u><font color="#505050"><img
src="http://www.dorduncukuvvetmedya.com/image/erkanyuksel1.jpg" border="0" hspace="9"
vspace="2" width="119" height="120" align="left" /></font></u> Yay?nc?l?k alan?nda en �k ne
yapmay? ya da neyle u?ra?may? isterdin diye sorsalar herhalde �dergi yay?nc?l???� diye
yan?t verirdim. �cuklu?umdan beri dergileri �k sevdim. Milliyet �cuk ve Terc�man �cuk
dergilerinin m�ptelas?yd?m. </p><p> </p>  <p> </p></div><div><p>Onlar? biriktirmekten
b�y�k zevk al?rd?m. Bilim ve Teknik dergisinin abonesiydim. Hatta hayat?mda bir yay?n
organ?nda yay?mlanan ilk yaz?m orada �km??t?. K��k d�nyama a�lan b�y�k bir
pencereydi Bilim ve Teknik dergisi� </p><p>Hafta sonlar?nda gazetelerin verdi?i ku?e ka??da
bas?l? dergileri de y?llarca biriktirdim. �celeri haber a??rl?kl? olan bu dergilerin zaman i�nde
nas?l magazin a?arl?kl? hale geldiklerine yak?ndan ?ahit oldum. Sayfa tasar?mlar?, kullan?lan
renk ve desenler, haberlerin sunum bi�mi ve ayr?nt?lar?n sayfada da??l?m? hep ilgimi
�kmi?ti. Sayfa tasar?m?ndaki en k��k de?i?iklikleri takip ediyor, tasar?mc?lar?n isimlerinin
de?i?ip de?i?medi?ini kontrol ediyordum. �?unlukla yan?lm?yordum da� </p><p>Aradan y?llar
ge�p bir gazete ilan? sonras?nda �el yetenek s?nav?yla kazand???m Anadolu �iversitesi
?leti?im Bilimleri Fak�ltesi�ne geldi?im de bu merak?m �Alice Harikalar Diyar?nda�
masal?na d��?t�. O y?llarda hikaye ve roman yazmaya merak salm??t?m ve bu fak�lte
bitti?inde ilk roman?m? yay?nlamay? planlam??t?m. Ancak �le olmad?� Fak�lteden mezun
oldu?umda, daha ilk y?l?n sonunda girdi?im gazetenin kadrolu muhabiri olarak �l???yordum.
Sanki Eski?ehir�de bir toz havalansa haberim oldu?unu d�?�n�yordum. Haber toplama ve
yazman?n d???nda, yerel gazetecili?in bir gazetenin t�m i?lerini bilen adam ihtiyac?
do?rultusunda sayfa tasar?m? �zimlerine yap?yor, �el sayfalar �kar?yor, hatta kimi zaman
dergi boyutunda �el ekler haz?rl?yordum. </p><strong>?LK HABER, ?LK DOSYA�
</strong><strong><p>Hayat?mda yazd???m ilk ��emli� haberin bir dosya haberi oldu?unu da
ekleyeyim. Eski?ehir�in sebze ve meyve hali ve t�m pazar yerlerini g�nlerce dola??p oralarda
ya?anan sorunlar? 50 sayfadan fazla tutan bir dosya ile rapor gibi sunmu?tum. Hi�unutmam
yaz? Nurullah Ata�n bir c�mlesi ile ba?l?yordu: �Bir ?ehir hakk?nda bilgi edinmek istiyorsan,
sokaklar?n? dola?mal?s?n�� </p></strong><p>Sakarya gazetesinin eki olarak yay?nlanan
K�r�ba??�n?n yakla??k ilk 100 say?s?nda pek �k �dosya� haberim yay?nlanm??t?. Ba?ka
bir deyi?le dergi habercili?i t�r�nde yaz?lar?m yer alm??t?� </p><p>Gazetede ekonomi
sayfas?n? ayr? bir ek olarak yay?nlama fikrimi ortaya att???mda �kard???m ilk say? da tabloit
boyda bir dergiydi. Ancak ikinci say?da normal gazete sayfas? boyutlar?na d��?m�?t�. Yine
de yap?lan i? ekonomi dergilerindeki gibi haftal?k bir ek yay?nc?l???yd?� </p><p>Sonra
Sel�k �iversitesi ?leti?im Fak�ltesi�ne ara?t?rma g�evlisi olarak atand???mda ilk girdi?im
dersler Haber Toplama ve Yazma ile Dergi Yay?nc?l??? olmu?tu. Daha sonra da Dergi
Yay?nc?l??? dersini Anadolu �iversitesi�nde de birka�d�em verdim. Sonra yurt d???na
�kmam gerekince dersi istemeyerek de olsa b?rakt?m. Dersi verdi?im d�emlerde �rencilerime
haz?rlatt???m eserler daha sonra kendileri taraf?ndan i? ba?vurusu dosyalar?nda yer ald?�
</p><p>Uzun y?llar Ekonomist dergisini biriktirdim ve en sonunda y�ksek lisans?m? ekonomi
habercili?i �zerine yapt?ktan sonra, o y?llarda T�rkiye�nin en �k satan dergisi Ekonomist
�zerine neden satt???n? anlamak �zere bir i�rik analizi uygulamas? ger�kle?tirdim. ?�rik
analizi y�temini yeni �rendi?im s?rada, bu dergi �zerine �l??mak beni hayli mutlu etmi?,
motivasyon kayna?? olmu?tu� Dergi yay?nlamak hep benim i�n bir hayaldi� ?leti?im
fak�ltesindeki �rencilik y?llar?mda beni tan?yan yak?n arkada?lar?m bilir: Bir g�n bir haber
dergisi yay?nlamak isterdim. Belki Eski?ehir�de bir dergi de olurdu bu� Hatta y?llar sonra
Amerika Birle?ik Devletleri�ne gidip art?k T�rkiye�de de �neklerini g�meye ba?lad???m?z
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t�rde �bedava� dergileri g�d�?�mde, bu dergilerin i�riklerini Eski?ehir�de gazetecilik
yapan arkada?lar?ma anlatm??t?m. �k ge�edi, b�le bir dergi Eski?ehir�de de yay?nlanmaya
ba?lad?� ?imdi, ?stanbul�daki g�nl�k yay?nlanan ve t�r�n�n �lkemizdeki en be?endi?im
�ne?i olan Gaste�de �l??an �rencim de oldu� Benim i�nse �niversitelerin �renci gazeteleri
birer dergi gibiydi. Sel�k �iversitesi�nde, Anadolu �iversitesi�nde, Uluslararas? K?br?s
�iversitesi�nde pek �k �renci dergisinde g�ev ald?m. Haftal?k ya da ayl?k
yay?nlan?yorlard?. Tam sayfa ya da iki���sayfa konu i?leyebilmek m�mk�nd�. Ara?t?rma,
haber-r�ortaj gibi sayfalarda dergi habercili?i yap?labiliyordu. Hala da �renci gazetelerinde
g�ev almaktan ve �rencilere yard?mc? olmaktan b�y�k zevk al?yorum. </p><p>?u anda
Yaz? ??leri M�d�r� oldu?um Anadolu �iversitesi�nin haftal?k kurum i� ileti?im gazetesi
Anadolu Haber de bir anlamda dergi yap?s?nda. Her hafta gazetenin sayfa tasar?m?n? yine
eski usulle plan ka??d? �zerine cetvelle kur?un kalemle �ziyorum, siliyorum, yeniden
�ziyorum. Sayfa tasar?mc?s? arkada?lar?n bilgisayarlar? ba??nda yapt?klar? i?e burnumu
sokuyor, bazen koltu?a kurulup, bir sanat�n?n sanat eseri ile u?ra?maktan duydu?u zevk gibi
kendimi kapt?r?yor, zaman?n nas?l ge�i?ini unutuyorum� </p><strong>NEY?N? SEVD?M?
</strong><strong><p>Dergi habercili?inin san?r?m, g�nl�k gazetecilikteki gibi aceleye
gelmeyen yan?n? seviyorum. G�nl�k habercili?in; bence �s??�, �y�zeysel� ya da
�yetersiz�, bilgi i�rmeyen �acil� sunumuna kar??, dergi habercili?inin �ayr?nt?l?�, ge�i?i
de i�ne alan �derinlemesine� ve �do?ru� bilgi aktar?m?n?, �rehber olma� ve �gelece?i
ayd?nlatma� i?levlerini seviyorum. </p></strong><p>Dergilerin bilgilendirici i�riklerini
seviyorum. Hi�ir yerde bulamayaca??m bilgileri bana a�klamas?n? ve anlatmas?n?
seviyorum. En karma??k konular? bile bir b�t�nl�k halinde en yal?n dille �k�lendirmesini
seviyorum. </p><p>Her bir derginin ayr? bir d�nya olmas?n? seviyorum. Her derginin ba?ka bir
d�nyay? aya??ma getirmesini seviyorum. </p><p>Dergilerin sat?c?lar?n raflar?n? s�slemesini
seviyorum. �?it �?it, rengarenk dergiler aras?ndan se�m yapabilmeyi seviyorum.
</p><p>Sonra, haber dilini seviyorum. G�nl�k habercili?in sert diline kar??n, dergi
habercili?inin �k�leyici anlat?m?ndan ho?lan?yorum. Sert habercili?in ��nc� tekil ?ah?sla;
bir anlamda �ki?iliksiz� ya da �so?uk� anlat?m? yerine, okurla konu?an, okurun yan?nda
�sizli-bizli� olabilen, okurunu anlayabilen ve onunla ba? kurabilen dergi habercili?inin belki de
ruha seslenen �s?cakl???n?� seviyorum. </p><p>Dergi yay?nc?l???n?n; kollar?m?n aras?na
almakta ve a�p okumakta zorland???m gazetelere kar??, her yere s??abilen, her yerde
okunabilen boyutlar?n? seviyorum. </p><p>Parlak ka??tlar?n? seviyorum. Ku?e kapaklar?n?
seviyorum. Ellerimi, pantolonlar?m? boyamayan bask? kalitesini seviyorum.
</p><p>Foto?raflar?n?n b�y�kl�?�n� ve niteli?ini seviyorum. Sayfa tasar?m?ndaki
�g�rl�?�n� ve �g�nl�?�n� seviyorum. </p><p>Abonesi olabilmeyi ve bir sonraki say?y?
merakla beklemeyi seviyorum. Onlar? biriktirebilmeyi, tekrar tekrar okuyabilmeyi, y?llar sonra
elime al?p yenden bakabilmeyi seviyorum ve en sonunda bana ya?att?klar? nostaljiyi
seviyorum. </p><strong>YARIN� </strong><strong><p>Alvin Toffler insanlar?n beklentilerinin
�?itlendi?ini ve giderek daha �el alanlara y�elik yay?nc?l???n geli?ece?ini s�lemi?ti. Dergiler
de onun anlatt??? t�rdeki yay?nc?l???n en g�zel �nekleriydi. </p></strong><p>Bug�nlerde
Amerika Birle?ik Devletleri�nde g�nl�k gazeteler teker teker kapan?p yerine internet
gazeteleri kuruluyor. ?nternet ortam?nda yay?n yapan dergi say?s? da az de?il. Bir g�n t�m
gazetelerin ve belki dergilerin de internete ta??nd???na ?ahit olabiliriz. </p><p>??te, belki de o
g�n burada yazd???m �dergi yay?nc?l???n? neden �k sevdim� yaz?s? �nostaljik� bir yaz?
olarak daha fazla anlam kazanacak ve belki de bizi ge�i?e g��recek... O g�n belki siz de
kendi kendinize soracaks?n?z, ben dergilerin en �k neyini sevmi?tim?
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</p><p>-------------------------------<br />Do� Dr. Erkan Y�ksel <br /><a
href="mailto:eyuksel@anadolu.edu.tr"><u><font
color="#0066cc">eyuksel@anadolu.edu.tr</font></u></a> <br />Anadolu �iversitesi �retim
�esi </p></div>
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