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A$km $cvkctoglu'nun 
yardim talep ettigi halde 
korunmamasi, oldiirulmesi, 
ailesinin onun 20 yildir aci 
gektigini belirtmesi, kadina 
yonelik §iddet konusunda 
duyarli olan ?evrelerin tepkis. 
nedeniyle torene katilan 
yetkililer gorevlerini 
yapmadiklari ya da ihmal 

ettikleri igin protesto edilmi§lerdir. A§km §evketoglu'nun 
cenazesini sadece kadinlann ta§imasi ve mezanna toprsi 
dokmesi sadece bir gazetede ba§liga ta§inmi§tir. AltemariP 
habercilik a?ismdan yapilmasi gereken bu tek vakanin 
ki§ile§tirilmesi ve hikayele§tirilmesi degil, genel olarak 
toplumsal §iddet baglamma oturtularak verilmesi 
olabilirdi. Omegin, A§km §evketoglu'nun cinayete kurbq

ayncalikh bir yer bulmaya ba§ladi. Ahmet 
§evketoglu'nun ayri ya§adigi ve bo§anmak iizere oldugu 
e§i Askin §evketoglu'nu oldiirmesi ve ardindan intihar 
etmesi, son aylarda K uzey Kibns'ta artan kadm cinayetler.

haberlerine bir yenisini ekled: 
Oldiiren ki§inin intihari kadar 
eski bir polis olmasi ve rallici 
olmasi da haberin onemli
noktalarindan biri olarak
medyada yer aldi.

Tecaviiz haberlerine sovle bir bakmak bile 
suglulann erkek egemen anlayi§ tarafindan korunduklanm 
bize gosterecektir: Omegin; bir kampiiste tecavlize 
ugrayan gen? kizin yasadigi travmayi ne kadar artiracagi 
du§iinulmeden “hastane” ve “polis” raporlanm tiim 
detaylan ile haberlerinde aktarmada pek 50k gazete 
sakinca gormemi§tir. Bir gece kulubiinden giktiktan sonra 
i§lenen bir ba§ka tecaviiz su?unu haber yaparken ise bazi 
gazeteler, tecavuzcuniin te§vik edildigini soylemis, hatta 
ya§ananlari pomografikle§tirerek; failden “ kucagina 
alarak dans pistinden indirdi,”  kurbandan ise “ adamla iki 
tekila ve bir votka igti” , “ onun arabasina bindi” gibi 
soylemlerle bahsederek okuyucuyu cinsel igerikli hayaller 
kurmaya yonlcndirmistir.

Kadina Yonelik §iddet “Uguncii Say fa  
Haberi” Kivaminda Ba§ Sayfada 
(Hanife Aliefendioglu-Pembe 
Behgetogullan)

§iddet igcren haberlerin 90k okunan ve 90k satan 
haberler olmasi hali neredeyse yazili basinla aym ya§ta. 
Tiirkiye'deki basinda “ iiciincii sayfa haberi” nitelemesi 
alan bu tip haberler, K uzey Kibris'ta §iddet vakalarinm 
artmasiyla beraber bir zamandir bas sayfada kendine



Havener igin weo uniiien:

Magusa'daki ’cinnet ge9irip eski kansmi 
oldurdii' haberi igin:

http://www.kibrispostasi.com/index,php/
cat/35/news/87472/PageName/KIBRIS_
HABERLERI
Ba§ka bir cinnet sebebiyle kansmi darp 
eden eski koca haberi igin: 
http ://haberkibris. com/magusa-sokta— 
2013-03-01.html
'Dir dir ettigi igin' kansmi oldiiren koca 
haberi igin:
http://www.starkibris.net/index.asp7haber
ID=5157

g n i n c a i  l ia u t i in u c ; ,

bir §iddet kurbanmm 
yetkililerden yardim istedigi 
haide yardim alamamis 
olmasi ba§lik olmayi hak 
ederken, kadmlann maruz 
kaldigi istismann nasil 
sistematik bir oriintii 
sergiiedigini gostermek 
bakimmdan da “ban§ 
gazeteciligi” yapilmasma 
firsat verebilirdi.

Yeni bir habercilik anlayi§inm §iddeti j
onleyecegini iddia etmek mumkiin degilse de, soylemdeki 
esitsizligi zayiflatacak ve bildik haberciligin giicsiizleri 
ezen dilinden uzakla^ilarak, ki§ilik haklanna ve 
mahremiyete saygili bir igerik ve gorsel malzeme 
haberciligin esaslarmdan olacaktir. Kalip yargilara dayali j 
olmayan; toplumu, gazetecileri ve medyayi ataerkinin 
hegemonyasindan gikaran, oteki'ni gozeten bir habercilik j 
icin gazetecilerin kamuoyunu kadina yonelik §iddet 
konusunda uyamk tutmasi 'odevleri'dir. Bizim anladigimiz | 
§ekliyle “ban§ gazeteciligi" yapmanm kofullarindan biri 
de budur! I

hepimiz biliyoruz.

Son donemde namus cinayetleri haberlerindeki arti§ da benzeri
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Sonu? Yerine
Bu noktada, erkek §iddetinin oldiirmeye varan 

formlariyla bu sikhkta yeni karsila§an Kuzey Kibns 
kamuoyunu ele§tirel bir medya okur yazarhgma ve 
gazetecileri de altematif habercilige davet etmek 
gerekiyor. Kadina yonelik §iddet haberleri toplumsal 
cinsiyete duyarli clc§tircl okumalardan gegerken, 
habercilere de haberin ba§ka tiirlii yapilabilecegi 
olasiligim hatirlatmaktadir.

Bu olay ozelinde 
yaptigimiz medya taramasi, 
genel olarak kadma yonelik 
siddetle ilgili haberlerin 
elestirel okumaya 90k az yer 
acan, hikayele§tirici ve kapali 
metinler oldugunu 
gostermi§tir. 1 Eyliil 2012 
tarihli bir ba§ka haberde de 
benzer bir hikayele§tirmeyle 
kai'5ila§iyoruz (Kibns 
Postasi). Yine bir eski koca, habere gore “eski e§ini 
kiskandi” ve i§yerine gelip eski e§ini oldiirdii ve yine 
habere gore eski kari-koca arasmda gikan arbedede 
kendisinin de olumune sebebiyet verdi. Bu haberde de one 
cikan tema “eski kocamn kiskangligi”! Yine 3 Ocak 2013 
tarihli bir ba§ka haber de benzer bir oriintiiye sahip; 
“cinnet gegiren eski koca eski e§ini darp etti”... Bir ba§ka 
haber de 2007 yilmdan: “'Dir dir ettigi' gerckcesiyle 
kansmi olduren koca...” Kisacasi, cinnetli, alkollii 
haberler durulmak bilmiyor erkek egemen medyada!

http://www.kibrispostasi.com/index,php/
http://www.starkibris.net/index.asp7haber
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