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ÖZET

KKTC'de günlük olarak yayınlanan 10 gazete vardır. Bu gazetelerin 8'i
siyasal bir görüşü temsil etmektedir. Sözkonusu gazetelerden 4 'ü bir siyasal partiye
bağlı olarak yayınlanmakta, 4'ü herhangi bir siyasal partiye ait olmamakla birlikte,
siyasal bir görüşü yaymaya çalışmaktadır. Bu 8 gazeteden 3 'ü egemen siyasete
muhaliftir. Ülkede 2 de haber gazetesi yayınlanmaktadır.
Bu dağılım, ilk bakışta, ülkede çoksesli bir siyasal basının var olduğu izlenimi
verebilir. Buna karşın, gazetelerin birer aylık yayınlarının incelenmesi sonucunda
ulaşılan bilgiler bu izlenimi doğrular nitelikte değildir. Tüm gazetelerin 2001 yılının
Kasım ayı sayıları incelendiğinde, Kıbrıs Türk basınının, haber bakımından devletin
resmi ajansı TAK'a bağımlı olduğu ortaya çıkmaktadır.
Kıbrıs Türk basınında yer alan her 100 haberden 85'i TAK tarafından
üretilmektedir. I O gazetenin özel haber üretimi ise % 5 dolaylarında gezinmektedir. 1 O
gazetenin bir günde okurlarına sunduğu toplam özel haber sayısı ortalama olarak
sadece 15'tir. Bu rakam TAK haberlerinde 236'yı bulmaktadır. TAK haberlerine
diğer ajanslara ait haberlerin de ilave edilmesi durumunda, Kıbrıs Türk basınındaki
ajans haberi oranı % 93 'e yükselmektedir.
KKTC

gazetelerinin manşetlerinin % 52'si

de TAK haberlerinden

oluşmaktadır. Ajans kaynaklı manşet oranı ise % 55'tir. Gazetelerin manşetlerinde
yer alan özel haber oranı% 40'a yakındır.
Siyasal parti gazetelerinin haber üretimi konusunda genel ortalamanın da
altında kaldıkları görülmektedir. Bu gazeteler, yayınladıkları haberlerin % 91 'ini
TAK'tan temin etmektedirler. Parti gazetelerinin özel haber oranı sadece % 6'drr.
Parti

gazetelerinin

manşetlerinin

de

büyük

bir

kısmını

TAK

haberleri

oluşturmaktadır. Manşetlerin% 62'si TAK haberi;% 34'ü özel haber durumundadır.
Siyasal eğilimli gazetelerin özel haber sayısı. ise, yayınladıkları toplam
haberlerin ancak % 3 'ünü oluşturmaktadır. Ajanslardan alınarak sayfalara aktarılan
haber oranı % 95 civarındadır. TAK haberlerinin oranı % 92'nin biraz üzerindedir.
Bu gazetelerin günlük olarak okurlarına aktardıkları özel haber sayısı ortalama olarak
3 civarında gezinmektedir. Gazete başına düşen günlük özel haber ortalaması l 'i bile
bulmamaktadır. Manşet haberlerin% 46'sı özel; % 44'ü ise TAK haberidir.
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Haber gazetesi görünümündeki Kıbrıs ve Halkın Sesi'nin bir ayda
yayınladıkları tüm haberlerin 8'i özel haberdir. Toplam haberlerin % 90'ı ise
ajanslardan alınmıştır. TAK haberleri bu gazetelerde % 67 ile en önemli oranı teşkil
etmektedir. AA da % 22 oranındaki haberin üreticisi olarak bu gazeteler için önemli
bir kaynak durumundadır. Haber gazeteleri,% 36 oranında özel;% 63 oranında ajans
haberini manşete taşımaktadır. TAK haberlerinin tüm manşetler içerisindeki oranı %
53'tür.
Gazetelerin bağımlı oldukları TAK'ın yasayla belirlenmiş görevlerinin
başında "devletin içte ve dışta icraatları ile ilgili haberleri toplayıp, yaymak"
gelmektedir. Nitekim TAK haberlerinin içinde en büyük dilimi, devlet makamlarının
açıklama ve icraatlarına dayanan resmi kaynaklı haberler oluşturmaktadır. Ajansın
servis ettiği her 10 haberden 3 'ü devlet ya da hükürnet kaynaklı haberlerdir. KKTC
Cumhurbaşkanlığı, hükümeti, devlet makamları ve askeri yetkililerin açıklama ve
faaliyetleri ile TC devlet, hükümet yetkilileri ve askeri birimlerinin Kıbns'a ilişkin
açıklama ve çalışmalarını yansıtan haberler, ajans için

öncelik taşımaktadır.

Muhalefet partilerinin faaliyet ve açıklamalarını konu eden haber oram yaklaşık 20'de
I; sivil toplum örgütleri ile meslek kuruluşlarının açıklama ve çalışmalarını konu
eden haber oranı ise yaklaşık lO'da 1 'e tekabül etmektedir.
Görüldüğü gibi devlet, doğrudan kendi kontrolü altında faaliyet gösteren TAK
aracılığıyla, tüm gazetelerin yayınlarım biçimlendirecek kudrete sahiptir. Kıbrıs Türk
basınının üretim mekanizmasının kontrolü büyük ölçüde egemen siyasetin elindedir.
Medyada 'özel mülkiyet tekelleri', pekçok ülkede ciddi bir sorun olarak
ortaya çıkmaktadır. KKTC'de bu çeşit bir 'özel mülkiyet tekeli' yaşanmamakla
birlikte, her bir gazeteyi içerik olarak, egemen söylem lehine aynılaştıran bir
'üretimde devlet tekeli' süreci yaşanmaktadır. Görünürde varolan çokseslilik,
gerçekte yaşanmamakta; bunun yerine, içinde bulunulan yetersiz koşullar yüzünden
egemen siyasetin haber üretimine muhtaç bale gelen basın, teksesli bir yapıya doğru
sürüklenmektedir. Muhalif görüşlü kesimlere ait gazeteler bile, bu bağımlılık
yüzünden, taraftan
almaktadırlar.

olmadıkları egemen siyasetin yeniden üretilmesinde rol
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ABSTRACT

In TRNC, there are ten newspapers published daily. Eight of these newspapers
are representatives of specific political views. Four out of these eight mentioned
newspapers can be considered as "unofficial" publications of political parties whereas
the other four act as advocates of a certain political inclination although they are not
associated with any political party. Three of these eight newspapers are known to be
in political opposition with the official stance of the state. Two newspapers that are
true factual publications are also circulated.
From the summary above, one might get the impression that there is a rich
political diversity in the TRNC press. However, the data accumulated after one
month long study of these newspapers does not verify this notion. A thorough
examine of copies of all ten papers, during the month of November in year 2001,
clearly show that Turkish Cypriot press is heavily dependent on TAK, the formal
news agency of the State, as its news source.
In Turkish Cypriot press, 85 percent of all news published is output of TAK.
Exclusive news adds up to a mere 5%. Those dailies provide only 15 exclusive news
on average to their readers in a day while TAK originated news reaches 236. When
news produced by other press agencies are also included, along with TAK, agency
sourced news total raises up to 93% for the Turkish Cypriot press on any given day.
Out of all headlines in the TRNC press 52% consist of TAK news. Agency
based headline rate is 55%.-The rate of exclusive headlines for newspapers is about
40%.
The political party newspapers are observed to fall far below the average rate
in exclusive news delivery. These newspapers provide 91 % of their news from TAK
while exclusive news rate is 6%. Most of the headlines of political party newspapers
are made up of TAK news as well. 62% of the headlines are of TAK origin and 34 %
are exclusive.
The newspapers that act as promoters of a particular political view, but do not
belong to a political party, have only a 3% self-generated news production rate while
agency-sourced news rate is about 95%. The rate of news taken from TAK is slightly
more than 92%. The average number of exclusive news in these dailies hover around
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three in total. Exclusive news per paper does not even reach one. 46% of all headlines
are exclusive whereas 44% are of TAK origin.
For Kıbrıs and Halkın Sesi, which are regarded as factual newspapers, the
monthly average exclusive news rate is 8% while agency-based news rate is 90%.
While TAK remains to be the primary source with 67%, Anadolu Ajansı (AA), which
is the official news agency for the Republic of Turkey, is also an important source for
these two newspapers with 22%. For factual newspapers 36% of all headlines are
exclusive and 63% are agency-sourced. TAK has 53% rate in all headline news.
TAK, which newspapers heavily depend on, is bound legally by law "to act as
an agency in promoting and defending the interests of the State". Not surprisingly the
biggest chunk of all TAK news consist of announcements and declarations of high
ranking state officials. Three out of every ten news produced by TAK are of state or
government origin. The coverage of daily activities and announcements

of local

authorities, whom primarily consist of the President, the government officials and the
military officers, as well as TRNC related news coming from TC authorities have the
highest priority for TAK. The news contribution to TAK of activities and declarations
of political organizations whom are considered to be in opposition to the official
"state's" view is 5% while non-governmental organizations contribute with 10%.
Therefore, it is not far-fetched to say that the State has the power to heavily
influence the content of all the newspapers through TAK. In other words, the news
production

mechanism

of the Turkish Cypriot press is under full control and

supervision of the State.
The dominance of private interest groups in media is a serious problem in a
lot of countries. Even though this phenomenon is not present in TRNC, we are facing
a different threat since the supremacy of the State in the generation of news results in
a uniformity of the press. The apparent multi-diversity is not present in reality as lack
of :financial and technological means is forcing the players to be reliant on the news
generation of the state which inevitably result in a one-voice media. Even papers with
opposing political inclinations

(relative to the state) cannot shy away from the

reproduction of official state views to a certain extent due to this dependence.
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GİRİŞ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde farklı görüşleri temsil etme iddiasıyla
çok sayıda gazete yayınlanmaktadır. Ülkede yayınlanan günlük gazetelerin 4 'ü
siyasal parti gazetesi (Birlik-UBP, Ortam-TKP, Yenidemokrat-DP, Yenidüzen-C'IP);
4'ü bir siyasal partiye ait olmamakla birlikte siyasi bir görüşe bağlı gazete (Afrika,
Kıbrıslı, Volkan, Vatan), ikisi ise siyasal eğilimlerini belirgin bir şekilde
yansıtmamaya çalışan, özel sermayeye ait haber gazetesi (Kıbrıs, Halkın Sesi)
görünümündedir.
Bu dağılımdan da görüldüğü üzere, ülkede yayınlanmakta olan günlük
gazetelerin yüzde 80'lik

bölümü, siyasal kaygılarla kurulmuş, bir görüşü

benimsetmeyi hedefleyen, ticari kaygılardan çok, siyasal kaygılarla hareket eden
gazeteler durumundadır.
Bu gazetelerin, kuruluş hedeflerine uygun yayıncılık yapıp yapamadıkları
konusu ayrıntılı incelemeyi gerektirmektedir. Ülke basınında sayıca var olan
çeşitliliğin, yayınların içeriği bakımından geçerli olduğunu söylemek mümkün
müdür? 4 'ü doğrudan birer siyasal partinin yayın organı olmak üzere 1 O gazeteden
8'i, belirli bir siyasal görüşü yansıtma iddiasındayken, bu iddia ile içerikler
örtüşmekte midir?
Daha çok ticari kaygılarla hareket eden haber gazeteleri durumundaki Kıbrıs
ve Halkın Sesi için de benzer sorular akla gelmektedir. Acaba bu gazeteleri
diğerlerinden ayıran özgün üretimleri, tatmin edici düzeyde mi? Birini diğerinden
ayıran haber içeriklerine sahipler mi?
Bu çalışma, bu türden sorulara yanıt bulmak amacını taşıyor. Basınla ilgili
çevreler arasında çok yoğun bir tartışma konusu olmakla birlikte bugüne dek, bu
tartışmalara dayanak teşkil edecek şekilde KKTC gazetelerinin haber içeriklerinin
hangi kaynaklardan temin edildiği konusunda ayrıntılı bir inceleme yapılmamıştır.
Bu boşluğu doldurmak ve tartışmaların, saptanmış veriler ışığında yapılmasına katkı
koymak amacı taşıyan bu çalışmada KKTC basınının haber çeşitliliği ele alınacaktır.
Bu çerçevede, farklı görüşleri yansıtmak amacıyla yayınlanan gazetelerin
aslında birbirlerinden ne kadar farklı olabildikleri ya da olamadıkları, her gün

2

yayınladıklan haberleri hangi kaynaklardan temin ettikleri rakamsal olarak ortaya
konulacak ve muhtemel etkiler konusunda fikir yürütülecektir.
İlgili çevreler, devletin resmi haber ajansı durumundaki Türk Ajansı Kıbrıs
(TAK)'ın KKTC basını için hayati bir önem taşıdığını belirtmektedirler. Ajansın
gazeteler için önemli bir haber sağlayıcısı durumunda olduğu ve bu nedenle
basındaki konumunun büyük önem taşıdığı bilinmektedir. Ancak bu konumun Kıbrıs
Türk basınına ve ülkedeki çoksesliliğe zarar verecek boyutlara ulaşmış olma olasılığı
bugüne kadar ciddiyetle ele alınıp tartışılmış bir konu değildir.
Basının, demokratik yaşam açısından taşıdığı önem bilinmektedir. Bir ülkede
basının fonksiyonlarını eksiksiz olarak yerine getirmesi durumunda, o ülkedeki
kurumlar ve mekanizmalar daha iyi işlemeye başlayacak, kamuoyu 'ortak toplumsal
çıkar hedefi' doğrultusunda daha bilinçli bir şekilde örgütlenip tepkiler vermeye
başlayacaktır.
Ancak basının bu anlamda işlevsel olabilmesi için herşeyden önce 'özgür'
olması gerekir. Basını 'özgür' olmaktan alıkoyacak koşullar bir otoritenin baskıcı
uygulamalarına maruz kalmak şeklinde ortaya çıkabileceği gibi, görünürde
özgürlükçü bir sistem de aslında basının 'çoksesliliğe' katkı koyma özelliğini
zayıflatabilir.
Örneğin, bir ülkede haber akışı belli bir merkez tarafından kolaylıkla kontrol
edilebiliyorsa o ülkede basının sadece o merkezin çıkarlarının bir savaşçısı durumuna
gelmesi kaçınılmazdır. İşin ilginç yanı, basın, bir süre sonra belki de muhalifi olduğu
bu merkezin propagandasını-yapan bir araca dönüşür ve yüklendiği yeni "misyon"un
farkına bile varamaz.
Bu çeşit bir haber bağımlılığının KKTC'de de olduğu varsayımından yola
çıkılarak yapılan bu çalışmada, bu varsayımın doğruluk derecesi araştırılacaktır.
Böylelikle her biri kendine özgü bir takım 'idealler'Ie yola çıkan Kıbrıs Türk
gazetelerinin,

'pratik'te

bulundukları

noktanın

bu

ideallerine

mesafeleri

ölçümlenecek ve Kıbns Türk basınını, dolayısıyla Kıbrıs Türk kamuoyunu yöneten
ve yönlendiren gerçek gücün kime ait olduğu gözler önüne serilmeye çalışılacaktır.
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1. KIBRIS TÜRK BASININA GENEL BİR BAKIŞ

Kıbrıs, 'basın' olgusuyla geç tanışmış bir adadır.
Dünya'da değişik konulara ait bilgilerle beraber, düzenli, periyodik bir
görünümü yansıtması bakımından ilk gerçek gazete olarak nitelenen yayınlara
1600'lü yılların başlarında rastlandığı dikkate alındığında (İnuğur, 1999: 57),
Kıbrıs'ta ilk gazetenin yayına başlamasının, Avrupa'dan yaklaşık 280 yıl sonraya
denk düştüğü ortaya çıkmaktadır. Kıbrıs'ta basın olgusunun yeşermeye başlaması,
Osmanlı devletinin, adayı İngilizler'e kiraladığı 1878 yılına rastlar.
Kıbrıs, küçük bir ada olmasına ve basın olgusuyla göreceli geç tanışmasına
karşın, bu tarihten itibaren önemini koruyan bir basın olgusunu yaşatmaktadır.
1800'lü yıllardan bu yana Kıbrıs'ta gazete ve gazeteci vardır (Ünlü, 1981: 7).
Kıbrıs'ta 1800'lü yılların sonlarından itibaren muhtelif Türk gazeteleri yayın
yaşamında yer almışlardır.
Basının insanların yoğun olarak yaşadıkları yerlerde daha çok yaşam alanı
bulduğu düşünülünce, böylesine küçük bir adada çok sayıda gazetenin yayınlanması
garip bir çelişki olarak nitelenebilir. Ne var ki günün siyasi koşulları ve adanın
geleceğindeki belirsizlik basının filizlenmesine ve zamanla kök salmasına uygun
ortamı oluşturmuştu.
O dönemde yayınlanan Rumca gazeteler, bugünkü anlamda gazetecilik
yapmak yerine bir nevi propaganda aracı olarak faaliyet göstermekteydiler. Rumlar,
gazeteler yoluyla, kendi düşüncelerini, kendi kavgalarını dünyaya duyurmak ve
propagandalarını yapmak amacındaydılar.
Bu gazetelerin fikir yönü, o dönemlerde Kıbrıs'ta kapalı eğitim örgütlerince
(Krifa Skolia-Gizli okullar), parasal yönü ise yine kapalı örgütlerce (Ethnikos
Thameon-Gizli Milli Banka) karşılanıyordu (Ünlü, 1982: 12).
Ayrıca Kilise, Etniki Eterya, Filik Eterya ve Avrupa'nın çeşitli merkezlerinde
"Yunan Dostları Dernekleri" dağıtım ve propaganda eylemlerinde büyük rol
oynamaktaydılar.
(Cyprus Blue Book'un 1892 yıllığında) o yıl Kıbrıs'ta basılan gazetelerin
baskı sayıları ve dağıtıldıkları yerler şöyle sıralanmaktadır:
The Owl (Haftalık-İngilizce-Baskı sayısı 300)
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Zaman (Haftalık-Türkçe-Baskı sayısı 200)
Alithia (Gerçek) (Haftalık-Rumca-Baskı sayısı 550): Ada dışına da
gönderilmektedir.
The Times of Cyprus (İngilizce-Baskı sayısı 200)
Foni tis Kibru (Kıbns'ın Sesi): (Rumca-Haftalık-Baskı sayısı 550. İngiltere,
Fransa, Türkiye, Rusya ve Mısır'a da gönderilmektedir.
Salpinks (Borazan) (Rumca-haftalık-baskı sayısı 450): Mısır, Beyrut, İzmir,
Yunanistan, İstanbul, Manchester, Marsilya, Paris, Moskova, Londra, Mersin ve
Viyana'ya da dağıtılmaktadır.
Enosis (Bağlanma): (Rumca-haftalık-Baskı sayısı 500-600)
Evagoras (Rumca-Baskı adedi bilinmiyor.): İngiltere, Fransa, Yunanistan,
Türkiye, Romanya, Rusya, Mısır ve Cenova'ya da gönderilmektedir.
1891 'de adanın toplam nüfusu 210 bin dolayındadır. Bunların 170 bin 591 'i
köylerde; 38 bin 695'i ise şehirlerde yaşamaktadır. Bu nüfusa seslenen toplam 9
gazete bulunmaktaydı. Üstelik, bunlar tüm ulaşım güçlüklerine karşın ada dışında ve
çok uzaklardaki ülkelere, şehirlere, insanlara ulaşma amacındadır.
İngilizler, 1878'de Kıbrıs'ta yönetime el koyduklarında burada güçlü bir
kilise örgütü ile karşılaştılar. Megalo İdea fikrine sıkı sıkıya bağlı olan kilise bu
dönemde hummalı bir çalışmaya girişmişti. Daha İngilizler adaya ayak basar basmaz
Ada'nın Yunanistan'a bağlanması için yürütülen faaliyetler su yüzüne çıkmaya
başlamıştı. Kıbns'ta Rum basının doğuş amacı, Kıbrıs'. Yunanistan'a bağlama
siyasetine katkı yapmaktır.. Basın, Enosis'e gitmek için kullanılan yollardan biri
olmuştur. Bu yıllarda bu gazetelerin tüm baskısı (9 gazete) 5-6 bin iken, dünyanın
çeşitli ülkelerine yayılma uğraşısı da verdiler. Bunlar Enosis amaçlarını dile getiren
birer mektup niteliğindeydiler.
Kıbrıs Türk basını ise Kıbrıs Rum basınına bir tepki olarak doğmuştur.
Rumlar'ın Enosis çabasını kaygıyla izleyen Türkler, bu çabaya karşı kendi basın
organlarını çıkarmaya başlamışlar ve fıkri bir mücadele başlatmışlardır.
Çeşitli toplumsal sorun ve konulara işaret etmekle birlikte bu gazetelerin
büyük oranda Rum toplumu ile mücadeleyi en temel varlık nedeni saydıkları
görülmektedir. Örneğin

1893'te

yayın hayatına başlayan ve İttihatçılar'ın

kontrolünde yayınlanan Kıbrıs gazetesi "Türklerin iktisadi zenginliğe ulaşabilmeleri
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için kılavuz rolü üstlenmiş ve yayın hayatı boyunca bu politikayı izlemiştir." (Yetkin,
2001: 67).
Sözkonusu gazetenin, liberalizm, zenginleşme, dayanışma gibi kavramlara
verdiği önemi, büyük ölçüde Türk toplumu ile Rum toplumu arasındaki güç farkını
ortadan kaldırmaya dönük bir arayışın parçası olarak nitelemek yanlış olmaz. Bu
saptamayı doğru kılan en önemli nokta, hiç kuşkusuz gazetenin, daha ilk sayısında
okurlarına duyurduğu 4 maddelik temel ilkelerin ilk maddesidir: "Rum basını ile
savaşmak." (Ünlü, 1982: 25).
Kıbrıs basını özellikle başlangıç yıllarında "Fikir (Opinion) gazeteleri" olarak
yaşamış

ve çok büyük oranda ortak amaçlar

Özellikle

Türk-Rum

fikir çatışmasında

doğrultusunda

gazeteler

hareket

kullanılmış;

etmiştir.

her fikir grubu

fikirlerini yaymak ve fikirlerine karşı çıkanları eleştirmek için gazete yayınlama
yolunu seçmiştir.
Günümüze gelinceye dek ve günümüzde de, Rum toplumuyla olan ihtilafın
Türk basınını ortak bir yayın anlayışında sık sık buluşturduğunu,

ortak noktada

buluşulmadığı durumlarda ise bunun farklı görüşler ortaya koyanlar bakımından kimi
sorunlar yarattığını gözlemlemek mümkümdür. Bu bakımdan Kıbrıs Türk basınının
büyük bir bölümünün, ilk yıllardaki "Rum tarafına karşı duruş" noktasını günümüzde
muhafaza etmeye devam ettiğini söylemek mümkündür.
Kıbrıs Türk basınının bugünkü durumunu incelemeden önce, günümüz yayın
anlayışının temellerini oluşturan ilk yıllara biraz daha ayrıntılı olarak göz atmak bu
bakımdan yararlıdır.

1.1. Kıbrıs Türk Basınının Kısa Tarihsel Serüveni

Kıbrıs'ta 1878'den 1908'e kadar, yani 30 yılda, Türkçe, İngilizce ve Rumca
olarak toplam 47 gazete yayın yaşamına sokulmuştur. Bunların 7'si Türkçedir. O
dönemlerde adanın yayın merkezi Larnaka' dır. Lefkoşa' da ise yayınlanan gazetelerin
çoğu Türkçedir.
O dönemde yayınlanan Türkçe gazetelerin adları, basıldıkları yerler, yayına
başladıkları

ve yayına son verdikleri tarihlerle kaç sayı yayınlandıklanna

bilgiler şöyle:

ilişkin
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Gazete

Şehir

Yayınlandığı dönem

Toplam sayı

Saded

Lefkoşa

11.7.1889-14.11.1889

16

Zaman

Lefkoşa

25.12.1891-7.09.1900

423

Yeni Zaman

Lefkoşa

22.8.1892-27.21893

22

Kıbrıs

Lefkoşa

6.3.1893-31.11.1898

318

Mir'at-ı Zaman

Lefkoşa

29.4.1901-17.2.1908

271

Sunuhat

Lefkoşa

1.11.1906-????

Bilinmiyor

İslam

Lefkoşa

18.4.1907-????

Bilinmiyor

1878'de Kıbns'ın İngiliz yönetimine girmesiyle birlikte Rumlar Kilise
güdümünde 'Megalo İdea' doğrultusunda faaliyetlerine başlayarak bu amaçla çok
sayıda gazete çıkararak propagandaya giriştiler.
Bu sıralarda Türkler ise gelişmeleri bir süre sessiz bir şekilde takip ettiler.
Ada'nın İngiliz yönetimine devrinin geçici olduğunu ve bu geçici el değiştirmede
Osmanlı ülkesinin çıkarı olduğunu düşünen Türkler, bu el değiştirmeye karşı çıkmayı
Osmanlı'ya karşı çıkmak olarak nitelemekteydiler. Bu nedenle de padişaha bağlılık
uğruna sessizliği tercih etmişlerdi.
Kıbrıslı Türkler'in ilk dönemlerdeki bu pasif bekleyişi bir süre sonra yerini
siyasal hareketliliğe terk etmeye başlamıştır. İngiliz yönetimine karşı ilk siyasal
kümelenmenin adı Osmanlı Kıraathanesi'dir. Siyasi parti kimliği taşımayan Osmanlı
Kıraathanesi, daha çok bir kulüp, lokal görünümündedir. Yıllar önce kurulan Rum
Kıraathanesi'ne karşı bir örgütlenmedir. Kıraathane, Türkler'in adadaki gelecekleri
konusunda tedirginlik duymaya başlayan bir grup Osmanlı aydınının ne
yapacaklarını düşünmek için biraraya geldikleri bir merkez halini alır ve Lefkoşa'da
Sarayönü'nde bir binada çalışmalarına başlar.
Kıraathane'nin ileri gelenleri, sohbetle, dertleşmeyle gidişatı önlemenin
mümkün olmayacağını düşünmektedir. Bunun üzerine bir gazete kurulmasına karar
verilir.

Kurulacak

gazetenin

öncülüğünü,

Osmanlı

Kıraathanesi'nin

ileri

gelenlerinden Tüccarbaşı Hacı Derviş üstlenir.
Gazete kurmak için basımevine ihtiyaç vardır. Tıpkı Fransız Devrimi öncesi
yayınlanan fikir gazetelerinde olduğu gibi basımevi kurmak için para arayışına
girişilir ve herkes gücü oranında ortaya birşeyler koyar. Daha sonra halktan bağış
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toplanır. Böylelikle Kıbrıs'ta Saded'den sonra Türkçe

bir gazeteyi basabilecek ilk

basımevi kurulur. Bu gazeteye Zaman adı verilir.
Gazetenin

ilk sayısı 25 Aralık

1891 'de çıkar. Bu ilk sayıda okurlara

duyurulan yayın ilkeleri gazetenin tam bir fikir gazetesi olduğunu açıkça ortaya
koymaktadır:
I-İngiliz sömürgeciliği ile savaşmak.
2-Ulusal bilinci ayakta tutmak, anavatana güven ve bağlılığı devam ettirmek.
3-Kıbrıs sorununu yalnız Rumlar'ın

bakış açısından

dünyaya çağırmaya

çalışan Rum gazeteleri ile savaşmak.
4-ENOSİS'e karşı durmak.
5-Dünya kamuoyunda Kıbrıs Türkleri'nin sesini duyurmak.
6- Türk dilini, yazı dili olarak da Ada'da ayakta tutmak.
7-Türk toplumunu her alanda kalkındırmak, Türk esnaf ve işçisinin haklarını
korumak.
8-Türk ahlak ve eğitimine hizmet etmek.
9-Kişisel çıkarları değil, ada Türkleri'nin çıkarlarım gözetmek.
IO-Kimseye kin gütmemek, kimseden yana olmamak.
Bu gazeteye yazılar yazmak üzere İstanbul'dan

da kimi aydınların Kıbrıs'a

geldikleri ve birkaç yıl burada kaldıkları biliniyor.
Zaman gazetesinin yayınlandığı dönemin Osmanlı'ya karşı muhalif
iyice belirgin olduğu bir dönem olduğunu anımsatmakta
Abdülhamid

ve yandaşları "Hürriyet",

"Meşrutiyet"

seslerin

yarar vardır. Padişah

gibi söylemleri öne çıkaran

muhalif hareketlere karşı mücadele vermekteydiler. Bu çabanın, Zaman gazetesinin
yayınlarına da yansıdığı görülmektedir. İlk zamanlarda, "gazetenin başlıca gayesi
Abdülhamid'e

kulluk etmek ve o tarihte Meşrutiyet ve Hürriyet lehinde uyanan genç

fikirleri boğmaktı." (Dedeçay, 1988: 40).
Ancak Jön Türkler, bir süre sonra Zaman gazetesinde de boy göstermeye
başlar ve yavaş yavaş gazeteyi içten içe ele geçirir. Zaman gazetesinde Rumlar'a
cevaplar verilirken, bir yandan da hak, hukuk, özgürlük, meşrutiyet ve anayasa gibi
sözcükler sayfalarda yer bulmaya başlar. Bu durum Yıldız Sarayı 'nı rahatsız etmekte
gecikmez, bir fermanla Derviş Paşa, paşalıktan azledilir ve tüm rütbe ve nişanları
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geri alınır. Bu durum Derviş Paşa'yı korkutunca gazetenin de bölünme süreci başlar.
Derviş Paşa, tüm yazılara müdahale etmeye başlayınca huzursuzluklar başgösterir.
Gazetenin imtiyaz sahibi olan Derviş Paşa, bu hakkını bırakmamakta kararlı
olunca Jön Türkler, buradan ayrılıp yeni bir gazete kurarlar. Bu gazetenin adı Yeni
Zaman' dır.

Zaman

ise bir

süre

daha

yayınlanır

ancak

gücünden

çok

şey

kaybettiğinden etkinliğini yitirir ve kısa bir süre içerisinde kapamr.
Zaman gazetesi ile başlayan Kıbrıs Türk basın serüveni, bu gazetenin adeta
birer türevi olan çeşitli gazetelerle yıllarca devam etti. Bu gazetelerin tümü, Rurrı'a
ve İngiliz yönetimine karşı yayınlar yapan birer kavga gazetesiydiler.
Zaman'dan

sonra çıkan Yeni Zaman ve Kıbrıs'ın

belirgin özellikleri ise Jön Türkler'e

Zaman'dan

olan yakınlıklarıydı.

ayrılan en

Bundan dolayı "Hak,

hukuk, özgürlük" gibi kavramları öne çıkararak Osmanlı yönetimine karşı da bir
duruşları olduğu bilinmektedir (Ünlü, 1982: 30).
Görülmektedir ki Kıbrıs Türk basınının ilk yıllarında tam bir fikir gazeteciliği
anlayışı hakimdir. İlk başlarda sadece Rum basınına ve İngiliz yönetimine karşı
yapılan yayınlar bir süre sonra Jön Türkler'in

ağırlıklarını hissettirmeleri

üzerine

Osmanlı yönetimine karşı da bir seyir izlemiştir. Böylelikle birer kavgacı fikir
gazetesi niteliğindeki

gazeteler bir yandan İngiliz yönetimini eleştirmekte,

diğer

yandan Rum basınını yanıtlamakta öte yandan ise Osmanlı 'nm yönetim anlayışını
sorgulamaktaydılar.
Kıbrıs Türk basınının sessizlik dönemi olarak nitelenebilecek olan 1915 ile
1919 yılları arasından, genel tarihsel serüven içerisinde ayrıca söz etmek gereklidir.
Sözü edilen yıllar arasında Kıbrıs Türk toplumu gazetesiz kalmıştır. Ada'da
dolayında

Rumca

gazete yayınlarını

sürüdürürken

Türk gazeteleri

15

teker teker

kapılarına kilit vurmuştur (Ünlü, 1982: 38).
Gazetelerin kapanmasıyla ilgili olarak çeşitli kaynaklarda iki farklı neden ileri
sürülmektedir. Kimi kaynaklara göre, "Birinci Dünya Savaşı 'nm sürdüğü bu yıllarda
İngilizlerin uyguladıkları baskılar yüzünden" Türk toplumu gazetesiz kalmıştır. Bu
iddiayı çürüten en önemli olgu, Rum basınının yayınlarına devam ediyor oluşudur.
Rumlar'ın

İngilizler'e

daha önce bayrak açtığını ve adayı Yunanistan'a

amacıyla

sert

gazetecilik

bir

yürüttüğünü

anımsarsak,

bağlamak

İngilizler'in

Türk
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gazetelerinden

önce Rum gazetelerini

kapatması

gerektiği görüşü kendiliğinden

ortaya çıkar.
Bu bakımdan, ikinci tez akla daha yakın görünmektedir. 1915-1919 arasında
Kıbrıs Türk gazetesi bulunmayışını

İngiliz baskısına bağlamayan

araştırmacılara

göre, gazetelerin kapanmasının tek nedeni halkın ilgisizliğidir.
Dünya Savaşı sona erdikten sonra Doğru Yol gazetesi ve onu takip eden
gazetelerle yeniden Türk basını hayat bulur.
Kıbrıs Türk basınının özgürlükler bakımından yaşadığı en karanlık dönem
1931 isyanı ile II. Dünya Savaşı arasında yaşanan baskı ve sansürün ciddi şekilde
hissedildiği dönemdir.
Kıbrıs 'ta 1931 isyanı ile birlikte ağır baskı ve sansür dönemi başlar. Bu
yüzden 1931 'le Dünya Savaşı sonuna (1945) kadar fikir gazeteciliğinden

iyice

uzaklaşılır. Eleştirel konulara değil dış dünyadan haberlere yer verilir, gazetelerin
içerikleri zayıflar.
Ancak Kıbrıs 'ta baskı ve sansür politikalarının

sadece 1931-1945 arasında

uygulandığını söylemek yanıltıcı olur.
Kıbrıs'ta 1878 yılına kadar basın yoktu ancak 1864 tarihli Osmanlı Matbuat
Nizamnamesi yürürlükteydi. İngilizler adaya el koyduktan sonra ilk iş olarak yeni bir
hukuki düzen yaratmaya koyuldular. Bu çerçevede ilk olarak adada yürürlükte olan
Osmanlı yasalarının İngiliz yasalarına adaptasyonunu sağladılar. İngilizler, basınla
ilgili yürürlükteki Osmanlı yasalarına ise dokunmadılar.

Hatta 1864 tarihli yasa

Osmanlı devletinde 1909'da yürürlükten kalktığı halde İngilizler yürürlükte tutmaya
devam ettiler.
Basın, İngilizler döneminde doğrudan basın yasalarıyla değil diğer yasalarla
denetlendi.

1914 yılında Defence Regulations

(Savunma

yönetim basına sansür uygulamaya başladı. İngilizler'in
yasasını yürürlüğe sokınaları

1930 yılında gerçekleşir

Yasaları)
Kıbrıs'ta

ile bölgesel
ayrı bir basın

(Press Law). Bu yasayla

birlikte Osmanlı'dan kalan yasalar yürürlükten kalkar. Bu yasa 1934-1947 arasında
Kıbrıs basınında suskunluğa neden olur.
II. Dünya Savaşı 'ndan sonraki özgürlük ve demokrasi

arayışlarının

bir

parçası olarak Kıbrıs 'taki baskıcı basın yasalarında da bir demokratikleşmeye gidilir.
1947 tarihli yeni yasa cumhuriyetin ilanına kadar yürülükte kalır.
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Cumhuriyet'in ilanından sonra ise basınla ilgili yasal düzenlemelere gidilmez.
Bugün halen KKTC'nin bir basın yasası mevcut değildir.
İngilizler'in

ada yönetimini ele geçirdiği 1878'den

Türk ve Rum gazetelere baskı uygulamadığı

1915'e kadar Kıbrıs'taki

görülmektedir.

Üstelik 1890-1900

yılları arasında Türk basınının esas korktuğu, çekindiği, baskısını hissettiği İstanbul
yönetimidir (Ünlü, 1982).
Örneğin Jön Türkler'in
Nazırı Memduh Paşa'nın

çıkardığı Kıbrıs gazetesi, Abdülhamit'in

Dahiliye

"arzusu üzerine" Asaf Bey tarafından kapatılmıştı.

yıllarda çıkan Feryat ve Akbaba gibi gazeteler de Osmanlı Hükümeti'nin

Aynı

"işareti"

üzerine kapatılmıştır.
Kıbrıs'ta
Dünya

basının olağanüstü

Savaşları

görülmektedir.

sırasında

bir durum olarak yaşadığı Birinci ve İkinci

İngiliz

yönetimi

Ayrıca 1931 ayaklanmasından

tarafından

sansüre

uğradığı

sonra da uzun süre sansür dönemi

yaşanmıştır.
Sansür,

o dönemlerde

yürürlükte

olan basın

yasalarına

dayanmıyordu.

Savunma Yasaları adı altında yayınlanan veya Valilik Meclisi tarafından zaman
zaman değişen koşullara uyularak uygulanan "mevzuat tahdında" sansür işlemleri
yapılmaktaydı.
II. Dünya

Savaşı 'ndan

sonraki

demokratikleşme

arayışları

çerçevesinde

basına uygulanan baskı azaltılır, basın canlanır.
Bu dönemden sonra yeniden Türk-Rum basını arasındaki

klasik çekişme

konuları gündeme oturur ve bu durum 1974'e dek sürer. 74 sonrasında ise, 1960'1ı
yıllarda filizlenmeye başlayan siyasal gazetecilik iyice belirginleşir.
1974'ün ardından dönem dönem kimi haber gazeteleri yayınlansa da siyasal
parti gazetelerinin ağırlıklı olduğu bir basın dönemine girilir.
1973 yılının son günlerinde kurulan Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), kurulduğu
günden itibaren Kıbrıs Türk gazetelerinin en önemli haber sağlayıcısı olma özelliğine
sahip olmuştur.
Gazeteci
kendisiyle

Erten

yapılan

Kasımoğlu,

söyleşide,

TAK

Çengel

dergisinin

öncesinde

daha

Mayıs
çok

2002

sayısında

radyolardan

haber

sağlayabilen yazılı basının, özellikle 80'li yıllardan sonra faks ve teleks aracılığıyla
TAK 'tan haber almaya başladığını belirtmektedir.
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1.2. Günümüzde Kıbrıs Türk Basını

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde halen günlük olarak toplam 10 gazete
yayınlanmaktadır. Bu gazetelerden 4 'ü bir siyasal partiye ait olup, bu siyasal
partilerin görüşlerini yayma iddiasındadırlar. Bu gazetelerden Birlik, Ulusal Birlik
Partisi (UBP); Yenidemokrat, Demokrat Parti (DP); Ortam, Toplumcu Kurtuluş
Partisi (TKP) ve Yenidüzen, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)'ne bağlıdır.
Herhangi bir siyasal partiye ait olmamakla birlikte, bir siyasal görüşe
bağlılığına vurgu yapan gazete sayısı da 4'tür. Bunlardan Afrika gazetesi, gazetelerin
siyasal partilerden doğması geleneğinin tersine gazeteden siyasi parti doğurmuştur.
2002 yılında "Avrupa Partisi" adıyla kurulan siyasal oluşumun kadrosu, tümüyle bu
gazetenin yöneticilerinden müteşekkildi. Ne var ki parti, açılmasından kısa bir süre
sonra hukusal sorunlar yüzünden Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmıştır. Buna
karşın, gazetenin başı çektiği bu oluşum 30 Haziran 2002'de yapılan Yerel Kuruluş
Organlan Seçimi'nde başkent Lefkoşa'da bağımsız aday göstermiştir. Afrika
gazetesi yazarlarından olan aday Nilgün Orhon başkentte yüzde 7 oranında oy
toplamıştır.
Afrika'nın yanısıra Kıbrıslı ve Volkan gazetesi de siyasi bir duruşun
temsilcisi görünümündedirler. Vatan gazetesini de bu gazeteler arasında saymak
olasıdır.
KKTC'de özel sermayeye ait iki de haber gazetesi mevcuttur: Kıbrıs, Halkın
Sesi.
Bu dağılımdan da görüldüğü üzere, ülkede yayınlanmakta olan günlük
gazetelerin yüzde 80'lik

bölümü, siyasal kaygılarla kurulmuş,

bir görüşü

benimsetmeyi hedefleyen, ticari kaygılardan çok siyasal kaygılarla hareket eden
gazeteler durumundadır.
Bu gazeteleri tek tek incelemek yararlı olacaktır:

Afrika: Gazeteci Şener Levent'in 1998'de çıkarmaya başladığı Avrupa
gazetesinin devamıdır. Önceleri büyük boyda ve Avrupa adıyla yayın hayatına giren
gazete daha sonra tabloid boya dönüşmüştür. Gazetenin "Avrupa" olan adı, 2001'de
"Baskıları protesto" gerekçesiyle "Afrika" olarak değiştirilmiştir. Ancak isim
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değişikliği

yayın

çizgisinde

beraberinde

getirmemiştir.

ve

gazete

Gazetenin

kadrosunda

herhangi

bir

genel yayın yönetmenliğini

değişikliği

Şener Levent

yürütmektedir. 20 sayfadan oluşan siyah-beyaz gazete "İcazetsiz" sloganıyla yayın
yaşamını devam ettirmektedir. Herhangi bir siyasi partiyle bağlantısı olmayan gazete
muhalif

yayınlarıyla

dikkat

çekmektedir.

Muhalif

olduğu

çevrelerin

başında

Cumhurbaşkanı Denktaş ve Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri gelmektedir. Gazete yazı
kadrosunun "Avrupa Partisi" adı altında siyasal yaşama girme hayali, mahkemenin
bu partiyi açılmasından kısa bir süre sonra kapatması ile son bulmuştur.
Gazetenin
Cumhurbaşkanlığı

sahibi

Şener

Levent

ile

yazarlarından

Turgut

Avşaroğlu,

seçimlerine de bağımsız aday olarak katılmışlardı.

Gazete, KKTC'deki

muhalefet partilerine de zaman zaman sert eleştiriler

yöneltmekte ve 'özgün' fikirlerini kamuoyuna duyurmayı hedeflemektedir.
Gazetenin en belirgin özelliklerinden birisi, köşe yazarı sayısının çokluğudur.
İlerleyen bölümlerde

daha ayrıntılı olarak üzerinde durulacak

olan bu özelliği,

Afrika'yı en çok okunan muhalif gazete durumuna getirmektedir.
Keskin üslubu

nedeniyle

gazete yazarlarının

pekçok

tazminat

ve ceza

davasına muhatap kaldıklarını anımsatmakta yarar vardır.
Gazete,

www.afrikagazetesi.com

adresinden

internet

ortamında

da

okunabilmektedir.

Birlik: Birlik gazetesi, 1974'ten bu yana 1993-1995 arası hariç ya tek başına
ya da büyük ortak olarak- hükümette bulunan Ulusal Birlik Partisi'nin yayın
organıdır. Gazete, bu partinin kontrolündeki Ulus Matbaacılık Ltd'e aittir. İlk sayısı
1 Ağustos 1980'de yayınlanan Birlik, tabloid boydadır ve siyah-beyaz olarak
çıkmaktadır. Gazete UBP'nin politikaları çerçevesinde yayın yapmaktadır. 16
sayfalık gazetenin Yazı İşleri Müdürü Adnan Işıman' dır. 3 sayfasını spora ayıran
gazetede 1 sayfasında ise seri ilanlara yer vermektedir.

Halkın Sesi:

Kıbrıs Türk basınının en uzun ömürlü gazetesidir. Yayın

hayatına 14 Mart 1942 tarihinde başlayan Halkın Sesi, halen yayınına devam
etmektedir. Siyah-beyaz 32 sayfadan oluşmaktadır.
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Gazetenin kurucusu Kıbrıs Türk Toplumu Lideri Dr. Fazıl Küçük'tür. Halen
Dr. Fazıl Küçük'ün oğlu Mehmet Küçük tarafından çıkarılmaktadır. Gazetenin ilk
sayısında yayın politikası şöyle tanımlanmıştır:
-Türk toplumunun haklarını korumak, toplumun dertlerini. dile getirmek.
-Bağımsız olmak.
-Sömürge idaresi ve Rum emelleri ile mücadele etmek.

-Anavatan sevgisini ve ona bağlılığı idame ettirmek.
-Memleketin sanat hareketlerini destekleyip teşvik etmek.
Aynı sayıda, ele alınacak konular da şöyle sıralanmaktadır:
-Okulların kayıtsız şartsız Türk toplumuna devredilmesi.
-Evkafın kayıtsız şartsız Türk toplumuna bırakılması.
-Müftülük makamının kurulması.
-İslam kanunları ile yürütülen mahkemelerin, anavatanın kabul ettiği medeni

kanunlarla yürütülmesi.
-Miras,

vesayet

kanunlarının

anavatanın

kabul

ettiği

mahkemelere

döndürülmesi.

Dr. Fazıl Küçük, gazetedeki başyazılarında yukarıda sayılan konulara sert bir
üslupla parmak basmaktaydı. Halkın Sesi, zaman zaman boy değiştirir ancak hiçbir
zaman yayınını kesmez.
"Hakkın Sesi ve halkın dilidir" alt başlığı ile yayınlanmaya devam eden
gazetenin şu anki sahibi Halkın Sesi Ltd'dir. Künyede "Kurucusu: Doktor Fazlı
Küçük" ibaresine büyük puntolarla yer verilmektedir. Genel yayın Yönetmeni Akay
Cemal, Yazı İşleri Müdürü Levent Özadam, Yayın Yönetmeni Emin Akkor,
İstihbarat Sorumlusu ise Harun Denizkan'dır.
Yayınına tabloid boyda ve günlük olarak devam eden Halkın Sesi, iç
politikada genelde tarafsız kalmaya çalışmaktadır.

Çizgisi Milliyetçi olarak

nitelenebilir. İnternet ortamında www.halkinsesi.org adresinden okunabilmektedir.

Kıbrıs: 11 Temmuz 1989'da yayın hayatına başlayan Kıbrıs gazetesinin
sahibi Asil Nadir'dir. Teknoloji açısından Kuzey Kıbrıs'taki en modern tesise sahip
olan gazete renkli yayımlanmaktadır. Diğer gazeteler gibi Kıbrıs da tabloiddir.
Toplam 40 sayfadır. Mali açıdan en güçlü yayın organı durumundaki gazete, bu
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avantajını iyi kullanmakta ve hem yerel hem de Türkiye kaynaklı rakiplerini açık
farklarla geride bırakacak satış rakamlarına ulaşmaktadır. Ülkede bir günde satılan
toplam gazete sayısının yaklaşık yüzde 30'unu teşkil etmektedir.
Gazete, ilk sayılarından itibaren istikrarlı bir grafik tutturmuş ve benzer satış
rakamlarını muhafaza etmeyi başarmıştır.

Gazete, en çok satılan gazete olmanın

verdiği avantajla ülkede en çok reklam toplayan gazete durumundadır.
4'ü sürekli, 21 'i sarı, 4'ü beyaz olmak üzere toplam 29 basın kartlı elemanı
bulunmaktadır.

Bunlardan

1 'i gazetenin sahibi, 6'sı ise yöneticisi konumundadır.

KKTC'nin en çok muhabire sahip gazetesi durumundadır.
Gazete, her gün güncellenen www.kibrisgazetesi.com

adresli web sayfası

kanalıyla internet ortamından da takip edilebilmektedir.

Kıbrıslı: KKTC'nin en genç gazetelerinden biridir. Şubat 2000'de yayma
başlamıştır. Sahibi Morye Gazetecilik Matbaacılık Ltd. adına, aynı zamanda Genel
Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni de olan Doğan Harman'dır. Gazete 32 sayfadan
oluşmakta ve 4 sayfası renkli olarak çıkmaktadır. Erol Öney gazetenin Yayın
Yönetmeni olarak görev yapmaktadır.
Kıbrıslı

gazetesi, Kıbrıs konusu başta olmak üzere siyasal tartışma

konularında, hırçın üslubuyla dikkat çeker. Gazete, Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'm
yürütmekte olduğu Kıbrıs politikasına tam destek vermekte, Denktaş muhalifi
kesimlere ise sert bir şekilde eleştiriler yöneltmektedir.
Gazetenin kullandığı üslup zaman zaman eleştirilere uğramaktadır. Hatta
gazete yönetimi 1 Kasım 2001 günkü sayının ilk sayfasında "Yazarlarımıza çağrı"
başlığı altında, tüm yazarlarını "Öfkelerine hakim olarak dil temizliğine uymaları"
konusunda uyarmak durumunda kalmıştır.
32 sayfalık gazetenin 12 sayfası, at yarışları ve futbol bahislerinin ağırlıklı
olduğu spor sayfalarına ayrılmıştır. Sporun yanısıra 1 'er sayfa kadın dünyasına,
bulmacaya, televizyon programlarına, cinsel konulara ve yıldız falına ayrılmaktadır.
Gazetenin
bulunmaktadır.

www.kibrisligazetesi.com

adresli

bir

de

internet

sayfası
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Ortam: Ortam, Toplumcu Kurtuluş Partisi'nin kontrolündeki Toplumcu
LTD'e ait yayın organıdır. 24 aralık 1980'de yayın hayatına başlayan gazete, 8
Temmuz 1984'e kadar haftalık olarak çıkmış, daha sonra ise günlük olarak
yayınlanmıştır. Şu anda günlük olarak çıkmaktadır.
Sosyal demokrat çizgideki TKP'nin sesini duyurmaya çalışan gazete siyah
beyazdır ve tabloid boyuttadır. TKP yöneticisi veya sempatizanlarından oluşan kısıtlı
yazı kadrosu TKP'nin görüşleri doğrultusunda yazılar yazmakta ve diğer partilerin
görüşlerine karşı çıkmaktadır. 16 sayfadan oluşmaktadır. Bu sayfalardan 2'si spor,
l 'i televizyon programları, 1 'i ise seri ilanlara ayrılmıştır. Haftanın belli günlerinde
"Çevre", "Kadın", "Kültür Sanat" gibi özel içerikli sayfalara yer verilmektedir.
Ortam'ın Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Davulcu'dur. Gazetenin TKP ile
ilişkilerini düzenlemekle görevli Esat Varoğlu ise Genel Koordinatör olarak künyede
yer almaktadır.
Gazetenin 2 sarı; 3 sürekli; 2 de beyaz basın kartı sahibi elemanı
bulunmaktadır. Sürekli ve beyaz basın kartına sahip elemanları köşe yazarı veya spor
bölümü çalışanıdırlar. Ortam'ın muhabiri yoktur.

Vatan: Vatan, Yeni Demokrat çıkmazdan önce DP'nin yayın organı
durumundaydı. Halen Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın politikalarına destek veren
bir haber gazetesi görünümündedir. I 992'den bu yana yayın hayatındadır. Vatan da
tabloid

boyda

olup

siyah-beyaz

yayınlanmaktadır.

Vatan,

gazeteci Erten

Kasımoğlu'nun sahibi olduğu-Yorum Yayıncılık Ltd'e aittir.
Genel yayın yönetmenliğini de Erten Kasımoğlu'nun yaptığı 16 sayfalık
gazete Pazar günleri çıkmamaktadır. Bir aile gazetesi görünümündeki Vatan' ın
künyesinde, Mehmet Kasımoğlu da yayın koordinatörü olarak yer almaktadır.
Gazetede yarı zamanlı olarak çalışan beyaz basın kartı sahibi 2 muhabir görev
yapmaktadır. Bunların dışında Erten Kasımoğlu sürekli; Mehmet Kasımoğlu ise sarı
basın kartı sahibidir.
16 sayfasının 5'ini spora, 1 'ini magazine ayırmaktadır. Genelde her gün TAK
Ajansı'nın servis ettiği "Rum basın özetleri"ni de "Güney'den Haberler" adıyla bir
sayfasından yansıtmaktadır.
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Vatan gazetesi, TAK, AHA, LHA ve MHA'nın yanısıra Türkiye.'de faaliyet
gösteren İhlas Haber Ajansı (İHA)'na abonedir.
Vatan'ın www.vatangazetesi.com
Bu sayfaya giren internet kullanıcıları,

adresli bir de web sayfası bulunmaktadır.
gazetenin o günkü haberlerinin

ve köşe

yazılarının tümünü aynen okuma fırsatı elde etmektedirler.

Volkan: 2001 yılının Aralık ayında kurulmuş bir gazetedir. Künyede, sahibi
olarak "Volkan Basın Yayın Ltd" görülmektedir.

Genel Yayın Yönetmenliği'ni

Hüseyin Macit Yusufun yaptığı gazete, Ulusal Halk Hareketi (UHH)'nin

yayın

organı olarak bilinmektedir. Genel Yayın Yönetmeni, aynı zamanda bu örgüte bağlı
Ulusal Türk Kuruluşları
arasında da UHH'nın

Dünya Konseyi Başkanı olan gazetenin köşe yazarları

en yetkili ismi Taner Etkin'le

birlikte çok sayıda UHH

yöneticisi yer almaktadır. Gazete 20 sayfa olarak yayınlanmaktadır.

Bu sayfalardan

2'si spor, l 'i TV program akışları, orta sayfaları ise magazine ayrılmaktadır. Volkan
gazetesi, UHH görüşleri doğrultusunda yayın yapmakta, Kıbrıs 'ta bir çözüm isteyen
taraflara sert eleştiriler yöneltmekte ve keskin üslubuyla dikkat çekmektedir.
Gazete, sanal ortamda www.volkangazetesi.com

adresinden de okurlarına

ulaşmaktadır.

Yenidüzen: Yeni düzen gazetesi Cumhuriyetçi Türk Partisi 'nin kontrolündeki
Yeni Düzen LTD'e ait yayın organıdır. Yayın hayatına 12 Aralık 1975'te başlayan
gazete, önceleri haftalık olarak çıkmıştır. 16 Temmuz 1976 ile 28 Aralık
tarihleri arasında hiç yayınlanmayan

1978

gazete, 12 Aralık 1983 'ten itibaren günlük

yayına başlamıştır.
Tabloid boydaki siyah-beyaz gazete, CTP'nin görüşleri doğrultusunda ve bu
görüşleri kamuoyuna aktarmak amacıyla yayın yapmaktadır.
Gazetede yazısı yayınlanan köşe yazarlarının
üyesidir.

20 sayfadır.

Bu sayfalardan

çoğu CTP yöneticisi veya

ayrı olarak her gün 4 sayfalık spor eki

verınektedir. 20 sayfanın l 'ini kültür sanat haberlerine, 3'ünü seri ilanlara, 1 'ini
televizyon programlarına,

1 'ini sağlık konularına ayıran gazete 1 sayfasını bulmaca ,

yıldız falı ve acil telefonların yer aldığı ajanda olarak kullanmaktadır. Ayrıca 2 sayfa
"Medya" konularına, 1 sayfa ise "Ekonomi" haberlerine ayrılmaktadır.
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Gazetenin, www.yeniduzen.com

adresli bir web sayfası internet ortamındaki

okurları için her gün güncellenmektedir. Burada, gazetedeki haber ve yazıların aynısı
yer almaktadır.

Yeni Demokrat: Gazete, 1992 yılında kurulan Demokrat Parti'nin yayın
organıdır. İlk sayısı 17 mayıs 1993'te çıkan tabloid boydaki gazete, diğer parti
organları gibi, kendi partisinin görüş ve politikalarını yaymaya çalışmaktadır.
Önceleri haftalık olarak yayınlanan Yeni Demokrat 23 Ağustos 1993'ten itibaren
günlük yayına geçmiştir. Ancak pazaretesi günleri yayınlanrnamaktadır.
I 2 sayfalık gazetenin Direktörü Mustafa Okan; Yazı İşleri Müdürü Hüseyin
Kaba'dır. 2'si bilgisayar operatörü, I 'i sekreter, l 'i de baskıcı olmak üzere 4 teknik
elemanı bulunan gazetenin muhabiri yoktur. 1 fotomuhabiri bulunan gazetenin,
Mustafa Okan ve Hüseyin Kaba dışında basın kartlı elemanı da bulunmamaktadır.
Her sayıda 12 sayfasının 2'sini spora, 1 'ini televizyon programlarına ve I 'ini
seri ilanlara ayıran gazetenin "Kadın" başlıklı özel bir de sayfası bulunmaktadır.
Gazete, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)'ın yanısıra Arca Haber Ajansı (AHA) ve
Lefkoşa Haber Ajansı (LHA)'na da abonedir.

1.2.1. Teknoloji
Dünyadaki basın teknolojisindeki değişimlere mümkün olduğunca uyum
sağlayarak bugünkü noktaya varan Kıbrıs Türk basınında, baskı tekniği açısından
batılı devletlerle yarışabilecek gazeteler mevcuttur. KKTC gazetelerinin teknolojik
olarak geçmişe oranla önemli mesafeler katettiği gözardı edilmemekle birlikte, içerik
olarak tatmin edici bir noktaya ulaştığını söylemek mümkün değildir.
Ülkede yayın yapan günlük gazetelerin 2'si renkli olarak yayınlanmaktadır.
Kimi siyah beyaz gazeteler ise zaman zaman ilk ve son sayfalarında spot renklere yer
vermektedirler.
Sayfa adedi açısından bakıldığında ise 12 ile 40 arasında değişen rakamlara
rastlanmaktadır. (Bkz. TABLO I)
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TABLO 1 : KKTC'deki Günlük Gazeteler
GAZETE

Sayfa sayısı

Renk

AFRİKA

20

Siyah-bayaz

BİRLİK*

16

Siyah-beyaz

HALKIN SESİ

32

Siyah-beyaz

KIBRIS

40

Renkli

KIBRISLI

32

Renkli

ORTAM

16

Siyah-beyaz

VATAN*

16

Siyah-beyaz

VOLKAN

20

Siyah-beyaz

YENİDEMOKRAT*

12

Siyah-beyaz

YENİDÜZEN

20

Siyah-beyaz

* Haftada 6 gün yayınlanmaktadır.

1.2.2. Mülkiyet

Uzun yıllar bir ya da iki bağımsız gazetenin dışında tümü siyasal partilerin
yayın organı konumunda olan gazetelerden oluşan Kıbrıs Türk basını son
dönemlerde mülkiyet açısından bir değişim yaşamaktadır.
Halen yayın yapmakta olan 1 O gazetenin sadece 4 'ü siyasi partilere aittir.
Geriye kalan 6 gazetenin 3 'ünün sahibi işadamı, 3 'ünün ise gazetecidir. (Bkz. Tablo
~

2) Siyasi parti organı olmamakla birlikte bu 6 gazetenin tümünün de tarafsız ya da
bağımsız olarak nitelenmesi ise çok gerçekçi bir yaklaşım değildir.
Bu gazetelerden bazılarının ya her zaman ya da dönem dönem bazı siyasilere
açık ya da gizli olarak destek oldukları görülmektedir. Hatta bazı gazetelerin asıl
sahiplerinin siyasi partiler olduğu iddia edilmektedir.
Buna karşın tam tarafsızlığını

muhafaza etmeye çalışan gazetelerin

mevcutiyetini de gözardı etmemek gerekmektedir.
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TABLO 2: KKTC'deki Gazetelerin Sahipleri
GAZETE

Sahibi

1. AFRİKA....................

Şener Levent..

.

Gazeteci

2. BİRLİK........................

Ulusal Birlik Partisi

.

Siyasi Parti

3. HALKIN SESİ.................

Mehmet Küçük.

.

İş Adamı

4. KIBRIS............................

Asil Nadir

.

İş Adamı

5. KIBRISLI........................

Doğan Harman...................

6. ORTAM...........................

Toplumcu Kurtuluş Partisi .... Siyasi Parti

7. VATAN............................

Erten Kasımoğlu.................

Gazeteci

8. VOLKAN.........................

Ulusal Halk Hareketi..........

Siyasi Örgüt

9. YENİ DEMOKRAT

Demokrat Parti....................

Siyasi Parti

10. YENİDÜZEN.................

Cumhuriyetçi Türk Partisi..

Siyasi Parti

Sahibinin sıfatı

Yayırıcı

1.2.3. Tiraj

KKTC'de

hangi gazetenin ne kadar satıldığını

öğrenmek

hiç de kolay

değildir. Bu konuda ne gazeteler ne de dağıtım kuruluşları şeffaftır. Bu durumu,
gazetelerin

satış rakamlarını

tatminkar

bulmadıklarının

bir göstergesi

saymak

mümkündür. Satış rakamlarını öğrenmek için başvurulması halinde resmi bir yanıt
almak mümkün değildir. Hatta, gazetelerin, rakiplerinin

ne kadar satış yaptığma

ilişkin olarak da ellerinde resmi bir belge bulunmamaktadır. Bu durumda, bu çalışma
da dahil olmak üzere pekçok çalışma, şifahi olarak verilen gayrıresmi rakamlara
bağlı olarak hareket etmek durumunda kalmaktadır.
Bu çalışma sırasında

alınan gayrıresmi

bilgilere

göre, 2001 Kasım ayı

itibarıyla 10 gazetenin KKTC'deki toplam tirajı 13 bine yakındır. Bu rakamın önemli
bir kısmını işadamı Asil Nadir'e ait Kıbrıs gazetesi oluşturmaktadır. Kıbrıs, her gün
ortalama olarak 8 bin adet satmaktadır.
İkinci sırada ortalama günlük net satışı genelde 1500-2000 dolaylarında olan
Afrika gazetesi yer almaktadır. Halkın Sesi gazetesinin ise dönem dönem günlük
satışı lOOO'i aşmaktadır. Geriye kalan 7 gazetenin

satışları ise yüzlü rakamlarda

gezinmektedir. Bu 7 gazetenin tirajları 100 ile 400 arasında değişmektedir.
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Birlik gazetesi 220; Halkın Sesi gazetesi 1000, Ortam gazetesi 230, Vatan
gazetesi 11 O, Yeni Demokrat gazetesi 200, Kıbrıslı 250, Volkan 100 ve Yenidüzen
gazetesi 330 günlük ortalama satışla varlığını sürdürmektedir.

(Bkz. Tablo 3)

TABLO 3: KKTC'deki Gazetelerin Günlük Net Satışları
l .AFRiKA..............................................

2000

2.BİRLİK

220

3 .HALKIN SESİ............

. . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . 1000

4.KIBRIS

8000

5.KIBRISLI..

250

6.0RTAM

230

7.VATAN........................................

110

8.VOLKAN......................................

100

9.YENİDEMOKRAT

200

10.YENİDÜZEN.............................

330

TOPLAM..........................................

12840

Tirajları düşük seviyelerde gezinen gazeteler, ilan piyasasından da yeterince
nasiplenememektedir. Tirajları genel tirajın çok düşük bir oranına tekabül eden bu
gazeteler reklam ve ilan gelirlerinden mahrum kalmakta ve ancak işletmeyi ayakta
tutabilecek gelirlerle yetinmek zorunda kalmaktadır.
Bu gazetelerin çoğu, sesini duyurdukları siyasal partilerin yardımlarıyla
ayakta durabilmektedir. Çoğu çalışanın parti yöneticisi olması nedeniyle gönüllü
olarak çalışması ve ücret talep etmemesi giderleri azaltmaktadır. Ancak günümüzde
kitle iletişim araçları, temelinde bilgi üretiminin bulunduğu bir toplumsal kurumdur
(Kaya, 1985: 62). Bu da profesyonel çalışmaların öne çıkarılması zorunluluğunu
ortaya koymaktadır. Gönüllü ve iyi niyetli çalışmalar,

bilgi yetersizliği ve

motivasyon eksikliği nedeniyle sakıncalı olabilmektedir. Ancak bu gazetelerin, sözü
edilen profesyonel kadroları istihdam edecek olanaklardan yoksun olduğunu da
unutmamak gerekir.
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1.2.4. Türkiye Gazetelerinin Etkileri

Kuzey

Kıbrıs

Türk

Cumhuriyeti 'nde

satılan

gazete

sayısı

yukarıda

sayılanlarla sınırlı değildir. Türkiye gazeteleri de KKTC'de Türkiye ile aynı günde
piyasaya sürülmekte ve her gün yerel gazetelerden daha fazla satmaktadır.
Bu gazetelerin KKTC satışları, toplam tirajlarıyla kıyaslanınca hiç de önemli
sayılmayacak miktarlarda gezinmektedir. Ancak KKTC nüfusuyla oranlandığında,
çok önemli bir kamuoyu oluşturma gücüne sahip oldukları görülür. (Bkz. Tablo 4)

TABLO 4: Türkiye Gazetelerinin KKTC'deki Ortalama Günlük Net Satışları

I.AKŞAM

.

400

2. CUMHURİYET

.

150

3. FOTOMAÇ

.

800

4. HÜRRİYET

.

2800

5. MİLLİ GAZETE

.

20

6. MİLLİYET

ııoo

.

7. ÖZGÜR BAKIŞ

.

15

8. POSTA

.

1000

9. SABAH

.

4000

10. STAR
11. TAKVİM

.
~

2500
.

600

12. TÜRKİYE

.

700

13. VAKİT

.

20

14. ZAMAN

TOPLAM

.

.

550

14655

Çeşitli araştırmaların sonuçları ve gazete tirajlarının karşılaştırılması Türkiye
basınının

Kıbrıslı Türkler tarafından yoğun olarak izlendiğini ortaya koymaktadır.

Bir ülke halkının kendi ulusal basınından fazla, başka bir ülkenin basınına ilgi
göstermesi dikkat çekicidir. Kıbrıslı Türkler'in Türkiye basınına bu kadar ilgili oluşu
çeşitli nedenlere dayanmaktadır. (Bkz. Tablo 5)
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TABLO 5: Okurların Türkiye Gazetelerini Okuma Nedenleri (Özuslu,1993)

I

I

Genç

I

Orta Yaşlı

II

Yaşlı

I

Genel

16,9

14,3

17,2

4

1,5

-

2,6

!zengin Kaynak

41,5

44,5

28,5

42,2

Türkiye'deki Olayları İzleme

22

16,8

14,3

19,3

l[)oyurucu Olması

9,1

JO

14,3

9,4

Güvenilir Olması

17,3

IKolay Bulunabilmesi

Bu olguda en önemli rol, aynı dilin konuşulmasıdır. İkinci olarak Kıbrıslı
Türkler'in kökeninin Türkiye'ye dayandığı gerçeği ortadadır. Bu tarihi ve kültürel
bağ, Kıbrıslı Türkler'in Türkiye'ye ilgi duymasına yol açmaktadır. Türkiye'nin
Kıbrıs sorununa taraf olması, Türkiye devletinin karar ve uygulamalarının KKTC'de
de sonuçlan bakımından oldukça etkili olması ve adada halen asker bulundurması bu
olgunun en önemli nedenlerindendir.
Özellikle 1974 Barış Harekatı sonrasında her alanda ilişkiler her geçen gün
biraz daha artarak yoğunlaşmaktadır. Eğitim sistemini de Türkiye'ye uyarlayan
Kıbrıslı Türkler kendi kültürel değerlerine göstermedikleri ilgiyi Türkiye'ninkilere
göstermiştir. Bu arada 1974 sonrasında Kıbns'a yerleşen Türkiye kökenlilerin de
KKTC nüfusunda önemli bir orana sahip oldukları gözardı edilemez bir gerçektir.
Türkiye gazeteleri KKTC'de kurulan etkin dağıtım ağı sayesinde kolaylıkla
okurlara ulaşabilmektedir. KKTC'de satışa sunulan Türkiye gazeteleri, İstanbul'da
çıkarılanların ilk baskıları arasından adaya gönderilmektedir.
Genellikle Türkiye ile aynı günde piyasaya sürülen gazeteler, Kıbrıs'a her
akşam İstanbul-Ercan seferini yapan Kıbrıs Türk Hava Yollan 'run saat 21.00 uçağı
ile ulaştırılmaktadır.
Zaman zaman uçak seferlerinde aksamlar olabilmekte veya gazeteler uçağa
yetiştirilememektedir. Bu hallerde ada halkı Türkiye gazetelerine ancak bir gün geç
sahip olabilmektedir.

I
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Gazeteleri de taşıyan İstanbul-Ercan

uçağı, kalkışından

sonra 22.30 dolaylarında Kıbns'a varır. Alandan, Türkiye'deki
bağlantılı

çalışan

şirketlerce,

dağıtımı kendilerine

yaklaşık 1,5

saat

dağıtım şirketleri ile

ait olan gazeteler

alınır ve

merkezlere götürülür. Yerel gazeteler de gece 02.00-03.00 dolaylarında toplandıktan
sonra aynı yere getirilir.
Hem Türkiye'den

gelen gazeteler hem de yerel gazeteler elde edildikten

sonra daha önce belirlenen bir sevk işlemine göre ülkenin dört bir tarafına dağıtım
yapılır.
Yay-Sat (Ak-Pa) ve Hazım Remzi Ltd.'in verilerine göre gazeteler Kıbrıs'ta
köylerde yaşayan nüfusun yüzde 90'ına,
ulaştırılabilecek düzeyde dağıtılmaktadır

kentlerde yaşayan nüfusun ise tamamına
(Hüdaoğlu, I 995: 42).

Bu açıdan dağıtım ağının iyi kurulduğunu

ve ülkenin yüzölçümü

olarak

küçük olmasının da sağladığı avantajla, bu ağın her yanı ördüğünü söyleyebiliriz.
1993 yılında yapılan bir araştırma kapsamında gerçekleştirilen

ankete yanıt

veren 192 kişinin 183'ü, yani yüzde 95,3'ü Türkiye'de yayımlanan ve KKTC'de de
dağıtılan gazetelerden en az bir tanesini sürekli okuduğunu belirtmiştir

(Özuslu,

1993).
Üniversite mezunlarının yüzde lOO'ünün, Türkiye'den gelen gazetelerden en
az birini okuduğu yine bu anketle belirlenmiştir. Bu oran orta eğitim mezunlarında
yüzde 90,45; ilkokul mezunlarında ise yüzde 87,1 olarak saptanmıştır.
Türkiye'den gelen gazetelerin bu kadar yoğun biçimde okunması, bir yandan
Kıbrıs

Türk basınının

Türkiye'deki

yetersiz

oluşuyla,

diğer yandan

da Kıbrıslı

Türkler'in

olaylarla ilgili oluşuyla açıklanabilir. Özellikle üniversite mezunlarının

tümünün Türkiye basınını izlemesi, büyük çoğunluğu Türkiye'deki

yüksek öğretim

kurumlarından

ilgili olduğunu

mezun

bu kesimin

Türkiye

ile çok yakından

göstermektedir.
Yukarıda sözü edilen ankete katılanların yüzde 42,2'si,

Türkiye'den

gelen

gazeteleri "Haber kaynağı açısından zengin olduğu için" okuduğunu belirtmiştir. Bu,
Kıbrıs Türk basınının haber çeşitliliği bakımından Kıbrıslı Türkler için doyurucu
olmadığını ortaya koymaktadır. (Bkz. Tablo 6)
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TABLO 6: KKTC'deki Gazete Satışları*
KKTC Gazeteleri

12840

%46.6

Türkiye Gazeteleri

14655 % 53.3

Toplam

27495

% 100

*Tablodaki rakamlar, ilgili çevrelerin, kimliklerinin açıklanmaması kaydıyla
verdikleri gayrıresmi rakamlarla oluşturulmuştur.
Görüldüğü gibi. çeşitli açmazları bulunan yere] basının hedef kitleyi yeterince
doyuramayan yayınlan ve KKTC-Türkiye ilişkilerinin içiçeliği Türkiye gazetelerine
yönelik yoğun bir talep yaratmaktadır. Kimi zaman promosyon silahını da kullanan
Türkiye gazeteleri, yere] basını geçerek önemli satış rakamlarına ulaşmakta; etkin bir
dağıtım ve reklam sistemi üzerine kurulan pazarlama gücünün de etkisiyle Kıbrıs
Türk kamuoyunun düşünce yapısını biçimlendiren çok önemli bir etken haline
gelmektedir.
Bir bakıma yerel basının güçsüzlüğü nedeniyle KKTC okurunun ilk tercihi
haline gelen Türkiye gazeteleri, bir bakıma da Kıbrıs Türk basınının gelişmesinin
önündeki engellerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.
KKTC'deki

pekçok

ticari

sektörün Türkiye eksenli

ayakta durduğu

bilinmektedir. Türkiye'deki pekçok ürün KKTC'de de bayilik yoluyla satılmaktadır.
Ancak KKTC medyası bu ürünlerin tanıtımından pay alamamaktadır. Çünkü
buradaki ticari kesim, ürününün KKTC'den de kolaylıkla izlenebilen Türkiye
medyasında yer alan reklamlarıyla yetinebilmektedir. Bu yüzden KKTC medyasının
reklam ve ilan geliri bir türlü istenen seviyeye gelememektedir.
Bu ve benzeri etkileriyle KKTC medyasının gelişimini yavaşlatan bir unsur
haline gelen Türkiye medyası Kıbrıs Türk kamuoyunun şekillenmesinde de çok
önemli bir güç durumundadır.
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2. DÜNYA'DA VE KKTC'DE HABER AJANSLARI

Medya kuruluşları, kendi oluşturdukları haber ağları yardımıyla olaylan
okurlarına, dinleyenlerine ya da izleyenlerine aktarmaya çalışırlar. Ama hiçbir yayın
organının, ne kadar büyük olursa olsun, kendi olanaklarıyla ülkesindeki ve
dünyadaki tüm güncel olaylara yetişebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle bütün
basın yayın organları, kendi dışlarındaki haber kaynaklarına, basın ajanslarına
başvurmak zorundadır. "Bir haber ajansı, çok sayıdaki basın işletmesinin hizmetinde
bir çeşit gazeteciler ortaklığıdır." (Gaillard, 1991: 43). Basın işletmeleri ajansın
finansmanına ya kooperatifin üyeleri gibi, ya da bir abone bedeli ödeyerek katılırlar.
Ajansların sunduğu hizmetler sadece basına yönelik değildir. Devlet daireleri, sanayi
ve ticaret kuruluşları da ajansların hizmetlerinden yararlanırlar. Bunların abone
olmaları ajans için ek finansman kaynağıdır. Bir haberi ajanslardan önce vererek onu
atlatmak bir gazetenin kendi muhabirinin göreviyse de, gazeteci bunun için ne kadar
çok çaba harcarsa harcasın, çok az olayda bunu başarabilir.
Haber üretmesine rağmen, o haberi kendisi yayınlamayan bir kuruluş olan
ajans, sürekli haber geçer. Zaman baskısının olduğu bir kuruluştur. Çünkü aboneleri
arasında radyo, televizyon, internet gazetesi ve gazeteler vardır, Dolayısıyla haberi
kısa sürede ve ilk olarak verme amacını taşır (Aslan, 2002: 108).
Günümüzde haber ajansları, dünyanın çeşitli kıtalanna ve bölgelerine yazılı,
sözlü ve görsel medya organlarına haber sağlayarak hizmet götürmektedir.
Buna karşın haber ajanslarının da tıpkı reklamcılar, halkla ilişkiler kaynakları,
baskı grupları, yatırımcılar ve otoriteler gibi, gazeteleri baskı altında tutan
odaklardan biri olduğu bilinmektedir. Bu çevrelerle birlikte haber ajansları, gazeteyi
sınırlandıran bir faktör durumundadır. Gerbner, kitle iletişimcilerini çeşitli dış 'güç
rollerinden' gelen baskılara karşın çalışmalarını sürdürenler olarak tanımlamakta ve
bu 'güç rollerinden birinin de haber ajansları olduğunu ifade etmektedir (McQuail
ve Windhal, 1997: 187-189). Dünyada ajans olgusu, 19. yüzyılın ilk yarısından
itibaren vardır. Macar asıllı Fransız Charles Havas'ın, 1835'te kurduğu Havas,
dünyanın kayda değer ilk ajansı olarak kabul edilmektedir (Tokgöz, 2000: 141).
Havas'tan bu yana ajansların, toplumsal yaşamdaki konumlan, artan önemlerine
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koşut

olarak pekişmiştir.

ajanslarının

Avrupa,

Amerika

ve Asya'da

haber

kurulması, 19. yüzyılda olurken, haber ajanslarının dünyanın her kıtasına

ve bölgesine yayılması 20. yüzyılda gerçekleşmiştir.
sonra,

bazı ülkelerde

yeni

kurulan

benimsemişlerdir

devletlerin

çoğu

haber

Öze11ikle 2. Dünya Savaşı'ndan

ajansı

kurmayı

bir amaç

olarak

(Tokgöz, 2000: 142). Afrika, Asya ve Avustralya ile Ortadoğu'da

haber ajanslarının yoğun olarak 1960-1970 arasında kurulduğu görülmektedir.
Haber ajansları,

günümüzde gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde haber

alışverişinde etkin rol oynamaktadırlar. Buna karşın bazı ülkelerde hala daha tek bir
haber ajansının bile bulunmadığı bilinmektedir.

Kimi ülkelerde tek haber ajansı

ulusal haber akışına katkı koyarken, pekçok ülkede ise çok sayıda haber ajansı
rekabet içerisindedir.

KKTC'nin, ulusal ölçekte,

1 resmi ve 3 özel haber ajansının

varlığına sahip olmakla birlikte, işlevsellik bakımından tek bir haber ajansına sahip
olduğu söylenebilir.

İlerleyen bölümlerde görüleceği gibi, KKTC'deki

3 özel haber

ajansı, teknik ve kadro donanımı ile üretkenlikleri bakımından resmi haber ajansı
durumundaki
bölümlerde

TAK

ile

anlatılacağı

karşılaştırılamayacak
gibi,

KKTC'de

kadar

küçüktür.

TAK ajansının

haber

Yine

ilerleyen

egemenliği

söz

konusudur.

2.1. Ajansların Yapısı

Bir haber ajansı, nerede ve ne zaman olursa olsun, herhangi bir olayı hemen
öğrenebilecek ve bunu hiç gecikmeden abonelerine iletebilecek durumda olmak
zorundadır. Bu durum çok yoğun bir muhabir ağını ve bu ağla abonelerle olduğu gibi
sürekli bir bağlantı içinde olunmasını, aynı zamanda, merkezde sürekli çalışma
halinde olan etkili bir yazıişleri kadrosunu gerektirir.
Muhabirler bir haberin başlangıç noktalarıdır. Ulusal ajanslar ülkenin her
bölgesine, dünya çapındaki ajanslar da her ülkeye dağılmışlardır. Haber ajansı
herhangi bir bölgeden-ülkeden günlük haber alabileceğini düşündüğü zaman, o
bölgeye özel muhabir atar. Bunu dışında, kadrolu olmayan ama sürekli ilişki içinde
olunan gazetecilere (stringer) dayanır. Bu gazeteci ajansın elemanı değlidir ama ajans
ilginç bir olayla karşılaşıldığında onu hesaba katabileceğiini bilir, bölgeye özel
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muhabir

göndermeyi

gerektirecek

durumlarda

onu harekete

geçirebilir.

Bunlar

ilettikleri habere göre sayfa başına ücret alırlar.
Muhabirler ve stringerler ajansın oluşturduğu zincirin son halkaları, araştırıcı
öncüler ve yönetime

hesap verecek sonunculardır.

Ama bunlar bilgi toplama

kanallarının gerçek son kolu değildirler. Bunlardan bütün olaylara tanıklık etmeleri
beklenemez.

Bunların

da sürekli başvurdukları

yardımcıları,

habercileri

vardır.

Haberciler, haberin gerçek ilk kaynağıdırlar. Bir gazeteci için kendine özgü iyi bir
haber ağının varlığı kaçınılmazdır.
Küçültülmüş bir yazıişleri odası gibi örgütlenmiş ajans merkezlerinde bölge
muhabirlerinden

gelen haberler toplanır. Dünya çapındaki ajanslar dünyanın bazı

bölgelerinde bölge büroları oluşturmuşlardır. Bunlar ajans merkezi ile muhabirler
arasında geçilmesi zorunlu bağlantı noktalarıdır. Bir bölge bürosunun

özerkliği,

kapsadığı coğrafi bölgeye haber servisi yapmaya kadar uzanır. Bir dönem büyük
dünya ajanslarının çoğu Ortadoğu bölge bürolarını Kıbrıs'a

açmıştı. Zamanla bu

bürolar İsrail' e kaydı.
Muhabirler, bürolar ve merkezler arasındaki bağlantılar kabloyla, radyo ve
uydu aracılığı ile kurulur. Muhabirler ellerindeki malzemeye bağlı olarak haberlerini
ajans merkezlerine

bilgisayar ile, teleks veya telefon ile aktarırlar. Bürolar da

merkezle, bilgisayar veya uzakyazıcılar aracılığı ile sürekli bağlantı halindedirler.
Ajans merkezlerinden

veya bölge bürolarından

haberlerin dağıtımı, şehir iletişim

şebekesinden yararlanılarak kurulan sürekli bağlantılar aracılığıyla, uzakyazıcılarla
abonelere ulaştırılarak yapılır
Merkez

yazıişleri

ajansların

beynidir.

Görevi

asgari

sürede

haberleri

toplamak, ayıklamak, tamamlamak, gereksinime göre tercüme etmek ve abonelere
aktarmaktır. Tek bir servis veren ulusal ajanslarda ve günlük sıradan haberlerde bu
işlemlerin

tümü oldukça

haberlerde

veya birden

basittir
fazla

ve neredeyse

servis

mekanikleşmiştir.

ve.ren dünya

çapındaki

Ama önemli
ajanslarda

işler

karmaşıklaşır. Genel çizgileri ile dünya çapındaki bir ajansta verdiği servis sayısı
kadar masa veya yazıişleri sekreterliği vardır. Her servis ilgilendiği coğrafi bölgeye
ve kullanılan dile göre şekillenir.
Ajans merkezlerinde haber doğrudan bilgisayara girer ve burada depolanır.
Aynı anda bilgisayar bu haberlerin ilk satırlarını bütün masalarda bulunan ekranlara

28
gönderir. Her masa bunu alır, işler, kendi çalışma alanındaki iletişim aracının
(medyanın) ilgisine göre, kendi haber hacmine (kelime sayısı) bağlı olarak dağıtır.
Haberlerin işlenmesi önce seçim yapmakla başlar. Hiçbir servis kendine
ulaşan haberlerin tümünü dağıtamaz. Aboneler, ajanslardan kendileri için ilginç
olmayan haberleri olanakları ölçüsünde eleyerek bir seçme yapmasını ister. Çünkü
haberlerin yoğun biçimde yığılmasının çok olumsuz etkileri vardır: Bir yayın
organının yazıişlerine yığılan

ajans haberleri -genellikle birden fazla ajansa

abonedirler- daha başlangıçta soluk kesici olur ve yazı işlerinde çalışanları daha çok
ayıklama işine yöneltir ve oyalar. Bütün büyük ajansların 1980'li yıllardan
başlayarak 'sipariş üzereine servis' yöntemine geçmelerinin nedeni budur. Bilgisayar
programlarına bir şifrenin eklenmesiyle, her abonenin sadece kendini ilgilendiren
haberleri almasına olanak sağlanmıştır.
Yani masa çalışmasını birinci aşaması haberlerin ayıklanmasıdır. Müşteri
açısından ilginç olmayan haberlerin çıkışı durdurulur. Diğerleri başında bir haber
yazıcının bulunduğu bilgisayara gönderilir. Haberlerin tümü burada ele alınır,
denetlenir ve düzenlenir. Bazen kısaltılır, bazen geliştirilir. Çünkü, başka
kaynaklardan gelen bilgilerle çelişmediği sürece muhabirin gönderdiği habere kural
olarak güvenilse bile, bazı ayrıntılara girilmiş veya tam tersine yetersiz olabilir.
Bu iş hızla yapılmalıdır, çünkü haberin dağıtımı geciktirilemez. Ama önemli
olaylarda masa şefinden tamamlayıcı iki tip haber yapması istenir: Haberi yerli
yerine oturtacak ve onu aydınlatacak, böylece eksiksiz bir bilgi haline dönüştürecek
bir arkaplan yazısı ve konuyla ilgili bilgileri günümüze bağlayacak bir sentez.
Bilgisayarın hafızasındaki daha önce depolanmış yardımcı bilgiler (biyografi,
kronoloji, politik, ekonomik ve sosyal analizler) bulunabilir, ya olduğu gibi ya da
düzeltilerek, ilk ajans haberinin arkasından dağıtılabilir.
Sonuç olarak masa şefi ilgi alanına giren önemli bir haber aldığı zaman- masa
şefi haberlerin dağıtılmasından olduğu kadar toplanmasından da sorumludur-, olay
yerinin yakımndaki muhabirleri uyarabilir, habercilere telefon edebilir, yazıişleri
müdüründen veya röportaj servisinden olay yerine bir ekip göndermesini isteyebilir.
Özetlersek sadece alınan haberin işlenmesi değil, olası en iyi haberi verebilmek için
gerekli her türlü önlemi almak da masa şefınin görevidir.
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Haberin dağılımı, her servis için, masa şefinin saptadığı öncelik sıralamasına
göre ve şefın haberi onaylamasından sonra bilgisayarlar aracılığı ile yapılır. O anda
gönderilmekte olan haber kesilerek flaş haber hemen abonelere iletilir. Sıradan
haberler ise, dağıtıma girmek için sıralarını beklerler.

2.2. Ajans Türleri

Haber ajansları genel çizgileriyle dünya çapında ajanslar ve ulusal ajanslar
olmak üzere ikiye ayrılabilirler.

2.2.1. Dünya Çapındaki Ajanslar

Dünya çapındaki ajanslar, İngiliz Reuter hariç, her şeyden önce merkezlerinin
bulunduğu ülkelerin ulusal ajanslarıdır: Fransa'da Agence France Presse (AFP)
Amerika Birleşik Devlerleri'nde Associated Press (AP) ve United Press International
(UPD, Sovyetler Birliği 'nde Tass. Bu ajanslar çok sayıda bölge bürolarına sahiptirler,
sürekli muhabirler ve stringerlerin (Sözleşmeli muhabir) yanı sıra bünyelerinde her
an yola çıkmaya hazır röportaj ekipleri bulundururlar. Dünya çapındaki ajanslar
yaygın bir muhabir ağı ve hemen hemen bütün dünyaya haber servisi yapabilecek
olanaklara sahip olmalarıyla ayırdedilirler. Ama yine de, her ajansın daha fazla etkili
olduğu ülke veya bölgeler vardır; AFP Fransızca konuşulan Afrika ülkelerinde,
Reuter İngiliz topluluğuna bağlı ülkelerde, AP ve UPI ise bütün Amerika kıtasında
daha etkilidir. Bu durumdan ders çıkartan ve giderek artan işletme maliyetlerinin
etkisiyle dünya çapındaki ajanslar, 1970'li yıllardan beri daha zayıf oldukları
bölgelerdeki çalışmalarını azaltarak, bu bölgelerle ilgili haberleri bölgede güçlü olan
ajanslardan almaya yöneldiler.
Dolayısıyla dünya çapındaki ajanslar, dünyanın dört köşesindeki haberleri
sürekli muhabirleri ve stringerler aracılığı ile olduğu kadar ulusal ajanslarla
yaptıkları anlaşmalar yoluyla da elde ederler. Bu sonuncusu, dünyanın herhangi bir
köşesinde, aniden gelişen, dünya çapındaki bir olayla ilgili bilgileri almak için en iyi
yöntemdir.
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Haber

ajanslarının

sınıflandırılmalarının

geleneksel

olarak

ulusal

ve

dünya

çapında

diye

yanı sıra, bir de ikisi arasına yerleştirilebilecek, uluslararası

diye adlandırabileceğimiz

ajanslar vardır. Bunların bazılıları ulusal ajanslardır ama

dış ülkelerde göreceli olarak gelişmiş bir haber ağına ve ülke dışında da müşteriye
sahiptirler.
(Hamburg),

Bu sınıflandırma

içinde Yeni Çin (Pekin), Deutsche Presse Agentur

Tanzug (Belgrad),

Allgemeine

Deutsche

Nachricbtendienst

(Doğu

Berlin), Ceteka (Prag), Middle East News Agency (Kahire) ajanslarını sayabiliriz.
Ama bu ajansların yurtdışına yönelik servisleri farklı özelliktedir, saygınlık ve
propoganda gerekçesiyle aşağı yukarı hükümetler tarafından desteklenmektedirler ve
dost ülkelerin devlet kuruluşlarından başka müşterileri yoktur. Diğerleri ise Agence
Panafricaine d'lnformation (Dakar) gibi bölgesel ajanslardır.

2.2.1.1. İki Büyük Ajans ve Uluslararası Haber Dağıtımı

Dünyada haber dağıtımı yönünden

1980'li

yıllara kadar "beş büyükler"

olarak adlandırılan ajanslar yön vermekteydi. Bu ajanslar; AP, UPI, AFP, TASS ve
Reuters'ti. Bunlardan UPI, 1982 ve 1985'te

geçirdiği iki satış sonucunda etkinliğini

büyük ölçüde yitirmiş oldu. UPI'yı bu sona sürükleyen başlıca nedenler teknolojisini
yenileyememesi ve zarar etmesidir. UPI hala çalışmalarını sürdürse de adından fazla
söz ettiremeyen bir ajans durumundadır.
Beş büyüklerden bir diğeri olan Sovyet Sosyalist

Cumhuriyetleri Birliği

(SSCB)'ne ait TASS ise, SSOB'nin parçalanmasıyla birlikte giderek gücünü kaybetti
ve dünyadaki haber akışına yön veren büyüklerden biri olmaktan çıktı. Halen Tass
Itar adıyla faaliyetlerine devam eden ajans eski günlerinden oldukça uzaktır.
AP ve Reuters'in teknolojik yatırımlarıyla baş edemeyen AFP de tıpkı UPI ve
Tass-Itar gibi üstünlüğü azalan haber ajansları arasında yer almaktadır.
Yukarıda sözü edilen üç ajans, günümüzde dünyanın büyük haber ajansları
arasında yer alsalar da AP ve Reuters ile yarışabilme kudretinden yoksundurlar.
Günümüzde AP ve Reuters kullandıkları üstün iletişim ve ulaşım teknolojileri
sayesinde, dünyanın hemen hemen her ülkesiyle haber alışverişinde bulunabiliyorlar
(Tunstall'dan aktaran Tokgöz, 2000: 149).

31

Bu iki ajansın dağıttıkları haberlerin yoğunluğu nitelik ve nicelik bakımından
fazladır.

Abonelerine

günlük olarak dağıttıkları

kelime ile ölçülmektedir.
diledikleri

haberlerin

Bu iki ajansın, günümüzde

gibi yönlendirdikleri

bilinmekte

miktarı milyonlarca

dünyadaki

ve bu durum

haber akışını

bazı

kaygılan

da

beraberinde getirmektedir.
UNESCO'nun,
gözeterek

ve

yönlendirdiklerine

haber

Batılı ajansları,
verdikleri

dünya haber akışını, Batı'nın

Üçüncü

Dünya'nın

görüntüsünü

çıkarlarını
çarpıtarak

ilişkin suçlaması, bu kaygıların dile getirildiği en ciddi yaklaşım

olarak önemini korumaktadır. UNESCO'nun bu kaygılarını kamuoyu ile paylaştığı

dönemden sonra UPI ve AFP'nin etkinliklerinin azaldığı bilinmekle birlikte, bu
kaygıların bugün en azından AP ve Reuters çerçevesinde geçerli olduğu söylenebilir.
Bu ajanslar uluslararası şirket olarak tanıtılsalar da, hepsi kendilerini ana ülke
hükümetlerine bağlayan birer mülkiyet ve denetim yapılarına sahiptirler. Her biri tüm
dünya üzerinde faaliyet gösterirken, en büyük ölçüde egemen oldukları bölgeler,
kendi ülkelerinin bir zamanlar sömürgeleştirdikleri ve ekonomik, siyasal ve kültürel
açılardan denetim altında tuttukları yörelerdir. AP Latin Amerika ve Uzak Doğu' da;
Reuter ise Afrika ve Commonwealth ülkelerinde büyük bir etkinlik kurmuş
durumdadır. Bugün pekçok ülkede ulusal haber ajansı bulunurken, bunların çoğu
kendi ülkelerinde dahi etkin olamamakta yalnızca uluslararası değil, zaman zaman
bir ülke içindeki haberler de o ülkenin insanlarına büyük batılı haber ajanslarından
biri aracılığıyla duyurulmaktadır.
Latin Amerika ülkeleri basını üzerinde yapılan ve bölgede yayınlanan
uluslararası haberleri konu alan bir araştırma batılı büyük haber ajanslarının
etkinliğini çok açık bir biçimde ortaya koymaktadır (Özcan, 1983: 21). Araştırma
yapılan dönemde UPI ve AP'nin tüm uluslararası haberlerin % 60'ını, dört büyük
ajansın ise % 80'den fazlasını geçtiği görülmektedir. Büyük tirajlı Latin Amerika
gazetelerinin bir ajansı olan LATIN ve Küba ajansı Prensa Latina ise toplam olarak
ancak % 4.5 oranında kalabilmişlerdir.
Dünya kamuoyu gelişmiş ülkelerin sorunlarıyla ilgilenmekte, azgelişmiş
ülkelerin sesi ise ancak olağanüstü bir olay olduğu zaman duyulabilmekte ve bu
haberler yine batı kaynaklı olmaktadır. Aynı araştırmada Latin Amerika'da
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yayınlanan uluslararası

haberlerin

% 60.7'sinin

ABD ve Batı Avrupa ile ilgili

olduğu, bölgesel haberlerin ise ancak %19.6 oranında kaldığı da saptanmıştır.
Uluslararası
oluşturulan

haber dengesizliği o denli artmıştır ki, UNESCO tarafından

Mac Bride Komisyonu, AP, AFP, Reuters ve UPI'ın

az gelişmiş

ülkelerdeki faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesini istemiştir (Erdoğan, 1995: 254).
Günümüzde dünyanın en büyük iki ajansı durumundaki AP ve Reuter'in
Anadolu

Ajansı

(AA)

aracılığıyla

Türkiye'deki

uluslararası

haber

trafiğinin

kontrolünü de elinde tuttuğu söylenebilir. KKTC'deki medyada yer alan uluslararası
haberlerin de, dış haberlerini AA'dan

temin eden TAK aracılığıyla batılı haber

ajanslarından temin edildiği görülmektedir.

2.2.2. Ulusal Ajanslar

Bir ulusal ajansın rolü, ülke basınına, gereksinim duyduğu haberlerin tümünü
sağlamaktır. Böyle bir ajans, ulusal düzeydeki haberleri kendi muhabir ağı, dış
haberleri

ise anlaşmalı olduğu dünya çapındaki

Ayrıca yabancı başkentlerde

ajanslar aracılığıyla

elde eder.

genellikle birkaç yurtdışı muhabiri bulundurur. Bu

muhabirlerin görevi, ulusal kamuoyu için ilginç olan haberleri aktarmaktır, bunların
çalışmaları,

dünya ölçüsündeki

ajansların

yaptığı gibi evrensel

ilgi boyutunda

değildir. Ulusal ajanslar ülke içinde çok yaygın bir muhabir ağına sahiptirler: Bu ağ
bir bölgeyi kapsamakla yükümlü tutulan özel muhabirlerden ve çoğunlukla yerel ve
bölgesel basında çalışan gazetecilerden oluşur. Böylece bir bölgede olan ve diğer
bölgeleri ilgilendiren hiçbir haber gözden kaçırılmaz.

2.3. KKTC'deki Ajanslar

Ülkemizde, örgütlenme ve habercilik anlayışı açısından dünya ajanslarıyla
aynı kefeye konulabilecek tek bir ajanstan söz edilebilir. Devletin resmi haber ajansı
olan Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 1973 'ten beri gazete, radyo ve televizyonlara haber
geçmektedir. TAK Ajansı 'nm dışında, örgütlenme ve işleyişi tam olarak "Ajans"
kavramına uymamakla birlikte faaliyette bulunan 3 de özel haber ajansı mevcuttur.
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Arca Haber Ajansı (AHA), Lefkoşa Haber Ajansı (LHA) ve Mağusa Haber Ajansı
(MHA) dar bir kadrolarıyla ve süreklilik taşımadan faaliyet göstermektedirler.
,

2.3.1. Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)

Kıbrıs Türk basım teknolojik bakımdan önemli mesafeler katetmekle beraber,
insana yatırım yapmaktan uzaktır. Gazetecilik alanında eğitim gören gençler başta
olmak üzere gazeteciliği meslek edinme niyetinde olan hemen herkes, sosyal haklar
ve ekonomik gelir açısından hiç de cazip sayılmayacak koşullara sahip gazetelerde
çalışmak yerine devlet güvencesine sahip BRT ve TAK Ajansı'nda

çalışmayı

yeğlemektedir.
Çalışma koşullarının ağırlığına karşın maddi tatmini oldukça az olan
gazeteler özel haber sıkıntısı çekmektedir. Muhabir kadrosu oldukça dar olan
gazetelerin can damarı Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)'tır.
TAK, KKTC'nin resmi haber ajansıdır. 21 Aralık 1973'te faaliyete geçmiştir.
Kıbrıs Türk basınının asıl haber kaynağıdır. Günde ortalama olarak 60-70 iç ve dış
haber, 8-10 fotoğraf ve Rum basınından tercüme edilmiş 15-20 haberi abonelerine
servis eder. 20'yi aşkın muhabiri ve bir o kadar da teknik ve idari personeli vardır.
Lefkoşa'daki merkezinin yanısıra Gazimağusa ve Gime ilçelerinde birer muhabiri
bulunmaktadır.
TAK, 1983 yılında yürürlüğe giren "Türk Ajansı-Kıbrıs Kuruluş, Görev ve
Çalışma Esasları Yasası"na göre faaliyet göstermektedir. İlgili yasa, 1. Kısım'da yer
alan 3. maddesi ile ajansı "bu yasada öngörülen görevleri yerine getirmek ve yetkileri
kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğine sahip tarafsız bir kurum" olarak tanımlar.
Yönetim Kurulu tarafından yönetilen ajansın yasayla belirlenmiş görevleri 7
maddede özetlenmiştir. Bu maddelerin ilki "Devletin içte ve dışta icraatları ile ilgili
haberleri toplayıp yaymak" şeklinde ifade etmektedir. Bu araştırmanın ilerleyen
bölümlerinde, ajansın haber içeriklerine ilişkin olarak yapılacak olan sınıflamada,
devlet haberlerinin bülten içerisinde teşkil ettiği yer ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
İlk maddesinde, ajansa devlet icraatlarını aktarma görevi yükleyen yasanın
Birinci Kısmı'nın 3. maddesi de yasanın amacını "Devletin sesini içte ve dışta
duyurma çabalarını geliştirmek ve basın ahlak kurallarına uygun olarak haber alma
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ve yayma dahil tüm ajans hizmetlerinin yürütülmesini düzenlemek" şeklinde ifade
etmektedir.
Yasanın,

görevler

bölümünde

dikkat

çekici

maddelerden

birisi

de 4.

maddedir. Bu madde "gerçeğe uygunluk" prensibini, "ulusal ve toplumsal çıkarlar"
önkoşuluna

bağlamaktadır.

öngördüğü

şekilde

Sözkonusu

gerçeğe

uygun

madde "Ulusal
ajans

hizmetleri

ve toplumsal

çıkarların

yürütmek"

şeklinde

ifadelendirilmiştir.
Devlet icraatlannın duyurulmasını öncelikli misyon olarak saptayan ajansın
görevleri, ilgili yasanın 5. maddesinde da şu şekilde sıralanmaktadır:
I-Devletin içte ve dışta icraatları ile ilgili haberleri toplayıp yaymak.
2-Yerli ve yabancı haber ajanslan ile haber ve bilgi alışverişinde bulunmak
3-Haberleşme

amacıyla

gerekli

görülecek

cihaz

ve aygıtları

kurmak,

kiralamak ve işletmek
4-Ulusal

ve toplumsal çıkarların

öngördüğü şekilde gerçeğe uygun ajans

hizmetlerini yürütmek
5-Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayılmasında tarafsızlık, doğruluk ve
çabukluk ilkeleriyle çağdaş habercilik, teknik ve yöntemlerine bağlı kalmak.
6-Diğer haber ajansları ile haber alışverişi için anlaşmalar yapmak
7-Dış

ülkelerde

temsilcilikler

açmak

veya

uygun

yerlerde

muhabir

görevlendirmek.
Kıbrıs Türk medyasını oluşturan 1 O günlük gazete, 4 televizyon kanalı ve tüm
radyo kanallarının

yanısıra, - Türkiye gazetelerinin

abonedir. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı,

KKTC temsilcilikleri

TAK'a

bakanlıklar, TC Lefkoşa Büyükelçiliği

ve askeri makamlara da günlük olarak TAK'ın haberleri ulaşmaktadır.
Ajans, ülkedeki gazetelerin ayakta durmasını sağlamaktadır. Ancak devletin
ajansı durumundaki

TAK'ın

resmi habercilik anlayışı Kıbrıs Türk basınında bir

takım sorunları da beraberinde getirmektedir.

Ajansın ilkeleri ve faaliyetleri, 1978

tarihli "Türk Ajansı Kıbrıs" adlı ajans yayınında şu şekilde sıralanmaktadır:
"Haber sıralamalarında protokoller esasların yerine, kamuoyunu ilgilendiren
haberlerin

yayınlanmasını

ve bu tür haberlere öncelik verilmesini

ana ilkemiz

sayıyoruz. Ancak bizden önce yayın hayatına atılmış ve birçok yayın organlarının
yayın ilkelerinden yararlanarak Devlet Başkanı'nın faaliyetlerini yansıtan haberlere
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öncelik tanınması

şartını uygulamaktayız. Bu prensibi

daima

gözönünde

bulundurmaktayız. Bu protokoller esası çok önemli bir haber lehine bozacak nitelikte
iç ve dış haber olmadığı zamanlarda bozmamaya çalışmaktayız.
Mesleki teşekküllerin ve çeşitli amaçlarla kurulmuş derneklerin faaliyet
amaçlarının dışında.ki faaliyet ve demeçlerine mümkün olduğunca yayınlarımız
arasında yer vermemekteyiz. İç ve dış haberlerde objektiflik kriteri içinde kalmak,
doğru çabuk ve tarafsız haber vermek TAK'ın kabul ettiği temel ve yasal
ilkemizdir."
Ancak TAK'ın

siyasal partilerin faaliyetlerini aksettirme bakımından

tarafsızlığını nasıl ve ne şekilde kullanması gerektiği konusu devamlı surette tartışma
konusu olmakta ve bu hal devam etmektedir. İşte bu haber sınırlamada.ki protokol ve
parti haberlerinin yayın konusu muhalefet partilerince eskiden beri eleştirilen bir
konudur (Ünlü, 1982: 200-201).
TAK, KKTC'de yaşanan olaylarla ilgili iç haberlerin yanısıra, her gün Rum
basınından özetleri de abonelerini sunmaktadır.
Ajans, dış haberleri de Anadolu Ajansı başta olmak üzere çeşitli ajanslardan
alarak Türkçe olarak sunmaktadır. TAK, bilgisayar aracılığıyla haberlerini Anadolu
Ajansı'na da geçer. Özellikle AA, Rum basınını TAK vasıtası ile izlemektedir.
AA'ya gönderilen haberler Türkiye gazetelerinde "AA" mahreci ile yayınlanır.
Ancak metnin sonunda "TAK" ismine de yer verilir.
Ajans günlük bülten yayınlar. Ajansın radyo dinleme servisi vardır ve
fotoğraf servisi yapmaktadır. -Uzun yıllar, kart haline getirilmiş fotoğraflar elden
ajanslara ulaştırılırken, son bir yıldır digital yolla çekilen fotoğraflar bilgisayar
aracılığıyla abonelere gönderilir.
TAK'ın AA'nın yanısıra Reuters, Ajans France Press, ve Associated Press ve
İRNA ile de ilişkileri vardır. TAK, bu ajanslara, Kıbrıs sorunu başta olmak üzere, bu
ajansların ilgisini çekebilecek nitelikteki haberleri göndermektedir. TAK'ın,
müşterilerine servis ettiği dış kaynaklı haberlerin tümü ise ağırlıklı olarak AA'dan
temin edilmektedir. AA'nm yanısıra Reuters'tan da yararlanmaktadır.
TAK Ajansı, daha önce de belirtildiği gibi Kıbrıs Türk basınının
belkemiğidir. Günlük gazetelerde, radyo ve televizyon kanallarında.ki haberlerin çok

büyük bir kısmını bu ajansın haberleri oluşturmaktadır. Buna karşın TAK'ın
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haberlerine mahreç kullanan gazete hemen hemen hiç yoktur. Ajansın mahreci çok
ender durumlarda yayınlanmaktadır.
Bunu özel ve farklı kaynaklardan edinilmiş haberler açısından oldukça zayıf
olan basınımızın bu açığını ortaya çıkarmamak

için uyguladığı bir yöntem olarak

niteleyebiliriz.
TAK'ın protokol haberciliğine verdiği önem, Kıbrıs Türk basınında renksiz
haberlerin ağırlıkla yer almasına yol açmaktadır. Kendi muhabir kadroları oldukça
zayıf olan ve günlük haberlerinin neredeyse tamamına yakınını TAK'tan temin eden
gazeteler, "resmi kabul", "resmi ziyaret" ve "resmi açıklama" üçgeninde boğulup
kalmaktadır.

Zaman

zaman

ajans muhabirleri

tarafından

hazırlanan

kapsamlı

araştırma haberleri ise gazetelerin soluklanmasına yaramaktadır.
Kıbrıs'taki

gazeteler dikkatle incelendiğinde

çok ciddi bir benzerlik ve

tekdüzelik göze çarpmaktadır. Bunun en önemli nedeni haberlerin ağırlıklı olarak
TAK'tan

alınması

ve üzerinde

fazla değişiklik

yapılmadan

aynı günde tüm

Kurulu'dur.

Kurulu,

gazetelerde aynı şekilde yayınlanmasıdır.
TAK'ın

en üst yönetim

organı Yönetim

hükümet

tarafından atanan 2 üye, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK)'ndan 1 temsilci,
Enformasyon Dairesi Müdürü, TAK Müdürü ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği 'nin 1
temsilcisi oluşturur.
Hükümetten iki üyenin yamsıra, yine hükümet tarafından atanan BRTK ve
Enformasyon Dairesi Müdürleri 'nin ağırlıklı olarak yönetimini oluşturdukları TAK,
her yönüyle siyasal iktidarın.etkisindedir.

Hükümetin enformasyon ve dışişlerinden

sorumlu bakanının, TAK'tan sorumlu bakan olarak belirlenmesi de bu durumu iyiden
iyiye pekiştirmektedir.

TAK Müdürü de yasaya göre, Bakanlar Kurulu 'nun önerisi

üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Ajans, Müdür tarafından temsil edilir ve
yönetilir.
Müdürün,

"milli güvenlik, kamu düzeni veya devletin dış güvenliğinin

gerekli kıldığı hallerde

gerekçesi

gösterilmek

koşuluyla ya da görevine aykırı

davrandığı durumlarda ilgili bakanın yazılı başvurusu üzerine Bakanlar Kumlu'nun
kararıyla görevden alınacağı" ilgili yasanın 9. maddesinde belirtilmektedir.
Ajansta, Müdür'ün yanısıra 1 Müdür Muavini ve 1. Sınıf Redaktör Muhabir
kadrosuna sahip 2 Şef görev yapmaktadır.
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Yönetim kadrosu dışında haberle ilgili olarak oluşturulan kadrolar ise sayısal
olarak şöyledir:
"2. Sınıf Redaktör Muhabir: 2 kişi
3. Sınıf Redaktör Muhabir: 8 kişi. (Ayrıca Gazimağusa ve Girne'de görevli
Sözleşmeli olarak çalıştırılan 2 bölge muhabiri)
Fotomuhabiri: 1 kişi
Rumca Haberler Servisi (Dinleme-Değerlendirme
Dış Muhabir:

Ankara

Muhabiri

Birimi): 4 kişi

(Haber başına

ödenmektedir);

Brüksel

Muhabiri (Gönüllülük esasıyla çalışmaktadır)"
Ajansın haber dışındaki işlerinde ise Kitabet kadrosunda 6 (Sekreter, dizgici,
muhasebesci vb.) ve 2'si geçici olmak üzere 3 odacı çalıştırılmaktadır.
Ajansın,

1 'i

Müdür'ün

makam

aracı

olmak

üzere

toplam

5

aracı

bulunmaktadır.
TAK, nöbetçi muhabirler

dışında normal mesai çalışan bir kamu tüzel

kişiliğidir.

2.3.2. Arca Haber Ajansı (AHA)

Arca Haber Ajansı (AHA) 9 Ekim 1998'de kurulmuştur. Sadece gazetelere
haber geçmektedir. KKTC'deki 9 gazeteden 7'si ajansın abonesidir. AHA bir aile
şirketi görünümündedir.

Haberleri bir kişinin hazırladığı ve ailenin pekçok ferdinin

yardımıyla servise hazır hale.getirdiği görülmektedir.
Kurulduğu günden itibaren 1 yıl boyunca aylık olarak 30 milyon TL+KDV
karşılığında hizmet sunan AHA, Ekim 1999'da bu ücretini ikiye katlamıştır.
Şirket Direktörü Tözen Arca'nın, bu araştırma kapsamında kendisiyle yapılan
görüşmede verdiği bilgiye göre kurulduğu günden 31 Ocak 2000 yılına dek geçen 16
aylık süre zarfında ajansın ürettiği ve gazetelere gönderdiği toplam haber sayısı
1224 'tür. Aynı dönemde yaklaşık 1 O bin kare fotoğraf çekilmiş ve bunlann 8 bini
gazetelere servis edilmiştir. Bu verilere göre AHA gazetelere ayda ortalama 76.5
haber ve 500 fotoğraf vermektedir. Ajans sahiplerinin yaptığı hesaplamalara göre
1999 yılının Ocak ayında toplam 35 haber (Günde yaklaşık 1 haber) veren ajans,
2000 yılının Ocak ayında 114 haber (Günde yaklaşık 3.5 haber) vermiştir.
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Ajans Direktörü Tözen Arca, "Yurt dışında olduğumuz günler haricinde en az
2 haber veren ajansımız, ender de olsa günde 1 O haberin üzerine çıktığı da olmuştur"
demektedir.
Ekim-Aralık

1999 tarihlerinde

Lefke,

Gazimağusa

ve Lefkoşa'da

birer

muhabir çalıştıran AHA, 2000 yılının Ocak ayında bu muhabirlerinin görevine son
vermek durumunda

kalmıştır.

AHA yetkilileri,

buna gerekçe olarak "Ekonomik

krizi" göstermektedir.
Tözen

Arca'nın

verdiği

rakamlara

göre,

ajansın

ürettiği

haberlerin

gazetelerdeki kullanım oranı şu şekildedir: Kıbrıs, Yüzde 30; Birlik, Yüzde 70; Yeni
Demokrat, Vatan, Yenidüzen ve Avrupa (Afrika) Yüzde 90. Arca Haber Ajansı
Direktörü Tözen Arca'nın, ajansına ilişkin olarak verdiği ek bilgilerse şöyle:
"Ajansımızın

en önemli donanımı digital fotoğraf makinesidir. Kodak DC

260 marka digital fotoğraf makinesi

sayesinde

sayesinde banyo ve tab sorunu olmaksızın
fotoğraflar

bilgisayara

aktarılıp

oradan

elde edilen kaliteli fotoğraflar

günün hangi saatinde olursa olsun
da

tüm

gazetelere

e-mail

olarak

gönderilmektedir. Kodak DC-260 marka digital fotoğraf makinesi ilerisi düşünülerek
alınmıştır. Şöyle ki bu makinenin çektiği fotoğraflar
karşın

1524-1028

piksel olmasına

gazetelerin talepleri henüz 800-600 pikseldir. Yakın gelecekteki hedefimiz

alınacak bir laptop (Dizüstü) bilgisayar ile dünyanın neresinde olursa olsun anında
haber geçme şansına sahip olmaktır."
"AHA" mahrecinin, TAK Ajansı'ndan çok daha az haber üretmesine karşın
gazetelerde daha çok yer aldığını görmekteyiz. Bu durumu AHA'nın nispeten bozuk
habercilik diliyle ilgili sorumluluğu üzerinden atmak isteyen gazete yöneticilerinin
tutumuna bağlamak çok da yanlış olmaz. Aynı zamanda kıt ve tekdüze haber ve
kaynakları çeşitlendiren bir unsur olarak bu ajansın ismine gazetelerde özellikle yer
verildiği düşünülebilir.

2.3.3. Lefkoşa Haber Ajansı (LHA)

KKTC'de faaliyet gösteren özel ajanslardan bir diğeri Lefkoşa Haber Ajansı
(LHA)'dır.

Ajansın

Celaleddinoğlu'dur.

sahibi,

TAK

muhabirliğinden

emekli

olan

Sadettin
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LHA, Celaleddinoğlu'nun
dar bir kadroyla

faaliyetlerini

yanısıra bir kaç muhabirin de yer aldığı oldukça
yürütmektedir.

gösteren ajansın ülkenin başka bölgelerinde
bulunmamaktadır.

Gazimağusa'da

Lefkoşa'daki

bir binada faaliyet

şubesi ya da tam zamanlı muhabiri

ise yarı zamanlı olarak ajansa hizmet sunan bir

muhabir bulunmaktadır.
LHA, 10 gazetenin tümüne haber servisi yapmaktadır. Ancak bu gazetelerin
pekçoğu ajansa abone değildir. Kıbrıs, Kıbrıslı ve Halkın Sesi dışında herhangi bir
gazete ajansa abone değildir. Ajans buna rağmen diğer gazetelere de zaman zaman
haber geçmektedir.
LHA, haber üretme kapasitesi oldukça kısıtlı olan bir ajans durumundadır.
Haftada 6-7 haber üreten ajansın, KKTC gazeteleri için hayati bir önem taşıdığını
söylemek mümkün değildir. Ancak, ajansın haberleri, kimi zaman TAK haberleriyle
iyiden iyiye tekdüzeleşen

gazete içeriklerine

az da olsa bir soluk getirmeyi

başarmaktadır.

2.3.4. Mağusa Haber Ajansı (MHA)

Adından da anlaşılacağı gibi Gazimağusa'da faaliyet gösteren bir ajanstır.
Sahibi gazeteci İsmet Ezel'dir. MHA'nın, sahip olduğu kadro ve haber üretme
kapasitesi, kendisini bilinen anlamda bir "ajans" olarak tanımlayabilmek için oldukça
yetersiz kalmaktadır.
MHA, daha çok magazin içerikli konuları, bölgesel düğünleri ve bölgede
etkinlik gösteren kimi derneklerin faaliyetlerini aktaran bir ajans görünümündedir.
MHA'nm sahibi İsmet Ezel dışında tam zamanlı olarak çalışan bir muhabiri
bulunmamaktadır.
MHA'nın gazetelerde yer alan haber sayısı oldukça azdır.

2.4. KKTC Basınının Yararlandığı Türkiye Ajansları

Türkiye'de bugün faaliyette olan çok sayıda haber ajansı mevcuttur. Başta
resmı haber ajansı AA (Anadolu Ajansı) olmak üzere çeşitli ajanslar medya
kuruluşlarına haber ve görüntü satmaktadır. Bu ajansların başlıcaları, İhlas Haber
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Ajansı (İHA), Cihan Haber Ajansı (CHA), ve Doğan Haber Ajansı (DHA) olarak
sıralanabilir. Bunların yanısıra daha çok sayıda irili-ufaklı ajans vardır.

2.4.1. Anadolu Ajansı
Bunların içinde hiç kuşkusuz en geniş haber ağına sahip olan Anadolu
Ajansı'dır. Merkezi Ankara'da bulunan AA, bugün Türkiye'nin çoğu yerleşim
biriminde

ve dünyanın muhtelif bölgelerinde

bölge

büroları ve muhabir

bulundurmaktadır. AA, kendi muhabirlerinin ürettiği haberlerin yanısıra dünya
çapındaki ajanslardan derlediği haberleri de kaynağını göstererek abonelerine geçer.
Türkiye'nin gerek ulusal ölçekli gerekse bölgesel nitelikli basın kuruluşları AA'dan
önemli oranda yararlanmaktadırlar.
Ajans, haberlerini "Dış", "Ekonomi", "İç", "Spor" vb. gibi başlıklar halinde
düzenlediği bilgisayar sitesinde abonelerine sunmakta ve günde yüzlerce haber
üretmektedir.
Anadolu Ajansı, temsilcilik yoluyla 1974'ten

beri Kıbrıs'ta da faaliyet

göstermektedir. Temsilci, kurulan bilgisayar sistemine dayalı irtibat kanalıyla
merkeze Kıbrıs'la ilgili haberleri aktarmaktadır. Anadolu Ajansı KKTC Temsilciliği
ortalama olarak 15 günde 50 haber üretmektedir.
AA'nm

KKTC eski temsilcilerinden

Rahmi

Özyazgan, bu çalışma

çerçevesinde kendisiyle yapılan söyleşide ajansın Kıbns'ta

daha çok ilgi duyduğu

konuları şöyle sıralamaktadır:
-KKTC Cumhurbaşkanı'nın demeçleri ve faaliyetleri.
-Hükümetin durumu.
-Kıbrıs konusundaki ulusal ve uluslararası hareketlilik.

2.4.2. İhlas Haber Ajansı

Anadolu Ajansı'nm geniş örgütlenme ağma son dönemlerde ciddi bir rakip
olan İhlas Haber Ajansı'nın atılımı oldukça dikkat çekicidir. Kırsal bölgelerdeki
birbirinden ilginç haberileri bulup çıkaran ve Sivas'taki Madımak olayını Türkiye'ye

41

görüntülü olarak aktarma başarısını gösterebilen tek ajans olma özelliğini taşıyan
İHA, bugün hem gazetelerin hem de televizyonların önemli bir haber kaynağıdır.
Ülkemizde yayın yapan Bayrak Radyo Televizyonu (BRT) da İHA'ya abone olan
kuruluşlar arasında yer almaktadır. İHA, 'Türkiye' gazetesi, TGRT televizyonu ve
TGRT FM'i de bünyesinde barındıran bir medya holdinginin parçasıdır. Buna karşın
haberleri sadece kendi grubu tarafından değil hemen hemen tüm medya kuruluşları
tarafından rağbet görmektedir.
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3. KKTC BASININDA HABER ÜRETİMİ VE AJANS HABERLERİNİN
KULLANIMI

Bu çalışmanın ana konusunu, KKTC gazetelerinde ajans haberlerinin ne
kadar ve ne şekilde yer aldığı ve bunların toplumsal etkileri oluşturmaktadır. Bu
konu ekseninde bulgulara ulaşabilmek için, KKTC'de yayınlanan gazetelerin 1 'er
aylık sayıları incelenmiştir.
İnceleme sırasında Volkan gazetesi dışındaki 9 günlük gazetenin Kasım 2001
sayıları; Kasım 2001'de henüz yayın yaşamına atılmamış olan Volkan gazetesinin ise
Ocak 2002 sayılarından yararlanılmıştır.
Sözkonusu incelemenin amacı, gazetelerin ajans haberlerine hangi oranda yer
verdiklerini, manşet haberlerinin ne derece özgün üretimleri olduğunu ve haberler
dışında fikir yazılarına ne kadar yer verdiklerini saptamaktır.
Çalışma sırasında birbirinden bağımsız her haber, uzunluğuna bakılmaksızın
değerlendirmeye eşit oranda katılmıştır.
Gazetelerin spor, sağlık, magazin vb. rutin sayfalarında yer alan haber ve
yazılar, incelemenin kapsamı dışında bırakılmıştır.
İncelemede, TAK ajansının o ayın her bir gününe ait bültenlerinden
yararlanılmış ve bu şekilde TAK haberlerinin oram saptanmıştır.
LHA, AHA ve MHA gibi ajansların haberlerininse gazetelerde mahreçli
olarak yayınlanması nedeniyle bu ajanslara ait haber sayıları doğrudan gazete
sayfalarında belirlenmiştir.
Herhangi bir ajans bülteninde yer almayıp, birkaç gazetede ortak olarak çıkan
haberler, tablolarda "Diğer" başlığı altında toplanmış ve bunların ortak çevreler
tarafından hazır bir şekilde gazetelere sunulan daha çok halkla ilişkiler amaçlı
haberler olduğu değerlendirilmiştir.
Tüm gazetelerin değerlendirildiği tablolarla siyasal parti gazeteleri, siyasal
eğilimli gazeteler ve haber gazetelerinin ayrı olarak ele alındığı tablolarda,
gazetelerin intemetteki çeşitli haber sitelerinden yaptıkları alıntılar ve diğer
gazetelerden iktibas edilerek yayınlanan haber ve yorum yazıları da "Diğer" hanesine
eklenerek gösterilmiştir.
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Bu bölümde önce, KKTC'de yayınlanan 10 günlük gazetenin her biri ayrı
ayrı değerlendirilecektir.

Bu değerlendirme

sırasında

her gazetenin

bir ayda

yayınladığı toplam haber sayısı ve bu haberlerin kaynak dağıhmı ele alınacak ayrıca
ayrı birer tabloda manşet haberlerinin durumu saptanacaktır.
Haber ve manşet dağılımları hem sayı, hem yüzdelik hem de sayı başına
ortalama olarak ayn ayn hesaplanıp aktarılacaktır. Sayı başına ortalamalar, bir ay
boyunca yayınlanan toplam haber sayılarının, ilgili gazetenin ya da gazete grubunun
o ay yaptığı yayın sayısına bölünmesiyle elde edilecektir.
Yüzdelik hesaplarında da, ilgili rakamlar bir ay boyunca yayınlanan toplam
haber sayısına oranlanacaktır.
Medyanın siyasal süreçte bazı roller üstlendiği görülmektedir.

Amerikalı

araştırmacılar, Berkman ve Kitch, medyanın bu rollerini gözlemcilik, katılımcılık ve
katalizözlük olarak üç ana başlıkta incelemektedir (Sağnak, 1996: 125-126). Medya
mensubunun gözlemci rolü bellidir. Politika yapımı sürecinde gözlemlediği olaylan
haber verir. Medya mensubu, politika yapımında katılımcı da olmaktadır. Bu rolünü
kamunun bir temsilcisi ve politika yapımcısı olarak üstlenmektedir.

Bu amaçla,

kamunun temsilcisi olarak iktidarın gözlemcisi, izleyicisi, eleştiri yoluyla da politika
yapımcısı görevini yerine getirmektedir. Gözlemciliğe hem haberlerde hem de köşe
yazılan

ve yorumlarda; politika

yorumlarda rastlanılmaktadır.

yapımına

ise, ağırlıklı

olarak köşe yazısı ve

Politika yapımcısı bu yorumcular, yazılarında gayrı

resmi danışmanlar olarak çalışmaktadır. Bu "görev" ifa edilirken de kamuoyunun
sert tepkisinin yumuşatılması ve iktidarların yanlışılıklannın

önlenmeye çalışılması

ile bir nevi katalizözlük yapmaktadır.
Bu bakımdan, haberlerin yanısıra gazetelerin köşe yazarlarına ait rakamsal
değerlendirmeler de bu bölümde tablolar halinde ayrıca incelenecektir.
Bu bölümde, her bir gazetenin ayrı ayn değerlendirilmesinin

yanısıra 1 O

gazetenin ortak rakamları da bir tablo ve açıklama bölümüyle ele alınacaktır. "Tüm
Gazeteler" adıyla tablolaştınlan bu kısımda Kıbrıs Türk basınının genel bir fotoğrafı
çekilmiş olacaktır.
Gazetelerin teker teker ve genel olarak incelenmesinin yanısıra siyasal parti
gazeteleri,

siyasal

eğilimli

gazeteler

ve ticari

bölümlenerek ayrı ayrı değerlendirilecektir.

gazeteler

de kendi

aralarında

44

Bu çalışma sırasında ortaya çıkan verilerin, haberlerin genellikle mahreç
kullanılmadan sunulması yüzünden doğabilecek yanlış değerlendirmeler yüzünden
çok az farklı olabileceğini belirtmek gereklidir. Ancak bu sapmaların, sonuçlan
önemli derecede geçersiz kılmayacak oranda tutulması da araştırma sırasında
özellikle gözetilmiştir.
Ortaya çıkan rakamlar göstermektedir ki KKTC basınının özgün üretim
sıkıntısı had safhadadır ve gazetelerin tümünde ciddi bir ajans hakimiyeti söz
konusudur. KKTC gazetelerinde yayınlanan haberlerin çok yüksek bir oranını, resmi
haber ajansı TAK'ın haberleri oluşturmaktadır.
Kıbrıs Türk basını da Suskunluk Sarmalı Kuramı çerçevesinde, kamuoyunun
biçimlenmesi sırasında oldukça belirleyici olmaktadır. KKTC medyası tartışmalı
konularda hangi tarafta yer alıyorsa, hangi görüşü destekliyorsa, kamuoyunun o
konudaki görüşünü de o yöne doğru kaydırıyor.
Burada önemle belirtilmesi gereken hususlardan birisi de, devletin TAK
haberlerini gazetelere bedava dağıtmasıdır. TAK'ın Türkçe Bülten, Rumca Bülten ve
Fotoğraf servisi ülkedeki tüm gazetelere her gün ücretsiz olarak ulaştırılmaktadır.
Gazetelerin ajansa ödemesi gereken tutarın tümü ise Bakanlar Kurulu tarafından
karşılanmaktadır. Buna göre devlet, bülten başına 300 milyon TL'den gazete başına
900 milyon TL'yi ajans kasasına aktarmaktadır. Bu rakam her ay 1 O gazete için
toplam 9 milyar TL'dir.
Görüldüğü gibi, devlet, KKTC'deki tüm gazetelere, kendisine bağlı haber
ajansının haberlerini kullanmaları için önemli bir kolaylık yapmaktadır. Sağlanan bu
kolaylığın "basın özgürlüğü'tne yönelik bir uygulama mı olduğu yoksa tam aksine
"çoksesliğliği" kısıtlamaya yönelik bir çabanın parçası mı olduğu konusu tartışmalı
bir konudur.
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3.1. Afrika Gazetesi

TABLO 7 : Afrika Gazetesinin Haber Dağılımı

AJANS

742

I

* TAK
*AA
-*LHA
*AHA
*MHA
*MAK
ÖZEL

96.6
96.6

I

742

SAYI BAŞINA
ORTALAMA
HABER SAYISI

YÜZDE

TOPLAM

24.7

I

24.7

I

26

I

İKTİBAS

3.3

I

0.8

I

DİG ER

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde
muhalif

gazete olarak nitelendirilebilecek

yayınlanmakta

olan en sert üsluplu

Afrika'nın bu imajına karşın, haber

konusunda TAK Ajansı 'na bağımlı olduğu görülmektedir.
Afrika, ülkede yayınlanmakta

olan 10 günlük gazete arasında, TAK'a ait

haber oranı en yüksek üçüncü gazete durumundadır.

Tablo 7'den de görüleceği gibi

gazetenin, her gün ortalama olarak yayınladığı yaklaşık 26 haberin, 25'i TAK'tan
alınmaktadır. Afrika'nın her gün okurlarına ulaştırdığı özel haber sayısı ortalama
olarak I 'in bile altında kalmaktadır. Gazetenin bir ay boyunca yayınladığı özel haber
sayısı sadece 26'dır. Afrika'nın TAK dışında başka hiçbir kaynaktan yararlanmaması
da ilginç bir bulgudur. Gazetenin haber içeriğini çok sınırlı sayıdaki özel haberin
dışında

sadece

oluşturmaktadır.

devletin

resmi

haber ajansı durumundaki

TAK'a

ait haberler

Ülkede faaliyet gösteren hiçbir özel haber ajansından ya da bir

başka merkezden herhangi bir haber, gazete sayfalarına dahil edilmemiştir.
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TABLO 8 : Afrika Gazetesinin Manşet Dağılımı
I

TOPLAM

YÜZDE

14
14

46.6
46.6

5

16.6

3

10

3

10

5

16.6

AJANS

*

TAK
*AA
*LHA
*AHA
*MHA
*MAK
ÖZEL
İKTİBAS
öse veva haber
KARMA
KÖŞE YAZISINDAN
SPOT

Afrika'nın manşet haberlerinde de, TAK'ın yine önemli bir oranı teşkil ettiği
görülmektedir. Tablo 8'de gazetenin manşet haberlerinin hangi kaynaklardan temin
edildiği görülmektedir.
Gazetenin okurlarına günün en önemli haberi olarak sunduğu manşette TAK
haberlerinin oranı % 46 dolayındadır. Bu haberler, çoğu kez sadece spot
bölümlerinde değişikliğe uğratılmakta,

metin bölümleri ise genelde aynen

aktarılmaktadır. Yani gazetenin, bir olaya dönük eleştirel bakışının aktarılması
spotlarla sınırlı kalmakta, haberin bütününde ise TAK'ın haberi kurgulma biçimine
aynen bağlı kalınmaktadır.
Afrika gazetesinin, incelemenin yapıldığı bir ay içerisinde yayınladığı 30
manşetten 14'ü TAK kaynaklıdır. Gazetenin bir ay içerisinde okurlarına sunabildiği
özel manşet konusu ise sadece 5 'tir. Gazete, bir ayda ürettiği özel haberlerin yaklaşık
5'te I 'ini manşete taşımaktadır.
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Gazete, yazarlarına ait köşe yazılarını manşete taşıma yoluna da gitmektedir.
Nitekim bir ay içerisinde yayınladığı 5 manşet, o gün iç sayfalarda yayınlanan bir
köşe yazısma ilişkin spotlardan oluşmaktadır.

TABLO 9 : Afrika Gazetesinin Köse Yazısı Dağılımı

TOPLAM

YAYINLANAN KÖŞE YAZISI
Kendi yazarlarına ait
İktibas
Afrika, Türkiye gazetelerinde çıkan Kıbns'a ilişkin,
KKTC'nin resmi politikalarını eleştiren köşe yazılarından

SAYI
BAŞINA
ORT.

598

19.9

501
97

16.7
3.2

çoğunlukla Türkiye ve
da alıntılar yapmaktadır.

Bir ayda bu şekilde 97 yazıya yer veren gazete, bu yazılardan üçünü ise manşete
taşımıştır. Görüldüğü gibi, Türkiye gazetelerinde yayınlanan kimi köşe yazıları, bir
gün sonra Afrika tarafından manşetten sunulmaktadır. Bir başka deyişle, gazete,
kendi görüşlerini aktarırken, bazı yayınlanmış yazılardan yararlanmak durumunda
kalmaktadır.
Yukarıda sıralanan haber oranları, Afrika'nın KKTC'nin sert üsluplu muhalif
gazetesi olma imajı ile örtüşmemektedir. Her gün yayınladığı haberlerin neredeyse
tamamını devlet ajansından temin eden bir gazete nasıl olur da "muhalif' olarak
nitelenebilir?

İşte bu noktada gazetenin köşe yazılarına

bakmak gerekmektedir.

Afrika'yı muhalif gazete durumuna getiren tek olgu yayınladığı yorum yazılarıdır.
KKTC'deki 10 günlük gazete içinde köşe yazısına en çok yer veren Afrika'dır. Tablo
9'da da görüldüğü gibi gazete bir ayda ortalama olarak 500 dolayında köşe yazısı
yayınlamaktadır. Bu rakam, tüm gazetelerin bir ayda yayınladığı köşe yazılarının
yaklaşık % 34 'ünü teşkil etmektedir. Afrika' dan sonra en çok köşe yazısına yer veren
gazetenin bile rakamı, Afrika 'nm yayınladığı köşe yazısı sayısının yarısının biraz
altında kalmaktadır. Rakamlar ortaya koymaktadır ki Afrika'da, her gün yaklaşık 1617 köşe yazısı yer almaktadır.
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Afrika kendi yazarlarına ait olmayan köşe yazılarına da en çok yer veren
gazete durumundadır. 2001 yılının Kasım ayında muhtelif Türkiye gazetelerinden
toplam 97 köşe yazısını iktibas eden gazete, bunlardan üçünü ise manşetten yansıttı.
Görüldüğü gibi Afrika gazetesi, köşe yazarları ile bir farklılık yaratmakta,
haber konusunda

ise büyük ölçüde TAK'a bağımlı hareket etmek durumunda

kalmaktadır. Başlıklar ve spotlar yoluyla haberi kendi görüşüne uyarlamaya çalışan
gazetenin, metin bölümlerinde

ise TAK haberlerini redakte etmeden geldiği gibi

yayınladığı dikkat çekmektedir. Gazete, bir bakıma yorum yazılarında eleştirdiği
iktidarın görüşünü, haberler yoluyla yaymaktadır.

3.2. Birlik Gazetesi

TABLO 10: Birlik Gazetesinin Haber Dağılımı

AJANS
* TAK
*AA
-*LHA
*AHA
*MHA
*MAK

I

ÖZEL
İKTİBAS

TOPLAM

YÜZDE

SAYI BAŞINA
ORTALAMA
HABER SAYISI

964

98.3

37

964

I

98.3

I

37

0.6

I

1.6

16

I

I

DİG ER

Bir siyasal parti gazetesi olan Birlik,

% IOO'e

yaklaşan

oranda TAK

haberlerine yer vermektedir. Bir ayda toplam 980 haber yayınlayan gazete, bunlardan
sadece I 6'sım kendisi üretmiştir. Gazete, 2 sayıda 1 özel haber üretebilmektedir. Her
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sayı başına düşen özel haber sayısı 0.6'da kalmaktadır. TAK haberlerinin sayısı ise
günde ortalama 37 dolayındadır. Birlik'te yayınlanan özel haberlerin çoğu, Ulusal
Birlik Partisi 'nin çeşitli açıklama ve etkinliklerini yansıtmaktadır.

Bunlar arasında

partinin düzenlediği köy toplantılan ve çay partileri ağırlıklıdır. Buna karşın bazı
parti haberlerinin TAK'tan temin edildiği de görülmektedir.
TABLO 11 : Birlik Gazetesinin Manşet Dağılımı
I

AJANS
* TAK
--

I

TOPLAM

YÜZDE

24
24

92.3
92.3

I

* AA
-*LHA
*AHA
*MHA
*MAK
ÖZEL
İKTİBAS

I

2

I

7.6

KARMA
KÖŞE YAZISINDAN
SPOT
Gazetenin manşetlerde de özel üretim sıkıntısı yaşadığı görülmektedir. 26
manşetten sadece 2'si kendine ait olan gazetenin geriye kalan 24 manşeti ise TAK
bülteninden alınmıştır. Gazete, ortalama olarak her 8 özel haberinden 1 'ini manşete
taşımaktadır.
Özel haber sıkıntısı çeken gazetede haber çeşitliliği bakımından bir
tekdüzelik göze çarpmaktadır. Sadece TAK'tan aldığı haberlere yer veren gazete,
bunun dışında herhangi bir ajansın üretimine hiç yer vermemektedir.
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TABLO 12: Birlik Gazetesinin Köşe Yazısı Dağılımı
TOPLAM

58

YAYINLANAN KÖŞE YAZISI
Kendi yazarlarına ait
İktibas

58
-

SAYI
BAŞINA
ORT.
2.2
2.2
-

Birlik gazetesi, temsil ettiği siyasal partinin görüşlerini yorumlar yoluyla
aktarına konusunda da sıkıntılı görülmektedir. Tablo 12'ye göre bir ayda toplam 58
köşe yazısı yayınlayan gazete, sayı başına ise ortalama olarak yaklaşık 2 köşe
yazısına yer vermektedir.

3.3. Halkın Sesi Gazetesi

TABLO 13 : Halkın Sesi Gazetesinin Haber Dağılımı
TOPLAM

YÜZDE

SAYI BAŞINA
ORTALAMA
HABER SAYISI
',.;..Z, .• ,-;, ·:: •. · ·,_· ;:;..,

AJANS
*TAK
*AA
-*LHA
*AHA
*MHA
*MAK
ÖZEL

837
825

96.2

94.8

27.9
27.5

9
3

1

0.3

0.3

0.1

33

3.7

1.1

İKTİBAS
Dİ GER
Kıbrıs Türk basınının halen yayınlanmakta olan en eski gazetesi durumundaki
Halkın Sesi, haberlerinin çok önemli bir kısmını TAK Ajansı'ndan

temin ederek
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yayınlamaktadır.

Bir ay boyunca

haberlerinden 825'i

toplam

haber yayınlayan

gazetenin

bu

TAK Ajansı'nın üretimidir. Özel haber sayısı 33'le sınırlı kalan

Halkın Sesi, Lefkoşa Haber Ajansı'nın
sayfaları arasında yer vermiştir.

9; Arca Haber Ajansı'nın

ise 3 haberine

Halkın Sesi 'nin her gün ortalama olarak okurlarına

sunduğu haber sayısı 1 dolayındadır.
gerçekleşmektedir.

870

Bu rakam, TAK haberlerinde 27-28 dolayında

Gazetenin özel haber üretimi yüzdelik olarak 3-4 gibi düşük

oranlarda seyretmektedir.
TABLO 14 : Halkın Sesi Gazetesinin Manşet Dağılımı
I

AJANS

* TAK
*AA
-*LHA
*AHA
*MHA
*MAK
ÖZEL
--

TOPLAM

YÜZDE

21

70

I

21

I

70

I

9

I

30

İKTİBAS

KARMA
KÖŞE YAZISINDAN
SPOT

Manşetlerde de özel haber sıkıntısı göze çarpmaktadır. Gazetenin 1 ay
boyunca yayınladığı 30 manşet haberinden 21 'i TAK bülteninden alınmıştır. Özel
haberin manşete çıkarıldığı gün sayısı ise 9'dur. Bu sayılar oransal olarak manşet
haberlerin % 70'inin TAK kaynaklı; % 30'unun

ise özel haber olduğunu

göstermektedir. Halkı Sesi, ortalama olarak yaklaşık her 4 özel haberinden birini
manşetten değerlendirmektedir.
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TABLO 15 : Halkın Sesi Gazetesinin Köse Yazısı Dağılımı
SAYI
BAŞINA
ORT.

TOPLAM

YAYINLANAN KÖŞE YAZISI
Kendi yazarlarına ait
İktibas

193
193
-

6.4
6.4

-

Tablo 15'te gazetenin köşe yazılarına ilişkin saptamalar yansıtılmaktadır.
Tabloya göre Halkın Sesi'nin, okurlarına bir ayda toplam 193 köşe yazısı sunduğu
görülmektedir. Bu rakam sayı başına bölündüğünde 6.5'e tekabül etmektedir.

3.4. Kıbrıs Gazetesi

TABLO 16: Kıbrıs Gazetesinin Haber Dağılımı
SAYI BAŞINA
ORTALAMA
HABER SAYISI

YÜZDE

TOPLAM

:

AJANS
* TAK
*AA
*LHA
*AHA
*MHA
*MAK
ÖZEL
İKTİBAS
DİG ER

1218
706
498
7
7

85.89
49.78
35.11
0.4
0.4

40.6
23.5
16.6
0.2
0.2

156

11

5.2

I
I

• ,',~->..-:1dk. ş,.

I
44

I

'..":-.

I
3.1

I

1.4

Kıbrıs gazetesi, ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi olma özelliğini kurulduğu
1989 yılından bu yana hiç kaybetmemiştir. Gazete, muhabir kadrosunun genişliği ve
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teknik

olanaklarının

fazlalığı

sayesinde

ülkenin

en

büyük

gazetesi

olarak

tanımlanmaktadır.
Gerçekten de Kıbrıs gazetesi KKTC gazeteleri içinde okurlarına en çok haber
sunan gazete durumundadır. Bu araştırmada 1 O günlük gazetenin her birinin ortalama
aylık haber sayıları 834 olarak saptanmıştır.

Bu da göstermektedir

ki Kıbrıs,

yayınladığı haber sayısı bakımından ortalamanın oldukça üzerindedir.
Gazete, sayı başına düşen haber sayısı bakımından da diğer 9 gazetenin
önünde

yer almaktadır.

Gazetede

yer alan ortalama

günlük

haber sayısı 47

dolayındadır.
Kıbrıs gazetesi aynı zamanda sayısal olarak KKTC'de
üretimi olan gazete durumundadır.

Gazetenin Kasım 2001

en çok özel haber
boyunca yayınladığı

toplam özel haber sayısı 156'dır.
Buna karşın, Kıbrıs'ın

toplam haber sayısı içerisinde oransal olarak TAK

haberlerine önemli miktarda yer verdiği görülmektedir. Bir ayda toplam 1418 haber
yayınlayan gazete, bu haberlerin 706'sını TAK'tan temin etmiştir. Bir başka deyişle
Kıbrıs gazetesinde her gün yayınlanan haberlerin yaklaşık olarak yansı TAK'tan
temin edilip okurlara ulaştırılmaktadır.
Kıbrıs gazetesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin

resmi haber ajansı AA'nın da

önemli bir kaynak olarak kullanıldığı dikkat çekmektedir. Gazete, bir ayda AA'mn
498 haberini okurlarına sunmuştur.
LHA ile AHA ise Kıbrıs gazetesinde 7'şer haberleri ile oldukça sınırlı sayıda
olsa da haber çeşitliliğine katkı koymuşlardır.
TAK, AA, LHA ve AHA kaynaklı haberlerin tümü toplandığında
sayısına ulaşılmaktadır.

1262

Buna göre Kıbrıs gazetesinin bir ayda yayınladığı toplam

1418 haberin 1218'i yani% 85'i ajans kaynaklı haberdir. Kıbrıs'ın özel haber sayısı
ise 156'dır. Bu sayı oran olarak% 11 'e tekabül etmektedir.
Kıbrıs gazetesi, çeşitli kaynaklardan ulaştırılan ve tabloda "Diğer" başlığıyla
gösterilen 44 habere de sayfalarında yer vermiştir. Bu haberlerin arasında çeşitli
demek, birlik ve örgütün çeşitli aktivitelerine
ağırlıklı olarak yer almaktadır.

ilişkin kısa duyurulan

içerenler

'
BIR:AYDA
YAYINLADIGI

I

TOPLAM

I

YÜZDE

tm-,-,·-X.-·-·,,··v.·,'-~-"---~--

MAfiŞET
AJANS
* TAK
*AA
*LHA
*AHA
*MHA
*MAK

17
11

I

ÖZEL
İKTİBAS

6

56.6

36.6
20

I

13

I

43.3

I

KARMA
KÖŞE YAZISINDAN
SPOT
Gazetenin manşetlerine göz atıldığında ise şu rakamlar görülmektedir:
Gazetenin 30 manşetinden 13 'ü özel haber; 17'si ise ajans haberlerinden oluşmuştur.
Ajans haberlerinin çoğunu TAK haberleri teşkil etmektedir: 11 adet. AA'nın da 6
haberi gazete tarafından manşet olarak değerlendirilmiştir. Kıbrıs gazetesi, ortalama
olarak 12 özel haberinden birini manşetten yansıtmaktadır.

TABLO 18 : Kıbrıs Gazetesinin Köse Yazısı Dağılımı
TOPLAM

YAYINLANAN KÖŞE YAZISI
Kendi yazarlarına ait
İktibas

105
105
-

SAYI
BAŞINA
ORT.
3.5
3.5
-
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Kıbrıs gazetesi, çok sayıda haber veren bir gazete olmakla birlikte yorum
yazılarına pek yer verme eğiliminde değildir. Gazetenin bir ay içerisinde okurlarına
sunduğu köşe yazısı sayısı sadece l05'tir.
Bu araştırma sırasında elde edilen veriler KKTC'deki 10 günlük gazetenin bir
ayda yer verdiği ortalama köşe yazısı sayısının .145 olduğunu ortaya koymaktadır.
Buna göre Kıbrıs gazetesinin köşe yazısı sayısı bakımından

genel ortalamanın altında

kaldığı görülmektedir.
Kıbrıs

gazetesinde

sayı başına

yayınlanan

köşe

yazısı

sayısı ise 3-4

dolayındadır.

3.5. Kıbrıslı Gazetesi

TABLO 19 : Kıbrıslı Gazetesinin Haber Dağılımı
SAYI BAŞINA
ORTALAMA
HABER SAYISI

YÜZDE

TOPLAM

h.i~l~t;,}:_~~

AJANS
* TAK
*AA
*LHA
*AHA
*MHA
*MAK
ÖZEL
İKTİBAS
Dİ GER

843

94.6

28.1

759
72
12

85.1
8
1.3

25.3
2.4
0.4

21

2.3

0.7

I
I

I
27

I

I
3

I

0.9

Kıbrıslı gazetesi, herhangi bir siyasi partiye bağlı olmamakla birlikte,
eğilimini açıkça ortaya koyan siyasal bir gazete görünümündedir. Özellikle Kıbrıs
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sorunu konusunda,

Türk tarafının daha esnek bir politika yürütmesi

gerektiğini

savunan çevrelere karşı sert bir dille karşı çıkan bu gazete, resmi görüşe yakın
durmaktadır.
İç politika konularını da zaman zaman ön plana çıkarmakla birlikte gazetenin
ağırlıklı olarak Kıbrıs sorunu konusundaki gelişmeleri yansıttığı görülmektedir.
Kıbrıslı, siyasal görüşünü yansıtırken, manşetler dışında haberden çok köşe
yazılarından
egemenliğinin

yararlanmaktadır.
açık bir

şekilde

Çünkü

Kıbrıslı

görüldüğü

da,

gazeteler

haber

bakımından

arasında

ajans

yer almaktadır.

Gazetenin bir ayda yayınladığı toplam 891 haberin 759'u TAK kaynaklıdır. Bu
sayıya AA'ya ait 72 ve LHA'ya ait 12 haber de eklendiğinde ajanslardan temin
edilen haber sayısı 843 'ü bulmaktadır. Oransal olarak Kıbrıslı' da yer alan ajans

kaynaklı haberler % 94 dolayındadır. TAK haberlerinin toplam haberler içerisinde
oluşturduğu oran da% 85'tir.
Gazetede çıkan özel haber sayısı ise sadece 21 'dir. Bu sayı toplam rakam
içerisinde % 2 'lik bir oranı teşkil etmektedir. Bir başka deyişle Kıbrıslı'nm
yayınladığı her 50 haberden sadece 1 'i bu gazetenin özel üretimidir.
TAK'tan temin edilerek gazetede yayınlanan haber oranı ise % 85
dolayındadır.
Gazetede yer alan haberlerin % 8'i AA, % 1 'i ise LHA kaynaklıdır.
Gazetenin ajanslardan temin ettiği ya da kendi kadrosu tarafından üretilmiş haberler
dışında, ilgili tabloda "Diğer" başlığı altında gösterilen farklı kaynakların ulaştırdığı
27 adet habere yer verdiği de inceleme sırasında belirlenmiştir.
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TABLO 20 : Kıbrıslı Gazetesinin Manşet Dağılımı

AJANS

* TAK
*AA
-*LHA
*MHA
*MAK

I

ÖZEL
İKTİBAS

I

TOPLAM

YÜZDE

14

46.6

14

16

I

I

46.6

53.3

KARMA
KÖŞE YAZISINDAN
SPOT

Bu araştırmada, Kıbrıslı'nın bir ay içerisinde yayınladığı 30 manşet haberin
22'sinin Kıbrıs sorununa ilişkin olduğu belirlenmiştir. Bu haberlerin hemen hemen
tümünde ise KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ya da Türkiyeli devlet adamlarının
Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamaları öne çıkarılmıştır. Gazetenin geriye kalan
manşetlerini ise muhalefet partilerine ya da muhalif görüşlü çevrelere yönelik
eleştirilerin oluşturduğu görülmektedir.
Kıbrıslı' da özel haberlerle TAK kaynaklı haberlerin hemen hemen eşit oranda
manşete taşındığı görülmektedir. Kasım 2001'deki 30 manşetinden 16'sına özel
haberlerini taşıyan gazete, 14 manşetini ise TAK haberlerine ayırmıştır. Gazete,
metin kısımlarını redakte işlemine tabi tutmamakla birlikte başlık ve spotlarda
oynamak yoluyla, TAK kaynaklı manşet haberleri kendi görüşlerine daha uygun hale
getirmeye gayret etmektedir. Gazete, bir ayda ürettiği toplam 21 özel haberden
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16'sını manşete taşımıştır. Bir başka deyişle, Kıbnslı'nın

manşetten vermediği özel

haber sayısı 5 'tir.

TABLO 21 : Kıbrıslı Gazetesinin Köse Yazısı Dağılımı
SAYI
BAŞINA
ORT.

TOPLAM

4.4
132
YAYINLANAN KÖSE YAZISI
14.4
Kendi yazarlarına ait
132
İktibas
Kıbrıslı'nın bir ay boyunca yayınladığı toplam köşe yazısı sayısı 132'dir. Bu
rakam, gazetenin her sayısında ortalama olarak 4 ya da 5 dolayında köşe yazısına yer
verildiğini ortaya koymaktadır.

3.6. Ortam Gazetesi

TABLO 22 : Ortam Gazetesinin Haber Dağılımı

AJANS
* TAK*AA
-*LHA
*AHA
*MHA
*MAK

I

TOPLAM

YÜZDE

SAYI BAŞINA
ORTALAMA
HABER SAYISI

259
250

82.2
79.6

8.9
8.6

I

6

1

1.9
0.3
0.3
0.3

26

3.3

I

0.8

0.9

I

0.1

1
1

ÖZEL

I

0.2
0.03
0.03
0.03

İKTİBAS
Dİ GER
İNTERNETTEN ALINTI

I

3

I
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Ortam gazetesi, KKTC'de

yayınlanan 4 siyasal parti gazetesinden birdir.

1976 yılından bu yana siyasal yaşamda bulunan ve 1985-1986 ile 1998-2001 arası
hariç olmak üzere hep muhalefette yer alan Toplumcu Kurtuluş Partisi 'nin yayın
organı durumundaki Ortam, bu partinin görüşleri doğrultusunda siyasal, sosyal ve
ekonomik gelişmeleri yorumlama ve TKP'nin taraftar kitlesini genişletme iddiasıyla
yola çıkmıştır.
Bu çalışmada elde edilen sonuçlar göstermektedir

ki Ortam, KKTC'deki

gazeteler içinde sayfalarında habere en az yer veren yayın organıdır. Gazetenin bir ay
içinde yayınladığı toplam haber sayısı 315 'tir. Araştırma sonucunda 1 O gazetenin
ortalamasının

834 olarak saptandığı

dikkate alındığında

Ortam'ın

haber sayısı

bakımından ortalamanın oldukça altında kaldığı ortaya çıkmaktadır. Gazetenin sayı
başına haber sayısı da 1 O dolayındadır. 1 O gazetenin sayı başına düşen haber sayısı
ortalaması ise 30 gün üzerinden hesaplandığında 28 civarında çıkmaktadır.
Ortam'ın

yayınladığı

haberlerin

de

büyük

oluşturmaktadır. Gazetenin yayınladığı tüm haberlerin%

kısmını

TAK

haberleri

80'e yakını TAK'tan temin

edilmektedir. Bu oran LHA, AHA, MHA gibi ajansların da eklenmesiyle % 83'e
yaklaşmaktadır.
Gazetenin bir ayda yayınladığı haberlerin 53 'ü gazete kadrosu tarafından

üretilirken, 259 haber ise ajanslardan temin edilerek yayınlandı. Bu durumda
gazetenin yayınladığı özel haber sayısı, toplam haberlerin içerisinde yaklaşık %
17'lik bir dilimi oluşturmaktadır.
259 ajans haberinin içerisindeki en önemli pay ise TAK haberlerine ait.
Ortam, bir ayda toplam 250 TAK haberine yer vermiştir. Bu, sayı başına yaklaşık 9
haberin TAK'tan alınarak okurlara iletildiği anlamını taşımaktadır. Sayı başına düşen
özel haber sayısı ise 1-2 dolayındadır.
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TABLO 23 : Ortam Gazetesinin Manşet Dağılımı

AJANS

* TAK
*AA
-*LHA
*AHA
*MHA
*MAK

I

ÖZEL
İKTİBAS

I

TOPLAM

YÜZDE

9

31

9

I

31

18

I

62

1

I

3.4

KARMA
KÖŞE YAZISINDAN
SPOT

1

3.4

Ortam'ın manşetlerini ise çoğu kez özel haberler oluşturmaktadır. Gazetenin
29 sayısının 18'inde manşette özel bir habere yer verilirken Tak haberlerinin manşete
taşındığı gün sayısı ise 9'dur .. Gazete iki manşetini ise köşe yazılarındaki görüşlerin
yansıtılmasına ayırmıştır. Gazete bir ay boyunca ürettiği toplam 26 özel haberin
büyük bir bölümünü (18 adet) manşetten yansıtmıştır.

TABLO 24: Ortam Gazetesinin Köşe Yazıs1 Dağılımı
TOPLAM

YAYINLANAN KÖŞE YAZISI

Kendi yazarlarına ait
İktibas

SAYI
BAŞINA
ORT.

94

3.2

57
37

1.9
1.2
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Ortam, siyasal parti gazetesi olmakla birlikte, yorum yazılarına çok az yer
veren bir gazete görünümündedir. Gazete yazarları tarafından bir ay boyunca kaleme
alınan toplam köşe yazısı sayısı 57'dir. Bu rakam, sayı başına 2 civarında köşe yazısı
yayınlandığını göstermektedir. Gazetenin, bu açığını çeşitli Türkiye gazetelerinden
alıntılar yaparak gidermeye çalıştığı da gözlemlenmiştir. Ortam, bir ayda çeşitli
Türkiyeli yazarlardan toplam 37 köşe yazısı iktibas etmiştir.
Ortam gazetesinin incelenmesi sırasında ortaya çıkan ilginç bulgulardan birisi
de gazetenin, ait olduğu TKP'ye ilişkin haberlerin çoğunu TAK'tan temin etmesidir.
Partinin faaliyet ve açıklamaları, partiye ait gazetede ancak TAK yönetiminin takdir
ettiği kadarıyla yer almaktadır. Hatta bazı parti haberlerinde TKP yöneticilerinin
görüşlerini aktaran cümlelerin "ileri sürdü", "iddia etti" gibi güvensizlik belirten
ifadelerle sonlandığı dikkat çekmektedir.
Ortam gazetesinin hem partiye ilişkin haberlerde hem de diğer TAK
haberlerinde hemen hemen hiç redaksiyon işlemine başvurmadığı da belirlenmiştir.
Haberler,

çoğunlukla

başlık

ve

spotları

dahi

değiştirilmeden

okurlara

ulaştırılmaktadır. Haberlerin aynen aktarılması zaman zaman ilginç yanlışlıkları da
beraberinde getirmektedir. Örneğin gazetenin 15 Kasım tarihli sayısının 3'üncü
sayfasında yer alan haberde "KKTC bugün 18 yaşında" yerine "KKTC yarın 18
yaşında" başlığı kullanılmaktadır. Oysa bu başlık, sözkonusu haberin servis edilmesi
sırasında TAK'm bir gün kullandığı başlıktır.
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3.7. Vatan Gazetesi

TABLO 25 : Vatan Gazetesinin Haber Dağılımı

AJANS
* TAK
*AA
-*LHA
*AHA
*MHA
*MAK

TOPLAM

YÜZDE

SAYI BAŞINA
ORTALAMA
HABER SAYISI

930
914

96.4
94.8

35.7
35.1

16

1.6

0.6

10

1

0.3

24

2.4

0.9

ÖZEL
İKTİBAS
DİGER

Araştırmada elde edilen bulgulara göre Vatan gazetesi,

KKTC' de

yayınlanmakta olan 1 O günlük gazete içerisinde özel haber üretimi en az olan yayın
organı durumundadır. Gazetenin bir ay içerisinde yayınladığı 964 haberin sadece
IO'u

gazete tarafından üretilmiştir. Buna göre Vatan'da yayınlanan haberler

içerisinde özel haberlerin oranı % l 'dir. Gazetenin sayı başına yayınladığı haber
sayısı ortalaması ise 0.3'tür. Bir başka deyişle, Vatan'da IO günde 1 özel haber yer
almaktadır.
Buna karşın gazetedeki ajans haberlerinin sayısı 930'u; oranı ise % 96'yı
bulmaktadır. Yani gazetede her gün ortalama olarak yaklaşık 38 ajans haberine yer
verilmektedir. Ajans haberlerinin 914 tanesi TAK'tan alınmıştır. TAK haberlerinin
oranı % 95, sayı başına ortalama sayısı ise 35 dolayındadır. Geriye kalan 16 ajas
haberi ise LHA'ya aittir.
Çeşitli kaynaklardan gazeteye ulaştınlan ve tabloda "Diğer" başlığıyla
gösterilen hazır haberlerin sayısı da 24'tür.
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TABLO 26 : Vatan Gazetesinin Manşet Dağılımı

AJANS

I

* TAK
*AA
*LHA
*AHA
*MHA
*MAK

I

ÖZEL

I

İKTİBAS

TOPLAM

YÜZDE

23
22

88.4
84.6

1

I
I

3.8

3

11.5

I

KARMA
KÖŞE YAZISINDAN
SPOT
Vatan gazetesinin

2001 'in Kasım ayı içerisinde

yayınlandığı

26 günde

manşetlerin önemli bir bölümü de TAK haberlerinden çıkarılmıştır. 22 kez TAK
haberini manşete taşıyan gazete yönetimi, 3 kez ise özel olarak manşet haberi
üretmiştir. Bu arada bir ay içerisinde LHA haberlerinden birini manşete taşıyan tek
gazete de Vatan'dır.

Vatan'ın

1 manşeti LHA haberinden

oluşmuştur.

Vatan,

yaklaşık olarak her 3 özel haberinden birini manşete taşımaktadır.

TABLO 27: Vatan Gazetesinin Köşe Yazısı Dağılımı
TOPLAM

YAYINLANAN KÖSE YAZISI
Kendi yazarlarına ait
İktibas

SAYI
BAŞINA
ORT.

42

1.6

42

1.6

-

-
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Vatan'ın bir ay boyunca yayınladığı

toplam köşe yazısı sayısı 42 olarak

saptanmıştır. Bu, sayı başına 1-2 köşe yazısının yer aldığını göstermektedir.

3.8. Volkan Gazetesi

TABLO 28 : Volkan Gazetesinin Haber Dağılımı

AJANS

*

TAK
*AA
-*LHA
*AHA
*MHA
*MAK

DİGER

YÜZDE

941

93.5

31.3

I

938

I

93.2

I

31.2

I

3

I

0.2

I

0.1

6.1

I

2

0.2

I

0.1
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ÖZEL
İKTİBAS
--

TOPLAM

I
I

I
3

I

Volkan gazetesi, KKTC'de halen yayınlanmakta olan gazeteler içindeki en
yem gazetedir. Araştırmada baz alınan Kasım 2001'de henüz yayın yaşamına
başlamadığından, diğer gazetelerden farklı olarak Ocak 2002 sayılan incelenmiştir.
2001 yılının sonlarına doğru yayın yaşamına başlayan gazete, Ulusal Halk
Hareketi'nin görüşlerini yaymaya çalışmaktadır.
Volkan gazetesi, sayfalarında en çok habere yer veren ikinci gazete
durumundadır. Bir ayda toplam 1006 habere yer veren gazete, Kıbns'ın ardından
haber sayısı binli rakamlarla ifade edilen ikinci gazete durumundadır. Volkan'da sayı
başına 33 dolayında haber yer almaktadır. Yayınladığı 1006 haberden 938'ini
TAK'tan temin eden gazete, bir ayda toplam 62 özel haber üretip yayınlamıştır. Buna

65

göre, gazetenin haberlerinin % 93 'ü TAK, % 6' sı ise gazete ekibi tarafından
üretilmiştir. Bunların yanında LHA ve çeşitli kaynaklardan ulaştırılan haberler de
Volkan'ın sayfaları arasında sınırlı sayılarda da olsa yer bulmuştur. TAK'tan temin
edilen haberler arasında UHH'nın açıklama ve faaliyetlerini yansıtan haberlerin de
yer alması dikkat çekicidir. Yani UHH'nın gazetesi, UHH'nın kimi haberlerini
TAK'tan alarak okurlarına ulaştırmak durumunda kalmaktadır.

TABLO 29 : Volkan Gazetesinin Manşet Dağılımı
I

TOPLAM

YÜZDE

30

100

AJANS
* TAK
*AA
-*LHA
*AHA
*MHA
*MAK
ÖZEL
İKTİBAS

I

I

KARMA
KÖŞE YAZISINDAN
SPOT
İnceleme sırasında Volkan'la ilgili olarak ortaya çıkan en çarpıcı bulgu,
gazetenin manşetlerine ilişkindir. Volkan gazetesi, 62 özel haberinin 30'unu
manşetten yansıtmıştır. Bir başka deyişle Volkan, bir ay boyunca herhangi bir ajans
haberini manşetten yansıtmamış tek KKTC gazetesi durumundadır. Gazete, tüm özel
haberlerinin yaklaşık olarak yarısını manşetten değerlendirmiştir.
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TABLO 30 : Volkan Gazetesinin Köse Yazısı Dağılımı
SAYI
BAŞINA
ORT.

TOPLAM

Kendi yazarlarına ait
İktibas

254

8.4

246
8

8.2
0.2

Volkan gazetesinin köşe yazılarına göz atıldığında ise şu rakamlar
görülmektedir: Gazetede bir ayda yayınlanan toplam köşe yazısı sayısı 246 olup, bu,
günde 8-9 yazıya yer verildiğine işaret etmektedir. Gazete, KKTC'de ve Türkiye
gazetelerinde yayınlanan ve kendi görüşüne yakın bulduğu 8 köşe yazısını da iktibas
etmiştir.

3.9. Yenidemokrat Gazetesi

TABLO 31 : Yenidemokrat Gazetesinin Haber Dağılımı

AJANS

*

TAK
*AA
-*LHA
*AHA
*MHA
*MAK
ÖZEL
İKTİBAS
Dİ GER

I

TOPLAM

YÜZDE

SAYI BAŞINA
ORTALAMA
HABER SAYISI

490
486

97.6
96.8

20.4
20.2

I

4

I

12

I

I

I

0.7

I

0.1

I

2.3

I

0.5
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Demokrat Parti'ya ait Yenidemokrat gazetesi, TAK kaynaklı haberlerin oranı
oldukça

yüksek

olan gazeteler

arasında

yer almaktadır.

Bir ayda 502 haber

yayınlayan gazete, bunların sadece 12'sini kendisi üretmiştir. Sayı başına ortalama
olarak 21 haber yayınlayan gazetede, 2 sayıda 1 özel haber çıkmaktadır.
Özel haber oranı % 2 dolaylarında gezinen Yenidemokrat'ın TAK'tan temin

ederek yayınladığı haber oranı ise % 97'e yakındır. Yayınladığı 502 haberden
486'sını TAK'tan alan gazete, aynı ayda LHA'nın da 4 haberine yer vermiş.
Pazartesi

günleri

yayınlanmayan

Yenidemokrat'ın

kullandığı

ajans

haberlerinin toplamı 490, oranı ise % 98 dolayındadır.

TABLO 32 : Yenidemokrat Gazetesinin Manşet Dağılımı
I

AJANS

* TAK
*AA
-*LHA
*AHA
*MHA
*MAK
ÖZEL
İKTİBAS

I

I

TOPLAM

YÜZDE

23

95.8

23

1

I

I

95.8

4.1

KARMA
KÖŞE YAZISINDAN
SPOT

Gazetenin manşetlerine göz atıldığında da TAK hakimiyeti bariz olarak göze
çarpmaktadır. Yenidemokrat'ın bir ay boyunca çıkan 24 sayısının 23'ünde manşeti
TAK haberi ol~turmuştur. Gazetenin özel haberini manşete taşıdığı gün sayısı ise
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1 '<lir. Bu rakamlar oransal olarak % 95 dolayında TAK; % 5'e yakın özel manşet
anlamına gelmektedir. Gazete, ürettiği 12 özel haberden sadece I 'ini manşetten
yansıtmayı uygun bulmuştur.

TABLO 33 : Yenidemokrat Gazetesinin Köse Yazısı Dağılımı
TOPLAM

YAYINLANAN KÖŞE YAZISI

Kendi yazarlarına ait
İktibas

27

27
-

SAYI
BAŞINA
ORT.
1.1
1. 1

-

Bir siyasal partinin yayın organı olduğu halde haberler yoluyla, yeterince
mesajını veremeyen gazetenin köşe yazarları bakımından da çok zengin olmadığı
görülmektedir.

Bir ayda 27 köşe yazısı yayınlayan gazetenin, sayı başına ise 1

civarında yorum yazısına yer verdiği saptanmıştır.
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3.10. Yenidüzen Gazetesi

TABLO 34: Yenidüzen Gazetesinin Haber Dağılımı
TOPLAM

YÜZDE

SAYI BAŞINA
ORTALAMA
HABER SAYISI

543
516
8
6
10
2
1

87.5
83.2
1.2
0.9
1.6
0.3
0.1

20.8
19.8
0.3
0.2
0.3
0.07
0.03

ÖZEL

62

10

2.3

İKTİBAS

7

I

1.1

I

0.2

İNTERNETTEN ALINTI

8

I

1.2

I

0.3

AJANS
* TAK
*AA
*LHA
*AHA
*MHA
*MAK

DİGER
NOT:

Gazete,

araştırmada

baz

alınan

dönemde

Pazar

günleri

yayınlanmamaktaydı. Araştırmanın yapıldığı dönemde 12 sayfa olarak çıkıyordu.
Siyasal yaşamı boyunca genellikle muhalefette yer alan ve kısa süreli bir
hükümette koalisyonun küçük ortağı dışında iktidarda yer almayan Cumhuriyetçi
Türk Partisi'ne ait Yenidüzen gazetesi, muhalif çizgisini yeterince yansıtamayan
gazeteler arasında yer almaktadır. Gazetenin yayınladığı her 1 O haberden sadece 1 'i
özel haber durumundadır. Buna karşın her 10 haberinden 8'i TAK kaynaklıdır.
Yenidüzen'in bir ayda yayınladığı toplam haber sayısı 626'dır. Bu rakam,
sayı başına 24 haber içerdiğini ifade etmektedir. 620 haberden 62'si özel, 543'ü
ajans, geriye kalan 15'i ise internet siteleri ile çeşitli Türkiye gazetelerinden iktibas
edilen haberlerden oluşmaktadır. 543 ajans haberinden 516'sı TAK, IO'u AHA, 6'sı
LHA, 2'si MHA, 8'i AA _ye 1 'i Mak Ajans'tan temin edilmiştir.
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Yeni düzen gazetesinin, mahreç kullanma konusunda, öteki gazetelerin aksine
biraz daha dikkatli davrandığını belirtmek yararlı olur. Gazete, TAK haberlerinin
çoğu dahil olmak üzere pekçok haberin çıkış yerini açık bir şekilde

okurlarına

aktarmayı tercih etmektedir.

TABLO 35: Yenidüzen Gazetesinin Manşet Dağılımı

AJANS

I

* TAK
*AA
-*LHA
*AHA
*MHA
*MAK
ÖZEL

TOPLAM

YÜZDE

9

34.6
34.6

9

I

15

I

İKTİBAS

2

57.6

I

7.6

KARMA
KÖŞE YAZISINDAN
SPOT
Gazetenin

manşet

dağılırnna

bakıldığında

ise özel haberlerin

manşete

taşınması gayreti gözlemlenmektedir. Gazetenin 26 manşetinden 15 'ini özel haberler
oluşturmaktadır. TAK haberlerinin manşetten değerlendirildiği gün sayısı ise 9'dur.
Öte yandan 2 iktibas haber de manşete taşınmıştır.

Gazetenin,

ortalama olarak

yaklaşık her 4 özel haberinden birini manşetten yansıttığı görülmektedir.
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TABLO 36: Yenidüzen Gazetesinin Köse Yazısı Dağılımı
SAYI
BAŞINA
ORT.

TOPLAM

YAYINLANAN KÖSE YAZISI
Kendi yazarlarına ait
İktibas
Yenidüzen,
görünümündedir.

köşe

yazılarında

4.3
3.6
0.6

114
96
18
da

iktibasa

sık sık yönelen

bir

gazete

Bir ay boyunca, sayı başına 4-5 adet yazı düşecek şekilde toplam

114 köşe yazısı yayınlayan gazete, bunlardan 18'ini çeşitli Türkiye gazetelerinden
iktibas etmiştir. Gazete, kendi köşe yazarlarının

ise 96 köşe yazısını

okurlarına

ulaştırmıştır.

3.11. Tüm Gazeteler

TABLO 37: Tüm Gazetelerin Haber Dağılımı

AJANS
* TAK
*AA
*LHA
*AHA
*MHA
*MAK
ÖZEL
DİGER
(İnternet alıntıları ve
iktibas haberler dahil}

I

TOPLAM

YÜZDE

SAYI BAŞINA
ORTALAMA
HABER SAYISI

7767
7100
578
63
21
3
2

93.1
85.1
6.9
0.7
0.2
0.03
0.02

258.9
236.6
19.2
2.1
0.7
0.1
0.06

451

5.4

15

116

I

1.3

I

3.8
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Kıbrıs Turk basınının haber kaynakları konusunda yapılan bu incelemenin
ortaya çıkardığı genel tabloya göz atıldığında, açık bir şekilde TAK hakimiyeti
dikkat çekmektedir.
Kıbrıs Türk basınında yer alan her 100 haberden 85'i TAK çıkışlıdır. 10
gazetenin özel haber üretimi ise % 5 dolaylarında gezinmektedir. Bir başka deyişle,
1 O gazetenin her gün okurlarına sunduğu özel haber sayısı toplam 15 'tir. Yani, 1 O
günlük gazetenin tümünü aynı günde alan bir okur, toplam 15 özel haber satın almış
olmaktadır. Buna karşın, 10 gazetenin toplam TAK haberi sayısı ayda 7100'dür. O
halde 1 O gazetenin her gün okurlarına sunduğu TAK haberi sayısı ortalama olarak
236'dır. Bu 236 haberin çoğunun ortak olduğunu ve redakte işlemine tabi tutulmadan
okurlara aynen aktarıldığını anımsatmakta yarar vardır.
Sözkonusu rakamların

gazete başına oranlanması

halinde ise özel haber

ortalaması 1.5 'te kalırken, TAK haberi ortalaması 23 civarında çıkmaktadır.
% 85 oranı, KKTC gazetelerindeki TAK haberi oranını ifade etmektedir. Bu
rakama diğer ajansların da ilave edilmesi durumunda, Kıbrıs Türk basınındaki ajans
haberi oranı % 93 olarak çıkmaktadır.
AA 'nın toplam haberler içerisinde sahip olduğu oran % 7'ye yakındır. LHA,
AHA, MHA ve MAK Ajans'ın toplamı ise% 1 'in altında kalmaktadır.
Bunların yanısıra iktibas haberler, intemetten

indirilen haberler ve çeşitli

çevreler tarafından gazetelere hazır olarak gönderilen, çoğu halkla ilişkiler amaçlı
haberler ise% I 'in biraz üzerinde bir oranı teşkil etmektedir.
Ülkemizde gazetelerin ajanslara bağımlı oldukları açıkça görülmektedir.
Bilhassa TAK Ajansı, Kıbrıs Türk basınının

can daman durumundadır.

Muhabir kadrosu en zengin gazete durumundaki KIBRIS dahi, TAK' a muhtaç bir
görüntü çizmektedir. Gazetenin, 'en azından manşetini' TAK bülteni dışından seçme
gayretinde bile kimi zaman başarısız olduğu gözlemlenmektedir.
Hem KIBRIS

hem de muhabir kadroları

oldukça zayıf olan batta hiç

muhabirleri bulunmayan öteki gazeteler TAK'tan aldıkları haberlere mahreç koymak
gibi bir uygulamaya başvurmamaktadır.

TAK'a ait hemen hemen hiçbir haberde

TAK ismine yer verilmemektedir. Buna karşın TAK, genellikle haberlerinin ikinci
paragrafında

yer verdiği "TAK muhabirinin

ifadelerle adından söz ettirmeyi başarmaktadır.

edindiği bilgiye göre ... " şeklindeki
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Gazetelerin

TAK'ın

haberlerini TAK'ın

ismini kullanmadan

hemen hemen tüm haberlerin bu ajanstan alınmasına

bağlamakta

vermelerini,
yarar vardır.

Gazeteler, özel haberlerinin oldukça az olduğunu gizlemek için TAK'ın haberlerini
mahreçsiz vermeyi tercih etmektedir. Böylelikle gazetenin

TAK sayesinde çıktığını

da okurundan gizlemiş olmaktadır. Bu şekilde bir bakıma gazeteler "Herkesin bildiği
bir sırrı" saklamış olmaktadır.
Bunun yanında AHA, LHA ve MHA gibi ajansların haberlerinin çoğunlukla
mahreç kullanılarak

verildiğini

görmekteyiz. Bunu, gazete yönetimlerinin

TAK

dışında bir yenilik olarak okurlarına sunma çabasına ve çeşitliliği artırma gayretine
bağlamak yanlış sayılmaz. Ne var ki bu ajansların haberlerinin kusursuz bir şekilde
kurgulanmamasımn

da önemli bir etken olduğunu belirtmek gerekir. Gazeteler bu

şekilde haberdeki sorumluluklarını hafifletmeye çalışırlar.
Ülkedeki gazetelerin KIBRIS dışında kalanları uluslararası

ajanslara abone

değildir. Bu nedenle bu ajansların mahrecine rastlamak zaten mümkün değildir.
KIBRIS gazetesinin ise yabancı haber ajanslarından
yararlandığını
fotoğraflan

görmekteyiz.
kaynağını

daha çok fotoğraf alanında

KIBRIS, Reuters, AP ve AFP'den

belirterek

yayınlamakta

ve böylelikle

aldığı haber ve
diğer

gazetelerle

arasındaki bir farkı ortaya sermeye çalışmaktadır. Ayrıca sınırlı sayıda da olsa bu
ajansların haberlerini tercüme edip yayınlandığı da olmaktadır.
Türkiye basınında ajans haberlerinin kullanımında genelde aynı uygulamalar
göze çarpmaktadır. Büyük gazeteler kendi grupları tarafından oluşturulan ajansların
haberlerini kullanmayı tercih.ederken
ağırlıklı olarak yararlanmaktadırlar.

•

·~

dünya haberlerinde Reuters, AP ve AFP'den

74

TABLO 38:

Tüm Gazetelerin Manşet Dağılımı

AJANS
* TAK
*AA
*LHA

TOPLAM

YÜZDE

154
147
6
1

54.8
52.3
2.1

112

39.8

0.3

*AHA
*MHA
*MAK
ÖZEL

I

İKTİBAS

6

I

2.1

KARMA

3

1

KÖŞE YAZISINDAN
SPOT

6

2.1

Kıbrıs Türk basınında manşetlerde de sözün çoğunu TAK söylemektedir.
Araştırma kapsamında incelenen toplam 281 manşetten 147'sinin TAK'tan temin
edildiği belirlenmiştir. Bir başka deyişle, KKTC gazetelerinin manşetlerinin% 52'si
TAK haberlerinden oluşmaktadır. Bunun yanında 6 AA, 1 LHA haberi gazeteler
tarafından manşete taşınmaya değer görülmüştür. Bunların TAK kaynaklı manşetlere
eklenmesiyle ajans

kaynaklı manşet haber oranı olarak % 55

rakamına

ulaşılmaktadır.
Gazetelerin manşetlerinde yer alan özel haber oranı ise % 40'a yakındır.
Kıbrıs Türk basınında bir ay boyunca toplam 112 özel manşet üretilmiştir.
Gazetelerde ayrıca 6 köşe yazısı, spotlar halinde manşete taşınmıştır. Bu
rakam oransal olarak %2'ye tekabül etmektedir. Ayrıca 6 iktibas köşe yazısı veya
haber spotu da Kıbrıs Türk basınında manşet olarak kullanılmıştır. Bu da% 2'lik bir
'

orana denk düşmektedir. Ayrıca tabloda "Karma" olarak belirtilen ve TAK, köşe
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ve/veya iktibas köşe ve haberin harmanlandığı redakte edilmiş manşetleri ifade eden
3 uygulamaya rastlanmıştır. Karma manşetlerin yüzdeliği 1 olarak saptanmıştır.

Gazetelerin bir ayda ürettikleri özel haberlerden yaklaşık olarak 4'te I 'ini
manşetten yansıttıkları görülmektedir. Bir başka deyişle, manşetten yansıtılmayan
özel haber oranı 4'te 3 'tür.

TABLO 39: Tüm Gazetelerin Köse Yazısı Dağılımı
TOPLAM

YAYINLANAN KÖSE YAZISI

Kendi yazarlarına ait
İktibas

SAYI
BAŞINA
ORT.

1617

53.9

1457
160

48.5
5.3

Kıbrıs Türk basınında yayınlanan köşe yazıları incelendiğinde, bir ayda
yayınlanan toplam yorum sayısının 1617 olduğu görülmektedir. Bu rakamın büyük
bir kısmını gazetelerin kendi köşe yazarlarının kaleminden çıkan yazılar
oluşturmaktadır. Bu şekilde KKTC basınında yer alan toplam köşe yazısı sayısı
1457'dir. Gazetelerde, aynı ay içerisinde 160 da iktibas köşe yazısı yayınlanmıştır.
Bu rakamlar, gazete başına bölündüğünde, her bir ayda gazeteye kendi köşe
yazarına ait olan 49; alıntı yapılan 5 olmak üzere toplam 54 yazı düşmektedir.
Her bir gazetenin günlük köşe yazısı ortalaması bu durumda 5-6 dolayında
çıkmaktadır. Gazetelerin kendi yazarlarına ait köşe yazısı ortalaması ise 4-5
dolayındadır.
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3.12. Siyasal Parti Gazeteleri (Birlik, Ortam, Yenidemokrat,

Yenidüzen)

TABLO 40: Siyasal Parti Gazetelerinin Haber Dağılımı
TOPLAM

AJANS
* TAK
*AA
*LHA
*AHA
*MHA
*MAK
ÖZEL
Dİ GER
(İnternet alıntıları ve
iktibas haberler dahil}

I

SAYI BAŞINA
ORTALAMA
HABER SAYISI

YÜZDE

2256
2216
8
16
11
3
2

93.3
91.6
0.3
0.6
0.4
0.1
0.08

86.7
85.2
0.3
0.6
0.4
0.1
0.07

143

5.9

5.5

18

I

0.7

I

0.6

I O gazetenin teker teker ve tüm gazetelerin birlikte değerlendirilmesinin
yanısıra bir siyasal partinin görüşlerini yaymak amacıyla faaliyette bulunan 4
gazetenin kendi aralarında birlikte incelenmesi yararlı olacaktır. Tablo 40'ta
KKTC'de

faaliyet

gösteren parti

gazeteleri

durumundaki

Birlik,

Ortam,

Yenidemokrat ve Yenidüzen'in kaynak bakımından haber çeşitlilikleri birlikte ele
alınmaktadır.
Görüldüğü gibi siyasal parti gazetelerinin TAK'a bağımlılığı, genel
ortalamanın da üzerindedir. Parti gazetelerinin, sayfalarında yer verdikleri haberlerin
% 91 'i TAK'tan temin edilmektedir. Bu oranın genel değerlendirmede % 85

dolayında olduğunu anımsatmakta yarar vardır.
Bir ayda toplam 2417 haber yayınlayan 4 parti gazetesinin özel haber sayısı
143'tür. Bir başka deyişle, parti gazetelerinin kendi haber merkezlerinde hazırlayarak
yayınladıkları özel haber oranı sadece % 6'dır. Buna karşın 2256 haber ajanslardan
temin edilerek yayınlanmıştır. Ajans haberlerinin oranı % 93'ün biraz üzerindedir.
if
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Yukarıda
KKTC'nin
TAK'tan

da belirtildiği

resmi haber

gibi ajans haberlerinin

ajansı durumundaki

alınırken, LHA 16,

AHA 11,

TAK

çok büyük bir kısmını

sağlamaktadır.

2216 haber

AA 8, MHA 3 ve MAK Ajans 2 haberin

kaynağı durumundadır. Özel ve ajans haberlerinin yanısıra l1 haber intemetten temin

edilerek, 7 haber ise Türkiye gazetelerinden iktibas yoluyla siyasal parti
gazetelerinde yayınlanmıştır.

TABLO 41: Siyasal Parti Gazetelerinin Manşet Dağılımı

TOPLAM

YÜZDE

65

61.9

AJANS

* TAK
*AA
-*LHA
*AHA
*MHA
*MAK

I

ÖZEL
İKTİBAS

65

I

34.2

36

I

3

61.9

I

2.8

KARMA
KÖŞE YAZISINDAN
SPOT

1

0.9

Parti gazetelerinin manşetlerinin de büyük bir kısmını TAK haberleri
oluşturmaktadır. 1 ayda yayınlanan toplam 105 manşetten 65 'i TAK haberi iken özel
manşet sayısı 36'da kalmaktadır. Bu rakamlara göre manşetlerin % 62'si TAK; %
34'ü özel haber durumundadır. Bu gazetelerin, her 4 özel haberlerinden 1 'ini
manşetten değerlendirdikleri görülmektedir.
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TABLO 42: Siyasal Parti Gazetelerinin Köse Yazısı Dağılımı
TOPLAM

YAYINLANAN KÖSE YAZISI

Kendi yazarlarına ait
İktibas

SAYI
BAŞINA
ORT.

293

11.2

238
55

9.1
2.1

Parti gazetelerinin, köşe yazıları yoluyla görüşlerini yaymaya çalışacağı
varsayımından hareketle köşe yazıları incelendiğinde ortaya çıkan rakamlar da
ilginçtir. 4 gazetenin sayı başına yayınladığı köşe yazısı sayısı 1 1 civarındadır.
Bunlardan 2'sini iktibas yazılar oluştururken, kendi yazarlarına ait köşe ortalaması
sayı başına 9'dur. Bu rakamların 4 gazetenin toplamı için geçerli olduğu
unutulmamalıdır. Yani her bir siyasal parti gazetesinin her sayısında yer verdiği köşe
yazısı sayısı iktibaslarda 0.5; kendi yazarlarında 2 olmak üzere toplamda sadece 3 'e
yaklaşmaktadır.
Haberlerini, manşetler de dahil olmak üzere TAK'tan temin eden, köşe yazarı
bakımından ise tam bir kısırlık yaşayan bu gazetelerin temsil ettikleri partinin
görüşlerini yaymada ne kadar başarılı oldukları tartışmalıdır. Yoksa bu gazeteler,
aslında kendi görüşlerinden çok devletin resmi görüşünü mü yansıtmaktadırlar? TAK
haberleri

içinden seçip aldıkları

haberlerin ne kadarıyla kendi

görüşleri

bağdaşmaktadır? Rakamlar, bu sorulara verilecek yanıtların, gazetelerin temsil
ettikleri siyasal partiler lehine olamayacağını ortaya koymaktadır.
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3.12. Siyasal Eğilimli Gazeteler (Afrika, Kıbrıslı, Vatan, Volkan)

TABLO 43: Siyasal Eğilimli Gazetelerin Haber Dağılımı
SAYI BAŞINA
ORTALAMA
HABER SAYISI

YÜZDE

TOPLAM

kb_, ..

3456
3353
72
31

AJANS
* TAK
*AA
*LHA
*AHA
*MHA
*MAK
ÖZEL
DİGER
(İnternet alıntıları ve
iktibas haberler dahil

95.2
92.3
1.9
0.8

-. .;/.

115.2
111.7
2.4
1

I

119

I

3.2

I

3.9

I

54

I

1.4

I

1.8

KKTC'de bir siyasal partiye ait olmamakla birlikte, siyasal bir görüşü temsil
eden 4 gazete bulunmaktadır. Bunlar özel sermayeye ait görünen Kıbrıslı, Vatan ve
Afrika ile bir örgüte ait olan Volkan gazeteleridir. Bu gazetelerin çıkış amaçlarının
görüş yaymak ve bir fikrin etrafındaki taraftar kitlesini artırmak olduğu dikkate
alındığmda, özgün üretim· yapabilecek durumda olmaları beklenir. Ancak Tablo
43'teki rakamlar, bunun gerçekleşmediğini gösterecek türdendir.
Siyasal eğilimli 4 gazetenin özel haber sayısı, yayınladıkları toplam
haberlerin ancak % 3 'ünü oluşturmaktadır. Buna karşın, ajanslardan alınarak
sayfalara aktarılan haber oranı % 95 civarındadır. Ajans haberlerinin ve gazetelerin
toplam haberlerinin çok büyük bir kısmının TAK'tan temin edildiği görülmektedir.
TAK haberlerinin oranı % 92 'nin biraz üzerindedir. Siyasal eğilimli gazetelerin her
gün ortalama 121 civarında haber yayınladıkları ve bu haberlerin I I 1 'inin TAK
haberi olduğu, incelemeden çıkan en çarpıcı sonuçlar arasında yer almaktadır. Bu
gazetelerin günlük olarak okurlarına aktardıkları özel haber sayısı ise ortalama olarak

.,
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3 civarında gezinmektedir.
alındığında,

Bu rakamın 4 gazetenin

ortalaması

olduğu

dikkate

gazete başına düşen özel haber sayısının 1 'i bile bulmadığı ortaya çıkmış

olur.

TABLO 44: Siyasal Parti Gazetelerinin Manşet Dağılımı

AJANS

TOPLAM

YÜZDE

51

43.9

I

50

I

43.1

I

1

I

0.8

ÖZEL
--

I

54

I

46.5

İKTİBAS

I

3

I

2.5

* TAK
*AA
*LHA
*AHA
*MHA
*MAK

KARMA

3

2.5

KÖŞE YAZISINDAN
SPOT

5

4.3

Siyasal eğilimli gazetelerin manşete taşıdıkları haberlere göz atıldığında özel
haber ve ajans haberi dağılımının hemen hemen eşit olduğu görülür. Bu 4 gazetenin
1 ay içerisinde çıkan toplam 116 sayısında 54 özel, 51 ajans haberi manşete
taşınmıştır. Ajans haberlerinin l'i hariç olmak üzere tümünün TAK'tan temin
edildiği görülmektedir. Bu rakamlar oransal olarak % 46 civarında özel haberin; %
44 dolayında ise TAK haberinin manşetlere taşındığını ortaya koymaktadır. Bu arada
54 özel manşetin 30'unun Volkan gazetesinde yer aldığını belirtmekte yarar vardır.
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Volkan gazetesinin bu konudaki başarısının, diğer üç gazetenin oldukça üzerinde
olduğu kaydedilmelidir.
Siyasal eğilimli gazetelerin 1 ayda ürettikleri toplam özel haberlerin yaklaşık
olarak yansını manşetten verdikleri görülmektedir.

TABLO 45: Siyasal Parti Gazetelerinin Köse Yazısı Dağılımı
TOPLAM

YAYINLANAN KÖŞE YAZISI

Kendi yazarlarına ait
İktibas

SAYI
BAŞINA
ORT.

1026

34.2

921
105

30.7
3.5

Düşük sayı ve oranlarda gezinmekle birlikte köşe yazılarının ve alıntı
haberlerin de zaman zaman manşete taşındığını da belirtmek gerekir. Aynı zamanda
hem TAK haberinden yararlanılarak hem de özel istihbaratları katarak oluşturulan
karma haberlerin de 3 kez manşet olduğu dikkat çekmektedir.
Siyasal eğilime sahip Afrika, Kıbrıslı, Vatan ve Volkan gazetelerinin köşe
yazan

bakımından siyasi parti gazetelerinden daha iyi durumda oldukları

görülmektedir. Kendi yazarlarına ait 921, alıntı 105 olmak üzere bir ayda toplam
1026 köşe yazısı yayınlayan bu 4 gazetenin sayı başına toplam köşe yazısı ortalaması
34'ün biraz üzerindedir.
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3.13. Haber Gazeteleri (Halkın Sesi, Kıbrıs)

TABLO 46: Haber Gazetelerinin Haber Dağılımı

AJANS
* TAK
*AA
*LHA
*AHA
*MHA
*MAK
ÖZEL
Dİ GER
(İnternet alıntıları ve
iktibas haberler dahil

Bir

TOPLAM

YÜZDE

2055
1531
498
16
10

89.8
66.9
21.7
0.6
0.4

68.5
51
16.6
0.5
0.3

I

189

I

8.2

I

6.3

I

44

I

1.9

I

1.4

siyasal görüşe yakın olmakla birlikte bu görüşlerini doğrudan

yayınlarında hissettirmeyen ve daha çok aktüel olayları okurlarına aktararak tiraj elde
etmeye çalışan Kıbrıs ve Halkın Sesi gazetelerini "Haber Gazeteleri" başlığı altında
incelemek yararlı sonuçlar verecektir.
Bir bakıma görüş yaymaktan çok haber satmaya çalışan bu iki gazetenin,
sattıkları haberlerin ne kadarının kendilerine ait olduğunun, ne kadarının başka
kaynaklardan temin edildiğinin saptanması KKTC'deki haber gazeteciliğinin üretim
profilini ortaya koyacaktır.
Sözkonusu iki gazetenin bir ayda yayınladıkları toplam haber sayısı 2288'dir.
Bu haberlerin % 8'i yani I 82'si özel haber durumundadır. Buna karşın toplam
haberlerin% 90'ı yani 2055'i ajanslardan alınan haberlerdir. Bir başka deyişle, haber
gazeteleri bir günde okurlarına sundukları ortalama 76 haberin 68'ini ajanslardan
temin ederken, sadece 6'sını

kendileri üretmektedir. TAK haberleri haber

gazetelerinde de~n:pnemli oranı teşkil etmektedir. Bir ayda çıkan toplam 1531 haber
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yani tüm haberlerin % 67'si TAK'tan sağlanmaktadır. Bu günlük haber ortalaması
olan 76'nın 51 'inin devletin resmi haber ajansından alınarak okurlara aktarıldığını
göstermektedir.
AA da % 22 oranındaki haberin üreticisi olarak haber gazeteleri için önemli
bir kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. AA' dan temin edilerek haber gazetelerinde
yayınlanan haber sayısı 500'e yakındır.
LHA ve AHA'dan sağlanan haber oranı ise% 1 seviyelerindedir.
Tabloda "Diğer" başlığıyla gösterilen ve belli merkezlerden basın bildirisi
şeklinde gönderilip yayınlanan haber oranı da % 2 'ye yakındır.
Görüldüğü gibi siyasi kaygılarla hareket etmeyen gazeteler, en önemli ticari
mallan durumundaki "haber''i kendileri üretmekten çok ağırlıklı olarak ajanslardan
temin etmek durumunda kalmaktadırlar.

Bu da özgün bir içerik kazanmalarının

önündeki en önemli engel olarak durmaktadır.

Haber gazeteleri de tıpkı diğer

gazeteler gibi TAK'ın haber üretimine ciddi şekilde ihtiyaç duyan bir görünüme
sahiptirler.

Haberlerinin

çok büyük kısmını bu ajanstan temin eden ve genelde

redakte işlemine tabi tutulmadan okurlarına aktaran bu gazetelerin kendi kadrolarıyla
ürettikleri

haber

sayısının

farklılaşmasını önlemektedir.

oldukça

az

olması

içeriklerinin

özgünleşerek
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TABLO 47: Haber Gazetelerinin Manşet Dağılımı

TOPLAM

YÜZDE

38
32
6

63.3
53.3
10

22

36.6

AJANS
*TAK
*AA
*LHA
*AHA
*MHA
*MAK
ÖZEL
İKTİBAS
Köse veva haber
KARMA
KÖŞE YAZISINDAN
SPOT

Haber gazetelerinin, manşetlerinde de TAK hakimiyeti göze çarpmaktadır.
Toplam 60 manşetin 32'sini TAK'tan, 6'sını ise AA'dan temin eden gazetelerin özel
manşet sayısı ise 22. Bu durumda haber gazetelerinin % 36 düzeyinde özel; % 63
düzeyinde ise ajans haberlerini manşete taşıdıkları görülmektedir. TAK haberlerinin
tüm manşetler içerisindeki oranı da% 53.
Haber gazeteleri, toplam özel haberlerinin yaklaşık % 12'sini manşetten
yansıtmayı tercih etmiştir.

"";,_.'f.:
-~·· :.ıı .•
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TABLO 48: Haber Gazetelerinin Köse Yazısı Dağılımı
TOPLAM

Kendi yazarlarına ait
İktibas.

SAYI
BAŞINA
ORT.

298

9.9

298

9.9

Haber gazetelerin, görüş yayma kaygısı taşımamanın da verdiği rahatlıkla,
köşe yazılarına pek yer vermedikleri görülmektedir. Bir ayda topla 298 köşe yazısı
yayınlayan bu iki gazetenin sayı başına toplam köşe sayısı 1 O olarak saptanmıştır.
Buna göre her bir haber gazetesinin her gün yaklaşık 5 köşe yazısı yayınlamakla
yetindiği söylenebilir.
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4. KKTC GAZETELERİNİN İÇERİK BAGIMLILIGININ NEDENLERİ VE
SONUÇLARI
Kıbrıs Türk basınında içerik üretimi bakımından bağımlılık sorunu yaşandığı
açıktır. Buna yol açan etkenleri saptamak, bağımlılıktan kurtulmak için atılması
gereken en önemli adımlardan birisidir.
Soruna neden olan etkenleri birkaç madde halinde sıralamak yanıltıcı olabilir.
Bu denli bir bağımlılık ilişkisinin doğabilmesi için çok sayıda etkenin birarada
bulunması

gereklidir.

Ancak

tüm

etkenlerin

bir

bileşkesi

olarak

basın

kuruluşlarındaki kadro sıkıntısını özellikle irdelemek gerekmektedir. Gerçekten de
KKTC basınını içerik konusunda bu denli zayıflatan en büyük etken bu gazetelerin
yeterli sayıda ve kalitede eleman istihdam edebilecek koşullan sağlayamaması ve bu
alanda faaliyet gösteren elemanların ya BRTK ve TAK gibi gelecek güvencesi
sağlayan devlete ait kuruluşları tercih etmesi ya da medya dışında işlere yönelmek
zorunda kalmasıdır. Kadro zenginliğinden yoksun olan gazetelerin dar kadrolarıyla
tatmin edici içerik üretmeleri beklenemez.
Kıbrıs Türk basınındaki en can alıcı sorun olarak beliren kadro sıkıntısını
doğuran çok çeşitli etmenlerden söz edilebilir. Bu etmenlerin kimilerinin devletin
basın alanını düzenlemeye ilişkin temel yaklaşımı ile doğrudan bağlantılı olduğunu
belirtmekte yarar vardır.
Bu bölümde önce Kıbrıs Türk basınının içerik bağımlılığı ve bu bağımlılığa
yol açan koşullar ele alınacaktır.
Kıbrıs Türk basınının kadro bakımından yaşadığı açmazlar, içerik
bağımlılığına yol açtıktan sonra aslında toplumsal bir sorun halini almaktadır. Çünkü
içerik tekeli yüzünden artık kamuoyuna tek yanlı enformasyon aktarılmakta ve bu da
teksesliliğe yol açmaktadır.
İçerik bağımlılığının toplumsal yansımaları ise bu bölüm içerisinde ayrıca ele
alınacaktır.

'~..,.,
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4.1. İçerik Bağımlılığının Nedenleri

KKTC gazetelerinin içerik üretme konusundaki kısırlığı çeşitli nedenlerden
kaynaklanmaktadır. Ancak bu nedenlerin en önemlisi 'üretici eleman' sorunudur.
Kıbrıs Türk basınında ciddi bir kadro sıkıntısı yaşanmaktadır. Kadro sıkıntısı ise
gerek gazetelerin parasal sorunlarından gerekse bu gazetelerdeki çalışma koşullarının
ağırlığından kaynaklanmaktadır. Bu bölümde, içerik bağımlılığının en önemli nedeni
olarak gösterilebilecek olan kadro sıkıntısı ve bu sıkıntıya yol açan başlıca sebepler
üzerinde durulacaktır.

4.1.1. Kadro Sıkıntısı

Kıbrıs Türk basınının içinde bulunduğu maddi koşullar ve insana yatırım
yapılmaması yüzünden KKTC basınında hissedilir oranda eleman sıkıntısı
yaşanmaktadır.
Gazetelerde, 'fıkir işçisi' olarak tanımlanan basın kartlı çalışan sayısı bu
bakımdan önemli bir gösterge niteliğindedir. Basın kartı alabilecek özelliklere sahip
gazetecilerin devlete ait radyo televizyon kuruluşu ve ajansında yoğunlaştıkları
görülmektedir.
Koşullan ağır olan gazetelerde çalışmayı 'göze alan' gazeteci sayısı oldukça
azdır,

Bu

da

ülkemizdeki

profesyonel

gazetecilerin

aslında

gazetelerde

çalışmadıklarını ortaya koymaktadır. Yani KKTC basınında ciddi bir fikir işçisi açığı
yaşanmakta ve bu açık gazetenin kalitesini doğrudan ve olumsuz olarak
etkilemektedir.
Tablo 49'a göz atıldığı zaman 1 ya da 2 basın kartlı çalışanla yayın hayatını
sürdüren gazeteler olduğu görülecektir.
Aynı şekilde künyede adı bulunan yönetici sayısından da gazetelerdeki
örgütlenmenin tam anlamıyla şekillenmediği sonucuna varılabilir. 1 ya da 2
yöneticinin kontrolündeki basın organlarının kalitesi ve verimi her bakımdan
tartışmaya açıktır. Günümüz dünyasında basın ihtisaslaşmaya yönelir ve alt
birimlerini artırırken KKTC basınının bir kaç yönetici ve bir o kadar muhabir
~· :f,;:.

kadrosuyla içeriğini leJ:!ginleştirebilmesi çok zordur.
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TABLO 49: Gazetelerin Basın Kartlı Çalışan Sayıları

YÖNETİCİ
GAZETE

SARI

BEYAZ

SÜREKLİ TOPLAM

SAYISI

AFRİKA

3

o

1

4

1

BİRLİK

4

4

1

9

1

HALKIN SESİ

1

2

1

4

1

KIBRIS

21

4

4

29

7

KIBRISLI

4

o

o

4

4

ORTAM

2

2

2

6

2

VATAN

2

1

1

4

2

VOLKAN

I

3

o

4

I

YENİ DEMOKRAT

2

1

o

3

3

2

3

1

6

2

YENİDÜZEN

Basında

sıkıntısı

yaşanan

'fikir

işçileri'

sadece muhabir

ve yazı işleri

yöneticileriyle sınırlı değildir. Gazetelerin fikri çeşnisi durumundaki köşe yazılarında
da bir kısırlık göze çarpmaktadır.
Sayıları az olan köşe yazılarının kalitesi ise başka bir tartışma konusudur.
KKTC basınında köşe yazarlığından para kazanan gazeteci yok gibidir. Amatörce ve
meraklarını gidermek için kalem oynatan bu köşe yazarlarının yazı kaliteleri belli bir
standardın altındadır.
Parti görüşlerini

yaymak amacıyla yayınlanan parti gazetelerinin

çokluğu

ortadayken, fikir sunmak için yazılan köşe yazılarının bu denli az oluşu ilginç bir
çelişkiyi ortaya koymaktadır.
Tablo 50'de de rahatlıkla görüleceği gibi basınımızın önemli sorunlarından
bir diğeri de köşe yazarı azlığıdır.
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TABLO 50: Gazetelerin Köşe Yazarı Sayıları

GAZETE

GÜNLÜK

MUHTELİF
GUNLER

TOPLAM

AFRİKA

8

6

14

BİRLİK

1

2

3

HALKIN SESİ

2

4

6

KIBRIS

1

3

4

KIBRISLI

2

3

5

ORTAM

o

4

4

VATAN

1

2

3

VOLKAN

4

3

7

YENİ DEMOKRAT

3

o

3

YENİDÜZEN

1

3

4

4.1.1.1. KKTC'deki Gazetecilerin Mesleki ve Sosyal Hakları

KKTC'de nüfusun azlığına karşın, basın-yayın faaliyetleri oldukça yaygındır.
Elde herhangi bir resmi veri olmamakla birlikte, ülkede 1000 dolayında kişinin
geçimini medya faaliyetlerinden

sağladığı

tahmin edilmektedir. Bunların çoğunu,

herhangi bir medya kolunda fikir veya sanat üreten kişiler oluşturmaktadır.

.

Bu kısımda, medya kuruluşlarında
faaliyetinde bulunan "gazeteciler"in

görev yapan ve doğrudan basın-yayın

sahip oldukları mesleki ve sosyal haklar ele

alınacaktır.
Halen yürürlüğe girmemekle birlikte Başbakanlık tarafından hazırlanan ve
Cumhuriyet Meclisi 'nde yasalaştırılması beklenen "Basın Yasa Taslağı" "Gazeteci"
tanımlamasını şöyle yapmaktadır: Gazeteci, düzenli bir şekilde, günlük yahut süreli

bir yazılı, görüntülü, sesli, elektronik veya dijital basın ve yayın organında kadrolu,
sözleşmeli, ya da telif karşılığı haber alma, işletme, iletme veya görüş, fikir belirtme
görevi üstlenen ve asıl işi ile başlıca geçim kaynağı bu olan kişilerdir .
.

),~~~-
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Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) tarafından hazırlanarak sıyası
iktidarın bilgisine getirilen ve Meclis'ten geçmesi için çalışılan "Basın İş Yasası"
metninde ise "Gazeteci" şu şekilde tanımlanmaktadır: Gazeteci, basın çalışanı
kapsamında olmakla birlikte işyerlerinde ücret karşılığı görev yapan kişidir.
Bu tanımlamalar, daha önce de belirtildiği gibi henüz yürürlüğe girmemiş
taslak niteliğindeki metinlerde yer almakla birlikte, hem evrensel gazetecilik
tanımlamalarıyla büyük oranda örtüşmekte hem de pratikte gazeteciliğin KKTC'deki
çerçevesini ortaya koymaktadır.
KKTC'de yukarıdaki gazetecilik tanımlarına uygun çok sayıda insanın
olduğu düşünülür ve bu insanların toplumsal yaşama yön veren kritik bir gücü
kullanma noktasında bulunduğu dikkate getirilirse, bu kişilerin çalışma koşullarına
ilişkin düzenlemelerde oldukça hassas davranılması gerektiği kendiliğinden ortaya
çıkar.
KKTC' de gerek medyanın kullanımım, gerekse medya erbabının çalışma
koşullarını düzenleyen mevzuat bakımından tam bir karmaşa yaşanmaktadır.
Bu konudaki karmaşa ve düzensizlik özellikle özel medya kuruluşlarında
çalışanların sosyal haklarını düzenleyen mevzuat bakımından daha yoğundur.
Ülkede halen bir Basın İş Yasası mevcut değildir. Gazetecilerin haklarını
düzenleyen düzenlemeler, medyaya özgü değildir. Özel bir medya kuruluşunda görev
yapan gazeteciler, ülkedeki tüm özel sektör çalışanlarının tabi olduğu "İş Yasası"na
tabidir.
Kamu medyasında görev yapan gazeteciler ise tüm devlet çalışanlarının tabi
olduğu kamu yasalarına tabi olmakla birlikte, çalıştıkları kurumun yasasından da
yararlanmaktadırlar.
Dünyada basının diğer iş kollarından farklı özelliklere sahip bulunduğu
saptanınca, bu iş kolunda çalışan fikir işçilerinin mesleki ve sosyal haklarının diğer
işçi haklan ile aynı paralelde tutulmasının sakıncalı olacağı sonucuna varılmıştır.
Basının kamusal görevlerle donatılması ve kendine özgü bir özgürlükten,
yani basın özgürlüğünden yararlanması, fikir işçilerinin mesleki ve sosyal haklarının
özel

bir

biçimde

düzenlenmesi

gereksinmesinde başlıca

etken

olmuştur.

Gazetecilerin haklgnnın bazı ülkelerde yasal yolla, bazılarında ise toplu sözleşmeler
~\ :ı.\.
yöntemiyle düzenlendiği bilinmektedir. Bu düzenlemelerde amaç, çok önemli
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görevler üstlenen gazetecilerin çalışma koşullarını olumlu bir şekilde biçimlendirmek
ve böylelikle toplumsal çıkarlar elde etmektir (İçel, 1990: 189-191 ).
Örneğin Fransa'da 29 Mart 1935 tarihli kanun, İş Kanunu'nun bir maddesine
eklediği hükümler ile gazetecilerin mesleki ve sosyal haklarını ayrıcalıklı ve titiz bir
düzenlemeye tabi tutmuştur. İş Kanunu hükümlerinde

değişiklik yapan bir başka

kanun ise iki maddesinde gazetecilerin çalışma koşullarını yeniden düzenlemiştir.
Buna karşın, Almanya'da

aynı ayrıcalıklı düzenleme yasalar yoluyla değil,

Alman Gazete Sahipleri Birliği ile Alman Gazeteciler

Birliği, Baskı ve Kağıt

Endüstrisi Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşme ile gerçekleştirilmektedir.
Gazetecilerin

çalışma koşulları bakımından Türkiye'ye

1952 yılında çıkarılan
Münasebetlerin

"Basın Mesleğinde

Çalışanlarla

göz atıldığında da

Çalıştıranlar

Tanzimi Hakkında Kanun" ve bu kanunun

Arasındaki

1961 yılında yerini

bıraktığı 212 sayılı yeni kanunun Basm İş Hukuku'na ilişkin temel esasları içerdiği
görülmektedir.
Dünyadaki bu örneklere karşın, KKTC'de

basına özgü düzenlemelerin

yer

almadığı yani basının kendine has özelliklere sahip olmasından kaynaklanan bir
ayrıcalığı

gerektirdiği

çekmektedir.

KKTC'de

şeklindeki

yaygın

gazetecilerin

tabi

anlayıştan
oldukları

uzak

olunduğu

iş mevzuatı,

dikkat

çalıştıkları

işyerlerine göre değişiklikler göstermektedir. Buna göre ülkedeki gazetecileri temel
olarak ikiye ayırmak mümkündür:
I-Kamuda çalışan gazeteciler.
2-Özelde çalışan gazeteciler.

4.1.1.1.1.

Kamuda Çalışan Gazeteciler

Kamuda çalışan gazetecileri de kendi aralarında sınıflamak mümkündür:
I-Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK)'nda çalışan gazeteciler.
2-Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)'ta çalışan gazeteciler.
Bu iki grubun dışında sayıları az olmakla birlikte devlete bağlı yayınlarda
görev yapan bi~ üçüncü gazeteci grubundan daha söz edilebilir. (Ör: Güvenlik
..,.

7:\-

Kuvvetleri Dergisi, Radyo Vatan, Radyo Güven)
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4.1.1.1.1.1. BRTK'de Çalışan Gazeteciler

BRTK'de çalışan gazetecileri bağlayan hükümlerin çoğu, temelde "Bayrak
Radyo Televizyon

Kurumu

Yasası"

üzerinden

"Kamu Görevlileri

Yasası"

ile

düzenlenmektedir.
"Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yasası", kurumda "Sürekli personel"in
yanısıra,

"Sözleşmeli

personel"

ve "Kaşiyeli

eleman"

istihdamına

da olanak

sağlamaktadır.

4.1.1.1.1.1.1.

Kaşiyeli-Sözleşmeli çalışanlar

"Sözleşmeli

personel" BRT Yasası 'nın 46 (2) maddesinde şu şekilde izah

"Daimi

edilmektedir:

kadrolar ile yaptırılamayan

veya daimi kadro ile

yaptırılmasında sakınca bulunan ve özel bir uzmanlık veya meslek bilgisi ve
yeteneğini gerektiren işler için sözleşmeli olarak çalıştırılan personeldir. "
BR T Yasası 'nın

46 (4) maddesi

ise "Kaş iyeli eleman" tanımlamasını

yapmaktadır. Buna göre "Kaşiyeli eleman, radyo ve televizyon yayınları ile program

metinlerinin hazırlanmasında veya okunmasında ve personel eğitim hizmetlerinin
yürütülmesinde

anlaşmaya dayalı olarak ve zaman birimi esası üzerinden ücret

ödenerek gördürülen hizmetlerde tümüyle geçici olarak çalıştırılan elemanlardır. "
İlgili
düzenlemeler

yasada,

"Sözleşmeli

personel"

ve

"Kaşiyeli

eleman"a

ilişkin

bir maddeden ibarettir. Bu maddede, bu türden çalışanlara ilişkin

düzenlemelerde inisiyatifi ağırlıklı olarak kurum yönetimine bırakılmaktadır.
"Sözleşmeli Personel"e ilişkin 46'ncı maddenin 3 'üncü fıkrasında, bu kadro
sınıfına

mensup

çalışanlann

işe

alınma

koşullan

ve

haklan

özetle

şöyle

düzenlenmektedir:
-İstihdam koşulları ve sözleşme esaslan Yönetim Kurulu tarafından saptanır.
-Yaptırılacak işin gerektirdiği sürece istihdam edilebilirler.
-Kendilerine ödenebilecek en az ve en çok ücret tutarı, yaptırılacak işin veya
hizmetlerin

niteliğine

ve kurum için taşıdığı

Yönetim Kumlu'nun kararı ile saptanır.

değere göre müdürün

önerisi ve
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"Kaşiyeli
4 'üncü

elemanlar"a

fıkrasında

hakları"nın

ilişkin düzenleme

ise yasanın 46'ncı

yer almaktadır. Yasa, kaşi yeli elemanların

saklı olduğunu

belirtmektedir.

maddesinin

"toplu

sözleşme

Ancak pratikte bu hak bugüne dek

kullanılmamıştır.
"Kaşiyeli

elemanlar"ın

ücretlerinin,

hizmet

niteliğine

göre

müdürlükçe

hazırlanıp Yönetim Kurulu kararıyla uygulamaya kunlacak cetvellerce belirleneceği
de yasa maddesinde kayda alınmaktadır.

4.1.1.1.1.1.2. Sürekli Personel

BRTK Yasası'nda en geniş düzenlemelerin yer aldığı personel türü "Sürekli
personel"dir.
"Sürekli

personel",

sözkonusu

yasanın

46

(1)

maddesinde,

"Kurum

hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli görevleri yerine getiren ve daimi kadrolarda
görevlendirilen personel" olarak tanımlanmaktadır.
Yasa'nın

63'üncü

maddesi

sürekli personelin,

ödev ve sorumlulukları

bakımından Kamu görevlisi sayıldığını ve haklarında Kamu Görevlileri Yasası'nın
bu konudaki kurallarının uygulanacağını düzenler.
Sürekli personel, BRTK Yasası'nda özel olarak öngörülen bazı haklardan da
yararlanmakla beraber Kamu Görevlileri Yasası çerçevesinde

kazanmış oldukları

haklardan da aynen yararlanırlar. Yasa, "Sürekli personel"e toplu sözleşme hakkı da
vermektedir.
"Sürekli personel"in Kamu Görevlileri Yasası çerçevesinde kazanmış olduğu
haklar başlıklar halinde şöyle:
-Güvenlik hakkı.
-Uygulamayı isteme hakkı.
-Çekilrne hakkı.
-Emeklilik hakkı.
-Şikayet ve dava açma hakkı.
-İzin hakkı.
-Ücretsiz tedavi hakkı.
~~

-Aylık ücret v&'©Ç.enek alma hakkı.
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-Onüçüncü maaş ikramiyesi.
-Hayat pahalılığı hakkı.
-Barem içi artış ödeneği hakkı.
-Ek çalışma ödeneği hakkı.
-Yolluk ve iaşe ödeneği hakkı.
-Konut hakkı.
-Burs ve kurs ödeneği hakkı.
-Giyecek yardımı hakkı.
-Taşınma ödeneği hakkı.
-Vekalet aylığı alma hakkı.
-Yayın hakkı.
-Tehlike iş güçlüğü ve görev riski ödeneği hakkı.
"Sürekli
kaynaklanan

personel"in

yukarıda sayılan ve Kamu Görevlileri

haklarının yanısıra, BRTK Yasası'ndan

Yasası'ndan

da sağladığı birtakım özel

hakları vardır.
Bu haklar şu şekilde özetlenebilir:

İlerleme hakkı: İlerleme, sürekli personelin, atandığı kadro için bu yasada
öngörülen

maaş baremi

içindeki kademelerde

ilerlemesi

demektir.

Bulunduğu

kademede bir yıl süreyle çalışmış olan, o yıl içinde olumlu sicil almış ve kadro barem
içinde ilerleyebileceği

bir kademe bulunan personel bu haktan yararlanabilmektedir.

Buna ilişkin düzenleme 68'inci maddenin I 'inci kısmında düzenlenmektedir.

Yükselme hakkı: Yükselme, sürekli personelin bulunduğu mevkiden bir üst
mevkiye yükselmesi
maddesinin

demektir.

Yükselme'ye

ilişkin

düzenleme

yasanın 68'inci

2' inci kısmında yer almaktadır. Buna göre sürekli personelin bir üst

mevkiye yükselebilmesi

için, üst mevkide bir münhalin

bulunması,

bu münhal

mevkiin hizmet koşullarında öngörülen nitelikleri taşıması, tutmakta olduğu kadroda
en az iki yıl süreyle hizmet etmiş olması ve açılacak yarışma sınavında başarı
göstermesi gerekir. Bunun yanında Yönetim Kumlu'nun müdürün önerisi üzerine,
münhal kadro bulunmaması
düzenlenen
çerçevesinde,

eğitim

nedeniyle yükselme olanağı bulunmayan ve kurumca

ve yetiştirme

kurslarında

veya

müdürün

bilgi

ve onayı

görevini daha etkili ve daha verimli bir şekilde yerine getirmesine

ı~.

olanak tanıyan bir kurs')Yeya eğitim programında başarılı belge alan sürekli personele
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üç barem

içi artışa kadar

bulunmadığı

halierde

kademe

ilerlemesi

ise maaşının yüzde 60'ını

uygulayabileceği,

buna

aşmamak koşuluyla

olanak

para ödülü

verebileceği de aynı maddede düzenlenmektedir.
Sınıf

Değiştime

değiştirebilirler.
gösterenlerin

hakkı:

Bunun

Görevliler,

için gerekli

maaşları

artış alır.

derece

koşullan

yükselmesi

yoluyla

sınıf

taşıyan ve açılan sınavda başarı

Sınıf değiştirmeye

ilişkin

düzenleme

yasanın

69'uncu maddesinde yer almaktadır.
Tazminat

hakkı:

BRTK Yasası'nın

tazminat hakkı sağlamaktadır.
programı

izleyen

programlarıyla

maddesi

sürekli personele

Buna göre kendi olanaklarıyla bir burs veya kurs

ve bunları

görevleri

73'üncü

başarı

ile tamamlayan

ile ilgili mesleki

yetenek

ve bir kurs veya burs
ve bilgilerini

artıran veya

İngilizce, Rumca veya kurumca hizmet açısından değer taşıyan başka bir yabancı
dilde yeterlilik kazandırıcı dil sınavlarında başarı gösteren sürekli personele, yaptığı
harcamalar toplamı ödeme yapılır.
Ek mesai hakkı: Yayın hizmetlerinin sürekliliği nedeniyle resmi tatilde de
çalışması öngörülen "sürekli personel"

niteliğindeki gazeteciler, Kamu Görevlileri

Yasası 'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ek mesai ödeneği alır.
BRT Yasası'nın

74'üncü maddesine göre, sürekli personel, yaz aylarında 35,

kış aylarında ise 40 saat olan haftalık çalışma saatlerini

aşmamak koşuluyla

sonu tatil günleri

Vardiya ve rota usulüyle

dahil gece ve gündüz çalıştınlabilir.

hafta

çalışan personel de haftada 2 tam gün tatil hakkına sahiptir. Fazla çalışılan saatler, ek
mesai olarak karşılanır. Ek mesailer, en geç 1 ay içerisinde ödenir.
İzin hakkı: 75'inci maddeye göre, sürekli personel,

yıllık izinleri dışında

zorunlu sağlık izni, hamilelik, doğum ve emzirme, hastalık ve mazeret izinlerine de
sahiptir.
Göreve devam hakkı: Sürekli personelin görevinin, ölümü, istifası, emekliye
ayrılması veya emekliye sevkedilmesi veya disiplin işlemleri uygulaması sonucunda
olabileceği,

bunların

dışında

hiçbir

koşulda

görevden

uzaklaştınlamayacakları

yasanın 79'uncu maddesi tarafından kayda alınmıştır.
Emeklilik hakkı: Sürekli personel, Emeklilik Yasası kuralları çerçevesinde
emekliye ayrılır 'i....esözkonusu yasada kamu görevlileri

için öngörülen tüm hak ve
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menfaatlerden -sağlıklarında kendileri,

ölümlerinde eş ve çocukları- aynen

yararlanırlar. Bu hak BRT Yasası'nın 80'inci maddesinde garanti altına alınmıştır.
Vekalet aylığı hakkı: Vekaleten görevlendirilen sürekli personele, Kamu
Görevlileri Yasası'nın 81. maddesi uyarınca vekalet aylığı verileceği,

BRT

Yasası'nın 81 'inci maddesinde belirtilmektedir.
Lojman hakkı: BRT Yasası'nın, kurumda çalışan gazetecileri de kapsayacak
şekilde personeline sağladığı bir başka hak da 83 'üncü maddede düzenlenmiştir. Bu
maddeye göre, kurum, sürekli yerleşim yerlerinden uzakta bulunan tesislerde çalışan
veya hizmet gereği olarak hizmetin yürütüldüğü binada veya çevresinde sürekli
bulunmak zorunda olan BRT personeli ve görevli uzmanlar için lojman yaptırmak
veya sağlamak zorundadır.
4.1.1.1.1.2. TAK'ta Çalışan Gazeteciler

KKTC'nin resmi haber ajansı durumundaki TAK'ta çalışan gazeteciler de
mesleki ve sosyal hakları bakımından devlet şemsiyesi altındadırlar. TAK'ta çalışan
gazetecilerin hak ve sorumluluklarının çerçevesi "Türk Ajansı-Kıbrıs Kuruluş, Görev
ve Çalışma Esasları Yasası"yla çizilmektedir. Bu yasa üzerinden Kamu Görevlileri
Yasası'na atıflarda bulunulmakta ve her biri birer "kamu görevlisi" sayılan bu
gazeteciler sözkonusu yasaya tabi olmaktadırlar.
TAK personelinin Kamu yasalarından edindikleri haklar BRTK çalışanları ile
hemen hemen aynıdır.
TAK Yasası'nın, bu kuruluşta görev yapan çalışanlara ve dolayısıyla TAK
mensubu gazetecilere sağladığı diğer haklar şu şekilde özetlenebilir:
Emeklilik hakkı: Yasanın 22'nci maddesi, ajans kadrolarına asaleten atanan
personele emeklilik hakkı tanımaktadır. Bu hak, Emeklilik Yasası kurallarına uygun
olarak Bakanlar Kurulu'nca çıkarılan bir tüzük tarafından düzenlenmektedir. Ajansın
herhangi bir kadrosuna aday olarak atanan kişi, aday olarak atandığı tarihte
yürürlükteki emeklilik tüzüğüne göre emeklilik hakkı kazanmaktadır. Bu hakta
aksine bir düzenleme yapılamayacağı ve işlemin geriye götürülemeyeceği de garanti
altına alınmıştır.·~
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Eğitim imkanı: TAK Yasası'nın 24'üncü maddesi, personelin, konusunda
yurt dışında öğrenim ve ihtisas yapmak üzere eğitim imkanına sahip olduğunu
belirtir. Bu madde, yönetimin bu amaçla burs vermesini öngörür.

4.1.1.1.2. Özel Medya Kuruluşlarında Çalışan Gazeteciler

Özel medya kuruluşlannda görev yapan gazetecilerin mesleki ve sosyal
haklarını düzenleyen basına özgü bir mevzuatın bulunmadığını daha önce
belirtmiştik. KKTC'de herhangi bir özel radyo, televizyon, haber ajansı ya da
gazetede çalışanların iş hukuku bakımından tabi oldukları yasa, ülkedeki tüm özel
sektör çalışanlannın da tabi oldukları "İş Yasası"dır.
Bu yasa ülkedeki çalışma ve iş hayatı ile ışçı ve işveren ilişkilerini
düzenlemektedir.
Yasanın kapsamında bütün işçiler, işverenler, kendi adına bağımsız
çalışanlarla bunların işyerleri ve fabrikalar yer almaktadır. Yani gazetecilere ilişkin
kurallar bir inşaat işçisi, bir temizlik işçisi ya da bir şoförünkünden farklı değildir.
Bir başka deyişle, bir gazete ile bir konfeksiyon fabrikası aynı bakış açısıyla
değerlendirilmektedir.
Tüm dünyada, basının kendine has görevleri ve özellikleri bakımından basına
özgü düzenlemelere gidildiğini ve bu iş kolunda çalışanların mesleki ve sosyal
yaşamlarının basın iş yasaları ile düzenlendiğini de daha önce ifade etmiştik.
Görülmektedir ki KKTC, gazetecilerin haklarını düzenleyen ayrı bir basın
mevzuatını hayata geçirmemekle dünyadaki yaygın eğilimin dışında kalmıştır.

4.1.1.1.3. Basın İş Yasa Taslağı

Bugüne kadar bir Basın İş Yasası çıkarmayan devletin, günümüzde de bu
yönde bir çaba harcamadığı görülmektedir. Oysa, Basın İş Yasası, basında
verimliliğin ve haber üretiminin artmasına yardımcı olacak önemli bir unsurdur.
"Basın Yasası Taslağı"
düzenlemeyi

amaçlayan

hazırlayan ve bununla medyanın kullanımını

Başbakanlık,

basın

çalışanlarının

iş

yaşamlarım

~·~

düzenleyecek bii~h;ı.evzuat hazırlığına ise girişmemiştir.

Buna karşın, Basın
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Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) tarafından kapsamlı bir Basın İş Yasası taslağının
hazırlandığını

belirtmekte yarar vardır. Sendika yönetimi, hazırladığı taslağı

hükümete kabul ettirebilmek ve metnin yasalaşmasını sağlamak amacıyla çaba
harcamaktadır.
Sözkonusu taslak, ayrıntılı bir şekilde incelenmeye ve dikkate alınmaya
değerdir. 8 kısım ve 38 maddeden oluşan yasanın amacı "Basın alanında basın
çalışanı olarak çalışanlarla işverenleri arasındaki iş hayatı ve basın çalışanı ile
işveren arasındaki ilişkileri düzenlemek"tir.
Bu taslak, "kendi özel kuruluşyasaları ile kurulup basın çalışanı ile işvereni
arasındaki ilişkileri düzenlenenler dışındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde
yayımlanan gazete ve diğer mevkute/erle, haber ajansları ve radyo televizyon
kuruluşlarında her türlü fikir ve sanat üretenlerle ürünlerin basım, yayın ve
iletiminde fiilen çalışanlarla bunların işverenleri hakkında "dır.
Yasa taslağında, basın çalışanlarının çalışma yaşamlarının takibi ve güvencesi
için işverene, işe alınanları Çalışma Dairesi 'ne bildirmek ve bu kişiler için daireden
"basın çalışanı kartı" almak zorunluluğu getirilmesi öngörülür.
Taslak, aynı şekilde "her ne durumda olursa olsun bir basın çalışanının
işinin son bulması halinde" işvereni, basın çalışanı kartını, üzerinde çalışanın işinin
son bulduğu tarihi ve son bulma nedenlerini yazarak en geç yedi gün içinde çalışma
Dairesi'ne vermek üzere imza karşılığında basın çalışanına geri vermekle yükümlü
kılar.
Taslağın 8' inci maddesinde ise Grev ve Referandum Yasası 'ndaki hakların
garanti altına alınması amaçlanır. Bu maddede "Çalıştığı işyerinde Toplu İş
Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası 'ndaki hakları kullanmak basın çalışanının
işi bırakması şeklindeyorumlanamaz" denilmektedir.
Bugün KKTC'de kamuya ait olmayan medya kuruluşlarında çalışanların
çoğu hizmet akdi olmaksızın çalışmak durumundadır. Bu durum, bilinen deyimle
"çalışanın

geleceğinin

patronun

iki

dudağı

arasında

olması"

sonucunu

doğurmaktadır. Basın-Sen'in hazırladığı Basın İş Yasası metrıinde, bu durumun
önüne geçilmesi amacıyla hizmet akdinin yazılı olması şart koşulur. Hizmet akdi
yapılırken, basın-yayın kuruluşlarında toplam iki yıldan fazla çalışanların yeni işe
·~

alındıkları

işye~ffid~

aynca

deneme

süresine

tabi

tutulamayacakları
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kaydedilmektedir.

Aynı maddede Toplu İş Sözleşmesi'ne

dahil basın çalışanlarıyla

işveren arasında hem hizmet akdi hem de toplu sözleşmesi bulunması durumunda bu
metinlerdeki

basın

çalışanı

leyhine

olan

düzenlemelerin

geçerli

olacağı

belirtilmektedir.
Basın İş Yasası 'nm yürürlüğe girmesi halinde, bugün hemen hemen hiçbir
gazetecinin yararlanamadığı "kıdem tazminatı" hakkı da sağlanmış olacak. lO'uncu
madde, kıdem tazminatı konusuna şöyle bir düzenleme öngörmektedir:

"Basın çalışanlarına işe giriş tarihleri esas alınarak tamamlanmış her hizmet
yılına karşılık en son maaşları üzerinden kıdem tazminatı ödenir. Ödenecek kıdem
tazminatı miktarı, işin son bulduğu tarihteki I aylık toplam brüt maaştan az olamaz. "
Bu maddenin devamında kıdem tazminatından yararlanabilmek için gerekli
olan koşullar sıralandıktan sonra alternatif bir düzenlemeye daha yer verilmektedir.
Yukarıdaki uygulamanın yerine aşağıdaki seçeneğin uygulanabileceği de
dikkate getirilmektedir:
"Basın çalışanlarının her ay maaşlarından kesilecek yüzde 3 ve işveren
tarafından ilave edilecek yüzde 5 oranındaki miktarlar Kıdem Tazminatı Fonu 'na
yatırılır. Basın çalışanının emekli olması halinde bu fonda biriken paraları faiz ve
tüm gelirleri ile birlikte basın çalışanına verilir. "
Basın-Sen tarafından hazırlanarak hükümetin bilgisine getirilen Basın İş
Yasası taslağı, basın çalışanlarının ücret ve sosyal yatırımlarına ilişkin düzenlemeye
de yer vermektedir. Yasa taslağının 19'uncu maddesi hizmet akdi veya toplu
sözleşme ile belirtilen ücretin her ayın son gününde ödenmesini zorunlu kılar. Aynı
madde, çalışanlara ücretlerini zamanında ödemeyen işverenin, bu ücretleri, geçecek
her gün için yüzde 5 fazlasıyla ödemesini de kayda alır.
Bu maddenin devamında, basın çalışanının İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta
yatırımlarının düzenli olarak yapılmasını sağlamak amacıyla şu ifadeye yer
verilmektedir: "Basın çalışanının zamanında yatırım yapzlnıadzğıiçin İhtiyat Sandığı
ve Sosyal Sigorta Fonu menfaatlerinden eksik yararlanması

ve/veya hiç

yararlanamamasından doğan kayıplar işvereni tarafından basın çalışanına ödenir. "
Yasa taslağı başlıklar halinde 13'üncü maaş, askerlikte ücret, hamilelik izni
ve ödeneği, hastalık izni ve tazminat, ek mesai, sağlık ve iş güvenliği, ödenekli izin,
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yayının tatili halinde ücret, mahkumiyet halinde ücret, ölüm tazminatı gibi haklan da
içermektedir.
Özetle KKTC'de, BRTK ve TAK gibi devlete bağlı kuruluşlarda çalışan
gazetecilerin, mesleki ve sosyal haklar bakımından gerek kendi kurumlarına bağlı
yasalarm, gerekse Kamu Görevlileri Yasası'nm ilgili maddelerinden yararlandıkları
görülmektedir.
Bu iki kurumda çalışan gazetecilerin, sahip oldukları haklar bakımından özel
medya kuruluşlarında çalışanlara göre çok daha şanslı oldukları ortadadır.
Özel medya kuruluşlarında çalışan gazetecilerin iş yaşamı ve geleceği hiçbir
güvenceye sahip değildir.
Ü1kede, genelde tüm özel sektör çalışanlarının kamu görevlilerinden çok daha
zor koşullarda evine ekmek götürdüğü çok yaygın kabul gören bir görüştür. Hem
elde edilen gelir bakımından hem de mesleki ve sosyal haklar bakımından özel
sektörün, kamunun çok gerisinde olduğu bilinmektedir. Buna bir de İş Yasası'nın
gereğince yerine getirilmemesi eklenince özelde çalışanlar bakımından manzara daha
da kararmaktadır.
Gazeteciliğin kendine özgü yoğun temposu dikkate alındığında, pratikte
gazetecilerin çalışma koşullarının daha da ağır olduğu kendiliğinden ortaya çıkar.
Günün büyük bir kısmını işbaşında geçiren ve can güvenliği potansiyel olarak her
zaman tehdit altında olan gazetecinin, bu özverinin karşılığını aldığı söylenemez.
Kamu ve özelde çalışan gazeteciler arasındaki bu uçurum, geçimini sadece bu
işten sağlayan gerçek gazetecilerin BRT ve TAK'a

yönelmesi sonucunu

doğurmaktadır, Bu da, özel medya kuruluşlarında kaliteli eleman ve dolayısıyla
nitelikli yayın sorununu beraberinde getirmektedir.
KKTC'de daha fazla vakit geçirilmeden, özel medya kuruluşlarında çalışan
gazetecilerin mesleki ve sosyal haklarını düzenleyen bir "Basın İş Yasası"
çıkarılması gereklidir. "Basın Yasası" çıkarması gündemde olan hükümetin bundan
önce "Basın İş Yasası" konusuna el atması şarttır. Bu konuda, Basın-Sen tarafından
hazırlanan yasa taslağı, siyasilerin önünde önemli bir çalışma olarak durmaktadır.

••
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4.2. İçerik Bağımlılığının Sonuçları

Haberde kaynak kullanımı zaman zaman sorunlara yol açmaktadır. Aslan
(126-127), haberde kaynak kullanımının sorunlara yol açtığı başlıca üç durumdan söz
etmektedir:
1) Medya kuruluşlarının, daha çabuk ulaşılır olduğu ve daha az maliyetli
olduğu için basın toplantılarına, kamuoyunu ilgilendiren boyutları olmasa da ilgi
göstermeleri: Bu durumda medya kuruluşunun hükümetin, yerel yönetimlerin vb.
sözcüsü durumuna gelmesi kaçınılmaz olur.
2) Medya kuruluşlarının bilgisine başvurduğu uzmanları 'kendilerinin
üretmesi' ve sözün bu şekilde şirket politikasına ters düşmeyecek şekilde kontrollü
dolaşımı: Bu durum, medyanın 'demokratik' olma özelliğini zaafa uğratır.
3) Medya kuruluşlarının aynı konuda, ilgili aynı kaynaklara başvurması: Bu
durum, aynı kaynak, gelişmeleri belirli bakış açısından verdiğinden, toplumun tek
yanlı enformasyon akışına maruz bırakılması sonucunu doğurur. Böylelikle, farklı
değerlendirmelerin, farklı bakış açılarının ortaya çıkmasını engelleyen bir
mekanizma yaratılmış olur.
Ajans haberleri, dünyadaki irili ufaklı tüm gazeteler için önemli bir
zenginliktir. Her gazete, bağımsız çalışan haber toplama kaynaklarına, dış
temsilcilere, politik muhabirlere ve farklı konularda uzmanlara sahip olmakla birlikte
ajans haberleri ile içeriğini güçlendirmek ihtiyacını duyar.
Özellikle Mc Luhan'm (2001) "İletişim araçları dünyayı global bir köye
dönüştürecektir" öngörüsünü haklı çıkaracak nitelikte ilerlemekte olan hızlı süreç,
her medya kuruluşunu, dünyanın her köşesindeki gelişmelerle alakadar olma
yükümlülüğü ile yüz yüze bırakmaktadır.
Bu yükümlülük, haber ağını genişletmeyi, bunun mümkün olmadığı hallerde
ise başka organizasyonlardan yardım almayı bir zorunluluk haline getirmektedir. İşte
bu noktada başvurulan en önemli yardımcılar haber ajanslarıdır.
Haber ajanslarına duyulan ihtiyaç, sadece dünyadaki gelişmelerin takibi
sırasında söz konusu değildir. Haber ajansları, sıklıkla o ülkede meydana gelen
gelişmelerin aktaqmı sırasında da medya kuruluşlarının imdadına yetişmektedir.
''t \ .\\-

Örgütlenmeleri sırasıii'-&, baskı ve dağıtım gibi maliyetli bölümleri kurmak zorunda
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olmadıklarından

ajanslar, doğrudan haberle ilgilenen kadrolara, gazetelerden daha

çok yer açabilmektedirler.

Bu durum, haber ajanslarının çoğu haberi, gazetelerden

daha yoğun bir şekilde takip etme avantaj ma sahip oldukları. anlamına gelmektedir.
Buna karşın, gazetelerin, yayın politikaları doğrultusunda, bel1i başlı konulara daha
çok önem verdikleri,

sadece haber boyutuyla değil yorumlarıyla

da bu konulan

öncelikle okurlara ulaştırarak bir farklılık yarattıkları bilinmektedir.
Haber

ajanslarının

üretimlerinin,

hem yayıncılara

hem

de kamuoyuna

yaşamsal açılımlar sağlayacak denli önemli olduğu kesin olmakla birlikte, kesin olan
bir başka şey de bunu yaparken aşırıya kaçılması halinde birtakım ciddi sorunların
baş göstermekte olduğudur.
Bilindiği gibi kitle iletişimi, toplumsal yaşamın biçimlenmesinde çok önemli
bir etken durumundadır.

Kitle iletişim araçlarının

etkinliği, toplumsal

yaşamm

şekillenmesinde belirleyici olmaktadır.
Kitle iletişim

araçlarının

işlevleri, UNESCO'ya

yılında hazırlanan MacBride Raporu'nda

bağlı komisyonca

8 başlık halinde özetlenmektedir

1980
(Kaya,

1985: 15). Ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte aşağıdaki 8 ögenin tümüne
her ülkede rastlanmaktadır:
1 )Haber ve Bilgi Sağlama
2)Toplumsallaştırma
3)Güdüleme
4)Tartışma Ortamı Hazırlama
5)Eğitim
6)Kültürün Gelişmesine Katkı
?)Eğlendirme
8)Bütünleştirme
Bu işlevlerden her biri, toplumun önceliklerini,
yargılarını

şekillendirmekte,

toplumsal

karakteristikler

beğenilerini,

ortak değer

yaratmakta

ve siyasal

yaşamın şekillenmesinde rol oynamaktadırlar.
Bu işlevlerden her biri bu bakımdan önem taşımaktadır. Örneğin, "Haber ve
Bilgi Sağlama İşlevi",

medyayı,

olaylar ve durumlar

hakkında

haber ve bilgi

aktarmak yoluy-4a, ulusal ve uluslararası

ölçekteki gelişmelere

yönelik tepkilerin

şekillenmesinde 'i'., 6~tınıli bir konuma

sahip kılmaktadır. İnsanların olaylara
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yaklaşımları,

bu

değişebilmektedir.

olaylara

ilişkin

haber

ve bilgilerin

nasıl

akıtıldığına

"Basın özgürlüğü alanının sınırlarının çizilmesinde

gösterge, basına yönetimin

etkinlikleri

üzerinde

göre

önemli bir

bilgi ve haberleri

toplama ve

aktarma hakkının tanınıp tanınrnadığıdır." (Kaya, 1985: 71). Bu hak tanınıyor olsa da
bu hakkın hayata geçirilip geçirilemediği

de önemli bir gösterge olarak kabul

edilmelidir. Bir ülkenin basını, görünürde baskı altında olmasa da özellikle yönetime
ilişkin

haber

ve bilgilere

ulaşmakta

başarısız

durumdaysa

o ülkedeki

basın

özgürlüğünün gerçek zeminini bulabildiğini söylemek güçtür.
Yine

medya,

bireylerin

toplumları

hakkında

genel

bilgi

ve değerleri

edinebilmeleri ve toplumsal yaşamın bir parçası haline gelmelerinde önemli bir yere
sahiptir. Bu özelliği, "toplumsallaştırma" işlevi olarak adlandırılmaktadır.
Kitle iletişim araçları elbette bilgi aktarmak yoluyla "eğitim" işlevini de
yerine getirmektedir. Ak.tanlan bilgilerin niteliklerine göre toplum fertlerinin yetenek
ve becerileri, ya daha yukarılara çekilmekte ya da bu yeteneklerin köreltilmesi
mümkün

olmaktadır.

Medya,

insanın,

toplum

içerisindeki

davranış

kalıplarını

biçimlendirirken, "eğitim" işlevinden yararlanmaktadır.
Bu işleve yakın bir başka işlev ise "kültürün gelişimine katkı"dır. Medya,
kültürün tanıtılmasında, geliştirilmesinde, kültürel mirasın korunmasında ya da tam
ters olarak bunların geriletilmesinde belirleyici durumundadır.
"Eğlendirme"

işlevi,

medyanın

toplumsal

yaşamın baskıcı temposundan

bunalan bireylere, hoşça zaman geçirtme, bireyleri dinlendirme olanağı yaratmasına
denmektedir. Bu işlevi, diğer işlevlerin önünde tutan medya kuruluşlarının, giderek,
topluma zarar verdikleri, toplumu afyonladıkları ise unutulmamalıdır.
Sayılan bu işlevlerin ortak özelliği, toplumun çok büyük bir kesimini benzer
şekilde etkisi altına almalarıdır. Bunların ortak neticesi olarak "bütünleştirme" işlevi
ortaya çıkmaktadır.

"Bütünleştirme"

işlevi,

bireyler,

gruplar

arasında

ilişkileri

geliştirip, onların toplumlarını olduğu kadar birbirlerini de tanıma ve anlamaları için
bir ortam yaratmaktadır. Böylece iletişim araçlarının bütünleştirici bir işlev görmüş
oldukları belirtilmektedir.
Bu çalışmanın konusu bakımından, söz konusu sekiz işlevin irdelenmesi
büyük önem taşımaktadır. Ancak bunlardan ikisi, yukarıda sayılan altı işlevden biraz
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daha fazla incelenmeye değerdir. Bu iki işlev, "Güdüleme" ve "Tartışma Ortamı
Yaratma"dır.
"Güdüleme"yi,
özendirerek,

"toplumların kendilerine belirledikleri amaçlan açıklayarak,

bireyin topluluk yaşamına olduğu gibi, bu amaçlar için sarfedilen

çabalara da katılma işlevi" (Kaya,

1985: 17) olarak

tanımlayabildiğimize

göre,

medyanın bireyleri, bazı hedeflere kilitleyebildiği gerçeğine ulaşmamız mümkündür.
İnsanları, ortak bir amaç uğrunda çaba harcayan kişiler haline dönüştürebilmek için,
tanımda da bir ölçüde işaret edildiği gibi, özendirmek,
etmek gerekmektedir.

yönlendirmek ve kanalize

Çok sesli medyanın yaşam alanı bulduğu ülkelerde, "ortak

amacın" ne olacağı konusunda farklı fikirlerin ortaya atılacağı muhakkak olduğuna
göre,

insanları

sağlanabildiği

bir

hedefe

konularda

kilitleyebilmek

söz konusu

olacaktır.

ancak

toplumsal

Aksi halde,

konsensusun

toplumun

değişik

kesimlerinin "güdülendiği" hedefler farklılıklar içerecek ve demokratik ortamda daha
ikna edici olan kazanacaktır.
Ne var ki, medyasının aktardığı bilgilerin, yüzde 90'lan aşan oranda tek elden
çıktığı bir ülkede "güdüleme" de bu ortak aktarımlara uygun olacak ve bu bilgileri
aktaranlardan çok, bu bilgilerin üreticisi olan kaynaklar toplumu "güdüleme" gücünü
ellerinde tutacaklardır.
Bir ülkede

sağlıklı

bir tartışma

ortamının

sentezlerin de o denli sağlıklı olmasını sağlayacaktır.
toplumun

değerlerini

aktarma

amaçlara

açıklık

kazandırabilirler,

ulaşılacak

olan

Kitle iletişim araçları, bireye

ve onları toplumsal

geçirmenin yanısıra, hazırlayabilecekleri
ve

bulunması,

amaçlar

yönünde

harekete

bir tartışma ortamı ile bu toplumsal değer
gelişmelerine

katkılarda

bulunabilirler.

Tartışma ortamının ve ulaşılacak sentezin bireylerin ve grupların katılımları ile
gerçekleşmesi, bunların, amaç doğrultusunda seferber olmalarını da sağlayacaktır.
"Tartışma", toplumsal yaşamda oldukça önemli bir öneme sahiptir. "Kamu"
terimini bir grubu tanımlamak için kullanan Blumer, bir grubun, "kamu" olarak
nitelenebilmesi için şu üç şartın varolması gerektiğini vurgular: (Bektaş, 1996: 45)
a- Bu grup içindeki kişiler, bir sorunla karşılaşmış olmalıdırlar.
b- Bu sonınun çözümü hakkında farklı görüşlere sahip olmalıdırlar.
c- Sorun~ çözüm bulabilmek için birbirleri ile tartışmaya girişmelidirler.
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Tartışma ortamı, "kamu" kavramından hareketle ulaşılan "kamuoyu" kavramı
için de büyük öneme sahiptir. Spider'in (Bektaş,
hükümetlerinin

fiillerini, memurlarını

1996: 57), "kanaatlerinin

kendi

ya da yapısını etkilemesi veya belirlemesi

hakkına sahip olduklarını savunan, hük:ümet dışındaki kişilerin ulusu ilgilendiren
sorunlar üzerinde serbestçe ve açık olarak ifadelendirilen

kannatleri"

"kamuoyu" tanımından yola çıkıldığında, tartışma ortamının

şeklindeki

ve buna hizmet eden

kitle iletişiminin önemi daha belirgin bir biçimde anlaşılabilir.
Tartışma ortamının oluşabilmesi için farklı görüşlerin olması yeterli değildir.
Bu farklı görüşlerin dillendirilebilmesi de önemlidir. Farklı görüşlere sahip kesimlere
ait olsalar da kitle iletişim araçlarının aynı kaynaktan besleniyor olması halinde
kamuoyunda sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılamayacağı

çok açıktır. Bu durumda

ilginç bir çelişki baş gösterecek, farkh görüşteki medya organlan; topluma aslında
aynı görüşü sunacaklar ve böylelikle aynılaşacaklar ve aynılaştıracaklardır. Böyle bir
durumda, tartışma ortamının oluşamayacağı muhakkatır.
Bir olay hakkında medya, bir şeylerin doğru olduğunu söylüyorsa, o olayın
doğruluğu kabul edilecektir. Yanlış bile olsa ... Çünkü doğru olan artık medyanın
tümünün

birden doğru olduğunu kabul ettiği şeydir. Aynı şekilde yanlış olan,

medyanın yanlış olduğunu kabul ettiği şeydir.
"Oysa

bir

vatandaşın

haberin

doğruluğunu

doğrulamak

için

elinde

bulundurduğu tek araç, farklı medyanın söylemlerini birbiriyle karşılaştırmaktır.

Bu

durumda, hep birden aynı şeyi söylüyorlarsa, o tek söylemi doğru kabul etmekten
başka çaremiz yoktur." (Ramonet, 2000: 52).
Halbuki kamu hizmetini ön planda tutan medya, farklı yaşam biçimleri,
beğeniler,

görüşler arasında uyumlu bir birlik oluşmasına,

yurttaş çoğunluğunun

siyasal güç kazanmasına yardımcı olmalıdır. Onlara birbirlerinden çok farklı görüşler
ulaştırmalı ve onlar için demokratik bir yaşam sağlamalıdır (Keane, 1999: 123).
Bunun gerçekleşebilmesinin

ön koşulu ise kamu hizmeti fikrinin, mutlak surette

kamu tekeli fikrinden ayrılması gereğidir.
KKTC'de bir kamu tekeli durumundaki TAK'ın tüm yazılı basın organlarının
içerik yapıcısı durumunda olması, bu ülke için farklı fikirlerin dile getirilip değer
kazanabildiği h_ir demokratik ortam oluşması şansını ortadan kaldırmaktadır.
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Bu araştırmanın konusu dışında kalan KKTC' deki televizyon ve radyoların
da benzer bir bağımlılık

ilişkisi ile TAK Ajansı'na

göbekten

bağlı olduğunu

söylemek olanaklıdır. Bu alanlardaki bağımlılık ilişkilerinin ne düzeyde olduğunun
ayrıntılı ve kesin verilerle ortaya konulması ayn bir araştırmayı gerektiriyorsa da,
sonucun çok farklı çıkacağını tahmin etmek iyimserlik olur. Bu saptama ışığında,
KKTC'nin

çok seslilik bakımından

oldukça sıkıntılı olduğu sonucuna

varmak

mümkündür.
Görüldüğü

gibi, tartışma ortamı yaratma konusu,

aslında doğrudan

bir

demokrasi sorunudur. Kitle iletişim araçları, tartışma ortamı yaratmadıkları zaman, o
ülkede bir demokrasi sorunu başgöstermektedir.
Bilindiği gibi siyasal kültürün yaratılması ve aktarılması iletişim olgusuyla
yakından ilintilidir. Bilindiği gibi Althusser'e göre medya, okul, aile ve sendikalar
gibi devletin ideolojik aygıtlarından birisi olarak kabul edilmektedir (İnal, 59).

"Kitle iletişim araçları ile gerçekleşen kitle iletişim süreci, siyasal sürecin
temel bir ögesi olarak yer almaktadır. Siyasal sistem toplumsal yaşamın çok
geniş bir bölümün düzenlenmesi demektir. Bu düzenlenişte iletişim olgusu
önemli bir yere sahiptir. Çünkü siyasal yaşamı belirleyen bir çaba olarak,
iktidara

ulaşma

gerekmektedir.

çabasının

iletişim

süreci yoluyla

aktarılıp,

öğretilmesi

Siyasal sistem de varlığını korumak, sürdürmek - ya da

sistemin karşıtları onu değiştirebilmek için- iletişim olanaklarını kullanmak
zorundadır." (Kaya, 1985: 25-26).

"Genel olaylar hakkında haber vermenin yanısıra, insanların siyasal olaylar
hakkında bilgi edinmeleri ve kanaat oluşturabilmeleri

için en çok kullanılan kaynak

kitle iletişim araçlarıdır." (Bektaş, I 996: 1 I 7).
iletişim araçları kullanımıyla, yönetenlere, egemenlere yani siyasal iktidarı
kullananlara,

yönetilenlerin

davranışlarını

etkileme

ve

denetleme

yeteneği

sunulmaktadır. Bunun tersi de geçerlidir. Yani iletişim araçlarının kullanımı siyasetin
daha geniş kitlelerle buluşmasını da sağlayabilir. Böylece toplumsal iletişim siyasal
katılımı artırarak, iktidar tabanının değişme ya da genişlemesinin bir aracı olabilir.
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Özellikle gelişmiş ülkelerde,
yöneticilere

ulaştıran

araçlardır

seçimler, yönetime ilişkin mesajları kitleden

ve bu süreçte

ortaya

konulan

oy tercihleri

kamuoyudur. Toplumun olaylan ve politikacıları izlemek için kullandığı araçlar ise
kitle iletişim araçlarıdır. Bunların sırası geldiğinde seçmenlerin siyasal kararlarını
verebilmelerinde de önemli rol oynadıkları açıktır. (Bektaş, 1996: 117).
Bu nedenledir ki Kıbrıs Türk yaşamında siyasal iktidar mücadelesi veren
örgütlenmeler, eskiden beri kendi görüşlerini daha geniş halk kitlelerine ulaştırmak
amacıyla

toplumsal

iletişim

mekanizmasında

söz

sahibi

olmanın

yollarını

aramaktadırlar.
Alanın tanınmış isimlerinden
olarak

hareket

etmeli,

James Curran'a

toplumdaki

çeşitli

göre, medya temsil aktörü

grupların

farklı

görüşler

ortaya

koyabilmelerine olanak verecek biçimde düzenlenmelidir (İrvan, 1997: 137).
Bilindiği gibi basının ortaya çıktığı ilk yıllardan bu yana basın ile iktidar
arasında bir çekişme, gerginlik ve mücadele söz konusudur. Bu karşıtlık, bugünkü
basın düzenlemelerinin de belirleyicisi olmaktadır.
Basın düzenlemelerinde
egemendir.

Kimi ülkelerde,

düşünsel temelleri farklılık taşıyan birkaç yaklaşım
gazetelerin

hükümet

otoritesine

bağlı kalmalarım

gözeten Otoriter Yaklaşım, kimi ülkelerde basının "serbest girişim" ve "serbest
rekabet"

koşullarında

sürdürmesini
sorumluluk
özgürlüklerin

tam

bir özgürlük

sağlayan Liberal Yaklaşım,
anlayışıyla

ve sınırsızlık · ortamında

kimi ülkelerde ise Liberal Yaklaşım'ı

yeniden düzenleyen

muhafazası. için sınırlayan

yayınlarını

ve basının

Toplumsal

özgürlük

Sorumluluk

alanını kişsel
Yaklaşımı

bu

düzenlemelerin temel felsefesini oluşturmaktadır.
Otoriter Yaklaşım

doğrultusunda

düzenlenen

iletişim

sistemlerinin

ortak

özelliği gazetecilerin ve tüm içerik üretenlerin gerçekten bağımsız olamamaları ve
son değerlendirmede

gerektiğinde

zor kullanılarak

hükümet

otoritesine

bağlı

kılınmalarıdır.
Otoriter yönetimlerin,

sadece açık olarak sansür ve baskının hissedildiği

ülkeler için geçerli olduğunu düşünmek yanıltıcı olur. Otoriter yönetimlerin açık
olarak görülmediği, baskı ve sansürün aslında genel konsensusu temsil ediyor olarak
algılandığı kimi zamanlarda, örneğin sürekli dış tehdit olaylan durumlarında iletişim
araçlarına karşıTu~

otoriter yaklaşım çerçevesinde oluşabilir.
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Otoriter Yaklaşım'da
düzenlemeler,

üretimin
ve

yönetimin kontrol araçları çok çeşitlidir. Sıkı yasal

devletçe
benzeri

kontrolü,
ekonomik

mesleğe

zorunlu

yaptırımlar

davranış

uygulanması,

kuralları

getirilmesi,

vergi

yazıişleri

kadrosunun

doğrudan hükümet tarafından atanması bu araçların en önemlileridir

(Kaya, 1985: 39). Bir ülkede içerik üretenlerin bir şekilde kontrol altında tutulması o
ülkede basın alanında otoriter yaklaşımın egemen olduğunun bir kanıtı sayılmalıdır.
Liberal Yaklaşım ve bu yaklaşımın yeni bir şekli olarak nitelenebilecek olan
Toplumsal Sorumluluk Yaklaşımı'nda

ise iletişim alanında üretime, dağıtıma ilişkin

herşeyin serbestçe yapılması öngörülmektedir.
Otoriter
Toplumsal

yaklaşım'ın

Sorumluluk

temel uygulamaları

yaklaşımlarında

arasında

yer alıp,

Liberal

ve

hiç tasvip edilmeyen "içerik üretenlerin

kontrolü" Kıbrıs Türk basınında fiilen yaşanmaktadır. Tüm gazetelerin içeriklerinin
önemli bir kısmı hükümet tarafından kontrol edilen resmi haber ajansı aracılığıyla
üretilmekte ve otoriteye karşı saldırı ve eleştiriler minimize edilmektedir.
Her ülkenin medyası, o ülkenin en güçlü kamuoyu yapıcısıdır.
Sarmalı Kuramı'nın sahibi iletişimbilimci Elisabeth Noelle-Neumann'a

Suskunluk
göre (1998),

insanlar kendi deneyim alanları dışında kalan konularda tümüyle medyaya bağımlı
hale

gelmişlerdir.

yaşamaktadırlar.

Dahası,

sürekli

olarak

toplumdan

dışlanma

korkusu

Bu korkulan onların sürekli olarak fikir iklimini gözetim altında

tutmalarına, hangi fikirlerin daha popüler olduğunu öğrenmeye çabalamalarına yol
açar. Sonuçta, medyada sıklıkla dile getirilen fıkirler, toplumun paylaştığı fikirlermiş
gibi algılanmaya başlanır. Böylece medyada egemen olanlar, medyanın içeriğine yön
verenler,

hangi fikirlerin daha geçerli olduğunu belirleme gücüne de kavuşmuş

olurlar.
Alman medya sosyoloğu Elisabeth Noelle-Neumann tarafından geliştirilen bu
kurama göre,

medyanın belirli konu ve başlıkları,

kamuyu görüş ve tartışma

alanından uzaklaştırma yeteneğine sahiptir. Model, bireylerin, toplumda çoğunluk
tarafından benimsenmeyen tutumlar, inançlar ve kanaatler benimsemekten kaçınarak,
yalıtıma ya da dışlanmaya maruz kalmamaya çalıştıkları varsayımına dayanır.
Suskunluk Sarmalı Kuramı, toplumun

yazılı olmayan kurallardan "sapan"

bireyleri tehdit ettiği varsayımından hareket eder. Toplum, "sapkın"ları dışlama ve
~·~

ihraç ile tehdit eder;-b'jreyler de dışlanma korkusuyla hareket etmeye başlarlar. Eğer
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sahip oldukları görüş, toplumda -özellikle

medyada- sıklıkla dile getirilip, kabul

gören bir görüşse bunu yüksek sesle dile getirmeye başlarlar; ancak görüşleri fikir
iklimi ile çatışıyorsa sessizliğe bürünürler. Bu süreç, zayıf olan fikirlerin silinmesi
sonucunu doğurur. Kuramın üzerine kurulduğu beş varsayım vardır:
I-Toplum sapkın bireyleri dışlamakla tehdit eder.
2-Bireyler sürekli olarak dışlanma korkusu yaşarlar.
3-Dışlanma

korkusu, bireylerin her an fikir iklimini değerlendirmeye

sevk

eder.
4-Bu değerlendirmelerin

sonuçları, kamu önündeki davranışları ve özellikle

fikirlerin açıkça ifade edilmesini ya da gizlenmesini etkiler.
5-Bu süreç, kamuoyunun oluşumunda, sürdürülmesinde ve değiştirilmesinde
belirleyici olur.
Aynı şekilde Shanto Iyengar, Siyasette Erşişim Yanlılığı başlıklı makalesinde
medyanın

gündem

koymanın

değerlendirilmesinde

kullanılabilecek

ortaya koymaktadır.

Iyengar'a

yanısıra

özellikle

siyasal

liderlerin

ölçütler arasında önceleme etkisi yaptığını

göre, medya haberlerinde

tekrarlanan

konular ve

sorunlar izleyicilerin de öncelikleri haline gelmeye başlıyor. Dahası, medyayı takip
eden

seçmenler,

kalmaktadırlar."

siyasal

tercihlerini

yaparlarken

bu gündemin

tamamlayıcı

nitelikteki

etkisi

altında

(İrvan, 1997: 221-222).

Yukarıda sözü edilen birbirini

her iki makalede

medyanın bazı sorunları gündeme getirerek, bazı sorunları ise getirmeyerek, hem
fikir iklimini

etkilediğini . hem de değerlendirme

ölçütlerini

belirlediğini

ortaya

koymaktadır.
Kurama göre, toplum, tartışmalı bir sorunda çeşitli tarafların güçlülüğü ve
zayıflığı hakkındaki enformasyonu elde etmek için iki kaynağa güvenir:
a)Bireyin kendi deneyim alanı içinde doğrudan gözlem.
b)Medyanın gözleriyle dolaylı gözlem.
Bireyin sınırlı sayıdaki kişisel deneyimleriyle ilintili konuların dışında kalan
konularda izlenimleri medya aracılığıyla kazanılır. Aşağıda kuramın ortaya koyduğu
ilginç saptamalara yer verilmiştir:
-Bir

tartışmadaki

çoğunluk

ve azınlığın

görece

gücü,

kitle tarafından

.!t

çarpıtılmış biçimde'tg:ijftilür:Yani baskın medya bakış açısı doğrultusunda görülür.
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-Toplumdaki çoğunluk kampı, etkili medya tarafından desteklendiği takdirde
konuşmak için azınlığa göre daha isteklidir.
-Eğer medya karşıt kampı, yani azınlığı desteklerse çoğunluk kampı sessiz
çoğunluk haline gelir.
-Azınlık, medyanın düşmanca tutumuyla karşılaşırsa sessizliğe bürünür.
-Azınlık, medyadan destek gördüğü takdirde çoğunluktan daha fazla konuşma
arzusu duyar, bunu yaparken de medya tarafından sağlanan açıklama ve argümanları
kullanır.
Özetle, tartışmalı sorunlar gündeme geldiğinde, kamuoyunun hükümeti ya da
toplumun

bir

üyesını

tehdit

etme

gücü

kesinlikle

medya

aracılığıyla

biçimlenmektedir.
Kıbrıs Türk basını da Suskunluk Sarmalı Kuramı çerçevesinde, kamuoyunun
biçimlenmesi sırasında oldukça belirleyici olmaktadır. KKTC medyasının tartışmalı
konularda

hangi tarafta yer aldığı,

hangi görüşü desteklediği,

kamuoyunun

o

konudaki ağırlıklı görüşünü de o yöne doğru kaydırmaktadır.
KKTC gazetelerinin, yüksek oranda devlet ajansına bağımlı oluşu, tartışmalı
konularda

bu ajansın

taşımaktadır.

tavrının

KKTC'deki

kamuoyu

gazetelerin,

üzerinde

belirleyici

"farklı söylem"

olacağı

anlamını

iddialarına karşın "haber

ajansı düzeltmeni" düzeyini aşamayan üretim kapasitelerindeki

sığlık, kamuoyunun

biçimlendirilmesi sırasında TAK Ajansı 'nı elinde tutan güçleri, rakipsiz kılmaktadır.
TAK'ın

yasayla belirlenmiş

görevlerinin

ilkinin "devletin içte ve dışta

icraatları ile ilgili haberleri, toplayıp, yaymak" şeklinde belirlendiğini anımsamakta
yarar vardır. Nitekim bu araştırma kapsamında incelenen TAK Ajansı haberleri,
ajansın, resmi kaynaklı haberlere çok daha fazla yer verdiğini ortaya koymaktadır.
Bu tezin esas konusunun, haber içeriklerinin analizini kapsamadığını bir kez
daha anımsatmakta yarar vardır. Tezin asıl amacı, Kıbrıs Türk gazetelerinin kendileri
tarafından üretilen haberler ile başka kaynaklar tarafından üretilen haberlere hangi
oranda yer verdiklerini sayısal olarak saptamaktır. Buna karşın, araştırmanın bu
bölümünde,

TAK'ın

sınıflandırılacaktır.
~\.:·

~-;:~,

haber içerikleri,

konulan

itibarıyla

ana başlıklar

halinde
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Böylelikle Kıbrıs Türk basınının içeriğini büyük ölçüde şekillendiren ajansın
hangi konu ve kesimleri öncelikle haber konusu yaptığı ana hatlarıyla ortaya
konulacaktır.
Gazetelerin incelenmesinde olduğu gibi, TAK haberlerinin incelenmesinde de
200 I 'in Kasım ayı dikkate alındı. Bu bir ay içerisinde TAK Ajansı 'nın, abonelerine
1800 dolayında haber servis ettiği görüldü. Bu haberlerin hangi konular etrafında
yoğunlaştığı TABLO 51 'de görülmektedir.

TABLO 51 : TAK Haberlerinin İçerik Dağılımı

564

DEVLET HABERLERİ*

I SİVİL TOPLUM

I MUHALEFET

%31.3

ıı

159

HABERLERİ**
11

HABERLERİ***

I DIŞ HABERLER

69

%3.8

lı

474

%26,3

II

519

11

!!!

DİG ER

II

TOPLAM

*Devlet

%8.8

ıı
ıı

1799

%28.2
%100

haberleri, Cumhurbaşkanlığı, hükümet, devlet makamları ve birimleri ve askeri yetkililerin

açıklama ve faaliyetleri ile TC devlet ve hükümet yetkilileri ve askeri birimlerinin Kıbrıs 'a ilişkin
açıklama ve çalışmalarını yansıtan. haberlerdir.

**Sivil toplum haberleri, sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşlarının açıklama ve faaliyetlerine
ilişkin haberlerden oluşmaktadır.

***Muhalefet haberleri, muhalefet partilerinin

açıklama ve faaliyetlerine ilişkin haberleri ifade

etmektedir.

Görüldüğü
makamlarının

gibi

açıklama

oluşturmaktadır.

TAK
ve

haberlerinin
icraatlarına

içinde
dayanan

en

büyük

resmi

dilimi

kaynaklı

devlet
haberler

Ajansın servis ettiği her 10 haberden 3 'ü devlet ya da hükümet

kaynaklı haberlerdir. Burada KKTC Cumhurbaşkanlığı, hükümeti, devlet makamları

~-

ve askeri yetla'li\m!l açıklama ve faaliyetleri ile TC devlet, hükümet yetkilileri ve
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askeri birimlerinin

Kıbrıs'a ilişkin açıklama ve çalışmalarını

yansıtan haberler

birlikte değerlendirilmiştir.
Muhalefet partilerinin faaliyet ve açıklamalarını konu eden haber sayısı ise
yaklaşık 20'de l 'dir.
Ayııı şekilde sivil toplum örgütleri ile meslek kuruluşlarının

açıklama ve

çalışmalarını bildiren haber oranı lO'da I 'in biraz altında kalmaktadır
Bu rakamlar, TAK'ın söyleminin aşın devletçi olduğunu ortaya koyacak
cinstendir.
önceliği,

TAK'ın
dünyadaki

bu söylemi,
diğer pekçok

iktidarın
devlet

bakış açısını yansıtma
ajansından

daha tutucu

konusundaki
bir şekilde

önemsediğinin bir işareti sayılabilir.
Tablodaki rakamlar, bir siyasal partinin görüşlerini anlatmak amacıyla yola
çıkan gazetelerle, siyasal partiye ait olmamakla birlikte siyasal bir görüşü temsil
etme iddiasındaki gazetelerin, TAK'a olan bağımlılıkları

yüzünden hedefledikleri

konumdan oldukça uzakta olduklarını göstermektedir. Hatta bu rakamlar, paradoksal
bir biçimde, muhalefet gazetelerinin aslında resmi propagandanın bir aracı haline
dönüştüğünü bile söyletecek boyuttadır.
Bu çelişkinin sadece siyasal duruşa sahip gazeteler için geçerli olmadığını da
bilmek gerekir. Çünkü, basının, basın olmaktan kaynaklanan görevleri vardır ve
bunların arasında "denetim ve eleştiri" önemli bir yer tutmaktadır.
"Özgürlükçü demokrasilerde basının en önemli kamusal görevi, tüm kamusal
yaşantının kontrolü ve kritiğidir. Demokrasilerde hükümetin parlamento ve idarenin
de yargı erki tarafından -denetlenmesine

büyük önem verilir. İktidardaki siyasal

partilerin bu kurumların üzerindeki değişik derecedeki etkileri, sözü geçen denetim
mekanizmasının doğal sınırlan içinde kalmasını sonuçlar. Bunun için, modern hukuk
devletinde en önemli ve etkin denetim organının özgür ve bağımsız basın olduğu
kabul edilir." (İçel, 1990: 92).
Basının denetim ve eleştiri görevini yerine getiren bir araç olması, sadece
kusurlu davranışları

sergilemesiyle

ilintili değildir. Bunun yanında sahip olduğu

uzmanlar aracılığıyla devlet mekanizması üstünde ve ekonomik hayat alanında adeta
bilirkişi faaliyeti yapabilme niteliği de basına bu gücü verir. KKTC basınının, önceki
bölümlerde

ortaya konulduğu

gibi kadro bakımından

ciddi sıkıntılar

yaşadığı

'tt-

bilinmektedir. Uzmanlaşma

bir yana gazetelerin çoğunun yeterli muhabire sahip
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olmadıkları görülmektedir. Gazetelerde yayınlanan köşe yazılarının da oldukça az
olduğu anımsandığında denetim ve eleştirinin bu boyutuyla yerine getirilmesi zaten
mümkün görülmemektedir.
Gazetelerde

yayınlanan haberlerin çok büyük oranda devletin ajansından

temin edilmesi ve bu haberlerin de devlete egemen siyasetin bakış açısını yansıttığı
dikkate alındığında, Kıbrıs Türk basınının denetim ve eleştiri gücünün büyük oranda
sekteye uğradığı görülür.
Ajansın, haberleri geçerken kullandığı üslup ve yöntemler zaman zaman
gazeteler tarafından eleştirilmekte, buna karşın gazeteler, bağımlılıkları yüzünden bu
haberlerin temel yapısını bozmadan okurlarına aktarmak durumunda kalmaktadırlar.
Yenidüzen gazetesinin 24 Haziran 2002 tarihli sayısında yer alan Virüs
sayfasında TAK'm bir sivil toplum örgütü olan "Bu Memleket Bizim Platformu"na
ilişkin haberleri aktarış biçimi şu şekilde eleştirilmektedir:
"BRTK ve TAK Ajansı yetkili/etkililerine (varsa)
Bu Memleket Bizim Platformu'nu

oluşturan tüm örgütlerin ayrı ayrı ve

platformun yaptığı etkinlikleri izliyorsunuz. Geniş ya da dar, üçbeş cümle ya da bir
tam sayfa haberlerini

yayımlıyorsunuz.

Peki niye Bu Memleket

Bizim ismini

kullarımı yorsunuz?
Soru 1: Bu Memleket Bizim sözcüklerini kullanmanızı kim yasakladı?
Soru 2: Eğer biri yasaklamadıysa niye kullanmıyorsunuz?
Soru 3: Sizce bu memleket kimin?"
Haber

ajanslarından

haberler,

gerek yazılı

basın,

gerekse

sözlü basın

tarafından belirli ücret karşılığında temin edilmekle beraber, gazetecilik kuruluşları
yönünden haber toplama ve yapma için hiç emek sarf edilmemiş olmaktadır. Yalnız,
basın haber ajanslarının pek çok hizmetinden yararlanmakla birlikte satın aldıklarını
aynen kullanmamaktadırlar.

Kendi muhabirleri aracılığıyla topladıklarını

da haber

ajanslarından aldıklarına katmakta, birleştirmektedirler.
Diğer bir yol olarak da, haber ajanslarından aldıkları haberleri redaksiyon
işlemi yoluyla sunmayı tercih etmektedirler. Redaksiyon (Yeniden kaleme alma)
işlemiyle

yapılan

ise,

haberlerin

orijinal

olma

niteliğine

dokunmadan,

düzeltmeler

ve ekler koymaktır. Daha başka bir deyişle, muhabirler

görevlerini

yapnials}a birlikte,

günümüzde

iyi birer redaktör

bazı

geleneksel

de olmuşlardır.
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Böylelikle haber ajansları günümüz gazeteciliğinde
oluştururken,

redaksiyon

ise kitle

iletişim

temel haber alma kaynağını

araçlarında

haberlerin

sunumunda

kullanılan temel yazım şeklidir. (Tokgöz, 2000: 145-146).
KKTC basını açısından, basını ileri düzeyde üretim sıkıntısı yaşamayan
ülkeler için geçerli olan yukarıdaki tespitin aynen geçerli olduğunu söylemek de
mümkün değildir. Kıbrıs Türk basınında, redaksiyonsuz şekilde, TAK'ın aktardığı
şekliyle okurlara iletilen haber sayısı oldukça fazladır.
KKTC

gazetelerinin

ajans

haberleri

üzerinde

yaptıkları

değişiklikler

çoğunlukla kullanılan zamanın gazetenin çıkacağı güne uyarlanmasından

ibarettir.

Bu şekilde "bugün"ler "dün", "yarın"lar "bugün" vb. yapılmaktadır. Ancak bunun
bile yapılmadığı haller de çok az değildir. Hatta bu hataların başlıklara bile yansıdığı
görülebilmektedir. Örneğin Ortam gazetesinin 4 Kasım tarihli sayısının 6. sayfasında
6 sütunluk başlık "Sivil savunma 2001 tatbikatı bugün yapıldı" şeklindedir. Ajansın
bir gün önce geçtiği haberi, başlığı da dahil olmak üzere aynen ertesi gün okurlarına
aktaran gazete, böylelikle önemli bir hataya düşmüştür. Bu ve benzeri hatalar, Kıbrıs
Türk basınında redakte işlemi ile haberi yeniden yoğurma konusunda da sıkıntılar
yaşandığını göstermektedir.
TAK haberlerinin bu denli yoğun olduğu KKTC gazetelerinde dikkat çekici
bir unsur da kaynak gösterme ya da mahreç konusudur. İçeriklerinin çok büyük bir
kısmını TAK'tan

sağlayan gazeteler, bu haberlerin üreticisini

gizleme çabasına

girişmektedir.
Bu araştırma kapsamında incelenen gazetelerin çoğu, ajans muhabirinin adı
da eklenmiş birkaç haber dışında tek bir haberde dahi "TAK" mahrecine yer
vermemiştir.

Ajansa

olan

bağımlılığı

okurdan

saklamaya

yönelik

olarak

nitelendirilebilecek bu çaba, beraberinde bir meslek etiği sorununu getirmektedir.
Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi 'ne eklenmiş Gazetecinin
Doğru Davranış Kuralları 'ndan birisi olan kaynak belirtme zorunluluğu Kıbrıs Türk
basını tarafından açıkça çiğnenmektedir. İlgili kural "Gazeteci, başta ajans haberleri
olmak

üzere,

bir

meslektaşının

ve herhangi

bir

yayının

sunduğu

bilgileri

kullandığında, mutlaka kaynağı belirtmelidir" demektedir.
KKTC gazeteleri,

çoğunlukla redakte işleminden

geçirmeden

yayınladığı

TAK haberlerin7le.:.~kaynak belirtmekten özellikle kaçınırken, sınırlı üretimleri olan
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AHA, LHA ve MHA gibi ajansların haberlerinde ise mutlaka mahreç
kullanmaktadır. Gazetelerin böylelikle hem kendi içlerinde bir çeşitlilik yaratmaya
çalıştıkları hem de haberlerinin güvenilirliği garanti edilemeyen küçük çaptaki bu
ajanslara ait haberleri yayınlarken kendi paylarına düşen sorumluluğu azaltmaya
çalıştıkları söylenebilir.
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SONUÇ

Kıbrıs Türk yazılı basınına dışarıdan bakıldığında, çoksesliliği yaşatmaya
uygun bir çeşitliliğe sahip olduğu izlenimi edinilebilir. KKTC'de birbirileriyle farklı
görüşleri olan 10 günlük gazete yayınlanmaktadır. Bunlardan kimisi siyasal
yelpazesinin sağında, kimisi solunda yer almakta; her biri Kıbrıs Türkü'nün yıllardan
beri birinci gündem maddesi olmaya devam eden Kıbrıs sorunu konusunda farklı
görüşleri sahiplenmektedirler. İç politikaya ilişkin farklı yaklaşımlar ise gazetelerin
en önemli varlık nedenleri arasında yer almaktadır.
Fark, sağ-sol ideolojiye sahip olmak ya da Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin
zıt görüşleri savunmakla da sınırlı kalmamakta, ideolojik yaklaşımları birbirlerine
yakın olan çevreler arasında da aslında derin fikir ayrılıkları ortaya çıkabilmektedir.
Gazete çıkarmak, bu çevrelerin, görüşlerini yaymak amacıyla başvurdukları
yöntemlerden birisidir. Bu yolla, kendi fikirlerini halka benimsetme ve karşı
fikirlerin yanlışlarını gözler önüne serme amacı güderler.
KKTC'de yayınlanmakta olan günlük gazete sayısı lO'dur. Bu gazetelerden
8'i siyasal kaygılarla kurulmuştur. Ülkedeki 4 büyük siyasal partinin birer gazetesi
vardır. Siyasal yaşamı boyunca genellikle iktidarda bulunan UBP Birlik, DP
Yenidemokrat gazeteleri ile; genelde muhalefette olan TKP Ortam, CTP ise
Yenidüzen gazeteleri ile kendi görüşlerini yayma amacındadır.
Siyasal gazetecilik yukarıda sözü edilen 4 parti gazetesiyle de sınırlı değildir.
Sol muhalif söyleme sahip Afrika, keskin sağ söyleme sahip Volkan ve Kıbrıslı
gazeteleri ile merkez sağ söylemin bir temsilcisi olma iddiasındaki Vatan gazeteleri
KKTC'de siyasal bir partiye ait olmamakla birlikte siyasal eğilimli gazeteler
durumundadırlar.
Geriye kalan 2 gazete ise daha çok "haber" satmayı hedefleyen ticari
görünümlü gazeteler durumundadır. Gerek Kıbrıs gerekse Halkın Sesi, dönem dönem
siyasal duruşlarıyla ilgili ipuçları veren yayınlar yapsalar da, daha çok "tarafsız"
olarak algılanmaya çalışan birer haber gazetesi olarak nitelenebilirler.
Bu çalışmada elde edilen veriler, KKTC'de basının tam bir çelişkiler yumağı
haline geldiğigi göstermektedir. Her biri ayrı amaçlarla yola çıkan gazeteler, yeterli
içerik üretimi yiıppıalannı sağlayacak koşulları oluşturamadıklarından, bugün
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kamuoyunu

tek taraflı olarak biçimlendiren

mekanizmanın

birer dişlisi haline

gelmişlerdir.
Basın ve kamuoyu açısından yaşanan çelişkiyi şu cümle ile özetlemek
mümkündür: KKTC'de farklı fikirlere sahip çevreler ve bunlara ait gazeteler vardır
ancak kamuoyuna

genellikle hep resmi görüşe ait mesajlar pompalanmaktadır.

Muhalif gazeteler bile, büyük ölçüde, eleştirmek için yola çıktıkları egemen siyasetin
propaganda çemberinin dışına çok az çıkabilmektedirler.
Kıbrıs Türk basınının haber kaynaklan konusunda yapılan bu çalışmada elde
edilen veriler saptamayı haklı çıkaracak türdendir.
İncelemenin ortaya çıkardığı sonuçlara göz atıldığında, açık bir şekilde TAK
hakimiyeti dikkat çekmektedir. Bu sonuçların bazılarını maddeler halinde sıralamak
tabloyu gözler önüne sermeye yetecektir:
-Kıbns Türk basınında yer alan her 100 haberden 85'i TAK tarafından
üretilmektedir.
-1 O gazetenin özel haber üretimi % 5 dolaylarında gezinmektedir.
- I O gazetenin bir gürıde okurlarına sunduğu toplam özel haber sayısı ortalama
olarak sadece 15'tir. Bu rakam TAK haberlerinde 236'yı bulmaktadır.
-Gazete başına günlük özel haber ortalaması 1.5 iken TAK haberi ortalaması
23 civarındadır.
-TAK haberlerine diğer ajanslara ait haberlerin de ilave edilmesi durumunda,
Kıbrıs Türk basınındaki ajans haberi oranı % 93'e yükselmektedir. AA'nın toplam
haberler içerisinde sahip olduğu oran % 7'ye yakındır. LHA, AHA, MHA ve MAK
Ajans'ın toplamı ise% I 'in altında kalmaktadır.
-Kıbrıs Türk basınında manşetlerde de sözün çoğunu TAK söylemektedir.
KKTC gazetelerinin manşetlerinin % 52'si TAK haberlerinden oluşmaktadır. Ajans
kaynaklı manşet oranı ise% 55'tir.
-Gazetelerin manşetlerinde yer alan özel haber oranı% 40'a yakındır.
-Görüş

aktarmak

için

haberlerden

daha

önemli

bir

silah

olarak

kullanılabilecek olan köşe yazılan bakımından da sonuçlar pek parlak değildir. Her
bir gazetenin kendi yazarlarına ait köşe yazısı ortalaması 4-5 dolayındadır.
Yukarıdaki

rakamlar, tüm gazetelerin birlikte ele alınması halinde çıkan

ortalamalardır. · Siyasal tarafları ağır basan gazetelerin

üretim konusunda

genel
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ortalamanın da altında kaldıkları görülmektedir ki bu oldukça ilginçtir. Birlik, Ortam,
Yenidemokrat ve Yenidüzen'den oluşan siyasal parti gazetelerine ilişkin araştırmada
elde edilen temel bulgular şunlardır:
-Parti

gazetelerinde

yayınlanan

haberlerin

%

91 'i

TAK 'tan

temin

edilmektedir. Ajans haberlerinin oranı ise % 93 'tür.
-Parti gazetelerinin özel haber oranı sadece% 6'dır.
-Parti gazetelerinin

manşetlerinin

de büyük bir kısmını TAK haberleri

oluşturmaktadır. Manşetlerin% 62'si TAK;%

34'ü özel haber durumundadır.

-Her bir siyasal parti gazetesinin her sayısında yer verdiği köşe yazısı sayısı
iktibaslarda 0.5; kendi yazarlarında 2 olmak üzere toplamda sadece 2.5 dolayındadır.
Afrika, Kıbrıslı, Vatan ve Volkan'dan

oluşan siyasal eğilimli gazetelere

ilişkin rakamlarsa şöyledir:
-Siyasal

eğilimli

gazetelerin

özel

haber

sayısı,

yayınladıkları

toplam

haberlerin ancak% 3 'ünü oluşturmaktadır.
-Ajanslardan alınarak sayfalara aktarılan haber oranı % 95 civarındadır. TAK
haberlerinin oranı % 92 'nin biraz üzerindedir.
-Bu gazetelerin

günlük olarak okurlarına

aktardıkları

özel haber sayısı

ortalama olarak 3 civarında gezinmektedir. Gazete başına düşen günlük özel haber
ortalaması 1 'i bile bulmamaktadır.
-Manşet haberlerin% 46'sı özel; % 44'ü ise TAK haberidir.
-Siyasal
gazetelerinden

eğilimli

gazetelerinin

köşe

yazarı

bakımından

siyasi

parti

daha iyi durumda oldukları görülmektedir. 4 gazetenin sayı başına

toplam köşe yazısı ortalaması 34 'ün biraz üzerindedir.
Siyasal bir yayıncılıktan çok haber gazeteciliği yapma ilkesine sahip olan
Kıbrıs

ve

Halkın

Sesi

gazetelerinin

TAK

haberi

ortalamalarının

siyasal

gazetelerinkinden daha düşük olduğu saptanmıştır. Bu gazetelerin haber, manşet ve
köşe yazısı ortalamaları şu şekilde belirlenmiştir:
-İki gazetenin

bir ayda yayınladıkları

tüm haberlerin

8'i özel haber

durumundadır.
-Toplam haberlerin % 90'ı ise ajanslardan alınmıştır. TAK haberleri bu
gazetelerde de~en önemli oranı teşkil etmektedir. Tüm haberlerin% 67'sini TAK'tan
~ ),t

sağlamaktadırlar:
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-AA % 22 oranındaki haberin üreticisi olarak bu gazeteler için önemli bir

kaynak durumundadır.
-Haber gazetelerinin, % 36 oranında özel; % 63 oranında ise ajans haberlerini
manşete taşıdıkları görülmektedir. TAK haberlerinin tüm manşetler içerisindeki oranı
% 53tür.
-Bir ayda topla 298 köşe yazısı yayınlayan bu iki gazetenin sayı başına
toplam köşe sayısı 1 O olarak saptanmıştır. Her bir ticari gazete bir günde yaklaşık 5
köşe yazısı yayınlamakla yetinmektedir.
Yukarıdaki bulgular göstermektedir ki Kıbrıs Türk basınında ciddi bir ajans
bağımlılığı söz konusudur. Gazetelerin bağımlı olduğu ajans KKTC devletinin resmi
haber ajansı durumundaki TAK'tır. Bu bağımlılığın, özellikle iktidarı eleştirme
amacındaki sol muhalif gazeteleri zor durumda bıraktığı çok açıktır. İktidara yakın
sağ eğilimli gazetelerinse, bu egemen söylemi yansıtmaktan pek de şikayetçi
olmadıkları söylenebilir. Buna karşın, aynı görüşleri, aynı ifadelerle aktarmanın yol
açtığı tekdüzeliğin, bu gazetelerin özgünlüğünü ortadan kaldırıp, albenisini
azalttığını unutmamak gerekir.
TAK Ajansı, bir ayda ortalama olarak abonelerine 1800 dolayında haber
servıs etmektedir. Bu haberlerin içinde en büyük dilimi devlet makamlarının
açıklama ve icraatlarına dayanan resmi kaynaklı haberler oluşturmaktadır. Ajansın
servis ettiği her 1 O haberden 3 'ü devlet ya da hükümet kaynaklı haberlerdir.
Muhalefet partilerinin faaliyet ve açıklamalarını konu eden haber sayısı ise yaklaşık
20'de l 'dir. Aynı şekilde sivil toplum örgütleri ile meslek kuruluşlarının açıklama ve
çalışmalarını bildiren haber oranı lO'da 1 'in biraz altında kalmaktadır.
Peki, gazeteleri, amaç ve ilkelerinin oldukça uzağına taşıyan bu bağımlılığın
nedenleri nelerdir?
Kıbrıs Türk basınında içeriğe yansıyan en önemli sorun nitelikli kadro
yoksunluğudur. Gazetelerde farklı haberi, çoğulcu içeriği hazırlamak, yeterli fikir
işçisinin işidir. Oysa KKTC'de gazetelerde çalışmayı tercih eden ya da gazetelerin
istihdam edebileceği yetişmiş hatta yetişmemiş elemanların sayısı oldukça azdır. Her
gazete, bir kaç kişiden ibaret son derece dar kadrolarla yollarına devam etmeye
çalışmaktadırlar. Daha geniş kadrolar için ya gazete bütçesi el vermemekte ya da çok

~,..

daha cazip çalışmff.koşulları sağlayan devlete ait TAK ve BRTK gibi kuruluşların
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sağladığı bu koşullar bir engel teşkil etmektedir.

Geçimini gazetecilik

yaparak

sağlamak kararlılığındaki elemanların, geleceklerini güvence altına alan daha uygun
çalışma koşullarını tercih etmesi son derece doğaldır.
Günlük gazetelerin, devlete ait TAK ve BRTK'nin

sağladığı imkanların

pekçoğunu sağlayamadığı çok açıktır. Maaşlarda yeterlilik, makul

bir emeklilik

ücreti, tatillerde düzenlilik, işten çıkarmalarda yasal kriterler, çalışma saatlerinde
hakkaniyet,

her çalışanın

iş yaşamında

aradığı

en temel

koşulların

başında

gelmektedir. Ne var ki Kıbrıs Türk gazeteleri, çalışanlarına bu kriterlerden hemen
hiçbirini sağlayamamaktadır.
Ayrıca, devletin düzenlemeleri

de gazetelerde çalışan basın mensuplarının

çalışma koşullarını düzeltmekten oldukça uzaktır. Ülkede henüz bir Basın İş Yasası
bile mevcut değildir. Gazeteciler, fikir işçisi olduklarına bakılmaksızın düz işçi gibi
algılanmakta ve basının kendine özgü ağır çalışma koşullan dikkate alınmaksızın
özgün düzenlemelere gidilmesi yoluna başvurulmamaktadır.
Buna karşın devlete ait TAK ve BRTK, bir çalışanın aradığı asgari çalışma
koşullarını

yasalarında güvence altına almaktadır.

Bunun sonucunda kaçınılmaz

olarak ülkedeki kalifiye fikir işçileri öncelikle BRTK ve TAK'ta iş bulmanının
arayışına girmektedirler.
Geriye ise bu iki kurumda istihdam edilmeyi başaramayan

ya da buna

teşebbüs etmeyen küçük bir grupla, gazeteciliği asıl mesleği olarak görmeyen, bu
konuda kendisini yeterince geliştirmemiş, tesadüfen gazeteci olmuş yine küçük bir
grup kalmaktadır. Bu grup arasında kendini geliştirenler de ilk fırsatta BR TK veya
TAK'a

geçmekte,

bunu başaramazsa

gazeteciliği

bırakıp

geçimini

başka bir

meslekten temin yoluna gitmektedirler.
Eleman azlığı beraberinde

üretim kısırlığını

da getirmekte

ve gazeteler

sayfaları doldurmak için TAK'a bir can simidi gibi sarılmaktadırlar.
İşte bu döngü, Kıbrıs Türk kamuoyunun aynı olay ve bakış açılarıyla meşgul
edilmesi

sürecine

de yol açmaktadır.

Gazeteler,

yetersiz

kadroları

yüzünden

ideallerinden

uzaklaşmakta, özünde karşı oldukları iktidar uygulamalarının

propaganda

aracı

haline

çevrelerin açıklamalarını

dönüşmektedirler.
bile TAK'tan

Hatta

kendi

birer

görüşlerine

mensup

almak durumunda kalmaktadır.

Dab.a da
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ilginci, gazeteler zaman zaman kendilerine ilişkin kimi haberleri dahi TAK'tan
alarak yayınlamak durumunda bile kalmaktadırlar.
Tüm gazetelerin bir koro gibi aynı şeyleri yazması 'özgür basın' görünümü
altında bir tekseslilik uygulaması ile karşı karşıya olunduğunu ortaya koymaktadır.
Her gün gazete sayfalarını devleti yöneten çevreler ve onların söylemi işgal
etmektedir. Onların faaliyetleri ve onların açıklamaları çoğu kez sorgulanmadan
yorumsuz bir şekilde aynen aktarılmaktadır. Muhalif görüşler ise, muhalif olduğunu
belirten gazeteler de dahil olmak üzere tüm basında en masumundan "ileri sürdü",
"iddia etti", "öne sürdü" gibi müdahalelerle inandırıcılıkları konusunda şüpheler
yaratılarak yansıtılmaktadır.
Bu süreç sonucunda Kıbrıs Türk basını Suskunluk Sarmalı Kuramı
çerçevesinde, kamuoyunun biçimlenmesi sırasında oldukça belirleyici olmaktadır.
KKTC medyası tartışmalı konularda hangi tarafta yer alıyor, hangi görüşü
destekliyorsa, kamuoyunun o konudaki ağırlıklı görüşünü de o yöne doğru
kaydırıyor.
Suskunluk Sarmalı Kuramı, toplumun farklı düşünenleri "sapkın" olarak
görmeye başladığı ve bireylerde "ihraç" korkusu yarattığı varsayımına dayanır. Eğer
sahip oldukları görüş, toplumda ve özellikle medyada sıklıkla dile getirilip, kabul
gören bir görüşse bunu yüksek sesle dile getirmeye başlarlar; ancak görüşleri fikir
iklimi ile çatışıyorsa sessizliğe bürünürler. Bu süreç, zayıf olan fikirlerin silinmesi
sonucunu doğurur. Kuramın üzerine kurulduğu beş varsayım vardır:
Kurama göre toplum sapkın bireyleri dışlamakla tehdit eder. Bireyler sürekli
olarak dışlanma korkusu yaşarlar. Dışlanma korkusu, bireylerin her an fikir iklimini
değerlendirmeye sevk eder. Bu değerlendirmelerin sonuçları, kamu önündeki
davranışları ve özellikle fikirlerin açıkça ifade edilmesini ya da gizlenmesini etkiler.
Bu süreç, kamuoyunun oluşumunda, sürdürülmesinde ve değiştirilmesinde belirleyici
olur.
Aynı şekilde medyanın gündem koyma gücüne ilişkin görüşlere göre medya
haberlerinde tekrarlanan konular ve sorunlar izleyicilerin de öncelikleri haline
gelmeye başlıyor. Dahası, medyayı takip eden seçmenler, siyasal tercihlerini
yaparlarken QU gündemin etkisi altında tercihlerinin yönünü belirlemeye başlarlar.
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Suskunluk Sarmalı ve gündem belirleme gücü medyanın bazı sorunları
gündeme getirerek, bazı sorunları ise getirmeyerek, hem fikir iklimini etkilediğini
hem de değerlendirme ölçütlerini belirlediğini ortaya koymaktadır.
Toplum, tartışmalı bir sorunda çeşitli tarafların güçlülüğü ve zayıflığı
hakkındaki enformasyonu elde etmek için kendi deneyimleri ışığında yaptığı
gözlemlerin yanısıra medyanın gözleriyle yaptığı dolaylı gözlemleri kullanır.
Bireyin sınırlı sayıdaki kişisel deneyimleriyle ilintili konuların dışında kalan
konularda izlenimleri medya aracılığıyla kazanılır. Bunun sonucunda da bir
tartışmadaki çoğunluk ve azınlığın görece gücü, kitle tarafından çarpıtılmış biçimde
görülür: Yani baskın medya bakış açısı doğrultusunda belirir.
Eğer medya karşıt kampı, yani azınlığı desteklerse çoğunluk kampı sessiz
çoğunluk haline gelir. Azrnlık, medyanın düşmanca tutumuyla karşılaşırsa sessizliğe
bürünür. Azınlık, medyadan destek gördüğü takdirde çoğunluktan daha fazla
konuşma arzusu duyar, bunu yaparken de medya tarafından sağlanan açıklama ve
argümanları kullanır.
Tartışmalı sorunlar gündeme geldiğinde, kamuoyunun hükümeti ya da
toplumun

bir

üyesını

tehdit

etme

gücü

kesinlikle

medya

aracılığıyla

biçimlenmektedir.
KKTC gazetelerinin, yüksek oranda devlet ajansına bağımlı oluşu, tartışmalı
konularda bu ajansın tavrının kamuoyu üzerinde belirleyici olacağı anlamını
taşımaktadır. Bu şekilde eleştirel bakış en aza indirgenmekte ve olaylan yorumlarken
aynı söylem kullanılmaktadır. Oysa, iyi enforme edilmiş eleştirel vatandaşlar olmak,
yaşayan demokrasilerin temel önkoşullarından sayılmaktadır. Çağdaş toplumlarda
gazetecinin önemi de burada yatmaktadır. Gazetecilerin görevi iyi bilgilendirilmiş ve
eleştirel olan vatandaşların yaratılmasına hizmet etmektir (Tılıç, 1998: 95).
TAK'ın yasayla belirlenmiş görevlerinin ilkinin "devletin içte ve dışta
icraatları ile ilgili haberleri toplayıp, yaymak" şeklinde belirlendiğini anımsamakta
yarar vardır.
Nitekim bu araştırma kapsamında incelenen TAK Ajansı haberleri, ajansın,
resmi kaynaklı haberlere çok daha fazla yer verdiğini ortaya koymaktadır.
Bu manzara, KKTC'de basın alanında 'Otoriter' bir düzenlemenin fiilen
geçerli olduğunu ;ö~aya koymaktadır. Devlet, doğrudan kendi kontrolü altında
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faaliyet gösteren TAK aracılığıyla, sorunlarla boğuşan tüm gazetelerin yayınlarını
biçimlendirecek

kudrete sahiptir. Kıbrıs Türk basınının üretim mekanizmasının

kontrolü tamamen egemen siyasetin elindedir. Bir bakıma KKTC'de,
(1999: 30) "bizler demokrasilerimizden,

Walker'ın

açık devletlerimizden -basın özgürlüğü de

dahil- gurur duyarken, sistemimizin işletildiği gizli, entrikacı ve bencilce yöntemleri
anlamayız" saptamasını doğrulayan koşullar yaşanmaktadır.
Medyada 'özel mülkiyet tekelleri',
ortaya çıkmaktadır.

KKTC'de

pekçok ülkede ciddi bir sorun olarak

bu çeşit bir 'özel mülkiyet tekeli' yaşanmamakla

birlikte, her bir gazeteyi içerik olarak, egemen söylem lehine aynılaştıran bir
'üretimde devlet tekeli' süreci yaşanmaktadır.
Görünürde varolan çokseslilik, gerçekte yaşanmamakta; bunun yerine içinde
bulunulan yetersiz koşullar yüzünden egemen siyasetin haber üretimine muhtaç hale
gelen basın, teksesli bir yapıya doğru sürüklenmektedir. Muhalif görüşlü kesimlere
ait gazeteler bile, bu bağımlılık yüzünden, taraftarı olmadıkları egemen siyasetin
yeniden üretilmesine neden olmaktadırlar.
Bu haber bağımlılığı, günlük tartışmalarla ilgili farklı görüşlerin yeteri kadar
aktarılmaması nedeniyle kısa süreli olumsuz etki yaratmakla birlikte, uzun vadede
aynı mesajları tekrarlayarak belirli bir düşünce ve yaklaşım biçimi oluşturduğundan,
daha önemli bir toplumsal soruna da kaynaklık etmektedir.
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Süreli Yayınlar

Afrika Gazetesi

Birlik Gazetesi

Çengel Dergisi

Halkın Sesi Gazetesi.

Kıbrıs Gazetesi.

Kıbrıslı Gazetesi.

Ortam Gazetesi.

Vatan Gai~t~si.

Lefke:

Lefke Avrupa
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Volkan Gazetesi.

Yeni demokrat Gazetesi.

Yenidüzen Gazetesi.

Yüzyüze Görüşmeler

Rahmi Özyazgan: Anadolu Ajansı'nın KKTC eski Temsilcisi.

Tözen Arca: Arca Haber Ajansı Direktörü.

Yasalar ve Yasa Taslakları

Bayrak Radyo-Televizyon Kurumu Yasası.

Basın İş Yasası Taslağı (Basın-Sen).

Basın Yasası Taslağı (Başbakanlık).

KKTC İş Yasası.

KKTC Kamu Görevlileri Yasası.

Türk Ajansı Kıbns Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslan Yasası.

