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Deðerli þair-yazar ve þiirsever dostlar, bu perþembe (13 Ekim) akþamý saat 18.00'de ESKADER'de düzenlenen ve ulusal
gazetelerin kültür-sanat editörlerinin iþtirak edeceði sohbete konuþmacý olarak katýlýyorum. Toplantý herkese açýk ve katýlým s
Katýlma imkâný olanlarý bekleriz. Sefa Koyuncu
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Deðerli þair-yazar ve þiirsever dostlar, bu perþembe (13 Ekim) akþamý saat 18.00'de ESKADER'de düzenlenen ve ulusal
gazetelerin kültür-sanat editörlerinin iþtirak edeceði sohbete konuþmacý olarak katýlýyorum. Sizde buyurun, "Basýnda kültür-san
gerek var mý?" sorusunun cevabýný birlikte arayalým. Konu ile ilgili ESKADER'den yapýlan açýklama þöyledir:

Basýnda Kültür Sanata Gerek var mý?
Yiðit Özdemir (Sanatalemi.net)

Edebiyat Sanat ve Kültür Araþtýrmalarý Derneði (ESKADER), basýnda önemli bir konuyu gündeme getiriyor: &ldquo;Basýnda Kü
Sanata Gerek var mý?&rdquo; sorusuna konunun uzmanlarý, gazetelerin kültür sanat editörleri cevap verecek. Meseleyi
tartýþacak olan kültür sanat gazetecileri, dinleyicilerin sorularýna cevap verecek. ESKADER&rsquo;in &ldquo;Bâbýâli
Sohbetleri&rdquo; çerçevesinde düzenlediði toplantý, 13 Ekim Perþembe günü Timaþ Kitap Kahve&rsquo;de saat 18.00&rsquo;d
baþlayacak. Toplantýyý Sanatalemi.net sitesi Yazýiþleri Müdürü Elif Sönmezýþýk yönetecek.
Toplantýda yýllarýný kültür sanat gazeteciliðine vermiþ olan muhabirler, editörler ve kültür sanat servisi yönetmenleri, Türk basýn
yaþadýklarýný ve gazetelerdeki çalýþmalarý sýrasýnda karþýlaþtýklarý olaylarý dinleyicilerle paylaþacaklar.
&ldquo;Niçin kültür sanat sayfalarý hemen feda edilebiliyor?&rdquo; sorusu üzerinde de durulacak olan toplantýda, gazete
yöneticilerinin kültür ve sanata verdikleri deðer üzerinde durulacak. Herkese açýk olan programla ilgili olarak ayrýntýlý bilgi almak
isteyenlerin, 0 (212) 5112323-5112324 numaralý telefonlarý aramalarý veya www.sanatalemi.net sitesini ziyaret etmeleri
gerekiyor.
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Sefa Koyuncu, ESKADER'de düzenlenen "Basýnda Kültür-Sanata Gerek Var mý?" konulu toplantýya konuþmacý olarak katýldý
Ekim 2011 ). E-Posta: sefakoyuncu@hotmail.com
.Kültür sanatçýlar Bâbýâli&rsquo;de dertleþti

Bu haftaki Bâbýâli Sohbetleri&rsquo;nde, basýnýmýzda kültür sanatýn niteliði ve niceliði hakkýnda, kalabalýk bir konuþmacý ve d
eþliðinde önemli ve istisnai bir toplantý gerçekleþtirildi. Her Perþembe Timaþ Kitap Kahve&rsquo;de Edebiyat Sanat ve Kültür
Araþtýrmalarý Derneði (ESKADER) tarafýndan düzenlenen Bâbýâli Sohbetleri&rsquo;nde bu hafta, &ldquo;Basýnda kültür-sanat
gerek var mý?&rdquo; sorusuna cevap arandý. Beþir Ayvazoðlu, Abdurrahman Þen, Sefa Koyuncu, Ahmet Yabuloðlu, Mehmet
Nuri Yardým, Hüseyin Sarýkoç, Ahmet Can, Murat Baþaran, Bünyamin Yýlmaz ve Gülcan Tezcan&rsquo;ýn konuþmacý olarak k
toplantýda, basýndaki kültür sanat sayfalarýnýn niteliði, okunma potansiyeli ve gazetelerin bu sayfalarý ne kadar destekleyebildið
konuþulurken meselelere dair çözüm önerilerinde de bulunuldu.

Ýlk sözü alan Türkiye Gazetesi Kültür Sanat Sayfasý Yönetmeni Sefa Koyuncu, &ldquo;80&rsquo;lerden sonra kültür sanata dair
azalma meydana geldi. Þimdilerde ise bu kültür sanat sayfalarý geri geliyor. Bu da bir ihtiyaç olduðunu gösteriyor&rdquo; dedi.
Koyuncu&rsquo;nun ardýndan söz alan Yeni Çað Gazetesi Kültür Sanat Editörü Ahmet Yabuloðlu, toplantýnýn konu baþlýðýna o
cevap verirken sözlerine þöyle devam etti: &ldquo;Kültür sanat sayfalarý gereklidir ama bu sayfalarýn müþterisini yetiþtirmezsek
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okuyanlarýný da bulamayýz. Okullarda kültürel mekânlarý öðretebilmek o hayatý yaþatabilmek için geziler yapýlmalý.&rdquo;
Uzun yýllar gazetelerde kültür sanat editörlüðü yapan ve bir sinemacý olan Abdurrahman Þen, konuyu deneyimleriyle
deðerlendirirken kültür sanat muhabir ve editörlerinin önemli kayýplarda ilk vazgeçilenler olduðunu anlattý.

Abdurrahman Þen&rsquo;in ardýndan söz alan, Tercüman ve Türkiye gazetelerinde uzun yýllar kültür sanat sayfalarýný yönetmiþ
araþtýrmacý yazar Beþir Ayvazoðlu, konuyu kültür sanat sayfalarýnýn nasýl olmasý gerektiði üzerinden deðerlendirdi. &ldquo;Kü
zamanlardan beri olan bir gerçektir. Ama bu kültür gereðince gazeteler tarafýndan yansýtýlýyor mu, yansýtýlamýyor mu? Bu
meselenin bir de &lsquo;yüksek kültür&rsquo; tarafý var. Ciddî kültürel travmalar yaþamýþ bir ülkede elbette ki her gazetede kültü
haberleri de farklý yer buluyor ve bir düzen yok. Kültür sanat sayfalarý çoðu kere basýn bültenlerini yansýtmakla yetiniyor&rdquo;
diyen Ayvazoðlu, basýnda gazetelerin ilk ortaya çýkýþý ve sonrasýnda edebiyatçýlarýn hakimiyetinin bulunduðunu ve o dönemle
kültürün elit bir uðraþ olduðunu vurguladý.

Milli Gazete&rsquo;de 15 yýl kadar kültür sanat editörlüðü yapan ve görevini yeni býrakmýþ olan Bünyamin Yýlmaz, hep þartlarýn
iyileþmesini beklerken farkýnda olmadan deðiþmeyen ve hep kýsýtlý kalan imkânlarla bir imkânsýzý baþarabildiklerine vurgu yap
kültür sanat editör ve muhabirlerinin hem maddî hem de manevî bakýmdan sorularýnýn çok derin olduðunun altýný çizdi.

Türkiye gazetesinde uzun yýllar kültür sanat yönetmenliði yapmýþ olan ESKADER Baþkaný Mehmet Nuri Yardým, konuyla ilgili ç
gazetelerde gördüðü acýklý durumlarý anlattý.
KAYNAK:
http://www.kamupersonel.com/son-dakika/10/17/2011/kultur-sanatcilar-babialide-dertlesti.html
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