16. yılı geride bırakırken..
Ergün ÖZALP
Arkadaş Gazetesi, Evrensel'in günlük olarak Avrupa’da yayınlandığı bir dönemde
çıktı.Evrensel’in 25. yıldönümünü kutladığı bugünlerde, arkadaş gazetesi de, 16. yılını geride
bırakıyor.
Gazeteyi çıkarırken geniş kesimlerin ilgisini çekebilecek, demokrasiyi, insan
haklarını, emek mücadelesini savunan, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına, din ve mezhep
ayrımcılığını kışkırtmaya karşı, kısacası Türkiye gericiliğinin ve Avrupa gericiliğinin buradaki
faaliyeti teşhir eden bir yayın çizgisi izledik. İsviçre’de yaşayan ve Türkiye’den gelen
göçmen emekçilerin; gençlerinin, kadınlarının demokratik kitle örgütlenmelerinin sesi olmaya
, kültürel etkinliklerini yansıtmaya çalıştık. Ki bu bugünde geçerli.
Aylık bir gazete doğal ki, taze haber verme iddiasında değildir. Ama gelişen
haberlerin, politik olayların arka planını, gerçek nedenlerini ortaya koymak, yorum ve
değerlendirmeleri bunlar üzerinden yapmak; okuyucuya daha geniş bir bakış açısı
sağlayacaktır. Bu nedenle, gerçeğin doğru tarzda algılanması için, manüplasyonları boşa
çıkaracak bir yayın politikası; söylemimize ve eylemimize yol gösterecek gazetemizin temel
ilkesi olmayı sürdürecektir.
Aylık bir gazete çıkarmak elbette maliyeti olan bir iş ve biz bu maliyeti reklamlardan
ve gazete abonelerinden karşılamayı hedefledik.Evrensel'in Avrupa ‘da günlük yayınının
durdurulmasından sonra gazeteyi yeni koşullara göre yeniden planlamak zorundaydık.
Başlangıçtaki yayın ilkelerimizi korumakla birlikte yorum ve değerlendirmelere, politik ve
ideolojik sorunları daha derinlikli işlemeye özel önem verdik.Amacımız okuyucuya bir ay
boyunca okuyabileceği bir gazete vermek oldu.
Okuma alışkanlığının, günlük gazete okumanın zayıf oranlarda olduğu bir topluluğa
hitap etme bilinciyle eksiksiz bir gazete çıkarmaya çalıştık. Yani mizah sayfasıyla,
bulmacasıyla, edebiyat ürünlerine ilgisiyle, politik yorumları ile dolu dolu bir gazete
çıkarmaya çalıştık. Her okuyucu kendi ilgi alanlarına ilişkin sayfaları okuyabilmeli, giderek ilgi
göstermediği alanlara da ilgi göstermeye başlamalıydı.
Gazetemiz doğal olarak bu ülkede yaşanan gelişmeleri, göçmenlerin yaşam
sorunlarını, bu topluluktan gelecek haber ve yorumlara özel önem verdi ve bu sayfaların
geliştirilmesine özel bir ilgi gösterdi.
Ancak gelinen yerde maliyetlerin artması bizi gazetenin sayfa sayısını azaltmaya
götürdü. Artık gazetemizi 24 sayfa çıkaracağız. Ama elbette bu içerikten ödün vereceğimiz,
zengin içeriğimizi kısacağımız anlamına gelmiyor.
Bugünden okucularımızdan haberleri ile gazetemizi güçlendirmelerini, abonelikle onu
desteklemelerini bekliyoruz. Hedefimiz ,sürekli olarak daha doyurucu bir gazete çıkarmak.
Özellikle genç okuyucularımızdan hangi dillde olursa olsun gazetemizi yazmalarını, haber,
düşünce ve yorumlarını bizimle paylaşmalarını istiyoruz.
Barış içinde, birlikte, mutlu yaşama özlemimizin, sürekli diri kalması dileğiyle;
okurlarımızın 2020 yılını, şimdiden kutluyoruz.

