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Öz 

Kıbrıs Türk Tarihinde modernle�me süreciyle aynı paralelde geli�en basın-yayın 
faaliyetleri büyük bir öneme sahiptir.  Modernle�menin en önemli göstergelerinden birisi 
matbaadır. Kıbrıs Türk Tarihinde matbaacılık; önceleri, günümüzdeki gibi ticari amaçlarla de�il 
Rum milliyetçili�ine kar�ı kendilerini savunma iste�inden ve amacından yola çıkılarak do�mu� 
olan bir sektördür. Özellikle 1878 yılından sonra ortaya çıkmaya ba�layan Kıbrıs Türk matbaacılı�ı, 
ekonomik olarak çok zorlu ko�ullarla bo�u�mu�tur. Bu ekonomik sıkıntılardan dolayı matbaa, 
kendi alanındaki teknolojik ço�u yenilikleri takip edilemese de; Kıbrıs Türk milliyetçili�ini 
Rumlara kar�ı ayakta tutmayı ba�armı�tır. Bu çalı�manın amacı; çe�itli kitaplardan yapılan 
alıntılarla birlikte, Kıbrıs Türk matbaacılı�ının geçirdi�i zorlu ko�ulları ortaya koymaktır. Bu 
çalı�mada Matbaanın geçirdi�i modernle�me çabalarını ortaya koymak ve bu çabaların Kıbrıs Türk 
toplumuna yansımaları tartı�ılmaya çalı�ılmı�tır. Çalı�ma deneme niteli�i ta�ımaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs Türk Tarihinde Matbaa, Matbaacılık, Modernle�me, Kıbrıs 
Türk Toplumu. 

 

Abstract 

TurkishCypriotprintingpressandpublicationactivitieswhichhavebeenprocessing in 
linewiththeirmodernizationprocess has a greatimportance in thehistory of TurkishCypriots. 
Printing is one of themostimportantindicators of modernization. Unliketoday, 
TurkishCypriotprintingsectorinitially had startedaftertheyear of 1878 withobjectives of self-
defenseagainstGreeknationalismratherthanhavingcommercialpurposes. 
TurkishCypriotprintingpresssucceededtokeepafloatTurkishCypriotnationalismagainsttheGreeks, 
evenif it could not followthetechnologicalinnovations in thefield. 
ThisresearchaimstorevealthedifficultconditionswhichCyprusTurkishprintingpress had 
experiencedwithquotationsfromvariousbooks. I haveattemtedto in 
thisstudyillustratethetoughstagesthatCyprusTurkishprintinfpresswentthroughandtodiscuss how 
thesereflected on theTurkishCpriotCommunity. This is an experimentalstudy 

Keywords: TurkishCypriot Printing History, PrintingPress, Modernization, 
TurkishCypriotCommunity. 
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G�R��: 

Kıbrıs Türk tarihinde matbaacılık, dünyada 
matbaacılı�ın do�u�undan yakla�ık 300 yıl sonar ortaya 
çıkmı� olsa da, kendi serüveni bakımından, dünya 
matbaacılık tarihinin seyriyle benzerlikler ta�ımaktadır. 
Matbaacılık tarihi, ekonomi politik bir tarihtir. Dünyada 
ilk matbaalar Avrupa kıtasının ticaret hayatının yo�un 
yerlerinde belirmi�tir. Endüstriyel giri�imcileri 
önceleyen tüccarlar, ekonomik fırsatları kollamak, 
piyasadaki hareketlerden haberdar olmak; dolayısıyla 
bunlara ili�kin bilgilere eri�mek zorundaydılar. Bu 
durum, ticaret sınıfını ileti�ime ba�lı ve muhtaç 
kılıyordu (Briggs ve Burke, 2004). Geli�en ticaret 
piyasası ve ticaretle i�tigal halindekilerin sınıfsal 
çıkarları, devrimsel dönü�ümleri beraberinde getirecek 
politik transformasyonu da olgunla�tırmı�tır. Milliyetçi 
fikirlerin yaygınla�ıp ulus devlet modeline geçi�in 
sa�lanmasında, ticaret hayatında ihtiyaç duyulan 
bilgileri toparlayıp satmak üzere 17’nci yüzyıldatarih 
sahnesine çıkmaya ba�layan; 18’inci yüzyıla do�ru 
giderek politik bir görünüm kazanan matbaaların etkisi 
büyüktür. Dünya siyasi tarihi bakımından çok önemli alt 
üst olu�lara sahne olan 18’inci yüzyılda, matbaacılık ve 
gazetecilik de politik bir çabanın adıdır. Endüstriyel 
üretimin önem kazandı�ı, sanayi kapitalizminin geli�ti�i 
19’uncu yüzyılla birlikte matbaacılık ve gazetecilik 
amaçları ciddi olarak farklıla�maya ba�lamı�tır. �lk 
yıllarında mütevazı gelir elde etmeye yarayan; ardından 
politik kavganın fikirsel mecrasına dönü�erek kâr 
hesaplarını dı�layan bir u�ra�ı halini alan matbaacılık ve 
gazetecilik, artık endüstriyel bir i�e dönü�meye 
ba�lamı�tır. Hem teknolojinin sundu�u yeni 
olanaklardan yararlanan hem de yenisosyo-ekonomik 
ko�ullarda piyasadan cezbedici bir ilgi görmeye 
ba�layan matbaalar ve gazeteler, hızla semiren sermaye 
sahipleri için son derece davetkâr bir alan haline 
gelmi�tir.  

Avrupa ba�ta olmak üzere matbaacılık ve 
gazetecilik konusunda birkaç yüzyıllık deneyime sahip 
yerlerde bu dönü�üm ya�anırken, Kıbrıs Türk tarihinde 
henüz geleneksel üretim ili�kileri geçerliydi. Yine de 
19’uncu yüzyıl, Kıbrıs’taki toplumsal ya�amın 
dönü�mesi bakımından da önemli bir yüzyıldır. Adada 
ya�ayan Rumlar, Yunanistan üzerinden Avrupa’daki 
siyasal hareketlerden esinlenmi�, milliyetçi bir söylem 
in�a etmeye ba�lamı�lardı. Osmanlı idaresinde adada 
ticaretle u�ra�an kesimin önemli bir bölümünü Rumlar 
olu�turuyordu. Osmanlı yönetimi, adayı 1878’de 
�ngilizler’e bıraktıktan sonar Rumlar arasındaki 
milliyetçi hareketlilik iyice belirginle�mi�; ticaret 
sınıfının da önemli katkılarıyla siyasal bir mücadele 
ba�latılmı�tı. Kıbrıs’ta matbaacılık ve Kıbrıs’ta özellikle 
matbaacılı�ı ortaya çıkaran gazetecilik faaliyetleri, adada 
milliyetçi fikirlerin filizlendi�i capitalist döneme geçi� 

a�amasında do�mu�tur. Özellikle Rumlar, geleneksel 
toplum yapısının çözülmeye ve kapitalizmin 
öngörünümlerinin ortaya çıkmaya ba�ladı�ı bu 
dönemde yayıncılık faaliyetlerine yo�un bir �ekilde 
giri�mi�lerdi. Kısa sürede çok sayıda Rumcagazete 
çıkarılmı� ve bunların neredeyse tamamı milliyetçi 
görü�ler dile getirmeye ba�lamı�lardı. Kıbrıs’ta de�i�im 
Türk toplumu için de ba�lamı�tı. Fakat, bu daha yava� 
seyreden bir de�i�imdi. Adanın �ngilizler’e 
kiralanmasını, Osmanlı yönetiminin bir kararı oldu�u 
için sorgulamakta istekli davranmayan padi�aha ba�lı 
Kıbrıslı Türkler, siyasal olarak kendilerini harekete 
geçirecek örgütlülükten de yoksundu. Keza ticaretle 
u�ra�an Türk sayısı çok fazla de�ildi. Buna kar�ın, 
Rumlar’dan daha geç olmakla birlikte, ticaretle u�ra�an 
bir grup aydının çabasıyla Kıbrıs Türk matbaacılı�ının 
ve gazetecili�inin temelleri atılmı�tır (Hüdao�lu, 2009). 

Modernle�menin muhayyel kökleri 19’uncu yüzyıl 
sonlarına uzanmaktadır. Küçük aydın öbekleri, Osmanlı 
sonrası dönemde yo�unla�an milliyetçi Rum tazyiki 
kar�ısında, ticaretin geli�mesini ve e�itimin 
yaygınla�masını elzem sayan bir toplumsal tekamül 
muhayillesi geli�tirmi�lerdi. Böylece zihinsel alt yapısı 
olu�an modernle�menin, güçlü bir pratik yönelim halini 
almasıysa, esas olarak 1974’ten sonra gerçekle�mi�tir. 
Rumlar’dan yalıtılmı� müstakil yeni yapı, ‘ulusal’ 
nitelikli pazar i�levi görmü� ve ticaret sınıfının semirip 
güçlenmesine yaramı�tır. Türkiye’deki liberal ekonomi 
anlayı�ından mülhem serbest piyasacı açılımların 
tahkim etti�i tecimsel ortam, toplumsal altüst olu�lara 
kaynaklık etmi�tir (Hüdao�lu, 2007). 

1878 sonrasında toplum içinde gerek Osmanlı’daki 
geli�melerden etkilenen ve ideolojik izler ta�ıyan fikirsel 
ayrı�malar olu�maya ba�lamı�, gerekse Rum 
toplumunun ilerletti�i enosis mücadelesine yönelik 
tepkisellikten beslenen bir eylemlilik hali do�mu�tu. 
Örgütlerin kuruldu�u, hatta siyasi parti denemelerine 
giri�ildi�i bu dönemde çe�itli mitingler tertiplenmi�, 
kampanyalar düzenlenmi� ve böylece sokak ve özellikle 
kahvehaneler siyasal mücadele alanına dönü�meye 
ba�lamı�tı. Burada kar�ımıza çıkan en önemli araç 
matbaadır. Kıbrıslıların, ada co�rafyası üzerinde matbaa 
makinesiyle ilk tanı�maları, �ngiliz Sömürge Yönetimiyle 
birlikte ba�lar. Kıbrıs’ın �ngilizler tarafından (1878) 
kiralanmasından ve  �ngiliz bayra�ının Baf Kapısı’nda 
(12 Temmuz 1878) göndere çekilmesinden bir hafta gibi 
kısa süre sonra, Kıbrıs’ta, ilk baskı makinesi dönmeye ve 
sömürge yönetiminin resmi yayın organı olan “The 
Cyprus Gazette’yi” (Ceride-i Resmiye-i Kıbrıs) basmaya 
ba�lar. Resmi Gazete (The Cyprus Gazette’yi) Türkçe, 
Rumca ve �ngilizce olmak üzere üç ayrı dilde önceleri iki 
haftada bir, daha sonraları ise haftada bir olmak üzere 
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruldu�u  1960 yılına de�in, 
kesintisiz yayınlanır (Dedeçay, 1989: 19). Kıbrıslı 
Türklerde ilk matbaacılık ticari i�ler yapma ihtiyacından 
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de�il, Kıbrıslı Rumlara kar�ı bir gazete yayınlama 
isteminden kurulmu�tur. 

1974 öncesi dönemde özellikle Kahvehaneler, 
sokaklar ve meydanlar toplumsal olarak önemli yerleri 
olu�turmaktaydı. �nsanlar, bu kamusal alanlarda 
bulu�up görü�lerini ve dü�üncelerini payla�ıyorlardı. Bu 
alanlar siyaset hayatı açısından da çok önemli bir yer 
tutmaktaydı. Bu alanlar  1974’ten sonra (ve hatta 
günümüzde de) ba�layan yeni toplumsal dönemde 
siyasetin merkezi olmaya devam etmi�tir. Hatta 
buralardaki politik hareketlilik, siyasal rekabet 
nedeniyle daha da canlanmı�tır. Fakat yeni ko�ullar, 
yeni toplumsal biçimlenmelere yol açıyordu. Ekonomik, 
sosyal ve kültürel farklıla�maların yanısıra politikada da 
evrilme alametleri ba�göstermi�ti. Bir bakıma siyaset de, 
di�er alanlar gibi tecimselle�me temayülünün a�ına 
takılmı�tı. Yine de tecimselli�in etkilerinin güçlü bir 
�ekilde hissedilmesi için aradan biraz daha zamanın 
geçmesi gerekmi�tir. 1990’lı yıllarla birlikte geleneksel 
siyasal anlayı� ve yöntemleri anakronik hale getiren yeni 
bir ortam olu�mu�tur. Bu ortam, tecimsel ko�ulların 
iyice kıvamını bulmu� olmasının sonucuydu. Siyaset 
alanında görülen bu tecimsellik, matbaacılık alanında da 
görülmü�tü (Hüdao�lu, 2009).  

1974’ten sonra adanın kuzeyinde müstakil bir 
ya�am kuran Kıbrıslı Türkler, toplumsal dönü�üm 
halindeydiler. Bu dönü�üm, geleneksel ya�am 
formlarının yenileriyle ikamesine neden olmaktaydı. 
Ticaret a�ırlıklı ekonomik aktiviteler yoluyla sa�lanan 
servet birikimi, Kıbrıs Türk toplumunun 
modernle�mesine aralanan kapı durumundadır. Bu 
geli�me, senkronize yönelimlerle bütünlenmektedir. Bu 
senkronize yönelimlerin en ba�ında da Kıbrıs Türk 
Toplumunu bir arada tutan ve birbirlerinden haberdar 
olmalarını sa�layan matbaa ve  geçirdi�i geli�imler en 
ba�ta gelmektedir. Kıbrıs Türk Tarihi içerisinde, Kıbrıs 
Türk matbaacılı�ının geçirdi�i evrimler, modernle�meyi 
haber veren farklıla�malarla yüklüdür. ��te bu çalı�mada 
amaçlanan; Kıbrıs Türk tarihi içerisinde matbaacılı�ın 
modernle�me çabalarının neler oldu�unu ortaya 
koyarak; bu çabaların Kıbrıs Türk toplumuna 
yansımalarını ortaya koymaktır. 

1974  sonrasında giderek etkisini daha fazla 
hissettiren kapitalistle�me süreci, geleneksel temelli 
toplumun kalkınması ve modernle�mesi olan Kıbrıs 
Türk basınını ve matbaacılı�ını da dönü�türmektedir. 
Özellikle ticaret piyasasındaki hareketlilik, matbaacılı�ı, 
kâr amacı ta�ımadan, toplumun dönü�mesi için 
yürütülen bir fakir faaliyeti olmaktan uzakla�tırıp piyasa 
yönelimli bir meslek haline getirmektedir. 1990’lı yılların 
sonlarında özel radyo ve televizyon yayıncılı�ının 
ba�lamasıyla, ‘Kıbrıs Türk basını’, ‘Kıbrıs Türk 
medyası’na dönü�mü�tür. Bu yıllarda, 100 yıllık siyasal 
basın gelene�inin sonunu haber veren tecimsel 

do�umlar gerçekle�mi�tir. Patron gazetecili�i, 
apolitikle�me sinyalleri vermeye ba�layan 
kalabalıklardan büyük ilgi görünce, sayıca çok olan 
siyasal gazeteler birden bire, anakronik ve etkisiz 
mevkuteler durumuna dü�mü�lerdir. Kuzey Kıbrıs’ta 
artık bir medya piyasası olu�tu�unu söylemek 
mümkündür. Ülkede halen 13 günlük gazete, 11 
televizyon kanalı, 28 radyo istasyonu, 4 haber ajansı, 26 
reklam ajansı ve çok sayıda internet portalı ile çe�itli 
dergiler bulunmaktadır. Medyadaki sahiplik yapısı da 
belirgin olarak farklıla�maktadır. Büyük sermayeli 
i�adamlarının, Alana yönelik ilgileri ve yatırımları 
artmaktadır. Buna ba�lı olarak gazette sahipli�i ile fakir 
i�çili�i kavramları birbirinden kopma a�amasındadır. 
Okuyucular da dönü�ümü kolayla�tıran yeni 
yönelimlere sahiptirler. “Tarafsızlık” ça�rıları giderek 
güçlenmekte ve siyasal angajmanlı yayıncılık 
“güvenilmez” addedilmektedir. Satı� artırmaya yönelik 
pazarlama hamleleri oldukça yaygındır. Promosyon 
uygulamaları ve magazinin içerikteki payının artması 
dikkat çekicidir. Ayrıca renkli baskı ve yayının eklerle 
takviyesi, tiraj amaçlı yönelimler olarak öne çıkmaktadır.  

Çalı�mamızda uzun uzun bu geli�melerden 
bahsedilmeyecektir. Çalı�mamızın konusu, Kıbrıs Türk 
Matbaacılı�ı’nın, Kıbrıs Tarihi içerisinde geçirmi� 
oldu�u modernle�me çabaları ve bu çabaların Kıbrıs 
Türk toplumu üzerindeki yansımaları üzerinde önemle 
durulmu�tur. Dikkate alınan yıllar ise 1878, yani 
sömürge yönetimindeki yıllardır ve bu yıllarda 
meydana gelen olu�umlardır. 

Kıbrıs’ta Matbaa ve Türk Matbaacılı�ı  

Kıbrıslıların, ada co�rafyası üzerinde matbaa 
makinesiyle ilk tanı�maları, �ngiliz Sömürge Yönetimiyle 
birlikte ba�lar. Kıbrıs’ın �ngilizler tarafından (1878) 
kiralanmasından ve  �ngiliz bayra�ının Baf Kapısı’nda 
(12 Temmuz 1878) göndere çekilmesinden bir hafta gibi 
kısa süre sonra, Kıbrıs’ta ilk baskı makinesi dönmeye ve 
sömürge yönetiminin resmi yayın organı olan 
“TheCyprusGazette’yi” (Ceride-i Resmiye-i Kıbrıs) basmaya 
ba�lar. Resmi Gazete (TheCyprusGazette’yi) Türkçe, 
Rumca ve �ngilizce olmak üzere üç ayrı dilde önceleri iki 
haftada bir, daha sonraları ise haftada bir olmak üzere 
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruldu�u  1960 yılına de�in, 
kesintisiz yayınlanır (Dedeçay, 1988: 19).  

Matbaa makinesinin sömürge yönetimiyle birlikte 
Kıbrıs’a gelmesinden bir ay sonra, ilk özel te�ebbüs 
matbaa makinesi Larnaka’da (Henry S. KingandCo.) 
kurulur ve o da ilk sayısı 29 A�ustos 1878 olmak üzere 
“Cyprus” gazetesini basmaya ba�lar ki, bu gazete de 
Kıbrıslıların ilk özel gazetesi olur. Çok geçmez, bir yıl 
sonra da “Neon Kition” adlı Rumca gazeteyi basmak 
üzere yine Larnaka’da, yeni bir matbaa kurulur. 1889 
yılına baktı�ımızda, Saded gazetesinin yayınlanmaya 
ba�ladı�ını görüyoruz. Yayıncısının Ermeni olması 
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nedeniyle, �lk Türk gazetesi olarak kabul edilebilir mi, 
edilemez mi noktasında tartı�ma konusu olan 
Sadedsonuçta henüz Kıbrıslı Türklere ait bir matbaa 
makinesi bulunmadı�ından Rum matbaalarında Eski 
Türkçe olarak dizilip basılmakta ve okurlarına bu 
ko�ullarda ula�makta idi(Hüdao�lu, 2009). 

Saded’in yayın hayatından ayrılmasından iki yıl 
sonra (25 Aralık 1891), bu kez Hacı 
Dervi�Tüccarba�ıöncülü�ündeki Zaman gazetesi, Kıbrıslı 
Türklerin basın ya�amına girer. Bu giri�im, Kıbrıslı 
Türklerin ilk matbaa makinesinin sahibi olmalarını da 
beraberinde getirir. Kıbrıslı Türklerin kendilerine ait bir 
matbaaya ilk kez nasıl sahip olduklarının öyküsü ise, 
okullarımızda okutulan ders kitabında �öyle anlatılır ( 
Kıbrıs Tarihi, 1985: 162-164):  

“Osmanlı Kıraathanesi ve Zaman Gazetesi: �ngiliz 
idaresiyle birlikte ada Türkleri hızla üçüncü sıraya itildi. 
Bunu fark eden Türkler arasında bir ‘Siyasal Denetleme’ 
ba�ladı. Bu demetin adı Osmanlı Kıraathanesi’dir. Osmanlı 
Kıraathanesi bir kulüptür, siyasi parti niteli�i ta�ımaz. Gizli 
örgütlenme yapmaz. Yıllar önce kurulan Kipriyakos Sılagos’a 
(Rum Kıraathanesi) bir tepkidir. Tüzü�ü ve kayıtlı üyeleri 
yoktur, yalnızca bir demetlenmedir. Adanın gelece�i hakkında 
duydukları tedirginli�i dü�ünmek için Türk aydınlarını bir 
araya getiren yerin adıdır. Bu Kıraathane Lefko�a’da, 
bugünkü Atatürk Meydanı’ndaydı. 

Osmanlı Kıraathanesi’nin ileri gelenleri; söz, sohbet ve 
dertle�mekle �ngiliz idaresi altındaki Türklerin hem siyasi hem 
ekonomik hem de sosyal alandaki kötü gidi�atına dur 
diyemeyeceklerinin bilincinde olduklarından bir gazete 
çıkarmaya karar verirler. Bu gazete ile Kıbrıs Türkü 
savunulacaktır. Kıraathanenin ileri gelenlerinden Tüccarba�ı 
Hacı Dervi�, çevresini etkileyen bir ki�idir. Gazete i�ini 
üstüne alır. Çıkarılacak gazeteyi bastıracakları bir basımevi 
bulamazlar. Hemen para toplanır. Herkes ortaya bir �eyler 
koyar. Ba�ı� makbuzları hazırlanarak, halktan da para 
toplanır. 

Türkçe bir gazeteyi basabilecek bir basımevi kurulur. 
Lefko�a’nın Laleli Cami bölgesinde Zaman Matbaası, Osmanlı 
Kıraathanesi’nin sesi olur. 25 Aralık 1891’de Zaman 
Gazetesi’nin ilk sayısı çıkar” 

Ders kitabı olarak okutulan “Kıbrıs Tarihi” isimli tarih 
kitabından alınan yukarıdaki okuma parçasından da 
anla�ıldı�ı gibi, Kıbrıslı Türklerde ilk baskı makinesi ticari 
i�ler yapma ihtiyacından de�il, Kıbrıslı Rumlara kar�ı bir 
gazete yayınlama isteminden kurulmu�tur. Ayrıca bu 
alıntıdan da açıkca anla�ılaca�ı gibi; kıraathaneler, 
kahvehaneler ve dernekler kamusal alan olarak kullanılmakta 
ve bu alanlarda siyasal konular veya toplumu ilgilendiren pek 
çok konu hakkında dü�ünce alı�veri�i yapılmaktaydı. Bu bilgi 
payla�ımları sadece konu�ulan kamusal alandaki insanlar 
tarafından payla�ılmasına ra�men; matbaacılıkla birlikte bu 
payla�ımlar toplumun geneline yayılacaktır. Çalı�mamızın 
ileriki bölümlerinde bu konu hakkında bolca örnek verilmi�tir. 

Kıbrıslı Türklerde Matbaacılık Güç, Pahalı Ve 
Lüks Bir ��ti  

Kıbrıs Türk matbaacılı�ı ve basını üzerinde geni� 
ara�tırmada bulunan Dr. Servet Sami Dedeçay, �unları 
yazmı�tır ( Dedeçay, 1989: 20-21): 

“19. Yüzyılın sonlarına do�ru, Kıbrıslı Türkler için 
‘matbaa kurup çalı�tırmak’ veya ‘gazete yayınlamak’ gibi 
teknik ve sosyal bilgi gerektiren i�ler; çok güç, çok pahalı ve 
lüks addedilen i�lerdi. Oysa, matbaa olmaksızın gazete 
yayınlamanın mümkün olmayaca�ı dü�ünülürse, Kıbrıslı 
Türklerin gazete yayınlaması, matbaacılı�ın Kıbrıslı Türkler 
arasında geli�ip yaygınla�masına ba�lı kalıyordu. 

Hem gazetecilik hem de matbaacılık, iki ayrı ticari meslek 
olmasına ra�men, Kıbrıs Türk toplumu arasında, gazetecilik 
ile matbaacılık ya�amlarını hatta bugün bile birbiriyle 
kenetlenmi� halde sürdürmek zorundadırlar. Zira Kıbrıs Türk 
toplumu arasında ‘gazete yayınlanmanın ayrı bir meslek 
addedilmeyi�i’ ve ‘gazete yayınlamaya daima bir matbaanın 
kar getirmeyen veya çok az kar getiren bir yan ürünü olarak 
bakı�ı’ gazetecilik mesle�inin, matbaacılık mesle�i ile beraber 
yürütülmesine yol açar. Bundan ötürü de, Kıbrıs’ta 
yayınlanan Türkçe gazete ve dergi sayısındaki artı�,1974’ten 
sonra yaygınla�maya ba�layan matbaacılık mesle�ine ba�lı 
kalır.” 

KIBRISLI TÜRKLERDE 1878 YILLARI �LE 
ORTAYA ÇIKAN MATBAACILI�A O YILLARDA  
�LG� NEDEN AZDI  

Bu sorunun cevabını yine Dedeçay’ın 1991 yılı 
basımı olan “Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklere Ait Kütüphaneler Ve 
Kitabevleri” adlı  kitabından yaptı�ım alıntı ile 
açıklamam mümkündür: 

“Kıbrıs’ta 1878’den sonra ortaya çıkan ‘gazete 
yayınlama’ ve ‘matbaacılık’ gibi meslekler, istikbali henüz 
kanıtlanmamı� meslekler addedildi�inden Kıbrıslı Türklerden 
pek azı matbaacılık veya gazete yayınlama gibi i�lere heves 
ediyordu. Hele; Kıbrıslı Türk Halk kitlelerini olu�turan köylü, 
i�çi ve esnafın okuma yazmasının bulunmadı�ı veya yok 
denecek kadar az oldu�u; Lefko�a’yı di�er kasabalara ve 
köylere ba�lanacak yolların in�aatının bitmemi� oldu�undan 
dolayı, yayınlanacak gazetenin köylere veya Baf gibi uzak 
kasabalara gönderilip satılmasının imkansız denecek kadar güç 
oldu�u da göz önünde tutulunca, gazete yayınlamak veya 
matbaa kurmak gibi i�lere pek az Kıbrıslı Türk’ün ilgi 
duyu�unu yadırgamamak gerek. Mamafih, bu iki mesle�e 
duydukları ilginin azlı�ına ra�men, sayıları gittikçe artan 
Rumca ve �ngilizce gazetelerin ve matbaaların ba�arısını 
gizliden gizliye izleyip imrenmemek de ellerinden gelmiyordu. 
Rumların matbaacılık ve yayıncılık alanındaki ba�arılarına 
Kıbrıslı Türklerin gittikçe artan imreni�ine, �ngiliz sömürge 
hükümetinin te�viki de eklenince, 1889’dan itibaren Kıbrıslı 
Türkler de gazete yayınlama ve matbaa kurma gibi meslekleri 
icra etmeye ba�ladılar. �lk zamanlar önemini pek iyi 
kavrayamadıkları bu iki mesle�i, �kinci Dünya Sava�ı ertesine 
kadar, pek isteksizce ve umursamadan yürütürler.” 
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Kıbrıslı Türklerin �kinci Matbaası 120 Ya�ında  

Kıbrıslı Türklerde ilk matbaa, yukarda da 
de�indi�imiz gibi Zaman  gazetesinin yayınıyla birlikte 
1891’de kurulur. �kinci matbaa, yine bir gazetenin yayını 
amacı ile kurulur (Ünlü :28):  

Zaman gazetesi yazarları, gazete içerisindeki bazı 
yönetim anla�mazlıklarından dolayı Zaman’dan 
ayrılarak önce Yeni Zaman ardından da Kıbrıs 
gazetelerini yayınlamaya ba�larlar. Bu arada, Zaman 
gazetesi kadrosunda gördü�ümüz Ahmet Tevfik Efendi de 
gazeteden ayrılmı�, Kıbrıslı Türklerin ilk mizah gazetesi 
olan Kokonoz’u yayınlamaya ba�lamı�tır. Ne yazık ki 
geçmi�e ili�kin yazılı kaynaklarımız o kadar az ki, birçok 
bilgiye ula�mamız mümkün de�ildir. Zaman 
gazetesinden sonra ikinci bir matbaanın daha Lefko�a’da 
kuruldu�unu ise, Kokonoz’un yayın künyesinden 
ö�reniyoruz. Kokonoz, ilk sayısının Zaman gazetesi 
matbaasında basıldı�ı bilgisini verirken, daha sonraki 
baskılarında künyesinde �u bilgiyi ta�ır: Kıbrıs Adası’nda 
Lefko�a’da Kıbrıs Matbaasında basılmı�tır. 

Bundan da anla�ılıyor ki, Zaman gazetesini 
çıkaranlar ile Kıbrıs gazetesini çıkaranlar tümden 
ayrılıyorlar ve artık Kıbrıs’ta Türkçe yayın yapabilecek 
iki basımevi vardır: Zaman ve Kıbrıs. Kıbrıs gazetesinin 
ilk sayısının 6 Mart 1893 tarihli oldu�u bilindi�ine göre, 
demek ki, Kıbrıslı Türkler olarak ikinci matbaamızın 
tarihsel ya�ı da, içinde bulundu�umuz 2012 yılından 
geriye gitti�imizde 120 yıllıktır. 

Ahmet Tevfik Efendi’nin Ta� Baskı Matbaası  

Ahmet Tevfik Efendi, Kıbrıs Türk basın tarihimizde 
önemli bir �ahsiyettir. Yayınlamı� oldu�u Kokonoz ve 
Akbaba isimli mizah dergilerinin 1898 yılında kapanması 
üzerine bu kez 3 Mart 1900 yılında haftalık olarak Mirat’ı 
Zamangazetesini yayınlamaya ba�lar. Maddi 
olanaksızlıklar nedeniyle birkaç kez açılıp kapanan bu 
gazetenin Kıbrıs Türk matbaacılı�ı açısından en önemli 
yanı Ahmet Tevfik Efendi’nin çaresizliklerden do�an 
yaratıcılı�ıdır. Tevfik Efendi’nin yazımıza konu olan 
yaratıcılı�ı, Kıbrıs Türk matbaacılık tarihinde ilk “Ta� 
Baskı” olayını gerçekle�tirmi� olmasıdır. 

�smet Konur, “Kıbrıs Türkleri” adlı kitabının 63. 
Sayfasında bu “Ta� Baskı” konusuna de�inerek �öyle 
yazar:  

“ Mirat-ı Zaman, ötekiler gibi mizahi de�il, ciddi ve 
haftalık bir Jön Türk gazetesi idi. Ahmet Tevfik Efendi’nin bir 
matbaa kuracak parası olmadı�ı için, tedarik etti�i birkaç kilo 
harfi kendi ba�ına diziyor ve bu harflerin üstüne a�ır bir 
mermer bastırarak gazetesini basıyordu. Mirat-ı Zaman’ın ilk 
dört nüshası, bu ta� basma ile basılmı�tır.” 

Ahmet Tevfik Efendi’nin kur�un harfler üzerine 
a�ır mermer bastırarak yayınlama çabası verdi�i Mirat-ı 
Zaman gazetesinden altı yıl sonra, sahibinin ve 

ba�yazarının Hacı Mehmet Arif Bey oldu�u Sunuhat 
gazetesi yayınlanmaya ba�lar. Sunuhatgazetesinin baskı 
ko�ulları Mirat-ı Zaman’dan çok daha iyiydi. Çünkü hiç 
olmazsa Sunuhat’ıbasacak makinenin tutup çevrilecek 
bir kolu vardı. Mehmet Arif Efendi’nin o�lu, Profesör 
Ahmet �ükrü Esmerbu baskı konusunu �öyle anlatır 
(Dedeçay, 1989:43):  

“ Gazetemizin teknik olanakları zayıftı. Elle çevrilen bir 
baskı makinemiz vardı. Gazete ba�landıktan sonra, makineyi 
elle çevirmek için bir hamal tutardık. Zaten baskımız da bin 
kadar bir �eydi.” 

Dr. Hafız Cemal’in Matbaası ve Bin Kilo Harf 

Kıbrıslı Türklerin sosyal tarihinde önemli bir yere 
sahip olan ve Lokman Hekim olarak da anılan Doktor 
Hafız Cemal Efendi’nin matbaacılık konusundaki 
duygu, dü�ünce ve giri�imlerini; ara�tırmacı yazar Harid 
Fedai �öyle yazmı�tır (Fedai, 1997: 12-14):  

“Doktorumuz basının halkı uyandırmada, birlik ve 
beraberli�e ça�ırmada, toplumun haklarını korumadaki 
etkisini iyi bilen, takdir eden birisiydi. �ngiliz’in de gazetelerde 
yazılanlara ne kadar önem verdi�ini yakından biliyordu. 
Doktorun tespitine göre, o günlerde Rumların 14 gazetesine 
kar�ılık bizde yalnız 2 gazete vardı ve bunlar da köylerimizin 
yüzde birine ancak gidiyordu. Köylüler okuyamıyor, 
okuyabilen ö�retmenlerin bir bölümü ise okuduklarını 
anlamıyordu. Türkçe matbaaların yalnız harfleri vardı ve 
baskı i�leri Rum makinelerle yapılıyordu. Bu ko�ullarda bir 
gazete çıkarmak ve matbaa makinesi edinmek kendisi için 
kaçınılmaz olmu�tu. Kaldı ki mesle�i için bir dolu ilana da 
gereksinimi vardı. Kolları sıvar ve eni�tesi Ali Bey’i Mısır’a 
gönderip bir kilo a�ırlı�ında muhtelif harfler getirtir. 
�ngiltere’den de mükemmel büyük bir baskı makinesi satın 
alır. Bütün bu hazırlıklar bir ay içinde tamamlanır ve �slam 
gazetesi 18 Nisan 1907’de yayın ya�amına atılır” .  

�slam gazetesinin ömrü ne yazık ki fazla sürmez. 

Tekerlekli, Elle Çevrilen Baskı Makinesi 

�slam gazetesinin kapanmasından (28 Mart 1909) iki 
yıl sonra, �evket Bodamyalızade Bey’in giri�imlerinde 
Vatan gazetesi yayın ya�amına (1911) ba�lar. Ahmet 
Taney, babası �evket Bodamyalızade’nin matbaası 
konusunda �u bilgileri verir ( Dedeçay, 1989: 44): 

“Kö�kü ve balkonu Ayluka Kilisesi tarafına iki katlı 
evimiz, Kuru Çe�me Mahallesi’nin Tabak Hilmi Efendi 
Soka�ı’nda idi. Babam, Vatan gazetesini yayınlamak için 
evimizin zemin katında küçük bir matbaa kurdu. Matbaa 
binasının ebatı 50 metre kare idi. Matbaada önceleri, sadece el 
makinesi, mürettiphanenin kasaları ve hurafatı eski yazı olan 
kur�un harfler vardı. Daha sonra, tekerlekli ve elle çevrilen 
büyük bir makine daha getirtildi ve kollu el makinesi küçük 
i�lere kaldı. Babam bu Vatan matbaasını iki yıl kadar 
çalı�tırdıktan sonra hakimli�e intisap edince, hem gazeteyi 
hem matbaayı kapattı (1912) ve matbaa takımını Hasan ve 
Hüseyin karde�lere sattı. Cengiz karde�ler bu matbaayı Asma 
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Altı’na ta�ıdılar ve uzun yıllar “Cengiz Matbaası” adı altında 
halka hizmet verdiler.” 

�ki Kasa Harf  ve Makinesiz Mabaa 

Vatan gazetesinin kapanmasından sonra, haftalık 
yayınlarını yürüten, yalnızca Seyf gazetesi kalır. Ancak, 
ne yazık ki Seyf gazetesinin hangi matbaada basıldı�ını 
bilemiyoruz.  

1913 yılında gümrükten emekli Mehmet Dervi� 
Efendi Kıbrıs gazetesini kendi matbaasında yayınlamaya 
ba�lar. Kıbrıs gazetesi aynı zamanda dönemin genç 
gazeteci ve matbaacılarına mürettiplik ö�retmede de, 
adeta bir okul olur. 

“ Bu gazete, o devrin genç gazetecilerine mürettiplik 
ö�reterek, onların yeti�mesinde hayli yardımcı olmu�tur. 
Mesela, 1920 Nisan’ında Vatan gazetesini çıkaracak olan 
Hüseyin Hüsnü Cengiz’in, 1912-1915 yılları arasında Kıbrıs 
gazetesinde mürettiplik ö�rendi�ini kesin olarak biliyoruz” 
(Altay :15). 

On be� günde bir yayınlanan Kıbrıs gazetesi de 1916 
yılında kapanır. Haftalık yayınlanan Seyfise, zaten iki yıl 
önce (1914) kapanmı�tı. Bu yıllar Birinci Dünya 
Sava�ı’nın ya�andı�ı yıllardır. Kısacası sosyal ve 
ekonomik sorunlar ne matbaa çalı�tırmaya ne gazete 
yayınlamaya olanak veren yıllardı.  Kıbrıslı Türkler 
Birinci Dünya Sava�ı’nın sona erdi�i 1919 yılına de�in 
gazetesiz kaldıkları gibi matbaasız da kalırlar. 

KIBRIS TÜRK MATBAACILI�ININ 
MODERNLE�ME ÇABALARI: 

Kıbrıs Türk Matbaacılı�ında Bir �sim: Mehmet 
Fikri 

1920’li yıllarla birlikte, Kıbrıs Türk Matbaacılı�ı’nda 
bir isim öne çıkar. Bu, “Mehmet Fikri” olarak da 
kayıtlara geçen Mehmet Fikri (Ya�mur) Beydir. Mehmet 
Fikri adını öncelikle, Ankebut gazetesinin (haftalık olarak 
31.07.1934 – 31.10.1935 tarihleri arasında 21 sayı olarak 
yayınlandı) ba�yazarı olarak görürüz.  

Kıbrıs’ta Türk Matbaacılı�ında derin bir iz bırakan 
bir di�er isim olan M. Fikri Bey’in kendi matbaasını 
hangi tarih ve ko�ullarda kurdu�u kesin olarak 
bilinmemekle beraber Haberi gazetesinin yalnızca sahibi 
ve ba�yazarı oldu�unu de�il, aynı zamanda bu yeni 
gazetenin de Lefko�a’da, “M. Fikri Matbaası”nda 
basıldı�ını kayıtlardan biliyoruz. M. Fikri Matbaası; 
“Haber” gazetesinden sonra yayınlanmaya ba�layan Ses, 
Vakit, Yankı, Ate�, Inkılap, Kurun, Emekçi, Memleket, 
Milliyet, Vatan, Köylü ve Cumhuriyet gazetelerinin 
basımını da yıllarca üstlenmi� bir matbaa idi. Vakit 
gazetesinin sahibi ve ba�yazarı Hakkı Süleyman Sonder, 
ilk sayısı 28 Ekim 1983’de, son sayısı 1941’de bazen 
haftada bir, bazen iki ve kısa bir süre de üç sayı olarak 
yayınlanan gazetesiyle ilgili olarak bilgi verirken �öyle 
der (Dedeçay, 1983: 54): 

“ Matbaa ve baskı durumu ba�lı ba�ına bir problemdi. 
Yazılar tek harflerle elde diziliyor, baskı makinelerini elde 
i�çiler çeviriyor, bu nedenlerle de baskı masraflı oluyordu. 
Fedakar ve cefakar bir matbaacı olan M. Fikri Bey, 1878 
yıllarından itibaren �ngiliz sömürge dönemi ile ortaya çıkan 
matbaacılık sektörünün ne zor ko�ullar altında yapıldı�ı ve 
teknolojik yetersizliklerden dolayı a�ır olan çalı�ma 
ko�ullarına ra�men Kıbrıslı Türklerin, Rumlara kar�ı 
kendilerini savunmaktan vazgeçmedikleridir. Özünde ticari 
amaç için de�il, Kıbrıslı Rumlara kar�ı milli  direnç 
gereksinimimiz için kurulan matbaacılıkta, her ne kadar da, 
çalı�an ki�i sayısının o yıllarda az olması i�in a�ırlı�ını 
arttırsa da kadın matbaacıların da oldu�unu görmek mutluluk 
vericidir.Türkçe gazetelerin çıkmasında çok eme�i geçen bir 
ki�iydi. Kendisini saygı ile anarım.” 

Kıbrıs Türk basınının ve edebiyatının ölümsüz 
adlarından Hikmet Afif Mapolar da Mehmet Fikri Bey 
ile ilgili anılarını anlatırken, o dönem matbaacılı�ının 
teknolojisi hakkında ve o dönemlerde matbaalarda 
çalı�an i�çi sayısı hakkında fikir sahibi oluyoruz 
(Dedeçay,1989: 169): 

“Halim selim, kendi halinde bir adamdı Mehmet Fikri 
Bey. Çok titiz bir matbaacıydı. �lkel usullerle iyi i�ler 
çıkarmaya çalı�ırdı. En büyük üzüntüsü bir keski bıça�ının 
olmamasıydı. Elde dizer, elde basardı. Sonraları baskı 
makinesine motor takmı�, sistemi ‘motorize’ etmi�ti! Gazeteci 
olma meraklısı oldu�undan matbaa kurmu�tu. Efendi, 
alçakgönüllü, yardımseverdi. Matbaasında yardımcıları yoktu. 
�ifa Hanımla açarlardı matbaayı, birlikte çalı�ırlar, birlikte 
kaparlardı. Benim ilk yapıtlarımı �ifa Hanım dizdi, düzeltti ve 
bastı.  

Ankebut, Memleket, Hakikat, Masum Millet, 
Cumhuriyet gibi gazeteler hep bu matbaada basıldı, bazıları da 
Mehmet Fikri Bey’in çıkardı�ı gazetelerdi bunlar. Atatürk 
harf devrimi yapınca, Mehmet Fikri Bey �zmir harf 
dökümhanesinden bir takım ba�lık, 2-3 kasa da harf getirdi, 12 
punt. Dökümhane, Fikri Bey’e bu harflerin ömrünün 2-3 yıl 
oldu�unu, yenilenmeleri gerekti�ini söylemi�. Fikri Bey, 15-20 
yıl bu harfleri hiç yıpratmadan, canı gibi koruyarak kullandı.” 

Yukarıdaki alıntıdan çıkaraca�ımız en önemli 
sonuç; 1878 yıllarından itibaren �ngiliz sömürge dönemi 
ile ortaya çıkan matbaacılık sektörünün ne zor ko�ullar 
altında yapıldı�ı ve teknolojik yetersizliklerden dolayı 
a�ır olan çalı�ma ko�ullarına ra�men Kıbrıslı Türklerin, 
Rumlara kar�ı kendilerini savunmaktan 
vazgeçmedikleridir. Özünde ticari amaç için de�il, 
Kıbrıslı Rumlara kar�ı milli direnç gereksinimimiz için 
kurulan matbaacılıkta, her ne kadar da, çalı�an ki�i 
sayısının o yıllarda az olması i�in a�ırlı�ını arttırsa da 
kadın matbaacıların da oldu�unu görmek mutluluk 
vericidir. 

Kıbrıs Türk Matbaacılı�ının Geli�meye Ba�laması 

Kıbrıslı Türklerde ilk matbaacılık çalı�malarını ve 
sorunlarını ele alan bu ara�tırmada en dikkat çekici 



 

Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi 
The Journal of International Social Research 
Cilt: 7   Sayı: 31          Volume: 7   Issue: 31 

www.sosyalarastirmalar.com     Issn: 1307-9581 
 

345

tarihsel özellik, Kıbrıslı Türklerde matbaacılık ve basın 
çalı�malarının geli�mesi için ulu önder Atatürk’ün 
göstermi� oldu�u ilgi ve katkıdır. Özünde ticari amaç 
için de�il, Kıbrıslı Rumlara kar�ı milli bir direnç 
gereksinimimizde a�ırlık verilen gazete yayınları için 
alabildi�ine ilkel ve çok zor ko�ullarda kurulan 
matbaalarımız (1878) , henüz harf inklabı Türkiye’de 
gerçekle�medi�i için (1 Kasım 1928), do�al olarak, baskı 
ve yayınlarda Eski Türkçe harfleri kullanmaktaydılar. 

1940’lı yılların ortalarına do�ru önce Halkın Sesi 
sonra Bozkurt ve ardından da �stiklal gazeteleri daha iyi, 
daha geli�mi� baskı makinelerine yava� yava� sahip 
olmakla birlikte, baskı makinelerine ili�kin ilkellikler ve 
sorunlar hala sürmekteydi. Örne�in 1965-1969 yılları 
arasında önce haftalık, sonraları da günlük olarak 
yayınlanmaya ba�layan Zafer gazetesi “makinesizlik” 
sorunlarını ya�amaya devam eden bir gazeteydi. Zafer 
gazetesi yazarlarından Mustafa Güryel, çok de�il, daha 
kırk yıl öncemizin matbaa sorunlarını �öyle anlatır 
(Uluda�, 1982:5): 

“1963 olaylarından sonra, yerli basının gerektirdi�i 
�ekilde davaya a�ırlı�ını koyamadı�ı kanısındaydık. 
Toplumun görü�lerini yansıtacak bir yayın organına 
gereksinim duydu�unu anlamı�tık. Dört arkada� birle�ip bu 
gazeteyi çıkardık. Kapanmasının nedeni baskılar de�ildi. 
“Zafer”  haftalık olarak  yayınlanmakta olan gazetelerin sahip 
oldu�u bir basımevinde çıkıyordu. Bizim kendi basımevimiz 
yoktu önceleri. Kendi basımevi olan yayınevlerinde çıkmaya 
ba�lamı�sak da, bir süre sonra bunun sakıncalarını gördük. 
Çünkü yayınevi sahipleri, gazetemizde savundu�umuz 
görü�lere sansür uygulamak istiyorlardı. Kendi 
do�rultularında yayın yapmamızı istiyorlardı. Kendilerine 
ters dü�en görü�lerin yayınlanmasına izin vermiyorlardı. 
Dolayısıyla,  kendimiz ayrı bir basımevi kurma durumunda 
kaldık. Kendi basımevimizde, harfleri elde diziyorduk, Bu ilkel 
bir biçimdi. Elle çevrilen bir baskı makinesinde de baskıyı 
gerçekle�tiriyorduk. Daha sonra buna makine takılarak 
‘otomatik’ baskıya geçmi�tik. Daha sonraları olanaklarımızı 
geli�tirmeye çalı�mı�sak da, birçok ekonomik zorluklarla 
kar�ıla�tık”. 

Kıbrıs, Misak-ı Milli sınırları içerisinde olmasa da, 
hiç ku�ku yok ki Atatürk �ngiliz sömürge yönetimiyle 
birlikte Kıbrıslı Türklerin içerisinde bulundukları sosyal, 
kültürel, siyasal ve ekonomik sorunların büyüklü�ünü 
ve ciddiyetini 1920’li yıllardan bilmekte idi. Atatürk’ün 
Kıbrıs’a ve Kıbrıslı Türklere olan dikkat ve ilgisini bir 
matbaa öyküsü ile aktarmamız gerek. Kıbrıslı Türkler 
arasında yeti�mi� ve adı  bugün dünyaca ünlü Profesör 
Dr. Dervi�Manizade, “KIBRIS- Dün, Bugün, Yarın” adlı 
eserinde �u bilgileri verir (Manizade, 1975: 40-50): 

“Mehmet Remzi (Söz gazetesinin kurucusu), gazetesi 
Söz’ü yeni harflerle basmak için giri�imde bulunarak 
Almanya’ya sipari�te bulunur. Bir rastlantı eseri ayni firmaya 
Türkiye Hükümeti de sipari�te bulunmu� ve firma, Remzi 
Bey’in sipari� bedelini de Türkiye Hükümeti’nin faturasına 

eklemi�tir. Bu i�ler için görevlendirilmi� olan Na�it Hakkı 
Ulu� Bey, durumu Mustafa Kemal’e arz etmi�, bunun üzerine 
Atatürk, ‘hay hay, Söz gazetesinin sipari�i de bizim 
tarafımızdan ödensin. Kıbrıs’ta Türk sesi sönmesin’, demi�tir. 
Atatürk’ün sözleri yerine getirilir ve bugün kullanmı� 
oldu�umuz 29 harflik Türkçe alfabenin ilk kalıpları, Söz 
gazetesinde kullanılmak üzere Kıbrıs’a, Mehmet Remzi Okan 
Bey’e ula�tırılır. 

8 Eylül 1920 – 22 Ocak 1942 yılları arasında önce 
haftalık, sonra haftada birkaç kez, daha sonraları da günlük 
olarak yayınladı�ı Söz gazetesi Kıbrıs Türk Basınının uzun 
süreli yayın ya�amında kalan ve etkin bir �ekilde kamuoyu 
olu�turan gazeteleri arasında yer alır.” 

Manizade’nin kitabından yukarda yapılan alıntıdan 
da anla�ılaca�ı gibi; Kıbrıs Türk basınında ve 
matbaacılı�ımızda ilk kullandı�ımız Latin harfler bize, 
Kıbrıs’ta Türk sesinin sönmemesi için Atatürk’ten 
arma�andır. 

SONUÇ 

Yukarıdaki çalı�mada özellikle 1878 yıllarından 
itibaren �ngiliz sömürge dönemi ile ortaya çıkan 
matbaacılık sektörünün ne zor ko�ullar altında yapıldı�ı 
ve teknolojik yetersizliklerden dolayı a�ır olan çalı�ma 
ko�ullarına ra�men Kıbrıslı Türklerin, Rumlara kar�ı 
kendilerini savunmaktan vazgeçmedikleri üzerinde 
önemle durulmu�tur. Özünde ticari amaç için de�il, 
Kıbrıslı Rumlara kar�ı milli  direnç gereksinimi için 
kurulan Kıbrıs Türk  matbaacılı�ında, her ne kadar da, 
çalı�an ki�i sayısının o yıllarda az olması i�in a�ırlı�ını 
arttırsa da kadın matbaacıların da oldu�unu görmek 
mutluluk vericidir. 

Çalı�mamızda 1974 öncesi özellikle Lefko�a’da, 
gazete yayıncılı�ı matbaacılık açısından ön plandaydı. 
Piyasa i�leri pek önemsenmiyordu. Önemli olan �ey, 
ticari kaygılardan çok; Türk toplumunun Rumlara kar�ı 
kendini savunabilecek bir ortam yaratmasıydı. Bunun 
için de kamusal alanlarda yani kahvehanelerde, köy 
meydanlarında ve kıraathanelerde konu�ulan toplumsal 
hayat meselelerinin, geni� bir kitleye yayılmasını 
sa�lamak için matbaacılı�a bilhassa önem verilmi�tir. �lk 
yıllarda matbaacılık sektörü çok zor ko�ullarda 
yapılmaktaydı. Matbaalarda çalı�an ki�i sayısı çok azdı. 
Hatta ço�u matbaalarda çalı�an ki�i matbaa sahibi ve 
e�inden ba�ka biri de�ildi. Bu sebeplerden dolayı da  o 
yıllarda kurulan matbaalar uzun ömürlü olamıyordu.  

Matbaacılık sektörünün bugünkü durumuna 
bakacak olursak, yirmi be�- otuz yıl önce sektörde 
ya�anmaya ba�lanan olumlu geli�meler sonucu, matbaa 
sayısı artmı� ve bir süre toplum ihtiyacına cevap 
verebilmi�lerdir. Global geli�me sonucu, mevcut 
matbaalar ihtiyacının önemli bir kısmını kar�ılayamaz 
duruma dü�mü�tür. �öyle ki; globalle�me ile birlikte 
piyasanın tüketim gelene�i de�i�mi�tir. Piyasa artık mal 
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veya hizmet alırken �u kriterleri göz önünde 
tutmaktadır: Kalite, fiyat, sürat, güven. Sektörün 
teknolojik kapasitesi piyasanın bu taleplerini 
kar�ılayamaz duruma dü�ünce i�ler Türkiye’ye 
kaymaya ba�lamı�tır. Buna ra�men, ülkedeki matbaa 
sayısı artmaya devam etmi�tir. 1980’li yılların ba�ında o 
zaman açılmaya ba�layan matbaalara çırak olarak 
girenler artık usta olmu�lardır. Daha rahat ya�ayabilmek 
için daha fazla gelire ihtiyaçları vardır. Piyasa 
ko�ullarında daha fazla kazanma �ansı yoktur. Güneyle 
kontrollü bir ticaretin ba�lamı� olması da piyasadaki 
rakipleri arttırmı�tır. Matbaacılar büyük i�lerde 
birbirleriyle de�il, dünya ile yarı�mak zorundadır. 
Onlarla yarı�abilmek için de onların olanaklarına sahip 
olmak gerekmektedir. Bu nedenle bugünkü 
matbaacılarımız, ülkede bulunan küçük i�lerle yetinmek 
durumundadırlar.  
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